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1 Úvod 

 

     Válce pro válcování za studena jsou vyráběny z výkovků dodávaných od firem,  

které splňují přísné poţadavky na jejich kvalitu. Pro výrobu válců  

je pouţívána ocel z elektrických obloukových pecí vakuově odplyněná, případně vyrobená  

v pánvové peci mimopecní rafinací. Pro speciální pouţití se pouţívá ocel elektrostruskově 

přetavená nebo přetavená pod vakuem. 

     Náročné poţadavky a sloţitý komplex podmínek při válcování plechů za studena vedou 

ke specifičnosti válců podle jejich pouţití. Poţadované uţitné hodnoty jsou zajištěny 

rozdílností v chemickém sloţení ocelí, zvolenou ocelárenskou technologií, tepelným 

zpracováním a konstrukčním provedením válců. Oceli pro výrobu válců jsou rozděleny  

do čtyř hlavních skupin: 

 

 nízko legované oceli - méně neţ 4 % Cr  

 středně legované oceli - cca 5 % Cr  

 vysoce legované oceli - cca 12 % Cr  

rychlořezné oceli - cca 4 % Cr a více neţ 7 % ostatních legujících prvků (V, W, Mo, 

Co) 

 

     Velký důraz je kladen na kvalitu, proto jsou válce v různých stádiích výroby podrobovány 

určeným zkouškám. Tyto zkoušky zahrnují zejména: 

 

 ultrazvukovou kontrolu na vnitřní vady  

 kontrolu čistoty a struktury oceli  

kontrolu tvrdosti kalené vrstvy tvrdoměry Equotip, Vickers, Shore, Rockwell  

 měření hladiny vnitřního pnutí metodou akustické emise (AE)  

 rozměrovou kontrolu a kontrolu jakosti povrchu  

další zkoušky dle ţádosti odběratele [1]. 

 

 

     V České republice se vyrábějí těţké válce z ocelí typu 9ChF a 9Ch2MFA dle GOST, dále 

z oceli typu 7CrMoV, ČSN 19426 a 19429 s obsahem 0,5 – 0,9 % C, 1,0 – 2,0 % Cr, 

s přísadou Mo a V a oceli s 0,4 – 0,6 % C, 3,0 – 5,0 % Cr s přísadou Mo a V.  

     Předmětem studia jsou oceli s 3 – 5 % Cr, neboť obsah uhlíku a chromu v těchto ocelích 

nejvíce zajišťuje hluboké prokalení povrchové vrstvy a záruku odolnosti proti opotřebení. 

     Výzkum a vývoj se zaměřuje především na novou modifikaci nástrojových ocelí pro válce,                    

ale i na moderní technologii a zařízení k výrobě válců s uţitnými vlastnostmi odpovídající 

světovému vývoji a následné moţnosti aplikace pro kalibrované válce. Pozornost je pak 

věnována zvýšené otěruvzdornosti a odolnosti proti křehkému porušování povrchových vrstev 

a zvýšené povrchové kvalitě válcovaných materiálů.  

     Důleţitou roli představuje ţivotnost válců a obecně nástrojů, jeţ má podstatný vliv  

na ekonomické aspekty, mezi které můţeme řadit moţnost konkurenčního uplatnění 

v zahraničním obchodě včetně sociálních dopadů na zaměstnanost strojírenských pracovišť. 

 

 

3 Teoretický rozbor problému  

 

     Mezi hlavní vědecké úlohy k zadanému problému náleţí optimalizované chemické sloţení 

s definicí hranic obsahu jednotlivých prvků a stanovení maximálně přípustného obsahu 
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škodlivých prvků, zejména, s ohledem na velké rozměry ocelových válců, vodíku, fosforu a 

síry.  

     U obsahu vodíku je nezbytné určit, zda hranice 1 ppm H2 je dostatečná, či, zda je nutno 

tuto hranici redukovat na 0,8 ppm H2, coţ je nejniţší dosaţitelná hranice [2 - 8].  

     U obsahu fosforu je vhodné ověřit hranici 0,005 %, která je rovněţ ve směrných 

podmínkách metalurgie dosaţitelná.  

     U obsahu síry se jedná o obdobný úkol, neboť současná hranice 0,003 % je rovněţ             

i u velkých taveb splnitelná a je nezbytné ji stabilizovat.  
     Rovněţ deformace, tvrdost a vměstkovitost válce hraje podstatnou úlohu na ţivotnost 

válce. 

     Celková ţivotnost válce je definována mnoţstvím materiálu, které můţe být vyválcováno 

do doby, neţ je dosaţena spodní mezní tvrdost aktuálního povrchu válce. To je diktováno 

hloubkou prokalení válců během výroby. Pod touto mezní tvrdostí uţ materiál není schopen 

pouţití. 

     Ţivotnost válců můţe být stanovena rovněţ nepřímo z přesahujících válcovacích sil. 

Mechanické vlastnosti válce diktují, jak dlouho můţe být válec uţíván, aniţ by musel být 

přerušen provoz. Tím se myslí např. okamţik, kdy začne iniciovat mechanismem únavy 

vnitřní trhlina nebo kolik námahy válec vydrţí od iniciace trhliny do okamţiku lomu [1, 2, 9, 

10]. 

 

 

3.1 Vliv chemického složení na oceli pro těžké válce s obsahem 3 a 5 % Cr 

 

     Počáteční pouţití kovaných ocelových válců bylo soustředěno do finišujících válcovacích 

stolic, tj. válců, pracujících za studena. Přirozený vývoj pak šel směrem k širšímu pouţití 

ocelových válců v různých válcovenských aplikacích. Výsledkem byla expanze různého 

chemického sloţení pro kované válce pro různé typy válcoven tak, aby byly splněny vţdy 

poţadavky na určitou pevnost (tvrdost) v rovnováze s dosahovanou taţností  a odolností proti 

křehkému porušení. Jedná se jednak  o pracovní válce, které jsou v kontaktu s válcovaným 

materiálem, jednak o opěrné válce, které mají mnohem větší průměr a vytvářejí určité 

rozměrové podmínky pro válcovaný výrobek. 

     Při posuzování chemického sloţení válců je nutno v prvé řadě věnovat pozornost obsahu 

uhlíku, obsahu chromu a obsahu molybdenu.  

     Problém obsahu uhlíku, chromu, molybdenu a vanadu je zahrnut do studie mikrostruktury 

oceli, zejména do substruktury karbidické fáze. Je nezbytné se zabývat otázkou stavu 

karbidické substruktury jiţ po kalení rozměrných válců, neboť tato substruktura se můţe 

promítat do kinetiky růstu částic karbidů a do jejich reakcí v průběhu provozního popouštění 

[11 - 15].  

 

 

 

4 Experimentální část 

 

     Předmětem zkoumání bylo 5 válců, které byly podrobeny podrobnějšímu studiu a následně 

mezi sebou porovnány. Pět válců bylo o obsahu 3 % Cr a jeden válec o obsahu 5 % Cr.  

     První zkoumaná skupina válců byla označena jako tavba A a B, které byly  

o obsahu 3 % Cr a válec s obsahem 5 % Cr s označením D. 
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     Následně byla zkoumaná druhá skupina válců, kde se jednalo o bandáţ válce o ø 1300 mm 

(označen E) a válec s dlouhou ţivotností o ø 1730 mm (označen F). V obou případech  

se jednalo o 3 % Cr ocel.     

 

 

 

4.1 Materiál s označením A, B a D  

 

     Ke studiu byly pouţity dvě oceli typu 0,4 % C, 3 % Cr, 0,5 % Mo a 0,1 % V (ozn. A a B), 

jedna ocel typu 0,4 % C, 5 % Cr, 0,5 % Mo a 0,1 % V (tavba D). Byly odzkoušeny dvě 

teploty austenitizace 870 a 930 °C a u oceli s 5 % Cr jedna teplota austenitizace 930 °C.  

Po ochlazování reálného kusu v oleji byla zjištěna v oceli příznivá bainiticko martenzitická  

struktura, která pak byla popuštěna na teplotu 520 a 510 °C.  

 

 

4.2 Materiál válce E 

 

Tavba z níţ byla vykována bandáţ, měla následující chemické sloţení (viz. tabulka 2): 

 

Tabulka 2 – Chemické sloţení válce o ø 1300 mm 

C Mn Si P S Cr Mo V Al 

0,45 0,56 0,56 0,013 0,018 3,56 0,63 0,12 0,003 

 

 

4.3 Materiál válce F 

 

Chemické sloţení tohoto válce je uvedeno v tabulce 3. 

 

Tabulka 3 – Chemické sloţení válce o ø 1730 mm 

C Mn Si P S Ni Cr Mo V Al Cu Sn 

0,44 0,58 0,45 0,01 0,015 0,2 3,26 0,62 0,12 0,006 0,11 0,012 

 

 

4.4 Tepelné zpracování 

 

Tepelné zpracování tavby A a D oceli 

 

     Simulace tepelného zpracování (TZ) tavby A sestávala z následujících laboratorních 

reţimů: 

 

1) Ozn. A.1 870 °C/6,5 h/olej + 530 °C/10 h/ šamot 

2) Ozn. A.2 930 °C/6,5 h/olej + 530 °C/10 h/ šamot 

3) Ozn. A.3 870 °C/6,5 h/olej + 530 °C/10 h/ šamot + 500 °C/10 h/šamot 
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4) Ozn. A.4 930 °C/6,5 h/olej + 530 °C/10 h/ šamot + 500 °C/10 h/šamot 

 

 

     Tepelné zpracování D oceli bylo následující: 

 

 930 °C/11 h/olej + 510 °C/10 h/vzduch 

 

Tepelné zpracování bandáže válce E 

 

Bandáţ válce o průměru 1300 mm, byla tepelně zpracována následujícím reţimem 

tepelného zpracování:  

 

930°C/olej + 500°C/vzduch 

 

 

 

Tepelné zpracování válce F 

 

     Válec o průměru 1730 mm, byl tepelně zpracován následujícím tepelným reţimem:  

 

945 °C/vodní sprcha + 530 °C/vzduch 

 

 

4.5 Experimentální technika 

 

     Mnoţství zbytkového austenitu bylo hodnoceno rentgenograficky pomocí difraktometru 

DROL 2. Faktografické snímky byly získány jednak pomocí řádkovacího elektronového 

mikroskopu JEOL 50 A, jednak s vyuţitím řádkovacího elektronového mikroskopu JEOL 

JSM 6490 LV s přídavným energiově disperzním analyzátorem EDAX Oxford Inca X-ACT. 

Metalografické snímky byly pořízeny na mikroskopu Neophot 32, mikroskopu Olympus IX 

70 a mikrotvrdost byla hodnocena na automatickém mikrotvrdoměru LECO.  

 

 

5 Popis výsledků 

 

 

5.1 Mechanické vlastnosti 

 

 

5.1.1 Mechanické vlastnosti D oceli  

 

     Mechanické vlastnosti 5% Cr oceli jsou uvedeny v tab. 7. Pozornost  je nutno věnovat 

úrovni pevnosti, která je vysoká a svědčí o dobrém prokalení povrchové vrstvy válců  

(resp. bandáţí) . Současně je moţno pozorovat pouze mírný pokles pevnostních vlastností 

v rámci intervalu zvolených popouštěcích teplot. 
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Tabulka 7 – Mechanické vlastnosti 5% Cr oceli 

Vzorek E modul 

(GPa) 

Rp 0,2 

(MPa) 

Pevnost 

v tahu Rm 

(MPa) 

Tažnost 

A (%) 

51/1 36,32 1547 1892 9,6 

51/2 34,57 1761 1876 7,5 

51/3 35,21 1445 1860 7,8 

52/1 32,04 1460 1796 10,0 

52/2 32,86 1534 1775 9,1 

52/3 34,32 1550 1787 9,8 

53/1 30,25 1438 1631 10,2 

53/2 31,52 1389 1663 9,6 

53/3 35,22 1398 1596 9,4 

54/1 31,40 1246 1414 10,8 

54/2 31,60 1215 1366 10,4 

54/3 32,93 1266 1477 11,0 

 

 

5.2 Naměřená tvrdost 

 

 

5.2.1 Naměřená tvrdost tavby A  

 

     Dosahovaná tvrdost je na úrovni poţadavků zákazníků, tj. 60 Hsh (44 HRc). Protoţe jsou  

i poţadavky na niţší úroveň tvrdosti (např. 55 Hsh = 40 HRc), byly odzkoušeny vyšší teploty 

popouštění 580, 630 a 680 °C po dobu 10 h.. Výsledky jsou shrnuty v tab. 8. 

Tabulka 8 – Naměřené hodnoty tvrdosti po popouštění při 580, 630 a 680 °C 

Vzorek 

Teplota 

popouštění, 

°C 

 

HRc Ø HRc HV 30 Ø HV 30 

A1A2 580 42, 42, 42 42 413, 420, 427 420 

A2A2 580 
44,5, 45, 

44,5 
44,6 446, 441, 439 442 

A1A1 630 33, 34, 34 33,6 325, 326, 326 325,6 

A2A1 630 37, 37,5, 37 37,2 355, 360, 360 358,3 

A1A4 680 25, 25, 25 25 268, 263, 257 262,6 

A2A4 680 
27,5, 27, 

27,5  
27,3 263, 270, 278 270,3 

       

     U ozn. A.3 a A.4 bylo po simulaci TZ zařazeno ještě třetí popouštění  

při 510 °C/10 h/vzduch. Výsledky měření tvrdosti HRc a HV 30 po jednotlivých reţimech TZ 

jsou shrnuty v tab. 9. 
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Tabulka 9 – hodnoty tvrdosti, zjištěné u tavby A 

Ozn. HRc Ø HRc   HV 30 Ø HV 30  

A.1 47, 48, 48       47,6 508, 502, 508        506 

A.2 50, 48, 49       49 505, 523, 514        514 

A.3 
47, 46, 47, 40, 

47, 46 
      45,5   

A.4 
41, 45, 43, 43, 

45, 44 
      43,5   

  

 

 5.2.2 Naměřená tvrdost bandáže válce E 

 

Měření se provedlo směrem od povrchu válce k jeho středu. Měření tvrdosti se provádělo 

na vzorku L podle Rockwela s krokem 5 mm. Průběh tvrdosti je uvedeno v tabulce 10 a 

grafické vyjádření na obr. 20. 

 

Tabulka 10 - Průběh tvrdosti 

Vzorek 

Vzdálenost 

od povrchu 

(mm) 

1. měření 

Tvrdost HRc 

2. měření 

Tvrdost HRc 

V
zo

re
k

 L
 

5 53 52 

10 54 54 

15 53 54 

20 54 53,5 

25 54 53,5 

30 54,5 54 

35 54 54 

40 53,5 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 20  

 

Grafické znázornění průběhu tvrdosti od kraje válce
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5.2.3 Naměřená tvrdost válce o F 

 
     Měření se provedlo směrem od povrchu válce k jeho středu. Měření tvrdosti se provádělo 

na vzorku 1 aţ 4 podle Rockwela u těla válce a na vzorku 5 aţ 7 u čepu válce s krokem 5 mm. 

Grafické vyjádření je uvedeno na obrázku 21. 

 

Grafické znázornění průběhu tvrdosti od povrchu 
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 Obr. 21 – Profily tvrdosti u těla válce a u čepu válce s dlouhou ţivotností 

 

 

5.3 Pevnostní vlastnosti 

 

     Pro určení pevnostních vlastností se odeberou segmenty válců, na kterých se provede 

hodnocení tvrdosti HRc a jejich změna v udaném směru podle označení. Další měření tvrdosti 

HRc a také HV 30 se provede po jednotlivých tepelných reţimech uvedených v kapitole 4.4, 

kde se rovněţ provede hodnocení těchto tvrdostí a zaznamená se jejich změna.  

     Uváděná tvrdost se bude sledovat na úrovni poţadavků, která je 44 HRc. V případě 

poţadavků na niţší úroveň tvrdosti (40 HRc)  se provede měření po odzkoušení vyšší teploty 

popouštění a sice 580, 630 a 680 °C po dobu 10 hodin.  
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5.4 Substruktura D oceli 

 

     Snímky substruktur, zjištěné pomocí extrakčních replik, jsou uvedeny pro jednotlivé 

teploty popouštění na obr. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19  5.1             10000x1,5 

 

 

     Analýza precipitačních reakcí byla provedena za pouţití prozařovací elektronové 

mikroskopie. Studium bylo provedeno na extrakčních uhlíkových replikách. K identifikaci 

částic precipitátu byla pouţita kombinace elektronové difrakce a rtg spektrální mikroanalýzy.  

     Ve všech studovaných vzorcích byla zjištěna jednak přítomnost oválných, relativně 

hrubých částic precipitátu, většina částic uvnitř původních martenzitických latěk měla 

jehlicovitý tvar, v malém mnoţství se uvnitř latěk vyskytovaly velmi jemné, globulární 

částice  precipitátu.  

 

 

5.6 Fraktografie  

 

 

5.6.1 Fraktografie poškozeného válce tavby A  

 

     V těchto souvislostech pak můţe docházet k uvedeným mírným změnám jak v pevnosti 

(tvrdosti), tak i v houţevnatosti. Je to patrné i ze vzhledu lomových ploch, které u vzorku A.3 

jsou kvazištěpného charakteru (obr. 20) a u vzorku A.4 je sice lom moţno popsat jako 

stejného charakteru, ale s méně výraznými  plastickými hřebeny na lomové ploše (obr. 21). 

Změny ve vrubové houţevnatosti lze očekávat také v případě výskytu vměstků, které sniţují 

plasticitu lomu (obr.22).  
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Obr. 20     A3P1  1000x             Obr. 21    A4P1            1100x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22     A4P1       270x 

 

 

 

5.6.2 Fraktografie bandáže válce E  

 

Fraktografie byla provedena na vzorku S, kde bylo místo iniciace trhliny. Místo iniciace 

únavové trhliny lze spatřit na obr. 23 a 24 a detailnější pohled na obr. 25 aţ 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Iniciace únavové trhliny           25x            Obr. 24 Iniciace únavové trhliny           25x 
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Obr. 25 Detail místa iniciace             1000x            Obr. 26 Detail místa iniciace            1000x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 Detail místa iniciace  1000x 

 

Pohled na samotný únavový lom je na obr. 28 a podrobněji je tento lom zobrazen  

na obr. 29, kde lze jiţ spatřit striace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 Únavový lom                          500x            Obr. 29 Detail únavového                  2200x                

lomu (striace) 

 

Druhým stadiem porušení bylo stadium interkrystalického lomu, které lze vidět na obr. 30 

a detail tohoto lomu na obr. 31 aţ 32. Na dalším obrázku č. 33 je patrný přechod 
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interkrystalického lomu do lomu kvazištěpného. Kvazištěpný lom je charakterizován 

štěpnými fasetami, které jsou ohraničeny plastickými hřebeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 Stadium interkrystalického     200x            Obr. 31 Detail interkrystalického        500x 

              lomu                                                                         lomu 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 Detail interkrystalického lomu 1200x  

 

Následný přechod od interkrystalického lomu do transkrystalického kvazištěpného lomu  

je uveden na obr. 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33   Přechod interkrystalického     40x 

                lomu do transkrystalického      

    kvazištěpného lomu 
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Samotný transkrystalický lom můţeme detailněji vidět na obr. 34 a 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34 Transkrystalický            1000x            Obr. 35 Transkrystalický           1500x 

              kvazištěpný lom                 kvazištěpný lom 
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6 Diskuse  

 

     Oceli s 3 % Cr u tavby A, B a D jsou i ve velkých rozměrech prokalitelné a dosahují  

i v případě válců a bandáţí armatur vysokých hodnot tvrdosti a pevnosti (HRc=50,  

Rm=1880 MPa). 

     Oba typy ocelí s 3 a 5% Cr těchto taveb jsou zhruba shodně prokalitelné, neboť jejich 

ARA diagramy se téměř neliší. Důvodem je částečná nerozpustnost karbidů chromu  

při austenitizaci a tím u obou ocelí zachování  obdobného chemického sloţení matrice. 

     Při teplotách popouštění 510 aţ 570°C zřejmě precipituje karbid M3C. Karbid typu M7C3 

nelze ale vyloučit. Oba typy karbidů jsou potvrzeny v literatuře [23]. 

     U prasklého válce E (ø 1300 mm) nastala jedna výjimka proti většině pozorovaných 

katastrofických lomů. Počáteční trhlina a následující interkrystalicky rostoucí lom jsou 

orientovány kolmo k povrchu válce, tj. rostou v radiálním směru. Většinou pozorované vady 

typu vyštípení jsou sice shodně iniciovány na podpovrchových vměstcích, ale růst nastává 

rovnoběţně s povrchem válce. Teprve po dosaţení určité velikosti nastává změna směru růstu 

k povrchu, resp. dochází uţ přímo ke katastrofickému porušení válce. V této souvislosti lze 

odhadnout, ţe v dané lokalitě bylo tlakové povrchové pnutí, dané martenzitickou transformací 

v povrchové vrstvě, narušeno přítomnou konfigurací vměstků  nebo z jiného důvodu. 

Rozhodně lze toto porušení povaţovat za velmi výjimečné [23].  

     Interkrystalický růst magistrální trhliny je v případě neexistence agresivního prostředí 

moţný pouze v případě čerstvě zakaleného martensitu či v kaleném a nízkopopuštěném stavu. 

Jinak je nutná přítomnost vodního media nebo media, obsahujícího vodík. Snadnost růstu  

po hranicích zrn původního austenitu můţe být posílena přítomností deskového martensitu 

v jinak laťkovém martensitu. V takovém případě by bylo eventuálně moţné pochopit  

i rozdílnost směru růstu subkritického defektu vzhledem k běţným případům. 

     Při posuzování spolehlivosti, ţivotnosti a bezpečnosti proti křehkému porušení válců  

je nezbytné vycházet z porušení válců, která byla evidována a která nám určují směr nápravy 

a nápravných opatření. Jedním z těchto porušení jsou vyštípení (angl. spalling), která mají 

svůj původ nejen v nešetrném provozování válce, ale i v metalurgické kvalitě výroby. V rámci 

práce byla věnována pozornost procesu tavení, tváření a tepelného zpracování, v rámci 

kterých bylo ukázáno na ovlivnění vměstkovitosti, homogenitu chemického sloţení, 

metalurgické vruby, charakter mikrostruktury a na dosahovanou úroveň mechanických 

vlastností. Nejedná se pouze o základní mechanické vlastnosti, ale i o nekonvenční vlastnosti, 

které jsou vztaţeny k ţivotnosti válců. Jedná se např. o otěruvzdornost, lomovou houţevnatost 

a kinetiku šíření únavových nebo interkrystalických trhlin. Při diskusi jednotlivých 

materiálových charakteristik je moţno lépe charakterizovat materiál velkých, či obřích válců a 

vracet se k jednotlivým podrobnostem technologie výroby válců.  

     Základním materiálem, kterému je v práci věnována pozornost, je materiál 3 a 5% Cr 

oceli. Jak je patrno, oceli s vyšším obsahem uhlíku (0,7 – 0,9 % C) a niţším obsahem Cr (1,5 

%) nejsou nejţádanějšími materiály válců. Je tedy vidět, ţe moderní válcovny si ţádají válce, 

u kterých lze získat v povrchové vrstvě zakalenou mikrostrukturu (martensit, resp. martensit a 

bainit), ale s niţším obsahem uhlíku, tj. max. 0,4 – 0,6% C. V této hladině uhlíku se ještě 

netvoří jednoznačně deskový martensit, který při svém vzniku má destruktivní účinky  

na mikrostrukturu oceli. Zkušenosti z českého výzkumu a ze zahraničí tuto skutečnost 

potvrzují [24 - 28]. Lze připomenout, ţe při vyšším obsahu uhlíku je moţnost pozorovat 

mikrodefekty na hranicích zrn původního austenitu, které se pak snadno rozvíjejí do formy 

mikrotrhlin na hranicích zrn, resp. na styku velkých desek martensitu. 

     Vměstkovitost, která byla pozorována u materiálů válců, má různorodý charakter a 

vzhledem k tomu, ţe většina vyrobených válců s niţší hladinou uhlíku a vyšší hladinou 

obsahu Cr  je zahraničního původu, nelze do této problematiky příliš zacházet. Rozhodně však 
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válec o 5% Cr , vyrobený v tuzemsku, měl vměstkovitost na mnohem niţší úrovni a tím 

pádem je to příslibem pro  český průmysl a jeho úspěšnost v rámci Evropy nebo světa.  

Při posuzování prasklé bandáţe válce byla vměstkovitost sice o něco horší, neţ u dalších 

sledovaných válců, ale bylo moţno identifikovat přítomnost vměstků v místě iniciace celého 

lomu. Zajímavý byl způsob porušení bandáţe, a sice v rovině procházející kolmo k povrchu a 

současně osou válce. Zřejmě k tomuto způsobu porušení došlo právě u bandáţe, neboť tomu 

nasvědčuje  schematicky stav napjatosti bandáţe. 

     K lomu bandáţe přispěly i škodlivé prvky, jako je fosfor a síra. Pozorovaná hladina fosforu 

je jiţ v současné době nepřípustná a nedoporučuje se ve všech případech, kdy se pouţívá 

popouštění v oblasti teplot vývinu popouštěcí křehkosti. Rovněţ obsah síry je na úrovni,  

která je v současné době jiţ nepřípustná. Hladina obsahu síry 0,018% vede zřetelně ke ztrátě 

plastických vlastností a v současnosti jiţ běţně ocelárny, mající moţnost vyuţívat technologií 

sekundární metalurgie, dosahují u velkých taveb úroveň obsahu síry pod hranicí 0,002% [23]. 

     Vodík  byl rovněţ předmětem zájmu. U starších taveb bylo běţně dosahováno úrovně 

obsahu vodíku 3 aţ 4 ppm.  Protoţe k výrobě bandáţe bylo pouţito válce starší výroby, byla 

jednou z otázek i hladina obsahu vodíku. I kdyţ se jedná o odleţelý materiál, který neprošel 

přetavením, je moţno usuzovat na vodík, uchycený v pastech. Tento vodík mohl rovněţ 

přispět k iniciaci porušení válce i k interkrystalickému porušování, rovněţ v místě iniciace 

velké trhliny. Podle zahraničních údajů lze nyní upravit hranici obsahu vodíku na 0,8 aţ 1,0 

ppm. Vodík je u velkých výrobků z oceli velmi nebezpečný a způsobuje subkritický růst 

vnitřních defektů – tzv. vloček [24].  Při kování velkých ingotů moho tyto vločky se dostat  

aţ k vlastnímu povrchu surového válce, kde pak mohou vyvolat iniciaci lomu hotového válce. 

Příkladem takového porušení jsou prasklé válce z běţné výroby, evidované např. ve velkých 

hutních závodech v ČR nebo v zahraničí .  

     Při posuzování vzniku trhlin a konečného lomu v případě vyštípení (spalling) je nutno  

si všimnout jevu iniciace lomu a jeho dalšího růstu do konečného porušení. Zatímco 

zahraniční literatura hovoří o iniciaci únavové trhliny v metalurgicky slabém místě, která 

ihned přechází do rychlého lomu, bylo v našem případě vţdy pozorováno po únavové iniciaci 

stadium stabilního (subkritického) růstu trhlin interkrystalickým mechanismem, po kterém 

následoval nejprve smíšený interkrystalický a kvazištěpný transkrystalický lom,  

který pak přešel do rychlého porušení. Tento charakter porušení byl pozorován jiţ v dřívějších 

případech expertíz u vyštípených válců z válcovny za studena a pak byl stejný charakter 

porušení pozorován u bandáţe válce o ø 1300 mm. Jednak bylo moţno uvaţovat  

o metalurgickém vlivu např. vodíku a dalších škodlivých prvků, ale současně i o vlivu 

agresivního prostředí, např. vody, olejové emulze nebo i jen vlhkého prostředí.  Ve všech 

těchto prostředích je moţný růst korozních trhlin pod napětím, zvláště, uváţíme-li, ţe pevnost 

válce v povrchové vrstvě můţe dosahovat aţ úrovně 1500 -1900 MPa, při které je jiţ stabilní 

růst trhlin moţný [29]. Vzhledem k tomu, ţe většina analyzovaných válců měla zahraniční 

původ, je toto zjištění prioritní a má původní charakter, tj. netýká se pouze válců, vyrobených 

v ČR.  

     Válec, u kterého byla zjištěna rekordní ţivotnost, byl v podstatě o shodném chemickém 

sloţení a o téměř shodné mikročistotě, jako materiál prasklé bandáţe.  Je nutno se tedy 

podívat i na způsob tepelného zpracování bandáţe vůči tepelnému zpracování rekordního 

válce. Mikrostruktura rekordního válce byla bainiticko-perlitická, a to v místě, kde byla 

zastavena údrţba  (úprava povrchu). Na rozdíl od toho bandáţ o tloušťce stěny cca 300 mm 

měla daleko snadnější moţnost se plně prokalit. Ve struktuře je patrný nejen laťkový 

martensit, popř. bainit, ale i deskový martensit, jako primární jehlice,  jdoucí přes celé zrno 

původního austenitu. Tento deskový martensit  můţe podle [30, 31]  vyvolat na hranicích zrn 

původního austenitu mikrodefekty, které mohou přerůst aţ na mikrotrhliny, jejichţ růst můţe 
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být sice pouze stabilní, ale můţe přerůst do interkrystalického šíření trhliny. To lze povaţovat 

za jeden z moţných způsobů porušení bandáţe.          
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7 Závěry 

 

     Po zjištění mechanických, strukturních vlastností a vměstkovitosti výše uvedených vzorků 

bylo úkolem navrhnout optimalizovanou technologii a zařízení k výrobě válců, aby se dosáhlo 

poţadovaných uţitných vlastností odpovídajících světovému vývoji a následné moţnosti 

aplikace pro kalibrované válce. 

    Pozornost je pak věnována zvýšené otěruvzdornosti a odolnosti proti křehkému porušování 

povrchových vrstev a zvýšené povrchové kvalitě válcovaných materiálů.  

     Porušení válců je rozdílné od údajů ze zahraničí. Po stadiu únavového šíření trhliny 

následuje etapa interkrystalického stabilního růstu, po kterém následuje transkrystalický 

rychlý lom. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o materiály, vyrobené v zahraničí, má tato 

skutečnost obecný význam. Tyto výsledky jsou podpořeny výskytem lomů u válců  

ve válcovně za studena, kde katastrofické lomy měly stejný průběh. Stadium 

interkrystalického růstu je moţno spojit s výskytem deskového martensitu v mikrostruktuře, 

který má vliv na defektnost hranic zrn a můţe vést ke vzniku zbrzděných lomů, které rostou  

i bez vlivu agresivního prostředí.  

     Porušená bandáţ válce měla sice kvantitativně vyšší obsah vměstků, nicméně, rozdíl  

ve vměstkovitosti vůči válci s rekordní ţivotností nebyl významný. Spíše je nutno vznít 

v úvahu, ţe bandáţ válce byla kalena v rozměrech mnohem menších, neţ byly rozměry obřího 

válce, a tím pádem bylo dosaţeno více prokalené mikrostruktury, a tím také vyšších 

pevnostních vlastností bandáţe. Proto je nutno bandáţe válců výše popouštět,  

aby se neprojevila nadměrná tahová napětí v bandáţi. 

Bylo potvrzeno, ţe v povrchové vrstvě válců o 5 % Cr je dosahováno ultravysoké 

pevnosti, dosahující úrovně 1900 MPa.  Při takové úrovni pevnosti je nutno vytvářet všechna 

opatření pro omezení vzniku rychlého lomu, tj. např. sníţení rázů při válcování, náleţitý 

ohřev bram, sníţení vměstkovitosti a dosahování rovnoměrné struktury v povrchové vrstvě 

válce, bez vzniku tzv. metalurgických vrubů. 

     Závaţným způsobem můţe ohrozit integritu válců zaplynění taveb, tj. vyšší obsah vodíku a 

kyslíku. Vodík se projevuje zkřeháváním mikrostruktury a kyslík vede ke zvýšené 

vměstkovitosti dané zvýšeným obsahem oxidických křehkých vměstků. Ke zvýšené křehkosti 

také vede zvýšený obsah fosforu a síry v tavbě. Fosfor zkřehává spolu se škodlivými prvky 

hranice zrn původního austenitu a síra tvoří sirníky manganu, které omezují plastické 

vlastnosti válců. Z praktického hlediska je nezbytné, aby obsah vodíku byl sníţen na úroveň 

max. 1ppm a obsah kyslíku na max. 40 ppm, obsah fosforu by neměl překročit hladinu  

0,010 % a obsah síry úroveň max. 0,002 %. 
     Kladen je důraz i na důleţitou roli, kterou představuje ţivotnost válců a obecně nástrojů, 

jeţ má podstatný vliv na ekonomické aspekty, mezi které můţeme řadit moţnost 

konkurenčního uplatnění v zahraničním obchodě včetně sociálních dopadů na zaměstnanost 

strojírenských pracovišť. 

     U bandáţe E  (ø 1300 mm) byl zjištěn anomální typ lomu, neboť obvodové napětí  

je zvýšené, vměstky u povrchu iniciují růst trhliny kolmo na povrch válce a zároveň je zde 

vliv prostředí. 

     Katastrofický lom bandáţe válce E (ø 1300 mm) vznikl tedy v místě zvýšené hustoty 

vměstků únavovým růstem trhliny,  která  zřejmě v okamţiku pausy přešla na interkrystalický 

pomalý růst v podpovrchové oblasti. V teorii zbrzděných lomů v martensitu je toto moţné  

za přítomnosti zbytkových napětí a je to velmi pravděpodobné v případě existence 

agresivního prostředí vlhkosti, vody či vodíku. Po dosaţení kritické velikosti trhliny přešel 

pomalý růst trhliny do rychlého lomu.  

     Vměstkovitost povrchové oblasti v místě lomu byla zvýšená oproti vměstkovitosti 

v současné době vyráběných bandáţí.  
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     Jako navrţené opatření lze povaţovat kontrolu přesahu jádra válce vůči průměru 

válcového otvoru uvnitř bandáţe, dále pak omezení styku válce s agresivním prostředím  

při válcování a v době technologických přestávek. 

     Válce velkých průměrů, např. válec F (1730 mm), mohou dosahovat dlouhodobé 

ţivotnosti, jestliţe jsou měkčí a mají únosnou vměstkovitost. 

     Tělo válce F (ø 1730 mm) vykazuje niţší vměstkovitost v porovnání s prasklým válcem.  

U zadané tavby byla zjištěna perliticko-bainitická struktura, která jiţ nebyla dalšími 

metalurgicky závaţnými technologiemi ovlivněna. Daný válec slouţil po dvojnásobnou dobu, 

to znamená, ţe uţitečná vrstva uţ byla vyčerpána a povrchová tvrdost je na úrovni hloubky 

cca 120 – 150 mm. Přesto je tvrdost povrchu válce na velmi dobré úrovni. Tvrdost a 

mikrostruktura čepu byly hodnoceny na závěr a je patrno, ţe tvrdost odpovídá tepelně 

nezpracovanému metalurgickému stavu. 

     Celkově lze konstatovat, ţe je vhodný jakýkoliv způsob tepelného zpracování, vedoucí 

k zakalení povrchové vrstvy. 
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