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Abstrakt: 
V uvedené práci jsou prezentovány současné poznatky o kování a tepelném zpracování 
ocelových válců. Teoretický rozbor je zaměřen zejména na popis technologií souvisejících 
s kováním a tepelným zpracováním ocelových válců a také na průběh strukturních přeměn 
vyskytujících se při tomto způsobu výroby. Teoretická část obsahuje rovněž i základní popis 
zkoušek tvařitelnosti. Experimentální výzkum je pak zaměřen na popis provedení 
a vyhodnocení zkoušek tvařitelnosti materiálů DHQ1 a DHQ3-M. Tyto značky oceli 
představují nejčastější typ materiálů, ze kterého se ve společnosti Pilsen Steel, s.r.o vyrábějí 
ocelové válce. V rámci experimentální části je částečně řešena i problematika tepelného 
zpracování uvedených značek oceli. Smyslem celé práce je pak na základě teoretických 
a experimentálních poznatků posoudit možnosti optimalizace stávajícího procesu kování 
a tepelného zpracování ocelových válců ve společnosti Pilsen Steel, s.r.o.  
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Abstract: 
This thesis presents the current knowledge of forging and heat treatment of steel rolls. 
Theoretical analysis is particularly focused on the description of technologies related to the 
forging and heat treatment of steel rolls, and the course of structural changes that occur at this 
manufacturing method. The theoretical part of the thesis also includes a basic description of 
formability tests. Experimental research is then focused on description of formability test 
performance and evaluation of DHQ1 and DHQ3-M materials. These steel grades represent 
the most common material types from which Pilsen Steel s.r.o. manufactures steel rolls. 
Within the experimental part, the issue of the heat treatment of referred steel grades is 
partially being solved. The purpose of the whole thesis is to assess the optimization 
possibilities of existing forging process and heat treatment of steel rolls in Pilsen Steel s.r.o. 
based on theoretical and experimental findings. 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN A SYMBOLŮ: 
 

Označení veličiny Název veličiny Jednotky 
A, A5 Tažnost (%) 
Z Kontrakce (zúžení) (%) 
L Délka (mm) 
D Průměr (mm) 
S Průřez (mm2) 
e Skutečná deformace (1) 
R Poloměr (mm) 
 Ludolfovo číslo = 3,141592…. (-) 
N Počet zkroucení vzorků (1) 
 Deformační rychlost (s-1) 
o Rychlost kroucení (min-1) 
 Napětí (MPa) 
M Kroutící moment (N.mm) 
Rp, Rp0,2 Smluvní mez kluzu (MPa) 
Rm Mez pevnosti v tahu (MPa) 
 Poměrná deformace (%) 
HV Tvrdost podle Vickerse (1) 
Mstart Teplota počátku martenzitické transformace (°C) 
Mfinish Teplota konce martenzitické transformace (°C) 
Bstart Teplota počátku bainitické transformace (°C) 
Pstart Teplota počátku perlitické transformace (°C) 
Pfinish Teplota konce perlitické transformace (°C) 
Tohřevu Teplota ohřevu vzorku (°C) 

Tdeformace 
Teplota deformace vzorku, tj. teplota při které došlo 
k přetržení vzorku během tahové zkoušky za tepla 

(°C) 

L0 Počáteční délka vzorku (mm) 
D0 Počáteční průměr vzorku (mm) 
K Nárazová práce (vzorek bez vrubu) (J) 
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ÚVOD 

Výroba ocelových válců je jednou ze čtyř nejdůležitějších částí výrobního portfolia 
společnosti Pilsen Steel, s.r.o. Společně s přírubovými hřídelemi, zalomenými hřídelemi 
a rotory tvoří ocelové válce součást tzv. nosného programu společnosti. V rámci společnosti 
je proto technologii výroby ocelových válců věnována značná pozornost. Je to zcela 
pochopitelné, neboť jedním ze záměrů této společnosti je nejen snaha udržet se na trhu 
s těmito výrobky, ale rovněž i snaha tuto tržní pozici posílit. 

Pro dosažení tohoto cíle je však nutné zajistit podmínky, které umožňují tuto stabilní 
pozici na trhu s ocelovými válci zajistit. Zejména se jedná o minimalizaci nákladů spojených 
s výrobou a dosažení požadované a stabilní kvality při výrobě ocelových válců. Tyto dva 
vlivy jsou klíčovými faktory udržení konkurenceschopnosti. 

V rámci nově přijaté strategie se proto společnost Pilsen Steel, s.r.o rozhodla věnovat 
zvýšenou pozornost optimalizaci stávající technologie směřující k výraznému zlepšení kvality 
všech typů válců. Jako jeden z klíčových technologických uzlů, který se výraznou měrou 
podílí na konečně kvalitě vyráběných ocelových válců byla stanovena i oblast výroby 
zahrnující kování a tepelné zpracování. Tyto požadavky proto podnítili vznik této práce. 

Tato práce se zabývá soudobými poznatky a problémy, které se vyskytují při kování 
a následném tepelném zpracování ocelových válců a to jak ve světě, tak ve společnosti Pilsen 
Steel, s.r.o. Celá práce je rozdělena do dvou základních částí a sice na část teoretickou a část 
experimentální. 

V teoretické části jsou analyzovány současné trendy kování a tepelného zpracování 
ocelových válců. Jsou v ní popsány základní požadavky na výkovky hutních válců, změny 
strukturních stavů při tomto způsobu zpracování a technologie, které lze použít v současnosti 
pro kování a tepelné zpracování ocelových válců. Není však opomenut ani popis současné 
technologie kování, popř. problémů a poznatků ohledně tepelného zpracování, probíhající ve 
společnosti Pilsen Steel, s.r.o. 

Experimentální část práce je pak zaměřena na objasnění problémů souvisejících 
s tvařitelnosti nejdůležitějších značek oceli pro ocelové válce vyráběných v této společnosti 
(DHQ1, DHQ3-M). V experimentální části je rovněž uvedeno i statistické vyhodnocení 
mechanických hodnot dosahovaných u ocelových válců po tepelném zpracování. Na jeho 
základě byla provedena menší série experimentálních měření, která by měla poskytnout dílčí 
závěry pro případnou úpravu procesu tepelného zpracování válců. 
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A) TEORETICKÁ ČÁST 

1 POŽADAVKY NA VÝKOVKY HUTNÍCH VÁLCŮ 

Základní požadavky pro výkovky ocelových válců mohou být definovány mnoha 
způsoby, závisejícími především na specifickém použití a požadavcích individuálního 
konečného uživatele. Nicméně za nejdůležitější vlastnost při výrobě válce, která má 
rozhodující vliv na životnost válce, je většinou považována odolnost proti opotřebení těla 
válce. Množství času, kdy válec může být ponechán ve válcovací stolici a jakost válcovaného 
výrobku jsou přímo závislé na vlastnostech opotřebení materiálu válce. Životnost válce je 
typicky kvantitativně určena tím, jak dlouho  může být válec používán, než je nutno tělo válce 
opětovně obrobit z důvodu odstranění povrchových vad válce a obnovení jeho profilu [1]. 

Opotřebení těla válce může být způsobeno mnoha různými faktory. Obecně lze říci, že 
odolnost těla válce proti jeho opotřebení musí být taková, aby docházelo [1]:  

1. K minimálnímu přenosu lokalizované mechanické deformace na tělo válce a co 
možná největšímu přenosu deformace na válcovaný výrobek. 

2. K minimálním změnám profilu (obrysu) a drsnosti těla válce během válcování. 

Odolnost proti opotřebení těla válce, je přímo dána následujícími klíčovými 
metalurgickými prvky mikrostruktury materiálu válce [1]: 

1. Tvrdostí matrice. 
2. Tvrdosti přítomných karbidů. 
3. Velikostí karbidů, hustotě rozložení a jejich procentuálním zastoupením. 
4. Prokalitelností. 

Odolnost těla válce proti přenosu lokalizované deformace na tělo válce je přímo 
závislá na tvrdosti matrice materiálu válce. Tvrdost matrice je nejčastěji měřena použitím 
identoru podle metody Rockwella nebo Vickerse. Tvrdost je u těchto metod posuzována na 
základě odporu, který klade materiál proti vnikání identoru. Se vzrůstající tvrdostí matrice 
vzrůstá i odpor materiálu válce proti místnímu vnikání identoru [1]. 

Odolnost materiálu válce proti změnám profilu a drsnosti válce je pak také závislá na 
tvrdosti matrice. Především je však závislá na tvrdosti karbidů, jejich velikosti, hustotě 
rozložení a celkovému procentuální obsahu v povrchové oblasti těla válce. Precipitáty karbidů 
v materiálu, typické vysokou tvrdostí a odporem proti opotřebení, výrazně zvyšují odolnost 
proti opotřebení, přičemž je důležitý co možná nejvyšší procentuálním obsah jemných 
karbidů a jejich rovnoměrné rozptýlení. Tyto precipitáty pomáhají zastavit opotřebení 
matrice, které je vyvolané třecí silou, vytvářející se při válcování. Karbidy o vyšší tvrdosti 
(tvrdší než matrice) budou mít dokonce větší účinek na odolnost proti opotřebení materiálu 
válce než matrice [1]. 

Celková životnost válce je definována tím, jak mnoho může být vstupní materiál 
(počáteční válec) obráběn, aniž by klesla tvrdost těla válce v příčném řezu pod specifickou 
úroveň. Pod specifickou hodnotu tvrdosti nejsou vlastnosti materiálu válce již dostačující pro 
zabezpečení žádaných potřeb aplikace. Je zodpovědností každého výrobce válce vyrobit 
válec, který bude vykazovat životnost válce, která je stejná nebo vyšší než šrotový průměr 
(minimální průměr, který může být využit v dodávané aplikaci). Každý válec musí proto 
vykazovat do určité hloubky od povrchu těla válce přiměřenou tvrdost k dosažení specifické 
životnosti válce pro danou aplikaci. [1]. 
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Vlastnosti válce mohou být také nepřímo posuzovány na základě odolnosti válce proti 
poškození při použití nadměrných válcovacích sil. Mechanické vlastnosti materiálu válce 
vymezují, jak dlouho může být válec používán v dané aplikaci před únavovými iniciacemi, 
resp. do jaké míry je válec schopen odolávat zlomení. Vysoká tvrdost a tvárnost čepů a oblasti 
jádra těla válce dělá válec více poddajný a lépe odolný proti tvorbě extremních sil při použití 
v řadě aplikací [1]. 

Zde je však nutno podotknout, že válce musí často splňovat řadu materiálových  
a technologických kritérií, které nelze vždy dodržet v plném rozsahu. Často je nutné tyto 
kritéria kombinovat za účelem dosažení optimálních vlastností konečného výrobku válce – 
viz. obr.1. 

 

 

Obr.1: Diagram porovnávající protichůdné požadavky při výběru nejlepšího materiálu 
válce [2] 

 

Potřeba vynaložit značné množství peněz na doplnění zásob válců pro válcovací 
stolice vedla zákazníky k různým krokům a to především směrem k prodloužení doby mezi 
výměnou válců na co nejdelší dobu. Nejdůležitějším krokem je vybrat si válce, které jsou 
vysoce odolné a mají další vhodné vlastnosti k opravě [3]. 

Dvěma hlavními trendy, které charakterizují činnost téměř všech výrobců válců pro 
válcovací stolice, jsou optimalizace stávající technologie a zavádění technologií nových. Za 
dlouhodobý trend, umožňující udržení pozice na trhu, se ukazuje zdokonalení tradičních 
technologií, což nutně vede k modernizaci a rekonstrukci stávajících zařízení. Roční 
kapitálové investice do zařízení, modernizace a vědeckého výzkumu může činit 10-20% 
celkových nákladů [3]. 

Snaha nalézt a vyvinout zcela nové technologie je zaměřena na radikální zlepšení 
servisní (opravárenské) charakteristiky válců. Mezi tyto technologie patří metoda výroby 
válců s pracovní vrstvou těla válce složenou z rychlořezné oceli. Tyto válce jsou používány 
především v dokončovacích tratích teplých válcoven pásu. Začaly být používány v zahraničí 
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již v osmdesátých letech. Vývoj složení rychlořezných ocelí a zlepšení výrobních technologií 
umožnilo proto získat nejen jedinečné servisní vlastnosti válců, ale také zvýšit jejich výrobní 
rentabilitu. Tyto válce lze oprávněně nazývat válci pro 21. století [3]. 

Jako příklad zde můžeme uvést diagram (obr.2), který porovnává tři druhy válce, 
jejichž pracovní vrstva válce se liší mikrostrukturou, resp. rozdílným způsobem tepelného 
zpracování.  

 

 

Obr.2: Srovnávací diagram životnosti pracovních válců v dokončovacích stolicích teplé 
válcovny pásu 1700 ve společnosti Mariupol’ Metallurgical Combine: l) válce z pracovní 

vrstvou vyrobenou z rychlořezné oceli, 2) válce s pracovní vrstvou z vysocechromové litiny; 
3) válce s pracovní vrstvou ochlazenou tradičními metodami [3] 
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2 VÝROBNÍ PROCES 

Skoro každý krok ve výrobním procesu má nějaký vliv na konečné metalurgické 
vlastnosti kovaných ocelových válců. Je důležité, že celkový výrobní proces bere v úvahu 
všechny operace od procesu tavení až po proces konečného obrábění. Obr.3 ukazuje typická 
stádia procesu vyžadované pro výrobu kovaných ocelových válců. 

 

 

Obr.3:  Diagram toku materiálu typického výrobního procesu kovaného ocelového válce [1] 

 

Jednotlivé požadavky na výrobu, zkoušení a značení válců jsou vždy uvedeny v tzv. 
„materiálové specifikaci“. Ta v podstatě definuje základní procesní kroky, kterými by se měl 
příslušný výrobce válců při výrobě řídit. Jsou v ní definovány např. následující kroky [4]: 

1. Doporučená metoda tavení 
2. Chemická analýza výrobku 
3. Problematika tepelného zpracování a souvisejících požadavků ohledně 

mechanických hodnot 
4. Postup hodnocení metalografické čistoty 
5. Požadavky na opracování 
6. Použité metody destruktivního a nedestruktivního zkoušení. 
7. A vystavení požadované dokumentace, související s výrobou a zkoušením 

příslušného válce. 

V následujícím textu si proto uvedeme ty nejdůležitější technologické operace, které 
se rozhodující mírou (tavení, kování, tepelné zpracování) podílí na konečné materiálové 
jakosti ocelového válce. Účelem této kapitoly bude stručně tyto operace charakterizovat. 
Jelikož hlavním tématem celé této práce je kování a tepelné zpracování ocelových válců, bude 
problematika kování a tepelného zpracování následně podrobněji analyzována v samostatných 
kapitolách. 
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2.1 Tavení 

Vnitřní čistota a celková homogenita válce je dána tavícím procesem. Hodnocení 
vnitřní čistoty je posuzováno na základě velikosti, tvaru a rozdělení endogenních (mikro) 
a exogenních (makro) vměstků v materiálu válce. Endogenní vměstky jsou obsaženy 
v každém vyrobeném válci a mohou být hodnoceny podle běžné stupnice definované ASTM, 
nebo přímo podle materiálové specifikace zákazníka – viz. např. tab.1. Typickými 
endogenními vměstky jsou oxidy a sulfidy. Naproti tomu exogenní vměstky jsou v kovaných 
válcích většinou nalezeny pouze ve středových oblastech průřezu válce a jsou převážně 
zaneseny do válce z důvodu vymílání keramického materiálu nebo porézity vyzdívky při 
tavení a procesu tuhnutí (struskotvorná přísada, vyzdívka atd.) [1]. 

 

Obr.1:  Požadavky na mikročistotu válců fy. Steinhoff [4] 

Typ vměstku 
(maximální hodnoty)

Metoda tavení SS OA OS OG 
Tavení za atmosférického tlaku a vakuové odplynění (EOP+VD) 5 5 5 5 
Elektrostruskové přetavení (ESR) 2 2 2 2 

Pozn.: 
SS – sulfidy, OA – hlinitany, OS – silikáty, OG – globulitické oxidy  
Stanovení obsahu vměstků dle normy DIN 50602 – Metoda K4 

 

Homogenita makrostruktury válce je definována jako stejnorodost v chemickém 
složení v materiálu válce. Během tuhnutí typického ingotu může dojít v důsledku nadměrného 
obsahů legujících prvků k vnější segregaci v mnoha místech po průřezu ingotu a tyto oblasti 
jsou pak oblastmi makrosegregací. Makrosegregace jsou dost obvyklé ve větších ingotech 
s vysokým obsahem legujících prvků a vyskytují se jako důsledek pomalého, 
nerovnoměrného tuhnutí. Jestliže se vyskytují tyto oblasti nestejnorodosti ve větší míře 
v ingotu, mají tyto oblasti škodlivý vliv na celistvost válce, neboť působí jako místo 
koncentrace napětí („metalurgický vrub”), ve kterém se může uvolňovat zbytkové napětí 
z kalení nebo namáhání při válcování [1]. 

Nejběžnější tavící praxe zahrnuje použití elektrické obloukové pece v kombinaci 
s vakuovým odplyněním (EOP-VD). EOP-VD proces umožňuje vyrobit válec, který běžně 
splňuje adekvátní požadavky na dosažení požadovaného předpisu mikro/makro čistoty 
a homogenity pro většinu podmínek válcování železných a neželezných kovů. Zvláštní 
konečné požadavky na válcovaný výrobek a/nebo aplikace, které zahrnují větší než normální 
napětí při válcování, vyžaduje sekundární proces tavení, které zaručuje vyšší stupeň celkové 
čistoty materiálu válce. Pro tento účel je typicky používáno elektrostruskové přetavování 
(ESR). Ingoty vyráběné s vysokým obsahem legur (> 5% Cr) mohou také vyžadovat ESR a to 
kvůli jejich sklonu tvořit nežádoucí makrosegregace během tavení. Proces ESR používá 
řízené přetavování, které umožňuje velmi dobré řízení tuhnutí nového ingotu. ESR proces 
umožňuje kompletní odstranění všech exogenních vměstků, snížení endogenních vměstků a 
snížení stupně makrosegregace, které může vznikat během procesu tuhnutí [1]. 

2.2 Kování 

Hrubozrná odlévaná struktura ingotu je dále upravována procesem kování, jehož 
účelem je zlepšit mechanické vlastnosti materiálu válce a zajistit předběžný požadovaný tvar. 
Pro kování je vždy ingot rovnoměrně ohříván na teplotu, která dovoluje snadnou deformaci 
a kován do tvaru, který se blízce podobá konečnému válci – viz obr.4. Geometrie kovadel je 
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navržena tak, aby třecí síly v axiálním směru (podélný směr konečného válce) byly malé ve 
srovnání se směrem kolmým. To má za následek největší tok kovu v axiálním směru. Celý 
proces řízené deformace je prováděn ve vhodně stanoveném intervalu teplot k dosažení 
celkové rekrystalizace bez nadměrného růstu zrna [1]. 

 

 

Obr.4:  Kování opěrného válce mezi dvěma tvarovými kovadly [5] 

 

Výsledkem procesu kování je jemnozrnná struktura, která je orientovaná v axiálním 
směru. Účinkem orientované struktury dochází ke zvýšení pevnosti a tvárnosti a to průběžně 
s měnícím se směrem této orientace. Protože typická zatížení při válcování mají za následek 
vznik napětí, která jsou největší v podélném směru (ohybová napětí), kování umožňuje 
vyrobit válce s potřebnou pevností a tvárností, zlepšující odolnost proti maximálním napětím 
tvořeným během válcování. Tab.2 uvádí porovnání typických mechanických vlastností 
kovaných a odlévaných ocelových válců [1]. 

 

Tab.2: Typické mechanické vlastnosti porovnávající kované a odlévané ocelové válce 
(přibližně) [1] 

Mechanické vlastnosti Kovaný ocelový válec Odlévaný ocelový válec 
Mez pevnosti v tahu Rm (psi, MPa) 140 000 psi  965 MPa 90 000 psi  621 MPa 
Mez kluzu Rp (psi, MPa) 80 000 psi  552 MPa 50 000 psi  345 MPa 
Prodloužení A (%) 15 (%) 6 (%) 
Kontrakce Z (%) 30 (%) 8 (%) 
Mez únavy daná rotačním ohybem (-) 60 000 35 000 
Pozn. psi (pound per square inch) - je anglosaská jednotka tlaku, definovaná jako libra síly 
na čtverečný palec; 1 psi  6 894,757 Pa 

 

2.3 Tepelné zpracování 

Po dokončení tváření je nutno výkovek válce ochladit z dokovací teploty na teplotu 
dílny. Čím větší je výkovek a čím vyšší obsah uhlíku nebo legujících prvků ocel obsahuje, tím 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Angloamerick%C3%A1_m%C4%9Brn%C3%A1_soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak
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větší pečlivost vyžaduje tato operace. Operace tepelného zpracování po dokování výkovků 
mají zejména tento účel [6]: 

1. Zaručit dobrou obrobitelnost výkovků. 
2. Zabránit vzniku velkých vnitřních pnutí, která by mohla přivodit vznik hrubých 

trhlin. 
3. Zabránit vzniku vločkových trhlin. 

Operace tepelného zpracování, následující ihned po ukončení procesu kování se běžně 
v technické literatuře označuje jako primární tepelné zpracování (v zahraniční literatuře pak 
jako „preliminary heat treatment“). 

Po tomto procesu, pokud zákazník požaduje, však může dále ještě následovat proces 
kalení a popouštění. Cílem tohoto procesu je zajistit potřebné mechanické hodnoty povrchu 
kovaného válce. V technické literatuře se tento proces běžně označuje jako tepelné zpracování 
na jakost (v zahraniční pak jako „quality heat treatment“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 
 

MALEČEK, L.: Kování a tepelné zpracování ocelových válců. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. 

3 ROZBOR TECHNOLOGIE KOVÁNÍ VÁLCŮ 

V oblasti technologie volného kování ocelových válců jsou pro výrobu válců pro 
válcování za tepla většinou používány velké ingoty eutektoidního složení (popř. blízké 
eutektoidnímu složení). Masivní ingoty, použité pro tyto válce, mohou mít délku těla až 
3,5 metru. Přes jejich relativně nízký obsah uhlíku tyto válce často vykazují, v důsledku 
velkého průměru ingotů, hrubé dendritické struktury zahalené karbidickými filmy. Ty jsou 
obvykle způsobeny rozpouštěním segregací při pomalém ochlazovaní vnitřní části ingotu [7]. 

Pro výrobu válců pro válcování za studena jsou pak obvykle používány ingoty 
menších průřezů s chemickým složením nadeutektoidních ocelí. Nevýhodou těchto ocelí je 
poměrně vysoký obsah uhlíku. Ten může způsobit přesycení uhlíkem v určitých partiích 
ingotu a může tak zhoršit škodlivé působení segregací, které snižují houževnatost [7]. 

V následujícím textu si blíže objasníme současnou problematiku kování těchto ingotů 
a problémů souvisejících s jejich tvářením. Dnešní kovářská pracoviště využívají řadu modelů 
pro identifikaci přenosu tepla a řešení problematiky tváření. Proto si blíže analyzujeme 
současný stav tváření ocelových válců pomocí kování a případné možnosti jeho zlepšení. 

3.1 Obecný popis technologie kování válců  

Plastická deformace, udílená materiálu pod kovářským lisem, zlepšuje houževnatost 
výrobku. Dochází k tomu v důsledku přeměny anizotropních vlastností homogenizovaného 
ingotu na vlastnosti izotropní. Pro daný ingot příslušného chemického složení tato plastická 
deformace následně vymezuje parametry kování [7]. 

Sled kovářských operací při výrobě válců obvykle začíná operací překování hran a to 
za účelem rozbíti hrubé, vnitřní dendritické struktury. Vzhledem k tomu, že tvary tradičních 
ingotů jsou standardizovány (pro dosažení optimálního chování při tuhnutí), může předběžná 
redukční operace rovněž zahrnovat i operaci pěchování.  Jejím účelem je dosažení 
odpovídajícího, počátečního rozměru předkovku, který je nutný pro následnou redukční 
operaci a pro dosažení předepsaného stupně prokování [7]. 

Často samotný požadovaný geometrické tvar válce vymezuje posloupnost jednotlivých 
kovářských operací a to buď za účelem zlepšení ekonomických aspektů výroby a nebo za 
účelem vyhnutí se problémům a omezením spojeným s odlévatelností velmi dlouhých válců. 
Zlepšení houževnatosti a minimalizace zbytkových vad při tuhnutí ingotu budoucího válce 
jsou dnes jedním z hlavních směrů, kterými se zaobírají všechny společnosti vyrábějící 
kované válce [7]. 

Účinné zpevnění válce závisí na výběru šířky kovadla a délce jeho záběru 
(přesazování kovadel). Tyto aspekty vymezují přenos deformační rychlosti podél osy 
výkovku během jednotlivých kroků kování. Lis musí působit stále stejnou sílou přenášející se 
přes povrch kovadel a to pro zamezení škodlivého plastického skluzu, zúžení nebo zamezení 
vzniku vnitřních trhlin. Důležité je rovněž bezpečně dodržet požadované kovací teploty 
k zajištění rovnoměrného toku kovu a usnadnění difúze mikrosegregujících látek. Správná 
regulace teploty tudíž vyžaduje několik ohřevů (žárů) materiálu během jednotlivých operací 
kování [7]. 

Po počátečním překování ingotu se další operace kování již dále soustředí na tváření 
hrubého tvaru válce s důrazem na minimální čas tváření. Používají se různé kovářské operace, 
které postupně zvyšují stupeň prokování válce, zlepšují mechanické vlastnosti a přibližují 
jeho obrys ke konečnému tvaru. Dochází k postupnému prodlužování předkovku válce 
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a osazování jeho čepů. Při tváření budoucích čepů jsou postupně využívány speciální 
přípravky.  

Je-li tvar předkovku válce již blízký konečnému tvaru, s přiměřenými 
technologickými přídavky na obrábění, používají se pro finální „vyhlazení“ povrchu výkovku 
válce příčná kovadla, uhlová kovadla ve tvaru "V" nebo polokruhové kovadla. V tomto kroku 
již dochází k použití menších deformačních sil, které zvyšují hutní kvalitu předkovku. Je to 
především ze dvou důvodů. Za prvé, při provádění této operace (poslední kovářská operace) 
již dochází k ochlazování výrobku a tudíž další zjemnění zrna ve vnější zóně válcového tělesa 
je způsobováno mechanickou rekrystalizací. Za druhé, použitím relativně malého prokování 
dochází k částečnému uzavírání mezidendritických mikrodutin, které zvyšuje odolnost proti 
únavě v hlavní pracovní zóně (povrchové vrstvě) kovaného válce [7]. 

Pro výrobu dutých válcových součástí, jako jsou duté válce, prstence nebo objímky, 
jsou pak používány speciální techniky kování. Deformační cyklus (kovářské operace) pro 
takovéto výrobky obvykle zahrnuje operaci podélného pěchování, následované děrováním 
obrobku za tepla k odstranění osových partií ingotu. Prstencová část vyděrovaného 
předkovku, která je tvořena částí s lepší kvalitou původní části ingotu, může pak být rozšířena 
a/nebo prodloužena za použití různých kombinací trnu a tvářecího nástroje (kovadla). Při 
kovacích teplotách válců středně uhlíkových značek ocelí, které mají velmi nízké limity 
deformačního odporu, může být průměr prstence vytvořen protlačením tangenciálně 
orientovaného nástroje proti relativně velké trnové tyči, která je vložena do prstence, přičemž 
dochází k otáčení obrobku s každým krokem deformace. Poté lze dosáhnout řízeného 
materiálového toku v axiálním směru přeorientováním tvářecího nástroje a použitím menšího 
kuželového trnu [7]. 

Na obr.5 lze pak vidět schématické znázornění některých kovářských operací 
používaných při výrobě válců popisovaných výše. 

 

 

Obr.5:  Běžné kovářské operace používané při výrobě válců [7] 
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Celková plastická deformace prstencových výkovků bývá vyšší než redukční poměr 
společně vybraný k vytvoření pevné válcové části. Snížení průřezu výkovku prstence může 
být provedeno až na 1/8 nebo více původního ingotu. V důsledku toho tyto duté součásti 
vykazují lepší strukturální zjemnění, které se promítá do vyšších příčných a podélných 
mechanických vlastností po rekrystalizačním kovářském žíhání [7]. 

3.2 Popis technologie kování válců v kovárně Pilsen Steel 

Jak bylo uvedeno výše, samotný proces kování, se vždy skládá z několika samostatně 
provedených kovářských operací. Těmito operacemi postupně vytváříme předběžný tvar 
výkovku a zvyšujeme stupeň prokování. 

Jelikož při každé z těchto operací dochází k ochlazování výkovku, je nutno materiál 
vždy postupně nahřívat na vhodně zvolený interval kovářských teplot (1180°C – 850°C). 
Každý z těchto náhřevu (žárů) musí být takový, aby bylo možno předkovek v následné 
kovářské operaci dobře protvářet a zároveň co nejkratší, aby nedocházelo ke zbytečným 
ztrátám paliva na ohřev. Doba, kdy předkovek je v příslušném žáru ohříván, musí být proto 
optimalizována. 

Postup kování ocelových válců v kovárně společnosti Pilsen Steel je schématicky 
znázorněn v tab.3. 

 

Tab.3: Obecný popis technologie kování ocelových válců ve společnosti Pilsen Steel, s.r.o 

Popis kovářské operace Doplňující informace 

1) Ohřev vstupního ingotu – 1.žár 

 

Doba ohřevu: stanovena na 
základě vstupního formátu ingotu 

2) Překování těla ingotu na osmihranný blok 

 

Interval kovacích teplot: 
1150 - 850 °C  

3) Ohřev předkovku – 2.žár 

Doba ohřevu: stanovena 
v závislosti na již proběhlých 
žárech a rozměrech předkovku 
z předešlé operace kování  

4) Pěchování 
Interval kovacích teplot: 
1180 - 850 °C  
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5) Překování předkovku na čtyřhranný blok 

  

Interval kovacích teplot: 
1180 - 850 °C 

6) Zploštění předkovku 

 

Otočení o 90° 

Interval kovacích teplot: 
1180 - 850 °C 

7) Opětovné zploštění předkovku 

 

Otočení o 90°, případě úprava průřezu předkovku tak, aby 
se co nejvíce blížil čtyřhranému bloku. 

Interval kovacích teplot: 
1180 - 850 °C 

8) Překování předkovku ze čtyřhranného průřezu na 
osmihranný 

 

Interval kovacích teplot: 
1180 - 850 °C 

9) Ohřev předkovku – 3.žár 

Doba ohřevu: stanovena 
v závislosti na již proběhlých 
žárech a rozměrech předkovku 
z předešlé operace kování 
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10) Překování osmihranného bloku na zabírací průměr 
a částečné odkování čepů 

 

 

Interval kovacích teplot: 
1150 - 850 °C 

11) Ohřev předkovku – 3.žár 

Doba ohřevu: stanovena 
v závislosti na již proběhlých 
žárech a rozměrech předkovku 
z předešlé operace kování 

12) Vykování válce podle kovářského náčrtu 

Interval kovacích teplot: 
1100 - 850 °C 
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4 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ VÁLCŮ 

Rozsáhlá řada aplikací pro kované ocelové válce požaduje po výrobcích válců 
dosáhnout široké rozmanitosti vlastností a specifikací. Ty pak vyžadují provést několik metod 
tepelného zpracování. Specifická kombinace tepelného zpracování je dána především 
požadovanými vlastnostmi konečné aplikace válce [1]. Možné typy tepelného zpracování 
ocelových válců lze v podstatě rozdělit do dvou základních kategorií: 

1. Primární tepelné zpracování. 
2. Kalení a popouštění. 

4.1 Primární tepelné zpracování 

Primární tepelné zpracování je tepelné zpracování, které se provádí po skončení 
procesu kování. Je zodpovědné zejména za dosažení žádaných metalurgických vlastností jádra 
těla válce a čepů [1].  

Jádro a čepy tvoří převážnou část válce. Jádro těla válce zahrnuje oblast právě pod 
povrchem (ne však povrchovou pracovní vrstvu) a přechodovou oblast až do oblasti středové 
linie. Oblastí čepů se pak myslí oblast celkového průřezu čepů od těla válce až do koncových 
čel válce [1]. 

V rámci primárního tepelného zpracování lze v podstatě podle [1] provést následující 
způsoby tepelné úpravy: 

1. Žíhání (základní žíhání, izotermické žíhání). 
2. Normalizace a popouštění. 
3. Zušlechťování olejem/polymery nebo mlhovým sprejem. 
4. Kalení plamenem/indukcí čepů válce. 

Rozdělení primárního tepelného zpracování je však v tomto případě sporné. 
V technické praxi je obvyklejší rozdělení tepelného zpracování (TZ) na primární tepelné 
zpracování (zahrnující všechny procesy žíhání) a tepelné zpracování na jakost (zahrnující 
veškeré procesy kalení s následným popouštěním). Autor v uvedené práci [1] však chápe 
primární TZ jako TZ zodpovědné za dosažení všech požadovaných vlastností jádra těla válce 
a čepů. V této kapitole se proto přidržíme jeho rozdělení. V dalších kapitolách však budeme 
chápat veškeré procesy kalení s popouštěním (body 3. a 4.) již jako procesy TZ na jakost. 

 

 
Obr.6:  ARA diagram ukazující čtyři typické druhy primárního tepelného zpracování [1] 

křivka č.1 – základní (úplné) žíhání; křivka č.2 – izotermické žíhání; 
křivka č.3 – normalizace a popouštění; křivka č.4 – zušlechťování olejem; 
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4.1.1 Žíhání 

Typický cyklus žíhání se skládá z ohřevu v peci k prohřátí celého průřezu materiálu 
válce nad kritickou teplotu transformace (A1) a výdrži na této teplotě po dobu, než dojde 
k rovnoměrnému prohřátí celého průřezu. Válec je pak buď vystaven pomalému, řízenému 
plynulému ochlazování (základní žíhání) nebo rychlému ochlazení na podkritickou teplotu 
a výdrž na této teplotě až do provedení celkové transformace (izotermické žíhání) [1]. 

Základní žíhání (křivka č.1 - obr.6), někdy též označované jako úplné žíhání, se 
provádí pomalým ochlazováním materiálu v peci až do výskytu rovnovážné transformační 
struktury. Výsledná mikrostruktura je tvořena kulovitými karbidy různé velikosti v matrici 
lamelárního perlitu (obr.7) [1]. 

Izotermické žíhání (křivka č.2 - obr.6) spočívá ve výdrži materiálu na stejné teplotě 
(izotermická výdrž) pod teplotou kritické transformace (A1). Dochází tak k precipitaci uhlíku 
a tvorbě karbidů z roztoku. Výsledná mikrostruktura se proto skládá z velké procentuální části 
z karbidů, které jsou rozptýleny v matrici tvořené převážně feritem (obr.8) [1]. 

Mikrostruktury vzniklé oběma typy žíhání jsou velmi měkké s nízkou pevností 
a vysokou tažností. Účelem těchto žíhání je hlavně připravit materiál na následné obrábění, 
které předchází mezioperačnímu nebo konečnému tepelnému zpracování. Pevnost, tažnost 
a obrobitelnost získaná těmito druhy žíhání je ukázána v tab.4 [1]. 

4.1.2 Normalizace a popouštění 

Normalizační a popouštěcí cyklus (křivku č.3 - obr.6) se skládá z ohřevu celého válce 
nad kritickou teplotu transformace (A1) a výdrži na této teplotě až do úplného prohřátí celého 
průřezu. Válec je pak ochlazen použitím pomalého nebo nuceného proudění vzduchu, které 
při těchto specifických rychlostech ochlazování podporuje rovnovážnou transformaci. 
Výsledná mikrostruktura se skládá z malých kulovitých karbidů v matrici tvořené velmi 
jemnozrnným perlitem (obr.9). Efekt snížení velikosti zrna způsobuje vzrůst výsledné 
tvrdosti a pevnosti, ale zároveň způsobuje snížení tažnosti a obrobitelnosti (tab.4). Ačkoliv 
tažnost během normalizace a popouštění klesá, celkově dosažené mechanické vlastnosti 
umožňují dosáhnout dobrou rovnováhu mezi pevností a tažností, která je požadovaná pro 
většinu aplikací válcoven. To je proto důvod, proč většina kovaných ocelových válců je 
vystavena normalizaci a popouštění jako primárnímu tepelnému zpracování [1]. 

4.1.3 Zušlechťování olejem/polymery nebo mlhovým sprejem 

Cyklus zušlechťování olejem (resp. polymery) nebo zušlechťování mlhovým sprejem 
(křivku č.4 - obr.6) je podobný přecházejícímu cyklu normalizace a popouštění. Rozdíl 
spočívá jen v tom, že materiál je po ohřátí nad kritickou teplotu transformace ochlazován 
v oleji (polymerech) nebo mlhovým sprejem. Při kalení olejem nebo mlhovým sprejem se 
válec ochlazuje mnohem rychleji než při nuceném ochlazování vzduchem, což má za následek 
vznik nerovnovážné struktury. Válec je tudíž poté následně popuštěn k preventivnímu 
zabránění vzniku trhlin a dosažení požadované povrchové tvrdosti a mechanických vlastností. 
Výsledná mikrostruktura se skládá z několika vrstev. Povrch válce (kde ochlazovací rychlost 
byla nejvyšší) se skládá z malých kulovitých karbidů v matrici, která je tvořena tenkými 
jehlicemi popuštěného martenzitu společně s bainitem (obr.10). Jádro válce se pak skládá 
z kulovitých karbidů v matrici jemnozrnného perlitu. Celkové mechanické vlastnosti vykazují 
vzrůst pevnosti a tvrdosti povrchové vrstvy, ale pokles tažnosti a obrobitelnosti [1]. 
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4.1.4 Kalení plamenem/indukcí čepů válců 

Kalení čepů, spadající také do oblasti primárního tepelného zpracování, je používáno 
pouze pro vrůst povrchové tvrdosti a odolnosti proti opotřebení určitých oblastí na 
ložiskovém čepu (povrchy ložiska, úkosy atd.). Požadovaná oblast je zde rychle ohřátá nad 
kritickou teplotu transformace (A1) a poté kalena nuceným proudem vzduchu nebo vodou. 
Válec je pak popuštěn k předejití vzniku trhlin v transformované oblasti. Výsledkem je tenká 
povrchová vrstva mikrostruktury, která je tvořena malými kulovitými karbidy v matrici 
složené z většiny popuštěným martenzitem [1]. 

 

Tab.4: Typické mechanické vlastnosti získané během primárního tepelného zpracování 
kovaných válců (přibližně) [1] 

Primární tepelné zpracování 
Vlastnosti 

Žíhání 
Normalizace 
a popouštění 

Zušlechťování 
olejem 

Mez pevnosti v tahu Rm (psi, MPa) 
90 000 psi 
 621 MPa 

140 000 psi 
 965 MPa 

150 000 psi 
 1034 MPa 

Mez kluzu Rp (psi, MPa) 
52 000 psi 
 356 MPa 

80 000 psi 
 552 MPa 

100 000 psi 
 690 MPa 

Prodloužení A (%) 34 (%) 15 (%) 15 (%) 
Kontrakce Z (%) 65 (%) 30 (%) 25 (%) 
Relativní obrobitelnost (-) 5 2 1 
Pozn. psi (pound per square inch) - je anglosaská jednotka tlaku, definovaná jako libra síly 
na čtverečný palec; 1 psi  6 894,757 Pa 

 

  

Obr.7: Typická mikrostruktura získaná 
během základního žíhání – 1500 X [1] 

Obr.8: Typická mikrostruktura získaná 
během izotermického žíhání – 1500 X [1] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Angloamerick%C3%A1_m%C4%9Brn%C3%A1_soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak
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Obr.9:  Typická mikrostruktura získaná 
během normalizace a popouštění – 1500 X [1]

Obr.10:  Typická mikrostruktura získaná 
během zušlechťování v oleji nebo 

zušlechťování mlhovým sprejem – 1500 X [1]

4.2 Kalení a popouštění 

Kalení a popouštění je tepelné zpracování prováděné na těle válce pro dosažení 
následujících kritických vlastností v povrchové a přechodové vrstvě těla válce [1]: 

1. Získání žádané tvrdosti. 
2. Dosažení tvrdosti v požadované hloubce. 
3. Získání požadované jemnozrnné mikrostruktury. 
4. Minimalizace vlivu zbytkových pnutí. 

Při výrobě kovaných ocelových válců je za tímto účelem dnes používáno několik 
různých metod kalení, přičemž každá z těchto metod má při kalení různý teplotní profil. 
V podstatě mohou být tyto metody obecně rozděleny do dvou následujících kategorií: 

1. Klasické kalení 
2. Diferenciální kalení 

Klasické kalení – tato metoda kalení, většinou prováděná pouze na válcích s vývrtem, 
spočívá v ohřevu vnějšího průměru těla válce na požadovanou austenitizační teplotu, která se 
pohybuje nad teplotou Acm, a výdrži na této teplotě až do doby, než dojde ke zvýšení teploty 
vnitřního průměru válce (stěny vývrtu) nad teplotu Acm. Válec je poté vystaven intenzivnímu 
vodnímu kalení a to jak na vnějším, tak na vnitřním povrchu válce. Ohřev materiálu pro tuto 
metodu kalení může být proveden v plynem vyhřívané peci nebo indukčním ohřevem uvnitř 
statické jednotky, ve které má cívka tvar prstencového pláště [1]. 

Diferenciální kalení - tato metoda kalení, běžně prováděná jak na válci s vývrtem, tak 
na válci bez vývrtu, spočívá v ohřevu vnějšího průměru těla válce na požadovanou 
austenitizační teplotu (nad teplotou Acm). Povrchová oblast (pracovní vrstva) a přechodová 
oblast jsou v tomto případě ohřívány na teploty nad Acm, zatímco teplota uvnitř zbytku těla 
válce je udržována na teplotě pod kritickou teplotou transformace (A1). Vnější průměr těla 
válce je pak vystaven intenzivnímu kalení vodou. Je-li válec opatřen vývrtem, může dojít 
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i k zakalení vnitřního průměr vyvrtaného válce a to z důvodu vysoké rychlosti odvodu tepla 
na jeho vnitřním povrchu [1]. 

Obr.11, obr.12 a Obr.13 ukazují porovnání teplotního profilu, profilu prokalitelnosti 
a profilu zbytkových napětí při klasickém a diferenciálním způsobu kalení. 

 

 

Obr.11: Porovnání teplotního profilu ve válci při klasickém a diferenciálním způsobu 
kalení [1] 

 

 

Obr.12: Porovnání profilu prokalitelnosti ve válci při klasickém a diferenciálním způsobu 
kalení [1] 
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Obr.13: Porovnání profilu zbytkových napětí ve válci při klasickém a diferenciálním způsobu 
kalení [1]. 

 

Pro ohřev ocelových válců pro diferenciální kalení v podstatě existují dvě základní 
metody: 

1. Statický ohřev (plynem ohřívaná pec, indukční prstencový plášť); 
2. Progresivní ohřev (progresivní indukce). 

Statická metoda ohřevu pro diferenciální kalení se provádí především na válcích 
s vývrtem a to buď v plynem ohřívané peci nebo pomocí statické jednotky indukčního ohřevu, 
ve které má cívka tvar prstencového pláště. Je však možné provést statický ohřev i na válci 
bez vývrtu. Během statického ohřevu je vnější průměr těla válce po celé délce rovnoměrně 
ohříván na požadovanou austenitizační teplotu, která se pohybuje nad teplotou transformace 
Acm. Vnější průměr je pak udržována na této specifické austenitizační teplotě až do doby, než 
vnitřní průměr (stěna vývrtu) dosáhne specifické teploty pod kritickou teplotou transformace 
(A1). Vnější a vnitřní povrch (vývrt) jsou pak poté po celé délce vystaveny intenzivnímu 
kalení vodou [1]. 

Nevýhodou tohoto způsobu ohřevu je nutnost použití vysokého množství energie na 
ohřev. Výsledná dosažená tvrdost je pak v případě tohoto ohřevu funkcí rychlosti odvodu 
tepla během kalení. Během kalení je tedy nezbytné zabezpečit rovnoměrný odvod tepla jak na 
vnějším, tak na vnitřním povrchu (vývrtu). V takovém případě pak kalení vývrtu napomáhá 
rovnoměrnějšímu rozdělení zbytkových napětí po průřezu válce [1]. 

Progresivní metoda ohřevu pro diferenciální kalení se běžně provádí jak na válcích 
s vývrtem, tak na válcích bez vývrtu. Využívá se přitom progresivní indukční jednotky 
ohřevu. Tato jednotka může být tvořena jednou, dvěma nebo dokonce třemi oddělenými 
cívkami, které ohřívají tělo válce. Vnější povrch těla válce je během krátké doby pomocí 
těchto cívek ohřán na požadovanou austenitizační teplotu, která se pohybuje nad teplotou Acm. 
V případě, že je používána více než jen jedna cívka, první cívka je většinou nízkofrekvenční 
a umožňuje rychlý ohřev povrchu válce do požadované hloubky. Druhá a třetí cívka jsou pak 
středofrekvenčními cívkami, které pomáhají vyrovnat teplotní profil v příčném řezu těla 
válce. Ohřívaná část těla válce se pak po tomto způsobu ohřevu intenzivně kalí a to pomocí 
kruhového prstence, tvořeného soustavou vodních trysek, který se postupně posouvá směrem 
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vzhůru za příslušnými cívkami ohřevu. Zbytková (odpadová) voda následně stéká po povrchu 
válce do vodní lázně, umístěné pod kaleným válcem [1]. 

Obr.14 pak ukazuje grafické porovnání charakteristiky ohřevu při kalení statickou 
indukční jednotkou, ve které má cívka tvar prstencového pláště a metodou progresivního 
ohřevu. 

 

 

Obr.14: Porovnání charakteristiky ohřevu při diferenciálním kalení statickou metodou ohřevu 
(klasická metoda) a metodou progresivního ohřevu [1] 

 

Popouštění - Po provedení operace kalení dosahuje tvrdost povrchové a přechodové 
vrstvy nejvyšší možné míry. Tvrdost kalené mikrostruktury je přímo úměrná úrovni 
zbytkového tlakového napětí v martenzitu (resp. nízkoteplotním bainitu). Úroveň zbytkového 
tlakového napětí v kaleném martenzitu musí být proto snížena na dostatečnou hodnotu, aby se 
preventivně předešlo samovolnému vzniku trhlin a vad a došlo ke snížení tvrdosti povrchové 
oblasti na požadovanou míru [1]. 
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5 STRUKTURA A MECHANICKÉ VLASTNOSTI VÝKOVKŮ 

Nejdůležitější charakteristikou válce, umožňující předpovědět metalurgické vlastnosti 
daného typu válce, je jeho mikrostruktura po průřezu. Téměř veškeré aspekty chování válce 
mohou být vysvětleny na základě jednotlivých mikrostrukturních složek přítomných ve válci. 

Mikrostruktura kovaných ocelových válců se mění v závislosti na chemickém složení 
a tepelném zpracování použitém během výroby. Pro většinu válců lze však mikrostrukturní 
stav charakterizovat na základě všeobecně přítomných mikrostrukturních složek. Těmito 
složkami mohou být [1]: 

- martenzit, 
- bainit, 
- zbytkový austenit, 
- perlit, 
- precipitáty karbidů. 

Většina kovaných ocelových válců obsahuje několik různých mikrostruktur,  
umožňujících optimalizovat potřebné vlastnosti v různých oblastech po průřezu válce. 
Mikrostruktura požadovaná v těchto místech, je vytvářena během operací tepelného 
zpracování po provedení celého procesu kování. 

Obr.15 ukazuje typický ARA diagram, pro válec obsahující 3% Cr, který může být 
použit pro stanovení mikrostruktury tvořené v různých oblastech průřezu válce v závislosti na 
rychlosti ochlazování. Mikrostruktura v následujících oblastech bude popsána pro následující 
základní části válce [1]: 

1. Povrchová oblast (tělo válce). 
2. Přechodová oblast (tělo válce). 
3. Jádro/Čepy (tělo válce a čepy). 

 

 

Obr.15: ARA diagram pro kovaný ocelový válec s 3 % Cr [1] 

 

Povrchová oblast (tělo válce) [1]. Mikrostruktura povrchové oblasti těla válce 
(pracovní vrstva) je kritickým místem válce. Vlastnosti této vrstvy jsou dány procesem 
povrchového kalení a následného popouštění. Pro téměř každý kovaný válec je mikrostruktura 
povrchové oblasti těla válce tvořena malými, rovnoměrně rozdělenými, kulovitými karbidy 
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uvnitř matrice, tvořené většinou popuštěným martenzitem. Často v této vrstvě bývá přítomná 
i určitá část zbytkového austenitu, přičemž jeho množství je závislé na chemickém složení 
a tepelném zpracování. Obr.16 ukazuje příklad typické mikrostruktury získané v povrchové 
oblasti kovaného a kaleného ocelového válce. V závislosti na chemickém složení a způsobu 
tepelného zpracování se v pracovní vrstvě mění i typ a obsah přítomných karbidů (měřeno 
celkovým procentuálním obsahem). 

 

 

Obr.16: Typická mikrostruktura získaná v povrchové oblasti kovaných a kalených ocelových 
válců – 1500X [1] 

 

Schopnost válce odolávat opotřebení je přímo závislá na celkové tvrdosti základní 
matrice válce v povrchové vrstvě a celkovém obsahu a typu přítomných karbidů. 
Martenzitická fáze, přítomná v této vrstvě, je všeobecně považována za nejtvrdší strukturu 
matrice, která může být ve válci dosažena. Její tvrdost je nejdůležitějším prvkem pro dosažení 
vysoké odolnosti proti opotřebení. Vzhled této fáze může být měněn úpravami chemického 
složení a způsobem popouštění příslušné části válce během tepelného zpracování. 

 

 

Obr.17:  Rovnovážný fázový diagram pro systém Fe-Cr-C při 870°C (1600°F) [1] 
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Obsah a typ přítomných karbidů v povrchové vrstvě, jak již bylo výše uvedeno, je 
rovněž závislý na chemickém složení a tepelném zpracování. Se zvyšujícím se obsahem 
uhlíku a rostoucím obsahem karbidotvorných prvků (nejčastěji chrómu) bude rovněž růst 
i celkový procentuální obsah přítomných karbidů. V materiálu obsahujícím více než 3%  
chrómu to může vést až k tvorbě komplexních, vysoce tvrdých karbidů (M7C3). Rovnovážný 
fázový diagram pro slitinový systém Fe-Cr-C při teplotě 870°C je ukázán na obr.17. 
Vysvětluje vzájemné postavení nominálního složení slitin uvedených v tab.5 a jim 
příslušejících karbidů. Tvrdost karbidu M3C je přibližně 65 HRc (840-1100 HV) a je přibližně 
rovná tvrdosti martenzitické matrice. Z toho důvodu karbidy typu M3C nepřispívají významně 
ke zvýšení odolnosti proti opotřebení materiálu válce. V závislosti na obsahu chrómu však 
může v materiálu válce vznikat i karbid chrómu M7C3, jehož tvrdost se pohybuje v rozmezí 
1200 až 1600 HV. Velikost, hustota rozložení a celkový procentuální obsah takovýchto 
karbidů chrómu, obsažených v povrchových vrstvách, tak výrazně zvyšuje tvrdost a zlepšuje 
odolnost proti opotřebení těla válce a změnám jeho profilu. 

 

Tab.5: Rozmezí základních prvků typického chemického složení kovaných válců (hmt.%) [1] 

 C Mn Si Cr Mo V 
VÁLCOVÁNÍ ZA TEPLA       

neželezných kovů       
Pracovní válce 0,40-0,70 0,25-0,75 0,25-0,50 2,00-5,50 0,20-0,90 0,05-0,20

            Opěrné válce 0,40-0,70 0,25-0,50 0,25-0,50 2,00-5,50 0,20-0,50 0,05-0,20
          ocelí       

Pracovní válce 0,40-1,00 0,25-0,85 0,25-0,50 0,90-5,50 0,20-0,90 0,05-0,20
            Opěrné válce 0,40-0,70 0,25-0,50 0,25-0,50 2,00-5,50 0,20-0,90 0,05-0,20

       
VÁLCOV.  ZA STUDENA       

Pracovní válce 0,70-1,00 0,25-0,85 0,25-0,50 2,00-5,50 0,20-0,60 0,05-0,20
            Opěrné válce 0,40-0,70 0,25-0,50 0,25-0,50 2,00-5,50 0,20-0,90 0,05-0,20

 

Přechodová oblast (tělo válce) [1]. Protože mikrostruktura povrchové oblasti a jádra 
těla válce je poměrně různá, je důležité pro oblasti mezi nimi ukázat postupnou změnu jedné 
mikrostruktury na druhou. V případě, že by docházelo ke skokové změně jedné 
mikrostruktury na jinou, může tato změna mikrostruktury působit jako koncentrační místo 
napětí (“metalurgický vrub”). V takovémto případě by v uvedeném místě mohlo docházet při 
provozní manipulaci na válcovně ke koncentraci napětí, které by velmi snadno mohlo převýšit 
mez pevnosti materiálu válce a mohlo by vést ke vzniku trhliny. 

Nejdůležitější změny mikrostruktury povrchové oblasti těla válce nastávají při kalení. 
Mikrostruktura kalené vrstvy je závislá zejména na austenitizačních parametrech a rychlosti 
ochlazování. V závislosti na prokalitelnosti materiálu se pak při změně těchto podmínek mění 
i výsledná mikrostruktura. 

Na povrchu je matrice zcela tvořená martenzitem (s určitým obsahem zbytkového 
austenitu). Směrem do středu válce, kde austenitizační teplota a rychlost ochlazení již klesá 
a kde není schopna zajistit 100% transformaci na martenzit, začne matrice vykazovat určitou 
úroveň transformačních produktů vyšší teploty (bainit). S rostoucí vzdáleností od povrchu 
obsah přítomného bainitu narůstá a to až do začátku výskytu krystalizace vysokoteplotních 
transformačních produktů (perlitu). Obsah přítomného perlitu směrem do středových partií 
válce roste až do úplného přetvoření mikrostruktury v jádře. Tab.6 uvádí relativní změny 
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mikrostruktury po průřezu válce při použití typických austenitizačních parametrů. Obr.18 pak 
ukazuje příklad, jakým způsobem se mění mikrostruktura přechodové oblasti směrem od 
oblasti navazující na povrchovou vrstvu až do oblasti navazující na středovou část. 

 

Tab.6: Relativní změna mikrostruktury po průřezu válce směrem od povrchu válce do 
přechodové oblasti těla válce [1] 

(typické austenitizační parametry, 100% - reprezentuje povrch; 0% - reprezentuje osu válce) 

Průřez válce Převládající mikrostruktura 
95 - 100 Martenzit 
85 - 95 Martenzit + Bainit 
75 - 85 Bainit 
55 – 75 Bainit + Perlit 

 

Množství přítomných karbidů v mikrostruktuře je rovněž závislé na austenitizačních 
parametrech a rychlostech ochlazování. Se vzdálenosti od povrchu válce se proto bude také 
měnit. Na povrchu, případně těsně pod povrchem, je austenitizační teplota nejvyšší 
a následkem toho dochází k přednostnímu vzniku některých karbidů ještě před operací kalení. 
Tyto karbidy se však následně zpětně rozpouští v roztoku. V kritickém bodě pod povrchem 
válce (závisejícím na austenitizačních parametrech) austenitizační teplota začíná klesat, což 
má za následek snížené rozpouštění karbidů. Celková velikost, hustota a procentuální obsah 
karbidů přítomných v mikrostruktuře přechodové oblasti bude proto směrem do středu válce 
růst až k podobným úrovním jako v mikrostruktuře jádra. 

 

 

Obr.18: Změny mikrostruktury přechodové oblasti těla válce - 1500X [1] 

 

Jádro/ čepy (tělo válce a čepy) [1]. Vlastnosti mikrostruktury jádra těla válce 
a celého průřezu čepů jsou dány na základě provedení primárního tepelného zpracování. 
Mikrostruktura jádra a partií čepů je typicky tvořena jemnými, rovnoměrně rozptýlenými 
kulovitými karbidy uvnitř matrice, zcela tvořené jemnozrnným perlitem. Obr.19 ukazuje 
názorný příklad této mikrostruktury. 
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Obr.19: Mikrostruktura v jádře a partiích čepů typického kovaného ocelového válce -
1500X [1] 

 
Jemnozrnný perlit vykazuje dobrou rovnováhu mezi pevnosti a tvárnosti potřebnou 

pro odolání rostoucích zatížení na válcovně, časů pro jednotlivé pracovní kampaně 
a očekávanou životností válců. Skutečné hodnoty pevnosti a tvárnosti získané v jádře 
a v partiích čepů kovaných ocelových válců jsou dány velikostí kolonií perlitu, který byl 
vytvořen během primárního tepelného zpracování a tvarem, rozměry a rozložením karbidů 
v matrici. Nežádoucí je pak výskyt karbidů v podobě síťoví po hranicích bývalých 
austenitických zrn. 

Schématické znázornění jednotlivých oblastí uvnitř celého válce, společně s uvedením 
příslušejících struktur, pak poskytuje obr.20. 

 

 

Obr.20: Poloha mikrostruktur jednotlivých oblastí válce vypočtená pomocí programu 
SYSWELD [2] 
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6 ANALÝZA DOSAVADNÍCH POZNATKŮ O  KOVÁNÍ 
A TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ DHQ1 A DHQ3 

Ve výrobní portfoliu společnosti Pilsen Steel, s.r.o. můžeme nalézt široké spektrum 
značek oceli. Pokud se jedná o výrobu válců jedná se zejména o značky 7CrMoV, 8Cr3MoV, 
DHQ1, DHQ3 a DHQ3-M. 

Při výrobě těchto značek někdy dochází ke vzniku různých metalurgických vad, které 
vedou k snížení jakosti výkovku válce, resp. můžou vést až k jeho vyzmetkování. V dalším 
textu si proto přiblížíme dosavadní zkušenosti s příčinami snížení jakosti těchto značek válců 
a částečně si přiblížíme dosavadní poznatky ohledně jejich výzkumu (zejména v oblasti 
tepelného zpracování). 

Omezíme se však pouze na značky DHQ1 a DHQ3-M (popř. DHQ3), na které je nyní 
soustředěn zájem jak v rámci společnosti, tak v rámci různých výzkumných úkolů 
a technických prací (např. [10-13]). Chemické složení těchto značek můžeme nalézt v tab.6. 

 

Tab.6: Chemické složení značek DHQ1, DHQ3 a DHQ3-M (hmt.%) [4] 

Prvek DHQ1 DHQ3 DHQ3-M 
C 0,78-0,83 0,78-0,83 0,78-0,83 
Si 0,70-0,80 0,70-0,80 0,70-0,80 
Мn 0,25-0,40 0,25-0,40 0,55-0,70 
P ≤ 0,025 ≤ 0,025 ≤ 0,025 
S ≤ 0,005 ≤ 0,005 ≤ 0,005 
Cr 2,00-2,20 2,90-3,10 2,90-3,10 
Ni ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30 
Mo 0,33-0,38 0,53-0,57 0,53-0,57 
V < 0,10 < 0,10 < 0,10 
Nb < 0,05 < 0,05 < 0,05 
W < 0,10 < 0,10 < 0,10 
Co < 0,10 < 0,10 < 0,10 
Cu ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,25 
Sn ≤ 0,040 ≤ 0,040 ≤ 0,040 
Pb ≤ 0,0020 ≤ 0,0020 ≤ 0,0020 
Ti ≤ 0,005 ≤ 0,005 ≤ 0,005 
Al oznámeno oznámeno oznámeno 
H2 ≤ 2 ppm ≤ 2 ppm ≤ 2 ppm 
O2 ≤ 20 ppm ≤ 20 ppm ≤ 20 ppm 
N2 ≤ 100 ppm ≤ 100 ppm ≤ 100 ppm 

 

6.1 Kování 

U řady typů těžkých výkovků se občas vyskytují vnitřní nesvařené vady, obvykle 
v okolí jejich metalurgické osy. Do této oblasti spadají rovněž i výkovky válců. Kování 
probíhá v širokém intervalu teplot asi 1180 – 800°C, v němž podmínky pro kovářské 
svařování vad v každém deformačním kroku, při obvyklém stupni deformace kolem 15 % až 
20 %, jsou v oblasti nejvyšších a nejnižších kovacích teplot výrazně rozdílné [8]. 
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Stupeň prokování vedoucí k eliminaci vnitřních necelistvostí, jako jsou obvykle vady 
v osové oblasti ingotu, závisí výrazně na síle kovářského lisu a tudíž hloubce průniku 
plastické deformace pod povrch výkovku. Průběh intenzity deformace v průřezu předkovku je 
tedy značně nehomogenní. Lze předpokládat, že v uvedeném teplotním intervalu existuje 
teplota, pod níž je svařování vnitřních vad obtížné či nemožné. Svařování vnitřních vad se 
tedy neodehrává v celé šíři aplikovaných teplot volného kování [8]. 

Kovářské svařování volných výkovků tedy chápeme jako uzavírání vnitřních dutin 
během kování. Hodnocení kovářské svařitelnosti při výrobě volných výkovků je velice 
obtížné a zpravidla je mu věnována pozornost jen pro konkrétní značky oceli. Komplexní 
teorie, která by se věnovala kovářskému svařování volných výkovku v podstatě neexistuje. 

Výzkum kovářské svařitelnosti těžkých volných výkovků, jehož poznatky by bylo 
možno využít v provozní praxi, lze např. nalézt v pracích [8], [9]. Autoři těchto prací se 
snažili v podmínkách laboratorního studia popsat problematiku kovářského svařování 
nízkouhlíkové oceli C45E. 

K problematice kovářského svařování výkovků válců značek DHQ1, DHQ3 
a DHQ3-M však zatím nebyla napsána žádná studie a proto si shrneme pouze dosavadní 
poznatky z provozní praxe, popřípadě z různých technických zpráv [10-12]: 

1. V těle kovaných válců se často u těchto značek oceli vyskytují vnitřní vady. 

2. Jedná se většinou o nesvařené kontrakční dutiny, které jsou součástí osové porézity 
ingotu. 

3. Jejich vznik pravděpodobně souvisí s podmínkami lití ingotů, které nejsou vždy 
optimální (rychlost lití ingotu, tvar kokily, aj.). 

4. Tvařitelnost těchto značek oceli je poměrně obtížná (tvařitelnost III). Protváření 
osové části velkých výkovku je v těchto případech problematické a vyžaduje 
vysoký stupeň prokování. 

5. Jednou z možností jak tyto dutiny odstranit, je zabezpečit důkladné protváření 
osových partií výkovku válce. Další možnosti je změna formátu ingotu (úprava 
úkosu kokily). Třetí možností je pak jejich odstranění vývrtem. Tato možnost však 
vždy vyžaduje souhlas zákazníka a je spojena s dalšími technologickými 
problémy: 

- vývrt může být proveden jen na určitý vymezený rozměr (nelze tak 
odstranit vady více vzdálené od středové osy),  

- odstranění vývrtu je další operací obrábění, která se sebou přináší další 
finanční výdaje spojené s výrobou. 

6. Pokud by se měla řešit vnitřní jakost těchto válců a optimalizace příslušné 
technologie kování, řešení by mělo tedy vycházet ze snahy najít optimální vztah 
mezi vstupním formátem ingotu a technologii jeho tváření (teplotami kování, 
pořadí jednotlivých kovářských operací apod.). 

6.2 Tepelné zpracování 

Pokud se zaměříme na problematiku tepelného zpracování ocelových válců 
z materiálů DHQ3-M a DHQ1, výkovky z tohoto typu materiálu jsou ve společnosti Pilsen 
Steel, s.r.o. tepelně zpracovávány v podstatě dvě způsoby: 

1. Pouze primárním tepelným zpracováním (normalizace + popouštění), přičemž 
cílem je zajistit dosahované hodnoty tvrdosti 273-312 HB.  
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2. Spojením primárního tepelné zpracování (normalizace + popouštění, žíhání na 
měkko), hrubého opracování černého výkovku a zušlechťování, pomocí čehož 
chceme zajistit hodnoty tvrdosti 312-346 HB. 

Pro objasnění transformačních přeměn, které probíhají v materiálu DHQ3-M během 
primárního tepleného zpracování si nechala společnost Pilsen Steel, s.r.o. na základě 
dilatometrických měření zkonstruovat ARA diagram. Získaný ARA diagram lze vidět na 
obr.21. Přehled výsledků měření při rozpadu austenitu při průběžném ochlazování pak uvádí 
tab.7. Výsledky dilatometrických měření rozpadu austenitu byly doplněny kvalitativní 
a kvantitativní analýzou a měřením tvrdosti HV dilatometrických vzorků [13]. 

 

 

Obr.21: Experimentálně stanovený ARA diagram oceli DHQ3-M [13] 
(Chemické složení a podmínky austenitizace jsou uvedeny v pravém horním rohu.) 

 

Tab.7: Výsledky měření rozpadu austenitu při různých rychlostech ochlazování [13] 

Rychlost ochlazování 
(°C.s-1) 

20 1,0 0,17 0,10 0,055 0,030 0,017 0,010 0,0055

HV 30 725 676 615 599 495 408 383 367 349 
Martenzit (%) 100 100 86 63      
Martenzit + Bainit (%)     15 2    
Perlit (%)   14 37 85 98 100 100 100 
Mstart (°C) 94 114 74 100      
Bstart (°C)     190     
Pstart (°C)     691 701 715 716 723 
Pfinish (°C)     652 666 698 697 707 
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Na základě práce [15] a příslušného ARA diagramu lze pro materiál DHQ3-M 
konstatovat tyto skutečnosti: 

1. Teplota Ac1 byla stanovena jako 800 °C a teplota Ac3 jako 820 °C. 

2. Teplota Ms (martenzit start) se pohybovala kolem 95 °C. Teplota Mf (martenzit 
finish) nebyla stanovena, neboť pro její stanovení by bylo potřeba provést 
měření v oblasti kryogenních teplot. 

3. Čistě martenzitické struktury bylo dosaženo při rychlosti ochlazování 
60 °C.min-1 (1 °C.s-1) nebo vyšší. Při nižších rychlostech až po asi 2 °C.min-1 
(0,03 °C.s-1) vznikala směs martenzitu (+ bainitu) a perlitu. Při rychlostech 
ochlazování nižších než 2 °C.min-1 vznikala čistě perlitická struktura. 

Pro materiál DHQ1 zatím nebyl zkonstruován žádný ARA diagram. Předpokládá se 
však, že jeho vytvoření bude náplní dalších studií a výzkumných úkolů. 
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7 PROBLEMATIKA TVAŘITELNOSTI - ZKOUŠKY 
TVAŘITELNOSTI 

V rámci experimentální části práce bude probírána problematika tvařitelnosti 
materiálů DHQ1 a DHQ3-M. Problematika tvařitelnosti těchto materiálů bude řešena na 
základě zkoušek tvařitelnosti. V následujícím textu si proto přiblížíme teoretickou podstatu 
a využití těchto zkoušek. 

Obecně lze tvařitelnost materiálu chápat jako schopnost materiálu plasticky se 
deformovat za určitých podmínek tváření bez porušení soudržnosti (vzniku kritických trhlin, 
resp. lomu). Závisí na plastičnosti, geometrii tvářeného tělesa a podmínkách tváření [14]. 

Pro porovnání tvařitelnosti materiálů lze využít různých zkušebních metod, kterými 
lze popsat chování materiálu při reálných podmínkách tváření. Tyto zkušební metody obecně 
označujeme jako zkoušky tvařitelnosti. 

Na základě hodnocení zkoušek tvařitelnosti lze pro technologickou praxi získat 
následující poznatky [15]: 

1. Intervaly tvářecích teplot (teploty ohřevu a dotváření, náchylnost k přehřátí 
a spálení oceli, teplotní pásma křehkosti). 

2. Vliv základních činitelů na tvařitelnost (termodynamičtí činitelé, metalurgický 
charakter oceli, deformační a napěťové podmínky, vliv způsobu deformace) 

3. Na základě výsledků tvařitelnosti vypracování klasifikace tvařitelnosti. 
4. Deformační odpory za tepla v závislosti na termodynamických podmínkách. 

Pro posuzování tvařitelnosti se v současné době nejčastěji používají zkušební metody 
na základě mechanických zkoušek. Jedná se zejména o zkoušky: 

- tahem 
- tlakem 
- krutem 
- rázem v ohybu 

7.1 Zkouška tahem 

Je analogií běžné tahové zkoušky za pokojové teploty. Vzhledem k nutnosti dodržet 
předepsaný teplotní režim však je vzorek obklopen odporovou píckou. Tato jednoduchá 
zkouška se vyznačuje absencí vnějšího tření na zkoumané části vzorku. Z hlediska citlivého 
posuzování tvařitelnosti je výhodná jindy nepříznivá tahová napjatost. Ta je na počátku 
tváření (většinou do deformace e = 0,3 až 0,4) jednoosá. Postupující nerovnoměrná deformace 
však vede většinou ke vzniku krčku s obtížně předpověditelnou geometrií a komplikovanou 
napjatostí. Příklad takového lokálního zúžení atypického vzorku, taženého na speciálním 
modifikovaném torzním plastometru, uvádí obr.22 [14]. 

 

 

Obr.22: Tvar vzorku při zkoušení tvařitelnosti tahovou zkouškou [14] 
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Smluvně se pak určuje tažnost A nebo kontrakce Z z délek L nebo ploch S příčného 
průřezu před, resp. po deformaci [14]: 

 100
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0

01 


  (1) 

 100
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0

10 


  (2) 

kde A je tažnost (%), 
 Z - kontrakce (%), 
 L0 - počáteční délka, tj.délka vzorku před deformací (mm), 
 L1 - konečná délka, tj.délka vzorku po deformací (mm), 
 S0 - počáteční průřez, tj.průřez vzorku před deformací (mm2), 
 S1 - konečný průřez, tj.průřez vzorku po deformací (mm2). 
  

Smluvní napětí se pak počítá jako podíl zatěžující síly a plochy počátečního příčného 
průřezu. Skutečné napětí se musí vztahovat k průběžně se měnícímu příčnému průřezu, což je 
velmi obtížné (je např. nutno snímat profil vzorku rychlokamerou) [14]. 

Pro posouzení tvařitelnosti lze pak také využít i vzájemného porovnání závislosti 
Rp0,2 = f () a Rm = f () [16] – viz. obr.23. 

 

 

Obr.23: Hodnocení tvařitelnosti materiálu pomocí závislosti Rp0,2, Rm = f () [16] 

7.2 Zkouška tlakem 

Tato zkouška se podobá pěchování mezi rovnými kovadly a je vhodná zejména pro 
určování deformačních odporů (ovšem jen při nízkých deformacích, kdy ještě stejně jako 
u tlakové zkoušky existuje jednoosý stav napjatosti). Pro popis tvařitelnosti běžných 
kovových materiál je většinou nevhodná, málo citlivá (protože převažují příznivá tlaková 
napětí) [14]. 

Pro zvýšení citlivosti vzorku ke vzniku trhlin se používají podle Žídka [15] válečky 
o průměru 40 mm a délce 60 mm, opatřené čtyřmi podélnými vruby o hloubce 4 mm 
s rozevřením 60°. Příklad takového vzorku je vidět na obr.24. 
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Obr.24: Schéma tlakové zkoušky navržené na VŠB-TU Ostrava [16] 
(výskyt trhlin se hodnotí při deformaci na h = (1/3)ho)  

 

Zkušební tělesa se pěchují na jednu třetinu původní výšky a vyhodnocují se trhliny na 
vrubech. Hodnocení vzhledu vrubů po stlačení podle [15] pak vypadá následovně: 

1 – bez trhlin, 
2 – jemné ojedinělé trhliny, 
3 – malé trhliny ve všech vrubech, 
4 – střední trhliny ve všech vrubech, 
5 – velké trhliny ve všech vrubech. 

Podle uvedených kritérií, získaných hodnocením zkoušek v určitém intervalu teplot, 
lze provést klasifikaci tvařitelnosti oceli – viz tab.8. 

 
Tab.8: Klasifikace tvařitelnosti podle Žídka [15] 

Skupina Průměr v klasifikaci tlakových zkoušek Tvařitelnost 
1 1,0 dobrá 
2 1,1 až 1,5 mírně zhoršená 
3 1,51 až 2,5 středně snížená 
4 2,51 zhoršená 

 

Z důvodu vnějšího tření mezi čely válcovitého vzorku a „kovadly“ vzniká 
nerovnoměrnost deformace, projevující se typickou soudkovitostí, komplikující další výpočty. 
Na obr.25 je vidět nejen tato soudkovitost, ale i důkaz malé citlivosti této metody při 
zkoušení tvařitelnosti - ani v místě vyfrézovaného vrubu nedošlo ke vzniku trhlin při 
pěchování oceli za tepla [14]. 

 

 

Obr.25: Tvar vzorku při zkoušení tvařitelnosti tlakovou zkouškou [14] 
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Tradiční tahové i tlakové stroje se vyznačují příliš nízkými rychlostmi deformace (asi 
jen do 10-1 s-1). Moderní počítačově řízené plastometry (např. typu Gleeble) dovolují namáhat 
válečky tahem i tlakem, tvářet speciální ploché vzorky rovinnou deformací, bezprostředně 
před zkoušením natavovat vzorek (tedy zkoušet v litém stavu bez fázové přeměny) a aplikovat 
velmi rychlé teplotní změny i deformační rychlosti v dostatečně širokém intervalu (řádově 
102 s-1) [14]. 

7.3 Zkouška krutem 

Princip tzv. torzního plastometru je velmi jednoduchý. Válcovitý vzorek je ve své 
zúžené středové oblasti nakrucován kolem podélné osy, většinou spojitě, až do lomu. 
Kroucením se rozměry této zkoušené části teoreticky nemění – viz. obr.26 [14]. 

 

 

Obr.26: Tvar vzorku při zkoušení tvařitelnosti zkouškou krutem [14] 

 

Na obr.27 je vidět vzorek v skutečných podmínkách, kde je vzorek při zkoušení 
chráněný před zokujením křemennou trubicí, přičemž je ohříván indukční spirálou. 

 

 

Obr.27: Pohled na vzorek zkoušený krutem ve skutečných podmínkách [14] 

 

Klíčovou roli hraje rovnoměrnost teploty po délce vzorku během jeho ohřevu i tváření. 
Hlavní předností krutové zkoušky je schopnost dosáhnout vysokých stupňů deformace 
s vyloučením vnějšího tření. V případě počítačového řízení se snadno regulují podmínky 
experimentu s možností simulace reálných tvářecích procesů (přerušovanou deformací). Mezi 
nevýhody patří deformační rychlost realizovatelná jen asi do hodnoty 10 s-1

 a nerovnoměrnost 
deformace po průřezu vzorku, činící následně potíže při metalografických studiích [14]. 

Nejběžnějším experimentem na torzním plastometru je spojitá zkouška provedená do 
lomu při nominální teplotě a rychlosti kroucení. Ze zaznamenané momentové křivky se počítá 
deformační odpor a usuzuje se na typ a kinetiku dynamických uzdravovacích proces, z počtu 
zkroucení do lomu se pak určuje tvařitelnost [14]. 
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Základní, ne příliš přesná metodika vyhodnocování výsledků spočívá v představě 
o lineární závislosti deformace e na počtu zkroucení N a na rozměrech zkoušené části vzorku 
(délce L a vnějším poloměru R) [14]: 

 
L3

NRπ2
e




  (3) 

kde e je deformace (1), 
  - Ludolfovo číslo (-), 
 R - vnější poloměr vzorku (mm), 
 N - počet zkroucení vzorku (1), 
 L - délka vzorku (mm). 
  

Rozborem tohoto vzorce snadno odhalíme, že počítá smluvně deformaci na povrchu 
kroucené tyče - tedy v oblasti maximální deformace. Při výpočtu průměrné hodnoty 
deformace (ale i deformační rychlosti) je vhodné nahradit člen R reprezentativním 
poloměrem, nacházejícím se ve 2/3 vnějšího poloměru [14]. 

Deformační rychlost samozřejmě závisí i na rychlosti kroucení [14]: 

 
L360

oRπ2
γ




  (4) 

kde  je deformační rychlost (s-1), 
  - Ludolfovo číslo (-), 
 R - vnější poloměr vzorku (mm), 
 o - rychlost kroucení (min-1), 
 L - délka vzorku (mm). 
  

Smluvní napětí (deformační odpor) je lineární funkcí krouticího momentu [14]: 

 
3Rπ2

M33
σ




  (5) 

kde  je smluvní napětí (MPa), 
 M - kroutící moment (N.mm), 
  - Ludolfovo číslo (-), 
 R - vnější poloměr vzorku (mm). 

7.4 Zkouška rázem v ohybu 

Obdobně jako za studena (viz. Charpyho kladivo) se hodnotí vrubová houževnatost 
a vzhled lomové plochy vzorku přeraženého při definované teplotě. Zkouška je vhodná pro 
stanovení křehkosti za tepla, vlivu vysokých deformačních rychlostí, velikosti zrna apod. 
Z důvodu obtížně definovatelných napěťových podmínek má jen srovnávací význam [14]. 
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B) EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

8 VÝSLEDKY ZKOUŠEK TVAŘITELNOSTI 

V současné době existují ve společnosti Pilsen Steel, s.r.o. nejasnosti ohledně 
možností tvařitelnosti materiálů DHQ3-M a DHQ1. Z tohoto důvodu se proto kolektiv 
odborných pracovníků provozu Kovárna společnosti Pilsen Steel, s.r.o. rozhodl prověřit 
tvařitelnost těchto materiálů na základě zkoušek tvařitelnosti. Pomocí těchto zkoušek by měly 
být získány základní poznatky o tvařitelnosti materiálu DHQ3-M a DHQ1, přičemž tyto 
poznatky by měli dále sloužit jako základní informace pro případnou optimalizaci stávající 
technologie kování. 

Pro hodnocení tvařitelnosti, jak bylo uvedeno v kap.7, lze využít různé metody, 
zakládající se především na mechanických zkouškách. V našem případě byla pro hodnocení 
tvařitelnosti zvolena tahová zkouška. U této zkoušky je rozhodující v místě porušení materiálu 
tahové napětí a proto je tato zkouška vhodná pro hodnocení tvařitelnosti materiálů pro volné 
kování. Tahová zkouška by měla simulovat deformační chování oceli při volném kování 
výkovku o hmotnosti cca. do 50 tun. 

Hlavním kritériem pro posouzení tvařitelnosti jsou pak dosahované hodnoty 
kontrakce, na základě kterých lze definovat optimální interval kovacích teplot. V publikaci 
[17] je uvedeno hodnocení tvařitelnosti podle tab.9. Toto hodnocení je převzato z dřívějších 
prací ÚVZÚ Škoda Plzeň, které podle uvedených autorů [17] vyjadřuje nejvhodnější způsob 
hodnocení tvařitelnosti materiálů tahovou zkouškou za tepla. Pro hodnocení tvařitelnosti 
využijeme tedy této tabulky. 

 
Tab.9: Hodnocení tvařitelnosti oceli tahovou zkouškou [17] 

Třída tvařitelnosti Kontrakce Z (%) Tvařitelnost 
1 99 až 100 Výborná 
2 91 až 98 Dobrá 
3 76 až 90 Snížená 
4 51 až 75 Špatná 
5 0 až 50 Nedostatečná 

 

8.1 Hodnocení tvařitelnosti materiálu DHQ3-M tahovou zkouškou za tepla 

Experimentální materiál byl dodán v rámci vzájemné spolupráce z provozu Ocelárna. 
Vzorky pro tahovou zkoušku byly vyrobeny ze zbytků licí soustavy (tzv. kostí) po odlití 
a utuhnutí příslušného typu materiálů. Z těchto zbytků pak byly následně vykovány válcové 
tyčinky, které sloužily pro přípravu a zhotovení příslušných vzorků pro tahovou zkoušku. 
Experimentální materiál (tyčinky pro tahovou zkoušku) byl tedy v tvářeném stavu. 

Pro účely experimentálního studia tvařitelnosti materiálu DHQ3-M byly vyrobeno 
celkem 18 vzorků pro tahovou zkoušku. Tyto vzorky byly následně rozděleny do dvou sérií, 
přičemž každá z těchto sérií sloužila k hodnocení tvařitelnosti materiálu pro jiné podmínky 
tváření. Rychlost zatěžování vzorků byla u všech vzorků volena 50 mm/min. 

První série, která byla tvořena 12 vzorky, sloužila k popisu plastických vlastností 
daného typu materiálu v intervalu kovacích teplot běžně používaných při kování. Tab.10 
uvádí experimentální podmínky, při kterých toto zkoušení probíhalo. 
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Tab.10: Experimentální podmínky hodnocení tvařitelnosti materiálu DHQ3-M pro první sérii 
vzorků 

Počet 
vzorků 

Teplota ohřevu 
vzorku (°C) 

Prodleva na teplotě 
ohřevu (min) 

Teplota přetržení 
vzorku (°C) 

Způsob ochlazení 
vzorku 

2 1250 10 1250 voda 
2 1200 10 1200 voda 
2 1100 10 1100 voda 
2 1000 10 1000 voda 
2 900 10 900 voda 
2 850 10 850 voda 

 
Experimentální výsledky, které byly na základě těchto zkoušek tvařitelnosti získány, 

lze pak vidět v tab.11. 
 

Tab.11: Výsledky zkoušek tvařitelnosti materiálu DHQ3-M pro první sérii vzorků 

vzorek č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Tohřevu (°C) 1250 1250 1200 1200 1100 1100 1000 1000 900 900 850 850 
výdrž (min) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Tdeformace (°C) 1250 1250 1200 1200 1100 1100 1000 1000 900 900 850 850 
L0 (mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
D0 (mm) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Rp (MPa) 11,2 10,6 13,5 13,1 23,8 25,1 36 36,3 78,9 77,7 92,6 94,9 
Rm (MPa) 17,1 17,2 22,2 21,6 33,4 33,7 50 49,7 92,7 92,3 109,5 112 
A5 (%) 40 49 67 68 79 87 72 82 61 60 50 54 
Z (%) 56 60 100 100 100 100 100 100 87 85 83 84 

 
Jak vyplývá z tab.11, teploty ohřevu vzorků a teploty přetržení vzorků (tj. teploty 

deformace) byly totožné. Obr.27 uvádí grafické znázornění plastických vlastností oceli 
DHQ3-M na teplotě pro tuto sérii vzorků. 

 

Z = -4E-06x3 + 0,0131x2 - 12,78x + 4211

R2 = 0,8549

A = -2E-06x3 + 0,0063x2 - 5,6852x + 1710,5

R2 = 0,9412
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Obr.27: Závislost plastických vlastností (A5, Z) materiálu DHQ3-M na teplotě deformace 
(Tohřevu = Tdeformace) 
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Z obr.27 je patrné, že plastické vlastnosti nabývají maximálních hodnot při teplotě 
1100 °C. Využijeme-li pro určení optimálního intervalu kovacích teplot tab.9, můžeme 
v souladu s tab.11 a obr.27 konstatovat, že optimální interval kovacích teplot se bude 
pohybovat v rozmezí 1200-1000 °C. V tomto intervalu bude zaručena podle tab.9 „výborná“ 
a „dobrá“ tvařitelnost. 

Je však nutno zde podotknout, že tuto teplotu lze v podstatě přesně stanovit jen na 
povrchu kovaného kusu, např. pyrometrem. Konkrétní rozložení teplotního pole uvnitř 
kovaného kusu lze jen těžko předpovědět. Předpoklad, že tato teplota bude dosažena i uvnitř 
kovaného kusu vyžaduje postupné ověření v provozních podmínkách. 

Na obr.29 je pak vidět kompletní znázornění základních mechanických hodnot (Rp0,2, 
Rm, A5, Z) materiálu DHQ3-M v závislosti na teplotě deformace pro první sérii vzorků. 
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Obr.29: Závislost mechanických vlastností materiálu DHQ3-M na teplotě deformace 
(Tohřevu = Tdeformace) 

 
Druhá série, která byla tvořena 6 vzorky, sloužila rovněž k popisu plastických 

vlastností, ovšem pro jiné podmínky tváření. Podmínky experimentálního zkoušení pro 
druhou sérii vzorků uvádí tab.12. 

 
Tab.12: Experimentální podmínky hodnocení tvařitelnosti materiálu DHQ3-M pro druhou 

sérii vzorků 

Počet 
vzorků 

Teplota 
ohřevu 
vzorku 

(°C) 

Prodleva 
na teplotě 

ohřevu 
(min) 

Ochlazení 
vzduchem 
na teplotu 
přetržení 

Prodleva v peci 
s teplotou pro 

přetržení vzorku  
(min) 

Teplota 
přetržení 
vzorku 

(°C) 

Způsob 
ochlazení 

vzorku 

2 1200 10 cca 1000°C 20 1000 voda 
2 1200 10 cca 900°C 20 900 voda 
2 1200 10 cca 800°C 20 850 voda 
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V tab.12 lze vidět, že teploty ohřevu vzorků a teploty přetržení vzorků (tj. teploty 
deformace) již nebyly totožné. Teplota ohřevu se v případě druhé série vzorků lišila od teploty 
přetržení. Smyslem trhání vzorku za nižší teploty, než-li je teplota ohřevu, byla snaha 
posoudit vliv dokovacích teplot na plastické vlastnosti oceli při kování (viz tab.3). 
Experimentální výsledky, které byly získány na základě provedení těchto zkoušek lze pak 
vidět v tab.13. 

 
Tab.13: Výsledky zkoušek tvařitelnosti materiálu DHQ3-M pro druhou sérii vzorků 

vzorek č. 1 2 3 4 5 6 
Tohřevu (°C) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
výdrž (min) 10 10 10 10 10 10 
Tdeformace (°C) 1000 1000 900 900 850 850 
L0 (mm) 50 50 50 50 50 50 
D0 (mm) 10 10 10 10 10 10 
Rp (MPa) 36,7 36,9 60,2 60,5 65,2 64,3 
Rm (MPa) 53,1 53,3 77,2 77,7 92,9 88,5 
A5 (%) 84 71 65 60 53 54 
Z (%) 95 93 64 66 62 62 

 

Na obr.30 je vidět kompletní znázornění základních mechanických hodnot (Rp0,2, Rm, 
A5, Z) materiálu DHQ3-M v závislosti na teplotě deformace pro druhou sérii vzorků. 

 

Rm = -0,2489x + 301,97

R2 = 0,9928

Rp = -0,1934x + 231,21

R2 = 0,9651

Z = 0,2243x - 131,93

R2 = 0,9365

A = 0,1586x - 80,857

R2 = 0,8559

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020
Tdeformace [°C]

R
p
 [

M
P

a]
, R

m
 [

M
P

a]
, A

5 
[%

],
 Z

 [
%

]

 

Obr.30: Závislost mechanických vlastností materiálu DHQ3-M na teplotě deformace 
(Tohřevu  Tdeformace) 

 
Obr.31 pak porovnává plastické vlastnosti oceli DHQ3-M při dvou různých režimech 

zkoušení v rozmezí deformačních teplot 850-1000 °C. První režim, ve kterém byly použity 
výsledky z první série vzorků, popisuje plastické vlastnosti materiálu při Tohřevu = Tdeformace – 
viz. tab.9. Naproti tomu druhý režim popisuje plastické vlastnosti materiálu při 
Tohřevu  Tdeformace – viz. tab.13. 
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Z1 = -4E-06x3 + 0,0131x2 - 12,78x + 4211
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Obr.31: Závislost plastických vlastností (A, Z) materiálu DHQ3-M na teplotě deformace při 
dvou různých režimech zkoušení 

(1. režim: A1, Z1, Tohřevu = Tdeformace) ; (2. režim: A2, Z2, Tohřevu  Tdeformace ) 
 

Na obr.31 lze sledovat pokles kontrakce Z pro 2.režim zkoušení – tj. pro případ, kdy 
teplota deformace je nižší, než-li skutečná teplota ohřevu. Hodnoty tažnosti A5 se při obou 
režimech zkoušení v podstatě příliš nemění. V uvedeném intervalu teplot 850-1000 °C má 
tedy pokles teploty tváření (deformace) negativní vliv na tvařitelnost. Z obr.31 lze však také 
vysledovat, že hodnoty kontrakce se s rostoucí teplotou pro druhý režim blíží hodnotám 
dosaženým při prvním režimu zkoušení. 

8.2 Hodnocení tvařitelnosti materiálu DHQ1 tahovou zkouškou za tepla 

Experimentální materiál byl dodán opět z provozu Ocelárna. Pro studium tvařitelnosti 
materiálu DHQ1, podobně jako v přecházejícím případě pro materiál DHQ3-M, měly být pro 
výrobu tahových zkoušek vykovány tyčinky z licích kostí. Při vlastní výrobě těchto tyčinek se 
však prokázalo, že je velmi problematické z uvedeného materiálu (licích kostí DHQ1) 
vykovat válcové tyčinky. Bylo tedy nutné vyrobit vzorky pro tahovou zkoušku z licích kostí. 
Experimentální materiál (tyčinky pro tahovou zkoušku) byl tedy v litém stavu. Pro studium 
tvařitelnosti materiálu v protvářeném stavu se tedy budou muset v budoucnosti vyrobit vzorky 
pro tahovou zkoušku z materiálu skutečného válce – např. z půdního odpadu výkovku.   

Pro studium tvařitelnosti materiálu DHQ1, podobně jako v přecházejícím případě pro 
materiál DHQ3-M, bylo vyrobeno celkem 18 vzorků. Tyto vzorky byly opět rozděleny do 
dvou sérii, z nichž každá byla zkoušena za stejných experimentálních podmínek jako při 
hodnocení tvařitelnosti materiálu DHQ3-M. Pouze rychlost zatěžování všech vzorků byla jiná 
a sice 5 mm/min. 

Při vlastním zkoušení se prokázalo, že 10 vzorků obsahovalo větší či menší vady 
(dutiny). Jelikož tyto vady ovlivnili výsledné plastické, resp. mechanické vlastnosti, bylo 
nutné pro zajištění objektivního hodnocení posuzovat tvařitelnost materiálu DHQ1 na 
omezeném počtu vzorků. Nicméně v dalším textu si pro porovnání uvedeme všechny hodnoty 
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tahových zkoušek, tj. jak ze vzorků bez vad, tak ze vzorků s vadami. Samotné hodnocení 
tvařitelnosti však bylo provedeno pouze na základě zkoušení vzorků bez vad. 

První série vzorků byla opět tvořena 12 vzorky a sloužila, podobně jako u materiálu 
DHQ3-M, k popisu plastických vlastností materiálu DHQ1 v intervalu kovacích teplot běžně 
používaných pro kování ocelových válců. Tab.14 uvádí experimentální podmínky, při 
kterých toto zkoušení probíhalo. 

 
Tab.14: Experimentální podmínky hodnocení tvařitelnosti materiálu DHQ1 pro první sérii 

vzorků 

Počet 
vzorků 

Teplota ohřevu 
vzorku (°C) 

Prodleva na teplotě 
ohřevu (min) 

Teplota přetržení 
vzorku (°C) 

Způsob ochlazení 
vzorku 

2 1250 10 1250 voda 
2 1200 10 1200 voda 
2 1100 10 1100 voda 
2 1000 10 1000 voda 
2 900 10 900 voda 
2 850 10 850 voda 

 
Experimentální výsledky získané na základě těchto zkoušek tvařitelnosti je pak možno 

vidět v tab.15. 

 
Tab.15: Výsledky zkoušek tvařitelnosti materiálu DHQ1 pro první sérii vzorků 

vzorek č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Tohřevu (°C) 1250 1250 1200 1200 1100 1100 1000 1000 900 900 850 850 
výdrž (min) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Tdeformace (°C) 1250 1250 1200 1200 1100 1100 1000 1000 900 900 850 850 
L0 (mm) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
D0 (mm) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Rp (MPa) 8,9 7,9 10,4 11,2 20,1 21 36,7 35,7 60,7 57 76,1 75,4 
Rm (MPa) 11,6 11,5 14,2 14,7 24,7 24,5 41,5 40,7 69,4 66,5 89,7 87,9 
A5 (%) nevyh. nevyh. 51,8 98,4 68,9 46,3 59,3 45,6 36,9 43,9 27,2 34,6 
Z (%) nevyh. nevyh. 88,9 99,8 99,5 86,8 97,5 91,9 82,9 68,6 49,2 64,4 

Pozn.: 
červeně označené hodnoty – hodnoty získané na vzorcích s vadami 
nevyh. = nevyhodnoceno 

   

Jak lze zjistit z tab.15, pro stanovení sledovaných veličin (Rp, Rm, A5, Z) při konkrétní 
teplotě měly být vždy využity dva vzorky. Vzhledem k přítomnosti vad v některých vzorcích 
však pro zajištění objektivního hodnocení bylo hodnocení tvařitelnosti posuzováno jen na 
vzorcích bez vad. Tj. pro každou konkrétní teplotu pomocí jednoho vzorku, přičemž 
sledovaný interval teplot byl omezen na 850-1200 °C. Obr.32 následně ukazuje grafické 
znázornění plastických vlastností materiálu DHQ1 v litém stavu. 
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Obr.32: Závislost plastických vlastností (A5, Z) materiálu DHQ1 na teplotě deformace 
(Tohřevu = Tdeformace) 

 
Z obr.32 je možno zjistit, že plastické vlastnosti se s rostoucí teplotou zlepšují. 

Hodnota tažnosti A5 neustále narůstá až do maximální teploty sledovaného intervalu teplot. 
Hodnota kontrakce Z pak také narůstá, ale při dosažení teplot cca. 1000 °C a vyšších se 
ustaluje. Pokud využijeme pro hodnocení tvařitelnosti tab.9, lze říci, že při teplotách nad 
1000 °C budou zaručeny optimální podmínky pro kování. Horní hranici intervalu kovacích 
teplot však nelze ze získaných výsledků stanovit. Tyto výsledky je nicméně nutno prověřit na 
základě vzorků zkoumaných v tvářeném stavu a to jak ve sledovaném intervalu teplot (850-
1200 °C), tak při vyšších teplotách. Kompletní znázornění základních mechanických hodnot 
(Rp0,2, Rm, A5, Z) pro první sérii vzorků materiálu DHQ1 pak uvádí obr.33. 
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Obr.33: Závislost mechanických vlastností materiálu DHQ3-M na teplotě deformace 
(Tohřevu = Tdeformace) 
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Druhá série vzorků byla tvořena 6 vzorky. Experimentální podmínky byly znovu 
voleny podobně jako v přecházejícím případě DHQ3-M. Tyto experimentální podmínky pro 
případ zkoušení materiálu DHQ1 lze vidět v tab.16. 

 
Tab.16: Experimentální podmínky hodnocení tvařitelnosti materiálu DHQ1 pro druhou sérii 

vzorků 

Počet 
vzorků 

Teplota 
ohřevu 
vzorku 

(°C) 

Prodleva 
na teplotě 

ohřevu 
(min) 

Ochlazení 
vzduchem 
na teplotu 
přetržení 

Prodleva v peci 
s teplotou pro 

přetržení vzorku  
(min) 

Teplota 
přetržení 
vzorku 

(°C) 

Způsob 
ochlazení 

vzorku 

2 1200 10 cca 1000°C 20 1000 voda 
2 1200 10 cca 900°C 20 900 voda 
2 1200 10 cca 800°C 20 850 voda 

 

V tab.16 můžeme vidět, že teploty ohřevu vzorků a teploty přetržení vzorků (tj. 
teploty deformace) pro druhou sérii vzorků nejsou totožné. Teplota ohřevu a teplota přetržení 
jednotlivých vzorků se liší. Smyslem trhání vzorku za nižší teploty, než-li je teplota ohřevu, 
byla opět snaha posoudit vliv dokovacích teplot na plastické vlastnosti oceli při kování (viz 
tab.3). Experimentální výsledky, které byly pomocí těchto zkoušek získány lze vidět 
v tab.17. 

 

Tab.17: Výsledky zkoušek tvařitelnosti materiálu DHQ1 pro druhou sérii vzorků 

vzorek č. 1 2 3 4 5 6 
Tohřevu (°C) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
výdrž (min) 10 10 10 10 10 10 

Tdeformace (°C) 1000 1000 900 900 850 850 
L0 (mm) 60 60 60 60 60 60 
D0 (mm) 12 12 12 12 12 12 
Rp (MPa) 27,1 26,4 39,8 40,7 49,1 50,9 
Rm (MPa) 38,6 36,9 58,5 59,2 78,9 78,7 

A5 (%) 59,2 54,0 66,3 70,6 66,8 64,7 
Z (%) 95,5 - 98 92 97,6 96,3 

Pozn.: červeně označené hodnoty – hodnoty získané na vzorcích s vadami 

 

Na obr.34 je vidět kompletní znázornění základních mechanických hodnot (Rp, Rm, 
A5, Z) materiálu DHQ1 v závislosti na teplotě deformace pro druhou sérii vzorků. Hodnocení 
bylo opět provedeno pouze na vzorcích bez vad. 
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Obr.34: Závislost mechanických vlastností materiálu DHQ1 na teplotě deformace 

(Tohřevu  Tdeformace) 

 
Porovnání plastických vlastností materiálu DHQ1 při dvou různých režim zkoušení 

v rozmezí deformačních teplot 850-1000 °C pak uvádí obr.35. Ten společně zobrazuje 
výsledky plastických hodnot získaných z první série vzorků, tj. při Tohřevu = Tdeformace 
(viz. tab.15) a z druhé série vzorků, tj. při Tohřevu  Tdeformace (viz. tab.17). 
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Obr.35: Závislost plastických vlastností (A, Z) materiálu DHQ1 na teplotě deformace při 
dvou různých režimech zkoušení 

(1. režim: A1, Z1, Tohřevu = Tdeformace) ; (2. režim: A2, Z2, Tohřevu  Tdeformace ) 
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Na obr.35 je možno vidět, že u materiálu DHQ1 v případě druhého režimu (Tohřevu  
Tdeformace) jsou hodnoty kontrakce na velmi vysoké úrovni (Z > 95 %). Rovněž hodnoty 
tažnosti jsou poměrně vysoké (A  60 %). Z těchto výsledků vyplývá, že pokles dokovací 
teploty má na tváření minimální vliv. Na tyto výsledky je však nutno pohlížet velmi 
obezřetně, neboť byly získány na vzorcích v litém stavu a počet reprezentativních vzorků byl 
velmi malý (3 vzorky). Bude tedy nutno provést nové experimentální měření na rozsáhlejším 
počtu vzorků, přičemž vzorky budou muset být v protvářeném stavu (tj. tahové zkoušky 
budou muset být vyrobeny z prokovaných tyčinek). 
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9 VÝSLEDKY MECHANICKÝCH HODNOT DOSAHOVANÉ 
PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ 

Jak již bylo uvedeno v kap.6.2, výkovky válců z materiálu DHQ3-M a DHQ1 mohou 
být tepelně zpracovány v podstatě dvěma způsoby: 

1. Pouze primárním tepelným zpracováním 
2. Nebo kombinací primárního tepelného zpracování, hrubého opracování černého 

výkovku a zušlechťování. 

Pro lepší orientaci si můžeme uvést zkrácené blokové schéma jednotlivých procesních 
operací před, během a po tepelném zpracování ocelových válců, které lépe vystihuje tok 
materiálu při výrobě – viz obr.36. 

 

 
Obr.36: Zkrácené blokové schéma jednotlivých procesních operací před, během a po 

tepelném zpracování při výrobě válců 

 

Pokud se zaměříme na materiály DHQ3-M a DHQ1, tepelné zpracování těchto značek 
oceli je ve společnosti Pilsen Steel, s.r.o. v podstatě voleno na základě hodnot tvrdostí  
požadovaných zákazníkem (nejčastěji HB). 

Jsou-li požadovány hodnoty 273-312 HB, je výkovek válce tepelně zpracováván 
pouze pomocí primárního tepelného zpracování (normalizace a popouštění). Jsou-li žádány 
hodnoty 312-346 HB, je výkovek válce tepelně zpracován pomocí primárního tepelného 
zpracování (normalizace a popouštění, žíhání na měkko), hrubého opracování a zušlechťování 
(kalení do oleje a popouštění na vzduchu). Hodnoty ostatních mechanických vlastností (Rp, 
Rm, A, Z), resp. dalších vlastností (KV), jsou vždy stanoveny podle požadavku zákazníka 
pouze pro první válec z každé tavby při výrobě určité série válců (přesněji řečeno pro válec 
vyrobený z prvně odlitého ingotu příslušné tavby). 

Pro komplexní posouzení tepelného zpracování je však nutno analyzovat způsob 
tepelného zpracování na základě všech relevantních veličin. Tj. na základě hodnot tvrdosti, 
ale i hodnot Rp, Rm, A, Z, KV, případě dalších veličin. 

V dalším textu si proto uvedeme statistické vyhodnocení všech relevantních hodnot 
dosahovaných po tepelném zpracování ve společnosti Pilsen Steel, s.r.o. v roce 2009-2010 pro 
oceli DHQ3-M a DHQ1. Na základě tohoto vyhodnocení lze pak určit vzájemnou spojitost 
mezi dosahovanými hodnotami tvrdosti pro příslušný druh tepelného zpracování a hodnotami 
Rp, Rm, A, Z, KV. Pro bližší objasnění problematiky tepelného zpracování (TZ) materiálu 
DHQ1 byla také udělána simulace TZ, která by měla přinést nové informace ohledně 
dosahovaných mechanických hodnot při případné změně austenitizační a popouštěcí teploty. 

9.1 Statistické vyhodnocení mechanických hodnot po tepelném zpracování 
materiálu DHQ3-M 

V uvedeném ročním období 2009-2010 byly vyráběny v převážné většině výkovky 
válců z materiálu DHQ3-M, u nichž byly požadovány hodnoty tvrdosti 273-312 HB. Tyto 
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výkovky tedy podstupovaly pouze primární tepelné zpracování (normalizaci a popouštění). 
Tab.18 uvádí vzájemné porovnání požadovaných hodnot tvrdosti 273-312 HB 
a dosahovaných hodnot Rp0,2, Rm, A5, Z, K. 

 

Tab.18: Porovnání požadovaných hodnot tvrdosti (273-312 HB) a dosahovaných hodnot 
Rp0,2, Rm, A5, Z, K po primárním tepelném zpracování materiálu DHQ3-M 

Předpis HB 
Naměřené HB 

(průměr ze 6-ti hodnot)
Rp0,2 

(MPa)
Rm 

(MPa)
A5 
(%) 

Z 
(%) 

K – průměr ze 2 vzorků (J)

273-312 281 553 1044 16,2 40 161,5 
273-312 283 549 1062 13,7 27,5 128,5 
273-312 285 543 1054 12,9 23 90,5 
273-312 286 571 1074 15,3 33,5 152,5 
273-312 287 537 1023 14,8 25,5 143 
273-312 292 553 1063 14,6 28,5 177 
273-312 295 559 1054 12,2 17 116 
273-312 296 551 1053 13,8 29 115 
273-312 300 553 1046 14,1 32,5 129 
273-312 302 574 1097 12,3 21 98,5 

Pozn: 
K (J) – hodnota nárazové práce získaná na vzorcích bez vrubu. 
Je požadována zákazníkem jako informativní hodnota. 

 

Pro snadnější interpretaci hodnot pak uvádí obr.37 grafické znázornění závislosti 
Rp0,2, Rm, A5, Z, K na skutečně naměřených hodnotách tvrdosti HB (měřeno na těle válce). 
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Obr.37: Závislost Rp0,2, Rm, A5, Z a K na naměřených hodnotách HB na těle válce po 
primárním tepelném zpracování materiálu DHQ3-M 
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9.2 Statistické vyhodnocení mechanických hodnot po tepelném zpracování 
materiálu DHQ1 

Pokud se zaměříme na materiál DHQ1, pak v ročním období 2009-2010 se vyráběly 
zejména výkovky válců, u nichž byly požadovány hodnoty tvrdosti 312-346 HB. Tyto 
výkovky z hlediska tepelného zpracování tedy podstupovaly primární tepelné zpracování 
(normalizaci a popouštění) a zušlechťování.(kalení do oleje a popouštění na vzduchu). Tab.19 
uvádí vzájemné porovnání požadovaných hodnot tvrdosti 312-346 HB a dosahovaných 
hodnot Rp0,2, Rm, A5, Z, K. 

 

Tab.19: Porovnání požadovaných hodnot tvrdosti (312-346 HB) a dosahovaných hodnot 
Rp0,2, Rm, A5, Z, K po zušlechťování materiálu DHQ3-M 

Předpis HB 
Naměřené HB 

(průměr ze 6-ti hodnot)
Rp0,2 

(MPa)
Rm 

(MPa)
A5 
(%) 

Z 
(%) 

K – průměr ze 2 vzorků (J)

312-346 314 956 1116 10,1 36 145,5 
312-346 317 826 1101 10,6 24,5 142,5 
312-346 320 807 1064 5,7 4,5 119,5 
312-346 334 809 1057 11,8 23,5 75,5 
312-346 340 800 1059 10,6 26 115,5 

Pozn: 
K (J) – hodnota nárazové práce získaná na vzorcích bez vrubu. 
Je požadována zákazníkem jako informativní hodnota. 

 

Opět pro snadnější interpretaci hodnot je na obr.38 uvedeno grafické znázornění 
závislosti Rp0,2, Rm, A5, Z, K na skutečně naměřených hodnotách tvrdosti HB (měřeno na těle 
válce). 
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Obr.38: Závislost Rp0,2, Rm, A5, Z a K na naměřených hodnotách HB na těle válce po 
zušlechťování materiálu DHQ1 
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Pro důkladnou analýzu procesu tepelného zpracování výkovků válců z materiálu 
DHQ1 byla rovněž provedena i simulace tepelného zpracování tohoto typu materiálu. 
Smyslem simulace bylo posoudit vliv změny austenitizační a popouštěcí teploty na 
dosahované hodnoty Rp0,2, Rm, A5, Z, K. 

Pro tyto účely byly proto navržen speciální experimentální režim primárního tepelného 
zpracování a  experimentální režim zušlechťování. Tyto režimy měly částečně simulovat 
tepelné zpracování reálného výkovku válce ve skutečných podmínkách. Experimentální režim 
pro simulaci primárního tepelného zpracování lze vidět na obr.39. Experimentální režim pro 
simulaci zušlechťování je pak vidět na obr.40. 

 

 
Obr.39: Schématické znázornění experimentálního režimu pro simulaci primárního tepelného 

zpracování materiálu DHQ1 

 

 
Obr.40: Schématické znázornění experimentálního režimu pro simulaci zušlechťování 

materiálu DHQ1 
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Na obr.39 a 40 je možno vidět, že vzestup na příslušnou austenitizační a popouštěcí 
teplotu je odstupňován. Ohřev vzorků pro simulaci primárního tepelného zpracování, resp. 
zušlechťování, tedy probíhal pro všechny vzorky současně.  

Vlastní experiment pak vždy spočíval v ohřevu příslušného vzorku v peci na 
požadovanou teplotu, výdrži na této teplotě a jeho vytažení. V případě, že byla požadována 
vyšší teplota vzorku, byl vzorek v peci dále ponechán a tepelně zpracován podle příslušného 
režimu tepelného zpracování. 

Způsob ochlazení s austenitizační teploty byl pak volen s ohledem na velikost vzorku 
(průřezy řádově v desítkách milimetrů) k reálnému průměru výkovku (průřezy řádově ve 
stovkách milimetrů). Ochlazování probíhalo buď v sibralu (izolační materiál z hlinito-
křemičitých vláken) nebo na vzduchu. Rychlost ochlazování vzorků v sibralu měla simulovat 
rychlost ochlazování reálného výkovku na vzduchu. Rychlost ochlazování vzorků na vzduchu 
pak měla simulovat rychlost ochlazování reálného výkovku v oleji. 

Způsob ochlazení z popouštěcí teploty byl poté volen podobně. Rychlost ochlazování 
vzorků v sibralu měla tedy simulovat skutečné ochlazování reálného výkovku na vzduchu.  

Výsledky získané na základě těchto simulací režimů tepelného zpracování je možno 
vidět v tab.18 a tab.19. 

 
Tab.18: Výsledky získané ze simulace primárního tepelného zpracování materiálu DHQ1 

Austenitizační 
teplota (°C) 

Ochlazení 
Popouštěcí 
teplota (°C) 

Ochlazení 
Rp0,2 

(MPa) 
Rm 

(MPa) 
A5 

(%) 
Z 

(%) 
K 
(J) 

K1 

(J) 
K2 
(J) 

K3 

(J) 
840 sibral 480 sibral 458,8 895 16,5 35 165,7 166,3 165 165,8 
840 sibral 500 sibral 456,9 897,2 15,2 36,8 162,9 128 181,1 179,7 
840 sibral 520 sibral 478,5 917,1 14,3 28,3 149,4 160,3 116,2 171,8 
860 sibral 480 sibral 455,7 932,6 15,7 24,8 124,1 124,4 130,8 117,1 
860 sibral 500 sibral 440,7 915,8 16,9 34,1 152,3 155,8 146,9 154,3 
860 sibral 520 sibral 467,9 957,2 15,9 34,1 123,0 157,7 138,8 72,6 
880 sibral 480 sibral 544,6 1052,7 8,3 12,2 115,7 137,1 114,5 95,6 
880 sibral 500 sibral 548,5 1053 10,1 23,4 144,9 131,3 173,6 129,7 
880 sibral 520 sibral 636,2 1109 10,4 16,8 115,0 111,9 118,5 114,7 
900 sibral 500 sibral 636,8 1080,7 9,1 19,7 97,7 88,2 99,4 105,4 
900 sibral 520 sibral 637,4 1080,5 9,9 15,7 90,7 103,6 90,6 77,8 

K – nárazová práce na vzorku bez vrubu; K = ( K1 + K2 + K3 ) / 3 

 

Tab.19: Výsledky získané ze simulace zušlechťování materiálu DHQ1 

Austenitizační 
teplota (°C) 

Ochlazení 
Popouštěcí 
teplota (°C) 

Ochlazení 
Rp0,2 

(MPa) 
Rm 

(MPa) 
A5 

(%) 
Z 

(%) 
K 
(J) 

K1 

(J) 
K2 
(J) 

K3 

(J) 
840 vzduch 580 sibral 1007,7 1216,2 12,1 29,3 146,2 131,7 153,7 153,1 
840 vzduch 600 sibral 873,2 1083,6 14,3 36,2 171,9 166,3 160,9 188,6 
840 vzduch 620 sibral 847,9 1042,7 11,7 22,9 167,0 173,5 194,6 132,9 
860 vzduch 580 sibral 1036 1272,2 11,9 32,8 147,8 125,5 153,3 164,6 
860 vzduch 600 sibral 916,2 1148,9 14,6 35,7 150,6 181,8 142,4 127,5 
860 vzduch 620 sibral 806,3 1066,4 13,2 39,6 132,5 88,4 119,1 190,1 
880 vzduch 580 sibral 956,8 1334,9 5,7 9,9 46,2 49,8 44 44,9 
880 vzduch 600 sibral 929 1208,9 12,1 29,6 104,0 49,9 117,4 144,8 
880 vzduch 620 sibral 877,9 1146,2 13 37 173,8 179 151,3 191 
900 vzduch 600 sibral 979,6 1269,3 10,3 27,2 108,0 81,2 129,5 113,4 
900 vzduch 620 sibral 990,1 1213,6 9,9 23,4 144,1 131,2 149 152 

K – nárazová práce na vzorku bez vrubu; K = ( K1 + K2 + K3 ) / 3 

 

Grafické znázornění naměřených hodnot, získaných ze simulace primárního tepelného 
zpracování a simulace zušlechťování uvádí obr.41 a obr.42. 
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Obr.41: Vliv austenitizačních a popouštěcích teplot na hodnoty Rp0,2, Rm, A5, Z a K při 

simulaci primárního tepelného zpracování materiálu DHQ1 
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Obr.42: Vliv austenitizačních a popouštěcích teplot na hodnoty Rp0,2, Rm, A5, Z a K při 
simulaci zušlechťování materiálu DHQ1 
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Na obr.41 je možno v případě primárního tepelného zpracování vidět vzestup 
pevnostních charakteristik (Rp0,2, Rm) a pokles plastických charakteristik (A5, Z a K) 
s rostoucí teplotou austenitizace. Pokud se zaměříme na vliv teploty popouštění, lze říci že, při 
primární tepelném zpracování pevnostní charakteristiky (Rp0,2, Rm) s rostoucí teplotou 
popouštění mírně rostou. Průběh plastických charakteristik (A5, Z a K) v závislosti na teplotě 
popouštění je však pro jednotlivé sledované veličiny rozdílný. Hodnoty K s rostoucí teplotou 
popouštění klesají, zatímco hodnoty A5 a Z spíše stagnují. 

V případě zušlechťování (obr.42) lze o vlivu austenitizační a popouštěcí teploty na 
sledované veličiny Rp0,2, Rm, A5, Z a K konstatovat následující skutečnosti. S rostoucí 
teplotou austenitizace pevnostní charakteristiky (Rp0,2, Rm) rostou. Plastické charakteristiky 
(A5, Z a K) však poměrně kolísají. Na základě zjištěných výsledků nelze tedy pro A5, Z a K 
definovat jednoznačný vliv teploty austenitizace. Pokud se zaměříme na vliv popouštěcí 
teploty, lze říci, že s rostoucí teplotou popouštění se pevnostní charakteristiky (Rp0,2, Rm) 
snižují. Vliv teploty popouštění na plastické charakteristiky oceli (A5, Z a K) pak není možno 
jednoznačně definovat a to kvůli značnému kolísání jednotlivých hodnot ve sledovaném 
intervalu popouštěcích teplot (580-620°C). 

Pro ilustraci se zde můžeme rovněž uvést dva příklady vyhodnocení mikrostruktur, 
které vznikly po simulaci primárního tepelného zpracování (obr.43) a simulaci zušlechťování 
(obr.44). Na obr.43 je možno vidět perlit a karbidy. Na obr.44 pak směs bainitu s perlitem 
a karbidy, kde karbidy jsou rozloženy převážně v bainitu. 

 

Obr.43: Ukázka mikrostruktury vzniklé po simulaci primárního tepelného zpracování 
(austenitizace 860°C  ochlazení sibral  popouštění 520°C  ochlazení sibral) 
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Obr.44: Ukázka mikrostruktury vzniklé po simulaci zušlechťování 
(austenitizace 860°C  ochlazení sibral  popouštění 620°C  ochlazení sibral) 
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10 SHRNUTÍ A DISKUZE VÝSLEDKŮ 

V následujícím textu si uvedeme souhrn poznatků získaných z experimentální části 
práce. Tyto poznatky by měly stručně charakterizovat dosažené výsledky ze zkoušek 
tvařitelnosti oceli DHQ3-M a DHQ1 a z vyhodnocení simulace tepelného zpracování 
oceli DHQ1. 

1. Z provedených zkoušek tvařitelnosti oceli DHQ3-M vyplývá, že ocel má výbornou 
tvařitelnost (třída tvařitelnosti 1) při teplotách 1200-1000 °C. Při teplotě 1250 °C již 
dochází k výraznému poklesu kontrakce na 56%, resp. 60% a tvařitelnost materiálu 
je hodnocena jako špatná (třída tvařitelnosti 4). Ohřev na kovací teplotu 1250 °C je 
pro ocel DHQ3-M  tedy nevhodný. Při teplotách pod 1000 °C dochází k poklesu 
kontrakce. Při teplotě 900 °C je kontrakce 87 %, resp. 85 %. Při dalším snížení 
teploty na teplotu 850 °C pak došlo jen k minimálnímu snížení kontrakce na 83 %, 
resp. 84 %. Z uvedených výsledků vyplývá, že tvařitelnost intervalu teplot 850 °C – 
1000 °C je snížená (třída tvařitelnosti 3), ale kování je možné. Nižší kovací teplota 
již nebyla zkoušena, protože teplota Ac3 je 820°C. 

2. Při zkoušení druhé série vzorků oceli DHQ3-M byl sledován vliv teplot dokování na 
plastické vlastnosti při ohřevu oceli na 1200 °C. Při poklesu teploty trhání 
(deformace) vzorku na 1000 °C byla zjištěna dobrá tvařitelnost (třída tvařitelnosti 2), 
neboť docílené hodnoty kontrakce jsou 95 % a 93 %. Ale při poklesu teploty na 
900 °C je kontrakce již jen 64 %, resp. 66 % a při teplotě 850 °C je kontrakce 
dokonce pouze 62 %. Tvařitelnost je tedy hodnocená jako špatná (třída tvařitelnosti 
4). Tyto výsledky je možné interpretovat tak, že při teplotě 1200 °C pravděpodobně 
dochází již k zhrubnutí zrna, což se projeví zhoršením tvařitelnosti při dokovacích 
teplotách pod 1000 °C. 

3. Výsledky zkoušek tvařitelnosti pro ocel DHQ1 jsou značně ovlivněné tím, že 
experimentální materiál použitý pro tahové zkoušky za tepla byl v litém stavu 
s vadami. Pro definování jednoznačných závěrů bude třeba provést nové zkoušení na 
protvářeném materiálu. Proto jsou dále uvedené výsledky pouze orientační. 

4. V první sérii vzorků při teplotě 1250 °C nedošlo k přetržení vzorku. Vzorek se táhl 
až na maximální možný posun příčníku. Lze tedy říci, že tvařitelnost při teplotě 
1250 °C je výborná, popř. dobrá (třída tvařitelnosti 1, popř. 2 ). Výslednou hodnotu 
kontrakce pro tuto teplotu však neznáme a proto byla kontrakce definována jako 
nevyhodnocená. Při teplotách 1200 až 1000 °C má ocel dobrou (resp. výbornou) 
tvařitelnost, neboť hodnoty kontrakce jsou vyšší než 91 % (třída tvařitelnosti 1). Při 
teplotě 900 °C již kontrakce klesá na 82,9 % a tvařitelnost je hodnocena jako snížená 
(třída tvařitelnosti 3). Při teplotě 850 °C je pak tvařitelnost hodnocená jako špatná, 
protože byla dosažena hodnota kontrakce 64,4 % (třída tvařitelnosti 4). 

5. V druhé sérii se posuzoval vliv dokovacích teplot na plastické vlastnosti při ohřevu 
oceli na 1200 °C, podobně jako u materiálu DHQ3-M. U druhé série vzorků z oceli 
DHQ1 se neprojevilo výrazné zhoršení tvařitelnosti při poklesu teploty až na 850 °C 
jako u oceli DHQ3-M. Všechny vzorky bez vad měli kontrakci vyšší než 91 % a 
tvařitelnost je tedy hodnocena jako dobrá (třída tvařitelnosti 2). Vyhodnocení je však 
stanoveno na základě malého počtu reprezentativních vzorků v litém stavu a je třeba 
ho tedy posuzovat velmi obezřetně. 

6. Z výsledků mechanických hodnot simulovaného primárního tepelného zpracování 
oceli DHQ1 je vidět nárůst pevnostních charakteristik (Rp0,2, Rm) a tomu odpovídající 
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pokles plastických charakteristik (A5, Z ) s rostoucí teplotou austenitizace při shodné 
teplotě popouštěcích. Největší nárůst meze pevnosti je mezi teplotami austenitizace 
860 °C a 880 °C a to až o 152 MPa při teplotě popouštění 520 °C. Nárůst pevnosti 
s teplotou austenitizace lze vysvětlit rozpouštěním karbidů a obohacením 
austenitické matrice legujícími prvky. Hodnoty nárazové práce (K) jsou rozkolísané 
nejen v závislosti na popouštěcí teplotě, ale i v rámci jednoho tepelného zpracování. 
Obecně můžeme říci, že nejnižší hodnoty nárazové práce jsou dosaženy při 
austenitizační teplotě 900 °C, což je pravděpodobně způsobeno zvýšeným hrubnutím 
zrna při této teplotě. Pokud budeme sledovat vliv teploty popouštění, tak můžeme 
říci, že pevnostní charakteristiky s teplotou popouštění mírně rostou. Vliv teploty 
popouštění na průběh plastických charakteristik není možno jednoznačně definovat. 

7. Po simulaci zušlechťování oceli DHQ1 lze říci, že pevnostní charakteristiky 
s rostoucí teplotou austenitizace při stejné teplotě popouštění narůstají. Plastické 
charakteristiky kolísají a není možno z nich definovat závěry o vlivu teploty 
austenitizace. Co se týče teploty popouštění, pak pevnostní charakteristiky s teplotou 
popouštění poměrně rovnoměrně klesají. Hodnoty plastických charakteristik jsou 
opět rozkolísané. 
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ZÁVĚR 

Společnost Pilsen Steel, s.r.o. je tradičním výrobcem kovaných ocelových válců. 
V současné době patří mezi přední evropské výrobce pracovních a opěrných válců pro 
válcování oceli za tepla i za studena. Pro válcování oceli za studena jsou v této společnosti 
vyráběny výkovky válců zejména z materiálů DHQ3-M a DHQ1. Tyto legované oceli tvoří 
v současnosti základ výrobního sortimentu výkovků hutních válců dané společnosti. 

Hlavním cílem této práce bylo proto analyzovat dosavadní zkušenosti z kováním 
a tepelným zpracováním těchto materiálů. Pro objasnění základních principů kování 
a tepelného zpracování však byly důkladně analyzovány všechny dostupné informace ohledně 
kování a tepelného zpracování ocelových válců.  

Teoretická část podává přehled o současném stavu teoretických znalostí a poznatků 
v oblasti kování a tepelného zpracování ocelových válců. Jsou v ní prezentovány požadavky 
na výkovky ocelových válců, strukturní změny při kování a tepelném zpracování 
a technologie využívající se při tomto způsoby. V teoretické části jsou rovněž popsány 
i zkoušky tvařitelnosti, neboť na jejich základě byly provedeny experimentální měření pro 
posouzení tvařitelnosti materiálů DHQ3 a DHQ1.  

Experimentální část se pak systematicky zaměřuje na analýzu problematiky 
tvařitelnosti materiálů DHQ3 a DHQ1. Rovněž se věnuje i oblasti tepelného zpracování při 
popisu závislostí mechanických vlastností na žádaném rozmezí hodnot tvrdosti. Toto rozmezí 
hodnot tvrdosti je určujícím faktorem pro volbu posloupnosti jednotlivých kroků tepelného 
zpracování. 

Informace obsažené v této práci by měly být použity jako argument pro případnou 
úpravu technologie kování a tepelného zpracování ocelových válců ve společnosti Pilsen 
Steel, s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 
 

MALEČEK, L.: Kování a tepelné zpracování ocelových válců. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. 

LITERATURA 

[1] SYCHTERZ, J. B. et al. The Metallurgy of Forged Steel Rolls. In Rolls for the 
Metalworking Industries, Warrendale, PA, Iron & Steel Society, 2002, p. 49-82. ISBN 
1-886362-61-0. 

[2] Steinhoff Kaltwalzen. Dinlaken: Steinhoff, [20--?], p.1-36. Propagační katalog firmy 
Steinhoff. 

[3] BELOBROV, YU. N. et al. Production of Rolling-Mill Rolls at the Novokramatorsk 
Machine Plant. Metallurgist, 2001, vol. 45, no. 5,  p. 1–2. ISSN 0026-0894. 

[4] SMYTH, R. Cold Roll Material Specification. Rohlings – Spezifikation, Steinhoff 
Kaltwalzen,  July 2009, pp. 1-4. 

[5] Doosan Forged Steel Rolls [on-line]. Datum poslední revize 8.5.2009 [cit. 2010-1-7], 
Dostupné z: 
(http://www.doosanheavy.com/2/pdf/DOOSAN_FORGED_STEEL_ROLLS.pdf ). 

[6] HAŠEK, V. a kol. Kování. 1.vyd. Praha, SNTL, 1965, 732 s. 

[7] MARSDEN, K. A. et al. Review of Traditional Roll Manufacture. In Rolls for the 
Metalworking Industries, Warrendale, PA, Iron & Steel Society, 2002, p. 133-152. 
ISBN 1-886362-61-0. 

[8] HORNIK, J. aj. Výzkum svařitelnosti místních vad v podmínkách tváření. Hutnické 
listy, 2010, roč. LXIII, č. 2/2010,  s. 41-45. ISSN 0018-8069. 

[9] HORNIK, J. aj. Výzkum svařitelnosti vad při mezních podmínkách tváření. 
Kovárenství, 2009, roč. ?, č. 36,  s. 12-14. ISSN 1213-9289. 

[10] JANDOŠ, F. Vnitřní vady v pracovním válci Steinhoff po konečném tepelném 
zpracování. Předběžná zpráva, Plzeň, 2005, 8 s. 

[11] JANDOŠ, F. Vnitřní vada ve výkovku hutního válce o finálním průměru 855 mm. 
Odborný posudek, Plzeň, 2009, 8 s. 

[12] JANDOŠ, F. Odborný posudek k příčině výskytu ultrazvukových indikací ve výkovcích 
válců. Plzeň, 2003, 3 s. 

[13] MOTYČKA, P. Analýza fázových transformací oceli DHQ3M při ochlazování 
z 1250°C. Dílčí zpráva k projektu FT-TI1/490 – Zvýšení konkurence schopnosti 
hutních válců. COMTEST FHT a.s., Dobřany, 2010, 15 s. 

[14] SCHINDLER, I. aj. Metalurgická tvařitelnost [on-line]. 2008, Datum poslední revize 
19.11.2008 [cit. 2011-1-30], Dostupné z: 
(http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu/studijni-opo
ry/633-Schindler-Metalurgicka-tvaritelnost.pdf). 

[15] ŽÍDEK, M. Metalurgická tvařitelnost ocelí za tepla. 2.vyd. Ostrava: skriptum VŠB 
Ostrava, 1984, 161 s. 

[16] Zkoušky tvařitelnosti – objemové tváření [on-line]. Datum poslední revize 9.1.2007 
[cit. 2010-1-6], Dostupné z: 
(http://www.345.vsb.cz/jiripetruzelka/TNMTV/4TvZkObjTv.pdf). 

[17] DRASTÍK, F., ELFMARK, J. Plastometry a tvařitelnost kovů. 1.vyd. Praha: SNTL, 
1977,  392 s. 

 

http://www.doosanheavy.com/2/pdf/DOOSAN_FORGED_STEEL_ROLLS.pdf
http://www.345.vsb.cz/jiripetruzelka/TNMTV/4TvZkObjTv.pdf

	Zacatek DPa_Stránka_2
	Zacatek DPa_Stránka_3
	Zacatek DPa_Stránka_4
	Zacatek DPa_Stránka_5
	Malecek_DP_a.pdf
	ÚVOD
	A) TEORETICKÁ ČÁST
	1 POŽADAVKY NA VÝKOVKY HUTNÍCH VÁLCŮ
	2 VÝROBNÍ PROCES
	2.1 Tavení
	Metoda tavení

	2.2 Kování
	2.3 Tepelné zpracování

	3 ROZBOR TECHNOLOGIE KOVÁNÍ VÁLCŮ
	3.1 Obecný popis technologie kování válců 
	3.2 Popis technologie kování válců v kovárně Pilsen Steel

	4 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ VÁLCŮ
	4.1 Primární tepelné zpracování
	4.1.1 Žíhání
	4.1.2 Normalizace a popouštění
	4.1.3 Zušlechťování olejem/polymery nebo mlhovým sprejem
	4.1.4 Kalení plamenem/indukcí čepů válců

	4.2 Kalení a popouštění

	5 STRUKTURA A MECHANICKÉ VLASTNOSTI VÝKOVKŮ
	6 ANALÝZA DOSAVADNÍCH POZNATKŮ O  KOVÁNÍ A TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ DHQ1 A DHQ3
	6.1 Kování
	6.2 Tepelné zpracování

	7 PROBLEMATIKA TVAŘITELNOSTI - ZKOUŠKY TVAŘITELNOSTI
	7.1 Zkouška tahem
	7.2 Zkouška tlakem
	7.3 Zkouška krutem
	7.4 Zkouška rázem v ohybu

	B) EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
	8 VÝSLEDKY ZKOUŠEK TVAŘITELNOSTI
	8.1 Hodnocení tvařitelnosti materiálu DHQ3-M tahovou zkouškou za tepla
	8.2 Hodnocení tvařitelnosti materiálu DHQ1 tahovou zkouškou za tepla

	9 VÝSLEDKY MECHANICKÝCH HODNOT DOSAHOVANÉ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ
	9.1 Statistické vyhodnocení mechanických hodnot po tepelném zpracování materiálu DHQ3-M
	9.2 Statistické vyhodnocení mechanických hodnot po tepelném zpracování materiálu DHQ1

	10 SHRNUTÍ A DISKUZE VÝSLEDKŮ
	ZÁVĚR
	LITERATURA


