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ABSTRAKT 

Tématem mé bakalářské práce se stala studie vlivu horizontálního vertikálního válcování 

za teploty 1150°C na výsledný tvar bramy o sloţení oceli ST52/ČSN 11523 (C 0,2%; Si 

0,55%; Mn 1,6%). Brama má rozměry 86 mm tloušťka, 150 mm délka a 14 mm šířky. 

Vzorky se válcují na válcovací stolici kvarto. Soustředíme se na nerovnoměrnou deformaci 

na hranách bramy, kde očekáváme vznik tvaru „psí kosti“ a na předním a zadním konci 

očekáváme vznik tvaru „rybího ocasu“. 

Klíčová slova: psí kost, rybí ocas, válcování, teplota, ocel, deformace 

 

ABSTRACT 

The topic of my bachelor assignment is the study of the influence of the horizontal and 

vertical rolling at the temperature of 1150°C on the final shape of the slab, steel content  

ST52/ČSN 11523 (C 0,2%; Si 0,55%; Mn 1,6%). The slab’s size is - 86 mm width, 150 

mm length and 14 mm thickness. The samples are rolled on the rolling mill kvarto. We will 

focus on the uneven deformation, which arises from the rolling. On the edges of the slab 

we expect the creation of the “dog bone“ shape, while on the front and back ends we 

expect the the “fish tail“ shape. 

Key words: Dog bone, Fish tail, Rolling, Temperature, Steel, Deformation 
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1. ÚVOD 

V současné době se tvářením kovů zabývá 90-95% světové výroby. Tváření kovů je 

technologický proces, při němţ se mění jak tvar, tak vlastnosti. Tváření je postaveno na 

odolnosti kovů snášet velké plastické deformace bez porušení soudrţnosti. Válcování se 

řadí mezi nejvyuţívanější tvářecí metodu. Válcováním se zpracovává aţ 90% světové 

výroby oceli. Současný vývoj má zvýšené nároky na uţitné vlastnosti a co největší 

ekonomičnost produkce výroby. Při dnešní rychlosti vývoje je nezbytný vysoký stupeň 

automatizace a počítačově řízené kontroly pokud moţno bez manuálního zasahování do 

výroby. Technologická úroveň válcovacích zařízení výrazně ovlivňuje ekonomiku 

hutnictví a vyţaduje neustálou modernizaci. 

Na celý proces válcování a jeho kvalitu jako takovou má velký vliv také technická 

vybavenost válcoven. Proces válcování je ovlivněn celou řadou prvků zapříčiňující různé 

nerovnoměrnosti a odchylky od předpokládaného tvaru. 

Vertikální horizontální válcování je proces široce uţívaný k provedení velkých úběrů 

šířky pásů válcovaných za tepla. Vertikální válcování je také uváděno jako válcování hran 

nebo hranění, takovýmto procesem vzniká deformace o průřezu tvaru psí kosti. Vertikální 

válcování muţe být provedeno buď hladkými válci, nebo kalibry. Redukcí horizontálním 

válcováním se průřez psí kosti zploští. [01], [02] 
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2. TEORIE VÁLCOVÁNÍ 

Válcování představuje kontinuální proces, při kterém se materiál tváří pouze 

mezi otáčejícími se pracovními válci, mezi nimiţ je mezera menší neţ vstupní výška 

materiálu. U podélného válcování plastická deformace tedy neprobíhá v celém objemu 

kovu současně. Deformace probíhá pouze v takzvaném pásmu deformace. U válcování 

platí zákony zachování objemu a zákon toku kovu cestou nejmenšího odporu. [03] 

 

2.1 Stádia válcování 

Pochod tváření mezi válci lze rozdělit následovně do tří na sebe navazujících stádií (viz 

obr. 2.1): 

a) Zaplnění pásma deformace (neustálený pochod), který začíná průchodem 

předního konce válcovaného materiálu vstupní rovinou pásma deformace AA´ a 

končí v okamţiku, kdy přední konec provalku dosáhne výstupní roviny BB´ 

b) Válcování se zaplněným pásmem deformace a s tuhými konci (ustálený 

pochod), které začíná v okamţiku průchodu předního konce provalku výstupní 

rovinou BB´  a končí v okamţiku průchodu zadního konce provalku vstupní 

rovinou 

c) Vyprazdňování pásma deformace (neustálený pochod), které začíná průchodem 

zadního konce provalku vstupní rovinou AA´ a končí výstupem provalku z válců. 

[04] 

 

2.2 Teorie podélného válcování 

Procesem válcování se vtahuje materiál do válcovací mezery. Tím provádí válce 

redukci výšky materiálu stlačením. Tento děj probíhá, jak bylo výše řečeno pouze v pásmu 

deformace, který je popsán na obr. 2. 1. Délku pásma deformace, střední šířku pásma 

deformace a další doplňující vzorce jsou uvedeny níţe. [03] 

Délka pásma deformace: 

            
  

 
        (01) 

        √    (   
  

 
)
 

  √            
  

 
  

   

 
   (02) 
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    √      
   

 
  √           (03) 

Střední šířka pásma deformace: 

    
      

 
          (04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záběrové schopnosti válců:   

‒ Síly kolmé k povrchu válců N 

‒ Třecí síly v tečném směru T 

               (05) 

Třecí úhel  : 

                 (06)  

Kritický úhel neutrální roviny (N): 

   
 

 
 (   

 

  
)         (07) 

Obr. 2.1 Pásmo deformace [06] 
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Kde μ je součinitel tření. 

Hlavní napětí a deformace:  

V pásmu deformace převládá prostorový stav nerovnoměrné tlakové napjatosti, viz 

obr. 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při ustáleném stádiu válcování je geometrické pásmo deformace omezeno vstupní 

rovinou (AA´), výstupní rovinou (BB´) a příslušnými oblouky válců otáčejících se ve 

směru šipek. Skutečné pásmo deformace, ve kterém probíhá deformace kovu, zasahuje do 

oblastí před a za geometrické pásmo deformace. 

Kde:  

ζ1 je největší napětí působící ve směru hlavní válcovací síly směrem do středu vývalku 

se postupně sniţuje 

ζ2 je střední napětí působící v příčném směru válcování 

ζ3 je nejmenší napětí působící v podélném směru válcování 

Při válcování je největší rozměrová změna ve směru maximálního napětí ζ1, zatímco 

nejmenší rozměrová změna (šíření) ve směru středního hlavního napětí ζ2. Napěťový stav 

v mezeře se mění, závisí především na velikosti třecích sil a průběhu nerovnoměrnosti 

deformace. [03] 

Obr. 2.2 Geometrické pásmo deformace při válcování [03] 

[ 
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2.3 Rozměrové změny válcovaného polotovaru 

Při tváření tělesa plastickou deformací platí zákon zachování objemu. Tento zákon 

pomáhá stanovit základní geometrické vztahy a rozměrové změny při tváření kovu. [03] 

Zákon zachování objemu: 

                     = konstanta      (08) 

Kde:  h0, h1 jsou výška kovu před a po průchodu 

 b0, b1 jsou šířka kovu před a po průchodu 

 l0, l1 jsou délka kovu před a po průchodu 

 

2.4 Termomechaničtí činitelé 

2.4.1 Teplota deformace 

S rostoucí teplotou se zvyšuje tvařitelnost aţ do bodu Tmax. Sníţení tvařitelnosti 

za vysokých teplot ovlivňuje náchylnost oceli k přehřátí, spálení či strukturní nestabilitě. 

Teplota a její přínos pro tváření jsou například sníţení deformačního odporu, urychlení 

kinetiky uzdravovacích procesů, zvýšení rozpuštění příměsí (zejména na hranici zrn), 

urychlení pohybu dislokací. Nepříznivým přínosem naopak mohou být: růst zrn, narušení 

strukturní stability (vznik dvoufázových struktur), změna rozpustnosti zejména 

intersticiálních prvků (pásma křehkosti za tepla). 

2.4.2 Deformační rychlost 

Deformační rychlost můţe zvyšovat i sniţovat tvařitelnost. 

Rozhodující jsou tito činitelé: 

a) Zvýšená deformační rychlost podporuje kinetiku uzdravovacích procesů. U oceli 

s nízkou energií vrstevných chyb, které mají značně ztíţený pohyb dislokací, lze 

naopak očekávat sníţení tvařitelnosti. 

b) Vzniklé deformační teplo působí příznivě, pokud však nepřekročí Tmax. 

c) Zvýšený deformační odpor můţe u oceli s nízkou tvařitelností překročit mez 

soudrţnosti v důsledku zeslabených hranic zrn. 
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Výpočet rychlosti deformace: 

a) Ekelund    ̇   
  √    

        
     (09) 

b) Trinks     ̇   
 √    

    
     (10) 

Následující vzorec zahrnuje šíření kovu: 

   
        √    

                  
         (11)  

[01], [05] 

2.4.3 Velikost deformace 

Během prodlev mezi jednotlivými deformacemi probíhají postdynamické 

uzdravovací procesy, ty mohou významně zlepšit tvařitelnost. Rozhodujícími činiteli jsou 

především velikost deformace do přerušení a doba prodlevy. [01] 

 

2.5 Záběr kovu válci 

Záběr kovu znamená vstoupení válcovaného kovu do roviny a,a´, která je zobrazena 

na obr. 2.3. Úhel α, který svírá poloměr válce procházející bodem dotyku a s válcovací 

rovinou procházející osami válců, je nazýván úhlem záběru. 

Aby byl uskutečněn záběr je nutno zavést do válcovací mezery kov určitou rychlostí 

a s dostatečnou silou kolmou k povrchu válce. Tato síla vyvolává dle zákonů mechaniky 

sílu stejnou opačně orientovanou, jíţ válce tlačí na vstupující kov. V místě styku rotujících 

válců a kovu vzniká tření, to působí ve směru tečny k obvodu válce v bodě dotyku a snaţí 

se provalek vtáhnout do válcovací mezery. Názorné schéma válcovacích sil na provalek je 

zobrazeno na obrázku obr. 2.3. [06] 

Záběrový úhel:  

      
  

  
  

 

 
  

  

 
 

 

    
  

 
       (12) 

        (   
  

 
)         (13) 
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α – úhel záběru; 

N1, N
´
1 – tlak provalku na válce; 

N, N
´
 - protitlak válců na provalek; 

T,T
´
 - vztahující síla 

 

 

 

 

 

 

2.6 Vnější tření při válcování 

Tření vzniká při styku provalku s povrchem válců. Třecí síly významně ovlivňují 

základní parametry válcování. Třecí síly umoţňují záběr kovu do válcovací mezery. 

Třením se zvyšuje nerovnoměrnost deformace, je důvodem vzniku tahových napětí, 

zvyšují válcovací síly a tím i energetickou náročnost daného úkonu. Ovlivňuje se tak tok 

kovu ve válcovací mezeře, který má za následek především sniţováním prodlouţení. 

Součinitel tření závisí nejen na stavu stykových ploch válců a podmínek styku s tvářeným 

kovem, ale také na charakteru prokluzu v pásmu deformace. Proto je důleţité rozlišovat 

při válcování v mezeře válců na stykové ploše proměnlivou hodnotu součinitele tření, 

které se od sebe při stejných podmínkách podstatně liší. Tření při záběru kovu válci, 

při prokluzu kovu po celé stykové ploše, při ustáleném pohybu kdy se kov blíţí ke skluzu 

po povrchu válců na opačnou stranu od neutrální roviny. [01] 

2.6.1 Podstata a zvláštnosti tření při válcování 

Tření na stykových plochách provalku s válci vzniká následkem mechanického 

a molekulárního působení stýkajících se těles. 

Při tření vznikají pruţně plastické deformace válců a plastické deformace provalku, 

způsobující zarovnávání a vyplňování povrchových nerovností. 

Obr. 2.3 Silové poměry při uchopení materiálu válci [06] 
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Kromě otěru nastává obnovování dotykových ploch (při deformaci se zvětšuje 

poměr plochy k objemu), takţe se mohou uplatňovat kohézní síly, podporující přilnutí 

neoxidovaných ploch provalku k válcům, popř. aţ tlakové sváření. 

Součinitel tření lze stanovit mezním úhlem záběru: μzáb = tg αmax   (14) 

Experimentální výsledky v závislosti na teplotě vzorec pro stanovení součinitele 

vnějšího tření stanovené S. Ekelundem ve tvaru: μ = a * (1,05 – 0,0005 t)  (15) 

Pro ocelové válce a = 1, pro litinové povrchově kalené a = 0,8. Zvyšováním 

rychlosti válcování součinitel tření klesá. 

litinové válce                               (16) 

kalené litinové válce                             (17) 

broušené ocelové válce                            (18) 

Maziva vykazují podstatný vliv na sníţení součinitele tření při styku kovu po celé 

délce záběrového oblouku a nepatrně ovlivňuje součinitel tření při záběru. [01], [02] 

 

2.7 Šíření oceli při válcování 

Šíření či příčný tok kovu ve válcovací mezeře je přírůstkem šířky provalku po 

provedení deformace po průchodu mezi válci. Z hlediska dosaţení poţadovaného tvaru 

vývalku se jeví šíření jako uţitečné. Například při válcování různých profilů je šíření 

nezbytné, aby byly dosaţeny poţadované tvary. Ovšem šíření můţe být bráno také jako 

neţádoucí, neboť se přírůstek šířky musí v určitých případech odstraňovat pěchováním 

rozšířeného provalku dalším průchodem mezi vertikálně uloţenými válci, jeţ se nazývá 

hranění. Vliv tvaru průmětu dotykové plochy na šíření je zobrazeno na obr. 2.4. [06] 
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Obr. 2.4 Vliv tvaru průmětu dotykové plochy na šíření [06] 

 

 

h0, h1 – vstupní a výstupní výška provalku; 

b0, b´0, b1, b´1 – vstupní a výstupní šířka 

provalku;  

ld – délka pásma deformace; 

Sd, S´d – průmět dotykové plochy 

 

 

 

 

 

 

Rozlišují se tyto druhy šíření nucené, omezené a volné. 

Nucené šíření se projevuje v kalibru, kde úběr není po celém průřezu provalku stejný. 

Při válcování ve tvarových kalibrech je pohyb částeček materiálu a jejich mnoţství v místě 

většího úběru větší neţ v místě menšího úběru, z čehoţ plyne, ţe části s větším úběrem 

tloušťky mají větší snahu se šířit. 

Šíření omezené vzniká tehdy, kdyţ materiál v důsledku šíření tlačí na stěny kalibru. Díky 

omezenému šíření se šíře provalku rovná šíři kalibru. 

Volné šíření je opakem omezeného šíření. Provádí se mezi hladkými válci 

nebo v otevřených zářezech válců, jejich šíře je větší neţ šíře rozšířeného provalku. 

Šíření můţe být z hlediska dosaţení poţadovaného tvaru vývalku uţitečným nebo 

nevítaným jevem. Například při válcování různých profilů je šíření nutné pro dosaţení 

ţádaných tvarů. Naopak, má-li se zmenšit šířka vývalku, ztěţuje šíření dosaţení 

poţadované šířky. 

Z hlediska tvařitelnosti oceli způsobuje šíření vţdy sníţení tvařitelnosti, poněvadţ 

ve volně se šířících částech provalku vznikají tahová napětí. Výskyt těchto tahových napětí 

je obzvlášť nebezpečný při válcování oceli v litém stavu na hladkých válcích, nebo 

v kalibrech umoţňujících částečně volné šíření. 
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Z rovnice stálosti objemu vyplývá, ţe: 

                  
  

  
 
     

     
       (19) 

neboli 

 

 
               (20) 

coţ znamená, ţe při dané redukci výšky je stupeň šíření tím větší, čím menší je stupeň 

prodlouţení. 

 Rozhodující pro přednostní tok kovu v podélném nebo příčném směru je zákon 

nejmenšího odporu. Relativní posuv částic kovu v mezeře válců v kaţdém stykovém bodu 

se děje ve směru největšího tlakového spádu (nejmenšího odporu tečení). 

 Poměr velikosti vnějších třecích sil v podélném a příčném směru, které brání 

v pohybu kovu v těchto směrech (prodluţování a šíření), má vliv na velikost jednotlivých 

pásem deformace, zejména velikosti pásma příčného toku materiálu. Na obr. 2.5 jsou 

znázorněna a popsána jednotlivá pásma deformace. [03] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 2. 5 Základní oblasti pásma deformace [07] 
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2.7.1 Činitelé mající vliv na šíření 

Na šíření a jeho velikost mají vliv geometrické činitele, například výškové rozměry 

pásma deformace, výchozí šířka kovu, délka pásma deformace, tvar příčného průřezu 

pásma deformace a poloměr válce. Fyzikální činitele, jako jsou součinitel vnějšího tření, 

válcovací teplota, chemické sloţení oceli a její mechanické vlastnosti, lineární rychlost 

válcování a rychlost deformace mají vliv na silové poměry zejména třecí síly v pásmu 

deformace. Současné působení geometrických a fyzikálních činitelů má vliv na výsledný 

stav napjatosti a charakter změn podélné a příčné deformace. [01] 

Vliv průmětu dotykové plochy materiálu s válcem. Pohyb částeček bude probíhat podle 

zákona plastické deformace ve směru nejmenšího odporu, jelikoţ je to energeticky 

nejvýhodnější. 

Vliv velikosti deformace výšky. Při celkové konečné deformaci je šíření tím větší, čím 

většími úběry se celkové deformace dosáhlo. 

Vliv šířky provalku. Se zvyšující se šířkou provalku se šíření zvětšuje do určitého 

maxima, a potom opět klesá. Při větších šířkách provalku se zvětšují třecí síly v příčném 

směru, takţe odpor proti pohybu kovu je menší v podélném směru. 

Vliv průměru válců. Se zvětšujícím se průměrem válců vzrůstá výrazně šíření, coţ je 

způsobeno tím, ţe se zvětšuje délka pásma deformace, čímţ se zvyšuje i účinek třecích sil 

ve směru válcování coţ omezuje prodlouţení. 

Vliv tření. Se zvětšujícím se součinitelem vnějšího tření se šíření zvětšuje, poněvadţ se 

zvětšují třecí síly, které brání pohybu kovu vpřed. Na vnější tření mají vliv povrchová 

jakost válců, sloţení okují a povrchová jakost tvářené oceli. 

 Vliv teploty. Pokud je provalek stejnoměrně ohřátý, nemá jeho teplota vliv na šíření. 

Méně ohřáty kov má však větší šíření neţ kov teplejší. Studenější provalek klade totiţ větší 

deformační odpor, a proto způsobuje větší skok válců (vůle v loţiskách, pruţná deformace 

stojanu atd.). 

Vliv válcovací rychlosti. Čím jsou válcovací rychlosti niţší, tím více se válcovací pochod 

blíţí kovacímu, u něhoţ je šíření největší. Do rychlosti 1,5 m.s
-1

 se šíření zvyšuje 

aţ do maxima, při rychlosti 2 aţ 3 m.s
-1

 šíření klesá, u vyšších rychlostí se nijak významně 

nemění. [01], [03], [04], [07], [08] 
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2.8 Nerovnoměrná deformace 

Nerovnoměrná deformace nastává v běţných válcovacích podmínkách v celém 

objemu pásma deformace u všech hlavních rozměrů tvářeného tělesa (h, b, l). Důsledkem 

toho vzniká v deformačním pásmu nerovnoměrný průběh rychlostí v podélném a příčném 

směru a účinkem tuhých konců se tvoří přídavná tahová napětí. Nerovnoměrná deformace 

nepříznivě ovlivňuje koncové a boční tvary provalků, zvyšuje odpad, sniţuje protváření 

jádrových částí u tlustostěnných vývalků a vznikem tahových napětí sniţuje 

technologickou tvařitelnost. Obr. 2.6 zobrazuje elementární vrstvu deformace v pásmu 

deformace. 

Příčiny vzniku nerovnoměrné deformace: 

a) Tření mezi provalkem a válci. 

b) Nestejnorodé vlastnosti tvářeného materiálu. 

c) Nepoměr geometrických parametrů tvářeného materiálu a nástroje (při válcování 

charakterizován poměrem ld/hs). 

d) Tvar nástroje. 

 

Geometrické znaky rovnoměrné deformace: 

a) Po deformaci zůstávají všechny přímé hrany rovinné plochy elementárních 

hranolovitých částic přímkami a rovinnými plochami a nezakřivují se. 

Obr. 2.6 Schéma deformace elementární vrstvy při průchodu pásmem deformace [02] 
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b) Po deformaci zůstávají dále rovnoběţné všechny rovnoběţné hrany a stěny těchto 

elementárních částic. 

c) Délky dvou libovolných rovinných výřezů, provedených uvnitř tvářeného tělesa, 

které jsou před deformací rovnoběţné, se po deformaci mění ve stejném poměru 

a zůstanou rovnoběţné. 

U skutečných tvářecích pochodů platí, ţe deformace celého tělesa je nerovnoměrná. 

[01], [02], [03] 

 

2.9 Projevy nerovnoměrné deformace 

Nerovnoměrná deformace při válcování můţe vzniknout tehdy, kdyţ se zanedbá vliv 

tření a vezme se v potaz vliv tuhých konců. Tento případ je typický pro válcování velkých 

bloků, bram, těţkých ingotů, tlustých plechů a hrubých sochorů. Výšková deformace po 

délce i šířce je obvykle při styku deformovaného kovu s nástrojem nerovnoměrná. 

Nerovnoměrnou deformaci způsobuje nejen existence třecích sil a tuhých konců, ale 

i různý poměrný úběr po délce a šířce styku, coţ je obvykle spojeno s tvarem tvářecího 

nástroje a kovu. Nesmíme počítat s absolutním úběrem, ale s nerovnoměrností poměrné 

výškové deformace. Například ve válcovaném kovu je moţno nalézt dvě elementární 

vrstvy různé tloušťky tak, aby při silně nerovnoměrné deformaci byly absolutní změny 

jejich tloušťky stejné. Je však jasné, ţe se přesto jedná o nerovnoměrnou deformaci. 

Nerovnoměrnou deformaci způsobují i jiné parametry jako různý poměrný úběr po 

délce a šířce styku, to bývá ovlivněno tvarem tvářecího nástroje a kovu. Počítá se také 

s nerovnoměrností poměrné výškové deformace, například ve válcovaném kovu je moţno 

nalézt dvě elementární vrstvy různé tloušťky tak, aby při silně nerovnoměrné deformaci 

byly absolutní změny jejich tloušťky stejné. Přesto se jedná o nerovnoměrnou deformaci. 

Mnoho let byla teorie válcování vypracována pro válcování tenkých vývalků či 

provalků menší tloušťky, při nichţ je poměr délky pásma deformace k výšce kovu, tj. ld/h0 

větší neţ 0,7 – 0,8. Malé hodnoty poměru ld/h0 (rozmezí 0,1 – 0,8) jsou charakteristické 

pro válcování těţkých ingotů, tlustostěnných těles s velkým příčným průřezem 

nebo při válcování tlustých provalků v běţných podmínkách válcování. 

Největší vliv na rozdělení deformace po výšce kovu má především velikost poměru 

délky oblouku záběru k výšce kovu před průchodem (ld/h0) podle provedených 
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experimentů. Podstatně menší vliv má poměr délky oblouku záběru k vstupní šířce 

válcovaného kovu ld/b0. Úloha vnějšího tření je poměrně malá, při malých hodnotách 

geometrického poměru ld/h0 má hlavní význam silové působení kovu geometrického pásma 

deformace a vnějšími oblastmi. Vliv vnějšího tření se zvyšuje zvětšováním poměru ld/h0 a 

klesá tak specifický význam vzájemného silového působení kovu v deformačním pásmu a 

vnějšími oblastmi. Díky tomu roste význam charakterizace deformačního pásma. 

Při válcování tlustostěnných těles dosahuje geometrický poměr ld/h0 hodnoty 

aţ 0,1 a poměr ld/b0 hodnoty aţ 1,1, takţe pásmo deformace je vysoké a široké.  

Lze uvést tři charakteristické případy pronikání deformace po výšce průřezu, jak je 

znázorněno na obr. 2.7. 

 

Při malém poměru ld/h0 neproniká výšková deformace aţ do středu výšky průřezu. 

Šíření nastává jen v blízkosti styčné plochy provalku s válcem a směrem ke středu dochází 

spíše k zúţení kovu. Takový charakter deformace se pozoruje téměř vţdy v prvních 

průchodech při válcování tlustostěnných těles. 

Zvětšením geometrického poměru ld/h0 výšková deformace zasahuje střední vrstvy 

a můţeme dosáhnout rozšíření vnějšího obrysu téměř stejného po celé výšce kovu. 

Při dalším zvětšování poměru ld/h0 pozorujeme maximální šíření a maximální výšková 

deformace jiţ ve středních vrstvách a vnější obrys dostává soudkovitý tvar (viz obr. 2.7 b). 

Ve válcovaném kovu vznikají při určitém poměru rozměrů pásma deformace a 

působením tuhých konců v některých částech deformovaného provalku podélná tahová 

napětí. Stav napjatosti i deformace válcovaného kovu je charakterizován značnou 

nerovnoměrností rozloţení napětí v objemu tvářeného kovu. Kromě působení tuhých 

Obr. 2.7 Charakteristické případy pronikání plastické deformace po výšce průřezu [03] 
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konců je geometrický poměr ld/h0 hlavním činitelem, ten určuje vznik podélných tahových 

napětí. 

Vrstvy, jeţ bezprostředně souvisí se stykovou vrstvou tvářeného kovu, jsou při 

válcovaní tlustých provalků nejvíce výškově i příčně deformovány a s rostoucí vzdáleností 

od stykové plochy ke středu kovu těchto deformací postupně ubývá. Zároveň povrchové 

vrstvy vlivem vzájemné souvislosti s vnějšími oblastmi nutí vnitřní vrstvy ke stejné 

délkové deformaci, jeţ také prodělaly, to vede v pásmu deformace ke vzniku zcela určitého 

stavu napjatosti. Následkem toho jsou povrchové vrstvy podrobeny tlakovému napětí, 

kdeţto na vnitřní centrální vrstvy působí napětí tahová. 

Pracovní (tlaková a tahová) napětí vznikají spolupůsobením hlavních a doplňkových 

napětí. Jejich průběh můţe být značně odlišný od hlavních napětí. Doplňková napětí 

většinou zvyšují výsledná pracovní napětí a to především v oblastech nerovnoměrné 

deformace a při velkém součiniteli vnějšího tření. U poměru větší neţ  

ld/hs > 1,0 se tahová napětí vyskytují v bočních pásmech. Při poměru ld/hs menším neţ 1,0 

se tahová napětí vyskytují kromě bočních pásem i v jádrových oblastech provalku. 

V podmínkách válcování nerovnoměrné deformace se tahová napětí koncentrují 

hlavně na oblasti maximálního šíření a jádrové oblasti. Při výrazné nerovnoměrné 

deformaci můţe nastat i záporné šíření (zúţení) středových částí, spojené rovněţ se 

vznikem nebezpečných tahových napětí. 

Schematické znázornění nerovnoměrného rozloţení výškové deformace a 

poměrného šíření po příčném průřezu tlustého provalku je ukázáno na obr 2.8. Čárkovaně 

jsou znázorněny výchozí stejné průřezy tlustých provalků a plnými čarami obrysy příčných 

průřezů kovu po výškové deformaci. 

Rozložení výškové deformace při malém poměrném úběru a při velkém poměrném 

úběru: 

a) Oba případy (obr. 2.8 a i b) znázorňují výškovou deformaci uvnitř příčného průřezu 

tlustých provalků nerovnoměrná jak po výšce, tak šířce průřezu. 

b) Hodnota výškové deformace uvnitř kovu se zmenšuje v obou případech ve směru 

od dotykových částí ke středním vrstvám. Stupeň nerovnoměrnosti výškové 

deformace se zmenšuje se zvětšením celkového poměrného úběru. 
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c) Stupeň nerovnoměrnosti výškové deformace vodorovných vrstev uvnitř provalku se 

zvětšuje ve směru středního svislého průřezu k bočním částem provalku, přičemţ 

zvětšení celkového poměrného úběru tuto nerovnoměrnost sniţuje. 

Při válcovacím pochodu se objem po výšce tvářeného kovu přemisťuje hlavně ve 

směru délky, podílí se převáţně na prodlouţení, menší část objemu kovu se podílí na 

rozšíření provalku. Rozdělení poměrného rozšíření příčného průřezu provalku je také 

hlavním ukazatelem průběhu nerovnoměrné deformace. Rozdělení šíření po příčném 

průřezu tlustého provalku pro případy malého a velkého poměrného úběru udává obr. 2. 8 

c, d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a, c platí pro malý poměrný úběr 

b, d platí pro velký poměrný úběr 

 

Obr. 2.8 Schéma nerovnoměrného rozloţení výškové deformace (a, b) a 

poměrného šíření (c, d) po příčném průřezu tlustého provalku [03] 
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Závěr po rozboru obou případů deformace: 

a) Příčná deformace různě po výšce rozloţených vodorovných vrstev není stejná 

a charakter jejich změny je dán ve značné míře rozdělením poměrného úběru uvnitř 

kovu. 

b) V dotykových vrstvách je poměrné rozšíření kovu větší neţ ve středních. 

V centrální části kovu je šíření málo rozvinuto a roste úměrně s přiblíţením se 

ke krajním vrstvám. 

c) Ve středních vrstvách kovu se průběh příčné deformace mění v závislosti 

na poměrném úběru. Při válcování vysokých provalků malými úběry se rozšíření 

středních vrstev nepozoruje. 

Při opakovaných malých úběrech vysokého provalku dochází k zúţení středních vrstev 

kovu, šíření je záporné a je spotřebováno na prodlouţení středních vrstev provalku. 

Válcováním ingotů na blokovně dochází ke vzniku dvojí soudkovitosti bočních obrysů 

kovu. Toto je typickým projevem nerovnoměrného rozdělení deformace po výšce 

tvářeného provalku. Nerovnoměrnost rozdělení výškové a příčné deformace po příčném 

průřezu tlustého provalku podmiňuje vznik sloţitého napěťového stavu. Největší tahová 

napětí v podélném směru vznikají na bočních plochách vysokého provalku, jak ukazuje 

obr. 2.8 c. 

Předpokládá se, ţe šíření plastických deformací ve vnějších oblastech kovu, například 

na základě vnějších změn, odpovídá zcela určitému stavu napjatosti v objemu pásma 

deformace, tj. průběhu plastických deformací uvnitř kovu. [02], [03] 
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3. TECHNOLOGIE VÁLCOVÁNÍ TLUSTÝCH PLECHŮ 

 

3.1 Válcování tlustých plechů 

Ve většině průmyslově vyspělých zemí neustále stoupá podíl výroby tlustých plechů. 

Tlusté plechy jsou vyuţívány především pro stavební účely, mosty, lodě, automobily, 

kotle, tlakové nádoby, komponenty jaderných elektráren. 

Podíl výroby tlustých plechů v zahraničí je 15 aţ 25%, u nás kolem 18%. 

Neobvykle pestrá jakostní skladba tlustých plechů zastupuje téměř všechny značky 

ocelí. V současnosti je trendem pouţívat oceli uklidněné z kyslíkových konvertorů, které 

mají niţší svařitelnost a odolnost proti křehkému lomu. 

Hranicí mezi tenkými a tlustými plechy jsou 3 mm. [01], [08] 

 

3.2 Tratě pro válcování tlustých plechů 

Tlusté plechy se válcují na jednostolicových nebo dvoustolicových tratích 

v tandemovém uspořádání popřípadě na polospojitých nebo spojitých tratích. Na 

polospojitých a spojitých širokopásových tratích se rovněţ válcují tlusté plechy do 

tloušťky 10 aţ 14 mm a maximální šířky 2340 mm. Charakteristika stolice pro válcování 

plechů je určena délkou těla válce, která určuje maximální šířku válcovaných plechů. 

Plechy větší tloušťky a především šířky se válcují na stolicích kvarto případně i duo. Trio a 

duo stolice se pouţívají většinou jako předválcovací stolice tandemu s dohotovní kvarto 

stolicí. 

a) Jednostolicové tratě, starší jednostolicové tratě typu duo, trio mají niţší výrobnost 

(30000 aţ 150000 t/rok) a horší kvalitu plechů neboť doválcovací procesy se dějí 

na stejných válcích. Výrobnost kvarto stolic dosahuje aţ 450000 t/rok. 

Nerovnoměrná tloušťka plechů válcovaných na stolici duo je zapříčiněna průhybem 

válců. Ta se projevuje především u plechů velkých šířek a malých tlouštěk. 

Výhodou jednostolicových tratí jsou niţší pořizovací náklady a větší přizpůsobivost 

u proměnlivých válcovacích programů. Stejnoměrnější šířky plechů se dosahuje 

dnes kvarto stolicemi. Vyhovující jakosti plechů se dosahuje u jednostolicových 

tratí správným odokujením tlakovou vodou. Odokujovací účinek zesiluje lamač 

okují či pouţití vertikálních válců. 
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b) Dvoustolicové tratě, mají aţ třikrát vyšší výkon, lepší povrchové jakosti, 

stejnoměrnější tloušťky, lepší protváření celkového objemu především plechů 

větších tlouštěk. Lepších výkonů je dosahováno díky ocelovým válcům 

předválcovací stolice, jenţ mají lepší záběrové schopnosti. První stolice 

s ocelovými válci provede celkovou deformaci na materiálu do 70 aţ 80 %, zbylý 

úběr se provádí na dohotovní stolici, která má válce z tvrzené litiny. 

V předválcovacím pořadí je pouţito trio, duo i kvarto stolice. Moderní tratě 

tandemového uspořádání pouţívají převáţně kvarto stolice, jejichţ výhodou jsou uţší 

tolerance tloušťky hotového plechu. 

První stolice dvoustolicového tandemu pracuje jako lamač okují (nevratná stolice) nebo 

předválcovací stolice. Toto uspořádání bývá vybaveno vertikální pěchovací stolicí. [01], 

[02] 

 

3.3 Vady tlustých plechů 

3.3.1 Rozměrové a tvarové vady 

Následkem nerovnoměrné tloušťky po příčném průřezu vzniká i nerovnoměrné 

prodluţování. Při zvětšené tloušťce plechu ve středních částech se prodluţují více okraje 

konců vývalku, při opačných poměrech se naopak více prodluţuje střední část plechu. Při 

zvýšené nerovnoměrné deformaci vzniká v místech největšího prodluţování vlnitost 

plechu. Vlivem nerovnoběţnosti os válců mohou být vývalky šavlovité po délce, nebo 

mohou mít kosodélníkový tvar. Nerovnoměrnou deformaci způsobuje i nerovnoměrné 

prohřátí ingotů nebo bram. 

Nestejnoměrná deformace po tloušťce plechu, vznikající válcováním za 

geometrických podmínek ld/hs < 0,5 aţ 0,7, způsobuje při příčném válcování vznik bočních 

přeloţek. Hloubka těchto přeloţek závisí na stupni příčné deformace v oblasti ld/hs pod 0,5 

aţ 0,7 (viz obr. 3.1). 
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3.3.2 Povrchové vady 

Povrchové vady jsou způsobeny předchozím zaválcováním pevně lpících okují. Ke 

vzniku těchto vad jsou náchylné oceli legované Cr, Si, Al, oceli nesprávně ohřívané, 

případně po nedostatečném odokujení tlakovou vodou. 

Při nevyhovujícím povrchu válců a válcovacího zařízení vznikají na povrchu plechu 

mechanické otlaky. 

3.3.3 Technologické vady 

Jedná se o vady vznikající nevhodnými postupy ohřevu (prohřátí a spálení oceli) 

nerovnoměrným ohřevem (tvarové vady), nesprávnými doválcovacími podmínkami 

(hrubozrnnost nebo naopak strukturní textura se zpevněním) a příliš vysokými nebo 

nízkými úběry. [03] 

 

3.4 Tok kovu při válcování tlustých plechů 

Nerovnoměrná deformace má rozhodující vliv na výsledný tok materiálu ve 

válcovací mezeře jako je tvarování koncových částí provalku a příčný profil mezery válců. 

Tato nerovnoměrná deformace způsobuje vznik vydutí a postupné přeloţení koncových 

částí. Koncové části se podílí na tvarování výdutí, ve kterých probíhá neustálený proces. 

Omezení bočních odpadů můţe být docíleno pouţitím větších šíří bram, či válcovat 

z délky bramy šířku plechu. U válcování provalků větší tloušťky, coţ je 40 mm a více, 

vzniká nerovnoměrné šíření plechu po délce. Největší šíření vzniká na koncích, přičemţ 

Obr. 3.1 Závislost hloubky přeloţky na stupni příčné deformace [03] 
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přední konec se šíří více. Střední části se šíří méně neţ konce, tudíţ boční obrys po délce 

provalku je lehce vydutý. 

Šíření koncových částí provalku je zapříčiněno niţším odporem proti toku materiálu 

z bočních částí v příčném směru, zatímco materiál mimo boční části teče přednostně 

v podélném směru. To působí vypuklý tvar koncových částí. 

Tok materiálu ovlivňují rychlostní poměry v mezeře válců, třecí síly případně i 

rychlejší chladnutí bočních částí. U válcování provalků nízkých tlouštěk převládá rovinný 

stav deformace, prodlouţení je přímo úměrné stlačení. 

Na konečný tvar provalku mají výrazný vliv podmínky v předválcovací stolici. 

Vertikální válcovací stolicí se odstraňují úkosy bramových ingotů, vyrovnávají se 

nepřesnosti šířky a zlepšuje se protváření hran bramy. Nerovnoměrná deformace 

způsobená vertikálním válcováním dává vzniknout šíření po šířce i délce provalku. Boční 

stěny jsou částečně pěchovány vlivem redukce šířky. Na obou koncích je šíření 

aţ do určité délky omezeno a tak jsou oba konce znatelně zúţeny. [02] 

 

3.5 Horizontální vertikální válcování 

3.5.1 Vertikální válcování 

Jak lze vidět na obr. 3.2, k deformaci dochází pouze v blízkosti válců. Vstupní 

rychlost deformace má vliv na diskontinuitu povrchu bramy, kterou zaznamenáváme jako 

píkovou hodnotu psí kosti vzniklou na volném vstupu povrchu bramy. Tato hodnota, 

vyskytující se obvykle u hladkých válců, se mění od středu k hraně bramy velmi odlišným 

způsobem. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2 Predikovaná deformace během vertikálního válcování [10] 
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U vertikálního válcování se předvídá vznik nehomogenní deformace a nárůst šířky 

především v blízkosti válců. Šířka ve střední části bramy zůstává prakticky beze změn. Je 

důleţité charakterizovat úroveň nehomogenní deformace, neboť vznik psí kosti výrazně 

sniţuje účinnost procesu válcování. Profil tvaru psí kosti, jenţ zobrazuje obr. 3.3, lze 

charakterizovat maximálním poměrným zvětšením tloušťky hd/h0, poměrnou kontaktní 

tloušťkou hr/h0 a součinitelem polohy píku bp/b1. U poměrů hd/h0 a hr/h0 se se zvětšující 

deformací zvětšují píky psí kosti. Ovšem u poměru bp/b1 toto platí naopak proti 

teoretickému předpokladu - čím větší deformace, tím více se píky posouvají do středu 

bramy. Lze si to vysvětlit zhrubnutím sítě konečných prvků po výstupu z pásma 

deformace. 

K deformaci dochází převáţně v podpovrchových vrstvách bramy. Pronik 

deformace do hloubky by nepříznivě ovlivnil tvar psí kosti.  

Hrany bramy při vertikálním válcování jsou namáhány tahovým napětím. [09], 

[10], [11], [12] 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Horizontální válcování 

Obr. 3.4 ukazuje rozdělení deformace horizontálního válcování po vertikálním, při 

němţ je psí kost zploštěna. Nehomogenní rozloţení deformace po celé šířce bramy má za 

důsledek, ţe největší deformace je lokalizována na hranách bramy. Po zúţení bramy 

vertikálním válcováním je dosaţeno horizontálním válcováním prudkého našíření bramy. 

Obr. 3.3 Průřez tvaru bramy před a po vertikálním válcování [09] 
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Důleţité rozměrové změny bramy jsou C hloubka rybího ocasu a δeh zúţení konce. 

Změny rozměrů po horizontálním válcování ukazuje obr. 3.5. [09], [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Automatická regulace tloušťky (agc = automatic gauge controll) 

Poţadovaného výtěţku a poţadovaných tloušťkových tolerancí je moţné jen obtíţně 

dosáhnout na válcovacích tratích vybavených konvenčními elektromechanickými 

stavěcími systémy. 

Systém hydraulického řízení válcovací mezery se vyznačuje krátkou dobou odezvy a 

vysokou přesností nastavení polohy válců. Kombinace hydraulického válce a automatické 

Obr. 3.4 Predikovaná deformace během horizontálního válcování po vertikálním úběru[10] 

 

Obr. 3.5 Přední část bramy po horizontálním válcování [09] 
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regulace je s to zajistit splnění i nejpřísnějších poţadavků. Hydraulické řízení válcovací 

mezery zlepšuje jak tloušťkové tolerance vývalku, tak provozní parametry tratě. 

Nejčastěji se pouţívají kombinace hydraulického stavění jedné nebo dvou prvních 

stolic a jedné nebo dvou posledních stolic doválcovacího pořadí. Kaţdá z nich má své 

specifické výhody. 

Hlavními výhodami hydraulického stavění válců jsou, kromě zjednodušené 

konstrukce niţších pořizovacích nákladů, vyšší rozměrová přesnost a tím i větší výtěţnost 

ve srovnání s mechanickými nebo elektromechanickými stavěcími systémy. Přesného 

řízení válcovací mezery a kratší doby reakce se dosahuje pouze řízením hydraulických 

válců v uzavřené smyčce. Lze pouţít systém řízení polohy nebo tlaku v závislosti na tom, 

zda operátor tratě zadává poţadovanou polohu válce nebo poţadovaný válcovací tlak.  

Základní funkce jakéhokoliv systému regulace tloušťky spočívá v co nejrychlejším 

dosaţení poţadované tloušťky a v jejím udrţení během celé doby válcování daného 

provalku. 

Kolísání tloušťky vstupního materiálu následkem teplotního klínu můţe být poměrně 

malé nebo naopak rychlé, následkem tmavých stínů od pecních skluznic a excentricity 

opěrných válců. V praxi se většinou účinek uvedených vlivů sčítá. 

Pouţívají se tři základní metody regulace tloušťky, umoţňující plně vyuţít krátkou 

dobu odezvy hydraulických válců. Jsou to systém s měřičem tloušťky, tzv. systém 

s vazbou vpřed a systém tahové regulace tloušťky. [13] 

 

3.7 Automatická regulace šířky (awc = automatic width control) 

3.7.1 Podstata a význam AWC 

Automatická regulace šířky je důleţitá při pouţití technologie nízkoteplotního 

ohřevu bram a při provádění velkých redukcí šířky v důsledku sníţení vstupních formátů 

bram ze ZPO. TŠP (teplá širokopásová trať) provádějící redukci s nainstalovanou 

výkonnou vertikální stolicí provádí nejdříve větší úběr, pracují s AWC, která zajišťuje 

vyrovnávání zúţení předního a zadního konce provalku. Vertikální stolice menšího výkonu 

instalované v přípravném pořadí provádějí menší redukci, pracují s hydraulickou AWC, 

jenţ kontroluje kolísání šířky od pecních kluznic. Pro první případ se provádí regulace 

šířky po délce provalku, tím se minimalizují šířkové odchylky zjištěné měřením válcovací 
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síly. U druhého případu regulace průměrné šířky od provalku k provalku (pouţití modelu 

nastavování polohy vertikálních válců). Významnou roli při regulaci šířky hraje i hotovní 

pořadí. První i druhá stolice hotovního pořadí jsou na vstupní straně vybaveny vertikální 

vyrovnávací stolicí. Tyto vyrovnávací stolice účinně kontrolují malé kolísání šířky 

a provádí korekci poklesu tloušťky u hran pásu. Ze šířky měřené poslední vertikální stolicí 

přípravného pořadí vychází AWC hotovního pořadí. Tah mezi hotovními stolicemi se 

reguluje po délce kaţdého provalku. 

3.7.2 AWC v předválcovacím pořadí TŠP tratě 

Cílem je sníţit úchylky jmenovité hodnoty, k nimţ dochází při průběhu válcování. 

Tyto úchylky odstranit nebo alespoň částečně omezit jejich výskyt, z čehoţ vyplývá 

nutnost uţívání bram určité šířky pro určitou šíři pásu. Kolísavou šířku provalku jmenovité 

hodnoty po délce eliminuje automatická regulace, zásadně sniţuje odpad u odstřihu konců, 

k nimţ dochází při zúţení pásu na obou koncích. Ke kolísání šířky provalku dochází 

jednak z důvodu nerovnoměrné šířky vstupní bramy, jednak v důsledku pouţití 

charakteristického teplotně deformačního reţimu v průběhu technologického procesu 

válcování pásu (pouţití stolic pro boční pěchování provalku a typické rovinné deformace 

při tváření plochých vývalků). 

Systémy automatické regulace šířky jsou vybaveny hydraulickým stavěním válců 

na poslední stolici předválcovacího pořadí. V předválcovacím pořadí jsou dvě 

předválcovací stolice duo a kvarto a dvě pěchovací stolice. Jedna z těchto stolic válcuje 

pouze při zpětném průchodu, druhá válcuje vratným způsobem. 

Pro měření šířky se pouţívá konvekční měřič, který funguje na principu snímání 

záření horkého provalku polovodičovými kamerami. Tyto polovodičové kamery jsou 

vyvinuty speciálně pro tento účel. Měřič na principu snímání horkého záření měří 

s přesností   1,0 mm, má široký rozsah 600 – 2080 mm šíře, tloušťky aţ 300 mm a jeho 

teplotní rozsah je 700 – 1300 °C. 

Dále se pouţívá konstrukční řešení pěchovací stolice, kde je příčný pohyblivý 

válečkový systém zavěšení horního loţiskového tělesa. Systém přívětivě eliminuje 

nepříznivý vliv třecího napětí při měření válcovací síly. Ve spolupráci s hydraulickým 

stavěním válců umoţňuje přesné nastavení jejich polohy. 
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Funkci automatické regulace šíře provalku lze dělit do následujících kategorií: 

a) Regulace s krátkým zdvihem 

Funkce realizována při kaţdém průchodu provalku pěchovací stolicí. Vyvaţuje zúţení 

na přední a koncové straně provalku a obstarává rovnoměrnou šíři po průchodu ze stolice 

i při nerovnoměrné šířce provalku. Rovnoměrné šíře se dosáhne díky výpočtové metodě, 

která má podstatu v modelu šířkové deformace. Měřič šířky na principu záření horkého 

provalku polovodičovými kamerami určuje průběh vstupní šířky před prvním průchodem. 

Podle vstupní šířky provalku před kaţdým následujícím průchodem je řízeno nastavení 

válců. Vstupní šířka se predikuje z výsledků prvního průchodu či měření šířky za stolicí. 

Důsledkem této regulace došlo k takřka úplnému odstranění zúţení na obou koncích. 

b) Regulace s vazbou vpřed 

Tento typ regulace se pouţívá jen při prvním průchodu stolicí. Předběţné měření 

vstupní šířky je k dispozici jen pro první průchod. Podstatou je omezit kolísání šířky po 

délce provalku mimo předního a zadního konce a srovnat šířkové rozdíly po délce bramy 

ze ZPO, ke kterým došlo při změně šířky krystalizátoru u plynulého odlévání oceli. Úseky 

s proměnlivou šířkou mohou dosáhnout aţ 5% celkové délky odlitých bram. Tento druh 

regulace umoţňuje ušetřit náklady na odstranění těchto přebytků a upotřebit technologii 

sázení odlitých bram za horka do ohřívacích pecí TŠP tratě. 

c) Regulace podle výsledků měření válcovací síly 

Regulace se vyuţívá stejně jako regulace s vazbou vpřed pro střední délkový úsek 

bramy mimo konců, s rozdílem, ţe regulace se provádí u všech průchodů s výjimkou 

prvního. Cílem je vyrovnání šířkových úchylek vyvolaných tmavými stíny od pecních 

kluznic. Jedná se o zpětnovazební regulaci, vyuţívající výsledků měření válcovací síly ve 

stolici. Do optimalizačního modelu regulace byl zahrnut plastický modul válcovacího 

materiálu a součinitel charakterizující vliv tmavých stínů od kluznic na šíření. 

Při pouţití výše jmenovaných regulačních metod ve shodě s údaji měřiče šířky, se dělá 

dynamická úprava počátečního nastavení pěchovací stolice. Výpočty přizpůsobivých 

součinitelů modelových rovnic a zisk regulace s vazbou vpřed závisí na součiniteli šíření 

válcovaného materiálu, musíme provést u kaţdého provalku. [13] 
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3.8 Pěchovací vertikální stolice 

3.8.1 Koncepce systému 

Stolice je vybavena dvěma funkcemi - automatickou regulací šířky a stavěním 

s krátkým zdvihem. Krátký zdvih je pouţíván k omezení tvorby rybích ocasů zobrazené na 

obr. 3.2 na přední i zadní části bramy, jedná se o systém automatické regulace šířky pro 

vyrovnání odchylek šířky po délce bramy. U klasických případů se provádí vertikální 

(pěchovací) stolicí úběr a po něm následuje navazující horizontální úběr předválcovací 

stolicí. 

Je důleţité znát alespoň měřenou průměrnou šíři bramy, aby bylo moţné stanovit 

krátký zdvih. Pomocí husté měřící sítě se získává šířka poţadovaná pro automatickou 

regulaci šířky. Toto umoţní kompletní měření bramy před pěchováním ve vertikální 

stolici. 

Samostatný digitální systém regulace šířky zajišťuje získání výsledků z měření, 

výpočet nominálních hodnot a nastavení servoregulačních obvodů. Údaje specifikující 

úběrový plán válcování bramy vysílá řídicí systém po změření nadřazenému výkonnému 

procesoru. Parametry pro krátký zdvih a automatickou regulaci šířky vypočte ze 

změřených údajů počítač, tyto data posílá zpět do řídicího systému. Nominální hodnota pro 

nastavení stavěcího šroubu po délce bramy z její skutečné šířky se vypočítá předem. 

Nominální hodnoty se aktivují při vstupu začátku bramy do válcovací mezery, v pravý čas 

se provádí nastavení elektroniky servomechanizmů. 

Lasery v pravidelných intervalech se synchronizovaným procesem pěchování ve 

vertikální stolici provádí měření pro sledování toku materiálu v kombinaci s CCD 

polovodičovou kamerou. 

3.8.2 Získávání výsledků měření 

Zařízení pro měření šířky bramy snímá materiál shora, laserový snímač je umístěn 

přesně v měřící rovině. Vyhodnocovací elektrotechnika vyšle kontinuální signál řídicímu 

systému, hned co se objeví začátek bramy pod laserem. Ve stejné chvíli začne dodávat 

výsledky také zařízení pro měření šířky. Okamţité hodnoty vysílané laserem se ukládají do 

zařízení po určitých odstupech dopředného pohybu bramy. 

Není měřena přímo šířka, ale vzdálenost mezi bočními kraji bramy od středu osy 

valníku.  
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Tento způsob měření má kromě zlepšení přesnosti tyto výhody: 

a) Možnost korekce polohy bramy 

Bramy se občas dopravují v náklonu, nejsou kolmé k měřící rovině, to zkresluje 

výsledky měření šířky. Díky posloupnému snímání okrajů lze zjistit, zda-li je brama 

v náklonu či ne. Polohu lze korigovat po skončení měřícího procesu. 

b) Filtrování hodnot šířky 

Po korekci polohy bramy dochází k filtrování šířkových hodnot. Hranový okrajový 

signál můţe být dočasně přerušen díky přítomností okují nebo přílišné vibrace hran okrajů 

bramy. 

Tabulka konečných skutečných šířkových hodnot slouţí k přenosu dat do počítače - 

průměrných, minimálních a maximálních počátečních konečných hodnot. 

3.8.3 Výpočet nominálních hodnot 

Rovnice pro výpočet krátkého zdvihu pro oba konce bramy má tvar polynomu 3. 

stupně. Příslušné nominální hodnoty a koeficienty pro funkci automatické regulace lze 

vypočítat na základě deformačních modelů ze shromáţděných měření bramy a údajů 

charakterizujících výsledný pás a poté jsou přeneseny do řídicího systému. Řídicí systém 

provádí dříve popsaný výpočet pro jednotlivé body měřící sítě. 

3.8.4 Předpis nominálních hodnot 

Na počátku jsou oba válce nastaveny konvekčním systémem elektromechanického 

stavění do nominální polohy. Hydraulické stavěcí válce provádějí nastavení šíře 

válcovacího tlaku. Laserový snímač opět zaujme polohu před válcovací mezerou a předává 

pulsy řídicímu systému. Je pouţita stejná síť jako při měření šířky. První hodnota se 

zapíše, kdyţ brama projede pod laserem. Předepíše tak analogovému servoregulátoru první 

hodnotu pro tabulku nominálních hodnot. Servoregulátor kontroluje vzdálenost, jeţ brama 

urazí mezi jednotlivými záznamy laseru. Jakmile brama dosáhne válcovací mezery, 

laserový snímač okamţitě zjišťuje skutečnou rychlost. [13] 
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4. EXPERIMENT 

 

4.1 Cíl experimentu 

Tímto experimentem zkoumáme vliv technologie horizontálního a vertikálního 

válcování na rozměry ocelové bramy. Byla pouţita ocel ST52/ČSN 11523 (C 0,2%; Si 

0,55%; Mn 1,6%) o původních rozměrech pro válcování 86x150x14mm. Cílem 

experimentu je porovnat vliv deformace vertikálního válcování na tvar průřezu psí kosti 

válcovaných bram. Tímto experimentem se snaţíme sníţit ostřih odpadových částí 

vzniklých nerovnoměrnou deformací po vertikálním a horizontálním válcování na 

minimum. 

 

4.2 Použité zařízení 

4.2.1 Válcovací stolice K350  

Pouţívá se především k vratnému tváření rozměrnějších plochých vývalků za tepla. 

Stolici lze operativně přestavět na konfiguraci duo, kdy se opěrné válce pouţívají jako 

pracovní. 

Parametry: 

 jmenovitý průměr pracovního válce 67 mm,  

 jmenovitý průměr opěrného válce 140 mm, 

 délka těla válců 350 mm, 

 motorické stavění válců (lineární měření nastavení s přesností 0.01 mm),  

 pohon pracovních válců stejnosměrným motorem (17 kW),  

 maximální rychlost otáčení pracovních válců 140 ot/min.  

Tenzometrickými čidly (smykovými snímači) jsou měřeny a počítačově registrovány 

síly působící na oba stavěcí šrouby (160 kN), krouticí momenty na vřetenech, axiální síly 

na horním opěrném válci (25 kN) i horním pracovním válci (30 kN).  

Válcovací stolice umoţňuje zkoumat vliv mimoběţně uloţených válců na tvar vývalku. 

Mimoběţnost hodnocená středovým úhlem v horizontální rovině můţe být nastavena 

na 0.5°, 1.0°, 1.5° a 2.5°.  
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Úpravy systému stavění válců a elektrického zapojení daly předpoklad pro plně 

automatizované řízení této stolice analogicky, jako tomu je jiţ v případě obou stolic 

válcovací tratě Tandem. V současnosti je tedy počítačově řízena výška válcovací mezery, 

rychlost a směr válcování i v případě víceúběrových reţimů tváření. Řídicí program 

umoţňuje efektivní válcování na hladkých válcích i v jednoduchých skříňových kalibrech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Řídící panel válcovací stolice (vlastní zpracování) 

 

Obr. 4.2 Klasické uspořádání válců válcovací stolice K350 [14] 
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4.2.2 Pec ohřívací CLASIC 5013LS 

Pec ohřívací CLASIC 5013LS je atypická mobilní s regulátorem CLARE 4 a 

ochrannou atmosférou (Ar). Uţitečná plocha nístěje je 250 x 800 mm. Její maximální 

dosaţitelná teplota je 1300 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Popis experimentu 

Podmínky experimentu: Bramy budou válcovány za stálé teploty pece T=1150°C. 

Experiment probíhal na válcovací stolici K350 ve školní laboratoři. Pro ohřev jednotlivých 

vzorků poslouţila laboratorní pec CLASIC 5013LS. 

Experiment jsme rozdělili na dvě části. Experiment byl navrţen, tak aby byl 

geometricky podobný s experimentem popsaným v literatuře [09]. Pro tento experiment 

jsme pouţili 9 vzorků bram. Z celkového počtu jsme válcovali vzorky 4, 5, 6, 7 

horizontálně i vertikálně, vzorky 2, 3, 8 jen vertikálně a vzorek č. 9 jsme válcovali pouze 

horizontálně. Horizontální válcování proběhlo při klasickém ustavení stolice K350. 

V klasické konfiguraci kvarto by mezi válci nebylo moţné vytvořit dostatečnou mezeru 

pro proválcování bramy vertikálně. Válcovací stolici jsme při vertikálním válcování 

odebrali horní opěrný válec. 

Vhodný rozchod válců testujeme zkušebním doválcováním olověné bramy a 

následným přeměřením materiálu. Hodnoty pro výpočet deformace jsme získali měřením 

zkušební olověné bramy. 

Obr. 4.3 Ohřívací pec (vlastní zpracování) 

 



Adam Hrabec                                                     VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra tváření materiálu 

32 

 

Výpočet velikosti deformace pro vertikální válcování: 

  
     

  
  

           

     
               

Výpočet velikosti deformace pro horizontální válcování: 

  
     

  
 

          

     
              

Deformaci u horizontálního válcování jsme po domluvě navýšili na 40%. 

4.3.1 Vertikální válcování 

Obr. 4.4 zobrazuje v horní části obrázku vznik psí kosti označený oranţovými 

ovály na začátku bramy. Na koncové části vzniká obdobný profil. Profil tvaru psí kosti je 

výrazně patrný aţ ve střední části bramy, která je označena červenými ovály. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4 Naskenovaný vzorek č. 2 znázorňující vznik tvaru psí kosti po vertikálním válcování 
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Popis postupu při vertikálním válcování: 

a) Válce jsme nastavili do vhodné polohy pomocí řídícího panelu obr. 4.1. 

b) Vertikální válcování simulujeme pomocí vodítka, které povede bramu do válcovací 

mezery ve svislé poloze. Vodítko máme zobrazeno na obr. 4.5. 

c) Následně jsme stejným způsobem proválcovali ocelové vzorky bram nahřáté 

na teplotu 1150°C (pozn. na obrázku je teplota pece v průběhu ohřevu). Válcování 

probíhalo dvěma úběry, dokud byly válce schopny provést úběr. 

d) Posléze se vzorky nechaly vychladnout, zbavily se okují a připravily se 

pro rozřezání a skenování. 

e) Rozměry proválcovaných a naměřených vzorků jsme zaznamenali do tabulky. 

4.3.2 Horizontální válcování 

Obr. 4.6 zobrazuje vznik rybího ocasu na začátku bramy označený červeným 

oválem. Obdobný tvar rybího ocasu vzniká i na konci bramy. 

 

 

 

Obr. 4.5 Vodítko pro simulaci vertikálního válcování (vlastní zpracování) 
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Popis postupu při horizontálním válcování: 

a) Válcování bramy nahřáté na teplotu 1150°C jsme rozdělili na dva jednotlivé úběry, 

mezi nimiţ se bramy vracely do pece, abychom udrţeli optimální teplotu 

pro tváření.  

b) Materiál jsme rovněţ jako u vertikálního válcování zbavili okují, očistili ho, 

nařezali a naskenovali. 

c) Hodnoty proválcovaných a naměřených vzorků jsme zaznamenali do tabulky. 

 

4.4 Výsledky experimentu 

Tabulka popisuje počáteční rozměry vzorků před válcováním, rozměry vzorků po 

vertikálním válcování, kde h1=hd je rozměr píku psí kosti (viz obr. 3.3), b1 je rozměr 

měřený pomocí programu Model, b1 ruční m. je šířka bramy měřená posuvným měřítkem. 

Dále tabulka popisuje rozměry po horizontálním válcování, kde h2 je první průchod 

měřený pomocí programu Model, přičemţ šíře nebyla ručně měřena z důvodu vrácení 

vzorku do pece, h3 výška vzorku po druhém průchodu měřená pomocí programu Model, h3 

ruční m. je výška provalku měřená posuvným měřítkem a b3 ruční m. je šířka vzorku 

měřená posuvným měřítkem. 

 

 

 

Obr. 4.6 Naskenovaný vzorek č. 4 znázorňující vznik tvaru rybího ocasu 
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Tab. 4.1 Rozměry vzorků po jednotlivých průchodech [mm] 

   

V H1 H2 

  h0 b0 h1=hd b1 b1 ruční m. h2 b2 h3 h3 ruční m. b3 ruční m. 

1 14,10 86,10 15,59 81,84 83,14           

2 13,94 86,05 15,57 81,79 83,30           

3 13,95 86,10 15,88 80,96 82,46           

4 13,84 86,09 15,91 80,85   10,24   7,89 8,10 85,33 

5 13,87 86,11 15,32 82,84   10,38   7,95 8,16 86,36 

6 13,74 86,12 15,19 82,79   10,29   7,95 8,24 85,92 

7 13,83 86,09 15,63 82,04   10,10   8,01 8,21 86,24 

8 13,80 86,05 15,43 82,03 83,90           

9 13,74 84,07 8,16     10,24   7,99   87,14 

 

Tabulka hloubky rybího ocasu a zúţení konce obsahuje rozměry na vstupu a 

výstupu. Část hloubky rybího ocasu jsme zjistili vypočtením průměrné hodnoty hloubky 

horní a dolní hrany odečtené od nejméně prodlouţeného místa vzorku. Část zúţení konce 

jsme zjišťovali naměřením vzorku na začátku, v řezu a u výstupu. Rozdílem vstupu od řezu 

a řezu od výstupu jsme zjistili hodnoty uvedené v tabulce. 

Tab. 4.2 Vypočtené rozměry hl. rybího ocasu a zúţení konce bramy [mm] 

 

hloubka rybího ocasu zúţení konce 

 

vstup výstup vstup výstup 

1         

2         

3         

4 2,82 3,55 1,62 -2,39 

5 1,21 1,05 -0,25 -3,31 

6 1,65 0,72 0,75 -3,16 

7 2,43 1,25 1,93 -2,75 

8         

9         

 

Následující obr. 4.7 zobrazuje hodnoty, z nichţ byla vypočtena hloubka rybího 

ocasu a zúţení konce. Rozměr l´ je nejdelší místo od řezu bramy, l´´ je nejmenší místo od 

řezu, b´ je šířka v řezu, b´´ je vzdálenost výběţků bramy. Některé rozměry mohou být 

nepřesné z důvodu tvorby okují po ohřevu v peci. Do tabulek jsme zaznamenali rovněţ 

poměrnou deformaci. Černě je znázorněn skutečný tvar bramy, červeně je znázorněn 

optimální tvar bramy. 
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Tab. 4.3 Poměrné zvětšení tloušťky a poměrná deformace 

 

∆ h[mm] ∆ b[mm] hd/h0 (b0-b1)/b0 

1 1,48725 4,264563 1,10547872 0,0495303 

2 1,633 4,258 1,11714491 0,0494829 

3 1,9255 5,14116 1,13802867 0,0597115 

4 2,068 5,237694 1,14942197 0,0608398 

5 1,447 3,266656 1,10432588 0,0379359 

6 1,451 3,328521 1,10560408 0,0386498 

7 1,799 4,050742 1,13007954 0,0470524 

8 1,62875 4,016244 1,11802536 0,0466734 

 

Výše uvedená tabulka obsahuje hodnoty, ze kterých jsme vypočetli a vybrali data 

pro obr. 4.11 závislosti poměrné deformace na hd/h0, zúţení koce bramy v závislosti hd/h0 

obr. 4.15, 4.16 a hloubku rybího ocasu v závislosti na hd/h0 obr. 4.17, 4.18. 

 

4.4.1 Válcovací síly při vertikálním válcování 

Průběh válcovacích sil zobrazuje obr. 4.8 vytvořený ze získaných dat při válcování 

pomocí programu Model, ze kterých jsme sestrojili níţe uvedený obrázek. 

Obr. 4.7 Nákres pro odvození hodnot C a δeh (vlastní zpracování) 
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Obr. 4.8 Graf zobrazující průběh válcovacích sil při vertikálním válcování (vzorek č.4) 

 

4.4.2 Válcovací síly při horizontálním válcování 

První horizontální úběr zaznamenaný programem Model nám vyhodnotil válcovací 

síly, viz obr. 4.9. Tab. 4.4 zobrazuje síly dosaţené při horizontálním válcování 

v ustáleném stavu. 

Tab. 4.4 Válcovací síly 

 

válcovací síly 

1 úběr [kN] 

válcovací síly  

2 úběr [kN] 

1     

2     

3     

4 112,3416 104,762 

5 112,0411 115,542 

6 112,5 103,0889 

7 112,7422 91,37757 

8     

9 109,3828 104,7027 
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Obr. 4.9 Graf zobrazující síly při prvním úběru horizontálního válcování (vzorek č.4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.10 Graf zobrazující síly při druhém úběru horizontálního válcování (vzorek č.4) 

 

4.5 Diskuse výsledků 

4.5.1 Vertikální válcování 

Z obr. 4.11, který popisuje vliv velikosti poměrné deformace na hd/h0, lze usoudit, 

ţe s rostoucí poměrnou deformací roste poměr hd/h0. Toto tvrzení se shoduje s výsledky v 

literatuře [9]. 
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Obr. 4.11 Vliv poměrné deformace na hd/h0 

Porovnání válcovacích sil pro vertikální válcování jsme zobrazili v obr. 4.12. 

Z tohoto obrázku můţeme vypozorovat vynaloţené válcovací síly na vzorky bram č. 4, 5, 

6, 7.  

Obr. 4.12 Porovnání válcovacích sil při vertikálním válcování jednotlivých vzorků 

 

4.5.2 Horizontální válcování 

Při srovnání vzorku válcovaného horizontálně se vzorky válcovanými vertikálně i 

horizontálně si můţeme všimnout nárůstu válcovacích sil při prvním úběru z 109,38 kN na 

průměrně 112,41 kN. U druhého úběru můţeme zaznamenat téměř srovnatelné vynaloţení 
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sil, vzorek válcovaný pouze horizontálně dosáhl válcovací síly 104,70 kN a vzorky 

válcované vertikálně i horizontálně dosáhly průměrně válcovací síly 103,69 kN. 

Porovnáním vybraných vzorků 5 (zelená) a 6 (fialová) se vzorkem 9 (červená) 

proválcovaným pouze horizontálně zaznamenáváme pomalejší nárůst sil. Bramy válcované 

vertikálně i horizontálně dosahují ovšem vyšších hodnot válcovacích sil při srovnání 

s bramou válcovanou pouze horizontálně. Toto lze zaznamenat v obou průchodech 

horizontálního válcování, jak je zobrazeno na obr. 4.13 a obr. 4.14 a rovněţ to lze srovnat 

s literaturou [9]. 

 

Obr. 4.13 Porovnání válcovacích sil při prvním úběru horizontálního a vertikálně horizontálního 

válcování 

 Obr. 4.14 Porovnání válcovacích sil při druhém úběru horizontálního a vertikálně horizontálního 
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Poměr hd/h0 pouţitý pro popis zúţení konce bramy a hloubku rybího ocasu jsme 

pouţili z tabulky. 

Na obr. 4.15, 4.16 můţeme pozorovat závislost zúţení konců bramy při vstupu a 

výstupu na poměru hd/h0. Z těchto obrázků vyplývá, ţe rostoucím poměrem hd/h0 roste 

zúţení obou konců bramy. 

 

Obr. 4.15 Závislost zúţení vstupního konce bramy na poměru hd/h0 

 

Obr. 4.16 Závislost zúţení výstupního konce bramy na poměr hd/h0 
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Na obr. 4.17, 4.18 vidíme, ţe s rostoucím poměrem hd/h0 roste hloubka rybího 

ocasu jak na vstupu, tak na výstupu bramy. 

 

Obr. 4.17 Závislost hl. rybího ocasu vstupního konce na poměr hd/h0 

 

Obr. 4.18 Závislost hl. rybího ocasu výstupního konce na poměr hd/h0 
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5. ZÁVĚR 

Tato práce zkoumá vliv technologie vertikálního a horizontálního válcování na 

rozměry ocelové bramy. Při experimentu jsme pouţili 9 vzorků bram o rozměrech pro 

válcování 86x150x14mm oceli typu ST52/ČSN 11523 (C 0,2%; Si 0,55%; Mn 1,6%). 

Záměrem této práce bylo předvídání výsledného tvaru bramy po horizontálním 

vertikálním válcování. Snahou je docílit ideálního tvaru bramy. Tímto zajistíme nízkou 

odpadovost materiálu a zvýšíme ekonomičnost celého procesu válcování tlustých plechů.  

Experiment jsme provedli ve dvou částech. V první části jsme bramy válcovali 

vertikálně aţ na jeden vzorek. Tento válcovaný vzorek poslouţil pro srovnání vertikálního 

a horizontálního válcování. V druhé části jsme vybrané vzorky proválcované vertikálně 

dále válcovali horizontálně. 

V části experimentu zabývající se vertikálním válcováním jsme studovali přímý vznik 

tvaru psí kosti. Výsledky zaznamenané v tabulce vykazují největší poměrnou deformaci na 

vzorku č. 4 a to εb = 6,08 % s poměrem hd/h0 = 1,149. Zde jsme zjistili největší nárůst psí 

kosti, u kterého byla naměřena největší válcovací síla 17,68 kN. Nejmenší deformace 

vznikla na vzorku č. 6 εb = 3,86 % s poměrem hd/h0 = 1,105, u kterého byla naměřena 

válcovací síla 11,68 kN. Rozdíl deformace mezi těmito vzorky činí 2,22 p. b. Výsledky 

práce z literatury [9] nám potvrzují, ţe s rostoucí hodnotou deformace rostou poměry hd/h0. 

Tedy se stoupající velikostí deformace stoupá velikost poměru hd/h0. To vykazuje přímou 

závislost, ţe s rostoucí deformací roste velikost psí kosti. 

V další části experimentu zabývající se horizontálním válcováním jsme zkoumali vliv 

nerovnoměrné deformace na vertikálně válcované vzorky. Porovnání provádíme u vzorku 

č. 4 (s válcovací silou při prvním úběru 112,34 kN u druhého úběru 104,76 kN) se 

vzorkem č. 6 (s válcovací silou při prvním úběru 112,5 kN a u druhého úběru 103,09 kN). 

Naměřené deformace se u všech vzorků válcovaných horizontálně pohybují cca 41 %. Z 

výsledků lze vidět, ţe horizontální válcovací síly mají dřívější nástup. Zatímco vzorky 

válcované vertikálně i horizontálně mají pomalejší nástup sil, ale dosahují vyšších hodnot 

válcovacích sil. 

Při srovnání s literaturou [9] jsme si ověřili, ţe teoretický předpoklad, který předvídá 

zuţování obou konců bramy, není správný, jelikoţ na zadním konci bramy dochází ke 

znatelnému rozšíření. Významným prvkem je vznik profilu tvaru rybího ocasu při 

horizontálním vertikálním válcování, který významně ovlivňuje odpadovost. Při srovnání 
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hloubky rybího ocasu vychází z hlediska odpadovosti optimálněji vzorek č. 6 s niţší 

naměřenou deformací. 
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