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ABSTRAKT 

Bambušek, V.  Experimentální určení vlivu deformačních odporů ocelí třídy 11 až 19 na 

skok válců při válcování za tepla. Ostrava: katedra tváření materiálu, VŠB – 

TUO, 2012. 52 s. Diplomová práce, vedoucí: Schindler, I. 

 

Tato diplomová práce se zabývá zjištěním vlivu deformačních odporů u ocelí třídy 11 až 19 

na skok válců při válcování za tepla. Teoretická část se zabývá rozborem deformačního 

odporu, válcovacích sil a skoku válce. Následují části s vyhodnocením výsledků laboratorního 

válcování a výsledků provozních měření. Součástí práce je rovněž diskuse, ve které se 

poznatky z laboratorních a provozních údajů navzájem porovnávají a získané poznatky budou 

využity v provozních podmínkách. 

Klíčová slova: deformační odpor, třídy ocelí, válcování za tepla, skok válců 

 

 

ABSTRACT 

Bambušek, V. Experimental estimation of the influence of deformation resistance of steel 

categories 11 to 19 on springing of rolls in hot roling. Ostrava: Department 

of Material Forming, VŠB – Technical University of Ostrava, 2012. 52 p. 

Thesis, head: Schindler, I. 

 

The thesis concerns the findings of influence of deformation resistance at steel categories 

from 11 to 19 on springing of rolls in hot rolling. The theoretical part is dealt with the analysis 

of the deformation resistance, rolling force and springing of rolls. The experimental part is 

devoted to the result comparison of laboratory rolling and operating results of the 

measurement. The part of the work is discussion which the findings of the laboratory and 

operating data are compared each other in and detected findings will be used in operating 

conditions. 

Key words: deformation resistance, steel categories, hot rolling, springing of rolls 
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1 Úvod 

Současná situace českých firem zabývajících se hutní výrobou a tvářením materiálu není 

jednoduchá. Tyto firmy se musejí se potýkat s konkurencí levných hutních výrobků převážně 

z Číny a také se stagnací výroby v důsledku celosvětové krize z let minulých. Následná  

úsporná opatření staví mnoho firem do svízelné situace. Ceny vstupních surovin a energií jsou 

diktovány trhem a jediná cesta jak čelit těmto tlakům je realizace projektů, které umožňují 

snížení výrobních nákladů. Česká republika není bohužel bohatá na surovinové zdroje, takže s 

výjimkou uhlí je závislá na dovozu rud, nekovových a legujících přísad jak z Evropy, tak i z 

lokalit mimo Evropu [1]. Odběratelé hutních výrobků chtějí nakupovat za nižší ceny, ale 

současně zvyšují nároky na kvalitu výrobků dodávaných v co nejkratším časovém úseku. 

Snahou seriózních firem, mezi které rovněž patří Třinecké železárny a.s. (TŽ a.s.), je 

nejenom udržení si svých pozic na celosvětovém trhu, ale také získávání nových zákazníků 

rozšířením škály nabízených výrobků. Univerzální válcovací trať VHb – Bohumín, která patří 

do skupiny válcovacích tratí provozovaných TŽ a.s., se zabývá výrobou široké a ploché oceli 

válcované za tepla. Nemalou výhodou této válcovny je fakt, že na ní lze plynule i v kusových 

kampaních válcovat široké spektrum jakostí ocelí a rozměrů nabízeného sortimentu. 

Každá následně válcovaná kampaň, může mít jiný vstupní i výstupní rozměr, nebo jinou třídu 

oceli, což samozřejmě klade nemalé nároky na valcíře a operátory válcovací trati, neboť 

plnění předváhy je jedním z ekonomických ukazatelů válcovny. Proto je důležité, aby první 

kusy nově válcované kampaně, zvláště u ušlechtilých a nástrojových ocelí, nebyly 

naválcovány mimo rozměr. 

Cílem této diplomové práce je experimentálně určit vliv deformačního odporu a 

především válcovací síly na skok válců u různých tříd ocelí při válcování za tepla 

v laboratorních a následně i v provozních podmínkách. Na základě vzájemného srovnání 

experimentálních a provozních dat bude odvozen koeficient, který bude vyjadřovat pro danou 

ocel nárůst válcovacích sil při analogických podmínkách tváření ve srovnání s vybranou 

reprezentativní ocelí, která bude vykazovat nejnižší válcovací síly. Tento koeficient bude 

zohledňovat možnost tzv. skoku válců při válcování vybraných typů ocelí a tím by mělo dojít 

k snížení rizika doválcování vývalku mimo požadované rozměrové tolerance. Jeho znalost by 

měla být využita při tvorbě úběrových plánů při válcování na univerzální válcovací stolici ve 

VHb – Bohumín. 
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2 Válcování ploché a široké oceli za tepla 

Mezi plochou ocel se řadí tyčové vývalky s výškou 3 až 60 mm a s šířkou 10 až 150 mm. 

Široká ocel je definována jako vývalek z universálních tratí, který se válcuje v šířkách od 150 

do 900 mm, přičemž může dosahovat tloušťky i přes 100 mm. Tento typ vývalků se vyrábí 

v širokém spektru jakostí ocelí (konstrukční, nástrojové, cementační, oceli vhodné k 

popouštění). Ploché a široké oceli jsou následně využívány především při výrobě ocelových 

konstrukcí, nástrojů a při výrobě nákladních dopravních prostředků a zemědělských strojů. 

Universální válcovací stolice mají většinou dva (ve výjimečných případech tři) 

horizontální pracovní válce, které jsou doplněny ještě dvěma vertikálními pracovními válci, 

všechny válce jsou poháněny. Vertikální válce jsou obvykle uloženy za válci vodorovnými 

(viz obr. 1). Výhodou použití universálních válcovacích stolic je možnost ovlivnění šíření 

materiálu při jeho válcování, protože je provalek také pěchován z bočních stran, takže je 

dosaženo přesných a vzájemně kolmých stěn vývalků [2, 3]. 

 

Obr. 1 - Univerzální válcovací stolice 

 

 

 



11 

 

2.1 Evropští výrobci ploché a široké oceli válcované za tepla 

V Evropě se výrobou ploché a široké oceli válcované za tepla zabývá několik podniků. 

Německá firma Warmwalzwerk Königswinter GmbH je orientována především na zákazníky, 

kteří jsou zaměřeni na výrobu v automobilovém průmyslu, výrobu nástrojů ve stavebnictví, 

kovárenství a strojírenství. Sortiment zahrnuje výrobky z nelegovaných i legovaných 

konstrukčních ocelí, zušlechtěných ocelí, nástrojových a kalených ocelí. Firma je schopna 

vyrábět tyto typy ocelí v následujících rozměrech: šířka 205 – 860 mm, tloušťka 8 – 80 mm a 

délka 2 – 20 m [4]. Italská firma Gruppo Beltrame se prezentuje jako přední italský výrobce 

ploché a široké oceli v Evropě. Produkuje plochou ocel v šířkách od 10 do 150 mm (tloušťka 

od 3 – 50 mm) a širokou ocel v šířkách od 160 do 400 mm (tloušťka od 5 – 100 mm) a její 

výrobky se používají ve stavebnictví na ocelové konstrukce pro průmyslové a veřejné stavby, 

strojírenství a lodní průmysl [5]. Španělská společnost Celsa Group vyrábí širokou ocel 

v šířkách od 14 do 400 mm (tloušťka od 3 – 40 mm) a délkách od 5,5 do 15,5 m. Zajímavostí 

této společnosti je, že jako vstupní materiál používají pro svou výrobu především šrot [6]. 

Mezi další významné výrobce široké oceli válcované za tepla se řadí švédská firma Ovako, 

která je předním evropským výrobcem speciálních ocelových produktů pro těžká vozidla, 

automobilový a strojírenský průmysl. Její výrobky jsou především z nízko legovaných ocelí a 

uhlíkových ocelí [7]. Italská firma Duferdofin vyrábí především dlouhé válcované trámy a její 

předností je fakt, že ovládá celý výrobní řetězec od výroby surového železa až po produkci 

širokého spektra vývalků [8]. Anglická firma Caparo Merchant Bar Plc dodává materiál na 

výrobu ocelových konstrukcí, zemědělských strojů, automobilových návěsů, podílí se rovněž 

na výrobcích pro strojírenství a lodní průmysl [9]. Slovinská společnost Štore Steel dodává 

ocelové tyče válcované za tepla především pro strojírenský průmysl (výroba pružin) [10]. 

Německá společnost Böhler Edelstahl je jedním z předních světových výrobců rychlořezných 

nástrojových ocelí a speciálních ocelí se zaměřením na materiály nejvyšší kvality [11]. 

V České republice je jediným výrobcem široké oceli Universální válcovací trať VHb -

Bohumín a výše uvedené evropské podniky jsou přímými konkurenty této válcovny. 
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2.2 Válcovací trať VHb – Bohumín 

Univerzální válcovací trať Bohumín se stala roku 2002 součástí Třineckých železáren a.s. 

V rámci reorganizace podniku a následných úsporných opatření, byla válcovna Bohumín od 

1. ledna 2010 přiřazena k třineckému závodu VH, jehož stěžejním výrobním programem je 

výroba kolejnic. Válcovna je tedy nyní vedena ve struktuře podniku jako středisko 

VHb – Bohumín. 

Univerzální trať v Bohumíně vyrábí plochou a širokou ocel v následujících rozměrech: šířka 

150 – 520 mm, tloušťka 5 – 100 mm a délka 2 – 13 m. Hlavními odběrateli široké oceli jsou 

výrobci ocelových konstrukcí (svařovaných nosníků, podvozků vagónů a návěsů, 

zemědělských strojů atd.). U vyšších jakostí pak výrobci pružin, matric a nástrojů [12]. 

Kapacita válcovací trati je 60 000 t / rok, přičemž v minulém roce bylo 88 % produkce určeno 

pro zahraniční trhy a pouze 12 % pro tuzemské odběratele. Podíl jednotlivých zemí, které 

odebírají plochou a širokou ocel z válcovny VHb – Bohumín, je graficky znázorněn na obr. 2. 

Blokové schéma válcovny VHb – Bohumín včetně rajonizace směn je uvedeno (viz. přílohy 

obr. 18). 

 

Obr. 2 – Podíl jednotlivých odběratelů ploché a široké oceli z válcovny Bohumín 
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2.2.1 Technologické uzly 

Ohřívací pec 

Ohřev vstupního materiálu je realizován v narážecí tří – zónové peci s pevnou nístějí. 

Předehřívací zóna je bez hořáků s odtahem spalin. Ohřívací zóna má 2 čelní a 4 boční vířivé 

hořáky Z 1000. Vyrovnávací zóna má čtyři vířivé hořáky typu H2B. Vsázka je do pece 

tlačena z čelní strany mechanickým sázecím strojem. Po průchodu pecí je ohřátý materiál 

vytlačován pomocí manipulátoru na výstupní válečkový dopravník s točnou a drtičem okují. 

Výsuvným mechanickým ramenem je materiál dopravován na válečkové dopravníky před 

válcovací stolici. Pec je vytápěna degazačním (důlním) plynem. 

Chemické složení plynu: 57 - 63% CH4, 6,5 - 7,5% CO2, max. 2% O2 a zbytek 25 - 35% N2. 

Výhřevnost tohoto plynu    = 19,4 MJ∙m
-3

: 

                                          

 

(1) 

kde je      - objemové procento složky v plynu [%] 

     - výhřevnost složky v plynu [J∙m
-3

] 

Pro regulaci a ovládání řídicího systému pece se používá systém SIEMENS – SIMATIC. 

Tlak přiváděného plynu je u vstupní plynové řady regulován servomotorem, na hodnotu tlaku 

plynu 15 kPa. Spaliny z pece jsou odváděny do dvou rekuperátorů, ve kterých je předehříván 

spalovací vzduch, který je dodáván ventilátorem [13]. 

Základní technické parametry pece: 

 vnitřní šířka pece – 3 300 mm 

 užitná délka pece – 21 350 mm 

 užitná plocha nístěje – 70,5 m
2
 

Výkonové parametry pece: 

 jmenovitá výkonnost – 15 t /hod. 

 maximální výkonnost  – 18 t /hod. 
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Univerzální válcovací stolice 

Univerzální válcovací stolice ve VHb – Bohumín je složena z horizontální válcovací trio 

stolice (Lauthovo trio s menším průměrem volnoběžného středního válce), která je doplněna 

jedním párem vertikálních válců, které jsou umístěny za válcovací stolicí [14]. Vlastní stolice 

je tvořena dvěma ocelolitinovými stojany s hydraulicky uzavíratelnými příčníky. Horizontální 

i vertikální válce jsou uloženy v ložiskových tělesech. Z horizontálních válců jsou poháněny 

horní a spodní válec, střední je volnoběžný. Součástí válcovací stolice jsou zaváděcí pravítka, 

pomocné armatury, zvedací stoly s válečkovými dopravníky a také vysokotlaký ostřik pro 

odstraňování primárních okují před prvním průchodem provalku do stolice a sekundárních 

okují během válcování. Pohled na univerzální válcovací stolici je uveden na obr. 3. 

 

Obr. 3 - Pohled na univerzální válcovací stolici 

Horizontální válce: 

 Průměr horního a spodního válce – 570 mm až 650 mm 

 Průměr středního válce – 490 mm až 570 mm 

 Délka těla válců – 1 100 mm 

Vertikální válce: 

 Průměr válců – 4000 mm až 460 mm 

 Délka těla válců – 340 mm 

 Průměrná rychlost válcování  – 2,6 m/s 
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Nůžky Sontag a rovnací lisy 

Nůžky Sontag pro stříhání materiálu za tepla, jsou poháněny přes řemenice s klínovými 

řemeny elektromotorem o výkonu 70 kW. Pohyb horního nože, který je uchycen na 

pohyblivém beranu, je prováděn pomocí třecích lamel od hnané řemenice. Šířka nožů je 

1 200 mm a jejich maximální zdvih je 150 mm. Dovolený maximální průřez pro ocel třídy 11 

je 15 000 mm
2
 a pro oceli třídy 19 je 12 000 mm

2
 při teplotě stříhaného materiálu 800 °C. 

Operátor nůžek Sontag ovládá rovněž 4 sekce rovnacích lisů a dva válečkové potahovače 

(viz obr. 4). Každá sekce rovnacích lisů se skládá ze dvou samostatně ovládaných rovnacích 

pravítek s vlastním hydraulickým okruhem s olejovou nádrží, elektromotorem, chlazením, 

hydraulickými písty a rozvody. Celková délka tohoto zařízení je 28 m a používá se k rovnání 

šavlovitosti vyválcovaného materiálu [13]. 

 

Obr. 4 - Pohled na rovnací lisy s potahovačem 
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Rovnačka za tepla 

Rovnačka za tepla slouží k rovnání vlnitosti vyválcovaného materiálu. Skládá ze čtyř 

horních stavitelných válců a z tří dolních, pevně uložených válců o průměru 220 mm a délce 

1 000 mm. Maximální zdvih válců je 80 mm, což představuje maximální tloušťka vývalku, 

který je možno za tepla rovnat. Válce jsou usazeny v ocelolitinovém rámu, kde jsou horní i 

dolní válce vzájemně přesazeny a uloženy v bronzových pouzdrech. Hnanými válci jsou dolní 

válce s čelním ozubením. Pohon válců je pomocí elektromotoru přes převodovku a spojku. 

Rychlost rovnání je 1,5 m∙s
-1

 s možností reverzního posunu. Výběhový úsek rovnačky je 

dlouhý 22 m a je tvořen pneumatickými nárazníky a shazovacím mechanismem, který 

umisťuje vyrovnané pásnice do vychlazovacích kapes, ve kterých materiál postupně chladne. 

Rovnačky za studena 

Na válcovně VHb – Bohumín jsou používány celkem tři rovnačky za studena. 

Jejich konstrukce je tvořena rámem z ocelolitiny. Uvnitř rámu jsou uloženy 4 horní a 3 spodní 

hnané válce. Průměr válců je 200 – 250 mm a jejich délka je 1000 mm. Zdvih horních válců 

je maximálně 60 mm. Na těchto rovnačkách (viz obr. 5) lze eliminovat vlnitost pásů i 

odchylky v podélném směru (šavlovitost). Provádí se zde rovněž měření délek a odchylek, 

třídění, svazkování a následné uskladnění hotové výroby [13]. 

 

Obr. 5 - Pohled na výkres rovnačky za studena 
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2.2.2 Specifika válcování 

Možnost vyrábět každý následně válcovaný vývalek z jiné třídy oceli, tavby, různé finální 

šířky a tloušťky, dělá z válcovny VHb – Bohumín doslova univerzální válcovací trať a to 

nejenom kvůli horizontálním a vertikálním válcům válcovací stolice, ale i z důvodu 

univerzálnosti výroby. Není mnoho takových válcoven, které si mohou dovolit válcovat 

kusové zakázky. Aby i tyto zakázky byly pro podnik ekonomicky výhodné, musí být plněna 

předváha pro daný sortiment výroby. U kampaní do 5 t není tedy žádoucí, aby zejména první 

válcovaný kus byl mimo rozměrové tolerance šířky a tloušťky. Je nutné co nejvíce eliminovat 

vznik zmetků, tedy vývalků mimo rozměrové tolerance. Nejen proto musí být dodržována 

technologie výroby, přípravy vsázky pro válcování a s tím související stav opotřebení 

horizontálních a vertikálních válců. Přínosem pro tuto válcovnu by byla investice do 

modernějšího měřícího zařízení válcovací stolice, protože požadavky zákazníků jsou 

v současnosti kladeny nejenom na zvýšenou přesnost tloušťky a šířky vývalků, ale také na 

zúžené rozměrové tolerance válcovaných výrobků. 

Moderní systém měření rozměrů vývalku AGC (Automatic Gauge Control) – automaticky 

ovládané měření, provádí monitorování válcovací mezery a rozměrů vývalku nejenom po 

vyválcování, ale i během samotného válcování. U systému AGC je při válcování za tepla 

důležité počítat s pružnou deformací válců, plastickou deformací tvářeného materiálu a 

mnoha dalšími faktory, které ovlivňují automatické ovládání měření [15]. U tohoto systému 

byly vyvinuty nové programové modely pro nastavování úběrů během válcování a dynamické 

ovládání. Tento systém zajišťuje minimální profilové a rozměrové odchylky vývalku. 

Důležitým faktorem pro získání přesné finální amplitudy tloušťky (viz obr. 6) je systém 

hydraulických vysokorychlostních stavěcích šroubů, které reagují na měnící se válcovací síly 

během tváření materiálu [16]. 

 

 

Obr. 6 - Amplituda korekce tloušťky systému AGC [16] 
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Na válcovně VHb – Bohumín v současnosti probíhá měření tloušťky a šířky vývalku až po 

odválcování na finální rozměr. Měření provádí přední valcíř za tepla i za studena. Za tepla je 

tloušťka měřena pomocí speciálních měrek (viz obr. 7) a šířka pomocí posuvného měřidla. 

Pro přesnější určení tolerance vývalku musí valcíř odebrat z vyválcované pásnice zkušební 

vzorek o délce cca. 150 mm, který ochladí a následně změří jeho tloušťku a šířku za studena. 

Všechny měrky a posuvná měřidla musí být označeny kalibrační značkou v souladu 

s metrologickým řádem a systémem jakosti ISO 9000 a 9001, včetně evidenčního čísla a 

vyznačení doby platnosti. 

 

Obr. 7 – Měrky na měření tloušťky vývalku 

 

 

 

 



19 

 

2.2.3 Válcovaný sortiment ocelí 

Sortiment vyráběný na válcovně VHb – Bohumín a nabízený zákazníkům TŽ a.s. je 

uveden ve Výrobním programu ploché a široké oceli [17]. Hlavními odběrateli široké oceli 

jsou především strojírenské podniky, které se zabývají výrobou různých ocelových konstrukcí 

a nástrojů. Válcovaný sortiment proto musí splňovat podmínky příslušných mezních úchylek 

šířky (viz tabulka 1) a tloušťky (viz tabulka 2). Mezní úchylky ploché a široké oceli jsou 

stanoveny v příslušných rozměrových normách. 

Tabulka 1 - Mezní úchylky šířky        Tabulka 2 - Mezní úchylky tloušťky 
 

Šířka 

[mm] 

 

Mezní úchylky [mm] 

ČSN DIN 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

220 

240 

250 

260 

280 

300 

320 

350 

380 

400 

420 

450 

480 

500 

520 

   2,5   2,5 

   35 

     2,0  šířky 

 

  max.  10 mm 

    4,0 

 

   5,0 

 

   6,0 

   8,0 

Tloušťka 

[mm] 

 

Mezní úchylky [mm] Plochá ocel 

ČSN DIN ČSN+ DIN 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

25 

28 

30 

32 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

  0,5 

 

+ 0,6 

- 0,4 

 

 
 

  0,5 
  

+ 0,8 

- 0,4 

 

     0,6 

  0,8 

    1,0 

+ 0,9 

- 0,5 

  1,0 + 1,0 

- 0,6 
    1,2 

+ 1,1 

- 0,7 

  1,4 

 

 

          1,5 
  1,2 

Rozměrové normy: 

Plochá ocel: 

 EN 10 058 [18] 

 ČSN 42 55 22 (platí pouze pro šířku 150 mm) [19] 

Široká ocel: 

 DIN 59 200 [20] 

 ČSN 42 55 24 (platí pro šířky 151 až 520 mm) [21] 
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Po odválcování, musí vývalky splňovat odchylky přímosti ve směru šířky (šavlovitost), 

která je uvedena na obr. 8, odchylky přímosti ve směru tloušťky (vlnitost) – 0,7 % z měřené 

délky a odchylky kolmosti hran (ostrohrannost znázorněná na obr. 9). 

Přípustná tolerance odchylky přímosti ve směru šířky q1 : 

 0,0025x l1 - široká ocel s obvyklou přímostí (0,25% ) 

 0,00125 x l1 - široká ocel se zvláštní přímostí (0,125 %) 

 

 
 

 b – šířka pásnice 

 l1 – odchylka na 1m délky 

 l2 – odchylka na 0,1m délky 

 q1, q2 – maximální odchylky 

 

Obr. 8 – Odchylka přímosti ve směru šířky 

 

 

 

 

a [mm]    w [mm] 

a ≤ 13       2 

13 < a ≤ 18       3 

a > 18 
      3,5 

 

               a – jmenovitá tloušťka 

               b – jmenovitá šířka  

               w – kolmost hran 

Obr. 9 – Odchylka kolmosti hran 
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2.2.3.1 Konstrukční nelegované oceli 

Nelegované (uhlíkové) oceli jsou seřazeny dle použití a v souladu s normou ČSN EN 

10020 [22]. Jednotlivé skupiny jsou rozdělovány dle značek ocelí, chemického složení, 

mechanických vlastností a jakostních stupňů označení. Použití těchto ocelí je především ve 

stavebnictví a strojírenství. 

Uhlíkové oceli se dělí podle hmotnostního podílu uhlíku na [23]: 

    nízkouhlíkové C - max. 0,25 % 

    středně uhlíkové C - nad 0,25 % do 0,60 % 

    vysokouhlíkové C - nad 0,60 %  

Konstrukční nelegované oceli válcované na válcovně VHb – Bohumín [24]: 

Třída 11: 

 QSTE460N  GL-A   GL-A36  

 AISI1018  E335   60B   

 S355JR  S235J2  S235JR  

 S355J2  S355J0  S355J2SI  

 E360   LA3   S355J2W  

 ST 60-2  S275JR  AVP380N  

 GL-D36  S460N 

 

Třída 12: 

 C10E   C30   C30E   

 C35   C35R   C35E   

 C40E   C45   C45E   

 C45R   C50E   C55   

 C55E   C60   C60E   

 070M55  CK75   12042  

 A9   CDRI   12050 

 19MNB4  AREMA  C35CSN 

 070M55  C10C   C22 

 CF53VK     
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2.2.3.2 Konstrukční legované oceli 

Do konstrukčních legovaných ocelí patří oceli 13 až 17. Oceli třídy 13 až 16 jsou 

nízkolegované a středně legované: 

Třída 13 – Mn, Si, Mn-Si 

Třída 14 – Cr, Cr-Mn, Cr-Si, Cr-Al 

Třída 15 – Cr-Mo, Cr-V, Mn-Cr-V, Cr-Mo-V 

Třída 16 – Ni, Ni-Cr, Ni-Cr-Mo, Cr-Al-Ni 

Oceli třídy 17 jsou vysokolegované na bázi Cr, Cr-Ni, Cr-Ni-Mo, Mn, Mn-Cr-Ni atd. [2]. 

Konstrukční legované oceli válcované na válcovně VHb – Bohumín: 

Třída 13: 

 15Mn2   27MnB5  30MnB5 

 30MnCrB5  31Mn4   76Mn 

 30Mn5  

Třída 14: 

 16MnCr  16MnCrS5  21MnCr5 

 41Cr4   20MnCr5  55SiCr  

 46Cr2   27MnCrB5  37BrB1 

Třída 15: 

 25CrMo4  31CrV3  41CrMo4 

 42CrMo4  51CrV4  42CrMoS4 

 50CrV4  16MoV  38Cr2V 

Třída 16: 

 34CrAlNi7 

 

Třída 17: 

 15Cr25Ni  X10CrAl7  X8NiCrSi38 

 X10CrAl18  X6Cr13  13Cr25 

 45Cr15  X10CrAl13  X120Mn12 

 20Cr18Ni  15Cr18Ni 
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2.2.3.3 Nástrojové oceli 

Jedná se o oceli třídy 19, které z hlediska vlastností a chemického složení představují 

širokou skupinu za tepla tvářených ocelí. Nástrojové oceli se vyznačují vysokou tvrdostí a 

odolností proti otěru, která je často doprovázena vysokou pevností a odolností proti měknutí 

při zvýšené teplotě. Tyto vlastnosti jsou obecně dosaženy vysokým obsahem uhlíku a 

legujících prvků. Podle klasifikace AISI (americká norma železa a oceli) jsou nástrojové oceli 

rozděleny do 12 hlavních kategorií [25]. 

Dělení nástrojových ocelí dle chemického složení [26]: 

 nelegované nástrojové oceli 

 legované oceli pro práci za studena 

 legované oceli pro práci za tepla 

 rychlořezné oceli 

Nástrojové oceli válcované na válcovně VHb – Bohumín: 

Třída 19: 

 100MnCrW4  37Cr5MoV  40CrMnMo7 

 40CrMnMoS8  55Cr1NiMoV  60WCrV7 

 63Cr5MoV  80Mn2V  80SiV 

 90MnCrV8  C45U   T145CrV 

 T200Cr12  T45W   T55W 

 T60C   TP118VC  X100CrMoV5 

 X155CrVMo121 X38CrMoV5  X40CrMoV5 

 62SiMnCr4  105WCr6  X50CrMoW 

 45NiCrMo16  X45NiCrMo4  56NiCrMoV 

 75Cr1   C85U   63Cr6MoV  
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3 Vybrané teoretické aspekty podélného válcování 

Podélné válcování je spojitý tvářecí proces, při kterém se válce otáčejí proti sobě a vtahují 

polotovar do válcovací mezery, ve které jej stlačují. Podstatou tváření je vznik plastických 

deformací, ke kterým dojde při dosažení napětí na mezi kluzu pro daný materiál. Tento děj je 

provázen fyzikálními změnami a také změnami struktury materiálu, což ovlivňuje mechanické 

vlastnosti materiálu. Tyto děje probíhají v relativně malé části, kterou nazýváme pásmo 

deformace [23]. Deformace a napěťové stavy během podélného válcování jsou znázorněny na 

obr. 10. Největší rozměrová změna válcovaného materiálu je ve směru tloušťky a délky, 

nejmenší pak ve směru šířky, to vše při platnosti zákona o zachování objemu. Napěťový stav 

závisí hlavně na tření a deformace s sebou nese i změnu rychlostí materiálu vývalku na 

výstupu. 

 

Obr. 10 – Deformace a napěťové stavy během válcování (        ) 

 

Pásmo deformace je definováno délkou pásma deformace ld [mm] a střední šířkou pásma 

deformace bs [mm]. Při ustáleném stádiu válcování je geometrické pásmo deformace 

omezeno vstupní a výstupní rovinou a příslušnými oblouky otáčejících se válců [27]. 

Díky znalosti absolutního výškového úběru h [mm] a průměru pracovních válců D [mm] lze 

stanovit velikost záběrového úhlu  [°] při válcování. 



25 

 

Délka pásma deformace: 

         
   

 
           

(2) 

kde je    – výškový úběr materiálu [mm] 

   R – poloměr pracovního válce [mm] 

 

Střední šířka pásma deformace: 

   
     

 
 (3) 

kde je    – šířka materiálu před válcováním [mm] 

 b1 – šířka materiálu po válcování [mm] 

 

Záběrový úhel: 

       
  

 
     (4) 

          
  

 
  (5) 

 

kde je D – průměr pracovního válce [mm] 

 

Velikost absolutního výškového úběru: 

               (6) 
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3.1 Skok válců 

Vlivem velkých tlaků kovu na válce dochází k jejich oddalování, takže mezera mezi válci 

je větší v okamžiku průchodu provalku. Tento účinek vnějších sil nazýváme skok válců. 

Jde vlastně o pružnou deformaci válcovací stolice, která se skládá z průhybu válců, rozpínání 

stojanů válcovací stolice, vůle v ložiskových tělesech, vůle ve stavěcím zařízení apod.[28]. 

Stojan válcovací stolice zachycuje veškeré zatěžující síly, které se na stolici vyskytují. 

Tyto síly lze velice hrubě rozdělit na síly primární, které jsou vyvolány tvářením materiálu a 

síly sekundární, které jsou závislé na změně okolních podmínek při válcování. 

Sekundární síly vznikají například vlivem tepelné dilatace válců a nerovnoměrným ohřevem 

stojanu válcovací stolice. Primární síly působící na stojan, lze stanovit a měřením ověřit, ale 

síly sekundární se stanovují velice obtížně, protože jejich změny jsou nahodilé a nepodléhají 

předem určeným zákonitostem. Přítlačné síly na válce se přenášejí přes ložiska na vodící 

plochy stojanu a stavěcí šrouby. Při provozním zatížení válcovací stolice působí na stojan 

kromě vertikálních sil v jeho ose i síly boční, které vznikají v důsledku změn válcovacích 

rychlostí během tváření. Vlivy horizontálních a vertikálních sil mají za následek ohýbání 

stojanu. Ohýbání se děje tak dlouho, až se vymezí mezi ložiskovými tělesy a svislými rameny 

stojanu vůle a na stojan začne působit přítlačná síla [29]. 

Rozpínání válcovací stolice musíme zohlednit při nastavení velikosti úběru. Je-li 

vyžadována tloušťka vývalku       [mm] je nezbytné uvažovat při nastavování válcovací 

mezery s roztažením konstrukce (stojanu) válcovací stolice. Závislost požadované tloušťky 

vývalku       [mm] na nastavení válcovací mezery h1 [mm] lze vyjádřit jako [30]: 

 

         
 

 
 (7) 

 

kde je P - válcovací síla [N] 

S - tuhost válcovací stolice [N∙mm
-1

] 
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3.2 Válcovací síly 

Válcovací sílu        definujeme jako vertikální složku výsledné přítlačné síly 

válcovaného kovu na pracovní válec, která se určí jako součet elementárních vertikálních sil 

vyvolaných radiálními a tangenciálními napěťovými složkami (viz obr. 11). Při zanedbání 

šíření platí následující vztah [2]: 














 
dd l

x

l

rv

dx
t

dx
pbF

0

0

0

0

0

sin
cos

cos
cos







 (8) 

Zanedbáme-li kontaktní smykové napětí, a když platí pr = px pak dostaneme následující vztah 

pro výpočet válcovací síly [2]: 


dl

xxv dpbF
0

 (9) 

kde je b - šířka kovu při záběru válci [mm] 

  ld - délka pásma deformace [mm] 

  tx - stykové tangenciální napětí [MPa] 

  pr - výsledná hodnota radiálního tlaku kovu na válec [MPa] 

  0 - záběrový úhel [°] 

 

Obr. 11 – Elementární síly a napětí působící na válcovaný kov v pásmu deformace  
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Válcovací sílu lze vyjádřit také jako součin tvářecího faktoru, středního přirozeného 

deformačního odporu a velikosti stykové plochy [2, 31]: 

             (10) 

kde je     – tvářecí faktor [-] 

     - střední přirozený deformační odpor [MPa] 

 S - vodorovný průmět stykové plochy provalku s válci [mm
2
] 

 
Určení hodnoty stykové plochy: 

        (11) 

kde je bs - střední šířka pásma deformace (rovnice 3)  

 ld - délka pásma deformace (rovnice 2) 

Při projektování nových válcovacích tratí se vychází z teoretických rovnic určených k 

výpočtům válcovacích sil. Díky nim pak lze navrhovat motory k pohonům válcovacích stolic 

a příslušné převodové ústrojí. Kromě toho lze tyto vztahy pro výpočet válcovacích sil použít 

k návrhům kalibrací válcovacích tratí [32]. 

 

Možnosti měření válcovacích sil: 

Účinkem válcovacích sil se jejich snímače deformují a získává se lineární závislost mezi 

silou a elastickou deformací. Při zaznamenávání této veličiny se využívá možnosti převodu 

mechanických veličin deformace na elektrické a nastává změna elektrického odporu, kapacity 

nebo piezoefektu. 

Válcovací síly horizontálních válců je možno měřit několika způsoby: hydrostaticky 

(pístové membránové snímače), magnetoelasticky (transformátorové snímače) anebo 

odporově (polovodičové snímače). Odporové snímače jsou nejjednodušší a nejspolehlivější, 

protože jsou schopny zajistit přesnost měření do ± 2 % i v těžkých provozních podmínkách. 

Siloměrný snímač je obvykle umístěn mezi stavěcím šroubem a tělesem ložiska horního válce 

válcovací stolice [2, 33]. 
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3.3 Deformační odpor 

Deformační odpor    [MPa] obecně definujeme jako vnitřní napětí v deformovaném 

materiálu, které působí proti účinku vnějších sil, které se snaží vyvolat tvarovou změnu 

daného materiálu. Toto vnitřní napětí musí být dostatečně veliké pro vyvolání plastické 

deformace. V reálných podmínkách tvářecích procesů je deformační odpor charakterizován 

napětím vznikajícím na ploše mezi tvářecím nástrojem a tvářeným materiálem za určitých 

termomechanických podmínek [2]: 

          (12) 

 

kde     – je okamžitý přirozený deformační odpor [MPa] 

       – je tvářecí faktor [-] 

Vnitřní napětí v deformovaném materiálu mají po celé stykové ploše s tvářecím nástrojem 

proměnný průběh, a proto se pro energosilové výpočty používá střední deformační 

odpor     [MPa], který se vypočítá jako součin středního přirozeného deformačního 

odporu     [MPa] a tvářecího faktoru [26]: 

            (13) 

 

Deformační odpory ocelí zvyšují substitučně rozpuštěné přísady (například Cr a Mo), 

které zpomalují uzdravovací procesy. Kromě toho značné zvýšení deformačních odporů 

způsobuje precipitace karbidů, nitridů a karbonitridů. Mikrolegující prvky niob a titan 

způsobují výrazné zbrzdění uzdravovacích procesů precipitací a tím pádem zvýšení 

deformačních odporů tvářených materiálů. Důležitým parametrem je také struktura výchozího 

materiálu, protože se zmenšující se velikostí zrna se zvyšuje deformační odpor. Se vzrůstající 

teplotou a s klesající deformační rychlostí deformační odpor klesá. 
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Tvářecí faktor     charakterizuje vliv středního napětí na velikost válcovací síly. Tvářecí 

faktor působí na styčné ploše válcovaného kovu s válcem a to v pásmu deformace. 

Jeho hodnota závisí na geometrických podmínkách válcování, na podmínkách deformace a na 

podmínkách vnějšího tření mezi provalkem a pracovními válci: 

 

      
  
  
 
  
  

 
  

  
    (14) 

kde je    - střední výška provalku [mm] 

                - výška materiálu před válcováním [mm] 

                - šířka materiálu před válcování [mm] 

               - hodnota úběru výšky provalku [mm] 

               - součinitel tření při válcování [-] 

Přirozený deformační odpor    [MPa] je smluvně definován jako odpor kovu proti jeho 

deformaci při jednoosém stavu napjatosti a při monotónním zatěžování za daných 

termomechanických podmínek. Přirozený deformační odpor daného materiálu závisí na 

teplotě T [K], deformační rychlosti    [s-1], skutečné (logaritmické) deformaci e [-] a také na 

historii tváření     (časový průběh termomechanických podmínek včetně prodlev mezi 

deformacemi, kumulace zpevnění): 

                 (15) 

Hodnotu přirozeného deformačního odporu s uvažováním působení dynamické rekrystalizace 

materiálu tvářeného za tepla lze stanovit například využitím následující rovnice [34]: 

              
 

  
       

 
 
            (16) 

kde je e - velikost logaritmické deformace [-] 

ep - velikost deformace odpovídající napěťovému píku [-] 

ė - deformační rychlost [s
-1

] 

T - teplota deformace [K] 

A,B,D,F,G - konstanty, charakterizující příslušný materiál 
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Střední přirozený deformační odpor     [MPa] určuje deformační chování v celém 

časovém průběhu deformace: 

    
 

  
         

  

 

 (17) 

Při válcování má hodnota přirozeného deformačního odporu (PDO) v každém místě styku 

tvářeného kovu a tvářecího nástroje jinou hodnotu, protože v každém daném místě je i 

rozdílná hodnota intenzity deformace    [-] a intenzity deformační rychlosti     [ 
  ]. Střední 

přirozený deformační odpor (SPDO) reprezentuje deformační chování během celého úběru 

(viz. obr. 12) o velikosti    a vypočítá se podle rovnice (16). Na průběh a velikost PDO a 

SPDO mají nezanedbatelný vliv dříve popsané faktory, jako jsou změny teploty tváření a 

deformací, s tím spojené dynamické a postdynamické uzdravovací procesy, precipitace, 

fázová transformace a historie tváření. 

 

Obr. 12 – Znázornění hodnoty přirozeného deformačního odporu 

 

Pro automatizované řízení válcovacích tratí je numerická integrace modelu přirozeného 

deformačního odporu zdržující a proto se používají jednodušší modely, které stanovují 

hodnoty středního přirozeného deformačního odporu ps.  
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Nejběžnější vzorec pro výpočet středního přirozeného deformačního odporu, 

aplikovatelný pouze pro nevelké deformace, má tvar: 

         
                   (18) 

kde                 - jsou materiálové konstanty 

              - deformační rychlost [s
-1

] 

            T - teplota [°C] 

 

S rostoucí hodnotou deformace i rychlosti tváření, se podle tohoto vzorce zvyšují 

deformační odpory. Naopak vyšší teplota vede k nižším deformačním odporům a to je jeden 

ze základních důvodů tváření za tepla. 

Kolektiv autorů [35] představil vztah, díky kterému lze vypočítat hodnotu středního 

přirozeného deformačního odporu s uvažováním průběhu dynamických uzdravovacích 

procesů: 

                        (19) 

 

Tato rovnice představuje závislost ps [MPa] na velikosti deformace e [-], na deformační 

rychlosti ė [s
-1

] a na teplotě deformace T [°C]. Vliv chemického složení materiálu je 

charakterizován příslušnými materiálovými konstantami A až D. 
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4 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je experimentálně určit vliv válcovacích sil na skok válců u 

ocelí třídy 11 až 19 při válcování za tepla. Experiment probíhal v laboratorních podmínkách 

VŠB – Ostrava v Ústavu modelování a řízení tvářecích pochodů na válcovací stolici K 350 a 

následně v provozních podmínkách univerzální válcovací trati VHb – Bohumín.  

Experimentálně získané hodnoty válcovacích sil u ocelí třídy 11 až 19 vycházely 

z válcování vzorků ocelí v laboratorních podmínkách ve dvou teplotních rozsazích (1000˚C a 

900˚C), které simulovaly doválcovací teploty válcovaného matriálu. Provozní hodnoty 

válcovacích sil byly získány z řídicího systému stolice a měření vybraných vzorků na 

pracovišti předního valcíře. 

Na základě vzájemného srovnání experimentálních a provozních dat bude odvozen 

koeficient, který bude vyjadřovat pro danou ocel nárůst válcovacích sil při analogických 

podmínkách tváření ve srovnání s vybranou reprezentativní ocelí, která bude vykazovat 

nejnižší hodnoty válcovací síly. Tento koeficient bude zohledňovat možnost tzv. skoku válců 

při válcování vybraných typů ocelí a tím by mělo dojít k snížení rizika doválcování vývalku 

mimo požadované rozměrové tolerance. Jeho znalost by měla být využita při tvorbě 

úběrových plánů při válcování na univerzální válcovací stolici VHb – Bohumín. 
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5 Experimentální část 

5.1 Charakteristika použitých ocelí 

Vzorky ocelí třídy 11 až 19 použité při experimentálním válcování na válcovací stolici 

K 350 v Ústavu modelování a řízení tvářecích pochodů, jsou vybrány z válcovaného 

sortimentu válcovny VHb – Bohumín (viz. tabulka 3). V tabulce jsou vzorky postupně 

uváděny podle třídy oceli. Normy ČSN a jakostní ekvivalent nejsou uvedeny u těch značek 

ocelí, které nejsou v dané normě zavedeny. 

Tabulka 3 – Použité vzorky ocelí 

pořadí 
třída 

oceli 
ČSN značka oceli materiálová norma jakostní ekvivalent 

1. 11 11375 S235JR EN 10025 -2:2004 WNr.1.0038 

2. 11 11443 S275JR EN 10025 -2:2004 WNr.1.0044 

3. 11 11503 S355J2 EN 10025 -2:2004 WNr.1.0577 

4. 11  GL-A GLR - 98 WNr.1.0583 

5. 12 12014 AREMA ČSN 412014  

6. 12 12050 C45-E EN 10083 -2:06 WNr.1.1191 

7. 13 13123 21MnV ČSN 413123  

8. 13  51Si7 EN 10083 -3 WNr.1.5025 

9. 13  30MnCrB5 EN 10083-3:2006 WNr.1.7185 

10. 14 14221 21MnCr5 EN 10084-98 WNr.1.2162 

11. 14 14220 16MnCr ČSN 414220  

12. 14  27MnCrB5 EN 10083 -3:2006 WNr.1.7182 

13. 15  31CrV3 DIN 17350 WNr.1.2208 

14. 15 15260 51CrV4 EN10083-1 WNr.1.8159 

15. 15 15142 42CrMo4 EN10083-1 WNr.1.7225 

16. 16  34CrAlNi7 DIN17211-87 WNr.1.8550 

17. 17 17020 8Cr14 ČSN 417020  

18. 19 19313 90MnCrV8 ČSN 419313 WNr.1.2842 

19. 19 19559 X50CrMoW ČSN 419559 WNr.1.2631 

20. 19 19569 63Cr5MoV ČSN 419569 WNr.1.2362 
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Vzorky byly postupně odebírány dle válcovaného sortimentu v délce cca 200 mm a 

v tloušťkách 9 až 20 mm. Odběr probíhal na pracovišti „S“ nůžky, kde byly vzorky také 

označeny (jakost, tavba). Shromažďování vzorků probíhalo v období 6 týdnů a poté 

následovalo jejich nařezání na délku 110 mm a šířku 30 mm. Vzorek z každé jakosti byl 

vyroben ve dvou kusech a finální opracování vzorků na shodné rozměry proběhlo frézováním. 

Každý takto připravený vzorek (viz obr. 13) byl pečlivě změřen, označen a jeho rozměry byly 

zapsány do tabulky. Finální rozměry vzorků byly 6,9 x 25 x 110 mm. 

                     

 

Obr. 13 – Vzorky před experimentálním tvářením 

Vzorky označené na obr. 13 prezentují tyto značky oceli (9 – X50CrMoW, S – S275JR, 

E – AREMA). U každého odebraného vzorku oceli byla zaznamenána příslušná tavba, dle 

které bylo následně do připravené tabulky (viz. tabulka 4), zapsáno chemické složení každého 

vybraného vzorku oceli.  
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Tabulka 4 – Chemické složení vzorků (hm. %)  

značka oceli 
chemický prvek 

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

S235JR 0,115 0,46 0,22 0,01 0,004 0,06 0,05 0,03 0,022 0,005 0,01 0,003 

S275JR 0,176 0,78 0,22 0,02 0,020 0,04 0,07 0,08 0,018 0,017 0,01 0,005 

S355J2 0,182 1,31 0,40 0,01 0,010 0,04 0,05 0,02 0,029 0,008 0,01 0,016 

GL-A 0,167 0,64 0,26 0,03 0,015 0,02 0,09 0,02 0,020 0,011 0,01 0,003 

AREMA 0,026 0,18 0,03 0,01 0,017 0,05 0,09 0,04 0,029 0,016 0,01 0,005 

C45-E 0,423 0,68 0,27 0,01 0,022 0,04 0,05 0,03 0,003 0,016 0,01 0,004 

21MnV 0,215 1,39 0,36 0,02 0,017 0,07 0,08 0,06 0,029 0,006 0,01 0,115 

51Si7 0,495 0,58 1,64 0,01 0,010 0,04 0,16 0,03 0,005 0,011 0,01 0,005 

30MnCrB5 0,266 1,14 0,25 0,02 0,017 0,03 0,41 0,03 0,032 0,009 0,01 0,006 

21MnCr5 0.185 1.22 0.29 0.02 0.029 0.05 1.09 0.03 0.024 0.005 0.01 0.005 

16MnCr 0.190 1.28 0.29 0.01 0.024 0.03 1.05 0.02 0.027 0.003 0.01 0.005 

27MnCrB5 0.245 1.15 0.26 0.02 0.017 0.04 0.23 0.03 0.034 0.010 0.01 0.010 

31CrV3 0.332 0.55 0.30 0.02 0.007 0.05 0.57 0.05 0.022 0.014 0.01 0.093 

51CrV4 0.512 0.89 0.29 0.01 0.019 0.04 1.04 0.02 0.026 0.008 0.01 0.158 

42CrMo4 0.436 0.81 0.30 0.02 0.021 0.03 1.13 0.11 0.029 0.215 0.01 0.006 

34CrAlNi7 0.344 0.59 0.23 0.02 0.020 0.06 1.61 0.94 1.057 0.204 0.01 0.013 

8Cr14 0.036 0.29 0.43 0.03 0.009 0.08 13.3 0.44 0.026 0.04 0.01 0.07 

90MnCrV8 0.873 1.93 0.29 0.01 0.005 0.04 0.30 0.02 0.020 0.004 0.01 0.076 

X50CrMoW 0.515 0.50 0.89 0.03 0.005 0.09 8.30 0.24 0.045 1.18 1.19 0.092 

63Cr5MoV 0.643 0.41 0,83 0.02 0.003 0.07 5.09 0.34 0.024 0.85 0.03 0.241 
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5.2 Laboratorní experiment 

Při samotném experimentu byly simulovány dva teplotní rozsahy válcovacích teplot, a to 

1000 °C a 900 °C. Pro každý teplotní rozsah byl použit stejný počet dvaceti vzorků, které byly 

ohřívány v elektrické peci 1313 LS. 

5.2.1 Použité experimentální zařízení 

Všechny vzorky, připravené pro laboratorní válcování, byly ohřívány v elektrické peci 

1313 LS, která má tyto parametry:  

 regulátor CLARE 4 

 užitečná plocha nístěje 200 x 400 mm 

 maximální teplota ohřevu 1300 °C 

 rychlost ohřevu je minimálně 15 °C / min 

Následně byly vzorky válcovány na válcovací stolici K 350 (viz. obr. 14). Jedná se o tzv. 

modifikovanou válcovací stolici v geometrické podobnosti 1:15 ke kvartu 3,5 m v Evraz 

Vítkovice Steel a.s. Válcovací stolice se používá především k vratnému tváření rozměrnějších 

plochých vývalků za tepla. Stolici K350 lze operativně přestavět na konfiguraci duo, kdy se 

opěrné válce používají jako pracovní. 

 

Obr. 14 – Válcovací stolice K 350 
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Parametry válcovací stolice K 350 při experimentu: 

 jmenovitý průměr pracovního válce 65 mm 

 jmenovitý průměr opěrného válce A 159,3 mm 

 jmenovitý průměr opěrného válce B 158 mm 

 délka těla válců 350 mm 

 pohon pracovních válců stejnosměrným motorem (17 kW)  

 rychlost otáčení pracovních válců 108 ot / min  

Stolice je vybavena tenzometrickými čidly (smykovými snímači), kterými 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). V 

současnosti je u válcovací stolice K 350 počítačově řízena výška válcovací mezery, rychlost a 

směr válcování a také víceúběrové režimy tváření [36]. 

5.2.2 Popis provedeného experimentu 

Předehřev vzorků probíhal nejdříve na teplotu 1000 °C. Vzorky byly postupně po 5 ks 

vkládány do pece a doba ohřevu všech vzorků byla přesně 15 min. Po ohřevu, proběhlo 

válcování vzorků na válcovací stolici K 350 vždy jedním úběrem. Byl aplikován výškový 

úběr u všech vzorků shodný         což představovalo velikost úběru 1,7 mm. 

Po odválcování všech dvaceti kusů vzorků při teplotě 1000°C následovalo přestavení regulace 

pece na teplotu 900°C a celý postup ohřevu s následným válcováním se opakoval. 

Opět následoval ohřev po 5 ks na zadanou teplotu po dobu 15 min. s následným válcováním 

jedním výškovým úběrem 1,7 mm.  

Celý průběh válcování byl počítačově registrován s vzorkovací frekvencí 300 Hz. 

Celkové válcovací síly ΣF [kN], které představovaly součet sil naměřených pod levým a 

pravým stavěcím šroubem, dokumentují grafy na obr. 15 (pro všechny značky ocelí se 

shodným výškovým úběrem 25 %). Grafy dokumentují průběh válcování při teplotách 

1000 °C a 900 °C vždy po pěti značkách ocelí, které jsou uvedeny vždy u příslušného grafu. 

Všechny vyválcované vzorky byly následně po vychladnutí pečlivě přeměřeny a získané 

hodnoty zapsány do předem připravené tabulky (viz tabulka 5), ve které jsou uvedeny 

rozměry vzorků dle příslušného režimu ohřevu. 
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1 – S235JR 

2 – S275JR 

3 – S355J2 

4 – GL-A 

5 - AREMA 

 

 

6 – C45-E 

7 – 21MnV 

8 – 51Si7 

9 – 30MnCrB5 

10 – 21MnCr5  

 

 

 

11 – 16MnCr 

12 – 27MnCrB5 

13 – 31CrV3 

14 – 51CrV4 

15 – 42CrMo4 

 

 

 
16 – 34CrAlNi7 

17 – 8Cr14 

18 – 90MnCrV8 

19 – X50CrMoW 

20 – 63Cr5MoV 

Obr. 15 – Průběh válcovacích sil při teplotách 900 °C a 1000 °C 
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Tabulka 5 – Naměřené hodnoty laboratorních vzorků 

značka oceli 

teplota 

ohřevu 

[°C] 

tloušťka [mm] šířka [mm] 

před 

válcováním 

po 

válcování 
rozdíl 

před 

válcováním 

po 

válcování 
rozdíl 

S235JR 1000 6,89 5,20 1,69 25,03 25,50 0,47 

 900 6,92 5,28 1,64 25,01 25,43 0,42 

S275JR 1000 6,89 5,20 1,69 24,98 25,48 0,50 

 900 6,91 5,26 1,65 25,00 25,43 0,43 

S355J2 1000 6,88 5,20 1,68 25,00 25,48 0,48 

 900 6,91 5,28 1,63 24,99 25,44 0,45 

GL-A 1000 6,90 5,22 1,68 24,98 25,47 0,49 

 900 6,90 5,26 1,64 25,00 25,43 0,43 

AREMA 1000 6,89 5,19 1,70 25,01 25,53 0,52 

 900 6,90 5,21 1,69 25,00 25,46 0,46 

C45-E 1000 6,89 5,20 1,69 24,98 25,47 0,49 

 900 6,93 5,30 1,63 25,00 25,45 0,45 

21MnV 1000 6,89 5,21 1,68 25,00 25,45 0,45 

 900 6,91 5,28 1,63 24,99 25,39 0,40 

51Si7 1000 6,90 5,22 1,68 24,98 25,47 0,49 

 900 6,93 5,31 1,62 24,99 25,45 0,46 

30MnCrB5 1000 6,89 5,21 1,68 25,00 25,46 0,46 

 900 6,91 5,28 1,63 25,00 25,40 0,40 

21MnCr5 1000 6,91 5,22 1,69 24,98 25,48 0,50 

 900 6,91 5,27 1,64 25,00 25,40 0,40 

16MnCr 1000 6,90 5,22 1,68 25,02 25,53 0,51 

 900 6,91 5,28 1,63 24,99 25,45 0,46 

27MnCrB5 1000 6,88 5,18 1,70 25,00 25,49 0,49 

 900 6,91 5,28 1,63 25,01 25,45 0,44 

31CrV3 1000 6,91 5,22 1,69 25,00 25,52 0,52 

 900 6,92 5,30 1,62 24,99 25,46 0,47 

51CrV4 1000 6,87 5,19 1,68 25,01 25,52 0,51 

 900 6,91 5,30 1,61 25,02 25,49 0,47 

42CrMo4 1000 6,89 5,21 1,68 25,00 25,50 0,50 

 900 6,91 5,28 1,63 25,01 25,45 0,44 

34CrAlNi7 1000 6,90 5,23 1,67 24,99 25,49 0,50 

 900 6,93 5,30 1,63 25,00 25,41 0,41 

8Cr14 1000 6,90 5,22 1,68 24,99 25,50 0,51 

 900 6,91 5,28 1,63 25,01 25,43 0,42 

90MnCrV8 1000 6,87 5,19 1,68 25,00 25,49 0,49 

 900 6,93 5,32 1,61 25,02 25,42 0,40 

X50CrMoW 1000 6,90 5,33 1,57 24,98 25,43 0,45 

 900 6,92 5,44 1,48 25,00 25,42 0,42 

63Cr5MoV 1000 6,93 5,32 1,61 25,02 25,45 0,43 

 900 6,92 5,37 1,55 25,00 25,40 0,40 
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5.3 Provozní experiment 

Provozní experiment probíhal na válcovně VHb – Bohumín. Jednalo se jednak o provozní 

měření vývalků za tepla a za studena u těch tříd ocelí, které byly použity při laboratorním 

experimentu, a které byly následně doplněny o potřebná data z řídicího systému válcovací 

stolice. 

Dle předplánování výroby byly vybrány vhodné zakázky pro získání potřebných dat. 

Následně ve spolupráci s předním valcířem příslušné provozní směny probíhalo po 

vyválcování vývalku na finální rozměr jednak jeho měření za tepla a po odebrání zkoušky ze 

shodného vývalku i měření za studena. Každý změřený vývalek byl doplněn o data 

z úběrových plánů válcovací stolice (viz. přílohy obr.19 a obr. 20). Sledovanými údaji byla 

jednak hodnota nastavení válcovací mezery horizontálních válců při posledním úběru 

válcované oceli před samotným provozním měřením a také velikost válcovacích sil pod 

levým a pravým stavěcím šroubem horizontálních válců při tomto úběru. Získané hodnoty 

byly zapsány do připravené tabulky (viz tabulka 6), ve které jsou rovněž uvedeny jednotlivé 

značky ocelí, u kterých byla měření provedena. 

Tabulka 6 – Data z počítače válcovací stolice a výsledky provozních měření 

značka oceli 
nastavení válcovací 

mezery [mm] 

válcovací síly [kN] měření za 

tepla [mm] 

měření za 

studena [mm] levá pravá 

51CrV4 14,2 484 454 14,6 14,5 

16MnCr 16,7 501 505 17,0 16,7 

S275JR 14,8 529 486 15,2 15,1 

GL-A 11,6 514 522 12,2 12,0 

51CrV4 15,7 524 558 16,1 15,9 

30MnCrB5 19,6 568 543 20,3 20,1 

51CrV4 14,4 562 575 14,8 14,7 

S275JR 9,2 683 664 10,1 10,0 

63Cr5MoV 17,1 707 678 18,0 17,8 

31CrV3 15,8 734 686 16,5 16,3 

63Cr5MoV 20,9 723 715 21,7 21,5 

31CrV3 15,6 731 720 16,1 15,9 

GL-A 9,2 726 744 10,2 10,1 

63Cr5MoV 19,3 819 734 20,2 20,0 

S275JR 9,1 825 809 10,1 10,0 

S355J2 11,4 801 853 12,3 12,1 

51Si7 14,5 809 868 15,4 15,2 

S235JR 11,3 872 805 12,2 12,0 

C45-E 8,1 868 817 9,2 9,1 
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Tabulka 6 (pokračování) – Data z počítače válcovací stolice a výsledky provozních měření 

značka oceli 
nastavení válcovací 

mezery [mm] 

válcovací síly [kN] měření za 

tepla [mm] 

měření za 

studena [mm] levá pravá 

S275JR 9,1 821 888 10,2 10,0 

51Si7 7,8 885 830 9,2 9,1 

C45-E 8,0 879 866 9,1 9,0 

S355J2 11,4 865 898 12,3 12,2 

34CrAlNi7 14,5 805 961 15,5 15,3 

63Cr5MoV 18,3 874 895 19,4 19,1 

51Si7 9,5 937 843 10,2 10,0 

GL-A 8,9 1068 925 10,1 10,0 

21MnCr5 17,8 1036 971 18,8 18,6 

16MnCr 16,8 1087 1072 18,0 17,8 

S355J2 6,9 1109 1050 8,2 8,1 

S235JR 9,2 1251 1141 10,2 10,1 

21MnV 14,7 1259 1166 15,9 15,7 

S235JR 5,0 1324 1160 6,2 6,1 

S275JR 9,2 1334 1169 10,2 10,1 

S355J2 6,9 1347 1220 8,2 8,1 

16MnCr 14,2 1348 1220 15,5 15,3 

51CrV4 15,7 1352 1221 17,2 17,0 

63Cr5MoV 12,2 1397 1196 13,7 13,5 

21MnV 11,3 1476 1315 12,7 12,5 

S235JR 3,7 1483 1312 5,3 5,2 

16MnCr 9,4 1393 1491 11,1 10,9 

90MnCrV8 14,9 1527 1366 16,6 16,4 

51CrV4 11,1 1583 1356 12,9 12,7 

S235JR 6,9 1551 1397 8,2 8,1 

S355J2 3,6 1589 1426 5,2 5,1 

90MnCrV8 5,3 1648 1504 7,0 6,9 

16MnCr 8,8 1677 1518 10,4 10,2 

S235JR 3,2 1714 1501 5,1 5,0 

63Cr5MoV 12,0 1783 1663 14,0 13,8 

S235JR 3,5 1852 1655 5,2 5,1 

63Cr5MoV 11,5 1815 1705 13,1 13,0 

51CrV4 10,0 1843 1731 12,0 11,8 

31CrV3 6,6 1914 1678 8,3 8,2 

90MnCrV8 8,9 1883 1719 10,5 10,4 

S235JR 6,7 1971 1703 8,4 8,3 

63Cr5MoV 10,9 1969 1748 12,6 12,5 

90MnCrV8 9,6 1990 1730 11,7 11,5 

63Cr5MoV 6,1 2239 1869 8,7 8,6 

63Cr5MoV 10,1 2154 2085 12,2 12,1 
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6 Diskuse výsledků 

6.1 Výsledky laboratorního experimentu 

 V laboratorních podmínkách bylo nejnižších hodnot válcovacích sil dosaženo u oceli 

značky AREMA (viz tabulka 7 a obr. 15), což vzhledem k jejímu chemickému složení (viz 

tabulka 4) není překvapivé. Válcovací síly dalších konstrukčních ocelí nebyly zásadně 

rozdílné, bylo však zaznamenáno odlišné deformační chování při obou aplikovaných 

hladinách teploty tváření. Výrazně se odlišovaly válcovací síly dvou ocelí třídy 19 

(X50CrMoW a 63Cr5MoV), což je výsledkem jejich velmi vysokých deformačních odporů. 

Předmětem vyhodnocení dat získaných laboratorním válcováním bylo určit z 

proválcovaných vzorků materiál s nejmenší válcovací silou, kterým byla jednoznačně ocel 

třídy 12 – AREMA. U značky AREMA byla stanovena hodnota koeficientu nárůstu 

válcovacích sil kF = 1 a následoval výpočet koeficientů zbylých ocelí dle velikosti jejich 

válcovacích sil (viz tabulka 7). Příklad výpočtu koeficientu charakterizujícího nárůst 

válcovacích sil pro ocel S235JR a teplotu 1000 °C a při analogických podmínkách tváření ve 

srovnání s ocelí AREMA představuje následující rovnice: 

       
       

      
 
    

    
      (20) 

Tabulka 7 – Celkové válcovací síly s vypočtenými koeficienty 

značka oceli 
třída 

oceli 

FV [kN] 

(1000 °C) 

FV [kN] 

(900 °C) 

koeficient  

kF1000 

koeficient  

kF900 

S235JR 11 37,2 48,8 1,14 1,28 

S275JR 11 36,4 46,2 1,12 1,22 

S355J2 11 40 51,6 1,23 1,36 

GL-A 11 38,4 48,2 1,18 1,27 

AREMA 12 32,6 38 1,00 1,00 

C45-E 12 36,6 50,6 1,12 1,33 

21MnV 13 38 49,4 1,17 1,30 

51Si7 13 39 60 1,20 1,58 

30MnCrB5 13 39,2 51,4 1,20 1,35 

21MnCr5 14 37,8 47,4 1,16 1,25 

16MnCr 14 39,2 49,4 1,20 1,30 

27MnCrB5 14 35,6 49,6 1,09 1,31 

31CrV3 15 37,8 55,6 1,16 1,46 
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Tabulka 7 (pokračování) – Celkové válcovací síly s vypočtenými koeficienty 

značka oceli 
třída 

oceli 

FV [kN] 

(1000 °C) 

FV [kN] 

(900 °C) 

koeficient  

kF1000 

koeficient  

kF900 

51CrV4 15 39,2 60,4 1,20 1,59 

42CrMo4 15 38,4 54,6 1,18 1,44 

34CrAlNi7 16 42,2 53 1,29 1,39 

8Cr14 17 38,4 46,8 1,18 1,23 

90MnCrV8 19 38,2 61,4 1,17 1,62 

X50CrMoW 19 73,6 92,2 2,26 2,43 

63Cr5MoV 19 57,8 77,2 1,77 2,03 

  

Pro každou ocel byl následně odvozen matematický model teplotní závislosti příslušného 

koeficientu kF. K těmto výpočtům byla využita makra programu MS Excel, kdy byly pomocí 

lineární regrese vypočteny materiálové konstanty A, B pro oba teplotní rozsahy a byl 

přepočítán koeficient kF u všech použitých ocelí: 

              (21) 

kde je A,B - materiálová konstanta 

 T - teplota [°C] 

Skoky válců a všechny provedené výpočty jsou uvedeny v tabulce 8 pro válcovací síly, 

které simulují doválcovací teploty 900 °C a 1000 °C. 

 Tabulka 8 – Skok válců a vypočtené koeficienty dle válcovací síly a teploty 

značka oceli 
skok válců 

[mm] 

FV 

[kN] 

koeficient 

(kF) 
teplota [°C] A B 

S235JR 0,06 48,8 1,28 900 3,63 -0,001158 

  0,01 37,2 1,14 1000     

S275JR 0,05 46,2 1,22 900 2,63 -0,000855 

  0,01 36,4 1,12 1000     

S355J2 0,07 51,6 1,36 900 3,36 -0,001005 

  0,02 40 1,23 1000     

GL-A 0,06 48,2 1,27 900 2,66 -0,00082 

  0,01 38,4 1,17 1000     

AREMA 0,01 38 1,00 900 1,00 0 

  0 32,6 1,00 1000     

C45-E 0,07 50,6 1,33 900 6,25 -0,001719 

  0,01 36,6 1,12 1000     

21MnV 0,07 49,4 1,30 900 3,36 -0,001054 

  0,02 38 1,17 1000     
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Tabulka 8 (pokračování) – Skok válců a vypočtené koeficienty dle válcovací síly a teploty 

značka oceli 
skok válců 

[mm] 

FV 

[kN] 

koeficient 

(kF) 
teplota [°C] A B 

51Si7 0,08 60 1,58 900 18,79 -0,002751 

  0,02 39 1,20 1000     

30MnCrB5 0,07 51,4 1,35 900 3,90 -0,001178 

  0,02 39,2 1,20 1000     

21MnCr5 0,06 47,4 1,25 900 2,45 -0,000747 

  0,01 37,8 1,16 1000     

16MnCr 0,07 49,4 1,30 900 2,67 -0,0008 

  0,02 39,2 1,20 1000     

27MnCrB5 0,07 49,6 1,31 900 6,85 -0,001838 

 0 35,6 1,09 1000   

31CrV3 0,08 55,6 1,46 900 11,57 -0,0023 

  0,01 37,8 1,16 1000     

51CrV4 0,09 60,4 1,59 900 20,01 -0,002814 

  0,02 39,2 1,20 1000     

42CrMo4 0,07 54,6 1,44 900 8,78 -0,002009 

  0,02 38,4 1,18 1000     

34CrAlNi7 0,07 53 1,39 900 2,72 -0,000747 

  0,03 42,2 1,29 1000     

8Cr14 0,07 46,8 1,23 900 1,79 -0,000415 

  0,02 38,4 1,18 1000     

90MnCrV8 0,09 61,4 1,62 900 30,30 -0,003254 

  0,02 38,2 1,17 1000     

X50CrMoW 0,22 92,2 2,43 900 4,67 -0,000725 

  0,13 73,6 2,26 1000     

63Cr5MoV 0,15 77,2 2,03 900 6,97 -0,001371 

  0,08 57,8 1,77 1000     
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6.2 Výsledky provozních měření 

Z následných empirických dat, získaných na základě shromažďování provozních měření, 

jsme dostali informace o lineární závislosti celkové válcovací síly a skoku válce. 

Z provozních měření následně vyplynulo, že čím větší válcovací síla působí na válcovaný 

provalek, tím je větší hodnota skoku válců. Hodnota koeficientu determinace R
2
 = 0,8723 

nám udává rozptyl sledovaných hodnot skoku válců a celkové válcovací síly (R
2
 ≥ 0,8 

představuje již příznivou hodnotu). Průběh lineární závislosti válcovací síly a skoku válce je 

zobrazen na obr. 16. 

 

 

Obr. 16 – Lineární závislost celkové válcovací síly a skoku válců 

 

Celková válcovací síla FV [MN] u provozních měření představovala součet válcovacích sil 

pod levým a pravým stavěcím šroubem na univerzální válcovací stolici ve VHb - Bohumín. 

Velikost této válcovací síly ovlivňuje řada faktorů, přičemž mezi nejdůležitější se řadí 

chemické složení, mikrostruktura tvářené oceli a velikost aplikované plastické deformace. 
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Jednotlivé značky ocelí byly opakovaně zaznamenávány (viz tabulka 6) v různých 

finálních tloušťkách, pro získání co největšího počtu provozních údajů. Experimentální 

provozní měření mimo jiné také ukázala, že rozptyl naměřených hodnot finální tloušťky za 

tepla a za studena je velice malý, jak je znázorněno na obr. 17. Z grafu lineární závislosti je 

patrné, že jednotlivá měření mají při vzrůstající měřené tloušťce vývalku za tepla, lineární 

závislost naměřených hodnot za studena. 

 

    

Obr. 17 – Lineární závislost měření tloušťky za tepla a za studena 
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6.3 Použitelnost laboratorních výsledků v praxi 

Laboratorní výsledky, získané na základě experimentálního válcování, které proběhlo 

v laboratořích VŠB – Ostrava v Ústavu modelování a řízení tvářecích pochodů, byly 

prezentovány v Třineckých železárnách a.s. v oddělení VIS – Řídicí systémy. 

Po prostudování experimentálně získaných hodnot skoku válců a koeficientů kF 

programátorem VIS – Řídicí systémy, který se již v předchozích letech podílel na tvorbě 

nového počítačového programu pro ovládání válcovací stolice VHb – Bohumín, byla 

dohodnuta vzájemná spolupráce pro implementaci experimentálně získaných dat. 

Konkrétně se bude jednat o začlenění koeficientů kF do již vytvořených úběrových plánů 

válcovaných provalků takovým způsobem, že dle válcované značky oceli a velikosti 

koeficientu kF bude vytvořený počítačový program eliminovat velikost skoku válců 

univerzální válcovací stolice. 

Současný program úběrových plánů neobsahuje jakoukoliv návaznost na vliv válcovacích 

sil a potažmo deformačních odporů u různých značek ocelí, ale je schopen eliminovat 

maximální velikost nastavení úběrů horizontálních válců dle značky oceli. 
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7 Závěr 

Na základě laboratorního válcování plochých vzorků z 20 vybraných ocelí tříd 11 až 19 

dle příslušných norem bylo stanoveno, jak se liší válcovací síly při tváření za teplot 900 a 

1000 °C a skutečné výškové deformaci eh = 0,28. Tyto experimentální podmínky byly 

zvoleny jako reprezentanti většinových parametrů během doválcování různých typů materiálů 

na univerzální válcovací stolici ve VHb - Bohumín. Bylo ověřeno, že nejnižší válcovací síly 

jsou spojeny s tvářením oceli AREMA, což je v podstatě technicky čisté železo. Válcovací 

síly dalších konstrukčních ocelí se vzájemně zásadně nelišily, bylo však zaznamenáno jejich 

odlišné deformační chování při různých teplotách. Výrazně se od ostatních materiálů 

odlišovaly válcovací síly dvou nástrojových ocelí třídy 19 (X50CrMoW a 63Cr5MoV), což je 

výsledkem jejich chemického složení a velmi vysokých deformačních odporů. 

Pro obě zvolené teplotní hladiny a každou z ocelí byly definovány a vypočteny koeficienty 

charakterizující nárůst válcovacích sil za jinak analogických podmínek tváření ve srovnání 

s ocelí AREMA. Pro každou ocel byl následně odvozen matematický model teplotní 

závislosti příslušného koeficientu. 

Analýza dat získaných během provozních měření na univerzální válcovací stolici ve VHb 

- Bohumín prokázala, že se zvyšující se celkovou válcovací silou roste lineárně skok válců. 

Rovněž byl potvrzen velmi dobrý soulad tlouštěk jednotlivých vývalků měřených za tepla a za 

studena, což je důležité pro přesné naválcování tlouštěk vývalků požadovaných odběratelem. 

Spojením znalosti koeficientů, charakterizujících v závislosti na teplotě odhad nárůstu 

válcovacích sil ve srovnání s tvářením referenční oceli AREMA, a lineární rovnice popisující 

hodnotu skoku válců v závislosti na válcovací síle je umožněna predikce skoku válců 

v konkrétních provozních podmínkách doválcování hlavních typů zpracovávaných ocelí. 

Znalost reálného skoku válců na základě jednoduše vypočítávaných koeficientů bude 

možno využít v provozních podmínkách univerzální válcovací stolice zejména v etapě 

doválcování. Nabízí se jejich použití zejména při sestavování úběrových plánů u vybraných 

typů konstrukčních a nástrojových ocelí. Eliminace rozdílného skoku válců v případě různých 

ocelí a teplot tváření pomocí vhodně stanoveného koeficientu bude snižovat riziko 

doválcování vývalku mimo požadované rozměrové tolerance, a to především u kusových 

kampaní výroby. 
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Obr. 18 - Blokové schéma VHb – Bohumín včetně rajonizace směn 

 

 
 



 
 

 

Obr. 19 – Úběrový plán konstrukční legované oceli 51CrV4 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

Obr. 20 – Úběrový plán nástrojové oceli 63Cr5MoV 

 

 

 

 

 

 


