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ABSTRAKT 

Předložená diplomová práce se zabývá metodikou výroby bezešvých trub na válcovně Stiefel 

140 mm. Při zpracování podkladů pro diplomovou práci bylo provedeno monitorování 

jednotlivých stanovišť a hledání příčin vzniku anomálií, aby se dosáhlo požadované kvality 

s minimem výrobně ekonomických ztrát. Po monitorování bylo provedeno četnostní 

hodnocení charakteristických vad, jehož výstupem byla strukturní analýza vad pro vnější a 

vnitřní povrch bezešvých trub.    

 

Klíčová slova: výroba bezešvých trub, monitorování stanovišť, hodnocení vad, strukturní 

analýza 

 

 

 

ABSTRACT  

The diploma thesis deals with the methodology of the production of seamless tubes at the mill 

Stiefel 140 mm. Monitoring of individual workplaces has been carried out in order to search 

for the causes of anomalies, with the aim to achieve the required production quality while 

maintaining minimal economic losses. Frequency evaluation of typical defects has been 

carried out after the monitoring, which resulted in structural analysis of defects for both 

external and internal surfaces of seamless pipes.  

Keywords: production of seamless pipes, workplaces monitoring, evaluation of defects, 

structural analysis.  
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1 Úvod 

V globální celosvětové ekonomické situaci, ve které se nachází i Česká republika, se její 

negativní vlivy nevyhnutelně promítly do výrobních podniků. Je primární snahou každého 

podniku pokračovat v rozjetém objemu výroby několika posledních let a to i s vědomím toho, 

že to bude velice obtížné.  

Podniky se snaží zachovat, v co největší míře, zaměstnanost a hlavně neztratit dosaženou 

pozici na celosvětovém trhu. Na druhou stranu je nutno konstatovat, že se podniky nacházejí 

ve velice složitém konkurenčním prostředí, s neracionálním tlakem na snižování cen v rámci 

jejich logistických služeb.  

Konkurenční podniky, zejména z asijských zemí, se často podbízejí nízkou cenou finálního 

výrobku, ačkoli kvalita a přídavná hodnota finálního výrobku je mnohdy nižší. S cenou, která 

je pro mnohé evropské firmy v konečném důsledku likvidační.  

Podniky jsou nuceny reagovat na tuto situaci svým operativním opatřením, s cílem hledat ve 

vnitřních rezervách ve všech výrobních etapách a cílem minimalizovat vznik anomálií, které 

mají vliv na kvalitu finálního produktu.  

Předložená diplomová práce se zabývá praktickými zkušenostmi získanými při výrobě 

bezešvých trub. Jednotlivé body této diplomové práce popisují metodiku výroby a kontroly 

bezešvých trub. Smyslem diplomové práce je zjištění příčin vzniku charakteristických vad, 

které budou postupně eliminovány. Tím získáme zvýšení jakostních parametrů výroby. Cílem 

diplomové práce bude postupné snižování hutní předváhy vznikající při dílčích výrobních 

operacích, čímž se eliminuje množství nejakostní výroby, a také snížíme náklady vynaložené 

při výrobě trub.  

Sledovaný průběh výroby bezešvých trub se uskutečnil na válcovací trati Stiefel 140 mm ve 

společnosti ArcelorMittal, divize Tubular Products Ostrava a.s., která je největším výrobcem 

trubek v České republice. 

 Nosným výrobním programem závodu jsou bezešvé trubky válcované na dvou tratích Stiefel, 

a to v provedení trubek hladkých, závitových, přírubových a olejářských. Trubky na tratích   

St 4 - 10" a St 140 mm jsou vyráběny pouze z plynule odlévaných předlitků. Nejnáročnějším 

výrobkem jsou bezešvé trubky olejářské, pažnicové, čerpací, vrtné a naftovodné.       
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Od roku 1957 je závod oprávněn označovat olejářské trubky monogramem Amerického 

Petrolejářského Institutu – API. Kromě běžných API závitů dodává závod i pažnicové a 

čerpací trubky s plynotěsným závitovým spojem.  

Z ocelového pásu válcovaného za tepla jsou v provoze "Svařovna trub" vyráběny svařované 

trubky se šroubovicovým svarem, jak v tzv. černém provedení, tak pro potřeby plynárenství v 

provedení s třívrstvou izolací PE, popř. vláknito-cementovou vnější izolací typu FZM. Závod 

je vybaven nezbytnou kontrolní a zkušební technikou. Při kontrole jakosti se používají 

moderní nedestruktivní metody, které garantují požadovanou kvalitu dodávaných trubek.  

Společnost ArcelorMittal Ostrava, získala jako první v České republice certifikát systému 

jakosti podle normy ISO 9001. Systém řízení ekologie byl poprvé certifikován v roce 1999 

podle normy ISO 14001. Rovněž byl získán certifikát předních externích aprobačních 

společností Lloyd's Register of Shipping, Bureau Veritas, Det Norske Veritas  a dalších. 

Bezešvé a šroubovicově svařované trubky určené pro tlaková zařízení byly certifikovány dle 

evropské směrnice 97/23/ES společností RW TÜV.  
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2 Metodika výroby bezešvých trub  

2.1 Odlévání ocelí  

Výroba bezešvých trub začíná plynulým odlitím předlitků. Kontinuální lití (obr. 1) je 

metalurgický proces, kdy se roztavený kov nechává tuhnout do polotovarového bloku nebo 

desky – bramy  pro následné válcování. Před zavedením kontinuálního lití v 50. letech        

20. století se ocel odlévala do stacionárních forem (kokil), kde tuhla v ingoty. Pomocí 

kontinuálního lití se však dosáhlo nižších ztrát, vyšší kvality, vyšší produktivity a nižších 

nákladů. Kontinuální lití umožňuje levnou výrobu kovových dílů lepší kvality s podstatně 

nižšími náklady nepřetržité, standardizované výroby a větší kontrole nad celým procesem 

pomocí automatizace.  Vyšší kvalita je dosažena nižším objemem nežádoucích vměstků u 

bramy než u ingotu. Při následném válcování mají pak vývalky menší rozptyl mechanických 

vlastností. 

  

  

Obr. 1 Šestiproudé sochorové kontinuální lití společně s otočným licím stojanem  
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2.2 Ohřev sochorů v karuselové peci 

Karuselové pece (obr. 2) jsou průběžné pece, které se používají pro ohřev polotovarů ve fázi 

válcování, kování, lisování a protlačování v sériové výrobě s měnícím se sortimentem 

ohřívané vsázky. Nejčastěji se však uplatňují při válcování trub, ohřev přířezů pro zápustkové 

kování, kování kroužků a podobných technologiích. 

2.2.1 Výhody karuselových pecí 

 prostorové uspořádání  

 univerzálnost pro velký sortiment materiálů  

 vsázení do pece i následné vyjímání vsázky lze zabezpečit z jednoho prostoru  

 široké rozmezí řízení rychlosti průchodu vsázky pecí  

 variabilita teplotních křivek ohřevu, jejich přizpůsobení rozměrům a materiálu vsázky 

a výkonu pece  

 možnost využití pecí pro široký rozsah výkonů  

 vysoká efektivita provozu s využitím odpadního tepla spalin  

  

Obr. 2 Karuselova pec  

2.3 Výroba bezešvých trubek na trati s automatikem podle Stiefela 

Válcovací trať se skládá z dílčích výrobních agregátů: děrovací stroj, automatik, hladící stroj a 

kalibrovací stroj. Doprava mezi jednotlivými agregáty se provádí pomocí válečkových 

dopravníků a pomocí šikmých přepravních roštů. 
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Podle vnějšího průměru válcovaných trub rozdělujeme válcovací tratě do tří skupin: 

1. Malé tratě St. 140 mm: Pro průměry trub od 50 mm až 170 mm s jedním kotoučovým 

nebo válcovým děrovacím strojem. 

2. Střední tratě St. 250 mm: Pro průměry trubek 175 mm až 275 mm s jednou nebo 

dvěma válcovacími stroji. 

3. Velké tratě St. 400 mm: Pro průměry trubek od 140 mm až 400 mm s dvěma 

válcovacími děrovacími stolicemi. 

Výkonnost jednotlivých agregátů není totožná. Automatik pracuje rychleji než hladící stroj. 

Proto se tratě sestavují se dvěma hladícími stroji. 

Výroba na trati s automatikem je plynulá. Při přechodu trubek mezi jednotlivými agregáty 

střídají šroubovitý pohyb s podélným zmenšováním průměru. Materiál se tím velmi dobře 

protváří [1]. 

2.4 Jednotlivé úkony při válcovaní Stiefelovým způsobem  

2.4.1 Děrovací stolice 

Vstupní materiálem při děrování je sochor kruhového průřezu. Po přechodu děrovací stolicí 

vzniká tenkostěnný dutý předvalek. 

2.4.2 Automatik 

Jedná se o nevratné duo s válci, které mají kalibry. Sochor ohřátý v karuselové peci se dopraví 

k děrovací stolici, jež se skládá ze dvou stolic. Trubky středního průměru a trubky s větší 

tloušťkou stěny se děrují jen v druhé děrovací stolici. U trubek s tenčí stěnou a větším 

průměrem se musí děrovat postupně v obou stolicích. 

V kalibru na podélně zasunutém trnu se vyválcuje dutý předvalek, u kterého se zmenší 

tloušťka stěny a zároveň se zvětší průměr i délka trubky. 

2.4.3 Hladící stroj 

Konstrukčně se Hladící stroj podobá děrovací válcovací stolici. Trubka je uvedena do 

šroubovitého pohybu mezi válci a trnem, tím se vyhladí její povrch a zvětší průměr. Tloušťka 

stěny se nepatrně zmenší, délka trubky je prakticky neměnná.  
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2.5 Konstrukce Automatiku 

Automatik se skládá ze dvou masivních, nahoře spojených stojanů. Ve stojanech jsou uloženy 

dva pracovní válce, které se otáčejí proti sobě a mají 4 až 10 kalibrů. 

Spodní válec je uložen pevně, zatím co horní je vyvážený a pohyblivě nastavitelný. Za 

pracovními válci je umístěn pár vratných válců, nebo kotoučů, které jsou rovněž nastavitelné, 

takže se umístí vždy za kalibrem, ve kterém se právě válcuje. Vratné kotouče se otáčejí 

opačným směrem než válce pracovní. Horní kotouč je hnací a s pevným uložením, oproti 

tomu spodní kotouč je uložen pohyblivě a v průběhu válcování je pod rovinou spodní 

obrysové čáry trubky. 

Před automatikem je vstupní přiváděcí žlab s poháněnými válečky, který se může pohybovat 

podél automatiku, takže je nastavitelný proti kalibru, ve kterém se právě válcuje. 

Na konci žlabu z druhé strany automatiku je upevněn pneumatický tlakový válec s tlačným 

trnem, který zatlačí převálek do kalibru automatiku.       

Mezi válečky ve žlabu je instalováno zařízení, kterým se válcovaná trubka pootočí mezi 

jednotlivými pochody o 90° okolo své podélné osy. Otáčecí zařízení slouží k rozválcování 

podélného výronku, který vzniká na trubce mezi válci. Avšak při nesprávném otáčení vzniká 

příčná nerovnoměrnost tloušťky stěny (vystředění).    

Z druhé strany automatiku je opěrný rám, do kterého se upne trnová tyč. Trnová tyč se vyrábí 

z tlustostěnné trubky, která má zadní konec pevně uchycený v rámu. Do této trubky se vsouvá 

druhá trubka o menším průměru, kterou se přivádí voda pro chlazení. Podél trnové tyče jsou 

umístěna vodítka, jimiž prochází s dostatečnou vůlí válcovaná trubka. 

Mezi motorem a stolicí hřebenových válců je umístěn setrvačník, sloužící k tlumení rázů při 

vstupu trubek do válců, aby se nepřenášely na motor [2]. 

2.5.1 Válce automatiku 

Válce automatiku (obr. 3) se odlévají z vytvrditelné litiny, případně s přídavkem asi 0,5 % 

chromu a 1 % niklu, aby byly uvnitř houževnaté a snášely velké nárazy při záběru. Povrch 

válce musí být dostatečně tvrdý, aby nedocházelo k rychlému opotřebení.  

Ideální průměr válce , tj. největší průměr válce zvětšený o mezeru mezi válci, která bývá 

 3 mm až 12 mm, se určuje pomocí největšího průměru trubky  , jež se bude válcovat. 
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= + 550 až 600 mm 

Délka tělesa válce L se určuje podle vzorce 

L = (1,4 až 3) ·  

Přičemž menší hodnoty se volí pro velké tratě a větší pro malé tratě. Po obou stranách tělesa 

válců jsou čepy, kterými se válec ukládá v ložiscích. 

 

Obr. 3 Pohled na válce Automatiku 

2.5.2 Trny Automatiku 

Trny automatiku (obr. 4) se vyrábějí z vytvrditelné litiny, případně s příměsí asi 1 % chromu 

a 0,2 % niklu, nebo z ocelolitiny s příměsí 15 % chromu a někdy i s 1 % niklu. Konstrukčně 

mají trny automatiku tvar seříznutého kužele s válcovou pracovní plochou nebo sférického 

průřezu s válcovou pracovní plochou. Střed válcovací plochy se umisťuje do roviny 

válcování. Úhel sklonu náběhové plochy má být asi 10°. 

Pro zlepšení chlazení trnů mezi jednotlivými úběry a také pro jejich odlehčení se vyrábí trny s 

dutým profilem.    

      

Obr. 4 Pohled na trny Automatiku 
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2.6 Hladící stroj  

Hladící stroje se svojí konstrukcí podobají válcovému děrovacímu stroji. Jen tvar válců a trnů 

je mírně odlišný, protože deformace v převálku v hladících strojích je menší a nevytváří se 

dutina v plném převálku, jen se rozšiřuje průměr o 4 % až 9 %, vyhlazuje se stěna při 

současném měrném ztenčení o 2,5 % až 4 %. Původně mírně oválný tvar trubky z automatiku 

se v čase příčného válcování vyrovná na kruhový. 

Trn se volně opírá o trnovou tyč, která se posouvá po vozíku, aby se vyhlazená trubka mohla 

vysunout na bok. 

2.6.1 Válce hladícího stroje 

Válce hladících strojů se vyrábí v soudkovitém popřípadě dvoukuželovém tvaru. V hladícím 

stroji jsou jejich osy mimoběžné a s osou hlazené trubky svírají úhel 6° až 7°. Válce se 

vyrábějí z vytvrditelné litiny. 

2.6.2 Tvar a sklon válců hladícího stroje 

Tvar a sklon válců, které se otáčejí jedním směrem, udělují hlazené trubce šroubovitý pohyb. 

Trubka se při vyhlazování vede mezi horním a spodním vodítkem. Válce se mohou k sobě 

přibližovat podle průměru hlazené trubky. U starších hladících strojů se vzdálenost válců 

v průběhu válcování reguluje podle odběru proudu pomocí ampérmetru, aby bylo zatížení 

v průběhu válcování konstantní. U modernějších a velkých hladících strojů je nastavení válců 

neměnné. V průběhu hlazení chladíme válce vodou. U vběžné a výběžné straně se hlazené 

trubky vedou pomocí vodítek, aby se nekřivily. Jeden válec má průměr o 2 mm až 3 mm 

menší, aby se trubka dotýkala spodního vodítka.       

  

2.6.3 Trny hladícího stroje 

Trny hladícího stroje jsou vyráběny z litiny o válcovém průřezu pro soudkovité válce, nebo 

kuželovém průřezu, pro válce dvoukuželové. 

2.7 Dohřívací pec 

Pro optimalizaci válcovacích teplot jsou instalovány dohřívací pece, které jsou nejčastěji 

článkové. 
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Po hlazení má trubka poměrně nízkou teplotu, která je závislá na válcovací rychlosti a 

tloušťce stěny válcované trubky. Ohřev v článkové peci je rychlý, trubka se přihřívá na 

potřebnou teplotu pro válcování. 

V současné době jsou dohřívací pece instalovány mezi hladící a kalibrovací stroj, kde je právě 

teplota poměrně nízká. Pomocí tohoto rozmístění podstatně zvýšíme doválcovací teplotu a 

jakost válcovaných trubek.  

2.8 Kalibrovací stroj 

Pro zajištění požadované velikosti průměru a kruhovitosti průřezu provádíme kalibraci na 

kalibrovacích strojích. 

Kalibrovací stroje mají běžně tři, pět nebo sedm stojanových sekcí. V každém stojanu je jeden 

pár nebo jedna trojice kalibrovacích válečků. Osy válečků jsou u dvojice vystředěné o 90°, u 

trojice válečků o 60°, aby se malý výronek v následujícím stojanu rozválcoval. Válcování se 

provádí bez trnu, přičemž vnější průměr trubky se pří průchodu hladícím strojem zmenší 

 o 3 % až 15 %, tloušťka stěny se zvětší o 3 % až 7 % a délka trubky se zvětší asi o 3 %. 

V jednom ze stojanu se redukuje průměr trubky o 1 % až 3 %. Větší redukce je v prvních 

stojanech, v posledních se jen kalibruje, pro přesnější kruhový průřez trubky. 

Se změnou průměru trubky se mění i její postupová rychlost. Otáčky válečků v jednotlivých 

stojanech se musí upravit tak, aby jejich obvodové rychlosti byly přizpůsobeny postupovým 

rychlostem trubky. Nastavení otáček se pro každý stojan provádí samostatným motorem 

(přitom motory mají proměnlivé rychlosti), nebo při pohonu jedním motorem přes převody 

ozubených kol. 

U menších a starších kalibrovacích strojů provádíme výměnu válců při změnách průměru 

válcovaných trubek.  

U modernějších a větších kalibrovacích strojů se mění celé stojany s válci. Vyválcované 

trubky se potom vyhazují na chladící rošt a po vychladnutí putují na další výrobní operace na 

úpravně.         
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3 Teorie redukování, konstrukční řešení redukoven a materiál 
pro výrobu redukovaných trubek. 

3.1 Použití redukování 

Proces redukování se používá pro rozšíření výrobního sortimentu válcovacích tratí, a to na 

trubkách malých průměrů, které nelze vyrobit klasickým hospodárnějším způsobem 

válcování. Jedná se o trubky o průměrech menších než 60 mm až 70 mm. Tohoto způsobu se 

mnohdy využívá při výrobě malých trubek (minimální průměr 1/2") a středních průměrů, 

v daleko větších délkách, než je lze vyrobit válcováním. Postupné zařazování redukoven za 

válcovací tratě zaznamenalo velmi důležitý krok pro zefektivnění výroby a rozšíření 

vyrobitelnosti sortimentu na výrobních agregátech [3].  

3.2 Podstata redukování 

Redukování za tepla je svojí podstatou spojité podélné válcování bez trnu v kruhových 

kalibrech. Redukováním zmenšujeme průměr, čímž se mění tloušťka stěny, zmenšuje se 

průřez trubky a její délka se zvětšuje. Schéma redukování trubek je znázorněno na (obr. 5). 

Redukovaná trubka prochází řadou těsně za sebou uspořádaných kalibrů. O tom, zda se při 

redukování bude tloušťka stěny zmenšovat nebo zvětšovat, rozhoduje geometrický poměr 

výchozí tloušťky stěny k výchozímu průměru trubky . Bude-li , pak změně 

tloušťky stěny trubky nedochází. Je-li , tloušťka stěny se bude zmenšovat. Při 

poměru  bude tloušťka stěny trubky naopak narůstat. Uvedené podmínky platí pro 

redukování bez tahu. Např. pro výrobní kampaň 114 x 3,6 mm je poměr  , z čehož 

vyplývá, že při redukování bez tahu bude tloušťka stěny tohoto rozměru trubky narůstat. Aby 

k nárůstu nedocházelo, redukujeme trubky s poměrem   v tahových redukovnách. 

Je-li dodržená zásada kontinuity toku materiálu v kalibrech, pak platí vztah:  

  . = . =………… .         (1) 

kde: , ,  – průřezové plochy trubky při výběru z 1., 2., n-tého kalibru ( ) 

 , ,  – rychlosti materiálu v uvažovaných průřezech (m/s). 

Při tomto postupu redukování se tloušťky stěny zvětší a zároveň se zmenší průměr 

redukované trubky v jednotlivých sekcích kalibru. Obecně změna tloušťky stěny  



11 

 

u redukované trubky může dosahovat více než 30 %, redukce vnějšího průměru téměř 80 % 

hovoříme-li o redukování bez tahu.         

Je-li změna tloušty stěn u trubek redukovaných bez tahu do 15 mm, pak můžeme použít 

vztah:   

 Δt = 0,0044 · ( ) · t   (mm)           (2) 

kde:   - průměr výchozí, nebo redukované trubky  (mm) 

    t - tloušťka stěny redukované trubky   (mm) 

U trubek o stěnách nad 15 mm platí: 

  Δt =       (mm)            (3) 

Není-li dodržena zásada kontinuity, tj. 

. = . =………… .            (1) 

pak se jedná o redukování s tahem.  Během tohoto redukčního pochodu se zvětšuje tloušťka 

stěny jen na obou koncích, protože přední konec při vstupu a zadní konec při výstupu 

z kalibru nejsou zcela vystaveny účinkům osového tahu. Zvětšení tloušťky konců trubek je 

ovlivněno velikostí tahu mezi jednotlivými kalibry a to může být tak velké, že přesáhne 

přípustné rozměrové tolerance. 

Předmětná nerovnoměrnost tloušťky profilu stěny ve směru délky trubky je charakteristickým 

znakem redukování tahem. Prostřední část trubky, která je vystavena účinkům tahu mezi 

kalibry, má rovnoměrnou tloušťku stěny. Při určité velikosti osového tahu se tato zkouška ve 

středu redukované trubky může i zmenšovat. Zvětšením (zmenšením) tloušťky stěny ve 

středové části redukované trubky se může i zmenšovat. Zvětšení (zmenšení) tloušťky stěny 

středové části redukované trubky závisí na redukci průměru, ta se mění podle velikosti tahu, 

jak je znázorněno na (obr. 6). 

K vyvolání osového tahu v trubce musí být vstupní rychlost materiálu do následně 

navazujícího kalibru větší, než výstupní rychlost z kalibru předchozího, tzn., že obvodové 

rychlosti středního průměru obou válců musí být rozdílné. Cíleného jevu dosáhneme 

stupňovitým nastavením otáček válců v jednotlivých stojanových sekcích. V praxi určíme 

velikost tahové síly součinitelem tahu, který je popsán poměrným přírůstkem obvodové 
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rychlosti, což také odpovídá poměrnému přírůstku otáček válců na kalibrech po sobě 

jdoucích. Pro průměrný součinitel tahu platí vztah: 

 = 1-          (4) 

kde:  ,   - právě válcovaný průměr, až m-tého řádu v jednotlivém kalibru v (mm) 

,  - počet otáček, až m – tého kalibru (  

m - počet kalibrů,                                       

 - celkový součinitel prodloužení.  

c             (5) 

Pro eliminaci změn tloušťky při redukci s tahem musíme nastavit otáčky válců tak, aby 

velikost středního bylo možné snížit na 0,4 – 0,5 %.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Schéma redukování trubek,  Obr. 6 Změna tloušťky při redukování,  
  převzato z [3]      převzato z [3] 
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3.3 Technologický postup při redukování trubek za tepla  

Při redukování používáme zejména trubky z nízkolegovaných a uhlíkových ocelí, avšak méně 

často jsou redukovány trubky vysokolegované. 

Každá volba ohřevu materiálu je řízena chemickým složením redukované trubky, zejména 

množstvím uhlíku a dále tloušťkou ohřívané trubky. Obvykle volíme ohřev v rozmezí 950 až 

1050 °C s tím, že u menších tlouštěk volíme nižší teploty oproti větším tloušťkám, kde jsou 

teploty vyšší. U nízkolegovaných ocelí je teplota ohřevu okolo 950 až 980 °C. 

 Doválcovací teploty jsou poměrně vysoké okolo 800 až 850 °C při počáteční teplotě ohřevu 

1000 až 1050 °C. Volba správné teploty ohřevu má velký vliv na požadovanou kvalitu 

válcované trubky, zejména však na mechanické a strukturní vlastnosti redukovaných trubek 

(rovnoměrná a jemnozrnná struktura odpovídající požadavkům norem a odběratelů), pro 

danou jakostní třídu oceli. Důsledkem poměrně vysokých doválcovacích teplot trubek 

nemusíme trubky dále tepelně zpracovávat žíháním. Pro dosažení hladkého povrchu ohřáté 

trubky umísťujeme pro odstranění okují mechanický drtič okují či vysokotlaký ostřik [3].

  

Volba rozměrů výchozích trubek se volí podle typu redukovny. Celková velikost redukce 

závisí na poměru průměru   a tloušťce stěny  výchozích trubek. Trubky však musí mít při 

redukování určitou tvarovou tuhost, aby se při redukování nepromáčkly. Pokud je poměr  < 

než 28, redukce v každé stojanové sekci může být větší a trubka se nepromáčkne. Avšak 

pokud je tento poměr větší než 40, vzniknou již při malých úběrech podélné záhyby. Pro 

volbu redukce průměru platí vztah:   (6) 

3.4 Výpočet přídavné délky u zesílených konců redukovaných trubek  

Při výrobě redukováním s tahem vzniká větší technologický odpad vlivem nadměrného 

zesílení konců trubek, které může činit až 10 % z celkové délky vyrobené trubky. Pro 

eliminaci celkového množství hutní předváhy vznikající vlivem zesílených konců provádíme 

redukci trubek v co největších výrobních délkách. Při redukování bez tahu vzniká menší 

předváha vlivem zesílených konců, ale nedosáhneme přesnější tloušťkové tolerance stěn 

v příčném směru řezu tak jako u tahového redukování [2].            
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Pro stanovení potřebné délky pro výrobu trubek při redukování s tahem je velmi důležité co 

nejpřesnější určení délky zesílených konců trubek. Délku zesíleného konce ovlivňuje poměr 

nápichového průměru  a tloušťky stěny k redukovanému průměru  a tloušťce stěny 

trubky  ; také vzdálenost sousedících stojanových sekcí na redukovně, zejména u prvních 

třech  po sobě jdoucích, kde probíhá redukce bez tahu a rovněž i tření, které závisí na teplotě 

redukovaných trubek a válečků, na rozevření kalibru a stupni jeho opotřebení, na materiálu, 

ze kterého byl válec zhotoven a způsobu jejich chlazení atd.  Vliv má také konstrukční řešení 

redukovny, zejména volba převodového poměru. Pro výpočet potřebné délky nám napomůže 

vztah výpočtu délky zesílených konců: 

    + 0,15      (7) 

  – součinitel celkového prodloužení trubky při redukování 

  

kde: 

      L - délka jednoho zesíleného konce [mm] 

     - osová vzdálenost mezi 1. a 3. Stojanem [mm] 

 - průměr výchozí, respektive redukované trubky [mm] 

  - tloušťka stěny výchozí, respektive redukované trubky [mm]. 

Na základě dalšího zkoumání potřebných délek byl stanoven vztah pro redukovnu KOCKS na 

válcovně Stiefel.           

Pro stanovení předních konců platí vztah: 

        (8) 

Pro stanovení zadních konců platí vztah: 

=          (9) 
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kde: 

    λ - koeficient prodloužení trubky       

  - střední koeficient tahu        

     a - střední vzdálenost mezi stojany redukovny          

    - největší tloušťka stěny v zesíleném konci. 

 [mm]        (10)  

 [mm]        (11) 

Z výše uvedených vztahů vyplývá, že zvětšením tahu, zmenšováním tloušťky stěny výchozí 

trubky a zkrácením vzdálenosti sousedních stojanů docílíme zkrácení zesílených konců 

trubek, čímž snížíme procentuální množství hutní předváhy. Další možností snížení předváh 

je využití maximálních délek výchozích trubek. 

3.4.1 Průběh deformací při redukci tahem      

Průběh napětí deformačního pásma je složitý důsledkem nerovnoměrnosti deformací 

v průřezovém profilu. Z tohoto důvodu volíme zjednodušenou charakteristiku popisující 

působení neměnného a stejnoměrného osového tlaku v celém deformačním pásmu trubky, při 

předpokladu neměnnosti tloušťky stěny.  

Průchodem trubky přes jednotlivé kalibry působíme válci na povrch trubek tlakem [p]. 

Jestliže síla bude působit z vnějšku v radiálním směru a průměr trubky se bude zmenšovat, 

pak délka trubky se prodlouží. Tlakové působení stanovíme pomocí vztahu: 

 P · 2πr · dr = [2πr - 2π(r - dr)] · t ·       (12) 

kde:   

 r - poloměr výchozí trubky [mm] 

 t - tloušťka stěny  [mm] 

       - mez kluzu             [MPa]. 

Skutečné tlakové působení je však menší důvodem působení tažné síly při tahovém 

redukování mezi jednotlivými stojany.  
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Střední tlak se zjistí pomocí vztahu:  

 =  [MPa]         (13) 

kde:              

 =     [mm]     (14) 

 = , =    [mm]                                          (15), (16) 

=   -  plocha průřezu o Ø  [ ]      (17) 

= .  -  úběr průřezu  [ ]      (18) 

Válcovací síla [13]    = . .  [N]    (19) 

Délka záběrového oblouku [13]  = -  [mm]    (20) 

Válcovací rychlost [13]  v=   [mm]    (21) 

Ztráty energie třením:   =   [m/s]    (22) 

kde: - válcovací síla v [N] 

  - součinitel tření 

  - relativní rychlost skluzu v kalibru [m/s] 

Průběh deformace je znázorněn na (obr. 7).  

 

Obr. 7 Schéma průběhu deformace při redukování, převzato z [2] 
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4 Rozdělení a konstrukce redukoven 

Redukovnu můžeme rozdělit do dílčích částí. Nejprve provádíme ohřev v peci, kde následuje 

přímé redukování ve stolici složené z 6 až 24 stojanů, které jsou poháněny elektromotory. 

Po procesu redukování následuje dělení na požadované délky a chladnutí v chladících roštech.  

4.1 Rozdělení redukoven 

a) Podle pohonu redukovacích válců můžeme rozdělit na redukovny se společným 

pohonem všech válců, neb se skupinovým pohonem, případně se samostatným 

pohonem každého stojanu.       

b) Podle polohy redukovacích válců máme redukovny s osami jednotlivých párů válců 

střídavě svislými a vodorovnými, neb svírají s vodorovnou rovinou úhel 45° a mezi 

sebou 90°. 

c) Podle uložení válců ve stojanových sekcích se člení na redukovny s válci oboustranně 

uloženými v ložiscích, neb s válci uloženými letmo (obr. 8). 

d) Podle celkového počtu válců v jedné stojanové sekci na redukovny dvou až čtyř 

válcové. 

e) Podle průběhu deformací ve stěně redukované trubky na redukovny pracující bez tahu, 

nebo na redukovny pracující s tahem mezi jednotlivými stojany. 

Z konstrukčního hlediska pohonu jsou nejdokonalejší redukovny se samostatným pohonem 

válců v každé stojanové sekci. Samostatné pohánění dovoluje odstupňování počtu otáček 

válců u jednotlivých kalibrů s velkou přesností. Tyto redukovny jsou konstruovány podle 

počtu válců na dvou až čtyř válcové. U dvouválcových redukoven dochází 

k nerovnoměrnému rozložení příčné deformace, což má za následek velké rozdíly v příčném 

průřezu redukované trubky. Mnohem přesnějších tolerancí tlouštěk stěn docílíme u redukoven 

o třech až čtyřech válců v jednotlivé sekci. U těchto tratí můžeme pracovat s větším stupněm 

redukce v každém kalibru. Dvouválcové redukovny mají využití obzvláště u větších průměrů 

válcovaných trubek od výchozího průměru 168 mm. Tří až čtyř válcové redukovny se 

používají pro trubky menších rozměrů okolo 60 mm až 70 mm.  

Uložení válců u tříválcových redukoven je zhotoveno na společné desce v ložiscích s osovým 

úhlem svírající 120°, které pak dovoluje přesné vzájemné nastavení mezer mezi jednotlivými 

válci. Válce jsou zhotovovány v malých průměrech (150mm až 300 mm), což nám umožní 

těsné uspořádaní následujících stojanů pro úsporu volného prostoru. 
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U čtyřválcových redukoven  jsou osy válců navzájem pootočeny o 90°. Konstrukční řešení 

nám umožňuje velkou redukci válcovaných trubek v každém kalibru, protože trubka je 

vystavena tlaku válců ze čtyř stran. Tlakové a deformační působení válců na povrch trubky ve 

směru příčném způsobí rovnoměrné rozložení sil v celém průřezu trubky. Vnitřní obrys 

trubky je potom přesně kruhový. Na čtyřválcových redukovnách lze redukovat trubky o 

malých průměrech do 16,5 mm. Tohoto průměru nelze dosáhnout na jinak konstrukčně 

řešených redukovnách. 

Výstupní rychlosti u všech konvekčně řešených redukoven se pohybují v rozmezí 1-5 m/s, 

byly však postaveny i redukovny s rychlostí redukování až 11 m/s o jmenovité délce trubky 

až 120 m. Obecně lze dosáhnout redukce vnějšího průměru až 80 %, ve směru tloušťky bývá 

přes 30 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Schéma uložení redukovacích válců, převzato z [2]  

a) s letmým uložením                     

 b) s oboustranným uložením 
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4.2 Popis tahové redukovny KOCKS na válcovně Stiefel 

Tahová redukovna KOCKS navazuje na válcovací trať s automatikem Stiefel 140 mm. 

Redukovna je složena z krokové ohřívací pece, vlastní tahové redukovny, letmé pily pro 

dělení délek na požadované rozměry a odřezávaní silnostěnných konců a z dvojice chladících 

kapes. Schéma jednotlivých stanovišť redukovny je znázorněno na (obr. 9). 

Kroková pec slouží k dohřevu trub na požadovanou válcovací teplotu před jejich vlastním 

redukováním na tahové redukovně. Počáteční vstupní teplota trubky vyválcované na velké 

lince činí okolo 600 až 700 °C. Výstupní teplota se volí podle stupně legování ocelí, proto se 

pohybuje v rozmezí 950 až 1050 °C. Největší délky ohřívaných trubek je 14 m a největší 

tloušťka stěny trubek určené k redukování činí 5,5 mm. 

Tahová redukovna KOCKS je určena pro válcování trubek v rozmezích průměrů 21,3 mm až 

51 (70) mm o tloušťce stěny v rozmezí 2,5 mm až 5,1 mm z uhlíkových ocelí a 

nízkolegovaných ocelí. Tahová redukovna se skládá z 24 tříválcových pracovních stojanů, 

rámů s převodovkami a kotvících mechanizmů, dále z hlavního a pomocného hnacího 

elektromotoru a z vložených válečkových dopravníků. 

U každého stojanu je profil kalibru tvořen třemi hnanými válci, které jsou poháněny třemi 

vstupními hnacími hřídelemi, z nichž jedna pohání přímo válec a ostatní zbývající jsou 

poháněny prostřednictvím dvou párů kuželových převodů spojených s pohonem. Jednotlivě 

zabudované stojany jsou vzájemně pootočeny o 180°, aby došlo k překryvu mezer mezi těly 

redukovacích válců. Osy válců jsou vzájemně oproti sobě pootočeny o úhel 120°, a vzhledem 

k ostatním kalibrům pootočeny o úhel 60°. Válce mají oboustranné uložení s roztečí mezi 

stojanovými sekcemi č. 1 až 8, které činí 250 mm, a roztečemi mezi stojanovými sekcemi 8 až 

24 činí 200 mm. Velikost ideálního průměru válců u stojanové sekce č. 1 až 8 je 300 mm, 

oproti tomu u stojanové sekce č. 8 až 24 je ideální průměr 230 mm. Pracovní válce redukovny 

se vyrábí z tvrzené litiny. Ve stojanových sekcích jsou dále umístěny rozvody pro přívod 

mazacího tuku a chladící vody.  

Kalibry u jednotlivých stojanů mají oválný tvar, první kalibrová sekce slouží jako drtič okují 

a poslední dvojce kalibrů mají rozměrovou vzdálenost uložení o totožném průměru jako 

konečný průměr trubky za tepla. Poslední kalibr je navíc kruhového průřezu, tím se získává 

konečný rozměr a tvar trubky. Pro plynulost záběru válců je v prvních kalibrech malá velikost 
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úběru, a ve středním pořadí kalibrů je úběr větší s rovnoměrným rozložením pro jednotlivé 

stojanové sekce.   

Pohon kalibrových sekcí je zajištěn hlavním a přídavným stejnosměrným elektromotorem o 

výkonu 500 kW a 300 kW prostřednictvím převodové skříně s diferenciálem. Vstupní 

rychlost trubek se pohybuje v rozmezí 0,5 až 1,1 m/s, rychlost výstupu je maximálně 4,5 m/s.  

Po doválcovaní trubek následuje transport pomocí článkového dopravníku do vychlazovacích 

kapes. Po vytažení následují další výrobní operace na úpravně, kde se provádí konečné 

výrobní operace. [1]. 

 

Obr. 9 Schéma tahové redukovny KOCKS, převzato z [1] 
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5 Popis úpravny válcovny Stiefel 140 mm 

Úpravnu malého Stiefelu lze rozdělit do čtyř výrobních stanovišť, dále trojce stanovišť na 

nedestruktivní kontrolu a ze stanoviště pro expedici hotové výroby. 

5.1 Výrobní stanoviště úpravny válcovny Stiefel 140 mm 

Výrobní stanoviště úpravny válcovny Stiefel 140 mm se skládá z velké a malé linky, 

dokončujících dílen a lakovací linky.         

5.1.1 Výrobní stanoviště velké linky 

Na velké lince se provádí rovnání na rovnacím stroji MEER a upichování na upichovacích a 

rozpichovacích strojích u trubek o vnějším průměru, který je v rozmezí 60 mm až 140 mm. Po 

úpravě délek následuje kontrola na revizi, případně další výrobní operace podle požadavků 

zákazníka. 

5.1.2 Výrobní stanoviště malé linky 

Na malé lince se zpracovávají trubky o menších průměrech, a to v rozmezí 21,3 mm až 60 

mm. Úpravna malé linky se skládá z dvojice rovnacích strojů WRUA a dvojice párových 

frézovacích strojů FR1 až FR 4 a stanoviště revize. Dále přímou součástí úpravny jsou razící 

stroje REIKA, pomocí kterých se provádí ražba, případně signování speciálním inkoustem 

materiálových a normativních údajů podle požadavku konečných zákazníků.  

5.1.3 Výrobní stanoviště dokončujících dílen a lakovací linky 

Mnohdy výroba na výše popsaných úsecích nekončí. Mezi další výrobní operace patří 

úkosové či závitové ukončení konců trubek, impregnace olejem na olejovací lince, úprava 

povrchu pomocí ochranného filmu lakem na lakovací lince, případně z finálního zátkování 

konců proti vniknutí atmosférické vlhkosti či nečistot z okolního prostředí. Zmíněné operace 

se nacházejí na dokončovací dílně a lakovací lince úpravny Stiefel 140 mm.   

5.2 Nevýrobní stanoviště nedestruktivní kontroly 

Mimo činností na stanovištích revize se provádí nedestruktivní kontrola pomocí vířivých 

proudů nebo magnetickou práškovou metodou na zkušebních linkách Rotomat 1 (obr. 10) a 

Defektomat 4 (obr. 11), které se nacházejí mezi velkou a malou linkou úpravny  

Stiefel 140 mm. Mezi další stanoviště nedestruktivní kontroly patří vodní lis (obr. 13), který 

provádí tlakové zkoušky trubek. Zmíněný vodní lis je umístěn na dokončovací dílně. 
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Obr. 10 Pohled na zkušební linku Rotomat 3   Obr. 11 Pohled na zkušební linku Defektomat 1 

 

Obr. 13 Pohled na zkušební linku Vodní lis 
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6 Úprava bezešvých trub vyrovnáním 

Při výrobě bezešvých trub dochází při vychlazování nerovnoměrných tlouštěk stěn k zakřivení 

trubek. V místech, kde je tloušťka stěn menší, dochází k rychlejšímu ochlazení a smrštění, což 

má za následek prohnutí trubek. Proto se provádí rovnání na rovnacích strojích, které jsou 

konstrukčně přizpůsobeny pro optimální vyrovnání trubky. 

 Na úpravně Stiefel 140 mm se vyskytují tři šikmo válcové rovnací stroje s hyperbolickými 

válci, které jsou podobného konstrukčního řešení. Na velké lince je umístěn rovnací stroj 

MEER (obr. 14), na malé lince jsou umístěny dva rovnací stroje WRUA (obr. 15).  

6.1 Šikmoválcové vyrovnávačky s hyperbolickými válci 

Šikmoválcové vyrovnávačky se používají na vyrovnávání bezešvých trub téměř všech 

rozměrů a tlouštěk stěn. Trubky prochází přes šikmo uložené hyperbolické válce, které se 

otáčejí podél své podélné osy. Mohou se v nich také rovnat nepříliš prostorově zkřivené 

trubky.  

Vyrovnání na šikmo válcových vyrovnávačkách je v zásadě opětovné prostorové přehýbání 

trubky. Vyrovnávačka je většinou složena z pěti válců hyperbolického tvaru, z toho dva jsou 

pracovní (většinou větších průměrů), a tří přítlačné (menšího průměru). U starších typů 

vyrovnávaček byly válce umístěny vedle sebe ve vodorovné rovině, u novějších typů jsou 

umístěny ve svislé rovině nad sebou. 

Velkou výhodou šikmo válcových rovnaček je, že lze použít válce jednoho rozměru pro 

všechny průměry trubek daného rozsahu rovnání, aniž bychom provedli jejich výměnu. 

Pro správné nastavení je zapotřebí změnit sklon osy válců k ose vyrovnané trubky a změnit 

jejich vzdálenost. Styk trubky s povrchem válců je přímkový. 

Trubka se přivede do rovnačky po válečkové dráze, která musí být nastavitelná ve své 

vodorovné a výškově poloze, stejně tak musí být nastavitelná i výběžná válečková sekce, aby 

nedocházelo k zaklínění rovnané trubky. 
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Obr. 14 Pohled na rovnací stroj Meer          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Pohled na rovnací stroj  Wrua 
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7 Nedestruktivní metody zkoušení trubek na válcovně Stiefel 
140 mm 

Na úpravně válcovny Stiefel je umístěno stanoviště nedestruktivní kontroly pomocí vířivých 

proudů, dále stanoviště magnetické práškové metody a z tlakového lisu, který je umístěn 

na dokončujících dílnách. 

7.1 Magnetická prášková metoda    

Magnetická prášková metoda, která je znázorněna na (obr. 16), je jednou z velmi rozšířených 

technik kontroly povrchů různých výrobků z magnetických materiálů. Metoda je založena na 

principu rozptylových polí, kdy dochází k vystoupení magnetického pole v místě vady nad 

povrch zkoušeného předmětu. Díky tomuto jevu je možné zviditelnit zjištěnou vadu pomocí 

vhodného prostředku – magnetického suchého prášku, či roztoku suspenze magnetického 

prášku ve vodě. 

Magnetická prášková zkušební metoda je zaměřena především na zjišťování vad materiálu 

komunikujících s povrchem. Magnetická prášková metoda podobně jako metoda penetrační 

slouží ke zviditelnění povrchových vad a k identifikaci necelistvosti nacházející se těsně pod 

povrchem, které nejsou s povrchem spojené. Tato metoda klade takové nároky na kvalitu 

povrchu jako metoda penetrační. Zkoušení se provádí u různých druhů materiálů - materiály 

však musí být v každém případě magnetické - feromagnetické materiály [4]. 

 

 

Obr. 16 Schéma principu magnetické práškové metody, převzato a upraveno z [4] 

 



26 

 

7.2 Metoda vířivých proudů 

Testování pomocí metody vířivých proudů patří mezi  NDT metodu, která používá jako 

základ elektromagnetismus.  

Vířivé proudy se vytvářejí při elektromagnetické indukci, když střídavý proud prochází 

vodičem a vytváří magnetické pole. Velikost magnetického pole závisí na velikosti 

protékajícího proudu. Jestliže se další elektrický vodič dostane do takovéhoto magnetického 

pole, pak se bude indukovat ve zkoušeném materiálu proud. Vířivé proudy jsou ve své 

podstatě indukované elektrické proudy, které tečou po kruhové dráze. Svůj název získali z 

„vírů“, které tvoří kapalina nebo plyn při obtékání překážek [5]. 

7.2.1 Hloubka penetrace a proudová hustota 

Vířivé proudy jsou soustředěny v blízkosti povrchu a jejich síla klesá se vzdáleností od cívky, 

jak je znázorněno na (obr. 17). Hustota vířivých proudu má exponenciálně klesající charakter 

s rostoucí hloubkou. Tato závislost je známá jako povrchový jev. 

Povrchový jev nastává, pokud vířivé proudy vtékají profilem testovaného předmětu a v 

libovolné hloubce produkují magnetické pole, které je opačné než pole primární. Zároveň 

dochází ke snižování čistého magnetického toku, což způsobí snížení toku proudu s nárůstem 

hloubky. Taktéž vířivé proudy blízko povrchu mohou být viděny jako stínění magnetického 

pole cívky, čímž se oslabují magnetická pole ve větších hloubkách a zmenšují indukované 

proudy. 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Schéma hloubky penetrace vířivých proudů, převzato z [5] 
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8 Vady vzniklé během výroby bezešvých trub a jejich členění 

8.1 Rozdělení vad podle zdroje jejich vzniku   

Členění anomálií při výrobě bezešvých trub můžeme rozdělit do třech klíčových bodů:  

 

 Vady vzniklé při metalurgickém procesu: licí vady vzniklé při tuhnutí kovů ve formě

                                                       (neboli vady inherentní též zavlečené). 

 Vady vzniklé v průběhu úprav a zpracování: vznikají při jednotlivých výrobních 

          fázích (při válcování a finálních výrobních úpravách).                      

 Vady vzniklé vnějšími vlivy: Jedná se o anomálie vznikající  provozem výrobních  

      agregátů, nebo mechanickým či korozním poškozením výroby. 

8.2 Vady vzniklé při  metalurgickém procesu a jejich členění 

8.2.1  Metalurgické vady vzniklé během lití do forem 

 

Vady licí vznikají v odlitcích při krystalizaci tekutého kovu (taveniny) ve formě. Tekutý kov 

oproti tuhému má větší objem a větší rozpustnost vůči plynům a cizorodým částicím.  

Při tuhnutí nejprve krystalizuje kov ve směru odvodu tepla, tedy na stěnách formy a na povrchu 

odlitku. V důsledku objemových změn se iniciují lunkry, neboli staženiny (obr. 18). Při tuhnutí 

se tvoří bubliny plynů, které byly původně v tavenině rozpuštěny jako jednotlivé atomy. Pokud 

bublinky zůstanou v kovu uzavřeny, vzniknou vady typu pórů a bublin což může mít za následek 

při dalším zpracování válcováním vznik zdvojenin, trhlin, zaválcování vměstků. Proto horní část 

ingotu (hlavy) se oddělují od ingotů (obr. 19). 

     

                                                     



28 

 

  
 

Obr. 18 Staženina v ingotu    Obr. 19 Hlava ingotu, převzato z [6] 

8.2.2 Vady vzniklé při kontinuálním lití 
Kontinuální lití je metalurgický proces, kdy tavenina stále přitéká do formy a nechává se  

tuhnout do polotovarového bloku nebo desky vyrobené pro následné válcování. Pomocí 

kontinuálního lití se dosáhlo nižších výrobních ztrát a zároveň vyšší kvality a produktivity 

výroby. 

V kontislitcích se však mohou vyskytovat segregáty a vměstky neboť na stěnách průchozí 

kokily krystalizují látky s vyšším bodem tání, zatímco ve středu slitku se soustřeďují vměstky 

s nižší teplotou tavení.  

8.2.3 Přelitá kůra 

Při odlévání tekutého kovu vzniká na povrchu oxidická vrstva, kterou označujeme jako přelitá 

kůra (obr. 20). Pokud dojde k zachycení licí kůry na formě a následně ji přelijeme tekutým 

kovem, pak vzniká závažná vada, která se projeví jako hluboká necelistvost vystupující na 

povrch ingotu [7]. 

 

Obr. 20 Přelitá kůra ingotu, převzato z [7] 
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8.2.4  Trhliny 

Jedná se o specifické vady vznikající při tuhnutí ingotů a následném tepelném pnutí, jež mají 

za následek vznik podélných nebo příčných trhlin.  

Mechanismus rozvoje a šíření trhlin spočívá v rozdílné mikrostruktuře materiálu. Materiál 

klade odpor proti působení vnitřních meziatomových sil, který brání dalšímu šíření trhlin. 

Pokud hnací síla převyšuje vazebnou sílu materiálu, pak dojde k šíření trhlin [6], (obr. 21). 

  

 

 

Obr. 21 Trhliny v ingotech, převzato z [7]  

8.2.5  Vměstky 

Nekovové vměstky jsou materiálové vady (obr. 22) vzniklé při výrobě a odlévání ocelí. Ve 

výrobním procesu je snaha odstranit nečistoty z tavné lázně do strusky, avšak někdy dochází 

k neúplnému odstranění. Mezi hlavní druhy vměstků patří oxidy, sirníky a hlinitany. 

Sirníkové vměstky jsou poměrně tvárné, ve tvářeném materiálu vytvářejí souvislou 

pruhovitou strukturu v podélném směru, zatím co jsou oxidy a hlinitany křehké, při tváření 

dochází k jejich rozdrcení a vyznačují se řádkovým uskupením.  

 

 

Obr. 22 Různé typy vměstků, převzato z [6] 
 



30 

 

8.2.6 Vločky 

Vločky jsou shluky různě orientovaných trhlin vznikající uvnitř materiálu. Dojde-li k 

iniciaci lomu materiálu, pak na lomové ploše objevíme světlé plošky okrouhlého tvaru 

připomínající sněhové vločky. Příčinou vzniku vloček je vodík, který se z atomární fáze dobře 

rozpouští v tekuté lázni i v austenitu. Při přeměně austenitu na ferit rozpustnost vodíku silně 

klesá, vodík se vytlačí jako dvouatomové molekuly plynu, které nemohou z materiálu 

uniknout. Důsledkem vysokého tlaku vylučovaného plynu je iniciace vzniku vnitřních trhlin. 

Pro vločkové vady je typické, že se nevyskytují v podpovrchové vrstvě materiálu, protože 

odtud může vodík do jisté míry uniknout. (obr. 23) [8].     

 

Obr. 23 Vločky 

8.2.7  Šupiny  
Šupiny (obr. 24) jsou materiálové vady vznikající zaválcováním cizích kovových těles, která 

nebyly odplaveny vysokotlakým ostřikem, nebo rozstřikem v průběhu odlévání, nebo 

obnažením podpovrchových bublin v ingotech [6]. 

 

Obr. 24 Šupina na povrchu trubky 



31 

 

8.3 Vady vzniklé během válcování  

Válcovenské vady můžeme rozdělit na vady slévárenského nebo válcovenského původu. 

8.3.1 Vady slévárenského původu: 

 Vady slévárenského původu vznikají při slévárenských procesech, které jsou následně 

deformovány ve směru tváření, případně dochází k protažení či rozevření na povrchu 

materiálu. Dle polohy dělíme slévárenské vady na vnější a vnitřní. 

8.3.2 Vady válcovenského původu:  

Některé vady vznikají při samotném procesu válcování. Mezi hlavní činitele ovlivňující 

kvalitu povrchu patří stav válcovacího nářadí, nerovnosti na povrchu válců způsobí nerovnosti 

na povrchu válcovaného profilu [9]. Dalším činitelem vzniku anomálií je nedodržování 

válcovacích teplot a nerespektování technologického postupu úběrových plánů. 

Rozdělení válcovenských vad: 

Trhliny 

Trhliny můžeme rozdělit podle polohy na vnější a vnitřní. Z hlediska vzniku jsou 

doprovázeny při všech tvářecích operacích. Během samotného procesu válcování mohou 

vznikat trhliny důsledkem nevhodně řešeného úběrového plánu, nedodržením válcovacích 

teplot a přílišným chladnutím během válcování. 

Zaválcované okuje 

Patří mez necelistvosti, které vytvářejí otlaky na jinak hladkém povrchu válcovaného 

materiálu. Pro eliminaci výskytu těchto vad používáme lamače okují a systém vysokotlakého 

ostřiku. 

Přeložky 

Přeložky jsou výronky, které vznikají průnikem základního materiálu do mezery mezi válci. 

Během dalšího průchodu po pootočení vývalku vzniká vada, která se nazývá přeložka [6]. 
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9 Požadavky na materiál pro válcování na trati s automatikem 

Stiefel 140 mm 

Pro výrobu bezešvých trub válcováním na trati Stiefel 140 mm a následně pro výrobu na 

redukovně požíváme sochory kruhového průřezu válcovaného za tepla na válcovně předvalků. 

Vstupní kruhové sochory jsou dodávány v průměrech 105 mm, 120 mm, 130 mm a 150 mm 

z ocele o normativní jakosti totožné s hotovou válcovanou výrobou. Sochory mohou mít 

surový či loupaný povrch o vsázkových (přesných), násobných a výrobních délkách  

(3 m až 8 m). Sochory o násobných délkách jsou před válcováním na válcovací trati děleny 

pomocí plamene. Případná nekruhovitost sochorů nesmí překročit normativní toleranční pole.

  

Povrch čištěných sochorů nesmí obsahovat otřepy, šupiny, trhliny, pískové vměstky, licí kůry. 

Lokální vady je povoleno odstranit vybroušením, vyseknutím. Mezi vnitřní vady patří 

struskové vměstky, bubliny, sirníky, nadměrné vycezeniny a dutiny. Sochory obsahující tyto 

vady v nepřípustném množství, nemohou být dále použity pro válcování. 

9.1 Požadavky na materiál pro tahovou redukovnu KOCKS   

Vyválcované trubky za tepla na velké lince nejprve ohříváme v krokové peci na optimální 

tvářecí teplotu.  Při válcování všech rozměrů závitových a hladkých trubek do maximálního 

průměru 73 mm jsou sázeny do krokové pece pouze trubky bez viditelných vad. Ostatní 

neshodné trubky s vadami jsou transportovány na chladník velké linky. Přední konec před 

vstupem do krokové pece musí být odříznut pilou. V žádném případě nesmí být ke zpracování 

na tahové redukovně použity trubky, které mají níže uvedené vady. 

Nepřípustné vady trubek: 

- nerovnost, 

- s vadami na koncích trubky (prasklé konce, křídla, zalomení), 

- trubky s hrubými materiálovými vadami, 

- s nevyhlazeným povrchem, 

- se stěnou tlustší než 5,5 mm.  
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9.2 Rozbor technologických a fyzikálních faktorů ovlivňující mechanické 

vlastnosti ocelí 

Výsledné mechanické vlastnosti ocelí mohou být zásadním způsobem ovlivněny strukturním 

stavem, zejména však u ocelí feriticko – perlitických.   

Činitelé ovlivňující strukturní stav: 
- velikost feritického zrna 

- vlastnosti precipitátů 

- způsob výskytu perlitu (množství a mezilamelární vzdálenost) 

- zpevněním roztoku substitučními a intersticiálními prvky. 

Vztah pro výpočet meze kluzu u feriticko – perlitických ocelí: 

 =  + + + +   [ Mpa ]    (23) 

 Kde:   - mez kluzu 

   - Peierls – Nabarrovo napětí (40 Mpa)   

  - zpevňující příspěvek vlivem substitučních a intersticiálních prvků 

  - příspěvek perlitického zpevnění 

  - příspěvek precipitačního zpevnění 

  - příspěvek zpevnění vlivem velikosti zrn. 

Vztah pro výpočet příspěvku zpevnění: 

 = k ·   [Mpa]       (24) 

kde: 

 k  - konstanta teoretické hodnoty bariérového účinku hranic zrn proti

      pohybu dislokací, která odpovídá hodnotám 15,1 – 20 Mpa / mm.   

 d  - velikost feritického zrna [mm]. 

 

Na mechanické vlastnosti ocelí daného chemického složení má zásadní vliv velikost zrn, kdy 

s rostoucí velikostí zrn klesá mez kluzu [10].  
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Závislosti ovlivňující strukturní stav: 

a) výchozí stav před válcováním (stupeň rozpuštění precipitátů, velikost zrna)   

b) teplotně deformační průběh válcování (doválcovací teploty, teplotní průběh 

válcování) 

c) strukturní stav a teplota fázových přeměn 

d) mechanismus a kinetika uzdravovacích procesů 

e) rychlost ochlazování při fázových přeměnách a po nich. 

9.3 Strukturní rozbor materiálu v závislosti na teplotách 

Velikost zrna je ovlivňována teplotou ohřevu, zejména v oblasti teplot kritického růstu zrn 

(především u mono fázových feritických ocelí). Teplota ohřevu u nízkouhlíkových ocelí je 

řízena především množstvím uhlíku. Teplota ohřevu je cílena na 150 až 200 °C pod křivkou 

solidu.  

S rostoucím obsahem uhlíku stoupá tendence růstu zrn až v oblasti teplot 1000 až 1100 °C.  

U ocelí s obsahem uhlíku do 2 % (například jakost oceli S235JR - 11375) je růst zrna do 

teploty 1300 °C poměrně pomalý, poté nastává kritický růst zrn. S rostoucím obsahem uhlíku 

dochází ke snížení teploty kritického růstu zrn. Například u oceli - třídy jakosti 11373- 

S235JR o nominálním obsahu uhlíku 0,18 % uhlíku je maximální teoretická teplota ohřevu 

okolo 1300 až 1320 °C při teplotách 1480 až 1490 °C dochází ke spálení oceli.  

Pokud ohřejeme ocel pod teplotu rozpustnosti precipitátů, dojde ke koagulaci precipitátů a při 

následné plastické deformaci se precipitace ztíží. Zvýšením teploty ohřevu podpoříme 

rozpustnost precipitátů a tím i intenzitu dynamické precipitace, která předchází při plastické 

deformaci uzdravovací procesy, čímž dojde ke zbrzdění [11].         

Při vysokoteplotním intervalu dochází k rychlému průběhu rekrystalizace s dobou ukončení 

procesu do 1 s. Při této závislosti vznikají hrubá austenitická zrna (obr. 25 I).  

Při středoteplotním intervalu dochází ke zjemnění austenitického zrna statickou rekrystalizací. 

Při dostatečné časové prodlevě se ukončí rekrystalizace a tím vzniká jemnozrnná, plně 

rekrystalizována austenitická struktura (obr. 25 II, a). Pokud časový interval nebude 

dostatečný, pak rekrystalizace proběhne neúplně, z čehož vyplývá, že na hranicích protáhlých 

zrn vzniknou drobná rekrystalizovaná zrna (obr. 25 II, b). Při delších prodlevách dochází 

k hrubnutí nových zrn (obr. 25 II, c). 
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Při nízkoteplotním intervalu tváření je rekrystalizační schopnost nedostatečná. Dochází ke 

zpevňování a fázová přeměna austenitu na ferit probíhá v nerekrystalizovaných zrnech 

austenitu (obr. 25).   

 

Obr. 25 Teplotní oblasti deformace austenitu, převzato a upraveno z [10]  

9.4 Rozbor deformačního chování     

Oblast kritických deformací pro růst zrn je u nízkouhlíkových ocelí od 2% do 10 % 

maximálně však do 15 %. Kritické teploty jsou v rozmezí 750 až 850 °C s převládající 

feritickou strukturou. Při teplotách pohybujících se těsně nad  je jemnější struktura, která 

není tolik závislá na velikosti deformace. Tohoto jevu je docíleno překrystalizací austenitu na 

ferit při vzájemném zjemnění zrna a nižší rekrystalizační schopností austenitu za těchto teplot. 

K nejvýraznějšímu zjemnění zrna při deformaci dochází při nadkritické velikosti do hodnot 

40 % až 50 %, (obr. 26). K zamezení vzniku hrubozrnné struktury s nižšími mechanickými 

vlastnostmi je zapotřebí vyloučit vysoké doválcovací teploty a kritické stupně deformace.  
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Obr. 26 Rekrystalizační diagram nízkouhlíkové oceli při tváření za tepla, převzato z [10] 

9.4.1 Rychlost deformace 

Vyšší deformační rychlosti vedou ke zjemnění struktury zrn, zejména zkrácením doby mezi 

jednotlivými po sobě jdoucími deformacemi. U redukovny KOCKS je doba mezi 

jednotlivými úběry pro průměry 1 ½“ cca 0,1 až 0,3 s pro průměry ¾“ a  ½“ je doba mezi 

úběry cca 0,05 až 0,4 s. 

9.5 Rozbor vlivu doválcovacích teplot 

Velikost doválcovacích teplot značně ovlivňuje výslednou strukturu a mechanické vlastnosti 

válcovaných trubek. V případě nízkouhlíkových ocelí leží optimální doválcovací teploty mezi 

teplotou kritického růstu zrn a teplotou . K výraznému růstu zrn dochází v rozmezí 

intervalu teplot cca 950 až 1000 °C a výše. Se vzrůstajícím obsahem uhlíku v ocelích se zúží 

interval přípustných doválcovacích teplot. Vysoké doválcovací teploty způsobují růst 

austenitického zrna a zároveň pokles houževnatosti a meze kluzu. Doválcováním ve 

dvoufázové oblasti v rozmezí  a   napomáhá vzniku strukturní textury či nerovnoměrné 

struktury. Zvýšená zbytková pnutí nepříznivě působí na vrubovou houževnatost, zatím co mez 

kluzu bude stoupat (obr. 27). 
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Obr. 27 Schéma vlivu doválcovacích teplot na mechanické vlastnosti nízkouhlíkových ocelí,   

 převzato z [10] 

9.6 Charakteristika uzdravovacích procesů 

9.6.1 Dynamické uzdravovací procesy 

Jedná se o procesy vznikající během plastické deformace. Při nízkých teplotách do 0,2  

probíhá pouze difuze interstických prvků, jež jsou obsaženy v základním materiál [12]. 

Závislost deformačního napětí na velikosti deformace má neustále rostoucí průběh (obr. 28 a).  

Vyjádření tohoto procesu lze charakterizovat vztahem: 

 σ = k ·    [MPa]     (25) 

kde:  

           k – součinitel zpevnění 

           ε – velikost deformace 

           n – exponent zpevnění 

Pokud překročíme teplotu nad 0,4  během tváření, začnou se uplatňovat tepelně 

aktivované procesy, jako jsou pohyby šroubových dislokací se stupni, zvýšení koncentrace 

vakancí či zrychlení příčného skluzu. Při plastických deformacích v tomto intervalu teplot 

dochází k dosti výraznému odpevnění se současnou intenzivní anihilací dislokací.    

Závislost deformačního napětí na velikosti deformace je znázorněna na (obr. 28 b, c). 
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U případu znázorněného na (obr. 28 b) dochází při plastické deformaci jen k dynamickému 

zotavení a deformační napětí se ustálí na konstantní hodnotě. Ustálení způsobuje rovnováhu 

mezi tvorbou a anihilací dislokací. Při dynamickém zotavování nedochází ke vzniku nových 

zrn, deformovaná zrna jsou protažená a k jejich změkčení dochází v celém jejich objemu 

rovnoměrně. Uzdravení proběhne jen částečně a k dynamickému zotavení dochází přednostně 

u kovů o vysokých energiích vrstevné chyby a s KSC mřížkou – např. .   

 Podle závislosti znázorněné na (obr. 28 c) dochází ke zpevnění většiny plasticky 

deformovaných kovů za vysokých teplot. 

 Deformační závislost napětí na velikosti deformace je rozdělena do třech pásmových oblastí: 

I. - pásmo pružné deformace 

II. - pásmo neustáleného plastického toku kovů, při kterém nejprve dochází ke zpevnění 

a poté při dosažení maxima pak převládají změkčovací procesy (dynamická 

rekrystalizace) 

III. - pásmo ustáleného plastického toku s rovnováhou mezi rychlostí zpevňování a 

odpevňování. Průběh deformačního napětí se ustálí na konstantní hodnotě. 

K dynamické rekrystalizaci dochází až při překročení kritické velikosti deformace 

, která přesahuje hodnotu deformace pro zahájení statické rekrystalizace 

. Dynamická rekrystalizace způsobí prudké snížení deformačního napětí a 

hustoty dislokací (odpevnění). Tento jev je typický u kovů s nízkou energií vrstevné 

chyby – např. . Velikost kritické deformace pro dynamickou rekrystalizaci bude 

vzrůstat s rostoucí deformační rychlostí, a klesat s rostoucí teplotou deformace. 

Deformovaná zrna jsou po dynamické rekrystalizaci rovnoosá [12].  
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Obr. 28 Porovnání křivek napětí - deformace u plasticky deformovaných kovů,  

  převzato a upraveno z [10] 

 

Závislost dynamické rekrystalizace je popsána vztahem: 

  = A · γ · exp (-k ·        (26) 

kde: 

   - rychlost dynamické rekrystalizace [ ] 

A - konstanta metalurgického charakteru oceli   

γ - rychlost smykové deformace u zkoušky krutem [ ] 

k - exponent závislosti rychlosti deformace 

  - aktivační energie deformace [kJ/mol] 

R - univerzální plynová konstanta 

T - teplota [K]. 
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9.6.2 Post dynamické uzdravovací procesy 

Při plastické deformaci probíhá proces přerušovaně, v období prodlev či ukončení 

deformačního pochodu dochází k postdynamickému uzdravovacímu procesu.    

Statické zotavení probíhá při nízkých stupních deformace nepřesahující hodnotu , která 

je nutná pro její zahájení a zároveň je menší než kritická velikost deformace  pro 

začátek dynamické rekrystalizace. V průběhu statického rekrystalizačního pochodu dojde 

k úplnému uzdravení deformované struktury kovu s kombinací statické rekrystalizace a 

statického zotavení. K zahájení je zapotřebí provést dostatečnou inkubační periodu, která je 

s rostoucí deformací zkracována [13]. 

Pokud velikost deformace přesáhne  a zároveň nepřesáhne-li velikost deformace 

ustáleného toku kovu , potom probíhá uzdravovací proces deformované struktury třemi 

pochody, včetně metadynamické rekrystalizace. Pokud překročíme hodnotu , potom 

probíhají uzdravovací procesy metadynamickou rekrystalizací, která nepotřebuje žádnou 

inkubační dobu, jelikož probíhá po ukončení deformace. Inkubační perioda je tedy rychlejší 

než statické uzdravovací pochody. 

Při překročení hodnoty  je rekrystalizační rychlost nezávislá na velikosti deformace. 

Metadynamický uzdravovací proces navazuje na dynamickou rekrystalizaci a probíhá jen v 

určitém maximálně deformovaném objemu kovu. Ve zbývajícím objemu dochází ke statické 

rekrystalizaci. Schématické vyjádření velikosti deformace na mechanismu uzdravovaní je 

znázorněno na (obr. 29).    

 

Obr. 29 Schéma mechanismů uzdravování po deformaci v závislosti na velikosti deformace,  

   převzato z [10] 

K popisu kinetiky statické rekrystalizace se používá Avramiho rovnice    

  y = 1 – exp ( - K · )       (27) 
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kde: 

 y      - rekrystalizovaný podíl [%] 

  K, n      - součinitelé závislosti teploty na charakter tvorby zárodku  

t      - nutná doba pro rekrystalizaci podílu složky y [s] 

 

Průběh definované statické rekrystalizace je schématicky znázorněn na (obr. 30).    

 

 

 

 

 

Obr. 30 Křivka změn podílu rekrystalizovaného zrna po tváření v závislosti na čase, 

  převzato z [14] 

Souhrnem poznatků vyplývá, je-li při tváření hlavním uzdravovacím mechanismem 

dynamické zotavení, pak po deformaci zůstává deformační textura obsahující subzrna se 

sníženou hustotou dislokací. Až po určité inkubační periodě vznikají zárodky 

rekrystalizovaného zrna. Při ukončení rekrystalizace jsou výsledné struktury rovnoměrné. 

Pokud však při tváření vzniká dynamická rekrystalizace, pak u většiny zrn proběhne 

rekrystalizace. Pokud budeme prodlužovat délku prodlevy mezi jednotlivými deformacemi, 

pak narůstá riziko vzniku hrubozrnné struktury.   

9.7 Vliv deformace na teploty fázové přeměny a strukturní stavy před 

fázovou přeměnou 

Kinetika fázových přeměn pro danou jakost oceli je závislá na výchozím stavu austenitu a 

rychlosti ochlazování. Při plastické deformaci před fázovými přeměnami způsobí zvýšení 

volné energie a termodynamickou nestabilitu austenitu, čímž se urychlí rozpad na stabilní fáze 

při dané teplotě. Plastická deformace způsobí posunutí teploty  k vyšším hodnotám, čímž 

se zkrátí inkubační perioda a urychlí kinetika přeměn. Nejobvyklejší místa pro nukleaci feritu 

jsou hranice austenitických zrn a deformační pásy. Při vyšších hodnotách deformace za 

nízkých teplot je rychlost vzniku zárodků větší než rychlost růstu zrn, což je předpokladem 
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vzniku jemné feritické struktury. Pokud je austenit před fázovou přeměnou zcela 

rekrystalizován, pak vliv deformace je nepřímo uplatněn na zjemnění zrna. Čím je struktura 

zrna jemnější, tím se teploty fázových přeměn posouvají k vyšším hodnotám (obr. 31). 

Největší vliv na zvýšení teplot  mají deformace do velikosti ε < 50 %. Při vyšších 

hodnotách deformace je teplota  téměř nezávislá na velikosti deformace a uplatňuje se vliv 

akumulované energie (obr. 32). 

     

Obr. 31 Vliv velikosti austenitického zrna na teplotu fázových přeměn , převzato z [14]      

     

 Obr. 32 Vliv velikosti deformace pod krystalizační hodnotou na teplotu , převzato z [14] 

9.7.1 Vývoj struktury během tváření za tepla 

Tvorbu vnitřní struktury během tváření za tepla lze rozdělit do tří vývojových oblastí. 

a) - Válcování v oblasti austenitu s průběhem rekrystalizace za tepla 

Výstupem tohoto válcování je výsledná velikost zrna funkcí cyklu deformace – rekrystalizace.  

Po proběhnutí fázových přeměn může vznikat hrubozrnná struktura. Při splnění daných 

podmínek tváření je snížená velikost zrna způsobena předešlou jemnozrnnou strukturou a 

velikostí deformace. 
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b) – Válcování ve dvoufázové oblasti feritu a austenitu 

Při válcování ve dvoufázové oblasti tvoří austenit deformační texturu s deformačními pásy, 

při vzniku subzrn ve feritu. Výsledkem fázové přeměny je zjemnění feritického zrna za 

vzniku četných subzrn v rekrystalizovaném feritu. Dvoufázová struktura brzdí růst feritických 

zrn, které se při další deformaci zjemňují. Výsledná struktura po válcování ve dvoufázové 

oblasti má zásadní význam na stav austenitických zrn v oblasti teplot dvoufázových přeměn.  

Pokud má výchozí zrno hrubou strukturu, pak vznikne ferit přednostně na hranicích zrn, čímž 

může dojít ke vzniku Widmanstätteovy struktury [14]. 

Jemnozrnnost výchozí austenitické struktury napomáhá ke vzniku rovnoměrné feriticko – 

perlitické jemnozrnné struktury. Pokud dochází k fázovým přeměnám v nerekrystalizovaném 

austenitu, pak mohou vznikat zárodky a nová zrna uvnitř i na hranicích zrn, zejména 

v místech výskytu mřížkových poruch. Kinetiku fázových přeměn podporují nízké 

doválcovací teploty. 

Přechodový typ odpovídá struktuře částečně rekrystalizovaného austenitu. Výsledkem je 

rovněž jemnozrnná struktura, avšak lokálně může dojít ke zhrubnutí zrn v oblastech 

nerekrystalizovaného austenitu. 

Způsob vyloučení a rozměry precipitátů rovněž ovlivňují pevnostní charakteristiky materiálu. 

K největšímu zpevnění dochází u rovnoměrně rozptýlených a jemných precipitátů v celém 

objemu materiálu pod teplotou  .     

 

c) – Válcování v oblasti austenitu s potlačeným průběhem rekrystalizace 

Při válcování v oblastech austenitu s potlačeným průběhem rekrystalizace se protahují zrna a 

vytváří deformační texturu s deformačními pásy. Ferit vzniká na hranicích zrn a také na 

hranicích deformačních pásů. Tím se zvýší počet zárodků pro fázovou přeměnu. 

9.8 Vliv rychlosti ochlazování na fázové přeměny 

Zrychlené ochlazování je u nízkouhlíkových ocelí výhodné při doválcovacích teplotách 600 

až 650 °C. Zrychleným ochlazováním docílíme zjemnění struktury při transformaci austenitu 

na ferit a potlačíme tak vznik terciálního cementitu. U tenkostěnných vývalků, například u 

trubek, postačuje pozvolné ochlazování na vzduchu [16].  
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9.9 Vliv doválcovacích teplot na mechanické vlastnosti a rozměry 

redukovaných trubek 

Jak již je popsáno v kapitole 9. 5, mají dotvářecí teploty velký vliv na výsledné mechanické 

vlastnosti a rozměry redukovaných trubek. U nízkouhlíkových ocelí leží optimální 

doválcovací teplota v rozmezí teplot   + 30 až 50 °C. Při těchto dokončovacích teplotách 

má válcovaný materiál totožné vlastnosti s normalizačně žíhaným materiálem. Pokud zvýšíme 

doválcovací teplotu, pak vzniká nežádoucí hrubozrnná struktura a tím degradujeme 

mechanické vlastnosti vývalku. Pokud doválcování bude probíhat v rozmezí teplot až , 

pak vzniknou strukturní textury nebo nerovnoměrné struktury. Zbytkové pnutí nakumulované 

v materiálu pak negativně ovlivňuje vrubovou houževnatost a zároveň zvyšuje mez kluzu  

[14, 15]. 

Doválcovací teploty rovněž ovlivňují smrštivost vnějšího průměru redukovaných trubek. Je-li 

jmenovitý vnější průměr D = 38 mm s mezními odchylkami +/- 0,5 mm, pak se 

k tolerančnímu rozmezí 37,5 mm až 38,5 mm navýší o hodnotu smrštivosti, kterou 

vypočítáme podle níže uvedeného vztahu. 

   =  · (1 + α · t)        (28) 

kde: 

  - vnější průměr trubky v teplém stavu, který je roven průměru 

       posledních dvou kalibrů [mm]. 

  - minimální vnější průměr vychlazené trubky [mm]. 

 Α  - součinitel teplotní roztažnosti 

 t   - doválcovací teplota 
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10 Expertízní část 

Pro zajištění požadované kvality byla provedena expertízní činnost pro zjištění příčin vzniku 

vad vzniklých během výroby bezešvých trub. 

10.1 Vizuální hodnocení bezešvých trub na revizi 

Vizuálním hodnocením trubek na revizi můžeme rozdělit vady podle původu na: 

 válcovenské vady, 

 vady vzniklé na úpravně. 

10.1.1 Válcovenské vady 

 

Obr. 33  Vadný vnitřní povrch trubky ( tzv. vnitřní hřebínky z automatiku) 

 

Obr. 34 Vnitřní rýhy vzniklé na automatiku vlivem vadného tvářecího nářadí 

 

Obr. 35 Vnitřní polygon (šestihran) z redukovny   
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Obr. 36 Vadný vnější povrch trubky pravděpodobně od válečku vrážeče 

  

Obr. 37 Příčně pořezaný povrch trubky z děrovacího stroje  

 

Obr. 38 Příčný vryp (škrábanec) vzniklý za tepla na válcovací trati 
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Obr. 39 Lampas z válečků redukovacího nebo kalibrovacího stojanu 

 

Obr. 40 Rýha z válečků stojanu vzniklá při redukování nebo kalibrování trubek 

 

Obr. 41 Škrábance z kazety letmé pily redukovny (St 140 mm) 
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Obr. 42 Detail škrábance z kazety letmé pily redukovny  (St 140 mm) 

 

Obr. 43 Relovaný vnitřní povrch trubky   

 

Obr. 44 Otlaky na vnějším povrchu trubek  
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Obr. 45 Otlaky na vnitřním povrchu trubek  

 

Obr. 46 Vadný vnitřní povrch trubky (přeložky, zvrásněný povrch) 

 

Obr. 47 Zvrásněný vnější povrch trub od poškozených hran kalibru automatiku   
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Obr. 48 Podélně poškozený povrch trubky od přeplněného (poškozeného) kalibru automatiku 

 

Obr. 49 Podélně zamáčkly (zborcený) vnější povrch trubky při redukování nebo kalibrování  
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10.1.2 Vady vzniklé na úpravně  

 

Obr. 50 Relovaný vnější povrch trubky vzniklý během rovnání na rovnacím stroji  

 

Obr. 51 Deformovaný povrch od válců  rovnačky MEER vlivem zaklínění trubky  

 
 

Obr. 52 Deformovaný vnější povrch trubky za studena vzniklý neopatrnou manipulací nebo 

vnějšími vlivy 
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10.2 Hodnocení vzniku anomálií pří výrobě bezešvých trub 

Při vyhodnocení úrovně kvality (tab. 1) bylo zjištěno, že největší poddíl na nejakostní výrobu 

mají válcovenské vady (3,3 %). Hlavními válcovenskými vadami bylo nedodržení tolerancí 

tloušťky stěny (1,05 %), vnitřní přeložky a zvrásnění (0,8 %), vnější rýhy a trhliny (0,4 %), 

vnitřní otlaky (0,2 %), deformace (0,2 %) a vnitřní rýhy a trhliny (0,2 %).  

 

Tab. 1 Hodnocení úrovně kvality bezešvých trub na válcovně Stiefel 140 mm 

    2009 2010 2011 2012 

Kontrolováno ks 1260737 1868856 1914902 1791918 

Vyhovující % 97,4 97,4 97 96,6 

Materiálové vady - celkem % 0,08 0,02 0,01 0,1 

- vnější % 0,04 0,02 0,01 0,05 

- vnitřní  % 0,04 0,004 0,002 0,08 

Válcovenské vady - celkem % 2,6 2,6 3 3,3 

- vadný vnitřní povrch 
% 0,2 0,1 0,1 0,2 

   (rýhy, trhliny) 
- vadný vnější povrch 

% 0,3 0,2 0,2 0,4 
   (rýhy, trhliny) 
- překročená tolerance 

% 0,04 0,06 0,3 0,05 
  průměru 

- překročená tolerance 
% 0,6 0,6 1,1 1 

  tloušťky stěny 

- relovaný vnitřní 
% 0,1 0,1 0,1 0,05 

   povrch 

- relovaný vnější 
% 0,1 0,08 0,09 0,08 

   povrch 

- otlaky na vnějším 
% 0,04 0,02 0,04 0,06 

   povrchu 

- otlaky na vnitřním 
% 0,1 0,06 0,1 0,2 

   povrchu 

- vadný vnitřní povrch 
% 0,7 1,2 0,5 0,8 

  (přeložky, zvrás.) 
- vadný vnější povrch 

% 0,03 0,02 0,01 0,09 
  (přeložky, zvrás.) 
- deformovaná trubka po KS 

%, 0,06 0,07 0,07 0,1 

 
- deformace trub % 0,1 0,09 0,1 0,2 
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Tab. 2 Hodnocení úrovně kvality bezešvých trub na nedestruktivní kontrole  

Defektomat 1 

Rok   2009 2010 2011 2012 

Kontrolováno ks 538164 851083 905849 843483 

Vyřazeno % 5,5 6,2 4,8 4,9 

Rotomat 3 

Kontrolováno ks 1634 37166 19341 13110 

vnější trhliny 

% 

2,9 1 2,3 3,4 

vnitřní otlaky 1,1 1,3 2,6 3,4 

vnější otlaky 3,3 2,1 2,6 2,4 

vnitřní trhliny 3,4 2,5 1,1 1,1 

vnitřní šupy 3,1 0,5 0,3 0,5 

vnitřní rýhy 0,1 0,5 0,2 0,4 

zamáčknutí 0,6 0,6 0,4 0,4 

Vadné celkem 14,5 8,5 9,5 11,6 

 Oprava úpichem 8,9 4,8 4,9 4,3 

Vyřazeno 5,6 3,7 4,6 7,3 

 

Při vyhodnocení úrovně kvality na nedestruktivní kontrole (tab. 2) bylo zachyceno v roce 

2012 za defektoskopickou linkou Rotomat 3 celkem 11,6 % vadných trubek. Dlouhodobým 

monitorováním bylo zjištěno, že největší poddíl na nejakostní výrobu mají vnější trhliny  

3,4 % a vnitřní trhliny 2,9 % a vnější či vnitřní otlaky 2,3 % a 1,1 %. 

10.3 Hodnocení výskytu podélných trhlin 

Na základě provedených vizuálních kontrol výroby byly nalezeny podélné trhliny na 

válcované trubce, které byly zjevně viditelné i pouhým okem.  

Cílem metalografického zkoumání bylo zjistit příčiny vzniku anomálií u zkoumaných vzorků 

(tab. 3). 

Tab. 3 Popis dodaných vzorků pro metalografické hodnocení trhlin 

 

 

  

Dodané vzorky: 4 výřezy z bezešvých trubek z jakosti R01A, Ø 88,9x3,2mm 

  

Tavba: 34135Y 

Popis vady: podélné vady na vnějším povrchu 

  

Požadavek: Metalografické šetření příčin vad na vnějším povrchu trubek 
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Popis 

K rozboru byly dodány čtyři vzorky trubek vnějšího průměru 88,9 a tloušťky stěny 3,2 mm 

jakosti R01A, tavba: 34135Y s podélnými vadami na vnějším povrchu. 

Zadání 

1. Dokumentace vad na vnějším povrchu všech dodaných trubek 

2. Metalografické šetření příčiny vad na vnějším povrchu trubek (provést na trubce 

s vizuálně nejrozsáhlejší vadou a také na trubce s nejméně rozsáhlou vadou).  

Metalografický rozbor 

Dodaný stav 

Na vnějším povrchu všech trubek se vyskytuje trhlina odkloněná od podélné osy (obr. 53 a 

obr. 54, str. 56). Na straně vnitřního povrchu je patrné, že stěna je v místě vady vborcená 

dovnitř trubky. Na vzorku č. 1 je vada nejhorší, stěna je celistvá jen na koncích vzorku, ve 

střední části délky je zcela protržená. K dalšímu rozboru také byla vybrána trubka vzorku č. 4 

s nejmenší vizuální vadou. 

Odběr vzorků 

U obou vzorků byla odebrána vždy příčná makrozkouška celého průřezu na jednom z konců 

trubky, u vzorku č. 1 také příčná makrozkouška v místě protržení. Na opačném konci trubek 

pak byla odebrána příčná mikrozkouška v místě vady. Další mikrozkoušky byly připraveny 

z makrozkoušek po rozboru, a sice 6 mikrosnímků reprezentujících celý průřez vzorku č. 1 a 

mikrosnímky z místa vady ze zbylých makrostruktur. 

Makroskopický rozbor 

Na makroleptech příčných řezů z konců trubek č. 1 a 4 je patrné oboustranné rozvětvení 

průběhu trhliny a řádkovité nehomogenity v prodloužení jejich kořenů (obr. 55, str. 57). 

V místě protržení trubky č. 1 došlo k přeložení z obou stran vady přes sebe (obr. 56, str. 57). 

Makrostruktura je obecně po naleptání persiranem amonným v celku rovnoměrná. 

Po naleptání kyselinou pikrovou se zvýraznily řádky nehomogenit a projevila se také 

nerovnoměrnost a deformace průběhu vláken a řádkovitosti – viz makropohledy na 

mikrozkoušky (obr. 57 až obr. 59, str. 57 až str. 58). Z (obr. 57 a obr. 58, str. 57 až str. 58) je 
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zároveň patrné, že i protržení stěny u vzorku č. 1 doprovází podobné rozvětvení se svářenými 

řádky oxidů jako na koncích trubky. 

Mikroskopický rozbor 

Charakter vad je na obou trubkách podobný (obr. 60 až obr. 64, str. 59 až str. 60). V průběhu 

vad i v jejich prodloužení ve výše uvedených nehomogenitách byly zjištěny více či méně 

souvislé řádky částic oxidů dvojího zbarvení doprovázeny jemnými oxidy penetračního 

charakteru. Tyto řádky a oxidy leží ve „svařeném“ feritu. Mikrostruktura trubek tvořená 

feritem a perlitem je nerovnoměrně uspořádaná, byla zjištěna nerovnoměrnost velikosti zrna 

se střídáním shluků zrna hrubšího a jemnějšího, což zároveň souvisí se zjištěnou 

nedokončenou rekrystalizací. Uvedená nerovnoměrnost se v různé míře projevuje jak v okolí 

vady a po obvodu trubky, tak podél průběhu vady, porovnáme-li např. řezy z obou konců téže 

trubky. V ústí vad a jejich rozevření je v různých místech patrné oduhličení. Ojediněle byly 

zjištěny výraznější řádky perlitu, které případně doprovází vměstek na bázi hlinitanů (obr. 64, 

str. 60). Na vzorku trubky č. 1 v oblasti přetržení je (mimo shodné výše popsané jevy) na 

jedné straně u trhliny struktura více tepelně ovlivněná (obr. 65 až obr. 67 vlevo, str. 60 až str. 

61). Na vnějším povrchu u protržení trubky je dále patrná lokální penetrace  

(obr. 67 vpravo, str. 61). 

Mikroanalytický rozbor 

Částice v okolí kořenů vad i v průběhu rozevření byly podrobeny mikroanalýze vždy na 

jednom řezu ze vzorku z trubky č. 1 a 4. 

Na obou řezech byly ve vadě a řádcích částic v okolí zjištěny: převážně světlejší oxidy železa 

a v tmavších částicích FeO · SiO2 · MnO, lokálně doprovázeny oxidy CaO, Al2O3 a Cr2O3. 

V malém množství (do cca 1%) byl také detekován fosfor. 



 

56 

 

 

 Obr. 53 Pohled na vnější povrch trubek po odběru vzorků 

 

Obr. 54 Vzorky 1, 2 a 4 v detailu 
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 Obr. 55 Charakter makrostruktury vzorku trubek v místě vady vzorku č. 4 

 

Obr. 56 Celková situace protržení vzorku č. 1 

Charakter průběhu vad a segregací na leptech kyselinou pikrovou 

 

Obr. 57 Pohled na situaci v místě protržení vzorku č. 1 po naleptání  
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Obr. 58 Pohled na situaci protilehlého konce v místě protržení vzorku č. 1 po naleptání 

 

Obr. 59 Pohled na situaci opačného konce vzorku č. 1 po naleptání 
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Charakter vady a okolní mikrostruktury vzorku č. 4 

 

Obr. 60 Pohled na ústí vady vzorku č. 4 před a po naleptání 

 

Obr. 61 Detail pravého kořene vzorku č. 4  

 

Obr. 62 Detail rozvětvení levého a pravého rozvětvení kořene vzorku č. 4 
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Charakter vady a okolní mikrostruktury vzorku č. 1 

Obr. 63 Detail okolní mikrostruktury vzorku č. 1 v okolí vady  

 

Obr. 64 Detail částic oxidů prodloužení vady vlevo a detail perlitu s řádkem částic Al2O3    

 
 

Obr. 65 Celkový charakter okolí vady vlevo a detail protistrany u vnějšího povrchu 
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Obr. 66 Detail rozevření vady z obr. 65 vlevo a jeho kořenové části vpravo  

  

Obr. 67 Detail řádku oxidů z obr. 65 vlevo a detail lokální penetrace po naleptání vpravo 
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10.4 Hodnocení výskytu šupin na vnitřním povrchu 

Na základě provedené kontroly na revizi byly nalezeny vnitřní šupiny na válcovaných 

trubkách, které byly viditelné i pouhým okem. 

Cílem hodnocení je získat charakteristiku vzniku anomálií. 

Tab. 4 Popis dodaných vzorků pro metalografické hodnocení šupin 

 

Popis 

K rozboru byly dodány 4 vzorky s vadami na vnitřním povrchu pro hodnocení příčiny vzniku 

šupin. 

Zadání 

1. Dokumentace vad na vnějším povrchu všech dodaných trubek 

2. Metalografické šetření příčiny vad na vnitřním povrchu trubek 

Analýza chemického složení 

Chemický rozbor byl proveden mobilním jiskrovým spektrometrm Belec Compact Port, který 

byl vybaven argonovou odjiskřovací pistolí pro chemické analýzy běžných prvků včetně 

uhlíku, výsledky z analýzy jsou uvedeny v (tab. 4) 

  

Vzorek Ø stěna tavba jakost

Trubka A1 76,2 4 76052K T32S

Trubka A2 48,3 3,2 76052K T32S

Trubka B 76,2 4 76054K T32S

Trubka C 114,3 14,2 73682K T28A

%C %Mn %Si %P %S %Cu %Ni %Cr %Nb %Sn %AlT %Als

Trubka A1 0,155 0,64 0,243 0,015 0,008 0,098 0,031 0,035 <0,003 0,006 0,027 0,023

Trubka A2 0,156 0,64 0,226 0,014 0,008 0,107 0,034 0,046 <0,003 0,007 0,028 0,023

76052K 0,172 0,627 0,219 0,0138 0,0089 0,117 0,039 0,052 <0,003 0,007 0,028 0,023

Trubka B 0,153 0,61 0,198 0,012 0,006 0,13 0,043 0,058 <0,003 0,008 0,03 0,026

76054K 0,173 0,607 0,199 0,0121 0,0071 0,127 0,041 0,059 <0,003 0,007 0,026 0,023

Trubka C 0,149 1,14 0,216 0,013 0,005 0,1 0,029 0,051 <0,029 0,006 0,027 0,023

73682K 0,155 1,151 0,208 0,0128 0,0078 0,092 0,028 0,049 <0,030 0,006 0,026 0,02

Popis vzorků

Chemické složení
Zadání: Provést chemický rozbor a zjistit příčiny vzniku vad
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Metalografický rozbor 

Dodaný stav 

Na vnitřním povrchu trubek A1 a B se vyskytují různě velké oblasti s vadami typu vzdutí 

materiálu, nepravidelných šupin a nalepenin, jež jsou orientovány ve směru tváření  

(obr. 68 a obr. 69, str. 64 až str. 65). 

 Na vzorku A2 se jedná o vady stejného typu, ale vzhledem k vyššímu stupni protváření jsou 

poškozené oblasti protažené a v jejich prodloužení se vyskytují vady typu „hřebínků”  

(obr. 68, str. 64).  

Na (obr. 69, str. 65) je dokumentován vnitřní povrch vzorku C s hrubými vadami, které se 

nepravidelně vyskytují na celém dokumentovaném povrchu. 

Makroskopický rozbor 

Vzhled mikrostruktury a charakter vad po naleptání persíranem amonným je dokumentován 

na (obr. 70 až obr. 71, str. 65 až str. 66). Uspořádání makrostruktury je po průřezu trubek 

rovnoměrné a to i v okolí vad. Na vzorcích A1, A2 a B jsou vady jemného, povrchového 

charakteru, na vzorku C se vedle povrchových vad vyskytují vady většího rozsahu  

(obr. 71, str. 66).   

Mikroskopický rozbor vad 

Pro mikroskopický rozbor bylo odebráno 26 příčných řezů. Vady byly sledovány 

v naleptaném stavu, (po naleptání nitalem a kyselinou pikrovou).  

Trubky A1, A2 a B jakosti T32 S 

Vady vyskytující se na povrchu uvedených vzorků jsou srovnatelné, o čemž svědčí 

dokumentace na (obr. 72 až obr. 78, str. 66 až str. 68). Vady jsou převážně povrchového 

charakteru a vznikají v místech výskytu různě rozsáhlých řádků drobných oxidů, jejichž 

výskyt byl zjištěn i v místech, kde nebyly povrchové vady patrné (obr. 78 vlevo, str. 68). 

V místě heterogenity dochází při tváření ke vzniku dvojitosti materiálu, následně k jeho 

vzdutí, případně i k jeho protržení, což vede ke vzniku protisměrně orientovaných šupin. 

Tento typ vad je v daném případě nejčetnější a záleží na stupni deformace, jaký tvar a 

případně rozsah poškození se na sledovaném řezu projeví. Na (obr. 72, str. 66) je 

dokumentován příklad vady typu „hřebínek”, jenž se vyskytoval především u trubky A2 často 

jako propojení jednotlivých oblastí vad.  
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Trubka C jakosti T28A 

Hrubé a členité vady zjištěné již na makroleptech. Vady vznikají v místech výrazné 

materiálové heterogenity (obr. 81, str. 69), které se projevují přítomností četných 

rozvětvených řádků s oxidickými částicemi a strukturní nerovnoměrností.  

V místech větvení řádků se vyskytují větší útvary komplexních oxidů primárního charakteru. 

Výskyt popsané heterogenity zachoval na sledovaných řezech až do hloubky 3 mm. 

 Kromě dokumentovaných hrubých vad se na trubce vyskytovaly vady jemnější s podobnými 

původními jevy menšího rozsahu. 

Fotodokumentace makroskopického hodnocení 

 

Obr. 68 Pohled na vzorky A1 a A2 před hodnocením 
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Obr. 69 Pohled na vzorky B a C před hodnocením  

   

Obr. 70 Uspořádaní makrostruktury po naleptání persíranem amonným – Vzorku A1 a A2 

  
řez 2 
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Obr. 71 Uspořádaní makrostruktury po naleptání persíranem amonným – Vzorku B a C 

Fotodokumentace mikroskopického hodnocení  

Vzorek A1 

 

Obr. 72 Pohled na mikrostrukturu v okolí vady vzorku A1 před a po naleptání nitalem 

 

Obr. 73 Uspořádaní struktury okolí vady vzorku A1  po naleptání kyselinou pikrovou 
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Vzorek A2 

  

 

Obr. 74 Detail mikrostruktury v okolí vady vzorku A2 v neleptaném stavu 

 

Obr. 75 Uspořádaní struktury okolí vady vzorku A2 po naleptání nitalem  
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Vzorek B 

 

Obr. 76 Detail mikrostruktury v okolí vady vzorku B v neleptaném stavu 

 

Obr. 77 Uspořádaní struktury okolí vady vzorku B po naleptání nitalem  

 

Obr. 78 Uspořádaní struktury okolí vady vzorku B v příčném řezu s řádky oxidických   

   vměstku vlevo a uspořádaní struktury v okolí vady vpravo  
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Vzorek C 

 

Obr. 79 Uspořádaní struktury okolí vady vzorku C před a po naleptání nitalem  

 

Obr. 80 Uspořádaní struktury okolí vady vzorku C po naleptání kyselinou pikrovou 

 

Obr. 81 Detail mikrostruktury v okolí vady v příčném řezu vzorku C po naleptání nitalem  

  



 

70 

 

11 Diskuse k hodnocení metalografického rozboru trhlin a šupin   

Na základě metalografického rozboru trhlin lze konstatovat, že se nejedná o trhliny vzniklé 

nedodržením válcovacích teplot a technologického postupu při redukování trubek za tepla. 

 Při metalografickém hodnocení odebraných vzorků bylo zjištěno, že se pravděpodobně jedná 

o vady vzniklé během kontinuálního lití. Dle charakteru, složení a průvodních jevů zjištěných 

při metalografické analýze u odebraných vzorků lze konstatovat, že se jedná o povrchové 

vady, které byli přítomny na kontislitku (např. trhliny, hlubší vborcení apod.), čemuž 

nasvědčují zejména zjistitelné oxidické komplexy typu fayalitu doprovázené fosforem. 

S ohledem na ohřev a následné válcování docházelo na povrchu trubek vlivem 

nerovnoměrného protváření k protažení vad a následnému lokálnímu protržení stěny trubky. 

Protržení bylo nejvíce patrné v koncových částech trubek, kde dochází k rychlejšímu 

chladnutí materiálu a rozdílnému charakteru protváření. 

Při kontrolní analýze výskytu šupin na vnitřním povrchu u čtyř dodaných vzorků bylo zjištěno 

kontrolní analýzou vzorků z trubek B a C, že korespondují se složením tavebních analýz.  

U trubek A1 a A2 byly mezi výsledky kontrolní analýzy a složením tavby 76052 zjištěny 

odchylky. Zejména u trubky A1 byly u Si, Cu, Ni a Cr odchylky větší než jsou dané 

podmínky reprodukovatelnosti pro daný obsah prvků. Lze připustit, že daný vzorek nepochází 

z uvedené tavby a při případné distribuci by došlo k záměně materiálu. Bližším 

spektrometrickým zkoumáním bylo prokázáno, že šupiny nevznikly  zaválcováním cizích 

těles.  

 Na vnitřním povrchu dodaných vzorků trubek A1, A2 a B (jakost T32S) se vyskytovaly vady 

shodného typu, kde jejich rozdíly ve vzhledu byly ovlivněny stupněm protváření materiálu. 

Na trubce C (jakost T28A) se vyskytovaly hrubé vady na celém povrchu dodaného vzorku. 

Metalografickým rozborem bylo zjištěno, že u všech vzorků, bez ohledu na jakost či stupeň 

protváření, se jedná o vady shodného charakteru, jenž jsou doprovázeny shodnými 

průvodními jevy (řádky oxidických částic, strukturní heterogenita), jejich množství  

a uspořádání koresponduje s rozsahem vad a stupněm protváření. Na základě výše popsaných 

vad lze předpokládat, že jejich vznik byl podmíněn přítomností středových heterogenit 

(členité lunkry, hvězdicovité trhliny) na plynule lité m předlitku (sochoru).  
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12 Závěr 

Cílem hodnocení výroby bezešvých trub na válcovně  Stiefel  140 mm bylo sledovat průběh 

výroby a nalézt příčiny vzniku nejakostní výroby. Při monitorování anomálií měl největší 

poddíl na nejakostní výrobu výskyt válcovenských zmetků, který je z největší části ovlivněn 

technickým stavem strojního parku, u kterého byla zanedbána autonomní údržba. 

 U válcovenských vad se v největší míře vyskytovalo překročení tloušťkové tolerance, vady 

vnějšího i vnitřního povrchu, přeložky, zvrásnění, relování a deformace.  

Pro eliminaci relování vnějšího povrchu rovnané trubky je vhodné provést konstrukční úpravy 

na rovnacím stroji Meer. Vlivem nevhodného tvaru u zakřivení pracovních válců a výskytu 

provozních vůlí  dochází k nedokonalému nastavení rovnacích parametrů, což má za následek 

relování vnějšího povrchu. 

 Pro zamezení vzniku deformací na vnějším povrchu rovnaných trubek z důvodu zaklínění 

mezi pracovními válci, je vhodné provést opravu výběžné sekce za rovnacím strojem Meer. 

Vlivem nadměrného opotřebení vodících lišt a značného výskytu provozních vůlí v uložení 

hnacích válců dochází k zaklínění trubek mezi pracovními válci rovnacího stroje. 

Vnitřní rýhy jsou nejčastěji způsobeny poškozením trnů na děrovacím stroji. Otlaky a rýhy na 

vnějším povrchu jsou způsobeny nerovnostmi na povrchu pracovních válců a vůlemi 

v uložení ve stojanových sekcích, nebo mohou vznikat škrábance na povrchu trubek při 

oddělování na letmé pile.  

Pro částečnou eliminaci nerovnoměrnosti tloušťky stěn čí omezení výskytu zvrásnění na 

povrchu je vhodné provést celkovou kontrolu na strojním parku válcovací trati. 

Pro snížení výskytu licích vad bylo provedeno metalografické hodnocení, které mělo zjistit 

příčiny vzniku trhlin a šupin.  

Strukturním rozborem trhlin bylo na základě pořízených snímků optickým mikroskopem 

zjištěno, že se nejednalo o válcovenské vady vzniklé nedodržením technologického postupu 

při redukování trubek za tepla. Původcem vzniku trhlin jsou s největší pravděpodobností 

nehomogenity a vměstky, které vznikají při kontinuálním lití. Vnitřní nehomogenity jsou při 

válcování protahovány a dochází ke vzniku trhlin, které jsou viditelné pouhým okem. 

Při hodnocení výskytu šupin na vnitřním povrchu bylo cílem prokázat, zdali se jedná o vady 

vzniklé při kontinuálním lití nebo o zaválcování cizích kovových těles. Na odebraných 

vzorcích byl prokázán výskyt řádků nehomogenit vzniklých při kontinuálním lití. Vnitřní 

vady jsou v průběhu válcování protahovány a dochází dále ke vzdutí na povrchu trubek a 
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následnému přetažení vnější vrstvy proti směru válcování. Během spektrometrické analýzy 

chemického složení pomocí mobilního jiskrového spektrometru nebylo prokázáno 

zaválcování cizorodých částic.  

Pro eliminaci vad vzniklých při metalurgickém procesu je vhodné se zaměřit na proces 

kontinuálního lití a následnou nedestruktivní metodu zkoušení sochorů, aby se docílilo 

optimalizace jakostních parametrů kontislitku. Ze strukturní analýzy je zřejmé, že původcem 

nečistot v materiálu budou pravděpodobně exogenní částice uvolněné z vyzdívek mezipánve. 

Další hypotézou ovlivňující výskyt trhlin v kontislitku je míra zakřivení mezi krystalizátorem 

a chladníky. Bude-li zakřivení příliš strmé, bude docházet na vnějším zakřiveném povrchu 

kontislitku k tahovému namáhání a na vnitřním zakřivení kontislitku k tlakovému namáhání 

na povrchu. Pokud nastane mezní stav napjatosti, potom mohou vznikat trhliny, které 

ovlivňují jakost kontislitku. 

Lze říci, že při výrobě bezešvých trub není zapotřebí hledat zásadní změny v technologii 

ohřevu a technologických předpisech pro válcování trubek. Pro splnění jakostních parametrů 

je vhodné zvýšit pozornost pří údržbě čí modernizaci strojního parku, periodické proškolování 

operátorů, monitorování technologické kázně na jednotlivých stanovištích a eliminování vad 

vznikajících při kontinuálním lití. Další možností jak docílit požadovaných parametrů výroby 

je začlenění spektrometrického měření pro zjištění požadovaného chemického složení. 

V současné době chybí stanoviště spektrometrické kontroly při výstupu materiálu po 

dokončujících operacích. Případné záměny materiálu by mohly vést k fatálním následkům při 

havárii na zařízení. 

Shrnutím všech poznatků obsažených v této práci, by mohlo vést k vytvoření výrobně 

technologického postupu pro výrobu bezešvých trub na válcovně Stiefel 140 mm.  
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