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Abstrakt 

Šíření při válcování za tepla je velice důležitým jevem, na jehož znalosti závisí průběh 

dané technologie válcování a rovněž kvalita hotového vývalku. Je ovlivňováno řadou faktorů, 

které mají zásadní vliv na výsledný tvar provalku a na jeho výsledné vlastnosti. Teoretická 

část této práce je věnována rozboru jednotlivých činitelů, kteří ovlivňují průběh a velikost 

šíření při válcování za tepla. V experimentální části byl zkoumán vliv chemického složení a 

teploty na šíření při válcování za tepla. Bylo provedeno experimentální válcování 29 typů 

nízkolegovaných ocelí při teplotách 850 °C a 950 °C. Z naměřených hodnot byl pro každou 

zkoumanou ocel vypočten ukazatel šíření, pomocí kterého se následně vyhodnocovala míra 

šíření v závislosti na teplotě. Provedením regresní analýzy ve statistickém software UNISTAT 

5.6 byl zkonstruován matematický model, který popisuje pro dané teploty deformace míru 

šíření v závislosti na chemickém složení zkoumaných ocelí. 

Klíčová slova: Šíření při válcování za tepla, nízkolegované oceli, ukazatel šíření, regresní 

analýza 

Abstract 

Spreading at the hot rolling is a very important effect and it’s knowledge depends on the 

process of the rolling technology and also the quality of the finished rolled product. It is 

influenced by many factors that have a major influence on the final shape of the finished 

rolled product and on its resulting properties. The theoretical part of this thesis is devoted to 

the analysis of individual factors that influence the course and size the spread during hot 

rolling. Influence of chemical composition and temperature on spreading at hot rolling was 

studied in practical part of thesis. An experimental rolling at temperatures of 850 °C and  

950 °C was conducted on 29 types of low-alloy steels. Measured values were used to 

calculate the index of spreading for each ivestigated steel which was used to subsequently 

evaluate degree of spreading depending on the temperature. Mathematical model that was 

used to describe degree of spreading of the deformation temperatures depending on the 

chemical composition of the investigated steels was created regression analysis in statistical 

software UNISTAT 5.6. 

Key words: Spreading at the hot rolling, low-alloy steels, index of spreading, regression 

analysis 
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Seznam použitých symbolů a veličin 

Označení Název Jednotka 

b šířka mm 

∆b šíření absolutní mm 

Cekv uhlíkový ekvivalent - 

D průměr válce mm 

eb šíření skutečné - 

F síla N 

h výška mm 

∆h absolutní výškový úběr mm 

ld délka pásma deformace mm 

T teplota °C 

ub ukazatel šíření - 

v lineární rychlost válcování m·s-1
 

α součinitel tvaru příčného průřezu pásma deformace - 

β součinitel šíření - 

γ součinitel stlačení - 

ɛ poměrná deformace - 

ɛb šíření poměrné - 

ɛh poměrný výškový úběr - 

 deformační rychlost s
-1

 

λ součinitel prodloužení - 

μ součinitel smykového tření - 

σb odpor proti toku kovu v příčném směru válcování MPa 

σl odpor proti toku kovu v podélném směru válcování MPa 

σps střední přirozený deformační odpor MPa 
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1. Úvod 

Jedním z nejdůležitějších jevů během válcování je šíření, protože výrazně ovlivňuje 

výsledný tvar provalku po průchodu mezi válci. Při válcování v kalibrech napomáhá jejich 

zaplňování, ale také podporuje vznik přídavných tahových napětí a tím omezuje tvařitelnost 

oceli. 

Šíření při válcování za tepla ovlivňuje složitým způsobem řada činitelů geometrických, 

fyzikálních a materiálových. Mezi nejvýznamnější činitele ovlivňující velikost a průběh šíření 

patří velikost deformace, délka pásma deformace, součinitel smykového tření, teplota 

deformace a chemické složení tvářeného materiálu. 

Hodnoty šíření při válcování se stanovují experimentálně na laboratorních válcovacích 

stolicích [1], výpočtem [2] anebo pomocí matematického modelování v programech 

pracujících na základě metody konečných prvků [3,4]. 

Cílem provedeného experimentu bylo zjistit míru šíření různých typů nízkolegovaných 

ocelí v závislosti na jejich chemickém složení a na teplotě válcování. K tomuto účelu byla 

použita laboratorní válcovací stolice K350, která je instalovaná v Ústavu modelování a řízení 

tvářecích procesů na VŠB-TU Ostrava [5]. 
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2. Šíření při podélném válcování 

Příčný tok kovu v mezeře válců způsobuje zvětšení (výjimečně i zmenšení) šířky 

provalku. Tuto změnu rozměrů ve směru šířky nazýváme šířením. Jedná se tedy o přírůstek 

šířky kovu po jeho průchodu válcovací mezerou [6]. Oblasti, ve kterých dochází k šíření  

při styku válců s kovem během podélného válcování, nazýváme pásmem příčného toku 

materiálu neboli pásmem šíření (obr. 1) [7]. 

 

Obr. 1. Horizontální průmět styčné plochy provalku s válci [7] 

Šíření může být z hlediska dosažení požadovaného tvaru vývalku kladným, ale  

i záporným jevem. Např. při válcování tvarových vývalků je šíření žádoucí z hlediska 

zaplňování kalibrů. Pokud, ale šířku vstupního polotovaru chceme zachovat, pak je šíření 

nežádoucí. [8]. 

Šíření při válcování lze vyjádřit jako šíření absolutní ∆b [mm], šíření poměrné ɛb [-], 

šíření skutečné eb [-], součinitel šíření β [-] anebo jako ukazatel šíření ub [-] [6]: 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 
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kde  - šířka provalku po průchodu mezi válci  [mm] 

 - šířka provalku před průchodem mezi válci [mm] 

 - absolutní výškový úběr    [mm] 

Při šíření vznikají přídavná tahová napětí ve volně se šířících částech provalku, což 

z hlediska tvařitelnosti oceli způsobuje, že šíření vždy snižuje tvařitelnost. Vlivem takto 

vzniklých tahových napětí se rovněž snižuje prodlužování provalku. Výskyt těchto tahových 

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

v kalibrech umožňujících částečně volné šíření [8]. 

Ze zákona stálosti objemu lze odvodit následující vztah, z něhož vyplývá, že při daném 

úběru tloušťky je součinitel šíření β tím vyšší, čím nižší je součinitel prodloužení λ [6, 9]: 

 (6) 

kde  je součinitel stlačení [-] 

  - součinitel šíření  [-] 

  - součinitel prodloužení [-] 

Podstatou šíření je, že zmenšující se příčný průřez provalku v mezeře válců zvětšuje 

prodlužování a šíření tvářené oceli. Rozhodující pro přednostní tok kovu v podélném nebo 

příčném směru je zákon toku kovu cestou nejmenšího odporu. Toku tvářeného materiálu 

v příčném směru válcování brání napětí b [MPa] a v podélném směru napětí l [MPa]  

(obr. 2). Napětí b a napětí l vypočteme pomocí rovnic (7) a (8) [6]. 

 (7) 

 (8) 

kde  je odpor proti toku kovu v příčném směru válcování [MPa] 

  je odpor proti toku kovu v podélném směru válcování [MPa] 

  - součinitel smykového tření    [-] 

  - střední přirozený deformační odpor   [MPa] 

  - střední šířka provalku     [mm] 

  - střední výška provalku     [mm] 

 - délka pásma deformace     [mm] 

Pro vznik těchto napětí jsou rozhodující třecí síly Fty a Ftz, které jsou zobrazeny  

na obr. 2. Poměr velikostí těchto třecích sil v podélném a příčném směru má vliv na velikost 

jednotlivých pásem deformace, a zejména pak na pásmo příčného toku materiálu [6, 10]. 
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Obr. 2. Třecí síly a napětí v podélném a v příčném směru válcování [6] 

Relativní posun částic kovu v každém stykovém bodě v mezeře válců probíhá ve směru 

největšího tlakového spádu (nejnižšího odporu kovu). Směr relativního pohybu tvářeného 

materiálu vzhledem k válcům lze přibližně zjistit podle rozložení válcovacích tlaků. 

Při vstupu a výstupu z válcovací mezery je relativní podélný pohyb nejvýraznější ve středu 

šířky provalku. V rovině předělu je příčný a rozšiřuje se k bočním okrajům [6]. 

Působí-li při válcování přední a zadní tuhé konce, snižuje se nerovnoměrnost 

prodlužování okrajových a středních částí, a tím se snižuje šíření. Důkazem je např. rozšíření 

konce provalku, vystupujícího z mezery válců, aniž působí tuhé konce [6]. 

2.1 Typy šíření 

Během válcování může dojít ke třem typům šíření, a to k volnému, omezenému  

a nucenému šíření [11]. 

Volné šíření nastává při válcování na hladkých válcích nebo v otevřených kalibrech 

válců, jejichž šířka je větší než šířka provalku při výběhu z kalibru. Pro volné šíření tedy platí 

vztah (1) [11]. 

Omezené šíření nastává v těch případech, kdy příčný tok materiálu je omezen bočními 

stěnami kalibrů. U takto šířeného materiálu se šířka provalku při výstupu z kalibru rovná šířce 

zářezu kalibru [10, 11]. 

Nucené šíření je způsobeno rozdílnou velikostí úběru tloušťky po šířce provalku. Tedy  

při válcování ve tvarových kalibrech je pohyb částeček materiálu a jejich množství v místě 

většího úběru větší než v místě menšího úběru. Tudíž části provalku s větším úběrem tloušťky 

mají snahu se více šířit [10]. Takže rovnice (1) platí taktéž pro válcování ve tvarových 

kalibrech [11]. 
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2.2 Činitelé ovlivňující velikost šíření 

Průběh a velikost šíření při válcování ovlivňují složitým způsobem činitelé mechaničtí (ν, 

ɛ, ), geometričtí (h0, h1, b0, ld, D, α) a fyzikální (μ, T, M). Současné působení mechanických, 

geometrických a fyzikálních činitelů má vliv na výsledný stav napjatosti a charakter změn 

podélné a příčné deformace (9) [6, 8]. 

 (9) 

kde ν je lineární rychlost válcování    [m∙s-1
] 

 ɛ - velikost deformace     [-] 

  – deformační rychlost     [s
-1

] 

 h0 – výchozí výška kovu     [mm] 

 h1 – výška kovu po průchodu mezi válci   [mm] 

 b0 – výchozí šířka kovu     [mm] 

 ld – délka pásma deformace     [mm] 

 D – průměr válce      [mm] 

 α – součinitel tvaru příčného průřezu pásma deformace [-] 

  – součinitel smykového tření    [-] 

 T – teplota       [°C] 
 M - vlastnosti tvářené oceli (mechanické vlastnosti, strukturní stav) 

2.2.1 Vliv velikosti výškové deformace 

Na šíření má rozhodující vliv velikost úběru. Při celkové konečné deformaci je šíření tím 

větší, čím většími úběry se této konečné deformace dosáhlo. Navíc platí, že při stejném úběru 

je šíření větší, dosáhlo-li se konečné výšky na jeden průchod, než při více průchodech [8, 11]. 

Na obr. 3 je znázorněna idealizovaná závislost poměrného šíření ɛb na poměrném 

výškovém úběru ɛh [11]. 

 

Obr. 3 Závislost poměrného šíření na poměrném výškovém úběru [11] 

0
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2.2.2 Vliv šířky provalku 

O vlivu výchozí šířky provalku na šíření pojednává ukazatel šíření Δb/Δh, pro nějž platí 

rovnice (10). Z této rovnice vyplývá, že při daném úběru tloušťky se šíření zvětšuje s rostoucí 

šířkou [6]. 

 (10) 

Pohyb částeček materiálu uvnitř provalku ovlivňuje odpor vnitřního tření a pohyb bude 

probíhat podle zákona plastické deformace ve směru nejmenšího odporu. U úzkého provalku 

(obr. 4a) je odpor středních částeček 1 menší ve směru válcování, odpor okrajových částeček 

2 je menší ve směru kolmém na směr válcování. Vlivem vnitřní soudržnosti s vnějšími 

vrstvami jsou však některé z nich strhávány do směru válcování, takže ve směru šíření  

se jejich pohyb uplatní jen částečně [12]. 

 
 

Obr. 4 Průmět styčné plochy úzkého provalku (a) a širokého provalku (b) s válci [12] 

U širokého provalku (obr. 4b) má většina vnitřních částeček kovu (1, 2, 3, 4, 5) menší 

odpor ve směru válcování a pouze částečky ležící blízko kraje provalku 6 mají menší odpor  

ve směru příčném. Vlivem soudržnosti jsou však tyto částečky unášeny převažující většinou 

vnitřních částeček, a proto se šíření prakticky neprojevuje (např. při válcování plechů  

a širokých pásů) [12]. 

Ze sestrojených křivek závislosti šíření na šířce provalku můžeme vidět, že se zvyšující  

se šířkou provalku dochází k nárustu šíření do určitého maxima, a po dosažení tohoto maxima 

k jeho poklesu (obr. 5). Tento pokles je dán nárůstem třecích sil, které ztěžují tok kovu 

v příčném směru válcování [6]. 
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Obr. 5 Závislost velikosti šíření na výchozí šířce provalku [10] 

Při válcování plochých vývalků s velkým poměrem b/h teče materiál ve středních částech 

po šířce provalku pouze v podélném směru, takže absolutní šíření Δb se za maximem brzy 

stabilizuje a dosahuje konstantních hodnot [6]. 

Rozměry pásma deformace ovlivňují velikost třecích sil v podélném a příčném směru 

válcování [6]: 

a) b < ld (úzké a dlouhé pásmo deformace), převažují napětí σl (8), napětí σb (7) jsou 

nižší, a proto λ/β < 1, tzn. součinitel šíření je vyšší než součinitel prodloužení, 

b) b > ld (široké a krátké pásmo deformace), poněvadž je délka pásma deformace ld malá, 

mají napětí σl nízké hodnoty, a proto kladou prodlužování nižší odpor (λ/β > 1), 

c) b  ld, napětí σb a σl jsou přibližně stejná, a proto β  λ. 

Přibližně lze uvažovat, že tvarové vývalky se válcují v dlouhém pásmu deformace  

(ld > b) a ploché vývalky naopak v širokém pásmu deformace (b > ld) se zanedbatelným 

šířením [6]. 

2.2.3 Vliv nerovnoměrné deformace 

Nerovnoměrná deformace při válcování může vzniknout nejen vlivem třecích sil, ale  

i vlivem tuhých konců, což je typický případ při válcování těžkých ingotů, velkých bloků  

či bram, hrubých sochorů a tlustých plechů. Při válcování tvarových vývalků dochází 

k nerovnoměrné deformaci nejen vlivem třecích sil a tuhých konců, ale i vlivem 

nerovnoměrnosti poměrné výškové deformace po délce i šířce styku válcovaného kovu 

s nástrojem [2, 8]. 

Důsledkem nerovnoměrné deformace je vydutí provalku na bocích ve středních vrstvách 

anebo v podpovrchových vrstvách. Největší vliv na rozdělení deformace po výšce kovu má 
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poměr geometrických činitelů, a to především velikost poměru délky pásma deformace 

k výšce kovu před průchodem ld/h0 [2, 13]. 

Průnikem deformace po výšce průřezu se zabývalo mnoho autorů (např. Kennedy [2], 

Zamyslovský – Milota [13]) a lze jej uvést ve třech charakteristických případech (obr. 6). 

 

Obr. 6 Charakteristické případy pronikání plastické deformace po výšce průřezu [7] 

Při malém úběru ld/h0 (< 0,2) neproniká výšková deformace až do středu výšky průřezu, 

tudíž k šíření dochází jen v blízkosti styčné plochy provalku s válcem a směrem ke středu 

dochází spíše k zúžení kovu. Tento typ deformace nastává téměř vždy v prvních průchodech 

při válcování tlustostěnných těles (obr. 6a) [7, 8]. 

Se vzrůstajícím poměrem ld/h0 dosahujícím hodnoty mezi 0,7 až 0,8 (obr. 6b), výšková 

deformace proniká až do středních vrstev a tak můžeme dosáhnout téměř stejného rozšíření 

vnějšího obrysu po celé výšce kovu [7, 8]. 

Při dalším zvětšování poměru ld/h0 (> 0,8) dochází k maximálnímu šíření a maximální 

výškové deformaci již ve středních vrstvách, což způsobuje vznik soudečkovitého tvaru 

bočních stěn (obr. 6c) [7, 8]. 

2.2.4 Vliv průměru pracovních válců 

S rostoucím průměrem válců se velmi výrazně zvyšuje i šíření. Vlivem zvětšování 

průměru válců dochází k nárustu délky pásma deformace, čímž se zvětšují třecí síly 

v podélném směru válcování, což má za následek zmenšování prodlužování, a naopak dochází 

k většímu tečení kovu v příčném směru (obr. 7) [6, 14]. 

 

Obr. 7 Závislost ukazatele šíření na velikosti průměru válců [14] 

0

0,4

0,8

1,2

1,6

0 200 400 600 800

∆
b

/∆
h

 [
-]

 

D [mm] 



  Šíření při podélném válcování 
 

11 

 

2.2.5 Vliv vnějšího tření 

Ukazatelem vlivu tření na šíření je součinitel smykového tření μ [-] mezi válci  

a provalkem, jelikož ovlivňuje velikost třecích sil v podélném a příčném směru válcování. 

Poměr třecích sil v obou směrech závisí na rozměrech pásma deformace [6, 8]. 

S rostoucí délkou pásma deformace při poměru b/ld < 1, se šíření zvětšuje se stoupající 

hodnotou součinitele smykového tření. Naopak, jestliže je poměr b/ld > 1, tak třecí síly  

se zvětšují s rostoucím součinitelem smykového tření v příčném směru a šíření se zmenšuje. 

Tedy lze říci, že při válcování v podmínkách ld > b odpovídá maximální hodnotě součinitele 

smykového tření i maximální hodnota šíření [6]. 

V běžných podmínkách válcování má značný vliv na vnější tření přítomnost primárních 

okují (vznikajících při ohřevu) nebo sekundárních (vznikajících během válcování) okují. 

Největší rozdíly jsou v oblasti vysokých teplot. Zde dochází k prudkému poklesu součinitele 

tření u primárních okují, což výrazně ovlivňuje i průběh šíření (obr. 8). V běžných 

podmínkách válcování je vnější tření v počátečním údobí ovlivněno primárními okujemi,  

po jejich opadnutí pak sekundárními okujemi [15]. 

 

Obr. 8 Průběh šíření nízkouhlíkové oceli v závislosti na teplotě za přítomnosti primárních 
nebo sekundárních okují [15] 

Popis součinitele smykového tření při válcování za tepla je značně složitý, protože  

je ovlivněn dalšími faktory jako např. válcovacími tlaky, rychlostí válcování, teplotou, 

chemickým složením okují a jakosti povrchu válců [6, 16]. 
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2.2.6 Vliv teploty válcování 

Teplota válcování ovlivňuje šíření působením na složení a vlastnosti okují, tudíž tím 

působí na součinitel smykového tření μ, a také ovlivňuje velikost deformačních odporů. 

Značný vliv na velikost šíření má složení okují, zejména pak podíl FeO. Za přítomnosti 

kyslíku nebo vzduchu vzniká největší podíl FeO u uhlíkových a legovaných ocelí za teplot 

kolem 800 až 1050 °C. FeO vytváří v okujích pórovitou vrstvu a zdrsňuje stykovou plochu  

se základní ocelí, tudíž v oblasti těchto teplot vyvolává charakter okují největší tření mezi 

válci a materiálem, čímž dochází k nárustu velikosti šíření (obr. 9) [8, 15]. 

 

Obr. 9 Závislost vnějšího součinitele tření na teplotě pro různé typy ocelí [15] 

Pokud je provalek stejnoměrně ohřátý, nemá jeho teplota vliv na šíření. Avšak méně 

ohřátý kov má větší šíření než kov teplejší. Studenější provalek klade totiž větší deformační 

odpor, který způsobuje větší skok válců, což má za následek odlišné zaplňování kalibrů, a tím 

i odlišné šíření než u teplejšího provalku. Platí tedy, že s rostoucím deformačním odporem  

se zvyšuje šíření, zejména pak u legovaných ocelí [6, 8]. 

Křivky závislosti ukazatele šíření na teplotě do určité teploty stoupají anebo klesají  

a po dosažení inflexního bodu se jejich charakter změní. Podle obr. 10 můžeme vidět,  

že válcování s úběrem ɛh  60 a 70 % probíhá výrazně v podmínkách dlouhého pásma 

deformace a tudíž zde dochází k maximálnímu šíření v místě inflexního bodu. Kdežto  

při úběru ɛh = 30 % se projevuje již široké a krátké pásmo deformace, což má za následek,  

že v místě inflexního bodu je šíření nejmenší [6, 14]. 
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Obr. 10 Závislost ukazatele šíření ∆b/∆h při válcování nízkouhlíkové oceli na teplotě  
a na velikosti úběru ɛh [6] 

2.2.7 Vliv válcovací rychlosti 

Vliv válcovací rychlosti na šíření je dán součinitelem smykového tření, jehož hodnota  

je ovlivněna právě danou rychlostí válcování. Tudíž, čím menší je válcovací rychlost,  

tím větší je součinitel smykového tření μ a tím více se materiál šíří, zejména pak při velkých 

lineárních úběrech. Do rychlosti válcování 1,5 m∙s-1
 se šíření zvyšuje a dosahuje maxima. 

Mezi 2 až 3 m∙s-1
 šíření klesá a při vyšších rychlostech se celkem nemění (obr. 11).  

Čím pomaleji se válcuje, tím více se válcování přibližuje kovacímu pochodu, u něhož je šíření 

největší. Například při velmi malých rychlostech a obzvlášť velkých úběrech může šíření 

dosáhnout až 100 %, tj. šířka provalku se během průchodu zdvojnásobí [8, 12]. 

  

Obr. 11 Závislost součinitele tření μ na 

válcovací rychlosti [7] 

Obr. 12 Závislost šíření a prodloužení na 
válcovací rychlosti [17] 
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šíření, kdežto k prodlužování dochází v opačném trendu. Tedy se zvyšující se válcovací 

rychlostí prodlužování stoupá [17]. 

2.2.8 Vliv chemického složení oceli 

Chemické složení má podstatný vliv na šíření oceli při válcování, protože ovlivňuje 

strukturní stav oceli (deformační odpory a kluzový mechanismus plastické deformace), 

kompaktnost a teplotu tavení okují (součinitel smykového tření). Například prvky jako Cr  

a Ni posouvají teplotu tavení okují k vyšším hodnotám, v důsledku čehož šíření zvyšují. 

Oproti tomu síra (v automatových ocelích) posouvá teplotu tavení okují k nižším hodnotám, 

tzn. šíření snižuje [6, 16, 18]. 

Výsledky pokusů různých autorů (např. Grosse a Gottwald [18], Čižikov [18]) 

zjišťujících závislosti šíření na chemickém složení se od sebe značně liší, a to z důvodů 

odlišných způsobů provedení zkoušek, zejména pak na odlišném stavu povrchů. Přítomnost 

primárních okují mění nejen absolutní hodnoty šíření, ale i celkový průběh závislosti na 

teplotě. Například Spenle [18] zjistil pouze nepatrné rozdíly v šíření vysokolegovaných 

austenitických a nízkouhlíkových ocelí. Kdežto Čižikov [18] zjistil, že ukazatel šíření Δb/Δh u 

legovaných konstrukčních ocelí je 1,24 až 1,35 krát vyšší než u nízkouhlíkových ocelí,  

a u vysokolegovaných homogenních austenitických a hlavně feritických ocelí je tento 

ukazatel šíření 1,4 až 1,6 krát větší [16, 18]. 

Poměr šíření legované a nízkouhlíkové oceli lze vyjádřit součinitelem m a to pomocí 

vztahu (11) [6]: 

 (11) 

kde m je součinitel vyjadřující vliv chemického složení   [-] 

 Δbleg - absolutní šíření legovaných ocelí    [mm] 

Δbvyp – vypočítané absolutní šíření podle základních vztahů [mm] 

Podle sklonu k šíření a pomocí součinitele m je možno podle práce Žídka [18] rozdělit 

oceli do základních skupin uvedených v tab. 1 [8]. 

V tab. 1 je uveden součinitel m typických ocelí vzhledem k nízkouhlíkové oceli, jehož 

hodnota je rovna 1,0. Z tabulky je zřejmé, že pro úběry tloušťky v rozsahu od 15  

do 50 % a teploty 1000 a 1250 °C není tento součinitel stálý, u středně legovaných ocelí  

je rozptyl asi 0,15 a u austenitických ocelí je rozptyl asi 0,20. Vyšší hodnoty součinitele m  

se vyskytují zpravidla u větších úběrů a vyšších teplot. [8, 18]. 
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Tab. 1 Vyjádření součinitele m pro nízkouhlíkové a legované oceli [8, 18] 

Typ oceli Struktura 

∆h [%] 

15 30 50 

Teplota [°C] 

1000 1250 1000 1250 1000 1250 

součinitel m 

nízkouhlíková γ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Mn 
1,0 % 

γ 
0,96 0,97 0,94 0,87 1,02 0,87 

4,5 % 0,9 1,02 1,04 0,98 1,02 1,04 

Cr 

1,0 % 

γ 

1,0 0,87 0,96 1,15 1,98 1,04 

3,0 % 1,02 1,02 1,0 1,05 1,07 1,10 

5,0 % 1,10 0,88 0,97 1,02 1,03 1,04 

Ni 

1,0 % 

γ 

0,90 0,80 0,98 1,03 0,97 1,10 

3,0 % 0,93 0,98 1,1 0,96 1,01 1,08 

5,0 % 0,98 0,94 0,97 1,0 1,03 1,07 

Mo 
1,0 % γ 1,10 0,98 0,98 1,04 1,01 1,07 

3,0 % γ + (α) 1,18 1,14 1,0 0,98 0,97 1,06 

Si 

1,0 % γ 1,16 1,18 1,09 1,02 1,0 1,0 

2,5 % γ + α 1,34 1,40 1,15 1,12 1,08 - 

4,0 % α 1,42 1,37 1,26 1,48 1,12 1,36 

25 Cr α 1,30 1,37 1,46 1,32 1,20 1,34 

CrNi 

γ 0,93 1,0 1,24 1,12 1,09 1,10 

γ + 20% α 1,12 1,06 1,26 1,15 1,10 1,20 

γ + 40% α - - - - 1,21 1,23 

γ + 60% α 1,40 1,33 1,38 1,31 1,15 1,27 

CrNiTi 

γ 1,14 1,06 1,24 1,08 1,04 1,12 

γ + 20% α 1,34 1,14 1,25 1,22 1,10 1,24 

γ + 40% α - - - - - - 

γ + 60% α 1,28 1,07 1,46 1,40 1,18 1,29 

CrNiMoTi 

γ 0,98 1,02 1,24 1,16 1,03 1,09 

γ + 10% α 0,87 0,90 1,22 1,09 1,05 1,06 

γ + 20% α 1,36 1,12 1,2 1,20 1,09 1,18 

CrMnNiN 
γ 0,86 0,87 1,08 1,09 0,93 1,04 

γ + 5% α 0,90 - 1,13 1,15 1,03 1,20 

CrMnV 

γ 0,87 0,88 1,05 0,98 0,95 1,10 

γ + 20% α 1,18 1,17 1,34 1,15 1,16 1,32 

γ + 40% α 1,08 0,94 1,10 1,02 1,06 1,04 

γ + 60% α 1,10 0,90 1,18 1,05 1,04 1,02 
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K největšímu šíření dochází při válcování homogenních feritických ocelí. 

Homogenní austenitické oceli na podkladě CrNi, CrNiTi a CrNiMoTi šíří poněkud více než 

středně legované oceli. Dvoufázové austenitické oceli mají podle obsahu feritu hodnoty šíření 

přibližující se feritickým ocelím. Přítomnost feritu v těchto ocelích způsobuje již od malých 

obsahů, tedy od 15 až 20 %, výrazné zvětšení šíření. Shrnutí sklonu k šíření jednotlivých 

struktur ocelí je uvedeno v tab. 2 [8, 18]. 

Tab. 2 Sklon k šíření v závislosti na strukturním stavu oceli [6] 

zvyšování sklonu 
k šíření 

 

Struktura Typ oceli 

feriticko-perlitická uhlíkové, slabě legované 

feriticko-martenzitická slabě a středně legované 

austenitická (monofázová) 
vysokolegované na bázi CrNi, 

CrNiMo, CrNiMnN 

austeniticko-feritická vysokolegované 

austenitická s karbidy vysokolegované 

feritická vysokolegované na bázi Cr, Si 

Se stoupající obsahem uhlíku dochází k nárustu šíření do asi 0,60 %, poté se už při 

vyšším obsahu uhlíku šíření pozvolna snižuje. Teploty maximálního šíření jsou v rozsahu 

1000 až 1070 °C, přičemž se stoupajícím obsahem uhlíku se tyto maxima zvyšují (obr. 13). 

Rozdíly v šíření v závislosti na obsahu uhlíku můžou dosahovat až 20 % [6, 15]. 

Z obr. 14 je zřejmé, že obsah manganu do asi 3,5 % v nízkouhlíkových ocelích mírně 

zvyšuje sklon k šíření. Manganové oceli s obsahem manganu kolem 12,5 % a uhlíku kolem 

1,25 % šíří nejvíce. Monofázové austenitické Mn-oceli nemají v oblasti běžných válcovacích 

teplot výrazné maximum šíření [6, 18]. 

U chromových ocelí má rozhodující vliv strukturní stav. Nejvíce šíří oceli feritické, 

nejméně oceli martenzitické, které mají v oblasti válcovacích teplot austenitickou strukturu. 

Teploty maximálního šíření jsou v rozmezí od 1000 do 1070 °C. Horní rozmezí teplot 

odpovídá feritickým ocelím (obr. 15) [6, 18]. 

Na obr. 16 můžeme vidět, že niklové oceli nemají teplotní maximum šíření. Při teplotách 

nižších než asi 1050 °C je šíření niklových ocelí nižší než uhlíkových ocelí. Teprve až při 

teplotách nad 1050 °C se niklové oceli šíří více než oceli uhlíkové [6]. 
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Obr. 13 Vliv obsahu uhlíku na šíření oceli 

[15] 

Obr. 14 Vliv obsahu manganu na šíření oceli 

[6] 

 

  

Obr. 15 Vliv obsahu chromu na šíření oceli  
[6] 

Obr. 16 Vliv obsahu niklu na šíření oceli  
[6] 
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2.3 Stanovení šíření při válcování na hladkých válcích 

Šíření při válcování může být vyjádřeno jako rozdíl mezi maximální hodnotou šířky před 

a po válcování (1). Tato definice ale nemusí být přesná, protože ve většině případů boční 

stěny vývalků nejsou rovinné. Z tohoto důvodu, například u konvexního tvaru bočních stěn 

provalku (obr. 17a), je pro vyjádření šíření vhodnější vztah (12), který vychází z hodnot 

maximální a minimální šířky provalku (obr. 17) [7]. 

 (12) 

kde b1,stř je střední šířka provalku po průchodu mezi válci [mm] 

b1,max - maximální šířka provalku po průchodu mezi válci [mm] 

 b1,min – minimální šířka provalku po průchodu mezi válci [mm] 

 

 

Obr. 17 Nejběžnější tvary bočních stěn vývalků po válcování: a) konvexní  
a b) konvexně-konkávní [7] 

Výpočet šíření při válcování je ale značně obtížnější a to z důvodu proměnného vlivu 

všech rozhodujících činitelů na šíření. Dokladem tohoto stavu je velký počet vypracovaných 

rovnic, poskytujících často pro stejné podmínky značně odlišné výsledky. Existuje tedy 

několik desítek matematických vztahů, jejichž spolehlivost je i při omezeném rozsahu 

platnosti značně problematická. Zatímco starší autoři vycházeli ve výpočtech šíření především 

z geometrických činitelů a součinitele tření, tak novější autoři se snaží vyjádřit vliv i dalších 

činitelů, především technologických [6, 18]. 

Pro výpočet šíření na hladké části těla válce jsou v literatuře nejčastěji zmiňovány vzorce 

čtyř autorů (Gubkin, Bachtinov, Smirnov, Tarnovskij), jejichž přepis provedli ve své práci 

autoři Zamyslovský - Konvičný [19] pomocí dimenzionální analýzy pro možnost vzájemného 

porovnání [10, 19]. 
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S. I. Gubkin: 

 (13) 

B. P. Bachtinov 

 (14) 

V. S. Smirnov 

 (15) 

I. J. Tarnovskij 

 (16) 

Základem dimenzionální analýzy je, že všechny členy rovnice jsou vyjádřeny pomocí 

jednoho systému jednotek míry. Pak všechny členy rovnice mají stejný rozměr a jsou 

stejnorodé [19]. 

Na obr. 18 je zobrazeno porovnání naměřených hodnot šíření (čárkovaně) s hodnotami 

vypočtenými podle uvedených autorů. 

 

Obr. 18 Porovnání naměřených hodnot šíření (čárkovaně) s hodnotami vypočtenými podle 
Bachtinova, Gubkina, Tarnovského a Smirnova [10] 
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3. Experimentální část 

V experimentální části byla zkoumána míra šíření různých typů nízkolegovaných ocelí 

v závislosti na jejich chemickém složení a na teplotě válcování. Pro experimentální válcování 

byla použita laboratorní válcovací stolice K350 v konfiguraci kvarto. 

3.1 Laboratorní válcovací stolice K350 

Jedná se o modifikovanou válcovací stolici v geometrické podobnosti 1:15 ke kvartu  

3,5 m v Evraz Vítkovice Steel a.s. Používá se především k vratnému tváření rozměrnějších 

plochých vývalků za tepla. Její výhodou je možnost jejího přestavení na konfiguraci duo,  

kdy se opěrné válce používají jako pracovní [5]. 

Těla válců jsou dlouhé 350 mm, jmenovitý průměr pracovního válce je 67 mm  

a jmenovitý průměr opěrného válce je 138 mm. Válce se stavějí motoricky s lineárním 

měřením jejich nastavení s přesností 0,01 mm. Pohon pracovních válců zajišťuje 

stejnosměrný motor o výkonu 17 kW, díky čemuž lze dosáhnout maximální rychlosti otáčení 

válců 140 ot·min-1
 [5]. 

Tenzometrickými čidly (smykovými snímači) jsou měřeny a počítačově registrovány síly 

o velikosti až 160 kN působící na oba stavěcí šrouby, axiální síly na horním opěrném válci  

o velikosti až 25 kN a na horním pracovním válci až 30 kN [5]. 

Válcovací stolice umožňuje zkoumat vliv mimoběžně uložených válců na tvar vývalku. 

Mimoběžnost hodnocená středovým úhlem v horizontální rovině může být nastavena na 0.5°, 

1.0°, 1.5° a 2.5° [5]. 

 

Obr. 19 Válcovací stolice K350 
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3.2 Specifikace použitých ocelí 

Pro vyhodnocení vlivu chemického složení a teploty na šíření při válcování za tepla bylo 

vybráno 29 ocelí různých tříd a jakostí, jejichž chemické složení je uvedeno v tab. 3,  

kde ovšem chybí obsahy některých prvků, protože poskytovatel použitých typů ocelí v tomto 

experimentu si nepřál uvádět jejich úplné chemické složení. 

Tab. 3 Chemické složení použitých typů ocelí 

ocel C Mn Si Cr Ni Mo V 

A 0,072 1,45 0,852 0,04 0,02 0,004 0,004 

B 0,733 0,53 0,22 0,03 0,01 0,003 0,003 

C 0,559 0,62 1,454 0,66 0,02 0,005 0,155 

D 0,317 0,76 0,068 1,09 0,04 0,014 0,007 

E 0,16 0,37 0,055 0,06 0,03 0,011 0,005 

F 0,368 0,71 0,103 0,32 0,03 0,014 0,006 

H 0,824 0,66 0,221 0,23 0,02 0,006 0,074 

J 0,599 0,62 0,223 0,04 0,02 0,007 0,003 

K 0,036 0,32 0,051 0,04 0,02 0,008 0,005 

L 0,07 1,64 0,952 0,05 0,03 0,006 0,004 

M 0,217 1,17 0,147 0,42 0,76 0,211 0,006 

N 0,008 0,14 0,02 0,04 0,01 0,005 0,003 

O 0,885 0,67 0,195 0,04 0,02 0,006 0,003 

P 0,217 1,2 0,126 0,47 0,48 0,211 0,003 

R 0,415 0,79 0,202 1,08 0,04 0,217 0,007 

S 0,4 0,6 1,561 0,06 0,02 0,009 0,003 

T 0,546 0,67 1,328 0,67 0,02 0,005 0,005 

U 0,087 1,64 0,487 0,28 1,3 0,217 0,075 

V 0,173 1,33 0,229 0,07 0,06 0,018 0,006 

X 0,034 0,28 0,041 0,06 0,01 0,011 0,003 

Y 0,427 0,75 0,253 0,1 0,03 0,007 0,003 

Z 0,067 0,42 0,09 0,06 0,06 0,017 0,004 

IA 0,201 0,92 0,064 0,05 0,04 0,011 0,006 

IB 0,087 1,13 0,03 0,03 0,03 0,01 0,004 

IC 0,936 0,32 0,255 1,46 0,03 0,005 0,005 

ID 0,83 0,52 0,222 0,03 0,01 0,003 0,003 

IE 0,036 0,29 0,036 0,05 0,03 0,007 0,003 

IF 0,219 0,95 0,054 0,27 0,02 0,007 0,007 

IH 0,19 1,2 0,282 1,07 0,02 0,012 0,004 

Výchozí tvar zkušebních vzorků byl optimalizován tak, aby bylo dosaženo co největšího 

absolutního šíření během válcování, které následně umožnilo přesnější vyhodnocení  

a vzájemné srovnání dosažených výsledků. Pro každý typ zkoumané oceli byly vyrobeny  

4 vzorky. Z důvodu omezených záběrových schopností válcovací stolice K350 byly  

u použitých vzorků zkoseny náběhové části do klínovitého tvaru, za kterým následovala 

hranolovitá část vzorku o rozměrech 15 x 15 x 65 mm, jak lze vidět na obr. 20. 
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Obr. 20 Tvar výchozích vzorků: a) nákres vzorku a b) fotka vzorku 

3.3 Popis experimentu 

U připravených vzorků byly nejdříve změřeny jejich počáteční rozměry b0 [mm] 

a h0 [mm] (tab. 4). 

Tab. 4 Rozměry vzorků před válcováním 

ocel 
vzorek č. 1 vzorek č. 2 vzorek č. 3 vzorek č. 4 

b0 [mm] h0 [mm] b0 [mm] h0 [mm] b0 [mm] h0 [mm] b0 [mm] h0 [mm] 

A 14,99 15,18 14,94 15,17 14,93 15,13 14,98 15,13 

B 15,10 15,23 15,05 15,05 15,16 15,22 14,97 15,03 

C 14,82 15,21 14,95 15,07 15,11 15,19 14,84 15,10 

D 15,03 14,96 15,09 14,99 14,99 15,16 14,98 15,09 

E 15,01 15,18 15,00 14,85 15,00 15,12 15,17 15,14 

F 15,08 15,18 15,05 15,20 15,08 15,24 15,13 15,19 

H 14,97 15,12 15,02 15,09 15,06 15,13 15,00 15,17 

J 15,16 15,08 15,04 15,14 15,21 15,07 15,04 15,10 

K 14,93 15,07 15,09 15,05 14,87 15,22 14,93 15,21 

L 15,06 15,02 15,00 15,21 15,11 15,20 15,06 15,14 

M 15,11 14,94 15,07 15,17 15,03 15,00 15,00 15,16 

N 15,01 15,23 15,09 15,38 15,23 15,26 15,37 15,18 

O 15,07 15,17 15,07 15,17 15,05 15,16 15,11 15,22 

P 15,04 15,15 15,04 15,14 14,96 15,16 15,03 15,14 

R 15,02 15,11 15,20 15,19 14,98 15,07 15,05 15,07 

S 14,99 15,00 14,97 15,07 14,91 15,01 14,93 15,05 

T 14,88 15,15 15,09 15,14 15,06 15,13 15,12 15,06 

U 15,02 15,18 14,93 15,23 14,97 15,13 15,01 15,14 

V 15,12 15,19 15,06 15,21 15,12 15,21 15,07 15,16 

X 15,18 15,10 15,02 15,10 14,91 15,13 14,90 15,24 

Y 15,08 15,08 15,14 15,19 15,06 14,99 15,02 15,14 

Z 15,09 14,99 14,92 15,11 14,93 15,13 14,90 15,25 

IA 15,05 15,16 14,99 15,22 15,08 15,11 15,14 15,20 

IB 14,93 15,13 15,04 15,21 14,94 15,10 15,12 15,13 

IC 15,19 15,24 15,23 15,23 15,04 15,08 14,98 15,23 

ID 14,97 15,03 14,87 15,13 14,99 15,12 14,89 15,08 

IE 15,14 15,06 15,00 15,23 14,91 15,14 14,90 15,18 

IF 14,88 15,18 15,08 15,08 15,07 15,12 14,96 15,18 

IH 15,13 15,16 15,11 15,19 15,12 15,20 15,12 15,20 
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Následně byly vzorky vloženy do elektrických odporových pecí, kde byly ohřáty  

na zvolenou teplotu válcování 850 °C anebo 950 °C. Takto ohřáté vzorky byly ihned  

po vyjmutí z pece vyválcovány na hladkých ocelových válcích stolice K350, která byla 

nastavena v konfiguraci kvarto. Válcovalo se v nominální válcovací mezeře 5 mm  

při rychlosti otáčení válců 80 min
-1. Pro každý typ zkoumané oceli a zvolenou teplotu byly 

odválcovány vždy 2 vzorky. Po vyválcování a ochlazení vzorků volně na vzduchu byly opět 

proměřeny jejich rozměry, tedy b1 [mm] a h1 [mm] (tab. 5). Tyto výsledky byly použity jako 

vstupní data pro další matematické analýzy. 

Tab. 5 Rozměry vzorků po válcování 

ocel 

teplota deformace 850 °C teplota deformace 950 °C 

vzorek č. 1 vzorek č. 2 vzorek č. 3 vzorek č. 4 

b1 [mm] h1 [mm] b1 [mm] h1 [mm] b1 [mm] h1 [mm] b1 [mm] h1 [mm] 

A 21,79 5,50 21,77 5,54 21,17 5,53 21,31 5,57 

B 21,67 5,54 21,82 5,50 22,11 5,50 21,68 5,43 

C 21,21 5,57 21,23 5,56 21,85 5,56 21,42 5,54 

D 21,06 5,55 21,05 5,56 21,29 5,48 21,19 5,47 

E 21,44 5,52 21,27 5,47 21,29 5,49 21,31 5,45 

F 21,19 5,50 21,07 5,55 21,49 5,52 21,49 5,46 

H 21,27 5,47 21,26 5,47 21,62 5,43 21,59 5,39 

J 21,43 5,51 21,31 5,50 21,70 5,43 21,52 5,42 

K 21,04 5,40 21,33 5,36 21,15 5,51 21,21 5,45 

L 20,86 5,50 20,84 5,47 21,21 5,55 21,03 5,53 

M 21,10 5,49 21,03 5,55 21,20 5,45 21,25 5,47 

N 21,68 5,33 21,71 5,36 21,24 5,47 21,64 5,42 

O 21,56 5,44 21,42 5,50 21,57 5,46 21,65 5,43 

P 21,26 5,57 21,34 5,54 21,37 5,48 21,29 5,54 

R 21,13 5,54 21,38 5,55 21,19 5,44 21,15 5,49 

S 21,48 5,54 21,58 5,57 21,36 5,50 21,63 5,45 

T 21,51 5,53 21,38 5,57 21,68 5,56 21,71 5,53 

U 21,46 5,56 21,42 5,55 21,10 5,52 21,16 5,52 

V 21,59 5,54 21,58 5,51 21,04 5,50 21,04 5,50 

X 21,87 5,38 21,54 5,41 20,67 5,50 20,66 5,50 

Y 21,33 5,52 21,57 5,57 21,30 5,48 21,18 5,48 

Z 22,53 5,44 22,40 5,39 21,15 5,44 21,12 5,43 

IA 21,19 5,58 21,18 5,56 20,87 5,47 21,12 5,48 

IB 20,83 5,48 20,63 5,45 19,88 5,42 19,91 5,38 

IC 21,41 5,60 21,14 5,62 21,76 5,50 21,85 5,46 

ID 21,39 5,56 21,29 5,56 21,42 5,45 21,39 5,42 

IE 21,91 5,38 22,13 5,40 21,73 5,50 21,70 5,44 

IF 20,73 5,56 20,83 5,55 21,21 5,48 21,11 5,47 

IH 21,32 5,52 21,43 5,56 21,30 5,51 21,44 5,45 
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4. Matematické zpracování dat a diskuze výsledků 

V praktické části experimentu bylo celkem odválcováno a proměřeno v hranolovité části 

116 vzorků. Následně bylo z naměřených hodnot vypočteno absolutní šíření ∆b [mm] (1)  

a absolutní deformace výšky ∆h [mm] (17). Vypočtené hodnoty absolutního šíření a absolutní 

deformace výšky jsou uvedeny v tab. 6. 

 (17) 
 

Tab. 6 Absolutní šíření ∆b a absolutní deformace výšky ∆h 

ocel 

teplota deformace 850 °C teplota deformace 950 °C 

vzorek č. 1 vzorek č. 2 vzorek č. 1 vzorek č. 2 

∆b [mm] ∆h [mm] ∆b [mm] ∆h [mm] ∆b [mm] ∆h [mm] ∆b [mm] ∆h [mm] 

A 6,80 9,68 6,83 9,63 6,24 9,60 6,33 9,56 

B 6,57 9,69 6,77 9,55 6,95 9,72 6,71 9,60 

C 6,39 9,63 6,28 9,51 6,74 9,64 6,58 9,56 

D 6,03 9,42 5,96 9,42 6,30 9,68 6,22 9,62 

E 6,43 9,66 6,27 9,38 6,29 9,63 6,14 9,69 

F 6,10 9,68 6,02 9,64 6,41 9,71 6,36 9,73 

H 6,30 9,65 6,24 9,62 6,55 9,70 6,58 9,78 

J 6,27 9,57 6,27 9,64 6,49 9,64 6,48 9,68 

K 6,11 9,68 6,24 9,69 6,28 9,71 6,28 9,76 

L 5,80 9,52 5,84 9,74 6,09 9,66 5,97 9,62 

M 5,99 9,45 5,97 9,62 6,17 9,55 6,25 9,68 

N 6,67 9,90 6,61 10,03 6,01 9,79 6,26 9,76 

O 6,50 9,73 6,35 9,68 6,52 9,70 6,54 9,80 

P 6,22 9,59 6,31 9,60 6,41 9,68 6,26 9,60 

R 6,11 9,57 6,18 9,64 6,20 9,63 6,10 9,58 

S 6,49 9,46 6,61 9,50 6,45 9,51 6,71 9,60 

T 6,63 9,62 6,29 9,57 6,63 9,58 6,59 9,53 

U 6,44 9,62 6,49 9,68 6,12 9,61 6,15 9,63 

V 6,48 9,65 6,52 9,70 5,91 9,70 5,97 9,66 

X 6,69 9,72 6,53 9,68 5,75 9,63 5,76 9,74 

Y 6,26 9,56 6,44 9,61 6,25 9,51 6,16 9,66 

Z 7,44 9,55 7,48 9,72 6,22 9,69 6,21 9,81 

IA 6,15 9,58 6,20 9,66 5,78 9,64 5,98 9,72 

IB 5,89 9,65 5,60 9,76 4,94 9,67 4,79 9,75 

IC 6,21 9,64 5,91 9,61 6,72 9,58 6,87 9,77 

ID 6,42 9,46 6,43 9,57 6,43 9,67 6,50 9,66 

IE 6,77 9,68 7,13 9,83 6,83 9,64 6,80 9,74 

IF 5,85 9,62 5,75 9,53 6,14 9,64 6,15 9,71 

IH 6,19 9,64 6,32 9,63 6,18 9,69 6,33 9,75 

4.1 Vliv teploty na šíření zkoumaných ocelí 

Míra šíření, charakterizována ukazatelem šíření, v závislosti na teplotě byla zkoumána 

pro teploty 850 °C a 950 °C. Velikost ukazatele šíření vývalků pro daný typ oceli byla 

vypočtená z výsledných hodnot absolutního šíření a absolutní výškové deformace  



 Matematické zpracování dat a diskuse výsledků 
 

25 

 

po válcování (tab. 6). K tomuto účelu byly použity rovnice (18) a (19), které udávají poměr 

∆b/∆h při daných teplotách. 

 (18) 

 (19) 

kde ∆b(1), ∆b(2), ∆b(3), ∆b(4) je absolutní šíření daného vzorku  [mm] 

 ∆h(1), ∆h(2), ∆h(3), ∆h(4) – absolutní výškový úběr daného vzorku [mm] 

Všechny vypočtené hodnoty ukazatele šíření vývalků jsou uvedeny v tab. 7 spolu 

s procentuálním rozdílem míry šíření mezi teplotami 850 °C a 950 °C. 

Tab. 7 Ukazatel šíření pro dané teploty s procentuálním rozdílem 

ocel ∆b/∆h [-] pro 950 °C ∆b/∆h [-] pro 850 °C rozdíl [%] 

A 0,656 0,706 7,1 

B 0,707 0,693 -2 

C 0,694 0,662 -4,9 

D 0,648 0,636 -1,9 

E 0,644 0,667 3,5 

F 0,657 0,627 -4,7 

H 0,674 0,651 -3,6 

J 0,672 0,653 -2,9 

K 0.645 0,638 -1,2 

L 0,626 0,605 -3,6 

M 0,645 0,627 -2,9 

N 0,628 0,666 5,8 

O 0,670 0,662 -1,2 

P 0,657 0,653 -0,7 

R 0,640 0,640 0 

S 0,689 0,691 0,4 

T 0,692 0,673 -2,7 

U 0,638 0,670 4,7 

V 0,614 0,672 8,7 

X 0,595 0,681 12,7 

Y 0,647 0,662 2,2 

Z 0,637 0,774 17,7 

IA 0,608 0,641 5,3 

IB 0,501 0,592 15,4 

IC 0,702 0,630 -11,5 

ID 0,669 0,675 0,9 

IE 0,703 0,713 1,4 

IF 0,635 0,606 -4,8 

IH 0,643 0,649 0,9 
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Z tabulky 7 vyplývá, že rozdíl v šíření mezi oběma teplotami (když jako základ byly 

zvoleny hodnoty dosažené při teplotě 950 °C) je ve většině případů poměrně malý. Největší 

rozdíly (nad 10 %) byly zaznamenány u ocelí s označením X, Z, IB a IC. Ovšem rozdíly 

v šíření u zkoumaných typů ocelí nejsou pouze kladné, ale jsou i záporné. To znamená,  

že některé typy ocelí šířily více při vyšší teplotě a některé typy ocelí šířily více při nižší 

teplotě. Příkladem toho je obr. 21, kde jsou porovnány hodnoty ukazatele šíření v závislosti 

na teplotě vybraných ocelí, u nichž byly rozdíly v šíření největší.  

 

Obr. 21 Závislost ukazatele šíření na teplotě u vybraných typů ocelí 

Body mezi teplotami 850 °C a 950 °C jsou propojeny čárkovaně pouze z informativního 

hlediska pro lepší znázornění rozdílů v šíření při teplotách 850 °C a 950 °C. Přímou závislost 

nelze uvést, protože nemáme k dispozici výsledky průběhu šíření mezi těmito teplotami. 

Z obr. 21 můžeme tedy usoudit, že oceli s označením X, Z a IB šířily více s rostoucí teplotou, 

kdežto oceli s označením C a IC při vyšší teplotě šířily méně než při nižší teplotě. Nelze tedy 

říci, že s klesající teplotou válcování docházelo v průměru k nárůstu šíření nebo naopak k jeho 

poklesu. Je to dáno tím, že různé typy ocelí se v tomto ohledu chovaly odlišně. 

4.2 Vliv chemického složení na šíření zkoumaných ocelí 

Původním plánem bylo matematicky vztáhnout míru šíření k chemickému složení oceli 

přes uhlíkový ekvivalent vypočtený podle rovnice (20) [20]. 

 (20) 

kde Cekv je uhlíkový ekvivalent     [-] 

 C, Mn, Cr, Mo, V, Cu, Ni – obsahy jednotlivých prvků [hm. %] 
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Vypočtené hodnoty uhlíkového ekvivalentu pro jednotlivé typy ocelí jsou uvedené  
v tab. 8.  

Tab. 8 Uhlíkový ekvivalent jednotlivých typů ocelí 

ocel Cekv [-] ocel Cekv [-] 

A 0,328 S 0,517 

B 0,830 T 0,796 

C 0,830 U 0,562 

D 0,672 V 0,419 

E 0,242 X 0,097 

F 0,559 Y 0,577 

H 0,999 Z 0,159 

J 0,716 IA 0,374 

K 0,103 IB 0,288 

L 0,361 IC 1,287 

M 0,591 ID 0,925 

N 0,042 IE 0,101 

O 1,010 IF 0,437 

P 0,587 IH 0,610 

R 0,813  

Závislost ukazatele šíření zkoumaných ocelí na uhlíkovém ekvivalentu je znázorněná  

na obr. 22 pro teplotu 850 °C a na obr. 23 pro teplotu 950 °C. Jak ale na daných obrázcích 

můžeme vidět, tak hodnoty uhlíkového ekvivalentu jsou u obou teplot válcování značně 

rozptýlené a proto nelze míru šíření přímo vztáhnout k chemickému složení přes jednoduše 

vyčíslený uhlíkový ekvivalent. 

 

Obr. 22 Závislost ukazatele šíření na uhlíkovém ekvivalentu pro teplotu 850 °C 
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Obr. 23 Závislost ukazatele šíření na uhlíkovém ekvivalentu pro teplotu 950 °C 

Šíření se tedy ukázalo být více či méně závislé na všech 17 analyzovaných chemických 

prvcích. Proto byl, s využitím statistického software UNISTAT 5.6, pro každou zkoumanou 

teplotní hladinu sestaven regresní model, který byl konstruován jako vícenásobná lineární 

regrese v závislosti na obsazích jednotlivých prvků v hm. %: 

 

(21) 

kde a až s jsou konstanty, po vyčíslení uvedené v tabulce 9 

Tab. 9 Hodnoty konstant a až s pro zkoumané teploty deformace 

teplota 

deformace 
a b c d e f g h i 

850 °C 0,32 - 0,08 - 0,10 0,02 - 0,04 9,34 0,65 1,12 - 0,12 

950 °C 0,51 0,06 - 0,01 0,03 0,02 - 0,69 - 3,43 0,59 - 0,14 

teplota 

deformace 
j k l m n o p r s 

850 °C 0,07 - 1,16 0,08 52,91 0,02 1,41 - 10,36 - 12,64 - 44,37 

950 °C 0,04 - 0,26 - 0,12 17,02 - 0,06 - 0,72 - 4,46 17,82 - 11,31 

V závěrečné části experimentu byly hodnoty ukazatele šíření získané experimentálně 

porovnány s hodnotami ukazatele šíření získanými pomocí regresního modelu. 

Výsledky dokumentují vynikající přesnost vyvinutého matematického modelu (21),  

určeného k popisu míry šíření všech 29 typů ocelí pro teploty válcování 950 °C a 850 °C. 

Relativní chyba predikce dle modelu pro obě zkoumané teploty nepřesahuje 5 %, což 

dokumentuje tab. 10. 
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Tab. 10 Srovnání experimentálních a predikovaných hodnot míry šíření pro zkoumané teploty 

 teplota válcování 950 teplota válcování 850 

ocel 
∆b/∆h [-] 

experimentální 
∆b/∆h [-] 

model (21) 

relativní 
chyba 

modelu [%] 

∆b/∆h [-] 
experimentální 

∆b/∆h [-] 
model (21) 

relativní 
chyba 

modelu [%] 

A 0,656 0,654 0,3 0,706 0,717 -1,6 

B 0,707 0,684 3,2 0,693 0,681 1,8 

C 0,694 0,696 -0,2 0,662 0,654 1,2 

D 0,648 0,635 2,0 0,636 0,616 3,2 

E 0,644 0,655 -1,7 0,667 0,681 -2,1 

F 0,657 0,648 1,4 0,627 0,631 -0,6 

H 0,674 0,670 0,7 0,651 0,661 -1,6 

J 0,672 0,674 -0,3 0,653 0,664 -1,6 

K 0,645 0,652 -1,2 0,638 0,668 -4,7 

L 0,626 0,622 0,6 0,605 0,610 -0,9 

M 0,645 0,653 -1,2 0,627 0,637 -1,6 

N 0,628 0,613 2,4 0,666 0,656 1,5 

O 0,670 0,677 -1,1 0,662 0,655 1,0 

P 0,657 0,646 1,8 0,653 0,629 3,6 

R 0,640 0,643 -0,4 0,640 0,652 -1,9 

S 0,689 0,688 0,0 0,691 0,673 2,7 

T 0,692 0,695 -0,5 0,673 0,693 -2,9 

U 0,638 0,637 0,1 0,670 0,674 -0,6 

V 0,614 0,621 -1,3 0,672 0,645 4,0 

X 0,595 0,625 -5,0 0,681 0,689 -1,1 

Y 0,647 0,623 3,7 0,662 0,678 -2,5 

Z 0,637 0,646 -1,3 0,774 0,747 3,5 

IA 0,608 0,631 -3,8 0,641 0,634 1,2 

IB 0,501 0,501 0,0 0,592 0,592 0,0 

IC 0,702 0,709 -1,0 0,630 0,630 -0,1 

ID 0,669 0,684 -2,2 0,675 0,669 0,9 

IE 0,703 0,672 4,5 0,713 0,701 1,6 

IF 0,635 0,636 -0,2 0,606 0,630 -4,0 

IH 0,643 0,646 -0,5 0,649 0,646 0,4 

Z tabulek 7 a 10 vyplývá, že při teplotě 950 °C bylo nejvyšší míry šíření dosaženo u ocelí 

s označením B a IE, zdaleka nejnižší míry šíření naopak u oceli s označením IB. Při teplotě 

850 °C bylo možno pozorovat maximální míru šíření u oceli s označením Z a IE, kdežto 

minimální šíření opět u oceli s označením IB.  

Na závěr ještě bylo zkoumáno, zda-li zjištěná relativní chyba modelu (tab. 10) je v nějaké 

závislosti s již dříve vypočteným uhlíkovým ekvivalentem (tab. 8) pro jednotlivé typy ocelí. 

Jak ale můžeme vidět na obrázku 24 pro teplotu 850 °C a na obrázku 25 pro teplotu 950 °C, 

tak procentuální hodnoty relativní chyby modelu jsou značně rozptýlené, tudíž lze usoudit,  

že ani při jedné ze zkoumaných teplot není relativní chyba modelu v přímé závislosti 

s uhlíkovým ekvivalentem. 
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Obr. 24 Závislost relativní chyby modelu (21) na uhlíkovém ekvivalentu pro teplotu 850 °C 

 

 

Obr. 25 Závislost relativní chyby modelu (21) na uhlíkovém ekvivalentu pro teplotu 950 °C 
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5. Závěr 

V této práci byl zkoumán vliv chemického složení a teploty válcování na šíření u 29 

různých typů nízkolegovaných ocelí. Odválcovalo se celkem 116 vzorků na válcovací stolici 

K350 při teplotách deformace 850 °C a 950 °C. 

Nejdříve byl zjišťován vliv teploty na míru šíření při válcování. Pro všechny typy 

zkoumaných ocelí byl vypočten ukazatel šíření, který byl vztažen na dané teploty deformace. 

Z výsledků je patrné, že některé typy ocelí šířily více při vyšší teplotě a některé typy ocelí 

šířily více při nižší teplotě. Nelze tedy tvrdit, že s klesající teplotou šíření v průměru roste 

nebo naopak klesá. 

V další části byla snaha matematicky vztáhnout vliv chemického složení na míru šíření 

při válcování přes jednoduše vyčíslený uhlíkový ekvivalent. Vypočtené hodnoty uhlíkového 

ekvivalentu ale vzhledem k ukazateli šíření u obou zkoumaných teplot nevykazovaly žádnou 

závislost. 

Z toho důvodu byl pro obě zvolené teploty deformace, pomocí statistického softwaru 

UNISTAT 5.6, vyvinut regresní model umožňující velmi přesnou predikci míry šíření 

zkoumaných ocelí v závislosti na jejich chemickém složení, kdy relativní chyba predikce dle 

modelu nepřesahovala 5 %. 

Obdržené výsledky a model nelze vzhledem ke specifickým geometrickým parametrům 

tváření mechanicky aplikovat na podmínky jakéhokoliv provozního válcování (zvláště  

při válcování v kalibrech), ale poskytují cenné informace srovnávacího typu a mohou tak být 

velmi užitečné zejména v kalibrérské praxi. 
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