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ABSTRAKT 

 

 Má diplomová práce je zaměřena na válcování tyčové oceli typu 100Cr6 kruhového 

průřezu. Válcování proběhlo v laboratorní válcovně tyčí umístěné v areálu VŠB-TU Ostrava 

na předválcovací stolici. Vzorky o průměru 55 mm byly válcovány osmi průchodovým 

režimem na nominální průměr 20 mm. Cílem práce bylo posoudit vliv jednotlivých parametrů 

válcování kruhových tyčí na možnost dosáhnout co nejvyšší doválcovací teplotu 

v podmínkách již zmíněné válcovací tratě. Jednotlivé vzorky byly tvářeny při různých 

podmínkách válcování a tyto jednotlivé parametry se mezi sebou kombinovaly. Jedná se o 

délku vzorku a jeho počáteční teplotu, rychlost otáčení válců předválcovací stolice a případně 

i zavedení mezioperačního ohřevu materiálu po druhém průchodu na jednu minutu. V těchto 

podmínkách se dosáhlo nejvyšší doválcovací teploty 884 °C při délce vzorku 400 mm a 

počáteční teplotě 1170 °C, s rychlostí otáčení válců stolice 14 - 26 min
-1

 a zavedeným 

mezioperačním ohřevem materiálu v předehřáté peci.  

 

Klíčová slova: tyčová ocel, válcovací trať, předválcovací pořadí, doválcovací teplota 

  

ABSTRACT 

 

 My thesis is aimed at rolling steel bars 100Cr6 type of circular cross-section. Rolling 

took place in a laboratory rolling mill rods is located in the area of VŠB-TU Ostrava at the 

roughing mill. Samples with a diameter of 55 mm were rolled eight passing mode at a 

nominal diameter of 20 mm. The aim of the study was to assess the influence of each 

parameter rolled round bars on the possibility of achieving the highest finishing rolling 

temperature in conditions of the aforementioned rolling mill. Individual samples were 

forming under different conditions of rolling and these individual parameters are combined 

with each other. This is the length of the sample and his starting temperature, rotational speed 

roughing mill rolls, and possibly the introduction of interpass heating the material after the 

second pass for one minute. In these conditions to achieve the highest finishing rolling 

temperature of 884 °C at a sample length of 400 mm and starting temperature 1170 °C with a 

speed of rotation of the rollers stool 14-26 min
-1

 and introduced interpass heating the material 

in the preheated oven. 

 

Keywords:  steel bars, rolling mill, roughing order, finishing rolling temperature 
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1 ÚVOD 

 Díky neustále potřebě a poptávce po materiálech s rostoucími nároky na kvalitu a  

vybrané mechanicko - plastické vlastnosti roste i snaha o nalezení co nejefektivnějších a 

optimálních postupů výroby takových to produktů. Zejména v oblasti válcování se čím dál tím 

častěji a hlouběji zabýváme otázkami řízeného válcování a potažmo i ovládáním 

strukturotvorných procesů a finálních vlastností materiálů. S neustále rozvíjejícím se 

automobilovým průmyslem a dalšími odvětvími průmyslu, které si žádají velké množství 

těchto výrobků, myslím tím tyčové oceli, se klade důraz nejen na kvalitu výrobků, ale i na 

kvantitu a s tím spojenou efektivitu jejich samotné výroby. Díky tomu vznikají i potřeby 

velkých i menších provozů válcoven na zkušební a simulační zařízení, díky kterým by se 

efektivita samotných výrobních procesů neustále posunovala dopředu. Jedním takovým 

zařízením je i nově postavená laboratorní polospojitá válcovací trať, která je situovaná 

v areálu VŠB-TU Ostrava. Tato trať byla zprovozněna v roce 2012 a je určena k 

optimalizačním simulacím podmínek teplotně řízeného válcování a ochlazování tyčí 

kruhového průřezu a ke studiu procesů intenzivního tváření za tepla. Ovšem všechny tyto 

zařízení, ať už jde o velké výrobní celky, nebo i malé laboratorní zařízení, musí nejméně 

v počáteční fázi projít optimalizačními procesy, kterými se odstraní případné technologické a 

jiné problémy a navrhnou se i technologické postupy, v tomto případě válcování jednotlivých 

sortimentů. 

 Předložená diplomová práce je zaměřena na válcování tyčové ocele. Tento postup 

tváření náleží ke spojitým procesům, kdy se deformace materiálu děje v mezeře mezi 

otáčejícími se pracovními válci. U tohoto procesu tváření se dosahuje vysoké produkce, a 

proto je mu věnována velká pozornost, zejména při válcování konstrukčních prvků jako jsou 

úhelníky a tyče rozmanitých průřezů. 

 Tato diplomová práce se zabývá právě takovýmto cílem, a to nalézt optimální postup 

válcování na nově postavené laboratorní polospojité válcovací trati tyčí, konkrétně na jeho 

předválcovací části. Jde o běžný postup, kdy je zapotřebí nalézt optimální postup válcování, 

který by zaručoval dosažení požadovaných charakteristik. 

 V tomto případě je cílem nalezení optimálního postupu předválcování kruhových tyčí 

na již dříve zmíněné válcovací trati s co nejvyšší doválcovací teplotou, kterou lze ovlivnit 

různými parametry, jako jsou délka, zavedení mezioperačního ohřevu a počáteční teplota 

vzorku nebo také rychlost otáčení pracovních válců stolice. Zvýšení doválcovací teploty má 

za cíl zajistit bezproblémový chod a spolupráci mezi oběma částmi laboratorní válcovny, tj. 
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předválcovací část, která je využívána i pro přípravu materiálu pro hotovní pořadí a hotovní 

část, která využívá především produkty z předválcovací stolice. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 VÁLCOVÁNÍ TYČOVÉ OCELI 

 Charakteristickým znakem tyčových vývalků je jejich jednoduchý tvar příčného 

průřezu (viz Obr. 1.) [1]. Dále jejich převažující rozměr v podélném směru nad rozměrem 

příčného průřezu. 

 

 
Obr. 1. Základní jednoduché tvary příčných průřezů tyčových vývalků [1] 

 

 Tyčové ocele neboli tyčové vývalky jsou jednou z podskupin ze skupiny tyčových a 

tvarových vývalků. Do této skupiny patří velké množství vývalků, které se rozdělují podle 

geometrie příčného průřezu na [1 - 3]: 

 tvarové vývalky - do této podskupiny patří kolejnice, nosníky tvaru U, I, T, štětovnice, 

úhelníky (rovnoramenné, nerovnoramenné), aj. 

 tvarové vývalky na speciální účely - např. pružinová, hmatcová, vanová, okenní ocel a 

další. 

 tyčové vývalky - do této podskupiny patří kruhová, čtvercová, či plochá ocel, aj. 

 

 Tyčové vývalky mohou být kruhové, které se válcují v širokém rozpětí průměrů (od 

5,5 mm až do 210 mm). Od velikosti 5,5 mm do 20 mm se jedná o válcovaný drát, pod 5,5 

mm se také hovoří o drátu, ale o taženém za studena. Zvláštní případ tvoří kruhová výztuž do 

betonu. Dále může být tyčová ocel čtvercová, trojhranná, šestihranná, osmihranná a další. [1, 

3] 

 První tyčové ocele byly vyráběny kováním malých délek, ale jejich rozměrová 

přesnost nebyla dobrá. Časem tuto operaci vystřídalo válcování, které zaručovalo jak 

efektivitu práce, tak i kvalitu zhotovení. [1] 
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2.1.1 Válcovací tratě pro válcování tyčové oceli  

 Podle metrové hmotnosti vývalku a velikosti příčného průřezu se vývalky rozdělují na 

těžké, hrubé, střední a jemné. Na jejich zhotovení se používají válcovací tratě stejného 

označení a jsou vybaveny kalibrovanými či speciálními válci. [1, 2] 

 Válcovací tratě můžeme rozdělit podle různých hledisek [1 - 4]: 

 konstrukce válcovacích stolic a počtu válců, 

 způsobu otáčení válců, 

 uspořádání válcovacích stolic, 

 druhu vývalků a průměru pracovních válců. 

 

 Podle druhu vývalku a průměru pracovních válců, se válcovací tratě rozdělují 

následovně [1, 3]: 

a) Hrubé profilové tratě (průměr válců od 500 do 650 mm): 

 Výrobní program na hrubé válcovací trati je v Tab. 1. 

 

Tab. 1. Výrobní program hrubé profilové tratě [1, 3] 
 

Výrobní program Rozměry vývalků (mm) 

Kruhová ocel (průměr) 60 - 180 

Čtvercová ocel (strana) 50 - 150 

Plochá ocel (šířka) do 300 

Úhelníky (délka ramena) do 200 

Profil T (výška) do 180 

Profily U a I do 270 

 

 Hrubé tratě mohu mít otevřené, průběžné přesazené nebo polospojité uspořádání 

(schéma na Obr. 2.) [1]. 
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  a)                  b)                c) 

Obr. 2. Schéma válcovací tratě: a) otevřené, b) průběžné přesazené, c) polospojité [1] 

 

 Otevřené uspořádání (viz Obr. 2a)) hrubých válcovacích tratí je zastaralé, ale tyto 

tratě jsou vhodné pro často měnící se rozmanitý sortiment. Tato trať byla koncepčně řešena 

dvěmi až pěti duo nebo trio stolicemi. Dále byla vybavena hranidly, valníky, pilami a 

chladícími rošty. Válcování probíhalo s volným výběhem. Výkon těchto tratí byl 600 000 

t/rok. [1] 

 Průběžné přesazené tratě (viz Obr. 2b)) neboli Cross Coutry jsou vybavené stolicemi 

duo nebo duo a trio ve třech pořadích. Válcuje se s volným výběhem. [3] 

 Polospojité tratě (viz Obr. 2c)) byly zavedeny hlavně kvůli zvyšujícím se nárokům na 

kvantitu výrobků. Polospojité tratě jsou zpravidla tratě s dvěmi pořadími [3]: 

- předválcovací: jedna nebo dvě vratné (reverzní) stolice duo, 

- doválcovací:  spojité uspořádání s větším počtem stolic. 

 Moderní hrubé profilové univerzální stolice lze rozdělit do pěti základních skupin 

s vzestupným výkonem. Jak je vidět na Obr. 3., tak se zvyšujícím se počtem válcovacích 

stolic roste i výkon tratě. [1] 
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Typ tratě Výkon [t/rok] 

I 

  

750 

II 

  

1 000 000 

III 

  

1 500 000 

IV 

  

1 600 000 

V 

  

2 000 000 

 Obr. 3. Dispoziční uspořádání jednotlivých typů hrubých univerzálních tratí [1] 

VD – je vratná stolice duo, D – je průběžná stolice duo, U – je univerzální stolice, 

P – je pěchovací stolice, Uh – je hotovní univerzální stolice 

 

 Výchozí polotovary pro hrubé profilové tratě se používaly často bloky 

z předvalkových tratí, ale dnes plynule lité polotovary někdy zvané jako kontislitky. Tento 

druh polotovarů zajišťuje oproti blokům mnohem produktivnější výrobu, úsporu materiálu až 

o 15 %, úsporu celkových výrobních nákladů a také lepší povrchovou a vnitřní jakost. Ohřev 

polotovarů se provádí většinou v krokových pecích. [1] 

 

b) Střední profilové tratě (průměr válců do 500 mm): 

 Z důvodu rozšíření výrobních programů se vyvinuly i kombinované tratě. Výrobní 

programy středních, jemných a drátových tratí se často prolínají, takže tyto kombinované tratě 

se vyznačují širokým výrobním programem a označují se jako středojemné nebo i 

jemnodrátové tratě. [1] 

 Ve výrobním programu středních tratí převládají tvarové profily. Lze to přehledně 

vidět v Tab. 2. 
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Tab. 2. Výrobní program střední profilové tratě [1, 3] 
 

Výrobní program Rozměry vývalků (mm) 

Kruhová ocel (průměr) 30 - 80 

Čtvercová a šestihranná ocel (strana) 25 - 100 

Plochá ocel (šířka) 50 až 160 

Úhelníky (délka ramena) 80 až 130 

Profil T (výška) 35 až 150 

Profily U a I 80 až 120 
 
 

 Střední profilové tratě jsou charakteristické válci v doválcovacích stolicích 

s průměrem D = 400 až 550 mm. Uspořádání mohou mít otevřené, polospojité, přesazené i 

spojité (viz Obr. 4.). Moderní střední tratě se stavějí výhradně jako spojité, popř. polospojité. 

Starší uspořádání otevřené či přesazené se v současné době používá pouze u tratí 

s doplňkovým výrobním programem. [1] 

 

 
Obr. 4. Schéma spojité válcovací tratě [1] 

 

c) Jemné profilové tratě (průměr válců do 350 mm): 

 Jak již bylo uvedeno u tratí středních, tak existují i kombinované typy tratí. Ve 

výrobním programu těchto jemných tratí převládají tyče jednoduchého průřezu, jako jsou 

kruhové, čtvercové, ploché či šestihranné (viz Tab. 3.). 
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Tab. 3. Výrobní program jemné profilové tratě [1, 3] 
 

Výrobní program Rozměry vývalků (mm) 

Kruhová ocel (průměr) 8 - 40 

Čtvercová a šestihranná ocel (strana) 7 - 70 

Plochá ocel (šířka) do 150 

Úhelníky (délka ramena) 20 až 90 

 

 Jemné tratě v otevřeném uspořádání se v současné době už nestavějí. Kromě nízkého 

výkonu mají také nevýhodu v tom, že je u nich snížená tvarová a rozměrová přesnost. [1, 3] 

 Moderní tratě se stavějí v uspořádání polospojitém nebo spojitém. Rozhodujícím 

faktorem tohoto rozhodnutí je výkonnost tratě. Pokud bude roční výkonnost, resp. produkce 

nad 400 000 t/rok, tak je výhodné spojité uspořádání. Jestliže se výkonnost dostane pod 

hranici 400 000 t/rok, tak se spojité uspořádání nevyplatí a staví se polospojité uspořádání. [1] 

 Spojité tratě mají nejvýše 16 až 22 průchodů a jsou rozděleny do tří až pěti pořadí [1]. 

Příkladem spojité tratě bychom mohli uvést kontijemnou trať TŽ, a. s. (viz Obr. 5.). 

 

 
Obr. 5. Schéma kontijemné tratě TŽ, a. s. [5] 

 

 Polospojité tratě se ve starším provedení stavěly tak, že první pořadí bylo spojité, 

druhé a třetí pořadí bylo otevřené se šesti až osmi stolicemi. Moderní tratě mají uspořádání 

takové, že první pořadí je spojité (8 až 12 stolic), druhé pořadí je otevřené, přesazené (2 až 5 
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stolic) a třetí pořadí je spojité (4 a více stolic) nebo také jednoduše, že první pořadí je vratné a 

další pořadí spojité. [1] 

 Výchozím polotovarem pro střední a jemné tratě byly válcované sochory, ale dnes již 

plynule lité polotovary [3]. 

 

2.2 ZPŮSOBY VÁLCOVÁNÍ 

 Válcování patří do skupiny spojitých procesů tváření. Tváření kovů se děje postupně 

mezi otáčejícími se válci, v tzv. pásmu deformace. [3, 4, 6] 

 Válcování můžeme rozdělit podle mnoha hledisek, ale pro naši problematiku je 

nejdůležitější rozdělení podle teploty válcování [4]: 

1) Konvenční válcování - je označeno za základní typ válcování. Probíhá za vyšších 

teplot v oblasti austenitu. Transformace austenitu na ferit se děje až po úplné 

rekrystalizaci. Celkové uzdravení struktury probíhá až po ukončení válcování (viz 

Obr. 7.). [4] 

 

 
Obr. 7. Vývoj struktury při konvenčním válcování [4] 

 

 Na Obr. 8. je závislost teploty materiálu při válcování na čase a vyobrazení této 

závislosti na struktuře válcovaného kovu. Konvenční válcování bylo hlavním technologickým 

postupem v minulých letech, ale moderní doba ho vytlačila z průmyslu. Nevýhodou tohoto 
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válcování byla vysoká doválcovací teplota, a tím i velké bylo výsledné feritické zrno. Tyto 

skutečnosti snižují pevnostní charakteristiky materiálu. Proto se k dosažení požadovaných 

mechanických vlastností vývalků používalo i tepelné zpracování. [4] 

 

 
Obr. 8. Schéma konvenčního válcování v závislosti teploty na čase a vývoj struktury [10] 

 

2) Normalizační válcování - je to proces, který probíhá v teplotní oblasti normalizačního 

zpracování, tzn. doválcování probíhá ve spodní oblasti austenitu, tedy 30 - 50 °C nad 

Ar3. Díky tomu získáme rovnoměrnou a jemnou strukturu. Teplota válcování je 

volena, aby vlastnosti vývalku byly obdobné s vlastnostmi ocelí po normalizačním 

žíhání. [4] 

 

3) Řízené válcování - je to proces, při kterém se řídí celkové výrobní podmínky 

k dosažení požadovaného strukturního stavu. Jedná se především o teplotu válcování, 

deformační rychlost, velikost deformace, časové prodlevy, příp. ochlazování. Jde o 

vůbec nejpoužívanější postup válcování v dnešní době. Více v kap. 2.3. [7 - 9] 

 

2.3 ŘÍZENÉ VÁLCOVÁNÍ 

 Řízeným válcováním se nazývá proces, pomocí kterého chceme dosáhnout 

požadovaného strukturního stavu. K dosažení tohoto stavu se využívá řízením celkových 
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výrobních podmínek, ať už teplota válcování, deformační rychlost, velikost deformace, 

časové prodlevy, tak i ochlazování. Vysoké pevnostní vlastnosti s dobrým stupněm 

houževnatosti lze dosáhnout legováním a tepelným zpracováním, ale tento výrobní postup je 

značně nákladný, a proto se postupně vyvinuly různé méně nákladné způsoby 

termomechanického válcování. Cílem řízeného válcování je dosáhnout požadované 

mikrostruktury, se kterou jsou spojeny i mechanické vlastnosti materiálu. [7, 8] 

 Základní druhy řízeného válcování jsou (viz Obr. 9.): [7] 

 ŘVγ - doválcování ve spodní oblasti austenitu (dvou- nebo  třístupňové), 

 ŘVγ + α - doválcování v oblasti dvoufázové struktury, 

 ŘV + ŘO - doválcování ve spodní oblasti austenitu (dvou- nebo třístupňové) + řízené 

ochlazování, 

 ŘV + kal - řízené válcování s kalením a popouštěním. 

 

 
Obr. 9. Základní druhy řízeného válcování v závislosti teplota - čas [7] 

V - konvenční válcování; ŘT - válcování s řízenými teplotami; ŘV - řízené válcování; ŘO - 

řízené ochlazování; kal - kalení; pop - popouštění 

 

2.3.1 Struktura řízeně válcovaného vývalku 

 Na Obr. 10. je zobrazen schematický vývoj struktury v porovnání konvenčního 

válcování, řízeného válcování a válcování s řízenými teplotami během samotného tváření. 

Finální struktura po válcování s řízenými teplotami je složena z jemných rovnoosých 

zrekrystalizovaných zrn. Touto cestou válcování (tedy s řízenými teplotami) se dosáhne cca. 
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stejné struktury jako je tomu v případě konvenčního válcování a zavedením normalizačního 

žíhání. Ještě jemnější strukturu dosáhneme aplikováním řízeného válcování. 

 

 
Obr. 10. Schéma postupu válcování a struktury provalku [11] 

 

 Termomechanické neboli řízené válcování se skládá z těchto částí (viz Obr. 11.): [7] 

 předválcovací část - tváření je prováděno za vysokých teplot a díky cyklické statické 

rekrystalizaci dochází ke zjemňování austenitického zrna; 

 prodleva - materiál se díky ní ochlazuje na požadovanou teplotu, při které proběhne 

doválcování bez rekrystalizace; 

 doválcovací část - tato část je prováděná v takové oblasti, kde je nestabilní austenit, 

ale i v takovém intervalu teplot, při kterém nedochází k rekrystalizaci. Po této části 

bude austenitické zrno protáhlé ve směru válcování a bude obsahovat více nukleačních 

zárodků pro nová feritická zrna; 

 ochlazování - při této části může docházet ke zpevnění matrice, díky přítomnosti 

precipitátů. Nejvýhodnějším ochlazováním je řízené ochlazování, protože díky němu 

bude výsledné feritické zrno velmi jemné. 
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Obr. 11. Schéma řízeného válcování v závislosti teploty na čase a vývoj struktury [10] 

 

2.3.2 Mechanické vlastnosti řízeně válcovaných vývalků 

 Při řízeném válcování je pozornost dávána hlavně teplotě, deformační rychlosti a 

samotné deformaci. Všichni výše zmínění metalurgičtí činitelé hrubě ovlivňují finální 

struktury vývalku - velikost zrna. Velikost zrna drasticky ovlivňuje mechanické vlastnosti 

matrice. Ale jen o velikosti zrna to není, i další činitelé se podílí na mechanických 

vlastnostech. [9] 

 Hlavní činitelé ovlivňující mez kluzu jsou: [7] 

o zpevnění tuhého roztoku substitučními a intersticiálními prvky, 

o velikost feritického zrna, 

o precipitáty, 

o obsah perlitu a jeho mezilamelární vzdálenost, 

o Peierls - Nabarrovo napětí. 

 

 Při přeměně γ  α z rekrystalizovaného austenitu je možné vyjádřit pomocí Hall - 

Petchovým vztahem obecné napětí na mezi kluzu σk: [7] 

 

              , (1) 
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kde σ0 ….. je vnitřní napětí potřebné pro překonání Peierls - Nabarrova třecího 

   napětí,  odporu rozpuštěných cizích atomů, odporu precipitátů z tuhého 

   roztoku a defektů mřížky [MPa], 

 d ….. je průměr zrna [mm], 

 k ….. je konstanta a je měřítkem smykového napětí potřebného pro uvolnění 

   nahromaděných dislokací [MPa·mm
1/2

]. 

 

 Hodnota σ0 se sestává z několika podílů. Můžeme ji vyjádřit vztahem z přeměny γ  σ 

z nerekrystalizovaného austenitu (2) a tudíž dosadit do rovnice (1) a dostaneme rovnici (3): 

[7] 

 

                          , (2) 

                                 , (3) 

 

kde σS ….. je příspěvek zpevnění substitučními prvky [MPa],   

 σIN ….. je příspěvek zpevnění intersticiálními prvky [MPa], 

 σZ ….. je příspěvek zpevnění velikostí zrna [MPa], 

 σPR ….. je příspěvek zpevnění precipitací [MPa], 

 σPER ….. je příspěvek zpevnění perlitem [MPa], 

 σPN ….. je příspěvek zpevnění Peierls - Nabarrovým napětím [MPa]. 

 

2.3.3 Vliv jednotlivých prvků na řízené válcování 

 Uhlík - C - obsah do max. 0,2 % je z hlediska dobré svařitelnosti optimální. Zvyšuje 

především pevnost, méně ovlivňuje mez kluzu a zvyšuje tranzitní teplotu. 

 Mangan - Mn - nejčastější rozmezí je 1,3 až 1,6 %. Při vyšších obsazích podporuje 

tvorbu bainitu. Snižuje transformační teploty, a tím přispívá ke zjemnění zrna. 

 Molybden - Mo - optimální obsah je v rozmezí od 0,2 do 0,3 %. Za přítomnosti Mn 

nad 1,6 % se při obsahu do 0,5 % získá jako základní strukturní složka acikulární ferit, 

který zajišťuje dobrou kombinaci pevnostních a plastických vlastností. 

 Síra - S - optimální obsah max. 0,004 až 0,005 %. Pro speciální účely do 0,01 %. 

 Hliník - Al - pro dokonalou dezoxidaci je v kombinaci s křemíkem optimální rozmezí 

0,02 až 0,05 %. 
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 Vanad - V - na zjemnění má malý vliv. Zvyšuje pevnostní vlastnosti především 

precipitací. Doporučené rozmezí je od 0,1 do 0,15 %. 

 Niob - Nb - do obsahu 0,04 % má výrazný význam na zjemnění zrna, a tím i na 

zvýšení meze kluzu a snížení tranzitních teplot. Při obsahu nad hranicí 0,04 % je další 

zvýšení meze kluzu způsobeno precipitací za současného zvýšení tranzitních teplot. 

[7, 8, 9] 

 

2.4 TERMOMECHANIČTÍ ČINITELÉ TVÁŘENÍ 

 Tímto názvem se označují činitelé, se kterými ve vhodné kombinaci můžeme 

dosáhnout požadované mikrostruktury a tvařitelnosti, tím pádem i požadovaných vlastností. 

Mezi termomechanické činitele patří: [7, 11, 12] 

 teplota tváření, 

 deformační rychlost, 

 velikost deformace a historie tváření. 

 

2.4.1 Teplota 

 Základem je, že se stoupající teplotou klesají deformační odpory a zlepšuje se 

tvařitelnost materiálu. To je hlavní důvod, proč se většina tvářecích pochodů děje za tepla. 

S rostoucí teplotou se dává do pohybu mnoho dějů, dalším je zvyšující se pohyblivost 

dislokací a atomů, také se zrychluje difúze, a tím i uzdravovací procesy. S těmito kladnými 

jevy se protichůdně zvětšuje velikost zrna. Po překročení optimálních teplot dochází 

k rapidnímu poklesu tvařitelnosti vlivem dvou možných jevů (viz Obr. 12.): [7, 11] 

 přehřátí - abnormální zhrubnutí zrna, které lze opatrným tvářením za tepla s následnou 

opakovanou rekrystalizací napravit znovuzjemněním zrna; 

 spálení - natavení hranic zrn. Při pokusu o plastickou deformaci dojde k rozdrobení 

materiálu na jednotlivá zrna. Takový to materiál je nenávratně poškozen. 
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Obr. 12. Závislost tvařitelnosti materiálu na teplotě tváření [11] 

 

2.4.2 Deformační rychlost 

 Deformační rychlostí rozumíme změnu deformace za jednotku času: [6] 

 

     
    , (4) 

 

kde    ….. je poměrná deformační rychlost (může se i značit    - skutečná,  

   logaritmická deformační rychlost) [s
-1

]. 

 

 S rostoucí deformační rychlostí většinou tvařitelnost stoupá až do jistého maxima a 

pak zase klesá. Pro různé materiály je hodnota optimální deformační rychlosti značně odlišná. 

Při vyšších rychlostech tváření situaci komplikuje vliv deformačního tepla. [7, 11] 

 Kladem při zvyšování deformační rychlosti je zjemňování struktury. Naopak záporem 

při zvyšování deformační rychlosti je deformační odpor, který se zvětšuje, zejména pak při 

vyšších teplotách. 

  

2.4.3 Velikost deformace a historie tváření 

 Laboratorní zkoušky tvařitelnosti jsou realizovány spojitou deformací do lomu. 

V praxi ale probíhá tváření opakováním menších dílčích úběrů, oddělených časovými 

prodlevami, ve kterých se deformačně zpevněný materiál uzdravuje, a tím i obnovují jeho 

plastické vlastnosti. Při tomto způsobu tváření je bráněno mikrotrhlinám v rozšiřování, 

protože v prodlevách může dojít k rekrystalizaci, a tím ke zjemnění zrna. Časová posloupnost 

a velikost jednotlivých úběrů v kombinaci s teplotními parametry tváření tvoří deformační 
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historii. Díky jejím vhodným řízením lze kladně i záporně ovlivnit tvařitelnost i výsledné 

vlastnosti materiálu. [7, 11] 

 

2.5 UZDRAVOVACÍ PROCESY 

 Plastickou deformací se materiál obecně zpevňuje. Tento materiál má snahu, v sobě 

nakumulovanou vnitřní energii snížit, neboli dostat na původní úroveň. Toto odpevňování se 

děje přes procesy zvané uzdravovací nebo změkčovací, či odpevňovací procesy. Tyto procesy 

se vykazují hlavně snížením hustoty dislokací. 

 Uzdravovací procesy můžeme rozdělit podle dvou hledisek: [7, 11, 13] 

 podle typu, 

 podle časové posloupnosti. 

 

 Rozlišujeme dva základní typy uzdravovacích procesů - zotavení a rekrystalizaci. 

 Z časového hlediska rozdělujeme uzdravovací procesy na dynamické a 

postdynamické. [11] 

 

2.5.1 Dynamické uzdravování struktury 

 Dynamické uzdravování probíhá během vlastní deformace (např. při vstupu materiálu 

do pásma deformace mezi válci při válcování). Deformace nutná pro zahájení tohoto 

dynamického procesu je za stejných podmínek vždy větší než deformace pro zahájení 

statického procesu (postdynamického) uzdravování. [7, 11] 

 Kinetiku tohoto uzdravovacího procesu urychlují vyšší velikosti a rychlosti deformace, 

vyšší teplota, nižší velikost výchozího zrna a také nižší obsah legujících prvků. [14] 

 

2.5.2 Postdynamické uzdravování struktury 

 Postdynamické uzdravování startuje až po ukončení deformace, tedy až po celém 

tvářecím cyklu (během ochlazování, ale také po každém úběru). [11] 

 Jednoduchou charakteristiku procesu si lze představit tak, že výchozí struktura 

materiálu je před deformováním tvořena rovnoosými, kulovitými útvary. Během tváření se 

zrna začnou prodlužovat ve směru hlavní deformace, ale mění se pouze jejich tvar, nikoli 

jejich velikost. Tato struktura není ta pravá k získání požadovaných vlastností, protože zrna 

mají v různých směrech různé vlastnosti. Mnohem lepší vlastnosti vykazuje struktura, která je 

tvořena rovnoměrnými, rovnoosými, kulovitými a jemnými zrny, která vznikla díky 

postdynamické rekrystalizaci. [7, 11, 13] 
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 Rychlost všech uzdravovacích procesů je ovlivněna chemickým složením materiálu, 

jeho teplotou a dalšími faktory. Kinetika postdynamického uzdravování také závisí ještě na 

době žíhání po tváření a na velikosti předchozí deformace. Tuto kinetiku popisuje Avramiho 

rovnice, resp. popisuje, jak se rekrystalizovaný podíl XR při izotermickém žíhání mění s jeho 

dobou: [11] 

 

                , (5) 

 

kde n ….. je kinetický exponent, 

 K ….. je veličina vyjadřující vliv termomechanických podmínek tváření a 

   žíhání. 

 

 Veličina XR nám ukazuje, kolik deformací protažených zrn se přeměnilo na zrna nová 

(rovnoosá). Kvantitativní výsledky se udávají v procentech, resp. rekrystalizovaný podíl se 

může pohybovat v intervalu <0;1>. Když rekrystalizovaný podíl vykazuje 0 %, tak se jedná o 

zcela deformovanou strukturu. Naopak, pokud rekrystalizovaný podíl bude 100 %, tak 

struktura je zcela uzdravena (dokonale zrekrystalizovaná). Jak je vidno na Obr. 13., tak 

rekrystalizovaný podíl nenarůstá lineárně, ale má esíčkovitý tvar. To je dáno zpomalujícími 

faktory na začátku a na konci průběhu statické rekrystalizace. [11] 

 

 
Obr. 13. Závislost rekrystalizovaného podílu na logaritmu času žíhání [11] 

 

 Statická rekrystalizace ale není jediným uzdravovacím procesem postdynamického 

uzdravování. Kdybychom změřili celkový stupeň změkčení X, zjistili bychom hodnoty vyšší, 

než odpovídají jenom rekrystalizaci. Lze to vysvětlit tím, že do celkového změkčení vstupuje 

kromě rekrystalizace, také statické zotavení. [7, 11] 
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 Křivky X = f(log t) bývají složitější než jednoduché průběhy křivek Avramiho rovnice 

XR = f(log t). Složitější svým průběhem i svým charakterem, protože do nich promlouvají 

další probíhající uzdravovací mechanismy, které jsou vyvolány různě velikou předchozí 

deformací (viz Obr. 14.). [11] 

 

 
Obr. 14. Závislost stupně změkčení na logaritmu času žíhání [11] 

a - jen statické zotavení; b - statické zotavení + statická rekrystalizace; c - statické zotavení 

+ metadynamická rekrystalizace + statická rekrystalizace; d - statické zotavení + 

metadynamická rekrystalizace. 

 

2.6 KALIBRACE 

 Výroba tvarové oceli různých rozměrů a tvarů se uskutečňuje válcováním na 

kalibrovaných válcích, tj. na válcích se speciálně provedenými zářezy, které svým tvarem 

odpovídají požadované změně válcovaného kovu. Válcování v kalibrech je charakterizováno 

výrazným projevem nerovnoměrného úběru a různým projevem deformace v příčném směru 

(omezené nebo vynucené šíření). [15, 16] 

 Správně stanovená kalibrace válců pro určitou tvarovou ocel vyžaduje splnění 

několika základních požadavků, které jsou: [15] 

a) získání přesného tvaru s přesnými rozměry, 

b) dosažení čistého a hladkého povrchu válcované tvarové oceli, 

c) respektování minimální spotřeby energie, válců a válcovacího času, 

d) zajištění minimálního vnitřního pnutí v hotové tvarové oceli, 

e) zajištění výrobnosti válcovací trati. 

 

 Kalibry můžeme rozdělit podle různých hledisek: [15] 

1. Podle tvaru a použití kalibru při válcování: 
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a) Kalibry předválcovací - svým tvarem jsou určeny jen pro postupné zmenšování 

průřezové plochy válcovaného materiálu. Nazýváme je také kalibry 

prodlužovacími. Z nejrozšířenějších tvarů sem patří skříňové (viz Obr. 15a)), 

kosočtvercové (viz Obr. 15b)), čtvercové (viz Obr. 15c)), oválové (viz Obr. 

16d)), kruhové (viz Obr. 15e)). 

 

 
   a)       b)        c)          d)    e) 

Obr. 15. Tvary prodlužovacích kalibrů [17] 

a) skříňový; b) kosočtvercový; c) čtvercový; d) oválový; e) kruhový. 

 

b) Kalibry přípravné - svým tvarem jsou určeny také k dalšímu zmenšování 

průřezové plochy válcovaného kovu. Ale také v nich dochází už i k hrubé 

tvarové změně, které se hrubě blíží hotovnímu profilu. Jako příklad bychom do 

této skupiny mohli zařadit kalibry stejného tvaru, jako jsou skříňové, čtvercové, 

kosočtvercové a kruhové nebo oválové kalibry. 

c) Kalibry předhotovní - slouží k válcování tvarové oceli v předposledním 

průchodu. Svými tvary se plně blíží hotovním tvarovým vývalkům. 

d) Kalibry hotovní - v těchto kalibrech se dosahuje konečného tvaru vývalku. 

Tvar a rozměry jsou v souladu s hotovním tvarem vývalku. Rozdíl je jen v tom, 

že se při konstrukci kalibru uvažuje s tepelnou roztažností a dovolenou 

tolerancí. 

 

2. Podle významu a účelu kalibru: 

a) Jalové kalibry - setkáváme se s nimi u válcování na válcovací stolici trio. Jsou 

ale značně nevýhodné, ale někdy také nevyhnutelné, a to hlavně při válcování 

oceli složitějších tvarů. Schéma je na Obr. 16. 
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Obr. 16. Schéma jalových kalibrů [16] 

1, 2, 3, 4 - aktivní (válcovací) kalibry; 1‘, 2‘, 3‘, 4‘ - neaktivní (jalové) kalibry 

 

b) Pěchovací kalibry - slouží k lepšímu protváření vývalku. Používají se např. 

jako přípravné kalibry při válcování kolejnic. 

c) Rozřezávací kalibry - slouží k rozdělení kovu v počátečních průchodech při 

válcování nosníků. 

 

2.6.1 Kalibrace válců pro válcování kruhové oceli 

 Cílem kalibrace válců, které jsou používány pro válcování kruhové oceli je dosažení 

přesného kruhového tvaru a jakostního povrchu tvářeného kovu [15]. 

 Kruhovou ocel nelze vždy rozměrově přesně vyválcovat, jelikož při válcování působí 

nepředvídané technologické vlivy. S jistou rozměrovou přesností počítají i normy, které 

dávají výrobcům jistou vůli v rozměrové přesnosti. [3] 

 Pro válcování kruhové oceli se používá vícero kalibrovaných válců v určitém pořadí. 

Tyto typy kalibrů a jejich pořadí se souhrnně nazývají kalibračními řadami. Pro kruhovou 

ocel se využívají tyto kalibrační řady: [3, 1] 

 

a) Ovál - čtverec 

 Tato soustava patří k nejpoužívanějším soustavám prodlužovacích kalibrů. Používá se 

při válcování drátů a kruhové oceli do 20 mm na jemných a moderních drátotratích. Soustava 

umožňuje válcovat požadovanou kruhovou ocel s minimálním počtem průchodů. 

 K základním přednostem této soustavy patří: 
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 dosažení značného prodloužení - v oválových kalibrech se součinitel prodloužení 

pohybuje v mezích 1,3 - 1,8. V jednotlivých průchodech dosahuje i 2 a více. Ve 

čtvercových kalibrech dosahuje hodnoty mezi 1,2 - 1,6; 

 rychlé zmenšování průřezu a to ovlivňuje: 

o snížení počtu průchodů, 

o nižší spotřebu energie, 

o snížení počtu válcovacích stolic (kalibrů). 

 

 K základním nedostatkům této soustavy patří: 

 hluboký zářez čtvercového kalibru; 

 přílišná odlišnost prodloužení ve čtvercovém a oválovém kalibru; 

 malá stabilita oválového provalku ve čtvercovém kalibru; 

 značná nerovnoměrnost výškové deformace po šířce provalku, a to jak v oválovém, 

tak i ve čtvercovém kalibru a tato nerovnoměrnost vede k: 

o zvyšování napětí v provalku, 

o zvyšování opotřebení oválového kalibru, 

o zvyšování potřebné energie. 

 

b) Kosočtverec - čtverec 

 Soustava kalibrů, ve které se střídají kalibry kosočtvercového a čtvercového tvaru, se 

používá jako předválcovacích a přípravných kalibrů pro válcování kruhové oceli a především 

pro válcování čtvercové oceli. Uplatňuje se při válcování na jemných, středních a 

sochorových válcovacích tratích. Prakticky se používají tam, kde je potřeba menší 

prodloužení než v soustavě kalibrů ovál - čtverec.  Součinitel prodloužení se ve čtvercovém a 

v kosočtverečném kalibru přibližně sobě rovnají a to 1,15 - 1,4. 

 K základním přednostem této soustavy patří: 

 možnost získání geometricky přesných čtverců se zaplněnými rohy; 

 možnost válcování čtvercových průřezů; 

 vysoká stabilita provalků v obou případech. 

 

 K základním nedostatkům této soustavy patří: 

 hlubší zářezy oproti skříňovým kalibrům, což vede k zeslabení válců a snížení jejich 

pevnosti; 
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 v případě přeplnění kalibrů vzniká nebezpečí tvoření výronků a záložek. 

 

c) Ovál - kruh 

 Soustava kalibrů, kde se postupně střídají kalibry kruhového a oválového tvaru, se 

převážně používají na tratích pro válcování kruhové oceli. Především se používají tam, kde je 

sortiment kruhové oceli velmi blízký. Tato soustava se také používá v posledních stolicích 

hotovního pořadí při válcování drátů. 

 K základním přednostem této soustavy patří: 

 válcování provalku v kalibrech probíhá bez ostrých hran a náhlých přechodů, což 

zabezpečuje rovnoměrnější rozložení výškové deformace; 

 tvary kalibrů a způsob válcování napomáhají snadnému odpadávání okují; 

 minimální opotřebení kalibrů. 

 

 K základním nedostatkům této soustavy patří: 

 obtížné zavádění oválového provalku do kruhového kalibru; 

 poměrně nízké hodnoty prodloužení 1,2 - 1,4. 

 

d) Ovál - pěchovací ovál 

 Tento druh řady, ve které se střídá normální ovál s pěchovaným oválem, se používá 

především na jemných spojitých válcovacích tratích pro válcování kruhové oceli se zhoršenou 

tvařitelností, a kde se vyžaduje malé prodloužení. Tento normální oválový kalibr je zařezán ve 

vertikálních válcích a pěchovací oválový kalibr v horizontálních válcích. 

 

 K základním přednostem této soustavy patří: 

 válcovaný provalek není třeba hranit, jako tomu je při použití jiných soustav kalibrů, 

např. ovál - čtverec; 

 oba tyto tvary (ovál i pěchovací ovál) mají plynule měnící se obrys, který vytváří 

příznivé podmínky pro získání jakostního povrchu válcovaného provalku. 
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3 CÍLE PRÁCE 

 Cílem této práce bylo experimentální optimalizování postupu předválcování tyčí za 

tepla s kruhovým průřezem o vstupním průměru 55 mm na konečný průměr 20 mm, přičemž 

byla vyvinuta cílená snaha na dosažení co nejvyšší doválcovací teploty. Experiment byl 

prováděn na předválcovací vratné duo stolici laboratorní polospojité válcovací trati. Tato trať 

byla zprovozněna v roce 2012 a je určena k optimalizačním simulacím podmínek teplotně 

řízeného válcování a ochlazování tyčí kruhového průřezu a ke studiu procesů intenzivního 

tváření za tepla. 

 Zvyšování doválcovací teploty se realizovalo změnami různých parametrů, jako byla 

vstupní délka polotovaru, teplota jeho ohřevu, rychlost otáčení válců předválcovací stolice a 

případně i zavedení mezioperačního ohřevu během předválcování. Tyto podmínky se mezi 

sebou různě kombinovaly a celkem bylo odválcováno dvanáct vzorků. Samotná snaha zvýšit 

doválcovací teplotu byla vyvíjena, aby se stanovil postup této trati pro její zvýšení a určit jaké 

vlivy mají jednotlivé parametry válcování. Dále pro bezproblémový chod a spolupráci mezi 

oběma částmi laboratorní válcovny. 

 K experimentu byla použita ocel 100Cr6, která má vysoké deformační odpory a 

v praxi se používá k výrobě valivých ložisek [18]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

4.1 POUŽITÁ OCEL 100Cr6 

 Pro experiment byla použita středně legovaná ocel typu 100Cr6 chemického složení 

uvedeného v Tab. 2. Je to chromová ocel využívána pro valivá ložiska (někdy také nazývána 

jako ložisková ocel). V širším smyslu je ocel vhodná na součásti s velmi tvrdým povrchem 

odolným proti opotřebení. Ocel 100Cr6 je dobře tvařitelná za tepla a je vhodná k přímému 

kalení. Ve stavu žíhaném na měkko je dobře obrobitelná. [18] 

 

Tab. 2. Chemické složení použité oceli v hm. % 

C MN Si P S 

0,994 0,38 0,324 0,011 0,011 

Cr Al V Ti Sn 

1,45 0,035 0,008 0,0019 0,002 

 

B Sb N 

 0,0002 0,001 0,0045 
 

 

 Na Obr. 17. lze vidět vzorek před válcováním s počáteční geometrií (viz Obr. 17a)) a 

poté i s pomocnými úkosy (viz Obr. 17b)). Úkosy se na vzorku dělají pomocí pásové pily 

proto, aby se vylepšily jeho záběrové podmínky. Jejich parametrem je úhel úkosu, který je 

60° neboli 30° podle strany pohledu; rovná ploška je 1cm široká na čelní straně tyče a úkosy 

jsou na sebe navzájem kolmé, z důvodu hranění při válcování. Pro představu je na Obr. 18. 

vyobrazen také vzorek po deformaci. 

 

  
a) b) 

Obr. 17. Vzorek před válcováním bez úkosů a) a s úkosy b) 
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Obr. 18. Vzorek po válcování 

 

 Volba tohoto materiálu nebyla nikterak složitá. Zvolil se materiál, kterého bylo 

kvantitativně pro experiment dostatek a hlavně bylo známo, jak se materiál chová při 

deformaci. Nemohl být zvolen materiál s až příliš nízkými deformačními odpory, proto jsme 

zvolili materiál, který měl deformační odpory vyšší. 

 

4.2 POLOSPOJITÁ LABORATORNÍ VÁLCOVNA TYČÍ 

 Tato trať byla zprovozněna v roce 2012 a je určena k optimalizačním simulacím 

podmínek teplotně řízeného válcování a ochlazování tyčí kruhového průřezu a ke studiu 

procesů intenzivního tváření za tepla. 

 Válcovací trať je vybavena mnoha zařízeními pro plynulost, efektivitu a komfort 

experimentů (viz Obr. 19.). 
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Obr. 19. Schéma laboratorní polospojité válcovací tratě 

CR - chladící rošt; CB - chladící box; D - nádrž dusíku; DV - akumulátor dusíku s vodou; EN 

- elektrické nůžky; EP1 - el. odporová pec (stabilní); EP2 - el. odporová pec (mobilní); EP3 - 

el. odporová pec (mobilní); EPK - el. vysokoteplotní kanthalová pec; HS - horizontální stolice 

hotovního pořadí; KN - kalící nádrž; KV - kalící vana; MST - mobilní stanoviště 

termoskenerů; N - nůžky; OM - odměřovací mikroskop; OP - ovládací pult; P - pásová pila; 

PC - ovládací počítač; PP - plynová pec; SP - sklad předvalků; ST - stanoviště termoskenerů; 

SV - sklad válců; V - válečkový dopravník; VDS - vratná duo stolice; VO - volné ochlazování; 

VS - vertikální stolice hotovního pořadí 

 

 Pece (viz Obr. 20.) - tato trať disponuje hlavní plynovou pecí s max. teplotou 1300 °C 

a několika dalšími stabilními či mobilními elektrickými odporovými pecemi (1250 - 

1800 °C - v případě superkanthalové pece). Tyto pece mohou sloužit jak pro ohřev 

materiálu před válcováním, tak i pro mezioperační ohřev materiálu, resp. pro tepelné 

zpracování nebo řízené zpomalené ochlazování (v kombinaci s kalicí vanou 

vybavenou oběhovým čerpadlem). 
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Obr. 20. Hlavní plynová pec (vlevo) a mobilní elektrická odporová pec (vpravo) 

 

 Měření povrchové teploty (viz Obr. 21.) - tato problematika je zvládnutá díky jedním 

přenosným pyrometrem (200 - 1400 °C) a čtyřmi operativně na konzoly umístitelnými 

teplotními skenery vysokorychlostního typu (s rozsahy 300 - 1000 °C, 400 - 1200 °C, 

600 - 1400 °C). 

 

 

 

Obr. 21. Teplotní skener vysokorychlostního typu na stolici (vlevo) a s detailem (vpravo) 

 

 Předválcovací vratná stolice (viz Obr. 22.) - stolice také slouží k přípravě polotovarů 

pro spojité hotovní pořadí. Je vybavena několika sady válců. První sada s průměrem 

válců až 350 mm umožňuje vyválcovat kulatinu 15,8 mm z nápichu kulatiny 55 mm. 
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Druhá sada válců je určena pro válcování kulatiny 7,9 mm z nápichu kulatiny 26 mm. 

Kalibrační řada je v obou případech plochý ovál - kruh. Třetí sada válců s kalibrační 

řadou kosočtverec - čtverec umožňuje naválcovat nejmenší tyč kvadrát 14 mm z 

nápichu kvadrát 45 mm, resp. kulatina 50 mm. Válce čtvrté sady jsou hladké o 

průměru 350 mm. Hladké válce lze využít pro válcování výchozího polotovaru o 

čtvercovém průřezu s délkou strany až 84 mm. 

 

 

 

Obr. 22. Předválcovací vratná stolice (vlevo), s detailním záběrem na kalibrovaný válec 

s vpustkami (vpravo) 

 

 Spojité hotovní pořadí (viz Obr. 23.) - pořadí se sestává ze čtyř samostatně 

poháněných válcovacích stolic, v němž se střídají horizontální a vertikální stolice (H - 

V - H - V) s volitelnou mezistolicovou vzdáleností (min. 1m). Z nápichu kulatiny 20 – 

6,4 mm je možné válcovat kruhové tyče o průměru 12,3 – 4,2 mm. Nejvyšší válcovací 

rychlost je cca. 2,5 m·s
-1

. Spojité hotovní pořadí využívá zejména produkty 

z předválcovací stolice, rozměrově sladěné s požadavky tohoto pořadí. Vývalek délky 

až 3 m lze ochlazovat volně na vzduchu, zrychleně tlakovou vodou (s regulovatelnou 

intenzitou tlaku vody ve třech prstencích), zpomaleně v žíhacích pecích, nebo 

nasměrovat vývalek přímo do kalicí vany s délkou 3,1 m. 
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Obr. 23. Spojité hotovní pořadí s ovládacím pultem (vlevo) a s chladícím úsekem za 4. stolicí 

(vpravo) 

 

 Řídicí systém - řízení procesů, měření a ukládání dat (povrchové teploty, teplota 

v pecích, výšky válcovací mezery, rychlosti otáčení válců, válcovací síly, momenty 

aj.) je realizováno průmyslovými počítači typu PLC. 

 

4.3 POSTUP LABORATORNÍHO VÁLCOVÁNÍ 

 Laboratorní válcování probíhalo na polospojité válcovací trati tyčí, která je umístěna 

v areálu VŠB-TU Ostrava. K experimentu byly použity vzorky středně legované chromové 

oceli 100Cr6. Abychom mohli ovlivnit doválcovací teplotu, tak se musely měnit různé 

proměnné válcování a ty jsou: 

 délka vzorku, 

 rychlost otáčení válců, 

 počáteční teplota vzorku, 

 mezioperační ohřev materiálu. 

 

 Bylo odválcováno dvanáct vzorků s různými podmínkami. V Tab. 3. je zobrazený 

stručný přehled válcovaných vzorků a plán, který toto válcování doprovázel. 
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Tab. 3. Plán válcování 

Číslo 

vzorku 

Délka 

vzorku 

Počáteční teplota 

vzorku 

Rychlost otáčení 

válců 

Mezioperační ohřev 

vzorku 

IDx l TPOČ vv TMEZI 

[-] [mm] [°C] [min
-1

] [°C] 

ID1 600 1170 Rychlé bez meziohřevu 

ID2 600 1120 Rychlé bez meziohřevu 

ID3 600 1170 Pomalé bez meziohřevu 

ID4 400 1170 Rychlé bez meziohřevu 

ID5 400 1120 Pomalé bez meziohřevu 

ID6 400 1120 Pomalé s meziohřevem 

ID7 400 1170 Pomalé bez meziohřevu 

ID8 400 1170 Pomalé s meziohřevem 

ID9 400 1120 Rychlé s meziohřevem 

ID10 400 1170 Rychlé s meziohřevem 

ID11 800 1170 Rychlé bez meziohřevu 

ID12 800 1170 Pomalé bez meziohřevu 
 

 

 U vzorků se měnila jejich geometrie, resp. jejich délka. Pro ovlivnění doválcovací 

teploty byla tyč zkrácená na délku 400, 600 nebo 800 mm pomocí pásové pily. Minimální 

dovolená délka vzorku byla stanovena na 400 mm kvůli konstrukčním důvodům válcovací 

stolice, tj. kvůli přítomnosti vpustek, které jsou samy 400 mm dlouhé. Tedy vzorek dlouhý 

400 mm je příliš krátký a nedostupný na tradiční popostrčení, tak se vyvinulo pomocné 

zařízení k vyřešení tohoto problému. Díky němu se délka 400 mm může válcovat bez potíží. 

Na Obr. 24. je zobrazeno toto pomocné zařízení. Délka 800 mm je zase maximální délka, 

kterou dovoluje kapacita laboratoře. 

 Počáteční teplota vzorku se také měnila a to na hodnoty 1120 a 1170 °C v mobilních 

elektrických odporových pecích. 

 Byla také měněna rychlost otáčení válců za účelem ovlivnění doválcovací teploty. 

Byla použita varianta tzv. rychlého válcování (14 - 26 min
-1

) a varianta tzv. pomalého 

válcování (12 - 21 min
-1

) (viz Obr. 25.). 

 Další možností ovlivnění doválcovací teploty bylo zařazení mezioperačního ohřevu. 

Materiál byl po druhém úběru vložen zpět do pece vyhřáté na teplotu počáteční daného 

vzorku po dobu jedné minuty. 
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Obr. 24. Pomocné zařízení k popostrčení vzorku do válců přes vpustky 

a) samotné pomocné zařízení; b) pomocné zařízení zaváděné do vpustky válcovací 

stolice 

 

 
Obr. 25. Válcovací plán otáček válců 
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5 DISKUZE VÝSLEDKŮ 

 

 Bylo odválcováno dvanáct vzorků s různými podmínkami válcování za účelem 

zvýšení doválcovací teploty a navržení optimálního postupu válcování. Kombinací parametrů 

experimentu bylo dosaženo doválcovací teploty v širokém rozsahu teplot 796 až 884 °C. (viz 

Obr. 26. a Tab. 4.). 

 

Tab. 4. Vzorky s parametry a jejich doválcovacími teplotami 

IDx l TPOČ vv TMEZI TDOV 

[-] [mm] [°C] [min
-1

] [°C] [°C] 

ID1 600 1170 Rychlé bez meziohřevu 814 

ID2 600 1120 Rychlé bez meziohřevu 825 

ID3 600 1170 Pomalé bez meziohřevu 816 

ID4 400 1170 Rychlé bez meziohřevu 860 

ID5 400 1120 Pomalé bez meziohřevu 817 

ID6 400 1120 Pomalé s meziohřevem 837 

ID7 400 1170 Pomalé bez meziohřevu 822 

ID8 400 1170 Pomalé s meziohřevem 851 

ID9 400 1120 Rychlé s meziohřevem 864 

ID10 400 1170 Rychlé s meziohřevem 884 

ID11 800 1170 Rychlé bez meziohřevu 819 

ID12 800 1170 Pomalé bez meziohřevu 796 
 

 

 Jak lze podle tabulky nebo obrázku poznat, tak nejnižší doválcovací teploty dosáhl 

vzorek s označením ID12, který byl válcován osmi průchodovým režimem. Jeho délka byla 

zkrácena na dovolenou velikost 800 mm kvůli kapacitním podmínkám válcovny, ohřát byl na 

počáteční teplotu 1170 °C bez zavedení mezioperačního ohřevu a válcováním při nízkých 

rychlostech otáčení válců, resp. 12 - 21 min
-1

. Tyto podmínky válcování vedly k tomu, že 

doválcovací teplota tohoto vzorku se vyšplhala na nízkých 796 °C. 

 Rozdílný extrém byl pozorován u vzorku s označením ID10, kdy jeho doválcovací 

teplota byla naměřena na hodnotě 884 °C. Hlavním důvodem byly podmínky válcování. 

Tento vzorek byl válcován taktéž osmi průchodovým režimem. Jeho délka byla zkrácena na 

minimální velikost, která lze na laboratorní válcovací trati válcovat kvůli konstrukčním 

důvodům stolice a to 400 mm. Počáteční teplota byla nastavena na 1170 °C, rychlost otáčení 
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válců bylo rychlé, tj. 14 - 26 min
-1

. U tohoto vzorku byl po druhém úběru zařazen 

mezioperační ohřev po dobu jedné minuty v peci vyhřáté na počáteční teplotu vzorku. 

 

 
Obr. 26. Doválcovací teploty všech vzorků 

 

 Na Obr. 27. je zaznamenán průběh teplot dvou rozdílných extrémů na površích 

vzorků ID10 (nejvyšší doválcovací teplota, resp. 884 °C) a ID12 (nejnižší doválcovací 

teplota, resp. 796 °C) po posledním úběru, tj. osmém. 

 Na Obr. 28. lze vidět průběh teplot u vzorku s nejvyšší doválcovací teplotou během 

celého postupu válcování. Klesající tendence je způsobena chladnutím materiálu díky okolní 

atmosféře. Dalším velkým faktorem, který snižuje teplotu vzorku je přestup tepla z materiálu 

do pracovních válců. Vývin deformačního tepla není až tak velký, aby pokryl ztráty teploty 

vzorku. Na obrázku je i zaznamenána volba mezioperačního příhřevu vzorku, rozpoznatelná 

díky většímu prostoji mezi druhým a třetím úběrem. Rozdíl v délce vzorku je taktéž dosti 

zřejmý. 
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Obr. 27. Průběh doválcovací teploty u vzorku ID10 a ID12 

 

 
Obr. 28. Průběh teploty na povrchu vzorku ID10 během celého postupu válcování 
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 Po průběhu celého experimentu byly první zřetelné výsledky jasné, a to takové, že 

nejvyšší doválcovací teplotu dosáhneme s následujícími podmínkami válcování: 

 ↑ počáteční teplota vzorku, 

 ↓ délka vzorku, 

 ↑ rychlost otáčení válců, 

 + zavedení mezioperačního příhřevu vzorku. 

 

 Naopak pro tzv. dosažení nejnižší doválcovací teploty vzorku pomohou tyto podmínky 

válcování: 

 ↓ počáteční teplota vzorku, 

 ↑ délka vzorku, 

 ↓ rychlost otáčení válců, 

 - vynechání mezioperačního příhřevu vzorku. 

 

5.1 VLIV JEDNOTLIVÝCH ASPEKTŮ NA DOVÁLCOVACÍ TEPLOTU 

 Vzorky se mezi sebou lišily různými podmínkami válcování, ať už to bylo počáteční 

teplotou, délkou nebo mezioperačním ohřevem vzorku, či rychlostí otáčení válců stolice. Díky 

těmto podmínkám bylo možno pozorovat, tzv. chování doválcovací teploty povrchu 

materiálu, který byl válcován osmi průchodovým režimem. 

 

5.1.1 Délka vzorku 

 Použitá ocel typu 100Cr6 byla ve formě tyče zkracována v laboratoři pomocí pásové 

pily na délky 400, 600 nebo 800 mm. Vzorky byly ještě upravovány značným zkosením 

čelních ploch, aby se vylepšily záběrové podmínky. Úkosy byly pod úhlem 60° neboli 30° od 

osy vzorku a pod vzájemnou kolmostí. Navíc byla vytvořena mezi nimi ploška o šířce 1 cm na 

čelní straně. 

 Aby se dala porovnávat délka vzorku jako vlivu na doválcovací teplotu, tak ostatní 

podmínky válcování musely být zachovány ve vzájemné shodě, tj. počáteční teplota, rychlost 

otáčení válců a zařazení mezioperačního ohřevu. Tuto podmínku i s výsledkem této závislosti 

ukazuje Tab. 5. a Obr. 29.. 
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Tab. 5. Porovnávané vzorky a jejich podmínky válcování 

IDx l TPOČ vv TMEZI TDOV 

[-] [mm] [°C] [min
-1

] [°C] [°C] 

ID4 400 1170 Rychlé bez meziohřevu 860 

ID1 600 1170 Rychlé bez meziohřevu 814 

ID7 400 1170 Pomalé bez meziohřevu 822 

ID3 600 1170 Pomalé bez meziohřevu 816 

ID4 400 1170 Rychlé bez meziohřevu 860 

ID11 800 1170 Rychlé bez meziohřevu 819 

ID7 400 1170 Pomalé bez meziohřevu 822 

ID12 800 1170 Pomalé bez meziohřevu 796 
 

 

 

 
Obr. 29. Závislost doválcovací teploty na délce materiálu 
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 Byly mezi sebou porovnávány čtyři sady vzorků. Podmínky válcování jednotlivých 

dvojic byly rozdílné, avšak mezi jednotlivými vzorky dané dvojice byly zachovány ve shodě 

(kromě zkoumané podmínky délky vzorku, ta byla proměnlivá). 

 Všechny sady vykazovaly podobný trend, tedy klesající doválcovací teplotu s rostoucí 

délkou vzorku nebo naopak rostoucí doválcovací teplotu s klesající délkou vzorku. 

 Základním poznatkem, že doválcovací teplota vzorku roste se zkracující se délkou 

vzorku, se vysvětluje dobou chladnutí. Delší vzorek se déle válcuje, a tím i podstatně více 

chladne. 

 Závěrem tedy můžeme stanovit, že délka vzorku má podstatný vliv na doválcovací 

teplotu. Se zkracující se délkou vzorku roste doválcovací teplota a naopak. 

 

5.1.2 Počáteční teplota vzorku 

 Tyče byly ohřívány v mobilních elektrických odporových pecích na dvě základní 

teploty válcování, tj. 1120 a 1170 °C. 

 Pro porovnání bylo nutné dodržet ostatní podmínky v rovnosti daných dvojic vzorků, 

resp. délka a mezioperační ohřev vzorku, či rychlost otáčení pracovních válců stolice. V Tab. 

6. jsou tyto podmínky zaznamenány. Na Obr. 30. je grafické vyobrazení závislosti 

doválcovací teploty na počáteční teplotě vzorku. 

 

Tab. 6. Porovnávané vzorky a jejich podmínky válcování 

IDx l TPOČ vv TMEZI TDOV 

[-] [mm] [°C] [min
-1

] [°C] [°C] 

ID2 600 1120 Rychlé bez meziohřevu 825 

ID1 600 1170 Rychlé bez meziohřevu 814 

ID5 400 1120 Pomalé bez meziohřevu 817 

ID7 400 1170 Pomalé bez meziohřevu 812 

ID9 400 1120 Rychlé s meziohřevem 864 

ID10 400 1170 Rychlé s meziohřevem 884 
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Obr. 30. Závislost doválcovací teploty na počáteční teplotě vzorku 

 

 Mezi sebou byly porovnávány tři sady po dvou vzorcích. Podmínky válcování 

jednotlivých dvojic byly rozdílné, avšak mezi jednotlivými vzorky dané dvojice byly 

zachovány ve shodě (kromě zkoumané podmínky počáteční teploty vzorku, ta byla 

proměnlivá). 

 Dvě sady vykazovaly trend, který byl očekáván, a to takový, že doválcovací teplota 

vzorků rostla s jejich rostoucí počáteční teplotou. Jediná sada vzorků vykazovala velmi mírný 

pokles doválcovací teploty s rostoucí počáteční teplotou vzorků. 

 Důvod očekávaného růstu doválcovací teploty s růstem počáteční teploty je ten, že čím 

vyšší teplotu si materiál do procesu tváření nese, tím vyšší teplotu si také odnese. Pokles jedné 

sady vzorků se může vysvětlit větším prostojem mezi jednotlivými úběry neboli špatnou 

obsluhou při válcování této sady, protože jak jde vidět v kap. 5.1.3 níže, tak s opačným 

trendem než s očekávaným se setkáváme opět u vzorku s označením ID1. Vždy stačí malý 

odklon od ideálního postupu k tomu, aby se doválcovací teplota chovala opačně. 

 Závěrem můžeme tedy stanovit, že počáteční teplota vzorku má menší vliv na 

doválcovací teplotu, avšak v kombinaci se zavedeným mezioperačním ohřevem po druhém 

úběru vliv stoupá. S rostoucí počáteční teplotou vzorku roste doválcovací teplota a naopak. 

 

5.1.3 Rychlost otáčení válců 

 Tyče byly válcovány dvěma rychlostními stupni válcování. Válce se otáčely dvěmi 
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-1
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-1
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 Aby bylo možné závislost doválcovací teploty na rychlosti otáčení válců sledovat bylo 

nutné, aby ostatní podmínky jednotlivých sad vzorků byly shodné, tj. délka, meziohřev  a 

počáteční teplota vzorku. Tab. 7. ukazuje podmínky jednotlivých vzorků a Obr. 31. 

zobrazuje závislost doválcovací teploty na rychlosti otáčení válců. 

 

Tab. 7. Porovnávané vzorky a jejich podmínky válcování 

IDx l TPOČ vv TMEZI TDOV 

[-] [mm] [°C] [min
-1

] [°C] [°C] 

ID3 600 1170 Pomalé bez meziohřevu 816 

ID1 600 1170 Rychlé bez meziohřevu 814 

ID7 400 1170 Pomalé bez meziohřevu 812 

ID4 400 1170 Rychlé bez meziohřevu 860 

ID6 400 1120 Pomalé s meziohřevem 837 

ID9 400 1120 Rychlé s meziohřevem 864 

ID12 800 1170 Pomalé bez meziohřevu 796 

ID11 800 1170 Rychlé bez meziohřevu 819 
 

 

 
Obr. 31. Závislost doválcovací teploty na rychlosti otáčení válců 

 

 Byly mezi sebou porovnávány čtyři sady vzorků. Podmínky válcování jednotlivých 

dvojic byly rozdílné, avšak mezi jednotlivými vzorky dané dvojice byly zachovány ve shodě 

(kromě zkoumané podmínky rychlosti otáčení válců, ta byla proměnlivá). 

 Tři sady vykazovaly podobný trend, tedy stoupající doválcovací teplotu s rostoucí 

rychlostí otáčení válců. Ale až na jednu sadu vzorků, která vykazovala mírný pokles. 
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 S vyšší rychlostí otáčení válců se sice snižují záběrové schopnosti válců, ale hlavně se 

snižuje doba válcování, a tím materiál kratší dobu chladne, a tím i doválcovací teplota bude 

vyšší. Pro zlepšení záběrových schopností válců se na materiálu nechaly udělat úkosy a pro 

ještě jistější cestu se pomáhalo materiálu mezi válce klepnutím kladivem. Mírný pokles 

doválcovací teploty u sady vzorků ID3 a ID1 se mohl promítnout díky špatné obsluze, protože 

v kap. 5.1.2 lze vidět, že opačný trend jaký by se dal očekávat je opět u vzorku s označením 

ID1. Vždy stačí malý odklon od ideálního postupu k tomu, aby se doválcovací teplota chovala 

opačně. 

 Závěrem tedy můžeme stanovit, že rychlost otáčení válců má vliv na doválcovací 

teplotu. S touto zvyšující se rychlostí válců roste doválcovací teplota a naopak. 

 

5.1.4 Zavedení mezioperačního ohřevu 

 Tyče byly vystavovány různým vlivům, i mezioperační ohřev materiálu byl 

vyzkoušen. Zkoušel se mezioperační příhřev vzorku v peci vyhřáté na počáteční teplotu, do 

které byl materiál vložen po dobu jedné minuty po druhém úběru. 

 Pro porovnání bylo nutné dodržet ostatní podmínky v rovnosti daných dvojic vzorků, 

resp. délka a počáteční teplota vzorku, či rychlost otáčení pracovních válců stolice. V Tab. 8. 

jsou tyto podmínky zaznamenány. Na Obr. 32. je grafické vyobrazení závislosti doválcovací 

teploty na mezioperačním příhřevu. 

 

Tab. 8. Porovnávané vzorky a jejich podmínky válcování 

IDx l TPOČ vv TMEZI TDOV 

[-] [mm] [°C] [min
-1

] [°C] [°C] 

ID5 400 1120 Pomalé bez meziohřevu 817 

ID6 400 1120 Pomalé s meziohřevem 837 

ID7 400 1170 Pomalé bez meziohřevu 812 

ID8 400 1170 Pomalé s meziohřevem 851 

ID4 400 1170 Rychlé bez meziohřevu 860 

ID10 400 1170 Rychlé s meziohřevem 884 
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Obr. 32. Závislost doválcovací teploty na zavedení meziohřevu 

 

 Podle grafické závislosti se trend u všech tří sad vzorků neliší, čili se zavedením 

meziohřevu stoupá doválcovací teplota. Hlavním důvodem je zpětné dohřátí materiálu po 

druhém úběru, a tím je čas na ztrátu teploty kratší a doválcovací teplota tak bude vyšší. 

 Závěrem tedy můžeme stanovit, že mezioperační ohřev má vliv na doválcovací teplotu 

a to kladný, protože s jeho zavedením stoupá doválcovací teplota vzorku. Ještě větší vliv má 

v kombinaci s vyšší počáteční teplotou vzorku. 
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6 ZÁVĚR 

 Cílem práce bylo posoudit vliv jednotlivých parametrů válcování kruhových tyčí na 

možnost dosáhnout co nejvyšší doválcovací teplotu v podmínkách předválcovací vratné duo 

stolice laboratorní polospojité válcovací trati na VŠB-TU Ostrava. 

Měněnými a různě kombinovanými parametry byly v tomto experimentu vstupní délka 

polotovaru, teplota jeho ohřevu, rychlost válcování a zavedení mezioperačního ohřevu během 

předválcování. Z objektivních důvodů nebylo možné měnit stávající kalibrační schéma. 

K experimentu byla použita ložisková ocel typu 100Cr6, vyznačující se vysokými 

deformačními odpory. Výchozí kruhové tyče o průměru 55 mm byly válcovány celkem osmi 

průchody s kalibrací plochý ovál – kruh na konečný průměr 20 mm. Výchozí délka vzorku se 

pohybovala v rozmezí 400 až 800 mm. Teplota ohřevu byla volena jako 1120 nebo 1170 °C. 

Rychlost otáčení pracovních válců o největším průměru 350 mm se pohybovala od 12 do 21 

min
-1

 v případě tzv. pomalé varianty, resp. od 14 do 26 min
-1

 u tzv. rychlé varianty. Případný 

mezioperační příhřev byl zařazován po druhém průchodu, kdy byl rozvalek vložen do pece 

vyhřáté na teplotu ohřevu výchozího polotovaru.  

Kombinací parametrů experimentu bylo dosaženo doválcovací teploty v širokém 

rozsahu 796 až 884 °C. Pro zvyšování doválcovací teploty se jako nejúčinnější v daných 

podmínkách jeví zkracování délky výchozího polotovaru, z hlediska manipulace se vzorkem a 

možnostmi jeho zavádění do příslušných vpustek reálně omezené na 400 mm. Samotná 

teplota ohřevu materiálu má menší vliv, protože za vyšších teplot dochází k rychlejšímu 

ochlazování rozvalku. Přínosnější je kombinace vyšší teploty ohřevu s příhřevem po druhém 

průchodu. Zvýšení válcovacích rychlostí zkracuje celkový čas válcování a do jisté míry 

přispívá k vývinu deformačního tepla při nízkých teplotách materiálu, je však limitováno 

záběrovými schopnostmi válců a velikostí přípustných válcovacích momentů na dané stolici. 

Návrh optimálních podmínek laboratorního válcování kruhových tyčí na vratné stolici 

umožní řízení doválcovacích teplot v širším rozsahu, což je důležité z hlediska dosahování 

žádaných strukturních vlastností vývalků i z hlediska přímé návaznosti doválcování ve 

spojitém hotovním pořadí tratě bez příhřevu materiálu. 
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