
 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

ABSTRAKT 
 

SIGMUND Lukáš: Válcování profilů. 
 
Práce se zabývá popisem technologie výroby profilů válcováním za tepla. Definuje 

podmínky, které se musí při válcování splnit, aby se samotný proces uskutečnil. Dále je 
popsán postup výroby konkrétního speciálního profilu, který slouží jako polotovar 
ke zhotovení závěsu dveří aut. Je z konstrukční oceli S355J2.  Výrobcem je společnost VÚHŽ 
a.s., jež k válcování používá reverzní duo stolici se speciálními pracovními válci. Práce také 
hodnotí využitelnost, výhody a nevýhody této technologie a základní mechanické vlastnosti 
dosažené po válcování za tepla. 

Klíčová slova: válcování za tepla, profil, VÚHŽ a.s., podmínky válcování, kalibry 

ABSTRACT 

SIGMUND Lukáš: Longitudinal rolling. 
 
The thesis describes technology of hotrolled profiles. It defines the conditions which must 

be fulfilled for successful process of rolling. Further is described process of producing 
a specific special profile, which is used as an intermediate for making car door hinge. The 
profile is made of structural steel S355J2. It is manufactured by VÚHŽ a.s., which uses 
reverse duo rolling stand with special work rolls. The thesis evaluates the usability, 
advantages, disadvantages and mechanical properties that are obtained after forming at high 
temperature. 

Keywords: hot rolling, profile, VŮHŽ a.s., rolling conditions, calibres  
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ÚVOD [1], [14], [22], [31], [32], [36] 
Nedílnou součástí strojírenského, stavebního a hutního průmyslu jsou profily, tyče, dráty, 

trubky, apod. Tyto produkty se používají dle potřeb jako polotovary či hotové výrobky 
a vyrábějí se různými technologiemi. Jednou z nejefektivnějších je tváření, při kterém lze 
proces snadno automatizovat a dosahovat tak vysoké produktivity. Proto se často uplatňuje 
v sériové a hromadné výrobě. Hlavní předností tváření je velké využití materiálu, kdy odpad 
bývá minimální a je tak mnohem hospodárnější oproti třískovému obrábění. K samotné 
výrobě polotovarů se nejčastěji užívají technologie kování, protlačování a válcování.  

Právě válcování je v dnešní době z hlediska objemu celkové výroby hutních polotovarů 
nejrozšířenější metodou. Může probíhat jak za studena, kdy se vytvářejí většinou tenké 
plechy, tak za tepla, čímž se nabízí možnost válcovat různé tvary a velikosti tyčí, kolejnic, 
profilů, drátů, trubek, apod. V průběhu let byla výroba válcováním vyvíjena do mnoha 
různých směrů. I přes velmi rozvinutou a technicky zvládnutou technologii jsou zde neustále 
snahy o zvyšování kvality výsledných výrobků, energetické úspory, zvýšení životnosti 
pracovních válců či válcování kvalitnějších materiálů jako jsou chromniklové oceli. Velkými 
výhodami válcování jsou především vysoká produktivita, dobré mechanické vlastnosti 
vývalků, přesnost výroby a především nižší cena hotových výrobků ve srovnání s jinými 
technologiemi.  
 

Obr. 1 Příklady válcování profilů, plechů, trubek a drátů [1], [22], [31], [32] 
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1 ROZBOR PROFILU [2], [3], [19], [26], [29], [33] 
Existuje celá řada různých profilů od klasických tyčí až po kolejnice, ovšem ve strojírenské 

výrobě je nutné zajistit zhotovení i speciálních tvarů, jež si zákazník objednává jednoúčelně 
pro své využití. Jedním z takových jsou automobilky, které tyto profily používají např. pro 
závěsy dveří. Konkrétním profilem, jehož proces výroby bude podrobně zpracován a následně 
budou vyhodnoceny základní mechanické vlastnosti, je polotovar k výrobě závěsu dveří pro 
automobilku značky BMW, který je zobrazen na obr. 2.  

Jedná se o profil velice specifického 
tvaru, pro jehož zhotovení může být použita 
metoda obrábění. Docílení finálního tvaru je 
však natolik časově náročné a málo 
produktivní, že se tato technologie jeví jako 
nevhodná. Další možností je protlačování, 
které sice zaručuje poměrně rychlou 
a přesnou výrobu, ale má značně vysoké 
náklady na protlačovací nástroje (matrice), 
které se rychle opotřebovávají, proto je 
nutná častá výměna za nové. Od toho se 
odvíjí i vysoká cena produktů. Tím pádem 
se jako nejvhodnější technologií jeví 
válcování za tepla, kterým se dosahuje 
vysoké přesnosti, efektivity, výhodných 
mechanických vlastností a univerzálnosti 
použití pro různé tvary profilů. 

Řešený produkt je válcován z materiálu 
EN 10025-2 - S355J2, což je konstrukční 
uhlíková ocel se základními mechanickými 
vlastnostmi a chemickým složením uvede-
nými v tab. 1. Výrobou tohoto speciálního profilu se zabývá společnost VÚHŽ a.s., která 
poskytla jeho vzorek k vlastnímu laboratornímu měření pro vyhodnocení tvrdosti v závislosti 
na vzdálenosti od okraje profilu. Cílem je zjistit, jaké jsou dopady válcování za tepla na 
mechanické vlastnosti a zhodnotit použitelnost této metody pro výrobu profilů. 

Tab.  1 Mechanické a chemické vlastnosti oceli S355J2 [2], [26], [29]. 

Mechanické vlastnosti 

Minimální horní mez 
kluzu ReH [MPa] 

Pevnost v tahu Rm 
[MPa] 

Minimální tažnost 
A [%] 

Min. nárazová 
práce KV [J] 

345 470-630 17-22 27 

Chemické složení [%] 

C Mn Si P S Cr Ni Cu Mo Al V 

0,18 1,32 0,39 0,026 0,01 0,07 0,02 0,04 0,007 0,025 0,00
3 

 

Obr. 2 Profil závěsu 
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Společnost VÚHŽ a.s. Vznikla 
1. května 1992 kupónovou privatizací ze 
státního podniku Výzkumný ústav 
hutnictví železa. Od roku 1972 sídlí 
v průmyslovém areálu v Dobré u Frýdku-
Místku a 100 % vlastníkem je společnost Třinecké železárny a.s. VÚHŽ a.s. je držitelem 
několika certifikátu, které deklarují, že výroba probíhá dle přísných norem a závazných 
prohlášení. Disponuje normami, jako jsou například ISO TS 16949, EN ISO 9001:2008, 
EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 a dále oprávněním pro oblast jaderné 
energetiky. 

Zaměření této společnosti není jednotvárné a skládá se z několika různých divizí, které se 
zabývají výzkumnou, zkušební, výrobní a prodejní činností. Především se jedná o výrobu 
snímačů pro měření hladiny oceli v krystalizátorech kontilití, odstředivých odlitků, nástrojů, 
povlaků PVD, CVD, PACVD a speciálních válcovaných profilů pro automobilový, 
strojírenský a zemědělský průmysl. 

Divize válcovna speciálních profilů vyrábí produkty mnoha využití. Především však 
převažují výrobky pro automobilový průmysl. Aktuální výrobní program je uveden 
v příloze 1. Odběratelům se dodávají vysoce kvalitní vyválcované polotovary ve formě tyčí, 
které si dále dělí, obrábějí, zinkují a teprve potom se jedná o hotový závěs dveří. Příkladem 
hotového produktu je závěs dveří vozidla Škoda Octavia na obr. 4.  Válcovna je schopna 
zhotovovat profily z konstrukčních, nástrojových a nerezových ocelí v malých výrobních 
sériích 10  130 t. Svůj první profil 
pro automobilový průmysl začala 
válcovat v roce 1995 a ročně vyrobila 
okolo 250 t/rok.  Nyní divize vyrábí 
zhruba 8000 t/rok, což představuje 
40 % tržeb z celkových příjmů 
VÚHŽ a.s. Válcování profilů je 
žádaná technologie z hlediska 
efektivnější a cenově výhodnější 
výroby oproti konvenčním metodám 
jako jsou protahování, kování, 
odlévání, obrábění či svařování. Proto 
je VÚHŽ a.s. unikátním výrobcem 
(prodejcem) na českém, ale i zahra-
ničním trhu. Exportuje zhruba 
polovinu své výroby do Německa, 
Itálie, USA, Brazílie, Číny a dalších.  

 

Obr. 3 Logo VÚHŽ a.s. [33] 

Obr. 4 Závěs dveří Škoda Octavia [19] 
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2 VÁLCOVÁNÍ ZA TEPLA [2], [8], [11], [15], [18], [23], [27], [30] 
Je výrobní technologie spadající do skupiny objemového tváření. Jedná se o spojitý tvářecí 

proces, při němž otáčející se pracovní válce vtahují polotovar do válcovací mezery. Její 
velikost je menší, než vstupní rozměr polotovaru, čímž je materiál stlačován a zároveň 
prodlužován. Hotové produkty válcovny se nazývají vývalky, ovšem pro některé 
spotřebitelské závody to mohou být stále 
polotovary, které jsou určené pro kovárny, 
tažírny, dopravní a stavební průmysl (kolejnice, 
profily I, H, L apod.), nebo používané k výrobě 
ocelových konstrukcí. Přehled nejběžnějších 
polotovarů je zachycen na obr. 5. 

  Válcováním se zpracovává cca 80-85 % 
vyrobené oceli. Výchozím polotovarem pro 
válcování hotových výrobků – vývalků, je 
valcířský ingot (sochor) odlitý do kokily, či 
kontislitky, které jsou získané kontinuálním nebo 
polokontinuálním litím. Ingoty a kontislitky mají 
různý tvar. Nejvýhodnějším je z hlediska ohřevu, 
dopravy i samotného válcování kruhový, 
čtvercový nebo obdélníkový průřez.  

Ingoty s poměrem stran průřezu do 1,25 se 
používají pro válcování tvarové a částečně 
i ploché oceli. S poměrem stran větším než 1,25 
se používají většinou pro válcování tlustých plechů a širokých bram. Válcovaný polotovar 
nelze vyválcovat na konečný průřez najednou jedním průchodem mezi pracovními válci. Jeho 
průřez se musí zmenšovat postupně a teprve postupnými průchody mezi válci se tvar blíží 
požadovanému profilu.  

Základním předpokladem úspěšného válcování je dosažení požadovaného tvaru 
s odpovídající vnitřní strukturou materiálu, jež přímo souvisí především s chemickým 
složením oceli, teplotními a časovými parametry tváření, příp. ochlazování. Řízeným 
válcováním se zaručuje specifická předdefinovaná mikrostruktura, se kterou jsou spojeny 
jednotlivé mechanické a fyzikální vlastnosti vývalku. Řízené tváření vyžaduje interakci 
základních parametrů, jako jsou teplota, čas, deformace a její rychlost. Mezi základní jevy 
s vlivem na vlastnosti materiálu se řadí dislokační skluz, rekrystalizace, růst zrna, fázové 
transformace, precipitace, hrubnutí částic a zpevňování. Velká část těchto strukturních změn 
se projevuje dynamicky v průběhu deformace nebo staticky po deformaci.  

Podle směru, kterým válcovaný polotovar prochází pracovními válci, uložení os válců 
vzhledem k válcovanému materiálu a průběhu deformace se dělí válcování na příčné, kosé 
a podélné. Příčným válcováním se redukuje radiální průřez a tento způsob se používá např. 
pro osazené hřídele. U kosého válcování jsou osy pracovních válců mimoběžné, což je 
vhodné pro výrobu trubek.  

Obr. 5 Základní válcované polotovary 
[2], [27] 
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Nejčastěji používaným způsobem 
je válcování podélné, kterým se 
vyrábějí téměř všechny druhy profilů. 
Plastická deformace neprobíhá 
současně v celém objemu, ale pouze 
v relativně malé části, omezené 
rovinami dotyku polotovaru s pracov-
ními válci. Při vstupu materiálu do 
válcovací mezery je vnitřní napjatost 
v příčném a výškovém směru tlaková 
a v podélném tahová. V pásmu od 
A do B, viz obr. 6, vzniká trojosá 
tlaková nerovnoměrná napjatost a za 
bodem B se opět napětí v podélném 
směru σ3 mění na tahové a tím 
dochází k výraznému zrychlení 
vystupujícího vývalku. Hlavní 
rozměrová změna probíhá ve směru 
hlavního napětí σ1. Nejmenší je v příčném směru, odpovídající směru středního hlavního 
napětí σ2.  

2.1 Procesní parametry [18], [20], [23] 
Obecně je nutné si uvědomit, že válcování je složitý proces, který vyžaduje dodržení 

jistých pravidel, za kterých se tento děj může uskutečnit. Jedná se o základní silové a fyzikální 
kritéria. Při trvalé deformaci se předpokládá platnost fyzikálního zákona o zachování objemu 
tvářeného tělesa, který vychází z poznatku, že kovy jsou téměř nestlačitelné. Elastická 
deformace vyvolaná účinkem napětí způsobuje natolik nepatrnou změnu objemu, že se 
zanedbává a počítá se s konstantním objemem, tedy: 

 konstVLBHLBH  111000  , (2.1) 
  kde H, B a L značí výšku, šířku 

a délku materiálu v [mm] 
(viz obr. 7) s indexy 0 před 
průchodem, 1 po průchodu 
pracovními válci.  
V je celkový objem v [mm3].  

Při technologii válcování je v sou-
vislosti s přetvářením materiálu důležitý 
tzv. koeficient prodloužení λ, který se 
stanoví buď z poměru konečné délky 
vývalku k výchozí délce polotovaru nebo 
z  poměru výchozího průřezu S0 ke 
konečnému S1, což je velice výhodné pro 
válcování složitých tvarovaných profilů, 
u kterých se nedají jednoznačně určit 
rozměry H a B.  

    Obr. 6 Napjatost při podélném válcování [18] 

Obr. 7 Zákon zachování objemu [18] 
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Takové profily se válcují v několika průchodech válcovací stolicí. Pro tuto deformaci pak 
platí: 

 nn
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S
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S
S

S
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121
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2

1

1

00 , (2.2) 

  kde S0 je výchozí průřez před průchodem [mm2], 
   S1 průřez po prvním průchodu [mm2], 
   S2 průřez po druhém průchodu [mm2], 
   Sn průřez v n-tém průchodu [mm2], 
   λi koeficient prodloužení v daném průchodu. 

2.1.1 Podmínka záběru válců [6], [13], [18], [20], [23] 
Pro uskutečnění válcovacího procesu je nutné znát schopnost uchopení materiálu 

pracovními válci – podmínky záběru. Při dotyku s nimi budou působit na stykových plochách 
normálové síly N a v jejich důsledku tečné třecí síly T, jejich výslednice je síla F znázorněná 
na obr. 8. Rozložením sil N a T do horizontálních složek a uvedením do rovnováhy se docílí 
vztahu: 

  cos2sin2  TN , (2.3) 
  kde sin2 N  jsou normálové (vtahující) síly od obou válců, 
   cos2 T  jsou tečné třecí (odpuzující) síly od obou válců. 
Budou-li tyto síly stejně velké, nenastane záběr materiálu do válcovací mezery mezi válci. 

A pokud budou odpuzující síly větší, je možnost záběru zcela vyloučena. Záběr nastává pouze 
v tom případě, jestliže jsou vtahující síly větší, než odpuzující. Dále platí, že podmínka záběru 
se dá stanovit pomocí úhlů a to: 

  tgtg  , (2.4) 
  kde   je třecí úhel, 
     je úhel záběru. 
Z rovnice je patrné, že bude-li se úhel tření β rovnat úhlu záběru α, pak záběr nenastane. 

Výslednice sil T a N bude mít svislý směr a její vodorovná složka bude nulová. Jestliže bude 
α > β, pak je přirozený záběr nemožný, protože výslednice sil T a N směřuje od ohniska 
deformace a její vodorovná složka působí proti záběru. Oba případy jsou znázorněny na 
obr. 8.  

Obr. 8 Znázornění neuskutečnitelného záběru [13] 
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Válcování bude úspěšné, pokud bude 
α < β. Výslednice sil T a N směřuje do 
ohniska deformace a její vodorovná složka 
vtahuje materiál mezi válce, viz obr. 9. 
Maximální záběrový úhel pro válcování 
profilů je přibližně od 20 do 25°.  

Při splnění podmínky záběru se definuje 
podmínka ustáleného záběru, která 
vyjadřuje, jak se materiál pohybuje mezi 
válci. Splněním podmínky se zaručí 
rovnoměrná rychlost válcování a pásmo 
deformace je plně zaplněné tvářeným 
materiálem. Určuje se v podstatě stejně jako 
předchozí. S rozdílem, že výchozí 
zkoumaný bod dotyku válce a materiálu je 
pod polovičním úhlem záběru, kde se 
nachází pásmo deformace, viz obr. 10. 

  Ustálený záběr nastane pokud: 

   tgtg 
2

. (2.5) 

Vzorec se dá značně zjednodušit na poměr samotných úhlů, protože tangenty úhlů jsou tak 
malé, že se zanedbávají. Výsledný tvar podmínky tedy je: 

 


2
. (2.6) 

Rozhodující vliv na záběrové schopnosti má koeficient tření μ, který závisí na materiálu 
válců, opracování povrchu válců, válcovací teplotě, chemickém složení tvářené oceli 
a obvodové rychlosti válců. Jeho velikost určuje tangenta úhlu α. V rozmezí 23 m.s-1 
dochází k rapidnímu poklesu koeficientu tření, který se dále při vyšších rychlostech ustálí 
a klesá jen pozvolně, viz obr. 11. Válcování v uzavřených kalibrech zvětšuje boční tlaky třecí 
síly, a tím se zvyšují záběrové schopnosti válců.   

Obr. 9 Podmínka záběru [18] 

Obr. 10 Podmínka ustáleného záběru [20] Obr. 11 Závislost úhlu záběru na rychlosti 
válcování [18] 
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V ustáleném stádiu válcování se plně uplatňuje zákon kontinuity, podle něhož je: 
 1100 vSvS  , (2.7) 
 kde 0S  a 1S  jsou plošné obsahy příčných průřezů provalku vedené pásmem 

deformace ve vstupní a výstupní rovině, 
  0v  a 1v  jsou střední vodorovné rychlosti provalku ve vstupní a výstupní rovině. 

2.1.2 Pásma deformace [6], [13], [18], [20], [23] 
Při válcování neprobíhá deformace najednou v celém objemu vývalku, ale pouze ve 

vymezené části, která se nazývá ohnisko deformace. Její základní charakteristiky jsou 
především délka a záběrový úhel. Pro výpočet těchto hodnot je nutné znát pouze základní 
rozměry vývalku a poloměr pracovního válce, viz obr. 12.  

Délka pásma deformace se spočítá jako: 

 
4

2hhRLd


 , (2.8) 

  kde R – poloměr pracovního válce, 
   h - rozdíl výšek H0 –H1. 
Záběrový úhel se stanoví ze vztahu: 

 











R
h

2
1arccos . (2.9) 

 
Obr. 12 Schéma pásem deformací při válcování [13], [20] 
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Ohnisko deformace se rozděluje na několik částí. Jednotlivé části se dají charakterizovat 
jako: 

I – Pásmo zpožďování, kde nastává prokluzování kovu po válcích a rychlosti platí, že: 
 cos0  vvv , (2.10) 
 kde 0v  je rychlost vývalku před válcováním, 
  cosvv je vodorovná složka obvodové rychlosti válců 
    je libovolný úhel k znázornění obvodové rychlosti válce 
II – Pásmo přilnutí (stagnace), ve které dochází k vyrovnání rychlostí: 
 cos0  vvv . (2.11) 
III – Pásmo předbíhání (předstihu), kde platí: 
 1v  > cosvv , (2.12) 
 kde 1v  je rychlost vývalku po válcování. 
IV – Pásmo počátku plastické deformace 
V – Pásmo doznívajících plastických deformací. Oblasti IV a V jsou mimo přesně 

geometricky vymezené pásmo deformace, tj. rovinou vstupu a výstupu. Vyjadřují vztah mezi 
tuhými konci deformací. 

VI, VII – Pásma bočních deformací neboli šíření, v nichž dochází v důsledku příčného 
toku kovu ke změně napjatosti z trojosé tlakové na jednu složku tahovou ve směru rozpínání 
kovu. 

Skutečná oblast deformace se rozkládá daleko za své geometrické hranice a toto rozložení 
je tím větší, čím vyšší je stupeň přetvoření při válcování a naopak. Se zvětšením rychlosti 
válcování je šíření plastické deformace za hranicí geometrického pásma menší. Také šířka 
jednotlivých pásem se mění a posunuje podle daného konkrétního nastavení válcovacích 
podmínek. Z hlediska toku a silových poměrů je důležitá oblast přilnutí, která se může 
přesouvat blíže k rovině výstupu, popř. vstupu válcovacího procesu. Směrem k rovině 
výstupu se pásmo přilnutí posunuje za těchto podmínek: 

 vyšší úběr materiálu na jeden průchod, 
 vyšší rychlost válcování 
 nižší součinitel tření 
 vyšší geometrický faktor, což je poměr délky pásma deformace k střední výšce 

vývalku 
Po zavedení provalku do válců se podmínky pohybu podstatně mění. Normálové a tečné 

třecí síly působí na provalek po celé délce stykového oblouku. Třecí síly T budou působit 
proti směru relativního pohybu kovu vůči povrchu válců. Kov se tedy pohybuje po povrchu 
válců proti směru otáčení. Třecí síly mezi válcem a kovem v rovině vstupu působí ve směru 
válcování. Ovšem v rovině výstupu budou působit proti směru válcování. To způsobí, že 
v pásmu deformace existuje svislá rovina, ve které se mění směr tečné třecí síly. Nazývá se 
neutrální rovina procházející průsečíkem rychlosti provalku a válců, viz obr. 12. Je to místo, 
kde se absolutní velikost tečných třecích sil rovná nule a postupová rychlost provalku je 
totožná s vodorovným průmětem obvodové rychlosti válců. 

 2.1.3 Šíření materiálu [13], [18], [23] 
Je definováno jako příčný tok kovu v pásmu deformace neboli přírůstek šířky provalku po 

jeho průchodu válci. Ve většině případů je to jev nežádoucí, který zmenšuje prodloužení 
a vždy způsobí snížení tvářitelnosti. Výjimkou je válcování profilů v kalibrech, neboť šíření 
umožňuje dobré zaplnění kalibru materiálem a tím i dosažení požadovaného tvaru profilu. Ve 
volně se šířících částech provalku vznikají tahová napětí, která se mohou projevit výskytem 
trhlin obzvláště při válcování v litém stavu. 
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Rozeznává se šíření: 
 volné – provalek se volně šíří při válcování mezi hladkými válci nebo v otevřených 

kalibrech, jejichž šířka je větší, než šířka provalku při výběhu z kalibru, 
 omezené – nastává, když je šíření materiálu omezováno bočními stěnami kalibru. 

Pak se šířka provalku po válcování rovná šířce zářezu kalibru, 
 nucené – šíření se projevuje v kalibru, kde velikost úběru není po celém průřezu 

stejná. 
Šíření je funkcí celé řady veličin. Rozhodující je velikost výškového úběru. Čím větší je 

úběr, tím větší je šíření. Dále platí, že při stejném úběru je šíření větší, pokud se požadované 
výšky dosáhlo pouze jedním průchodem, než více průchody. S rostoucím poloměrem válců 
a součinitelem tření se šíření značně zvyšuje, poněvadž se zvětšují třecí síly, které brání 
pohybu materiálu ve směru délky. Menší válcovací rychlost vyvolává větší šíření. Pomalým 
válcováním se proces blíží kovacímu pochodu, u něhož je šíření největší. Z hlediska 
chemického složení je největší šíření u feritických, křemíkových a austenitických 
chromniklových ocelí. Nejmenší vykazují niklové a manganové oceli. 

2.2 Ohřev materiálu [18], [20] 
Pro získání dobré tvářitelnosti materiálu při válcování je důležité snížit přetvárný odpor, 

čehož se dosáhne vhodným ohřevem materiálu na tvářecí teploty. Při ohřevu se současně 
i zlepšuje jakost ohřívaného materiálu částečnou homogenizací rozptylu chemického složení 
a strukturní nestejnorodosti. Pro dosažení nejlepší hospodárnosti je nutno využít maximální 
teploty ohřevu, čímž se sníží spotřeba energie a opotřebení pracovních válců. Základní 
činitelé, určující při ohřevu dosažení požadovaných jakostních a hospodárných ukazatelů 
jsou: 

 výška teploty ohřevu, 
 rychlost ohřevu, 
 přípustná teplota pece při sázení, 
 celková doba ohřevu, 
 složení pecní atmosféry. 

Vlivem stoupající teploty klesá přetvárný 
odpor, čímž se zvyšuje tvářitelnost 
materiálu. Proto procesy tváření probíhají 
v jejím určitém rozmezí, kterým jsou 
optimální teploty válcování, znázorněné na 
obr. 13. Každý materiál má danou mez 
ohřevu. Při jejím překročení se tvářitelnost 
postupně zhoršuje a dochází nejdříve 
k přehřátí oceli, které způsobuje hrubnutí zrn 
a posléze nastává spálení oceli. Tento děj je 
nevratný a nelze jej žádným metalurgickým 
způsobem odstranit. 

Proces válcování probíhá více průchody 
přes pracovní válce, tudíž teplota 
válcovaného materiálu průběžně klesá. Poslední pochod by měl probíhat v oblasti tzv. 
doválcovacích teplot, viz obr. 13, které jsou v oblasti rekrystalizačních teplot daných 
strukturních složek, aby se odstranilo zpevnění při deformaci neboli zvýšení přetvárného 
odporu a snížení plastických vlastností za nižších teplot. Někdy se využívá nízkých 
doválcovacích teplot ke zvýšení mechanických vlastností, zejména meze pružnosti a kluzu, 
např. při válcování ocelí pro pružiny.  

Obr. 13 Oblasti optimálních válcovacích 
teplot uhlíkových ocelí [20] 
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Růst zrn uhlíkových ocelí se zvětšuje s rostoucí 
teplotou tím více, čím větší obsah uhlíku ocel obsahuje, 
viz obr. 14. U legovaných ocelí je růst zrna menší, než 
u uhlíkových v závislosti na obsahu legujících prvků. Na 
zpomalení růstu austenitického zrna mají největší vliv 
karbidotvorné prvky. Značný vliv má i strukturní stav 
oceli. Oceli s feritickou strukturou mají větší sklon 
k růstu zrna při ohřevu, než oceli s austenitickou 
strukturou.  

2.2.1 Opal [12], [18] 
Působením pecní atmosféry, která obsahuje kyslík 

a oxidační složky, na povrch ohřívaného materiálu 
vzniká vrstva oxidů – okuje, které jsou ukázány 
tmavými místy na obr. 15. Vnější vrstva okují, stýkající 
se přímo s pecní atmosférou, zaujímá nejmenší podíl 
z celkové vrstvy okují cca 10 % a je tvořena oxidem 
železitým. Střední vrstva zaujímá 1040 % z celkové 
tloušťky a tvoří ji oxid železnatoželezitý a poslední 
vnitřní vrstva okují, která má největší podíl a to 
5090 % je tvořena oxidem železnatým. Okuje mimo oxidy železa ještě obsahují oxidy 
dalších prvků, případně nečistoty, sulfidy, atd. 

Na tvorbu okují mají hlavní vliv tito činitelé: 
 teplota ohřevu, 
 doba ohřevu, 
 složení pecní atmosféry, 
 chemické složení oceli. 

Hlavní oxidační složky pecní atmosféry jsou 
kyslík, oxid uhličitý a voda. Naopak přítomnost 
oxidu uhelnatého sice snižuje její oxidační schopnost, 
ale znamená to vždy nedokonalé spalování, proto se 
v ohřívacích pecích pracuje při ohřevu uhlíkových 
ocelí zpravidla s mírně oxidační atmosférou.  

Uhlíkové oceli lze rozdělit z hlediska intenzity 
tvorby okují na dvě základní skupiny. První skupinu 
tvoří oceli s obsahem uhlíku přibližně do 0,5 %, druhou skupinu oceli s obsahem uhlíku nad 
0,5 %. Opal se u ocelí první skupiny se stoupajícím obsahem uhlíku postupně zvyšuje. Každá 
setina obsahu uhlíku zvyšuje opal o přibližně 1 %. U ocelí druhé skupiny se naopak opal 
snižuje se stoupajícím obsahem uhlíku, a to tak, že jeho setina procenta zmenšuje 
opal o cca 0,3 %. Zmenšování opalu vysokolegovaných ocelí lze vysvětlit vyhoříváním kovu 
na povrchu, které způsobuje v jeho těsné blízkosti redukční atmosféru, zpomalující oxidaci 
oceli. Snížení ztrát opalem při ohřevu se lze vyhnout vhodnou dobou ohřevu, která by měla 
být co nejkratší, tj. maximálně nutná k dosažení požadované válcovací teploty 
a stejnoměrného prohřátí celého průřezu. Dále pak mírným přetlakem v peci, aby se zamezilo 
nasávání „falešného“ vzduchu. 

Obr. 14 Vlivy teploty na růst zrn 
[18] 

Obr. 15 Ukázka okují  
(tmavá místa) [12] 
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2.2.2 Ostřik okují [16], [17], [24] 
Okuje je nutné odstranit, aby nebyly během válcování zatlačovány do povrchu základního 

materiálu, nebo při dalším tváření do podpovrchových vrstev, čímž dojde k nehomogenně 
v materiálu a jeho praktickému znehodnocení. 
Moderním způsobem odstranění okují je použití 
vysokotlakého ostřiku zobrazeného na obr. 16. 

Pro ostřik okují se používá voda o tlaku od 
10 do 100 MPa. Běžně se však užívají hodnoty 
20 až 30 MPa. Voda pod tlakem je přivedena do 
speciální trysky, která proud vody tvaruje 
do plochého paprsku, který podobně jako dláto 
nebo škrabka „sloupne“ vrstvu okují. Paprsek 
dopadá na povrch pod úhlem asi 15° od svislého 
směru. 

Mechanismy působení vodního paprsku jsou 
dva: 

a) mechanický - paprsek vody působí tak, že okuje drtí na drobné částečky a současně 
je vlivem sklonu paprsku odtrhne od základního materiálu, 

b) tepelný - mechanismus je způsoben dopadem studené vody na ohřátý povrch 
materiálu. Vlivem ochlazení se vrstva okují smrští a následně odtrhne. Odtržení okují 
napomáhá rovněž rozdílná tepelná roztažnost okují a základního materiálu. 

2.3 Válcovací stolice [6], [18], [20] 
Hlavní výrobní jednotkou válcovny je válcovací trať. Zahrnuje ucelený a vzájemně 

provázaný soubor strojů, strojních součástí, dopravních a manipulačních mechanismu, 
ohřívacího systému, zařízení pro chladnutí, rovnání a válcovací stolici. Konstrukce válcovací 
stolice se volí v závislosti na uspořádání a počtu pracovních a opěrných válců. Mohou mít 
válce uloženy vodorovně, svisle a šikmo. Základ tvoří stojan, ve kterém jsou válce uloženy ve 
speciálních kluzných ložiscích. Soustava obvykle obsahuje stavění válců, čímž se nastavuje 
vzájemná poloha válců vůči sobě a přesně se vymezí velikost úběru válcovací mezerou mezi 
válci. Válce, které se přímo dotýkají tvářeného materiálu, se nazývají pracovní a ostatní jsou 
opěrné. 

Základní rozdělení uspořádání stolic: 
a) Dvouválcová stolice duo - válcovací stolice tohoto druhu jsou nejrozšířenější a mají 

vodorovně uložené válce. Motorem jsou poháněny obvykle oba pracovní válce. 
Podle směru otáčení válců jsou stolice jednosměrné nebo vratné (reverzní), 
viz obr. 17. U jednosměrné 
stolice mají oba válce stále 
stejný směr otáčení. Provalek 
vstupuje do procesu z přední 
strany stolice a po každém 
průchodu se musí vracet zpět 
na přední stranu. Další 
možností je mít více těchto 
stolic za sebou. U vratné 
stolice se směr otáčení válců 
mění po každém průchodu 
mezi válci.  

Obr. 16 Ostřik okují [16] 

Obr. 17 Válcovací stolice duo [18] 
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Je velmi rozšířená a používá se pro válcování ingotů na předvalky, tlustých plechů, 
těžkých a speciálních profilů.  

b) Tříválcová stolice trio - obsahuje tři válce točící se po celou dobu válcování jedním 
směrem tak, že vzniknou dvě válcovací mezery, viz obr. 18. Jedna vtahuje provalek 
zprava doleva a druhá naopak. 
Střední válec je pevně uložený a je 
poháněný přímo. Horní a spodní 
válce jsou stavitelné a poháněny 
převodem. 

c) Lauthovo trio - obdoba normální trio 
stolice s rozdílem, že střední válec 
má o 1/3 menší průměr, než ostatní. 
Je vlečen a otáčí se pouze třením 
o válcovaný provalek a válec střídavě 
horní nebo spodní, což je schema-
ticky zobrazeno na obr. 18. Hlavní 
výhodou této modifikace je 
intenzivnější výroba, lepší výsledný povrch vývalku a větší úběry. Nevýhodou je 
zase rychlejší opotřebení středního válce. 

d) Čtyřválcová stolice kvarto - má čtyři válce uložené v jedné svislé rovině. Platí 
tzv. třetinová závislost, kdy pracovní válce jsou o 1/3 menší, než opěrné, viz obr. 19. 
Význam opěrných válců je 
v možnosti použití vyšších 
válcovacích sil a snížení průhybu 
válců pracovních. Malé průměry 
pracovních válců dovolují kromě 
většího prodloužení provalku 
i možnost dosáhnout příznivějších 
rozměrových odchylek tloušťky. 

e) Mnohoválcové stolice - staví se 
z šesti, sedmi, dvanácti a dvaceti 
vodorovně uloženými válci. 
Příklad dvanáctiválcové stolice je 
zachycen na obr. 19. Obecně platí, 
že čím více válců, tím tenčí 
výrobek a jedná se spíše 
o válcování za studena. 

f) Univerzální stolice - kromě vodo-
rovně uložených válců má i svislé, 
které pěchují provalek z bočních 
stran, čímž se vytvoří přesné úhly 
a ostré hrany. Jsou umístěny za 
výstupem pracovních válců 
a často se používají pro výrobu 
nosníků či kolejnic. 
 

Obr. 18 Válcovací stolice trio [20]  

Obr. 19 Mnohoválcové stolice [18], [20] 

Obr. 20 Univerzální stolice [18] 
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2.3.1 Pracovní válce [13], [14], [18], [28], [34] 
Jsou nedílnou částí válcovací stolice a mají zásadní význam na kvalitu výsledných 

produktů. Kov se mezi nimi přetváří a jejich tvar odpovídá tvaru vývalku. Při válcování za 
tepla jsou pracovní válce namáhány kombinací tlakového a teplotního zatížení způsobeného 
velkými teplotními gradienty v povrchové vrstvě válců. Od toho se odvíjí i volba materiálu 
pracovních válců. Požadavkem je materiál s vysokou tvrdostí na povrchu a odolností proti 
cyklickému namáhání. Pro válce se hodí oceli s vysokým obsahem chromu, které zvyšují 
odolnost proti teplotní únavě. Ty jsou však z hlediska vysoké ceny mnohdy nevyhovující 
a používají se válce z litiny, případně 
uhlíkové oceli, jejichž povrchovou 
vrstvu lze lehce zakalit a zajistit tak 
zvýšení tvrdosti. Jsou také odolnější 
proti lomu, než válce litinové. Vyrábějí 
se z předkovaných nebo předlitých 
polotovarů, viz obr. 21. Posléze jsou 
soustruženy a broušeny na přesný tvar. 
Pro snížení ceny je možné vyrobit válec 
ze dvou materiálů, kdy pracovní část 
válce je z odlišného materiálu než jádro. 

Pracovní válce lze rozdělit dle jejich 
základního tvaru a použití na:  

a) kalibrované – používají se při válcování na předvalkových tratích a hlavně na 
tvarové vývalky jako jsou profily, 

b) hladké – pro válcování plechu, ploché oceli a pásů nebo jako opěrné válce u stolic 
s více válci (kvarto), 

c) speciální – jsou to válce tvarově rozmanité, např. soudečkovité, poutnické 
s proměnlivým průřezem kalibru, kotoučové pro válcování nákolků a obručí. 

I přes správnou volbu materiálu pracovních válců dochází k jejich postupnému opotřebení. 
Jedná se o vznik adheze, což znamená, že dochází k „nalepení“ zoxidovaných vrstev 
materiálu na pracovní válec. Tím se zvětší průměr, vzroste tření, zatížení válce a výsledný 
rozměr i kvalita vývalku bude menší. Dále jsou válce cyklicky zatěžovány. To se projevuje 
únavou materiálu formou cyklického změkčení, vznikem koroze a tahových napětí, které 
způsobují tvorbu trhlin a pittingu. Vzhledem k rozdílné rychlosti válce a provalku nastává 
tzv. otěr, který se se vzrůstajícím opotřebením válce zvyšuje v důsledku zhoršení drsnosti. 
Jeho vliv se dá snížit mazáním ve válcovací mezeře. Dalším iniciátorem opotřebení je teplotní 
zatížení, které vlivem střídající se teploty způsobuje taktéž tvorbu a růst trhlin a následnou 
korozi. Tyto nepříznivé jevy se dají do jisté míry potlačit, a to vhodným konstrukčním 
provedením chlazení, tvarem válců a zavedením určitého tepelného zpracování, které záměrně 
vytvoří zbytkové tlakové napětí a tím se potlačí vznik či růst trhlin.  

Obr. 21 Pracovní válce před soustružením [34] 



23 
 

2.3.2 Kalibry [3], [13], [18], [21] 
Válcování profilů a tvarových ocelí probíhá buď na spojitých tratích, kde bývají v každé 

stolici válce s jedním kalibrem, nebo na tratích s jednou stolicí, kde je na každém válci více 
kalibrů. Kalibrované válce se používají pro získání požadovaného tvaru průřezu a správných 
rozměrů vývalku. Jejich charakteristickým znakem jsou zářezy, což jsou plochy otvoru 
ohraničené ve válcovací rovině obrysem válce. Dva odpovídající zářezy v horním a spodním 
válci tvoří kalibr, kde nastává proces válcování. Nevyužité části pracovního těla válce, pokud 
jsou jejich průměry větší, než průměr válce v kalibru, se jmenují příruby (nákružky). Kalibry 
se rozdělují na otevřené a uzavřené, viz obr. 22. Jsou-li zářezy obou válců postaveny proti 
sobě, jedná se o otevřený kalibr (skříňový). Zasahují-li příruby jednoho válce do zářezů válce 
druhého, vytváří se zavřený kalibr. Pro rozlišení otevřeného a zavřeného kalibru se  uvádí 
empirická hodnota úhlu αk 
svírajícího horizontální osu 
válců se sklonem mezery 
mezi zářezy znázorněného 
v detailu na obr. 22. Je-li 
tento úhel větší než 60°, pak 
jde o kalibr zavřený a při úhlu 
menším, než 60° se jedná 
o otevřený.  

Kalibrací se navrhují tvary 
zářezů a jejich sestavení do 
kalibračních řad k zajištění 
správné výroby. Pro kvalitní 
proces válcování profilů se musí dbát na mnoho činitelů, z nichž hlavní jsou velikost úběru 
v jednotlivých průchodech a správné využití teploty válcovaného kovu. Velikost úběru má 
největší vliv na přesnost rozměrů, protože při nadměrných úběrech v konečných průchodech 
se válce silně opotřebují, čímž se dosáhnou i nepřesné rozměry tvaru vývalku. Proto se 
největší úběry volí obvykle pro počáteční průchody, kdy má kov ještě vysokou teplotu. 
Rovněž je nutné uvážit další důležité činitele, jako délku válcovaného provalku, rychlost 
válcování a rozdělení úběru na jednotlivé kalibry.  

Z hlediska rozdělení úběru a postupu při procesu válcování se kalibry rozdělují na: 
a) Předválcovací - předválcovací kalibry jsou určeny pro postupné zmenšování 

průřezové plochy. Mají za úkol materiál prodloužit před samotným tvarováním 
provalku. Nejčastěji se používá kalibrační řada skříňových kalibrů, viz obr. 23. 

b) Přípravné – při válcování jednoduchých průřezů jsou takřka stejné jako 
předválcovací. Pro profilovou ocel mají však již speciální tvary. Jedná se např. 
o rozřezávací kalibr pro válcování nosníků, nebo pěchovací kalibr při válcování 
kolejnic, viz obr. 24. 

Obr. 22 Kalibry [18], [21] 

Obr. 23 Kalibrační řada [13] Obr. 24 Ukázky přípravných 
kalibrů [13] 
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c) Předhotovní – slouží pro válcování oceli v předposledním průchodu. Svými tvary se 
již blíží konečnému tvaru vývalku. 

d) Hotovní – v těchto kalibrech se dosahuje konečného tvaru i rozměrů hotového 
profilu. Při jejich konstrukci je nutné zohlednit tepelnou roztažnost kovu, výrobní 
tolerance a zaplnění kalibru materiálem, při jejímž nedodržení dochází k přeplnění 
kalibru, které způsobuje tvorbu výronku, jenž nemusí být v toleranci. Stejně tak 
nesmí dojít k neúplnému zaplnění dutiny kalibru. 

V závislosti na velikosti válcovaného profilu se dají zhotovit všechny druhy kalibrů na 
jednom pracovním válci, kdy se některé kalibry používají ve více průchodech, většinou 
předválcovací. Tomuto uspořádání se říká kalibrační řada, viz obr. 25. Vhodnou volbou 
kalibrační řady se získá čistý povrch a minimální vnitřní pnutí vývalku. Dále může v určité 
míře zamezit vzniku přeložek či trhlin. 

Válcováním v kalibrech dochází i k přetváření bočními stěnami, které taktéž vyvolávají 
třecí síly. Tyto síly v závislosti na tvaru kalibru buď podporují šíření, nebo mu zabraňují. 
Boční stěny kalibrů nejsou nikdy kolmé na vodorovnou osu, ale mají úkos, který se podle 
určení kalibru pohybuje od 1-20°. Vhodně zvolený úkos opět zvyšuje životnost kalibru. 
V průběhu válcování se válce značně opotřebovávají a po určité době provozu je nutné jejich 
tvar obnovit. To se provádí přesoustružením. V průměru se válce obnovují až 15 krát. 

2.3.3 Horní a spodní tlak [3], [13] 
Vysoká výrobnost válcovací trati a bezpečný technologický proces vyžadují, aby 

válcovaný kov vycházel z válců v přímém směru. Je proto nutné, aby horní a spodní válec 
měly stejný průměr. V případě, že jsou průměry rozdílné, provalek vystupující z válců má 
tendenci se ohýbat nahoru nebo dolů. Tento jev se dá eliminovat zabudováním výběhových 
válcovacích zařízení, tzv. stěráky k oběma válcům.  

Jestliže je průměr horního válce větší než spodního, pak při stejných otáčkách válců jsou 
rozdílné obvodové rychlosti. Tím, že horní válec má větší obvodovou rychlost než válec 
spodní se provalek obrací směrem dolů. To značí válcování s horním tlakem. V opačném 
případě se jedná o válcování se spodním tlakem. Použití jednotlivých metod se nedá přesně 
definovat, protože každý podnik si nastaví podmínky dle toho, jaké mají možnosti. Ovšem 
v obojích je zapotřebí použití stěráků pro usměrnění výstupu provalku z pracovních válců, 
kde se zpravidla se nachází robustní válečkový dopravník, který po vyválcování dopraví 
vývalek na ochlazovací rošt. 

S nastavením horního a spodního tlaku souvisí i tzv. neutrální osa kalibru, což je taková 
vodorovná osa, vůči které jsou statické momenty sil, vztažené ke kalibru ze strany horního 
i spodního válce stejné. Prochází těžištěm kalibru a je totožná s jeho vodorovnou osou 
symetrie. U složitých přípravných kalibrů, které mají jen svisou osu symetrie, prochází 
neutrální osa těžištěm kalibru. V takovém případě se těžiště nachází na svislé ose symetrie. 
Jestliže při kalibraci válců nedojde ke stanovení neutrální osy, nelze ani správně rozmístit 
kalibry po délce těla válců. Ty musí být umisťovány tak, aby jejich neutrální osa byla vždy 
totožná s osou válcování. Při splnění této podmínky nevznikají ve válcovací stolici rázy ani 
napětí v provalku, zvýší se životnost válců a sníží spotřeba energie. 

Obr. 25 Kalibrační řada válcování profilu nosníku U [18] 
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2.3.4 Chlazení a mazání [4], [9], [35] 
Povrch pracovních válců trpí značnou degradací kvůli vysokým tepelným šokům 

a mechanickému zatížení. Tyto jevy vedou k nukleaci trhlin a deformaci, čímž se zhoršuje 
jakost vývalků a životnost válců. S rostoucími požadavky na 
kvalitu válcovaného materiálu rostou i požadavky na chlazení 
pracovních válců stolic. Správně navržený systém chlazení 
musí zabezpečit dostatečně intenzivní odvod tepla 
z pracovních válců po ohřátí z kontaktu s provalkem. Jejich 
teplota má podstatný vliv na kvalitu jejich povrchu a tedy i na 
celkovou životnost. Přivádí se do válců kondukcí a radiací 
z provalku. Průběh teploty na šířce válce uvádí teplotní 
balicita, což je teplotní profil při válcování. Ta se projevuje 
především při válcování úzkých provalků na širokých válcích, 
protože se válce ohřívají nerovnoměrně. V místě kontaktu 
provalku s válcem dochází k většímu oteplování válce, 
nárůstu průměrné teploty a vlivem teplotní dilatace 
i lokálnímu zvětšení průměru válce. Na většině válcovacích 
tratí je balicita kompenzována předhybem pracovnách válců. 
Tato metoda však způsobuje vysoké zatížení ložiskových těles 
a stojanů. Proto výhodnější řešení je dosažení vhodného 

režimu chlazení, kterému se říká zónové chlazení. Příklad možnosti chlazení je zobrazen na 
obr. 26. Po šířce válce je navrženo několik samostatně řízených chladicích sekcí. Intenzita 
chlazení je řízena tak, aby byl zajištěn požadovaný teplotní profil ve válcích, tedy snaha 
docílit co nejvíce rovnoměrného rozložení teploty. Tak lze dosáhnout i kontrolované teplotní 
balicity v jednotlivých kalibrech. 

Hlavním chladícím médiem je voda, která je nezbytná pro proces válcování. Rozstřikuje se 
na válce v průběhu výroby, aby se snížila jejich teplota a zabránilo se případné erozi materiálu 
vlivem teplotního gradientu. Dále slouží k odvodu zbytkových okují a nečistot do odpadního 
kanálu pod stolicí a v malé míře i jako mazivo. Profilové vývalky, které projdou přes 
kalibrační válce, jsou ve většině případů po válcování pomocí válečkového dopravníku 
dopraveny na chladící rošt, kde chladnutí probíhá přirozenou nebo nucenou konvekcí 
vzduchu. Tím se dosahuje normalizačního žíhání a tvoří se jemnozrnná struktura. 

Válcováním nesymetrických profilů vznikají axiální síly, které musejí být kompenzovány. 
Příruby, které zachycují tyto síly, jsou vystaveny velkému tření a napětí. Ke snížení těchto sil 
se musí válce mazat. Ovšem kvůli podmínkám válcování musí být mazání takové, aby stále 
vznikaly třecí síly, díky kterým může samotná výroba probíhat. Proto se používají maziva, 
které mají vysokou viskozitu. Asi nejpoužívanější je směs práškového grafitu a vody, čímž 
vznikne roztok, kterým se válce dostatečně mažou a zároveň chrání proti korozi. Přebytečné 
množství roztoku nalepeného na provalku je strženo chladící vodou do odpadního kanálu. 

Obr. 26 Náhled chlazení [9] 
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3 VÝROBA PROFILU ZÁVĚSU DVEŘÍ [2], [3], [6], [18] 
Hotový produkt se používá jako dveřní závěs aut. Jedná se o speciálně tvarovaný profil, 

pro něhož je nejvhodnější způsob výroby válcování za tepla, které zajistí rozměrovou 
přesnost, předepsanou vnitřní strukturu, mechanické a chemické vlastnosti. Výsledný vývalek 
slouží jako polotovar ve formě tvarových tyčí pro další zpracování, jako je nařezání na určité 
délky, obrábění a pozinkování, jež provádí jiné podniky. 

Ze všeho nejdříve se zvolí potřebné polotovary pro výrobu. Těmi jsou sochory z materiálu 
S355J2. Jsou válcované společností Třinecké železárny a.s. a dodávané pro tento konkrétní 
profil v délkách 6 000 mm s tolerancí +100/-0 mm. Jejich průřez je 8080 mm. Protože jsou 
pro válcování dlouhé, musí se sochor nařezat na pásové pile na menší délky a to na 
3 000  3 050 mm, aby se délkově vlezl do krokové pece. Pro ohřev sochorů je válcovna 
vybavena plynovou krokovou pecí s čelním vsázením, jež lze vidět na obr. 27 a tvoří jeden 
z hlavních pilířů na válcovací trati.  

Její topný příkon je 1 500 kW, maximální teplota v peci 1 300 °C a s výhřevností 
35 700 kJ/m3. Materiál se v peci ohřívá na teplotu přibližně 1230 °C. Vstup a výstup z pece je 
zobrazen na obr. 28. 

 

Obr. 27 Podélný řez plynovou krokovou pecí [3] 

Obr. 28 Vsázka a výstup sochorů z pece [6] 
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Po výstupu z pece se ohřátý sochor zbavuje okují pomocí vysokotlakého ostřiku, jež je 
vybaven dvanácti vodními tryskami s tlakem 30MPa na každé trysce. Poté je pomocí 
válečkového dopravníku dopraven k válcovací stolici, kterou je reverzní duo, jež umožňuje 
válcovat profil na několik průchodů skrze pracovní válce. Maximální roztečný průměr válců 

je konstrukcí stojanu stolice omezen na 
530 mm. Ty jsou kalibrované na daný profil 
a po celé jejich šířce jsou vysoustruženy 
předválcovací, přípravné, předhotovní 
i hotovní kalibry. Pro daný profil se jedná 
o kalibrační řadu čítající 6 kalibrů, což lze 
ilustračně ukázat na obr. 29. Složitostí tvaru 
nastává při válcování nerovnoměrné rozdělení 
úběru a tím i deformací průřezu provalku, což 
není příznivé pro požadovaný tvar vývalku. 
Pro omezení tohoto jevu se materiál 
maximálně deformuje největšími úběry 
v prvních průchodech, kdy má válcovaný kov 
ještě dostatečnou teplotu a nízký přetvárný 
odpor. V dalších kalibrech se již dosahuje 

rovnoměrnějších úběrů, a tím i stejného prodloužení všech částí profilu, což zaručuje 
vytvoření tvarově i rozměrově správného vývalku s malým vnitřním pnutím při nejmenší 
spotřebě energie a nejmenším opotřebení válců. Celý proces se válcuje na 11 průchodů 
pracovními válci.  

Tento druh válcování způsobuje vyšší opotřebení válců v předválcovacích kalibrech, avšak 
v takové fázi válcování, kdy se tyto kalibry používají, nemá opotřebení zásadní vliv na jakost 
povrchu hotového vývalku a slouží jen k redukci průřezu a prodloužení provalku. Jako 
ukazatel pro porovnání životnosti válců se používají kilometry vyválcovaného profilu, které 
prošly sadou válců po dobu válcování. Po odválcování a ukončení kampaně se válce renovují 
a uskladní do skladu válců, viz obr. 30.  

Veškerou manipulaci s pracovními válci provádí operátor z řídící kabiny (obr. 31), který 
má přehled o průběhu válcování. Po každém průchodu se reverzuje chod stolice a posunuje 
stavění válců pomocí automaticky přednastavených hodnot stavění pro následující kalibr. To 
znamená, že se mění vertikální vzdálenost mezi válci. Manipulaci s provalkem provádí vždy 
valcíři. Při válcování jsou vždy 2 a to každý na jedné straně stolice a provalek si mezi sebou 
„posílají“ přes válce za pomoci válečkového dopravníku, který těžký sochor dopravuje do 
místa válcování. Valcíři musí nastavit správný směr a popř. otočit provalek o určitý úhel dle 

Obr. 31 Pohled z řídící kabiny [6] Obr. 30 Sklad válců [6] 

Obr. 29 Ilustrační foto kalibrační řady [6] 
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potřeby a technologie výroby profilu. Manipulaci provádějí s použitím kleští, a protože 
pracují se žhavým materiálem, musejí dbát zvýšené opatrnosti, viz obr. 32. Po vyválcování 
jedné série nebo podle potřeby valcíři aplikují roztok grafitu a vody na pracovní válce pro 
zajištění dobrého mazání dalšího procesu. 

Společnost si zakládá na dodržení 
dobré kvality svých produktů, proto 
se dělají kontroly jakosti. První 
kontrolou je vizuální kontrola, kterou 
provádí valcíři během celého procesu. 
Druhou má na starost předák společně 
s technickým kontrolorem. Z každé 
série se plamenem uřeže z jednoho 
profilu kousek, ze kterého se na 
pásové pile odřeže tenký vzorek pro 
porovnání rozměrových přesnosti 
na profilprojektoru.  Každý profil má 
vytvořený přesný obraz na průhledné 
fólii při 10 násobném zvětšení. 

Vložením vzorku na snímač profilprojektoru se promítne jeho zvětšení a pomocí fólie 
se porovnává, zda profil vyhovuje zadaným rozměrům a tolerancím. 

Vývalky jsou při dokončení výroby shrnovači přesunuty na chladící rošt, kde jsou 
rozmístěny v pevně stanovených mezerách pro správné chladnutí a na konci jej pracovníci 
úpravny povrchu dělí pomocí pásových pil na požadované rozměry pro expedici. 
Vyválcovaný profil má po posledním průchodu válci délku cca 15 800 mm. Profily se dělí 
přibližně napůl a jsou ručně shazovány do přípravků, ze kterých jsou převáženy dálkově 
ovládaným mostovým jeřábem k dalšímu zpracování. 

Tváření za tepla způsobuje, že i když profil splňuje rozměrový tvar průřezu, tak se na jeho 
délce vlivem vnitřních pnutí způsobených různými teplotami projevuje deformace. Jedná se 
o prohnutí či lehké zkroucení. Všechny profily se proto musí rovnat. Tento proces se provádí 
na rovnačce, která je sedmiválečková. Tyto válečky mají vysoustružený daný tvar 
konkrétního vývalku a proto má každý profil vyrobené své válečky. O chod a nastavení 
rovnačky se stará pracovník, který ji musí správně seřídit, aby profil po průchodu přes 
válečky splňoval délkové tolerance. Vyrovnáním výroba nekončí, protože při válcování 
vznikají výronky, které se musí 
obrousit. Dále nezaplněné konce 
vývalků, jež se odřezávají. Nejdříve se 
profil řeže na přesné délky za použití 
pásových pil. Expediční délky tohoto 
profilu se pohybují v rozmezí  
6 3007 500 mm. Dále dělníci úpravny 
povrchu ručně úhlovými bruskami 
s leštícími kotouči vybrousí výronek. 
V dnešní době je válcovna již vyba-
vena speciálně navrženou frézkou, 
která dokáže tyto výronky kvalitně 
vyfrézovat. Po vložení profilu do stroje 
si ho sám posunuje a frézuje. Zatím 
frézka není uzpůsobena pro všechny 
druhy válcovaných profilů. 

  

Obr. 32 Ruční manipulace s provalkem [6] 

Obr. 33 Celkový pohled na válcovnu [33] 
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Právě z tohoto důvodu se u tohoto profilu zůstává u konvenčního broušení bruskami. Po 
dokončení povrchové úpravy dělníci ručně skládají profily do přípravků. Vhodným 
uspořádáním do sebe vznikne celistvý balík vážící přibližně 3 t, který se sváže ocelovými 
vázacími páskami a celý se jeřábem odváží do uskladňovacích prostor, kde čeká na expedici.  

3.1 Mechanické zkoušky [2], [26], [29] 
Profil se v konečném hotovém tvaru používá jako závěs dveří auta. Tento díl není nijak 

zvlášť mechanicky namáhán a k jeho výrobě proto není nutné použít speciální materiály, 
proto se vyrábí z materiálu S355J2. Dle norem má každý materiál předepsané mechanické 
vlastnosti, které musí polotovary splnit, viz tab. 1.  

Tyto vlastnosti musí dodržet i teplem ovlivněný vývalek, protože je vyžadují odběratelé. 
Ke zjištění zda byl výrobní proces válcování profilu z hlediska mechanických vlastností 
úspěšný, se používají zkoušky materiálu. Konkrétně zkouška tahová a rázem v ohybu, které si 
provádí podnik sám ve svých laboratořích. Výsledné naměřené hodnoty z tahové zkoušky 
jsou znázorněny na obr. 34. Z tabulky v obrázku lze vyčíst, že naměřené hodnoty splňují 
podmínky definované normou a dokonce jsou hodnoty minimální horní meze kluzu a tažnosti 
vyšší, což znamená, že válcováním za tepla došlo ke zlepšení mechanických vlastností. 

Co se týče zkoušky rázem v ohybu, tak měření probíhá na třech vzorcích při teplotě 
20 °C. Hodnoty nárazové práce KV byly naměřeny 38, 46 a 28 J, což opět odpovídá 
minimální hodnotě uvedené v tab. 1.  

Obr. 34 Tahová zkouška materiálu S355J2 [2] 
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Další informativní zkouškou je měření tvrdosti. Podnik ji zpravidla nedělá, protože její 
hodnoty nejsou primárně vyžadovány od odběratelů. Avšak pro potvrzení předpokladu, že 
tvrdost bude vlivem válcování směrem do hloubky profilu klesat, se její měření uskutečnilo. 
Probíhalo v prostorách laboratoří Fakulty strojního inženýrství. 

Před samotným měřením se povrch vzorku musí dostatečně vyleštit, aby byly vtisky 
indentoru pod mikroskopem dostatečně 
viditelné. K měření byl použit 
tvrdoměr typu Zwick 3212 (obr. 35) , 
který vyhodnocuje tvrdost podle 
Vickerse. Pro vyvolání dostatečně 
viditelného a měřitelného vtisku se 
naskládalo na dané místo přístroje 
závaží o hmotnosti 5 kg. Tvrdoměr je 
vybaven mikroskopem a jednotkou 
komunikující s programem TestXpert, 
ve kterém se dají jednoduše definovat 
vzdálenosti úhlopříček vtisku, díky 
čemuž vyhodnocuje přímo velikost 
tvrdosti v určitém místě.  

Pro zjištění požadovaného průběhu tvrdosti bylo 
nutné měření provádět ve dvou směrech vzhledem 
k členitosti profilu. První z nich byl shora dolů 
a druhý kolmo na něj zleva doprava. Jejich 
posloupnost je znázorněna na obr. 36. Referenční 
vtisk je přibližně 1 mm od okraje profilu. Vycházelo 
se z okraje vzorku, který se určil pomocí mikroskopu 
přístroje. Poté se vzdálenost 1 mm nastavila svěrákem 
s noniem. Každý další vtisk byl s krokem 5 mm od 
předešlého a to ve stejné rovině až po konec vzorku. 
Tento postup je shodný i pro druhý směr měření, 
přičemž poslední vtisk byl 1 mm od okraje. 
Vyhodnocení každého vtisku se odečítalo v programu 
TestXpert, který rovnou určil velikost tvrdosti. Její 
výsledné hodnoty jsou uvedeny a seřazeny přesně 
v takovém pořadí, jak probíhalo měření daného směru 
v tab. 2. 

Tab. 2 Naměřené hodnoty tvrdosti. 
1. Měření 

č. vtisku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
tvrdost [HV] 111 109 107 114 115 118 113 115 114 111 111 113 

2. Měření 

č. vtisku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
tvrdost [HV] 144 131 133 131 132 124 116 120 119 128 126 126 144 

Obr. 35 Tvrdoměr Zwick 3212 

Obr. 36 Rozmístění měřících bodů 



31 
 

Hodnoty naměřených tvrdostí jsou graficky znázorněny v obr. 37. Z grafu je zřejmé, že 
v oblasti kulaté „hlavy“ profilu je tvrdost lehce nižší, než v jeho ostatních částech. Ovšem jde 
o odchylku v řádu jednotek, kterou lze vysvětlit její polohou vůči původnímu polotovaru, kde 
se projevily deformace při válcování méně. Další průběh tvrdosti je dle očekávání, kdy 
ve zúžené části tvrdost lehce vzrostla díky většímu přetvoření a nahuštění materiálu. Následně 
se průřez profilu zvětšuje a v jeho nejobjemnější části tvrdost klesla na minimální hodnoty.  

Z druhého směru měření je zřejmé, že na levém a pravém okraji vzorku je tvrdost 
jednoznačně nejvyšší. Způsobeno je to tím, že v těchto místech docházelo při válcování 
k značné změně průřezu a okolní materiál se zhustil pouze do tenké „nožky“, což vyvolalo 
velké deformační zpevnění. Zásadní vliv má také teplota, protože tyto části chladnou 
nejrychleji a vzniká jemnozrnná struktura. Čím více se průřez „nožky“ zvětšuje směrem ke 
středu, dochází k pozvolnému snižování tvrdosti až na hodnoty shodné s těmi z prvního směru 
měření v místě jejich přibližného průsečíku. Z původně čtvercového průřezu polotovaru se 
spodní hrana profilu příliš nezměnila, proto jsou nejmenší hodnoty tvrdosti v jeho středu, kde 
nedocházelo k přetvoření. 

 
 

Obr. 37 Graf naměřených hodnot tvrdosti 
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4 ZÁVĚRY 
Výroba profilů válcováním za tepla se jeví jako vysoce efektivní metoda jak z hlediska 

produktivity, tak kvalitou zhotovených vývalků. Dává prostor tvorbě rozmanitých a složitých 
tvarů, které by se jinými technologiemi vyráběly obtížně. Dále válcování poskytuje výborné 
mechanické vlastnosti, protože tváření probíhá pomocí deformace, která zhutňuje vnitřní zrna 
a materiál se stává pevnější. Samozřejmě nadměrně vysoká pevnost nemusí být ku prospěchu, 
a proto další výhodou válcování je, že po samotném procesu vývalky z doválcovacích teplot 
chladnou na vzduchu a vytváří tak podmínky normalizačního žíhání a v materiálu nastává 
zjemnění zrna. 

Příkladem je konkrétní detailní popis procesu válcování speciálního profilu společnosti 
VÚHŽ a.s. Profil je vyráběný z klasické konstrukční oceli S355J2. Pro výrobu se používá 
reverzní duo stolice se speciálními kalibrovanými pracovními válci, které zaručují přesný tvar 
a rozměry vývalků. Důkazem jsou výsledky z mechanických zkoušek, které ukazují, že 
konečný profil má lepší mechanické vlastnosti, než původní polotovar. Po válcování má 
povrch specifickou „uhlazenou“ vrstvičku, která v určité míře brání vzniku povrchové koroze. 
Ta vzniká pouze v místech, kde je nutné brousit výronek, čímž se naruší povrch a vystaví se 
atmosférickým vlivům a vlhkosti vzduchu. 

Úskalím metody válcování speciálních profilů je velice náročný návrh kalibračních válců, 
protože je nutné na pracovní válec v celé jeho šířce vysoustružit všechny typy kalibrů od 
předválcovacích, přípravných, předhotovních až po hotovní. Hlavním problémem je zajištění 
rovnoměrného úběru při válcování, tím i kvality a jakosti povrchu. Je to vědní problém, který 
není zcela prozkoumán a ke správnému návrhu kalibrační řady válců je potřebná dlouholetá 
praxe kalibréra. Se špatnou kalibrací souvisí i velice drahá výroba pracovních válců, které 
jsou svým speciálním tvarem již nepoužitelné. V dnešní době počítačů existují již různé 
simulační programy, které dokážou do jisté míry pomoct se správnou kalibrací.  

Experimentálním měřením průběhu tvrdosti profilu se docílilo k závěru, že vlivem 
válcování je tvrdost na okraji a v místech velkého přetvoření materiálu značně vyšší oproti 
ostatním hodnotám ve středu či v oblastech, kde proběhla malá deformace kovu. Měření bylo 
prováděno metodou Vickers a vyhodnoceno pomocí přístroje Zwick 3212. 

Svou specifickou výrobou je válcování nezbytnou technologií tváření za tepla, jež nabízí 
výrobu vysoce kvalitních speciálních i běžných tvarů profilů. Pro zajištění vyšší produktivity 
a bezpečnosti pro pracovníky válcoven lze proces zautomatizovat. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 
Označení Legenda Jednotka 

A Tažnost [%] 
B0 Počáteční šířka polotovaru [mm] 
B1 Konečná šířka provalku [mm] 
CVD Chemická depozice vrstev [-] 
F Výslednice sil [N] 
H0 Počáteční výška polotovaru [mm] 
H1 Konečná výška provalku [mm] 
KV Nárazová práce [J] 
L0 Počáteční délka polotovaru [mm] 
L1 Konečná délka provalku [mm] 
Ld Délka pásma deformace [mm] 
N Normálová síla [N] 
PACVD Chemická depozice vrstev za asistence plazmatu [-] 
PVD Fyzikální depozice vrstev [-] 
R Poloměr pracovního válce [mm] 
ReH Horní mez kluzu [MPa] 
Rm Pevnost v tahu [MPa] 
s Dráha deformace vzorku při tahové zkoušce [mm] 
S0 Počáteční průřez polotovaru [mm2] 
S1 Konečný průřez provalku [mm2] 
Sn Průřez provalku v n-tém průchodu [mm2] 
T Tečná třecí síla [N] 
V Objem provalku [mm3] 
v0 Rychlost polotovaru při vstupu do pracovních válců [m.s-1] 
v1 Rychlost provalku na výstupu z pracovních válců [m.s-1] 

α Úhel záběru [°] 
αk Úhel mezi osou válců a sklonem mezery mezi zářezy [°] 
β Třecí úhel [°] 
γ Libovolný úhel k znázornění obvodové rychlosti válce [°] 
Δh Změna výšky provalku při válcování [mm] 
λ Koeficient prodloužení [-] 
λi Koeficient prodloužení v daném průchodu [-] 
λn Koeficient prodloužení v n-tém průchodu [-] 
μ Koeficient tření [-] 
σ Napětí v tahu [MPa] 
σ1 Hlavní napětí ve svislém směru provalku [MPa] 
σ2 Hlavní napětí v příčném směru provalku [MPa] 
σ3 Hlavní napětí v podélném směru provalku [-] 
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