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Abstract 

 ZTS  Dubnica  belongs  to  traditional  manufacturers of  metallurgical tools. This article  
presents the experience in increasing the roller life for continual steel casting lines. It  evaluates  
working  conditions  of  rollers  as  well  as  dominant method of stress. 

 The roller body is made from low-alloyed creep-resisting  steels  which are reforged and  heat 
treated  for Rm 750 to 900 MPa. 

 The roller working surface is weld. The type of filler materials is selected according to a 
dominant stress method of the roller. There are the following alternative methods used for building-up 
by means of a gas shielded solid wire, gas shielded or own protection  tubular type wire, TIG method, 
hot and cold wire and submerged-arc tubular type wire building-up. 

 Processes of submerged-arc welds with a strip electrode, electroslag welds and thermic 
spraying with a break-through are under preparation for the future use. 

 

 

Abstrakt 

 ZTS Dubnica je tradičným výrobcom hutníckych nástrojov. Predložený príspevok prezentuje 
dosiahnuté skúsenosti vo zvyšovaní životnosti valcov určených pre zariadenia kontinuálneho 
odlievania. Zahrňuje tiež hodnotenie výrobných podmienok valcov. Telo valca je vyrobené z 
nízkolegovanej žiarupevnej ocele, prekovanej a tepelne spracovanej na Rm = 750 - 900MPa. Pre 
naváranie sú používané tieto technológie: naváranie rúrkovým drôtom s plynovou a vlastnou ochranou, 
naváranie horúcim a studeným drôtom a mechanizované naváranie TIG. Skúmajú sa možnosti 
navárania plnenou páskovou elektródou pod tavidlom. 

 

 

1. Úvod 

 ZTS Dubnica nad Váhom a.s. patrí k tradičným výrobcom technického náradia. Jeho história 
je spätá s produkciou valcovacích a upravárenských liniek, pričom významný pokrok nastal po 
dobudovaní hutníckych prevádzok a vzniku strojársko-metalurgického komplexu, schopného 
zabezpečiť výrobu ocele, výkovkov, tepelného spracovania i mechanického opracovania. Skúsenosti 
projektantov valcovacích tratí, metalurgov i technológov boli v priebehu ďalších rokov rozvíjané 
napriek útlmu výroby valcovacích liniek s orientáciou na dodávky náradia pre významné oceliarne v 
bývalej ČSFR i v zahraničí pričom nositeľom týchto aktivít sa stala bývalá divízia METALURGIA. 



 Osobitným problémom v spomínanom odbore je otázka výroby a zvyšovania životnosti 
valcov valcovacích tratí a liniek na kontinuálne odlievanie brám. Otázka životnosti predmetných 
dielcov je u všetkých popredných výrobcov riešená cestou navárania vrstiev so zvláštnymi 
vlastnosťami na funkčný povrch zušľachteného výkovku z nízkolegovanej žiarupevnej ocele. 

 

 

2. PRACOVNÉ PODMIENKY VALCOV 

 Pri návrhu koncepcie výroby valcov je potrebné vychádzať z ich pracovných podmienok 
daných konštrukčno-technologickými charakteristikami konkrétnej linky. V náväznosti na umiestnenie 
valcov v linke, teploty odliatku, povrchové teploty valcov, spôsob ich chladenia, kvalita chladiacej 
vody, atď. možno predpokladať spôsob a mechanizmus opotrebenia jednotlivých valcov. 

 Vo všeobecnosti možno hovoriť o zložitom modele, pri ktorom spolupôsobí tepelná únava od 
cyklicky sa meniacej povrchovej teploty valca, korózny účinok chladiacej vody (pary) a prvkov, ktoré 
voda obsahuje (chloridy) a adhézno-abrazívny účinok kontaktu povrchu valca s horúcim odliatkom 
bramy [1]. 

 Dominantný spôsob opotrebenia sa stanovuje materiálovou expertízou opotrebených valcov 
na oddelení Materiálových expertíz MATEC za úzkej spolupráce s príslušnou oceliarňou. Výsledky 
expertíz sú vstupnými informáciami pre voľbu základného materiálu, metódy navárania a prídavných 
materiálov. 

 

 

3. ZÁKLADNÝ MATERIÁL 

 V priebehu osvojovania technológie kontinuálneho odlievania ocele bolo postupne 
odskúšaných niekoľko materiálov pre výrobu telesa valcov.Od pôvodne používaných ocelí 15 142, 15 
236, 15 236 s upraveným zložením, ktoré sme pre uvedený účel používali sa v súčasnosti ustupuje. 
Širšie použitie na základe skúseností viacerých oceliarní nachádza oceľ 42 CrMo4, predovšetkým z 
dôvodu priaznivejších vlastností v oblasti popúšťacích teplôt 450-500°C [2]. 

 Chemické zloženie ocelí pre spomínaný účel je v tab.1. Po prekovaní a prehrubovaní sú 
polotovary valcov zušľachťované vo všeobecnosti na pevnosť 750 až 900 MPa s následným 
opracovaním pod návar. 

 

 
                                          Tab.1   

                                                                            

4. PRÍDAVNÝ MATERIÁL 

 Na základe materiálovej analýzy opotrebovaných valcov a rozboru pracovných podmienok 
možno voliť optimálny prídavný materiál [3]. 

Vo všeobecnosti je na zvislú vstupnú časť linky používaný vyššie legovaný feritický zvarový kov s 
obsahom 16-17% Cr a nízkym obsahom uhlíka, resp. so stabilizáciou, ktorý zabezpečuje vysokú 
koróznu odolnosť a odolnosť voči tepelnej únave. 

 Valce v krivkovej časti linky namáhané koróziou, tepelnou únavou a abráziou sú spravidla 
navárané martenziticko-feritickým zvarovým kovom s dobrou koróznou odolnosťou, zabezpečenou 
obsahom Cr cca 13% a dolegovaním zvarového kovu Mo a Ni na zjemnenie zrna s cieľom zvýšiť 
odolnosť voči tepelnej únave a abrázii. 

V tretej, vodorovnej (výstupnej) časti linky dominuje abrazívne opotrebenia nad koróziou a tepelnou 
únavou, preto je volená koncepcia zvarového kovu s feriticko-martenzitickou štruktúrou, so zvýšenou 
odolnosťou proti abrázii, s dobrou odolnosťou voči tepelnej únave a korózií, čo zabezpečuje legovanie 
W, Mo, Nb,V a Co. 

 Prehľad najčastejšie používaných prídavných materiálov udáva tab.2. 
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5. POUŽÍVANÉ TECHNOLÓGIE 

 Vzhľadom na odlišné pracovné podmienky a skúsenosti v jednotlivých oceliarňach bolo 
potrebné prispôsobiť technológie navárania, používané v ZTS Dubnica požiadavkám užívateľov. 

 S týmto cieľom boli navrhnuté a realizované jednoúčelové naváracie zariadenia s možnosťou 
aplikácie viacerých metód navárania. 

 Postupne bolo osvojené naváranie rúrkovým drôtom s plynovou a vlastnou ochranou, 
naváranie horúcim a studeným drôtom a metóda mechanizovaného navárania TIG. 

 Vo všeobecnosti sú valce do priemeru 250 mm navárané oblúkovými metódami v ochrane 
plynu, resp. s vlastnou ochranou, valec s priemerom 300 mm pod tavivom, alebo metódou horúci a 
studený drôt. 

 

 

6. SMERY ĎALŠIEHO ROZVOJA 

 Vzhľadom na technicko-ekonomické prínosy sa v súčasnosti skúma možnosť realizácie 
metódy navárania plnenou páskovou elektródou pod tavivom pre priemery valcov 250-300 mm. U 
menších priemerov predpokladáme zotrvať u zavedenej metódy horúci a studený drôt, ktorá umožňuje 
získať zvarový kov so širokým rozpätím vlastností miešaním dvoch drôtov. V odôvodnených 
prípadoch bude využívané naváranie plneným rúrkovým drôtom v plynovej ochrane. 

 Zaujímavou oblasťou aplikácie navárania sa javia valce pre studené valcovne. Perspektívne 
výsledky [4] dávajú predpoklad úspešnosti elektrotroskového navárania ich povrchov s následným 
tepelným spracovaním. 

 Ako alternatívu tohto riešenia v súčasnosti technologicky overujeme metódu termického 
nástreku s následným pretavením vrstvy. 

 

 

7. Záver 

 Zabezpečenie životnosti valcov naváraním činných povrchov je nevyhnutnou cestou každej 
modernej oceliarne. Vzhľadom na zložité pracovné podmienky tohto náradia je vhodné riešiť jeho 
výrobu komplexne (výroba ocele, výkovok, tepelné spracovanie, návar, konečné opracovanie), čo dáva 
záruku dosiahnutia optimálnych výsledkov. 
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