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Abstract 

 This article presents the basic microgeometry characteristics and technique preparation of 
work rolls. The ideal surface texture is one that has suitable surface topographical characteristics, ie, an 
appropriate average roughness (Ra), peak count (Pc) and crater shape that provides good formability 
and also a good appearance after painting. Roughening of work rolls put into practice through the 
Electric Discharge Texturing (EDT) on values of roughness rolls of 2,5 and 4 µm, respectively. Electric 
discharge texturing is a highly controllable process that produces an improved product surface quality. 
The surface characteristics are created in dielectric solution by using spark erosion processes. The 
experiment was used on bating strip St 15. Microgeometry parameters of Ra and Pc were measured 
with equipment Hommel Tester T1000. Values are obtained by measuring surfaces of both side strips 
on moonlets. Moonlets are obtained after smoothing. The places, each of which the moonlet are 
obtained, are situated at the end of coil. Terms of customers on surface of the strip were satisfied. By 
means the EDT technology is possible prepared surface topographical characteristics of work rolls for 
four-stand mill (4ST) and for the smoothing 4 high rolling stand (HK) in the range of 1,9 - 4 µm. 
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Abstrakt 



 Článok sa zaoberá vzájomnou súvislosťou medzi základnými mikrogeometrickými 
charakteristikami a spôsobom prípravy pracovných valcov. Ideálny textúrovaný povrch má vhodné 
topografické vlastnosti, t.j. aritmetickú strednú hodnotu drsnosti (Ra) a počet vrcholkov (Pc), ktoré 
poskytnú dobrú tvárniteľnosť a aj vhodný povrch po lakovaní. Zdrsnenie pracovných valcov bolo 
uskutočnené pomocou technológie matovania prostredníctvom elektroiskrového výboja (EDT) na 
hodnoty drsnosti valcov 2,5 a 4 µm. EDT technológia je proces, ktorý zlepšuje povrchovú kvalitu pásu. 
Zdrsnenie valca sa uskutočňuje lokálnym natavením povrchu v dielektrickom prostredí počas 
elektrického prierazu, ku ktorému dochádza medzi povrchom valca a elektródou. Experiment bol 
vykonaný na morenom páse St 15. Mikrogeometrické parametre Ra a Pc boli merané pomocou 
prístroja Hommel Tester T1000. Pri matovaní moreného pásu hodnoty, ktoré sú priraďované zvitkom 
boli získané meraním povrchov oboch strán pásu na mesiačikoch odobratých po hladení. Miesto, z 
ktorých mesiačik bol odoberaný sa nachádza vždy na konci zvitku. Výsledky experimentu sú v 
rozmedzí požiadavok odberateľov. Pri zohľadnený požiadaviek na výslednú mikrogeometriu pásu 
určeného pre automobilový priemysel je možné prostredníctvom EDT procesu pripraviť povrch 
pracovných valcov pre štvorstolicový tandem (4ST) a hladiace kvarto (HK) v rozsahu 1,9 - 4 µm. 
  

 

 

1. ÚVOD 

 Z pohľadu kvality akosti povrchu výrobku sa stále väčší dôraz kladie na mikrogeometriu 
povrchu pásu. Na hodnotenie topografie povrchu pásu boli zavedené štatistické parametre, nazývané 
mikrogeometrické veličiny ako sú napr. drsnosť (Ra), množstvo vrcholkov (Pc), tvar vrcholkov a 
vlnitosť. Základné mikrogeometrické charakteristiky, ktoré sú reprezentované v práci sú aritmetická 
stredná hodnota drsnosti Ra a počet vrcholkov Pc. Priemerná drsnosť povrchu Ra sa určuje ako stredná 
aritmetická odchýlka všetkých nerovností od profilu drsnosti a je vyjadrená vzťahom: 
 

 

      (1) 
     

Počet vrcholkov Pc, určuje počet nerovností na 1 cm.  Podrobnejšie sa mikrogeometrickými veličinami 
zaoberá literatúra [1, 2, 3]. Faktor mikrogeometrie povrchu je jedným z parametrov, čo v konečnom 
dôsledku ovplyvňujú styk medzi nástrojom a pásom v procese lisovania. Mikrogeometria povrchu 
pásov je tvorená prenosom povrchu pracovných valcov v celom procese výroby na studenej valcovni, 
moreného (elektrolyticky pozinkovaného) pásu. Povrch pásov sa pripravuje na 4ST a HK.     

 Na zaistenie predpísaného povrchu pracovných valcov sa v súčasnom období vo svete používa 
päť metód zdrsňovania valcov (SBT, EDT, LT, EBT, PRETEX), ktorými je možné vytvoriť povrchy 
stochastické, pseudostochastické a deterministické. V tomto článku je sústredená pozornosť na metódu 
EDT. Táto technológia je bližšie analyzovaná v literatúrach [3 - 7]. 

 Cieľom práce bolo určiť parametre Ra, Pc materiálu St 15 po prechode hladiacim kvartom s 
prihľadnutím na požiadavky odberateľa. 
 

 
 

 

2. MATERIÁL A POUŽITÉ EXPERIMENTÁLNE METODIKY  

 Pre zistenie hodnôt mikrogeometrických veličín Ra a Pc bol použitý morený pás St 15. 
Akostné triedy a použitie ocele St 15 sú uvedené v Tab.1. Základné charakteristiky moreného pásu St 
15 uvádza Tab.2. 
Table 1  The quality and the application of steel St 15 

 

 



 

 
 

 
Table 2   The specification of material 

 

 
 

 
 

 

       Zvitky pred valcovaním na HK absolvovali bežné valcovanie za studena a žíhanie v poklopových 
peciach. Valce do stolice HK boli zabudované pochromované, ktorých parametre sú uvedené v Tab. 3.  
 

 
 

 
Table 3  The microgeometry of rolls with EDT technologies modification 

 

 
 

 
 

 
 

 

3. ANALÝZA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV 

 Pri matovaní moreného pásu na 35 zvitkoch EDT metódou hodnoty, ktoré sú priraďované 
zvitkom boli získané meraním povrchov oboch strán pásu na mesiačikoch odobratých po hladení, z 
oblasti mimotolerančných rýchlostí. Miesto, z ktorých mesiačik bol odoberaný sa nachádza vždy na 
konci zvitku. Tejto polohe odpovedajú dané parametre valcovania, ktoré môžu čiastočne ovplyvniť 
výsledné mikrogeometrické parametre (tlaky, rýchlosti, ťahy). Vzhľadom na malú plochu mesiačika 
cca 0,15 m2 z okraja sa získané hodnoty môžu líšiť od skutočných.      

 Experiment sa uskutočnil v laboratórnych podmienkach dotykovým profilometrom Hommel 
Tester T1000. Namerané výsledky mohli byť skreslené chybou prístroja, výrobca udáva hodnotu 
nepresnosti ± 5%.  

 Zmeny v priemernej drsnosti Ra a počte vrcholkov Pc na povrchu valcovaného pásu sú 
graficky zobrazené na  Fig.1 až 4. 

 Opačný smer navíjania navíjačky HK oproti odvíjaniu pása spôsobil, že horná strana pásu 
bola vytvorená prenosom dolného pracovného valca a dolná strana pásu prenosom horného valca. V 
ďalšom toku materiálu sa už strany pásu neobracajú. 

 

 
Fig.1 The dependence of Ra on the rolling length after HK with Ra of the rolls 2,5µm 

 



 
 

 
 

 

 

 

Fig.2 The dependence of Pc on the rolling length after HK with Pc of the rolls 81 and 82cm-1 

 

 
 

 
 

 

 

 
Fig.3 The dependence of Ra on the rolling length after HK with Ra of the rolls 4 and 3,9µm 

 

 

Fig.4 The dependence of Pc on the rolling length after HK with Pc of the rolls 55 and 59cm-1 

 

 Dolná strana má vyššie hodnoty, čo je osobitosť hladiaceho agregátu.  

 Na Fig.5 a Fig.6 sú zobrazené požiadavky odberateľa a získané výsledky. Ako to 
dokumentujú obrázky, výsledky sú v rozsahu požadovaných hodnôt. Na Fig.5 sú zobrazené výsledky 
Ra, a na Fig. 6 sú porovnané výsledky pre Pc moreného pásu valcovaného na valcoch upravených 
technológiou EDT.  
 

 

 

 
Fig.5 Comparison achieve results of roughness with customers demands on the bating sheet 

 

 
 

 

 

 
Fig.6 Comparison achieve results peak count with customers demands on the bating sheet 

ZÁVER 

 Na základe experimentálnych výsledkov získaných po valcovaní morených pásov za studena 
na HK je možné sformulovať nasledovné závery: 

namerané hodnoty Ra a Pc vykazujú lokálny rozptyl hodnôt pre EDT valce, 



po valcovaní morených pásov za studena na HK s Ra = 2,5µm boli získané nasledovné hodnoty, 

na hornej strane pásu hodnoty Ra v rozmedzí 1,08 - 1,49µm a hodnoty Pc v rozmedzí 50 - 
81cm-1, 

na dolnej strane pásu hodnoty Ra sa pohybujú v rozmedzí 1,2 - 1,66µm a hodnoty Pc v 
rozmedzí 37 - 69cm-1, 

po valcovaní morených pásov za studena na HK s Ra = 4µm boli získané nasledovné hodnoty, 

na hornej strane pásu hodnoty Ra v rozmedzí 1,33 - 1,6µm a hodnoty Pc v rozmedzí 25 - 
33cm-1, 

na dolnej strane pásu hodnoty Ra sa pohybujú v rozmedzí 1,7 - 1,9µm a hodnoty Pc v 
rozmedzí 25 - 38cm-1, 

pre sledované parametre v grafických vyjadreniach bol zachovaný trend poklesu hodnôt, 

pri zohľadnený požiadaviek na výslednú mikrogeometriu pásu určeného pre automobilový 
priemysel je možné prostredníctvom EDT procesu pripraviť povrch pracovných valcov pre 4ST a 
HK v rozsahu 1,9 - 4µm, 

hodnoty mikrogeometrických veličín použitých pracovných valcov sú v súlade s teoretickými 
údajmi. 
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