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Abstract 
                 In this paper the defects influence on final quality of rolled flat products was 
researched. Cast slabs defects could be able to developped or limitted with rolling technology, 
which in the first place depend on type and size of the primary defects and used rolling 
parameters. Hot rolling is important by means of increasing portion of forming steels which are 
used as final product. Exact quality determination is essential for achieving of product 
characteristics, which are required by customers. 
                 The aim of the work was follow and evaluate behavior of artificial defects in flat 
sample (”slab”) during its plastic deformation. Slab rolling was investigated with use of 
computer simulation, where the parameters of process were chosen. Experiment was made in 
DEFORM 3D software, for simulating the rolling process. Artificial defects of type V and U 
scores, were applied to a “slab“, which had different size, design and location. Hot-rolling 
process was simulated for heating temperatures 1250°C and deformation temperatures 1200°C, 
900°C. Proportionate amount of deformation 10% a 50%  was applied on specific temperatures. 
The second part of experiment introduces the cold-rolling simulation process (temperature 
23°C), which was applicated in relative amount of deformation 10%. Results of this simulation 
showed, that  influence defects didn´t  expanded  in 10 % deformation, which was apply for the 
simulation deformation temperatures (ambient temperature). Development of primary defects  
were observated in raising relative amount of deformation on the level of  50%, where overlaps 
and scratches were observated. 
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Abstrakt  

                 Práca je zameraná na  sledovanie vplyvu defektov na výslednú kvalitu valcovaných 
plochých výrobkov. Chyby v liatych bramách môžu byť v princípe technológiami valcovania 
rozvíjané alebo obmedzované, čo predovšetkým závisí od druhu a veľkosti primárnych chýb 
a použitých parametrov valcovania. Valcovanie za tepla je významné z hľadiska narastajúceho 
podielu tvárnených ocelí používaných ako finálny výrobok. Presné stanovenie kvality je 
nevyhnutné na zabezpečenie takých charakteristík výrobkov, ktoré zákazník požaduje.  
                 Cieľom príspevku bolo sledovať a vyhodnotiť správanie sa umelých chýb v plochom 
telese (’’brama’’) v priebehu jeho plastickej deformácie. Valcovanie bramy bolo skúmané 
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použitím počítačovej simulácie (simulácia valcovania) pri zvolených parametroch procesu. 
Experiment sa vykonal v programe DEFORM 3D, pomocou ktorého sa simuloval proces 
valcovania. Do zvoleného východzieho polotovaru (“bramy“) boli vnesené umelé chyby typu 
vrubov tvaru V a U, ktoré mali rôznu veľkosť, tvar a polohu. Proces valcovania za tepla sa 
simuloval pri teplotách ohrevu 1250°C a teplotách deformácie 1200 °C a 900 °C. Pri daných 
teplotách sa aplikovali pomerné stupne deformácie 10% a 50%. Druhá časť experimentu 
predstavovala simuláciu procesu valcovania za studena (teplota 23°C), pri aplikácii pomerného 
stupňa deformácie 10 %. Z výsledkov simulácie vyplýva, že pri  10% - nej deformácií 
aplikovanej pri simulovaných deformačných teplotách, resp. teplote okolia, nedochádza 
k zavalcovaniu sledovaných defektov. Pri zvýšení pomerného stupňa deformácie na úroveň 50% 
dochádzalo k rozvoju primárnych defektov – boli pozorované preložky a ryhy. 
 
 

1. Úvod 
                 Problém kvality povrchu valcovaných plochých vývalkov patrí v súčasnosti medzi 
najzávažnejšie problémy produkcie. Požiadavky na kvalitu povrchu rastú s vývojom 
automatizovanej technológie veľkosériovej výroby a spracovania plechov (rúry, automobilové 
súčasti, biela technika, konzervy). Počas formovania, resp. tvarovania plechov (obrubovanie 
plechov, lisovanie), každá nedokonalosť materiálu môže spôsobiť poškodenie alebo zníženie 
kvality finálneho výrobku. Najmä povrchové a podpovrchové defekty brám výrazne ovplyvňujú 
kvalitu povrchu pásov pri valcovaní za tepla a za studena [1,2,3]. 
                  Možným zdrojom povrchových defektov môže byť ktorékoľvek miesto vo výrobnom 
procese : výroba ocele a jej odlievanie, narážacie pece, proces valcovania brám za tepla, proces 
valcovania oceľových pásov za studena a iné. Medzi najdôležitejšie povrchové chyby resp. 
iniciátory povrchových chýb, vznikajúcich počas výroby a odlievania ocele patria: vtrúseniny, 
bubliny, jazvy, riadky oxidov hliníka, diery, pozdĺžne a hranové praskliny [4].  
                  Chyby v liatych bramách môžu byť v princípe technológiami valcovania rozvíjané 
alebo obmedzované, čo predovšetkým závisí od druhu a veľkosti primárnych chýb a použitých 
parametrov valcovania. Valcovanie za tepla je významné z hľadiska narastajúceho podielu 
tvárnených ocelí používaných ako finálny výrobok. Presné stanovenie kvality je nevyhnutné na 
zabezpečenie takých charakteristík výrobkov, ktoré zákazník požaduje. 
                  Ohrev v narážacích peciach a valcovanie na TŠP predstavuje pomerne veľké riziko 
vzniku povrchových chýb. Počas týchto technologických operácií najčastejšie môžu vznikať 
tieto typické povrchové chyby: vylúpnutý povrch, tepelné trhliny, zádery, šupiny, okoviny, 
otlaky od valcov, škrabance, a ďalšie [4,5,6].  
                  Cieľom príspevku bolo na základe počítačovej simulácie sledovať a vyhodnotiť 
chovanie sa umelých chýb vnesených do plochého telesa (“bramy“) v priebehu jeho plastickej 
deformácie (simulácia valcovania) pri zvolených parametroch procesu. Prezentované výsledky 
predstavujú prvé výstupy z licencovaného PC-programu zakúpeného Katedrou tvárnenia kovov 
na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. 
 
 

2. Experimentálny materiál a metodika experimentov 
                  Experiment sa vykonal v programe DEFORM 3D, pomocou ktorého sa simuloval 
proces valcovania. Ako experimentálny materiál sa uvažovala brama z 
nelegovanej nízkouhlíkovej ocele. Do zvoleného východzieho polotovaru (“bramy“) boli 
vnesené umelé chyby typu vrubov tvaru V, U. Poloha a tvar týchto umelých chýb bola pred 
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valcovaním rôzna a  je zobrazená na Fig.1. Na Fig.2 sú pre vysvetlenie všeobecne naznačené 
rozmery týchto umelých chýb.  Počas simulácie procesu valcovania došlo k zmene tvaru a 
rozmerov chýb, ktoré sú  uvedené v Tab.1.  
                 Proces valcovania za tepla sa simuloval pri teplotách ohrevu 1250°C a teplotách 
deformácie 1200 °C a 900 °C. Pri daných teplotách sa aplikoval pomerný stupeň deformácie 
10% a 50%. Následne sa simuloval proces valcovania za studena (teplota 23°C), pri aplikácii 
pomerného stupňa deformácie 10 %. Pri simulácií sa uvažovala rýchlosť valcovania 1 m/s. 
Deformačná rýchlosť غ  sa pohybovala pri 50% deformácií na týchto hodnotách: na vstupe do 
valcov 60 s-1, uprostred pásma deformácie 20 s-1, na výstupe z valcov 10 s-1  a pri 10% 
deformácií sa pohybovala na vstupe do valcov na hodnote 20 s-1, uprostred pásma deformácie 4 
s-1, na výstupe z valcov 2,5 s-1. Ide o hodnoty priamo odčítané z procesu simulácie v programe 
DEFORM 3D. 

04 

03 

02 
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Fig.1 Location of scores of design V, U before rolling 

 
 
Table 1  Parameters of defects of type scores U, V before and after rolling at different temperature of deformation and  
              degree of deformation 

Parameters after rolling in [mm] 
Number 
of defect 

Change parameters 
of defects 

after rolling  

Parameters 
before 
rolling 
in [mm] 

Tε 
1200°C 

ε  
10% 

Tε 
23°C 

ε  
10% 

Tε 
1200°C 

ε  
50% 

h01 3 2,2 2,3 0 
b01 5 5,9 5,6 13  

01 

 
V-score 
across 
“slab“ l01 100 100 100,1 100 

R02 3 h = 1,9 2 0 
b02 6 6,4 5,8 15  

02 

 
U-score 
across 
“slab“ l02 100 100 100 100 

h03 3 2,6 2,5 0,5 
b03 5 5 4,6 1 až 2  

03 

 
V-score 

longitudinal 
“slab“ l03 20 21,7 22,2 37 

R04 3 h = 2,6 2,5 0 
b04 6 5,9 5,5 6,2  

04 

 
U-score 

longitudinal 
“slab“ l04 20 21,9 22,2 37,7 



Acta Metallurgica Slovaca, 14, 2008, 2 (233 - 239)                                                                                                         236 

 

R 

l b 

h 

l   b 

 
Fig.2 Common indication of parameters of artificial defects of type score U, V 

 
 

3. Výsledky experimentov a ich diskusia.                                                                                                                                                                           
                 Počas simulácie valcovania “bramy“ dochádza k zmene polohy a tvaru vnesených 
umelých defektov, ktoré sú podmienené zmenou rozmerov uvedených v Tab.1. Tieto zmeny boli 
rozdielne pri 10% deformácií a 50% deformácií. Pri 10% deformácií sa hrúbka zmenšila, ale pri 
použití 50% deformácií už neukazovala žiadnu hodnotu, pretože bola zavalcovaná. Šírka 
defektov sa zväčšila, len u pozdĺžne orientovaných chýb typu V,U sa zmenšila a to v dôsledku 
predĺženia vzorky “bramy“ valcovaním. 
 

 

3.1  Valcovanie za tepla (1200 °C) a valcovanie za studena (23 °C)  pri 10% deformácií 
                 Výsledky simulácie valcovania za tepla pri teplote deformácie 1200 °C a valcovaní za 
studena pri 23 °C, t.j. teplote okolia ukázali, že pri stupni deformácie 10% nedochádza 
k zavalcovaniu sledovaných defektov a z toho dôvodu neuvádzame obrazovú dokumentáciu. 
                 Z Fig.3, kde je vyjadrené Cockcroft-Lathamove kritérium tvárniteľnosti možno 
dedukovať, že najväčšia pravdepodobnosť porušenia materiálu a možnosť rozvoja primárnych 
defektov je v ich koreni.  
 

 
Fig.3 Cockcroft-Latham criterion of formability at the deformation temerature 1200  °C 

                            

 

3.2  Valcovanie za tepla (1200 °C)   pri 50% deformácií 
                 Pri zvýšení pomerného stupňa deformácie na úroveň 50% dochádzalo okrem zmeny 
rozmerov primárnych defektov, k ich rozvoju. Primárne defekty sa zavalcovali, čo spôsobilo 
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vznik nových defektov typu preložky a ryhy. Vznik nových defektov počas valcovania a ich 
konečný vzhľad po valcovaní môžeme detailne vidieť v obrazovej dokumentácií. 
 

Edge corrugation 

             

Edge corrugation 

                     
Fig.4 Defect of type score V (n.01) orientation across                    Fig.5  Defect of  type score U (n.02) orientation across  
          “slab“ after hot rolling at the deformation                                        “slab“ after hot rolling at the deformation     
          temperature 1200 °C and at 50% deformation                                  temperature 1200 °C and at 50% deformation                                       
             
                                                                                                                                              

 

 View from the top – 
  generation of scratch 

           

View from the front – 
 during of  rolling 

                                                            
 

View from the front – 
 without  generation of overlap                                                    

           

View from behind – 
 generation of overlap  

     
 
Fig.6 Defect of type score V (n.03) orientation longitudinal  “slab“ after hot rolling at the deformation temperature           

1200 °C and at 50% deformation 
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 Vruby tvaru V č.01 (Fig.4) a U č.02 (Fig.5) orientované priečne vzorkou boli 
rozvalcované a ostala po nich len okrajová vlnitosť. U vrubov V č.03 (Fig.6), U č.04 (Fig.7) 
pozdĺžne orientovaných vzorkou už došlo k vzniku preložky v zadnej časti, ktorá vstupovala 
medzi valce ako druhá, ale predná časť bola len rozvalcovaná. Konečný vzhľad vrubu V 
(03) pozdĺžne orientovaného “bramou“ po zavalcovaní bol v podobe viditeľnej ryhy po celej 
dĺžke, no u vrubu U (04) rovnako orientovaného ostala viditeľná ryha len v rohoch. 
                      

 
View from the top  
– generation of scratch in the edges of defect                                                                  

 
 
Fig.7 Defect of type score U (n.04) orientation longitudinal  “slab“ after hot rolling at the deformation temperature  1200 

°C and at 50% deformation 
  
 

4. Záver 
                 Na základe výsledkov simulácie valcovacieho procesu pri dvoch deformačných 
teplotách reprezentujúcich počiatočné a konečné teplotné podmienky valcovania za tepla, 
a dvoch stupňoch deformácie volených ako extrémne hodnoty (+ simulácia valcovania za 
studena |23°C| pri 10% deformácií), pomocou programu DEFORM, kde boli do “bramy“ 
vnesené umelé chyby typu vrubov tvaru U,V, možno vyvodiť nasledujúce závery: 
                Pri 10% deformácií nezávisle na teplote deformácie nedochádza k zavalcovaniu chýb, 
menia sa len ich rozmery a tvar. Naopak pri 50% deformácií boli chyby zavalcované. Chyby 
zavalcované pri 50% deformácií nezávisle na teplote deformácie boli ďalej rozvíjané a prejavili 
sa v podobe sekundárnych chýb typu preložiek, rýh a vlnitosti, v závislosti od orientácie 
pôvodného defektu. 
                V budúcnosti by bolo možné predikovať vývoj chyby, teda či dôjde k jej zavalcovaniu 
alebo nie, resp. či zavalcované chyby sa prejavia v podobe sekundárnych chýb alebo nie, 
napríklad pomocou metód strojového učenia [8,10]. Sledovali by sa pritom, napríklad 
nasledovné atribúty vstupujúce do procesu valcovania: tvar chyby (vruby tvaru U alebo V), typ 
zavalcovania (priečne, pozdĺžne), stupeň deformácie (10% a 50%), teplota valcovania (23°C a 
1200°C) a pod. Vstupom do procesu strojového učenia by mohli byť rozšírené údaje takého 
typu, aké sa vyskytujú v Tab.1. Výber konkrétneho algoritmu strojového učenia by sa mohol 
riadiť princípmi popísanými v práci [9].          
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