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Anotace: 

Tématem práce jsou nové technologie kování den pro parogenerátory jaderných 

elektráren.  

Cílem práce je ověřit pouţitelnost nových technologií výroby parogenerátorových den 

v praxi.  

V teoretické části jsou popsány technologické postupy výroby den, které se pouţívají 

v současné době a také sloţení ocelí, které se pouţívají na výrobu parogenerátoru, vliv těchto 

prvků na vlastnosti této oceli. Dále jsou zde popsány mechanické vlastnosti, kterých musí 

ocel dosahovat. 

V praktické části jsou zachyceny nově vyvinuté technologie, které jsou předmětem 

našeho zkoumání. Zachyceny jsou počítačové simulace, zkoušky za tepla, metalografické 

zkoušky a zkoumání mechanických vlastností.  

Výsledkem jsou pak hodnoty mechanických a metalografických zkoušek.  



 

 

Abstract 

The theme of this work is new technologies of forging bottoms for steam generators of 

nuclear power plants. 

The objective is to verify the application of the new technologies of forging bottoms 

for steam generators of nuclear power plants. 

In the theoretical part there are described the technological procedures of the 

production of bottoms which are used at present time and there is also indicated the 

composition of steels which are used in production of the steam generators included the 

impact on properties of this steel. Moreover there is also the description of the mechanical 

properties, which this steel must reach. 

In the practical part there are presented the newly developed technologies that are the 

subject of our research. There are recorded the computer simulations, hot testing, 

metallographic testing and research of mechanical properties. 

The result are the values of mechanical and metallographic tests. 
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Seznam použitých veličin 

Rp0,2 mez kluzu MPa 

Rm mez pevnosti MPa 

A taţnost % 

Z kontrakce % 

KCV vrubová houţevnatost J.cm
-2 

TKo teplota kování 
o
C 

t teplota 
o
C 

Dk průměr výchozí kruhové desky cm 

D průměr cm 

h výška cm 

r poloměr cm 

s tloušťka cm 

ρ stupeň napínání plechu - 

HV 30 tvrdost - 

KV nárazová práce J 

S0 počáteční průřez vzorku mm
2 

L0 počáteční měřená délka mm 

Lu konečná měřená délka mm 

Su průřez vzorku v místě lomu mm
2
 

F síla vtlačování N 

d
2 

úhlopříčka vtisku mm 

Fmax maximální síla N 
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1. Úvod 

Vzhledem k současnému růstu světové populace (předpokládá se, ţe do roku 2050 

vzroste o 50%) díky kterému dojde k nárůstu spotřeby elektrické energie, ne o 50% ale o 

200%, je nutné se zamyslet nad tím, jakým způsobem budeme tuto energii vyrábět. V dnešní 

době je ve světě elektrická energie vyráběna v elektrárnách uhelných (39%), plynových 

(18%), jaderných (17%), vodních (17%), olejových (8%) a ostatních (1%). Jelikoţ jsou zdroje 

fosilních paliv (ropy, uhlí a zemního plynu) omezené, můţeme jejich spalování, při kterém 

vzniká velké mnoţství škodlivých emisí označit za plýtvání a to také z důvodu efektivnějšího 

vyuţití např. v chemickém průmyslu. Elektrárny vyrábějící elektrickou energii 

z obnovitelných zdrojů nejsou schopny pokrýt stále se zvyšující spotřebu. Proto se pro výrobu 

elektrické energie zvaţuje výstavba moderních jaderných elektráren. Z ekologicko-

ekonomického hlediska se uvaţuje o zvýšení efektivity výstavby a provozu. Značná část 

nákladů je vynaloţena na výrobu parogenerátoru, zejména díky četným svárům a jejich 

následným finančně náročným defektoskopickým zkouškám. Nově zvaţované parogenerátory 

počítají s polovičním mnoţstvím svárů. Sníţení svárů nám umoţňují modernější technologie 

modelace i následná výroba, zejména dna parogenerátoru. Jsou testovány dvě technologie 

výroby dna generátoru, přičemţ výroba za pouţití teleskopického kovadla se jeví jako 

efektivněji pouţitelná. Pojďme tuto technologii prozkoumat podrobněji. 
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2. Teoretická část 

2.1 Parogenerátor jaderných elektráren  

Jedná se o tepelný výměník slouţící k výrobě páry pomocí tepla, které je předáno vodě 

a páře nositelem tepla ochlazujícím jaderný reaktor.  

Parogenerátor se skládá ze čtyř základních částí (obr. č. 1), které mohou být 

soustředěny v jednom tělese nebo mohou být rozděleny na samostatné tepelné aparáty, které 

jsou pak umístěny za sebou nebo vedle sebe. Mezi tyto čtyři části patří:   

1. dohřívací část 

2. výparníková část 

3. separátor páry  

4. předehřívací část 

 
Obr. č. 1 – Schéma parního generátoru 

 

Schéma parního generátoru 

1 – ekonomizér, 2 – výparník, 3 – separátor vlhkosti, 4 – přehřívák, 5 – přívod 

napájecí vody, 6 – odvod páry, 7 – přívod teplosměnného média, 8 – odvod teplosměnného 

média 
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Parní generátory se dělí na: 

1. parní generátory s přirozenou cirkulací  

2. parní generátory s nucenou cirkulací  

3. parní generátory průtlačné.  

 Konstruují se zásadně jako rekuperační výměníky. 

 

2.2 Současné technologie kování den pro parogenerátory 

Technologií kování den je šest typů, přičemţ je důleţité rovněţ zpracování nátrubků, 

které slouţí jako vstup a výstup médií a mohou být přímou součástí dna nebo se vyrábí zvlášť 

a ke dnu jsou přivařeny.  

Klasický postup výroby den s nátrubky je přivařením hotových nátrubků 

k opracovaným otvorům dna. Dna s přivařenými nebo vevařenými hrdly mají nevýhodu v 

přerušovaném průběhu materiálových vláken v oblasti nátrubků, popř. v jejich nepříznivém 

průběhu z hlediska provozního namáhání. Je nutné během provozu podrobovat pravidelným a 

velmi náročným defektoskopickým zkouškám v místech svárů. 

Způsoby výroby dna bez nátrubků: 

a) Technologie, kdy lisovací nástroje jsou umístěny mimo půdorys lisu, je pouţívána 

zejména v zahraničí. Na horní pohyblivý příčník lisu se upevní deska, která svými konci 

sahá mimo půdorys lisu. Podle zvolené varianty se na oba konce desky upevní lisovací 

nástroje (taţníky) a současně se vylisují dvě dna. Uvedený postup je nákladný, neboť je 

nutné vyrobit dva lisovací komplety.  

 

b) Další technologie je zaloţena na stejném principu, přičemţ strana desky na horním 

příčníku je pevně podloţena. Pro tento postup výroby stačí jedna lisovací souprava, ale 

podloţení je nutno během lisování měnit za niţší. Tím se prodluţuje doba lisování, 

dochází k chladnutí lisované desky se všemi neţádoucími průvodními jevy.  
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c) Rovněţ je pouţíván postup, který je zaloţen na vylisování dvou polovin den a jejich 

následném svaření. Postup je velmi náročný na lícování obou polovin v místě svařované 

hrany a svařování by bylo velmi obtíţně mechanizovat.  

 

d) Kromě uvedených postupů je pouţíván i způsob výroby den, který je zaloţen na vkládání 

desky do lisovacích nástrojů pod šikmým úhlem. K manipulaci se pouţívá vahadlo. 

Vahadlo slouţí i k převozu desky mezi pecí a lisem a k jejímu natáčení do poţadované 

polohy a zaloţení do nástrojů. Pro vyuţití uvedeného postupu musí být k ohřevu pouţitá 

pec s šířkou nístěje větší, neţ je průměr desky.  

 

e) Další postup je zaloţen na ohnutí dvou tlustých plechů do tvaru „U“. Výchozí plechy se 

ohnou na zakruţovacím stroji. Plechy se uprostřed svaří podélným svárem a vypálí se 

kruhový tvar. Tím vznikne deska s rovnou plochou uprostřed a se zvednutými okraji. 

Deska se vloţí do pracovního prostoru lisu a vylisuje se hladké dno.  

 

f) Další moţnost výroby den je zaloţena na vyříznutí kruhové desky z dutého tělesa 

definovaných rozměrů (obr. č. 2). Pro dno parogenerátoru by bylo potřebné vykovat duté 

těleso o délce cca 5600 mm, s vnějším průměrem 2 050 mm a s vnitřním průměrem 1750 

mm. Uvedeným rozměrům odpovídá tloušťka stěny dutého tělesa 230 mm. Po vykování 

se duté těleso podélně rozřízne a rozvine, nebo se přímo na povrchu dutého tělesa vyřízne 

kruhová deska, která se následně rozvine. 

 
Obr. č. 2 – Vyříznutí kruhové desky z dutého tělesa 
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Kování den s nátrubky 

a) Dna s nátrubky se vyrábějí z lokálně zesílených den mechanickým opracováním. Tato dna 

vyţadují abnormálně velkou tloušťku stěny polotovaru (velká spotřeba oceli a velký 

výchozí ingot) a pracné, časově velmi náročné mechanické opracování.  

 

b) Nátrubky lze rovněţ vyrobit protahováním (obr. č. 3) z obrubovaného a ultrazvukově 

zkoušeného předkovku kruhové desky. Tento způsob výroby zajišťuje v kritických 

místech dno – nátrubek příznivý průběh vláken, sledujících tvar hotově opracovaného 

výrobku. Při výrobě den, které jsou zhotoveny touto operací, je nutné dodrţet optimální 

tvar předkovku, tvar nástrojů a řešit sloţitý úkol manipulace s předkovkem[7]. 

 
Obr. č. 3 – Schéma výroby nátrubku 

protahováním 

2.3 Oceli pro parogenerátory  

2.3.1 Chemické složení 

Pro výrobu parogenerátorových den se pouţívají oceli:  

1. 20 MnMoNi 55 

2. SA 508 Cl 3  

3. 10GN2MFA 
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1 20 MnMoNi 55 

Sloţení této oceli je uvedeno v tabulce č. 1 

Tab. č. 1 – Sloţení oceli 20 MnMoNi 55 

 Obsah prvků (hm.%) 

C 0,17 – 0,23 

Si 0,15 – 0,30 

Mn 1,20 – 1,50 

P ≤ 0,012 

S ≤ 0,008 

Cr ≤ 0,20 

Mo 0,40 – 0,55 

Ni 0,50 – 0,80 

Al 0,010 – 0,040 

Cu ≤ 0,12 

V ≤ 0,020 

Sn ≤ 0,011 

N ≤ 0,013 

As ≤ 0,025 

 

2 SA 508 Cl 3  

Sloţení této oceli je uvedeno v tabulce č. 2 

Tab. č. 2 – Sloţení oceli SA 508 Cl 3 

 Obsah prvků (hm.%) 

C ≤ 0,25 

Si 0,15 – 0,40 

Mn 1,20 – 1,50 

P ≤ 0,025 

S ≤ 0,025 

Cr ≤ 0,20 

Mo 0,045 – 0,60 

Ni 0,40 – 1,00 

V ≤ 0,05 



9 

 

3 10GN2MFA 

Sloţení této oceli je uvedeno v tabulce č. 3 

Tab. č. 3 – Sloţení oceli 10GN2MFA 

 Obsah prvků (hm.%) 

C 0,08 – 0,12 

Si 0,15 – 0,30 

Mn 0,07 – 0,90 

P < 0,02 

S < 0,02 

Cr < 0,30 

Mo 0,40 – 0,60 

Ni 1,70 – 2,00 

V < 0,04 

 

Vliv legujících prvků 

Kaţdý legující prvek ovlivňuje vlastnosti dané oceli.  

Uhlík ( C ) 

 S rostoucím obsahem uhlíku roste pevnost, avšak klesá houţevnatost a 

plasticita 

 Také ovlivňuje: 

 Pevnost 

 Tvrdost 

 Kalitelnost 

Křemík ( Si ) 

 Jedná se o feritotvorný prvek 

 Zvyšuje pevnost a tvrdost 

 Zhoršuje tvářitelnost a vodivost (tepelnou i elektrickou) 

Mangan ( Mn ) 

 Má dobrou afinitu k síře 

 Zvyšuje pevnost a tvrdost 

 Sniţuje vodivost (tepelnou i elektrickou) 

 Zvyšuje prokalitelnost i náchylnost k popouštěcí křehkosti 
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Fosfor ( P ) 

 Vyvolává popouštěcí křehkost 

 Zhoršuje vrubovou houţevnatost 

 Zhoršuje tvářitelnost 

Síra (S) 

 Oslabuje soudrţnost austenitického zrna 

 Příznivě ovlivňuje obrobitelnost 

Chrom ( Cr ) 

Zvyšuje: 

 Prokalitelnost 

 Pevnost 

 Otěruvzdornost 

 Pevnost za tepla 

 Odolnost proti korozi 

Molybden ( Mo ) 

Zvyšuje: 

 Prokalitelnost 

 Ţárupevnost 

 Pevnost za tepla 

 Řezivost 

 Odolnost proti korozi a chemickým vlivům 

Nikl ( Ni )  

 Zvyšuje mez kluzu 

 V kombinaci s chromem zvyšuje prokalitelnost, houţevnatost a plasticitu 

Hliník ( Al )  

 Má sklon k tvoření nitridů s dusíkem a sniţuje tak náchylnost ke stárnutí 
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Měď ( Cu ) 

 Zlepšuje odolnost proti atmosférické korozi 

 Zhoršuje svařitelnost a houţevnatost 

 Zvyšuje odolnost proti HCl a proti H2SO4 

Vanad ( V ) 

 Má příznivý vliv na růst zrna 

 Sniţuje náchylnost ke stárnutí 

 Zvyšuje odolnost proti opotřebení 

Zvyšuje: 

 Řezivost 

 Pevnost za tepla 

 Odolnost proti popouštění a přehřátí 

 Mez pruţnosti 

Cín ( Sn )  

 Zesiluje křehkost po pájení 

 Způsobuje trhliny 

Dusík ( N )  

 Způsobuje náchylnost ke křehnutí po tváření 

Arsen ( As )  

 Zvyšuje popouštěcí křehkost 

 Zhoršuje svařitelnost 
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2.3.2 Mechanické vlastnosti 

Na parogenerátorové oceli jsou kladeny také poţadavky na mechanické vlastnosti, 

které jsou uvedeny v tabulce č. 4 

Tab. č. 4 – Poţadované mechanické vlastnosti pro parogenerátorová dna 

Vlastnost 
Interval teplot 

[
o
C ] 

Minimální hodnota 

Rp0,2 

[MPa] 

20 

350 

343 

294 

Rm 

[MPa] 

20 

350 

534 

490 

A 

[%] 

20 

350 

16 

14 

Z 

[%] 

20 

350 

55 

50 

KCV 

[J . cm
-2

] 
-10 25 

Tko 

[
o
C ] 

Max. +15 - 

Zkouška lámavosti 

v ohybu 

(α = 90
o
) 

D=2a - 

 

1 20 MnMoNi 55  

Mechanické vlastnosti této oceli jsou uvedeny v tabulce č. 5 

Tab. č. 5 – Mechanické vlastnosti oceli 20 MnMoNi 55 

Vlastnost Teplota 

[
o
C ] 

Hodnota 

Rp0,2 

[MPa] 

70 

90 – 120  

≥ 450 

≥ 430 

Rm 

[MPa] 

 590-730 

A 

[%] 

 18 

KCV 

[J . cm
-2

] 

0
 
 ≥ 51,25 
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2 SA 508 Cl 3  

Mechanické vlastnosti této oceli jsou uvedeny v tabulce č. 6 

Tab. č. 6 – Mechanické vlastnosti oceli SA 508 Cl 3 

Vlastnost Hodnota 

Rp0,2 

[MPa] 

345 

Rm 

[MPa] 

Min. 550 

Max. 750 

A 

[%] 

18 

Z 

[%] 

38 

KCV 

[J . cm
-2

] 

41 

 

3 10GN2MFA 

Mechanické vlastnosti této oceli jsou uvedeny v tabulce č. 7 

Tab. č. 7 – Mechanické vlastnosti oceli 10GN2MFA 

Vlastnost Hodnota 

Rp0,2 

[MPa] 

345 – 509 

Rm 

[MPa] 

540 – 700 

A 

[%] 

18 

Z 

[%] 

60 

KCV 

[J . cm
-2

] 

59 

2.4 Technologický postup kování den pro parogenerátory 

Dna se mohou vyrábět v několika provedeních a také v řádech velikostí. Mezi 

normalizovaná dna patří dna plochá, hluboce klenutá, polokulová a vysokotlaká. Příklad 

vysokotlakového dna pro jadernou energetiku je uveden na obr. č. 4 
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Obr. č. 4 – Vysokotlaké dno pro jadernou energetiku 

 

Postup, kterým se lisují dna, se označuje jako taţení nebo hluboké taţení.  Při taţení 

vzniká radiální napětí, které ke středu materiálu vzrůstá. Dalším napětím, které zde rovněţ 

působí, je napětí tangenciální, které má opačný průběh, tzn. ke středu hodnota klesá.  

S postupujícím taţením se materiál nabaluje na taţník a v okolí vrcholu budoucího dna 

jiţ nepůsobí napětí, oblast deformace se posunuje k okraji. 

V případě, ţe má taţnice malý poloměr zaoblení, okraj taţené desky zůstává leţet na 

taţnici a na počátku taţení dochází ke zpětnému ohybu, coţ vede ke zvýšení radiálního a 

tangenciálního napětí. Nejlepší situace je při pouţití taţnice s kuţelovou pracovní plochou, 

kdy nedochází ke zpětnému ohybu. Tlaková tangenciální napětí mohou při lisování způsobit 

zvlnění okraje, případně i vznik přeloţek. 

2.4.1 Výchozí polotovar  

Pro taţení den se jako polotovar pouţívá plech, pouze pro největší tloušťky se 

pouţívají kované kruhové desky. Potřebný průměr Dk výchozího polotovaru je dán rozměry 

dna.  

Průměry kruhové desky lze vypočítat dle následujících vzorců: 

Pro ploché dno s malým přechodovým poloměrem 

D

h
DDk 41

    
(1) 

V případě, ţe při výpočtu uvaţujeme s přechodovým obloukem 

D

h

D

r

D

r
DDk 456,072,11

2

 

(2) 
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Pro hluboce klenuté dno v případě, ţe R=D a r=0,1R 

DhDDk
2278,02

   
(3) 

Pro eliptické dno s poměrem poloos 1:2 

D

h
DDk 438,1

    
(4) 

Pro lisování polokulového dna je potřebná deska o průměru 

D

h
DDk 2141,1

    
(5) 

V ČR se válcují plechy do šířky 3000 mm a v zahraničí pak o šířce 4000 mm případně 

i větší. Z důvodu malé šířky je nutno v některých případech desky svařit a to ve většině 

případů svarem X, nebo dvojitým U obloukem pod tavidlem nebo ručně obloukem. Svar pak 

dosahuje určitého převýšení, které je nutno zbrousit a to v místech, která budou sevřena mezi 

taţník a taţnici.  

Následující přípravnou operací je vyříznutí kruhové desky. Provádí se většinou 

plamenem. 

Při návrhu nástrojů, které se k taţení budou pouţívat, je nutné vyhodnotit, zda je 

zapotřebí táhnout s přidrţovačem. Tento faktor závisí na poměru průměrů k tloušťce. 

65
s

D

     
(6) 

80
s

D

     
(7) 

V případě, ţe je třeba táhnout s přidrţovačem, je vhodné určit stupeň napínání plechu 

ρ. Při lisování vysokotlakých den a hluboce klenutých den dosahuje stupeň napínání plechu 

hodnot 0,44 ≤ ρ ≤ 1,05. Čím je stupeň napínání vyšší, tím je napínání plechu větší. 
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  (8) 

Dk ................................... průměr výchozí kruhové desky 

Při taţení za studena se většinou pouţívají pneumatické přidrţovače. Tlak na 

přidrţovač lze vyvolat pomocí pruţiny, která se opírá o výstupek na drţáku taţníku. Toto 

řešení se pouţívá při taţení menších dílů za studena. Velká dna vyţadují velké síly na 

přidrţovač a to právě na počátku taţení, ke konci taţení můţe síla klesat, pruţina však dává 

průběh síly právě opačný. Vlivem sálavého tepla by se navíc pruţina po čase vyţíhala a 

ztratila by pruţnost. Pro velká dna taţená za tepla je moţné přidrţovač poloţit na výchozí 

plech a spojit ho s taţnicí pomocí čepu a klínu. V praxi se však nejlépe osvědčil samočinný 

přidrţovač (obr. č. 5). Na přidrţovači je svěrač tvaru C. Tento svěrač je připojen řetězem 

k pohyblivému příčníku. Při pohybu příčníku směrem dolů přidrţovač dosedne na plech, 

svěrač se dále pohybuje dolů a zaklesne se za okraj taţnice. Pak teprve dosedne taţník na 

plech a vylisuje se dno. Jelikoţ taţník nemá ve válcové části úkos, výlisek na něm pevně 

ulpívá. Jakmile teplota výtaţku klesne na předepsanou hodnotu, vysune se stěrač a začne se 

zvedat taţník, tím dojde ke strţení výlisku. Dodrţením správné teploty při strţení výlisku je 

zajištěno, ţe hotové dno má dobré rozměry[14]. 

 
Obr. č. 5 – Samočinný přidrţovač 
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3. Experiment 

3.1 Nové technologie kování den s nátrubky 

Z hmotnosti výkovku a obrobeného dna (obr. č. 6) je zřejmé nízké vyuţití kovu a 

rovněţ velké přídavky na obrábění, coţ ve svém důsledku zvyšuje náklady na výrobu 

celokovaných den. Tato nevýhoda je v porovnání se skládanými dny vyváţena úsporami na 

kontrolu jakosti svárů při provozu tlakové nádoby. 

Návrh a ověření 

Na ověření pomocí laboratorních zkoušek a matematických simulací byly navrţeny 

tyto dvě technologie: 

a) Jako vstupní polotovar byl pouţit ingot o dané velikosti, ze kterého byl vykován špalek. 

Ten byl umístěn do matrice a dále pak napěchován patricí o takových tvarech, které 

umoţňuje pěchování maximální silou (120MN). Dokování dna bylo provedeno speciálním 

teleskopickým nástrojem. 

b) Jako vstupní polotovar byl pouţit ingot, z něhoţ byla vykována kruhovka, která se uloţila 

do matrice. Tato matrice má tvar vyráběného dna a to včetně otvorů pro materiál 

budoucího hrdla. Tato kruhovka se dále zatlačila do matrice pomocí horního nástroje, kdy 

byla vyuţita maximální síla hydraulického lisu (120MN). Následoval další ohřev a 

rozkování matrice za pouţití speciální kovací desky a jejímu postupnému otáčení. 

Jako výchozí tvar pro řešení programu bylo zvoleno dno s nátrubky dle poptávky 

firmy Westinghouse, (obr. č. 7). Materiálem pro polotovar výkovku byla zvolena ocel 

10GN2MFA. 

 

Obr. č. 6 – Porovnání výkovku a obrobeného dna  
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Obr. č. 7 – Výchozí tvar dna pro řešení kování 

Účelem této simulace je zjistit tok materiálu při vyplňování zápustky a silovou 

náročnost pro navrţené nářadí. Důleţitým faktorem je zamezení vzniku přeloţky, která vzniká 

při kování přímo teleskopickým kovadlem a při hotovním kování pak dochází k přílišnému 

vlnění vrchní plochy dna. Vzniku přeloţky se zamezí tak, ţe se do špalku zatlačí nejdřív první 

patrice a následně se rozkovává teleskopickým kovadlem (obr. č. 8). 

 
Obr. č. 8 – Sestava při zatlačení první patrice, rozkování teleskopickým kovadlem po 

zatlačení první patrice a rozkování tvarovou deskou kování po zatlačení první patrice[7] 

 

 

Na základě provedených simulací byly navrţeny pracovní nástroje, rozměry a tvar 

předkovku. 

3.2 Zkoušky za tepla 

 Zkouška za tepla byla prováděna z ocelového předkovku. 

 Pouţitý typ oceli:10GN2MFA a 20MnMoNi 55. 
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 Modelování bylo provedeno v měřítku 1:5. 

 Výchozí polotovar: kotouč viz obr. 9. 

 
Obr. č. 9 – Výchozí polotovar pro kování 

 

a) Kování teleskopickým kovadlem 

Předkovek se nahřál a následně se spěchoval v podélném směru o 20% výšky a poté se 

nahřál na kovací teplotu. 

Matrice i patrice byla ohřátá na teplotu přibliţně 150 – 200
0
C a následně byly 

namazány grafitovým mazivem. 

Poté byl předkovek pěchován na lise 1MN, coţ bylo ze silových důvodů nemoţné. 

Proto se předkovek, který byl kován na lisu 1MN nahřál na teplotu 1200
0
C a kován na lise 

7,5MN. 

 

b) Kování tvarovou deskou 

První tvářecí operace byla stejná jako u předchozího postupu. Pouze polotovar byl 

špalek bez deformace při horizontální poloze osy. 

Po zatlačení první matrice bylo pouţito tvarové kovadlo ve tvaru desky. 

Po ohřevu předkovku se postupným otáčením matrice rozkovávaly stěny dna. 

Při tomto způsobu kování dochází ve větší míře k zatlačení okují a vzniku výstupků po 

zatlačení kovadla (obr. č. 10) [7]. 
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Obr.č.10– Výstupky po zatlačení kovadla 

Po dokování byla dna s nátrubky tepelně zpracována a to kalením s následujícím 

postupem: 

Dna byla vloţena do pece a ohřátá na 890
o
C s prodlevou 45 minut. 

Následně byla kalena do vody a popouštěna při teplotě 650
o
C po dobu 2h a 

vychlazeny na vzduchu. 

3.3 Zkoušky vlastností  

3.3.1 Metalografické zkoušky  

Strukturní vlastnosti byly zkoumány na jednotlivých místech dna. Pro zviditelnění 

mikrostruktury byly vzorky leptány 4% HNO3 a struktura byla fotografována pří zvětšení 250 

x. 

3.3.2 Mechanické zkoušky 

Mechanické vlastnosti byly stanoveny jak ve stěně dna, tak i v jednotlivých 

nátrubcích. V nátrubcích byla stanovena hodnota tvrdosti, ve stěnách pak zkouška tahová, 

zkouška rázem v ohybu a tvrdost HV 30.  

Tahová zkouška 

Jedná se o zkoušku mechanických vlastností, při které je v první fázi napjatost 

homogenní a jednoosá, ve fázi druhé se pak mění na nehomogenní tříosou napjatost.  

Při zkoušce se zkoumaný vzorek prodluţuje aţ do porušení soudrţnosti za teploty 

20
0
C, ale můţe být i vyšší nebo niţší. V průběhu zkoušky se zkoumá závislost (pracovní 
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diagram) působící síly F na prodlouţení ΔL (obr. č. 11). Výsledkem jsou pak mez kluzu, mez 

pevnosti, taţnost a kontrakce.  

 
Obr. č. 11 – Pracovní diagram tahové zkoušky 

 

Mez kluzu – Oblast, ve které dochází k zastavení nebo i poklesu síly F při trvalé 

deformaci. 

Mez pevnosti – také je smluvní napětí a odpovídá maximálnímu zatíţení při zkoušce 

tahem. 

    (9) 

Taţnost – maximální poměrné plastické prodlouţení εp. 

    (10) 

Kontrakce (zúţení) – maximální poměrné zúţení po porušení soudrţnosti. 

   (11) 

Zkouška rázem v ohybu 

Jinak také zkouška vrubové houţevnatosti. Zkoumaný vzorek se opatřuje „V“ vrubem 

o hloubce 2 mm nebo vrubem ve tvaru „U“ o hloubce 5 mm a pomocí Charpyho kladiva se 
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vzorek přerazí. Vrub je na opačné straně neţ na kterou dopadá kladivo. Výsledkem je 

nárazová práce KV. 

Vrubová houţevnatost je podíl nárazové práce spotřebované k proraţení původního 

průřezu v místě vrubu.  

    (12) 

HV 30 

Jedná se o zkoušku tvrdosti podle Vickerse. Do materiálu se vtlačí pod zatíţením silou 

F diamantový pravidelný čtyřboký jehlan o daném vrcholovém úhlu mezi protilehlými 

stěnami po danou dobu. Následně se změří střední délka u obou úhlopříček vtisku. Zkušební 

zatěţující síla bývá od 10 do 1000 N. Doba zatíţení se volí od 10 do 180 s. Pouţité zatíţení 

píšeme do označení.  Pro běţně zkušební zatíţení 300 N a dobu od 10 do 15 s se pouţívá 

označení HV[3]. 

   (13) 

4. Výsledky zkoušek 

4.1 Metalografické zkoušky 

a. Teleskop 3 

Vzorek 1A 

V místě stěny dna a nátrubku je mikrostruktura podobná, přes průřez stěny 

vcelku rovnoměrná, popuštěná, tvořená bloky bainitu a místy vyloučenými zrny feritu 

(obr. č. 12). 
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Stěna dna 

 
 

a) 1 mm pod povrchem 

 
 

b) Střed vzorku 

Nátrubek 

 
 

c) 1 mm pod povrchem 

 
 

d) Střed vzorku 

Obr. č. 12 – Mikrostruktura vzorku 1A 
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b. Teleskop 2 

Vzorek 4+ 

V místě stěny dna a nátrubku je mikrostruktura podobná, přes průřez stěny 

vcelku rovnoměrná, popuštěná, tvořená bloky bainitu a místy vyloučenými zrny feritu 

(obr. č. 13). 

Stěna dna 

 
 

a) 1 mm pod povrchem 

 
 

b) Střed vzorku 

Nátrubek 

 
 

c) 1 mm pod povrchem 

 
 

d) Střed vzorku 

Obr. č. 13 – Mikrostruktura vzorku 4+ 
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Vzorek 5+ 

V místě stěny dna a nátrubku je mikrostruktura podobná, přes průřez stěny 

vcelku rovnoměrná, hrubozrnná, feriticko-perlitická s Widmannstättenovým 

uspořádáním (obr. č. 14). 

Stěna dna 

 
 

a) 1 mm pod povrchem 

 
 

b) Střed vzorku 

Nátrubek 

 
 

c) 1 mm pod povrchem 

 
 

d) Střed vzorku 

Obr. č. 14 – Mikrostruktura vzorku 5+ 
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c. Kovací deska 

Vzorek 6* 

Mikrostruktura je pod povrchem v místě okraje oblouku v zásadě rovnoměrná, 

tvořená zrny feritu a nodulemi perlitu viz obr. 15a. V mikrostruktuře se v hloubce 3 mm 

pod povrchem vyskytují hrubší pásma bainitu a ve střední části vzorku je 

mikrostruktura heterogenní, tvořená zrny feritu, bloky bainitu a místy vyloučenými 

nodulemi perlitu viz obr. 15b. V místě osy výkovku, menšího nátrubku (uprostřed dna) 

je mikrostruktura přes průřez vzorku heterogenní, řádkovitá, tvořená souvislými pásmy 

bainitu, nodulemi perlitu a zrny feritu (obr. č. 15c,d). 

Stěna dna 

 
 

a) 1 mm pod povrchem 

 
 

b) Střed vzorku 

Nátrubek 

 
 

c) 1 mm pod povrchem 

 
 

d) Střed vzorku 

Obr. č. 15 – Mikrostruktura vzorku 6* 
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4.2 Mechanické zkoušky  

 

Tab. č. 8 – Mechanické vlastnosti vybraných výkovků 

Označení 
vzorku 

Rp0,2 
[MPa] 

Rm 
[MPa] 

A5 
[%] 

Z 
[%] 

KV2 
01x7,5 

[J] 

HV30 
nátrubek 

HV30 
stěna dna 

2 357 554 26,0 72,4 86 
92 
46 

167 
171 

156 
158 

5+ 567 701 22,5 66,9 38 
50 
63 

229 
216 

221 
217 

4+ 654 762 27,0 77,4 100 
95 

101 

238 
232 

227 
230 

3+ 642 754 24,0 75,0 91 
97 
94 

242 
243 

231 
239 

 

 
Obr. č. 16 – Výsledky mechanických zkoušek (Rp 0,2 a Rm) 
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Obr. č. 17 – Výsledky mechanických zkoušek (A5 a Z) 

 

 
Obr. č. 18 – Výsledky mechanických zkoušek (KV2) 
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Obr. č. 19 – Výsledky mechanických zkoušek HV 30 (nátrubek) 

 

 
Obr. č. 20 – Výsledky mechanických zkoušek HV 30 (stěna dna) 
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5. Diskuze 

Cílem experimentu bylo ověřit, zda jsou nově navrţené technologie vhodné pro kování 

den parogenerátorů s nátrubky. Ověřovány byly dvě technologie kování a to kování pomocí 

teleskopického kovadla a pomocí kovací desky. Při kování pomocí teleskopického kovadla 

bylo zjištěno, ţe silové účinky lisu 1 MN jsou nedostačující pro vykování výkovku 

poţadovaných rozměrů. Z tohoto důvodu se pokračovalo v kování na lise 7,5 MN. Bylo 

vykováno více modelů, z nichţ jeden byl upraven do finální podoby, přičemţ bylo dosaţeno 

poţadovaných rozměrů a povrchové jakosti.  

Při kování za pouţití kovací desky dochází k větší míře zatlačení okují a ke vzniku 

otisků kovadla, coţ lze sice odstranit opracováním a tím dosáhnout vyhovujících parametrů, 

ale je potřeba počítat s větším přídavkem na obrábění. V porovnání s předcházející metodou 

je pak výhodnější vyuţití teleskopického kovadla. 

Na výkovcích pak byly provedeny metalografické a mechanické zkoušky. Při pouţití 

teleskopického kovadla je mikrostruktura v oblasti stěny dna a nátrubku podobná, přes průřez 

stěny vcelku rovnoměrná. Při pouţití kovací desky je mikrostruktura pod povrchem v oblasti 

okraje oblouku vcelku rovnoměrná. Mikrostruktura v oblasti osy výkovku, menšího nátrubku 

je přes průřez vzorku heterogenní a řádkovitá. Z pohledu mechanických vlastností bylo 

zjištěno, ţe byly překročeny minimální poţadované hodnoty, čímţ byly splněny poţadavky. 

Výsledkem je zjištění, ţe tyto metody jsou vhodné pro výrobu parogenerátorových den, 

přičemţ pouţití teleskopického kovadla je výhodnější z hlediska ekonomického (není nutno 

výrazných přídavků materiálu na obrábění), z časového hlediska a také z hlediska kvality 

povrchu. 
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6. Závěr 

Cílem experimentu bylo ověřit, zda jsou nově navrţené technologie vhodné pro kování 

den parogenerátorů s nátrubky. Byly zkoušeny dvě výrobní technologie a to kování pomocí 

teleskopického kovadla a pomocí kovací desky. Při zkoušení těchto technologií byly 

vykovány vzorky, které byly následně podrobeny mechanickým (tahová zkouška, zkouška 

rázem v ohybu a zkouška tvrdosti) a metalografickým zkouškám. Výsledné hodnoty 

mechanických zkoušek vyhověly v souladu s předepsanými hodnotami, které jsou uvedeny 

v tabulce č. 4. Při kování pomocí teleskopického kovadla jsme z metalografických zkoušek 

zjistili, ţe struktura je podobná ve stěně dna i v nátrubku a v celku rovnoměrná. 

Mikrostruktura po kování kovací deskou je pod povrchem v oblasti okraje oblouku vcelku 

rovnoměrná, v oblasti osy výkovku, menšího nátrubku je přes průřez vzorku heterogenní a 

řádkovitá. Z těchto zkoušek vyplývá, ţe mikrostruktura je příznivá. Obě technologie byly 

vyhodnoceny jako vhodné po výrobu parogenerátorových den. Vhodnější je kování pomocí 

teleskopického kovadla a to zejména z důvodu dosaţení jakostnějšího povrchu oproti kování 

pomocí kovací desky, ale také z důvodu ekonomického.  
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