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Abstrakt 

V práci je popsán postup výroby kování hřídele větrné elektrárny s porovnáním jak 

současných technologií, tak inovativních konceptů a progresivních návrhů a porovnání 

technologií výroby. Část experimentální je zaměřena na objasnění příčiny vzniku trhliny ve 

finálně zhotovené hřídeli větrné elektrárny G114 Slim CIII ve společnosti VÍTKOVICE 

HEAVY MACHINERY a.s. za účelem náprav a predikce vzniku trhliny. Důvodem výzkumu 

je další produkce již zmíněné hřídele ale výzkum také zodpovídá otázky pro jiné typy hřídelí 

větrných elektráren vykazující obdobné problémy při zpracování.  

Klíčová slova:  

Hřídel větrné elektrárny, Kování, Tepelné zpracování, Vady 

 

Abstract 

The thesis analyzes production process of forged main shafts for wind turbines, 

comparing the present technologies as well as innovative concepts and progressive 

technologies of production. Experiment is focused on explanation and reason of rupture 

initiation in final wind turbine shaft product G114 Slim CIII made in VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. for the repair purpose and prediction of a crack (rupture) initiation. 

Reason of research is the future production of already mentioned shaft, but research also 

answers questions about production of different types of wind turbine shafts with similar 

problems during manufacturing. 
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Wind turbine shaft, Forging, Heat treatment, Defects
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1. Úvod  

Abychom uskutečnili realizaci větrné elektrárny ekonomicky přijatelným způsobem, 

je nezbytné identifikovat potenciál pro lehkou konstrukci generátorové hřídele. Hmotnost 

těchto hřídelí může být značně snížena jejich výrobou pomocí volného kování, vzhledem 

k tomu že tváření materiálu vede k vyšší pevnosti, která umožňuje viditelně snížit tloušťku 

stěny výkovku. V diplomové práci popisuji vývoj a zavedení kovacího procesu pro hřídele 

s ohledem na optimální mikrostrukturu. K numerickému zkoumání tohoto procesu byla 

nejprve vyvinuta autentická simulace metodou konečných prvků (MKP). Pohyb nástrojů byl 

autenticky zaveden za účelem poskytnutí reálného toku materiálu a reálných procesních 

podmínek. Navíc, model materiálu oceli 42CrMo4+Ni+QT byl integrován přímo do modelu 

simulace, abychom předpověděli výslednou mikrostrukturu. Použitím zavedeného FE modelu 

(MKP) byl proces kování manuálně optimalizován k dosažení homogenní a jemnozrnné 

mikrostruktury. Optimalizace byla založena na základě modifikace různých kovacích 

parametrů a na posloupnosti kroků při kování. Dalším krokem bylo kování v laboratorním 

měřítku za účelem validace parametrů modelu simulace. Za tímto účelem byly po kování 

odebrány a vybroušeny metalografické vzorky hřídele pro stanovení velikosti zrna. Porovnání 

výsledků s numerickou simulací ukázalo souhrnnou shodu měřené velikosti zrna s numericky 

vypočítanou velikostí zrna. Na základě těchto výsledků byl proces výroby převeden do FE 

modelu (MKP) v průmyslovém měřítku. Díky tomuto bylo možné analyzovat převoditelnost 

FE modelu (MKP) týkající se kinematiky a posloupnosti kroků kování. Numerický výzkum 

průmyslového procesu potvrdil použitelnost procesu v průmyslovém měřítku[1,2,7,9].



 

 

2 

 

A) Teoretický rozbor 

2. Postup výroby rotoru větrné elektrárny 

Prvotní fází výrobního procesu je výroba vstupního materiálu na ocelárně z ocelového 

odpadu. Tato vsázka se dává do elektrické obloukové pece EOP (80t), v níž se šrot roztaví a 

odfosfoří. Následně se roztavená ocel přelije do pánve, kde se dohotoví. Provádí se tzv. 

sekundární metalurgie, kdy ocel prochází dvěma agregáty, což je pánvová pec LF, kde se ocel 

doleguje na požadovanou kvalitu oceli 42CrMo4+Ni+QT. Ocel se dostatečně nahřeje na 

vysokou teplotu okolo 1670°C.  

Dalším krokem je VD zařízení pro mimopecní zpracování oceli ve vakuu. Ocel se tedy 

vakuuje, odstraní se oxidické, sulfidické a nežádoucí nekovové vměstky a zbaví se škodlivých 

plynů jako je vodík a dusík. Proces se ukončí při správné doporučené teplotě lití 1540 °C – 

1560 °C. Ocel se odlévá do kokil, kde po utuhnutí získá ocel definovaný tvar kovárenského 

ingotu. Po odlití ocel chladne v kokile zhruba 14 hodin. Po utuhnutí se ingot stripuje. Ingot 

má po stripování povrchovou teplotu cca 600°C a v teplém stavu se může expedovat do 

kovárny pod speciálním termopoklopem, za účelem zabránění úniku tepla. 

V kovárně se ingot sází do výjezdné kovárenské nahřívací pece, kde se nahřívá na 

kovací teplotu 1150-1200°C. Z ingotu 8K58SF(t) se vyrobí pět výkovků. Po náhřevu 

následuje proces kování, kdy se v několika operacích vykovou předkovky hřídelí. Po každé 

operaci následuje náhřev na kovací teplotu. V první operaci se vyková manipulační čep 

z hlavy ingotu a tělo se překová na osmihran. V druhé operaci se vyková první předkovek. 

V třetí operaci se vyková druhý předkovek. Ve čtvrté operaci se vyková třetí předkovek. 

V páté operaci se rozková zbytek ingotu pro dva kusy a v šesté operaci se vykovají čtvrtý a 

pátý předkovek. Předkovky se následně pěchují v kovové matrici, kde výkovky dostanou 

finální tvar a poté je proces kování ukončen (obr. 1). 

Následuje režim tepelného zpracování po dokování. Hotové výkovky mají teplotu 

kolem 800°C. Vychlazují se volně na vzduchu do teploty 500 – 550°C a následně se sází do 

pecí, ve kterých je předepsán teplotní režim pro vychlazení. Poté následuje proces jakostního 

tepelného zpracování, tj. kalení a popouštění. Výkovky se zahřejí na teplotu 900-950°C a 

pomocí jeřábu se vloží do kalící nádrže s vodou, kde dochází k zakalení oceli. Poté probíhá 

proces popouštění, kdy se pec nahřeje na 630°C a uvolňuje se napětí z fázových přeměn při 

kalení. Následně s výkovky očistí od okují plamene, provede se vizuální kontrola a 

ultrazvukové zkoušení pro případnou identifikaci povrchových a vnitřních vad. Následně se 

kus rýsuje pro rozměrovou kontrolu. Po vyhovujících kontrolách se z výkovku odebírají 
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zkušební vzorky, které se posílají do laboratoře a provedou se mechanické a metalografické 

zkoušky. Provede se tahová zkouška v podélném a tangenciálním směru, zkouška vrubové 

houževnatosti, analyzuje se chemické složení, mikrostruktura a mikročistota. Po ověření 

zkoušek a souladu se zákaznickými požadavky se převeze výkovek k opracování do 

mechaniky. Některé kusy hřídelí se posílají k finálnímu opracování do kooperace a některé se 

opracovávají na hotovo ve společnosti [3,11,13]. V této diplomové práci se budu zabývat 

pouze hřídelemi opracovávanými finálně ve firmě. 

 

 

Obr. 1 Vzhled kovaného „hřebíku“ (hřídele) větrné elektrárny 

 

 

3. Výchozí materiál  

3.1 Rozměry a tonáž 

Výchozím materiálem pro sortiment kovaných hřídelí je Ingot 8K58 SF. Ingot 8K58 

SF použitý pro zhotovení rotoru větrné elektrárny má střední průměr těla ingotu 1717 mm, 

výšku těla 2790 mm a tabulkovou hmotnost těla 55 610 kg. Z tohoto ingotu bylo zhotoveno 5 

výkovků.  

3.2 Chemické složení oceli 42CrMo4+Ni 

Tavbové chemické složení oceli tavby E60813 s porovnáním tolerance předepsaného 

rozmezí je uvedeno v tab. 1. Je nutné mít na paměti, že chemické složení oceli se po průměru 

ingotu mění a není tedy homogenní. Důvodem této nestejnorodosti je segregace uhlíku a 

jiných prvků během tuhnutí[4]. Tato problematika je hlouběji analyzována v praktické části 

práce.  



 

 

4 

 

 

Tab. 1.  Chemické složení oceli 42CrMo4+Ni. Výsledky tavbové analýzy chemického složení 

tavby E60813 [hm %] 

Prvek C Mn Si P S Cr 

Obsah 0,424 0,77 0,23 0,008 0,0017 1,087 

Předepsaný 

rozsah 
0,38-0,45 0,50-0,80 ≤0,40 ≤0,035 ≤0,035 0,90-1,20 

Prvek Ni Mo V Sn Al Ti 

Obsah 0,555 0,262 0,003 0,012 0,019 0,001 

Předepsaný 

rozsah 
≤0,60 0,15-0,30 - - - - 

Prvek Nb Cu H[ppm] N 

  Obsah 0,002 0,18 1,03 0,005 

  Předepsaný 

rozsah 
- - - - 

   

 

4. Ohřev na kovací teplotu 

Tváření za tepla se uskutečňuje v intervalu kovacích teplot, (obr. 2):  

 

 

Obr. 2. Interval kovacích teplot ocelí 
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1) horní kovací teplota (HKT) — nejvyšší přípustná teplota (měřená v peci), na niž lze 

polotovar ohřát,  

2) počáteční kovací teplota (PKT) — teplota, při níž se polotovar začíná tvářet, 

3) dolní kovací teplota (DKT) — nejnižší přípustná teplota kování,  

4) dokovací teplota (DT) — teplota polotovaru na konci tváření.  

 

Pro kovací teploty platí: HKT ≥ PKT a DKT ≤ DT.  

 

4.1 Horní kovací teplota (HKT)  

Její stanovení je podmíněno respektováním zcela protichůdných jevů: se stoupající 

teplotou se zlepšuje tvářitelnost a snižuje deformační odpor, což je z hlediska tváření 

výhodné, avšak současně se zintenzivňuje oxidace a oduhličení povrchových vrstev 

ohřívaného tělesa a zvyšuje se náchylnost k růstu zrna, přehřátí a spálení, což jsou jevy 

nežádoucí až nepřípustné. Horní kovací teplota má být vždy nižší než kritická teplota růstu 

zrna. U uhlíkových ocelí závisí růst zrna při dané teplotě především na obsahu uhlíku, kdežto 

u legovaných ocelí na přísadových prvcích, zejména karbidotvorných, jimiž se růst zrna 

zbrzďuje. Největší náchylností k růstu zrna se vyznačují oceli feritické. Přísadové prvky horní 

kovací teplotu vesměs snižují, neboť s jejich rostoucí koncentrací stoupá náchylnost k přehřátí 

a spálení a souběžně se zhoršuje tvařitelnost. U polotovarů s licí strukturou se horní kovací 

teplota poněkud zvyšuje, čímž se podporuje homogenizace nestejnorodé lité oceli. Na stejně 

vysoké úrovni se např. vybírá tvářecí teplota ve válcovnách trub při děrování kosým 

válcováním, tedy pochodem, jehož spolehlivé uskutečnění je podmíněno vysokou tvařitelností 

děrovaného polotovaru. Nejvyšší horní kovací teplota se uplatňuje u drobnějších polotovarů 

při rychlostním ohřevu, kdy krátká doba ohřevu neumožňuje plné rozvinutí průvodních jevů 

ohřevu (1).  

HKT = ts — (150 až 200)                              (1) 

 

kde HKT je horní kovací teplota [°C],   

ts je teplota solidu [°C].  

 

4.2 Dolní kovací teplota (DKT)  

Rozhodujícím způsobem ovlivňuje výsledné vlastnosti tvářené oceli. Při jejím stanovení se 

zvažují tato hlediska:  

1) ocel musí vykazovat ještě dostatečnou tvařitelnost,  



 

 

6 

 

2) deformační odpor oceli musí být v souladu s energosilovými veličinami 

 tvářecího zařízení,  

3) požadovaných vlastností oceli se dosahuje optimální kombinací dolní kovací

 teploty, posledního úběru při kování a návazného způsobu ochlazování. 

Dolní kovací teplota se stanovuje zvlášť pro oceli podeuitektoidní a zvlášť pro 

oceli nadeutektoidní. 

 

4.3 Podeutektoidní oceli  

Ukončení kování vysoko nad teplotou Ar3 a následné ochlazování tlustých polotovarů 

na vzduchu podporuje statickou rekrystalizací, takže výsledná struktura bude hrubozrnná. 

Tváření mezi teplotami Ar3 a Ar1 se rovněž nedoporučuje, neboť ve dvoufázové struktuře 

vzniká pnutí, zhoršuje se tvařitelnost, vzniká charakteristická řádkovitost (ferit se deformuje 

snadněji než austenit) a zvyšuje se anizotropie mechanických vlastností.  

Pokud je splněna podmínka (2):  

Ar3 < DKT < (Ar3 + 50) [°C]           (2)  

 

tak výsledná struktura je jemnozrnná, vytvoří se předpoklady pro dosažení optimálních 

vlastností výkovku. V ojedinělých případech se dolní kovací teplota volí pod teplotou Ar3 ; 

sleduje se tím zlepšení určitých vlastností výkovku, zejména meze pružnosti u pružinových 

ocelí, anebo zlepšení povrchové jakosti.  

 

4.4 Nadeutektoidní oceli  

Dolní kovací teplota zde nezasahuje do homogenní austenitické oblasti. Dokování při 

tak vysokých teplotách by vyústilo ve vznik hrubozrnné struktury a při ochlazování by se 

vyloučilo souvislé cementitické síťoví na hranici austenitického zrna s nepříznivými důsledky 

pro plastické vlastnosti výkovku. Dolní kovací teplota se proto určuje podle výrazu (3):  

 

Arcm > DKT > Ar1              (3)  

 

Výhodné vlastnosti výkovku se dosáhnou při dokování těsně nad teplotou Ar1, což lze 

připustit za předpokladu, že příznivý stav napjatosti zaručí vysokou tvařitelnost oceli. Nižších 

dokovacích teplot (700 až 750 °C) se používá při řízeném kování mikrolegovaných ocelí, což 

spolu s vyšší deformací (60 až 65%) za teplot t < 900 °C vede k zjemnění zrna, zlepšení 

pevnostních vlastností a zvýšení odolnosti proti křehkému lomu. Výsledné vlastnosti výkovků 
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však nezávisí jen na dokovací teplotě, ale i na velikosti posledního úběru, jímž se má zamezit 

zhrubnutí zrna. Kritický úběr kovových materiálů se zjišťuje z rekrystalizačních diagramů. U 

běžných ocelí bývá kritický úběr 5 až 15 %. Vysokou náchylností ke kritickému růstu zrna se 

vyznačují feritické oceli, dolní kovací teplota se u těchto ocelí pohybuje kolem 750 až 800 °C. 

Pokud po kování polotovarů menší tloušťky následuje tepelné zpracování s překrystalizací, je 

výhodné ukončit tváření nad dolní kovací teplotou (DT > DKT). Ocel má vyšší tvářitelnost a 

nižší deformační odpor, což zjednodušuje postup kování, zejména při kování tvarově 

složitých výkovků. Velmi přesné dodržení dolní kovací teploty (DKT = DT) vyžadují 

jednofázové oceli a polotovary větší tloušťky, u nichž je tváření jediným postupem ke 

zjemnění zrna a k dosažení požadovaných vlastností[4,5,16]. 

 

5. Základní použité operace při kování rotoru pro větrné elektrárny 

5.1 Pěchování 

Pěchování je silově a energeticky nejnáročnější kovářskou operaci. Při pěchování se 

zmenšuje výška a zvětšuje příčný průřez tělesa. Účelem pěchování je zvýšit stupeň prokování, 

snížit anizotropii mechanických vlastností, dosáhnout radiálního průběhu vláken, zhotovit 

výkovky o větším příčném průřezu, než odpovídá výchozímu polotovaru a získat předkovky 

pro následné děrování nebo prodlužování. Základní znaky pěchování:  

a) Celý objem tělesa je vystaven vlivu nástrojů,  

b)Napětí vyvolaná vnějším energosilovým zdrojem působí výlučně na 

stykových plochách mezi nástroji a pěchovaným tělesem,  

c) Na boční stěny pěchovaného tělesa nepůsobí žádná napětí,  

d) Deformace je nerovnoměrnost.  

 

Důsledkem nerovnoměrné deformace je vznik přídavných tahových napětí na bočním 

povrchu pěchovaného tělesa, nežádoucí tvarová změna bočních stěn výkovku v podobě 

soudkovitosti, obtížné protváření určitých oblastí výkovku, nestejnorodost výsledné struktury 

a mechanických vlastností. Zvlášť výrazně se projevují důsledky nerovnoměrné deformace u 

výkovků kotoučů a desek o malé tloušťce a velkém průměru. Soudkovitost S můžeme 

vypočítat ze vztahu (4) a při pěchování se mění v závislosti na poměrném výškovém úběru a 

štíhlosti výchozího polotovaru podle obr. 3. 

𝑆 =
𝑉𝑠

𝑉𝑐
∗ 100           (4) 

kde S je soudkovitost [%]  
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VS je objem soudkovité části výkovku [m
3
]  

VC objem výkovku [m
3
]  

 

Obr. 3. Závislost soudkovitosti S na poměrném výškovém úběru ε a štíhlosti výchozího 

polotovaru ho/do 

 

Ke snížení nerovnoměrné deformace se používá výchozí polotovar o menší štíhlosti a 

pěchuje se velkým výškovým úběrem, popř. lze soudkovitost zmenšit snížením velikosti 

třecích sil na stykové ploše nástroje a pěchovaného tělesa. Hloubka proniku intenzivní 

plastické deformace je při pěchování válcového tělesa o rozměrech d a h (obr. 4) vymezena 

dvěma kužely o společné základně d, a výškách 1/3d a 3/4d 

 

Obr. 4 Hloubka proniku intenzivní plastické deformace 

 

Pro dosažení optimálního tvaru napěchovaného polotovaru se doporučuje dodržet základní 

pravidla pěchování:  

1. Rovnoměrně prohřátí výchozího polotovaru na horní kovací teplotu,  

2. Kolmé čelní plochy,  

3. Štíhlost výchozího polotovaru na h/d < 2,5  

4. Před pěchováním ingotu vykovat z jeho hlavy manipulační čep,  

6. Pro ingoty volit stupeň pěchování P > 2,8  
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7. U nízkotvařitelných ocelí před pěchováním překovat hrany ingotu.  

 

Základní způsoby pěchování:  

1. Rovnými pěchovacími deskami (obr. 5a) se pěchují menší polotovary na 

kotouče nebo desky.  

2. Tvarovými pěchovacími deskami (obr.5b) se pěchují ingoty určené k 

dalšímu prodlužování.  

3. V jednoduchých přípravcích (obr. 5c) se provádí místní pěchování 

přírubových kotoučů s jedním či dvěma koncovými osazeními, která se pro 

svou malou výšku nedají vykovat osazováním. 

 

Obr. 5 Základní postupy pěchování 

 

Výběr tvářecího stroje pro pěchování 

Deformační síla při pěchování na hydraulickém lisu se vypočítá ze vztahu (5): 

 

𝐹 = 𝜓𝜎𝑝 (1 + 0,17
𝑑

ℎ
) 𝑆𝑣𝑝             (5) 

 

kde F je deformační síla (MN),  

ψ je opravný součinitel, 

σp je přirozený deformační odpor (MPa),  

d, h je střední průměr a výška napěchovaného výkovku (m),  

Svp  je příčný průřez napěchovaného výkovku (m
2
). 

  

5.2 Prodlužování  

Prodlužováním se záměrně zmenšuje příčný průřez polotovaru a jeho délka vzrůstá. V 

kovárnách se operaci prodlužování věnuje 75 % výrobního času. Uplatňuje se jako přípravná 

a dokončovací operace při kování výkovků tyčí, hladkých, osazených i prosazených hřídelů, 
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klikových hřídelů aj. Prodlužování je přetržitým tvářecím pochodem, který se uskutečňuje 

postupným stlačováním dílčích objemů tvářeného tělesa (obr. 6) za jeho současného 

posunování a hranění. Tento postup spolu s periodicitou záběrů usnadňují rozvoj smykové 

deformace, tím se rozrušuje dendritická struktura. Výsledkem je zlepšování mechanických 

vlastností při srovnatelných tvářecích postupech, např. válcování.  

 

Obr. 6 Prodlužování na rovných kovadlech 

 

Veličinou, která ovlivňuje kvalitativní stránku prodlužování, především při kování 

ingotů, je poměrná délka záběru lz/ho. Rozhoduje o proniku deformačního účinku do hloubky 

pásma deformace, a tím o stavu napjatosti a nerovnoměrné deformaci v této oblasti, což 

ovlivňuje výslednou kvalitu výkovku. Nejvýhodnějších podmínek pro dokonalé protváření 

osové části prodlužovaných polotovarů tlakovým napětím se dosáhne pokud (6):  

 

0,7 ≥
𝑙𝑧

ℎ0
≥ 0,5               (6) 

kde lz je délka záběru [m]  

ho je tloušťka (výška) prodlužovaného tělesa [m]  

 

Při lz/ho < 0,5 vznikají v ose prodlužovaného výkovku přídavná tahová napětí, která mohou 

ohrozit jeho celistvost, zejména u ocelí s nízkou tvářitelností.  

 

5.2.1 Základní pravidla prodlužování  

Kromě úvodního prodlužování ingotů malými úběry (εh ≤ 15%), se volí úběry ε ≥ 20 % za 

průchod podle tvařitelnosti oceli. V posledním průchodu se musí zamezit kritickému růstu 

zrna. Velikost úběru je omezena tzv. průřezovým ukazatelem φ (7): 

𝜑 =  
𝑏

ℎ
≤ 2,5                  (7) 
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kde b, h jsou šířka a výška příčného průřezu prodlužovaného polotvaru. 

 

Pro oceli s vysokou tvářitelností platí vztah (8): 

𝜀 =
𝑙−𝑏𝑘

𝜑ℎ0
                  (8)

        

kde bk je konečná šířka výkovku, [m]  

ho - výchozí výška polotovaru, [m]  

φ - průřezový ukazatel. 

 

Šířka kovadel B se volí s přihlédnutím k výchozí výšce polotovaru ho a konečné šířce 

výkovku bk (9):                                 

1,5𝑏𝑘 ≥ 𝐵 = (0,5𝑎ž0,6)ℎ0                       (9) 

            

Aby se dosáhlo hladkého povrchu výkovku bez přeložek, váže se délka záběru k šířce kovadla 

B a absolutnímu úběru εh (10):  

∆ℎ

2
≤ 𝑙𝑧 = (0,4𝑎ž0,8)𝐵                    (10) 

 

Ke zrovnoměrnění deformace se doporučuje prodlužovat s přesazováním hranic pásma 

deformace, tj. s překrýváním záběrů v každém následném průchodu. Úhel hranění ω, který má 

významný vliv na postup prodlužování, se volí v rozsahu pro výkovky:  

a) pravoúhlého průřezu ω = 90°, 

b) kruhového průřezu ω = 60 až 75°. 

 

 

 

5.2.2 Základní způsoby prodlužování 

Prodlužování výkovků pravoúhlého průřezu na rovných kovadlech s tvarovou změnou 

čtverec-obdélník-čtverec. Tímto příznivým tvarem pásma deformace, vlivem jeho velké 

stykové plochy (obr. 7) se zabezpečuje proniknutí deformačního účinku až do osy 

prodlužovaného tělesa.  
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Obr. 7 Tvar pásma deformace při prodlužování výkovků  

a) pravoúhlého průřezu na rovných kovadlech, 

b) kruhového průřezu na rovných kovadlech, 

c) kruhového průřezu na tvarových kovadlech 

 

Prodlužování výkovků kruhového průřezu na rovných kovadlech se vyznačuje 

nepříznivým tvarem pásma deformace (obr.7b). Doporučuje se prodlužovat zpočátku podle 

tvarové změny čtverec-obdélník-čtverec a teprve v okamžiku přibližné rovnosti strany čtverce 

a konečného průměru výkovku se provede překování na osmihranný a posléze kruhový 

průřez. 3 Kromě uvedených způsobů se používá prodlužování výkovků kruhového průřezu na 

tvarových nebo kombinovaných kovadlech (obr. 7c). Tento způsob se vyznačuje větší 

stykovou plochou, to má příznivý vliv na stav napjatosti, omezuje šíření, zvyšuje se tvarová 

dokonalost a povrchová jakost výkovku. Zanedbatelné není ani zvýšení produktivity kování o 

20 až 40 % proti rovným kovadlům. Velké ingoty lze prodlužovat se záměrně ochlazeným 

povrchem. Po příčném průřezu se vytvoří velký deformační gradient s výraznou tlakovou 

napjatostí v ose ingotu, tím se zintenzivňuje uzavírání vnitřních necelistvostí a lze snížit 

stupeň prokování až o 1/3. Postup je následující. Ingot zahřátý na horní kovací teplotu se 

ochladí tak, aby mezi jeho osou a povrchem vznikl teplotní spád 250 až 350 °C. Následuje 

prodlužování na kovadlech poměrným úběrem s 7 %, (obr. 8). Po této operaci následuje 

obvyklé prodlužování [5,12,19]. 

 

Obr. 8 Kovadla k prodlužování ingotů se záměrně ochlazeným povrchem 

 

Rozměrové změny při prodlužování polotovaru pravoúhlého průřezu na rovných kovadlech se 

dají v jednotlivých průchodech vypočítat prostřednictvím stupně prodlužování (11): 
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𝐾𝑖 =
1

1−𝜀𝑖(1−𝑓𝑖)
                (11)

       

kde εi je poměrný výškový úběr v i-tém průchodu,  

fi - ukazatel šíření v i-tém průchodu, (tab. 2). 

  

Tab. 2 Závislost fi na délce záběru lz a šířce polotovaru v předchozím průchodu bi-1 

lz/bi-1 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 

Fi 0,19 0,20 0,21 0,23 0,27 0,32 0,37 0,40 

 

5.3 Osazování a prosazování  

V podstatě se jedná o prodlužování vymezených částí výkovku. Osazuje se na 

koncových částech, kde vzniká osazení (obr. 9), prosazuje se na nekoncových částech 

výkovku, kde vzniká prosazení (obr. 10). Ve zvláštním případě mohou na výkovku vzniknout 

příruby (obr. 11).  

 

Obr. 9 Základní tvar osazeného výkovku  

1 - koncové osazení; 2 - přilehlé osazení; 3 – výstupek 

 

Obr. 10 Základní tvar prosazeného výkovku 

 1 - výstupek; 2 – prosazení 

 

Obr. 11 Základní tvar přírubového výkovku  

1 - koncová příruba, 2 - prosazení; 3 - středová příruba; 4 - koncové osazení 
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Obě operace se uplatňují u plných a dutých výkovků podélných, jejichž průřez se po délce 

stupňovitě mění. Pro osazování a prosazování je příznačné místní zeslabení průřezu v rovině 

osazování, prosazování. Původní rozměr dt, popřípadě ht ,se proto zvětšuje na tzv. zabírací 

rozměr dz (popřípadě hz) podle obr. 12.  

Pro výpočet zabíracího průměru se používá vztah:  

a) pro výkovky kruhového průřezu (12) 

𝑑𝑧 = 𝑑1 +
𝑑1−𝑑2

7
                        (12)

      

Obr. 12 Určení zabíracích rozměrů při osazování a prosazování 

 

b) pro výkovky pravoúhlého průřezu (13) 

ℎ𝑧 = ℎ1 +
ℎ1−ℎ2

7
                (13)

  

V závislosti na zábíracím rozměru (dz, hz) a míře osazování z (obr. 12) lze osazovat třemi 

způsoby: 

  1. jen kovadlem, 

  2. naznačením kruhovou příložkou o průměru Dp a kováním,  

  3. naznačením kruhovou příložkou, zaseknutím tříhrannou příložkou a kováním, 

            hloubka zatlačení příložek z' do osazovaného polotovaru je omezena vztahem (14): 

 

2

3
𝑧 ≥ 𝑧′ ≥

1

2
              (14)

          

Prosazovat lze jen dvěma způsoby:  

1. naznačením kruhovou příložkou a kováním,  

2. naznačením kruhovou příložkou, zaseknutím tříhrannou příložkou a kováním. 
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5.4 Metalurgická stránka kování  

Účelem je přeměna licí struktury ingotu na strukturu tvářenou, což vyžaduje dosáhnout 

optimálního stupně prokování PK [5,12,19]. Obvykle se určí ze vztahu (15):  

 

𝑃𝐾 = 𝐴𝑛 ∗ 𝑃𝑛𝐾 ≥ 3             (15) 

 

kde A je pěchovací ekvivalent,  

P je stupeň napěchování,  

K je stupeň prodlužování,  

n je počet pěchování.  

 

Podle tohoto základního vzorce je zřejmé, že lze použít operace pěchování a prodlužování v 

těchto variantách: 

a) prodlužování (𝑛 = 0; → 𝐴 = 1;  𝑃 = 1) 

𝑃𝐾 = 𝐾 ≥ 3             (16) 

𝐾 = (
𝐷𝑖

𝐷𝑣
)

2

             (17) 

 

b) pěchování a prodlužování (𝑛 = 1; → 𝐴 = 0,8;  𝑃 = 2,8) 

𝐾 ≥
3

𝐴∗𝑃
                        (18) 

𝐷𝑖 ≥ 1,16 𝐷𝑣              (19) 

 

c) pěchování, prodlužování, pěchování, prodlužování (𝑛 = 2; → 𝐴 = 0,8;  𝑃 = 2,8) 

𝐾 ≥
3

𝐴2∗𝑃2
                        (20) 

𝐷𝑖 ≥ 0,774 𝐷𝑣             (21)  

 

kde Di je střední průměr ingotu [mm],  

Dv je maximální průměr výkovku [mm].  

Dle Dv/Dv se vybere příslušná varianta kování.   

 

6. Výzkum a vývoj nového postupu výroby hřídele větrné elektrárny 

V této kapitole je popsán inovativní koncept volného kování hřídele větrné elektrárny. 

Srovnávací studie nové technologie založená na konceptu prodlužování duté hřídele na trnu 



 

 

16 

 

představující úsporu materiálu a vyšší kvalitu hotového dílu ve srovnání s tradičními postupy 

výroby tohoto komponentu. Jedná se o problematiku naznačující přínosy a technologické 

překážky jejího průmyslového provedení, přičemž výsledky průmyslových vzorků s 

numerickou simulací daly směr a novou perspektivu technologické realizaci [1,2]. 

 

6.1 Inovace 

Vysoké náklady na energii z obnovitelných zdrojů si žádají snížení výrobních nákladů 

obou, energie i zařízení. V této souvislosti jsou vyhledávány materiálové i energetické úspory, 

za účelem optimalizace výrobních nákladů. S ohledem na předpokládaný vzrůst počtu polí 

větrných elektráren v rámci tohoto desetiletí, v souladu se stávajícími požadavky EU v oblasti 

politiky životního prostředí, je jednou ze vznikajících inovací větrná hřídel s kovaným 

středovým otvorem. Hlavní hřídel je základním prvkem větrné turbíny spojující generátor a 

náboj rotoru. Náročné provozní podmínky z důvodu cyklického namáhání vyžadují vysokou 

kvalitu tohoto prvku. Tento díl je vyroben za pomocí  kombinace volného kování a pěchování 

v přípravku, s následným obráběním (obr. 13). V současné době je tato technologie výroby 

bezkonkurenční pro výrobu takovýchto částí.  

 

a)                     b) 

Obr. 13 Hřídel pro větrnou elektrárnu: a) výkovek hřídele, b) obrobena dutá hřídel,  

 

Dutá hřídel vytvarovaná za pomocí prodlužování na trnu se nabízí jako alternativa 

tradičního kování a obrábění. Za účelem snížení nákladů na materiál byla navržena nová 

koncepce výroby hřídele. Novinka závisí na postupu kování středové díry s kovacími 

operacemi, snižujícími obrábění. Porovnání změn v technologii kování, v důsledku redukce 

hmotnosti ingotu a souvisejícím rozdílům zpracování materiálů během procesu a jejich 

následných tvarovacích operací, je znázorněno na obr. 14.  
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Obr. 14 Technologie kování hřídele větrné elektrárny: a) plná hřídel, b) hřídel dutá 

 

 

Ačkoliv byly nalezeny podobné snahy o výrobu, například u generátorových turbín, 

nikdy jich nebylo využito ve výrobě dlouhých hřídelí. Snížená hmotnost dokončené části 

umožňuje použití menšího ingotu, nicméně výroba dutého tvaru vyžaduje změny v 

technologii, což ovlivňuje bilanci nákladů/výnosů [1,2,10,14].  

 

6.2 Návrh postupu kování 

S ohledem na nový koncept výroby hlavní hřídele větrné elektrárny, která zahrnuje kované 

středový otvor jakožto konkurent v porovnání s plným hřídelem s otvorem obráběným, jsou 

porovnávány dvě hlediska:  

a) konstrukce nové technologie a její korektnost,  

b) odhad efektivity nákladů za účelem vyčíslení ekonomické způsobilosti. 

  

Porovnání bere v úvahu faktory, jako jsou: materiálová ztráta, spotřeba energie, doba 

obrábění, stejně tak jako technologické aspekty kování, zahrnující proveditelnost nové 

technologie kování a kvalitu kování. Srovnávací studie je založena na měření časů z 

jednotlivých operací během experimentálního odebírání vzorků a na numerickém modelování 

pomocí metody konečných prvků (FEM), provedeném hodnocení kvality na základě výpočtů 

některých z ukazatelů, jako je deformační napětí, výtěžek na kování, náklady nebo energie 

nutná k ohřevu. MKP (FEM) bylo provedeno dle programu QForm3D, za použití 

termomechanicky propojené simulace, s mezními podmínkami pro MKP (FEM) simulace, 

jakožto i údaji vztaženými na dobu obrábění, jenž byly převzaty z průmyslových podmínek 

[2]. 
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6.3 Rozbor technologií kování  

6.3.1 Materiálové úspory 

Výroba centrálního otvoru tvářením přináší značný vzrůst ve výtěžku z kování. 

Namísto odstranění podélné jádrové části ingotu je objem kovu cíleně usměrněn (vytvarován) 

kováním k utvoření budoucích stěn hřídele. Objem, který dutina zahrnuje, přináší značnou 

materiálovou úsporu, vedoucí k použití 40 tunovému ingotu namísto 50 tunového. Protože 

rozměry ingotu (obr. 15) jsou vztaženy k času ohřevu, s použitím menšího ingotu se očekává 

pokles spotřeby energie. V obou případech lze pozorovat nerovnoměrnost deformace po délce 

hřídele, což je pro proces prodlužování přirozené. 

 

Obr. 15 Základní parametry kovářského ingotu pro kování dutého a plného hřídele 

 

6.3.2 Doba ohřevu 

Před samotným kováním se ingot z oceli Cr-Ni-Mo zahřívá v plynové peci. Velký 

průměr a teplotní gradient, včetně nadměrné deformace, vyžadují čtyřnásobnou sekvenci 

ohřevu s výdrží na teplotě. Aby se ušetřila energie, ingot je přemístěn v horkém stavu a znovu 

ohříván před procesem kování. Při teplotě 700 °C na povrchu, jak je změřeno v tomto 

zařízení, trvá asi 5 hodin k tomu dosáhnout kovací teploty. Nicméně teplota v ose je pouhých 

850 °C (obr. 14a). Dokud není dosaženo kovací teploty, povrchová oblast je vystavena 

škodlivým účinkům vysokých teplot. Použitím ingotu Q40 zkrátíme dobu ohřevu, jenž trvá o 

čtyři hodiny déle pro ingot Q50 (obr. 16). V průmyslových podmínkách je nutné přidat ještě 

jeden ohřev během kování. Nejen že to činí větší ingot méně ekonomický, ale také zhoršuje 

jeho kvalitu, jako i ohřev může vést k nadměrným změnám ve vrstvách průřezu, dezoxidaci a 

hrubnutí zrna během nebo mezi kovací a ohřívací fází.  
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Obr. 16 Vývoj teplot během ohřevu jednotlivých typů ingotů 

 

 

6.4 Rozbor postupu kování   

Kvalita výkovků je velmi závislá na rovnoměrnosti deformace. Uspokojující 

rovnoměrnosti deformace může být dosaženo pouze s využitím velké deformace 

v průchodech a odpovídající velikosti poměrné délky záběru lz/h. Oba však způsobují růst 

nákladů na kování. Proto pokud je finální průměr příliš velký pro použití velkých úběrů, je 

uskutečněn větším počtem průchodů nebo nižší mírou deformace. Ta velmi často neproniká 

do jádra ingotu, kde se vyskytuje licí vady, např. pórovitost odlité oceli [11]. U výkovku plné 

hřídele, v případě nedostatečného prokování, se mohou koncentrovat v ose výkovku a 

vyskytnout se na vnitřní stěně povrchu duté hřídele po vyvrtání středové díry. U duté kované 

hřídele jsou stěny hřídele tenčí a kováním lze póry (dutiny) uzavřít, čímž se minimalizuje 

riziko vad. 

 

Analýza efektivního rozložení deformace (stupně prokování) v průřezu ukazuje, že v 

případě plné hřídele se stupeň prokování pohybuje kolem hodnoty 3,5, zatímco v případě duté 

hřídele dosahuje velikosti až 4,3 (obr. 17). V obou případech lze pozorovat nerovnoměrnost 

deformace, což je pro proces prodlužování přirozené. Nicméně, v případě duté hřídele je spád 

opačný ve srovnání s pevnou hřídeli, nejvyšší hodnoty stupně prokování jsou pozorovány na 

vnitřní straně povrchu, což zlepšuje kvalitu a pevnost výkovku hřídele [2,8].  
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Obr. 17 Stupeň prokování a)b) plné a c)d) duté hřídele pro větrné elektrárny 

 

Za účelem kvantitativní analýzy byly zhotoveny grafy naměřených hodnot efektivní 

deformace a porovnány v povrchové oblasti a v oblasti jádra. Grafy efektivní deformace, v 

závislosti na délce potvrzují postup její úrovně, se snižujícím se průměrem v po sobě jdoucích 

sekcích, což je platné pro duté hřídele tvarované během prodlužování. Pro duté hřídele je to 

více zřetelné. U plné hřídele vykazuje úroveň deformace jednotnost, nicméně úroveň efektivní 

deformace (stupeň prokování) je stěží větší než 2, jak na povrchu, tak v ose. Oblast hlavního 

průměru je jedinou výjimkou (obr. 18).  

 

Obr. 18 Stupeň prokování plné a duté hřídele po délce 
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6.5 Analýzy pěchování příruby hřídele 

Příruba je nejnáročnější prvek kované součásti. Vzhledem k velkému průměru a 

požadavkům deformace, může být tvarována pouze prostřednictvím pěchování předkovaného 

konce. Když je prodlužování dokončeno, manipulační čep se oddělí a předkovek je otočen do 

vertikální pozice, vložen do speciální soustavy nástrojů a shora pěchován (obr. 19 a, b). 

Vzhledem k omezené síle lisu je kování uskutečněno v sekvenci asi dvaceti stlačení. Tato 

technologie pracuje spolehlivě pro plné hřídele. Naneštěstí tvorba otvoru v počátečních 

stádiích kování vede k jeho deformaci a narušení během posledních operací ve výrobním 

řetězci, napěchování příruby (obr. 20). To značně ztěžuje obrábění a v důsledku se jedná o 

obrovskou překážku [2,9,17].  

 

Obr. 19 Uspořádání nástrojů k pěchování hřídele, kde: 1 - zápustky, 2,3 - distanční kroužky,  

4 – kovadlo, 5 – kovaný hřídel 

 

Obr. 20 Deformace středového otvoru při pěchování duté hřídele  
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6.6 Doba obrábění 

Obrábění je klíčovou fází ve výrobním postupu, může být rozděleno do předběžného a 

konečného obrábění (tab. 3). První fází je příprava pro počáteční ultrazvukovou kontrolu a 

pro rozšíření středového otvoru. Konečné obrábění zajišťuje konečné rozměry a kvalitu 

povrchu hřídele. Jak je uvedeno v tab. 3, obráběcí časy jsou delší pro dutou hřídel, v důsledku 

deformace dutiny během kovacích operací. Zbytek zůstává nedotčen.  

Tab. 3 Časy obráběcích operací 

 

6.7 Porovnání typů kování  

Porovnání kladů je shrnuto v tab. 4. Doba ohřevu kovářského ingotu je v případě 

kované duté hřídele značně kratší vzhledem k nižší hmotnosti ingotu. Nicméně přičemž menší 

části chladnou rychleji, častější operace ohřevů činí konečný čas ohřívání v porovnání s plnou 

hřídelí delším. Konečný čas na výtěžek z kování je v případě duté kované hřídele asi o 25% 

delší než čas změřený pro hřídele plné. 

Tab. 4 Výhody jednotlivých typů kovaných ingotů
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Důležitý faktor podílející se na konečných nákladech na výrobu je výtěžek z kování, 

který je definován jako poměr hmotnosti finální součásti ke hmotnosti ingotu. Hodnota 

výnosu kování je 61,9 % v případě plné hřídele, v porovnání s 62,5 % s ohledem na ingot 

menší o 20%, v případě hřídele duté (obr. 21). Obdobně lze stanovit výtěžek na obrábění. 

Hodnoty tohoto parametru jsou 44,8% (plný hřídel) a  53,7% (dutá hřídel), výhodnější z 

hlediska výnosu obrábění.  

 

 

Obr. 21 Graf kování, obrábění a celkového výtěžku kování obou typů hřídelí 

 

6.8 Shrnutí 

Porovnání představené v rozboru jednotlivých technologií výroby hřídelí pro větrné 

elektrárny uvádí, že nová technologie je nákladově efektivnější, nýbrž nabízí několik výhod, 

především nižší materiálovou ztrátu, která v opačném případě představuje delší dobu 

obrábění. Kovací proces pro tvarování dutého hřídele je složitější, a proto vyžaduje dodatečné 

(doplňkové) nástroje. Avšak výrazné úspory materiálu a výrazně vyšší úroveň prokování, 

jakož i jeho rozdělení na délce hřídele, vypovídá pro předkovek s "kovanou“ dutinou, neboť 

nabízí lepší kvalitu konečného produktu. Úroveň deformace v oblasti jádra hřídele, která je 

vázána ke zlepšení kvality a pevnosti v povrchu vnitřní stěny hřídele je obzvláště důležitá. I 

přes úspěch s kovaným otvorem je konečný obráběcí čas duté součásti delší, vzhledem k 

narušení dokovaného středového otvoru, nicméně tento problém lze vyřešit [2,10,17]. 
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7. Ingoty 8K58SF a jejich vady 

7.1 Osová porezita ingotu  

Osová porezita může být eventuálním důsledkem předčasného stripování ingotů. U 

ingotů určených ke kování ze studeného stavu je předpoklad, že se na stripování nespěchá, u 

ingotů kovaných z teplého stavu je naopak přirozená snaha zachovat v ingotu co největší 

tepelný obsah. Stripování se pak realizuje za kratší dobu od konce lití ingotu a možná i za 

dobu až příliš krátkou. U každého ingotu je časový úsek, po němž je vhodné stripovat 

individuální. Samozřejmě závisí také na výrobní praxi [4, 15]. 

7.1.1 Příčina nesvařitelnosti pórů 

Kovářskému svaření mikroředin mohou teoreticky bránit plyny, jenž jsou v oceli 

primárně rozpuštěny jako nečistoty. Mnohé z nečistot a uhlík jsou již při krystalizaci oceli 

koncentrovány v posledních zbytcích taveniny, v níž mikrostaženina vzniká a některé z nich 

jako uhlík, síra, fosfor, vodík pak k volnému povrchu vytvořené mikrostaženiny obklopené 

vakuem snadno difundují z přilehlých objemů za vysokých teplot během ohřevu ke kování a 

vlastního kování. Zejména pro vodík jsou pak takové dutiny místy, kde jeho atomy 

rekombinují a molekulární vodík v nich pak nachází reservoáry, v nichž se koncentruje.  

Ve zkoumané oceli je tavbového vodíku relativně málo, 1,03 ppm, ale asi 0,3 ppm 

mohla ocel ještě pohltit během jejího odlévání a hlavně vodík je vždy ve výkovku na 

makroskopické a mikroskopické úrovni rozložen nerovnoměrně. Je koncentrován spíše kolem 

osy výkovku než při jeho povrchu.  

A největší koncentrace vodíku je pak předpokládána v mikrodutinách, mezi něž patří i 

submikroskopické dutiny na fázovém rozhraní kovové matrice se sulfidy, kterých je ovšem 

v rafinačně zpracovaných ocelích velmi málo. Obvykle ale kovářskému svaření dutin brání 

nedostatečný stupeň prokování a nízká kovací teplota. Přitom více než celkový stupeň 

prokování je důležitý stupeň deformace v jednotlivých deformačních krocích[4].  

7.2 Segregace v kovárenských ingotech odlévaných z oceli 42CrMo4+Ni 

Segregace někdy taky nazývané odmíšení, se vyskytují v celé řadě kovových 

materiálů. Velmi závažné mohou být v případě ocelí a to zejména u ingotů velkých rozměrů a 

hmotností, které se často používají k výrobě rozměrných výkovků. Závažnost segregací 

v ocelích má dva hlavní důvody. Přítomnost segregací může vést ke změně struktury 

materiálu, která je zachována i v konečném výrobku. V oblastech segregací se většinou 
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vyskytují struktury s vyšší pevností a tvrdostí, avšak horších plastických vlastností tj. s vyšší 

náchylností ke křehkosti. Závažnějším důsledkem existence segregací je ale možnost vzniku 

defektů, zejména trhlin v oblastech segregací, a to v různých etapách výrobního procesu. 

Vznik trhlin téměř vždycky znamená nutnost „zmetkování“ takového výrobku. 

7.2.1 Příčiny vzniku segregací  

Segregace v ocelích lze rozdělit na dvě hlavní skupiny 

 Na segregace, jejichž příčinou je přerozdělování příměsových prvků v ocelích mezi 

kapalnou a pevnou fází v průběhu tuhnutí, tj. mezi teplotou likvidu a teplotou solidu 

dané oceli. Do této skupiny patří jednak makroskopické segregace, někdy také 

nazývané pásmové (zonální), jednak dendritické segregace. Míra přerozdělení prvků 

mezi kapalnou a pevnou fází bývá popsána různými druhy rozdělovacích koeficientů. 

 Na segregace nebo přesněji na mikrosegregace jejichž příčinou je povrchově aktivní 

chování některých prvků, které mají v pevném skupenství tendenci soustřeďovat se 

v jistých privilegovaných místech struktury. Jedná se zejména o mikrosegregace prvků 

na hranicích zrn, dále o mikrosegregace na dalších mezifázových rozhraních, např. na 

rozhraní precipitáty - kovová matrice, nebo také na rozhraní nekovové vměstky – 

kovová matrice [4,20]. 

7.2.2 Makrosegregace a dendritické segregace v ocelích 42CrMo4+Ni+QT 

Příčinou makrosegregací a dendritických segregací je přerozdělování přídavných prvků 

v ocelích mezi kapalnou a pevnou fází v průběhu tuhnutí tj. teplotou likvidu a teplotou solidu 

dané oceli. V případě výše uvedené oceli drtivá většina prvků zvyšuje svou koncentraci 

v kapalné fázi. Z toho vyplývá, že části ingotu, jenž tuhnou později, jsou o přídavné prvky 

obohaceny. Na obr. 22 je uvedena část obecného binárního vzorce s příměsí označenou B, 

kdy v průběhu tuhnutí dochází k obohacení taveniny o tuto příměs. Míra přerozdělení prvků 

mezi pevnou a kapalnou fází bývá popsána různými druhy tzv. rozdělovacích koeficientů.  

Základním rozdělovacím koeficientem je rovnovážný rozdělovací koeficient, který lze pro 

příměs obecně označenou jako j zapsat rovnicí ve tvaru: 

𝑘0 =
𝐶𝑆(𝑗)

𝐶𝐿(𝑗)
             (22) 

kde  
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CS a CL představují koncentrace příměsi j v okamžiku, kdy jsou obě fáze za dané teploty 

v termodynamické rovnováze (teplota T). 

 

Obr. 22 Schématické znázornění části binárního diagramu, v němž dochází k obohacení 

taveniny o příměs B v průběhu tuhnutí. 

 Rovnovážné rozdělovací koeficienty příměsí v ocelích lze rozlišit podle množství příměsí 

v závislosti na druhu vznikající pevné fáze – delta-ferit, austenit. Takto rozlišené hodnoty lze 

porovnat v tab. 5. 

 

Tab. 5 Přehled rovnovážných rozdělovacích koeficientů jednotlivých prvků 

 

V tabulce stojí za povšimnutí velmi nízký rovnovážný rozdělovací koeficient uhlíku, síry, 

fosforu ale také titanu. To znamená, že pokud se v průběhu tuhnutí oceli projeví odmíšení, lze 

u těchto prvků očekávat nejvyšší relativní zvýšení koncentrace v těch částech ingotu, které 

tuhly jako poslední.  

Rovnovážný přerozdělovací koeficient předpokládá, že koncentrace příměsi se na rozhraní 

kapalná – pevná fáze mění skokem a jak v pevné fázi, tak v kapalné fázi je pak koncentrace 

příměsi konstantní [20].  

 

Prvek Al C Cr H Mn Mo Ni N O P Si S Ti V 

Ke 

Fe δ  0·92 0·13 0·95 0·32 0·84 0·8 0·8 0·28 0·02 0·13 0·66 0·02 0·14 0·9 

Fe γ - 0·36 0·85 0·45 0·95 0·6 0·95 0·54 0·02 0·06 0·5 0·02 0·07 - 
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Vzhledem k tomu, že tuhnutí oceli v zásadě nikdy neprobíhá za rovnovážných 

podmínek, byly postupně definovány další druhy rozdělovacích koeficientů. Asi 

nejvýznamnějším z nich je tzv. efektivní rozdělovací koeficient. Efektivní rozdělovací 

koeficient bere v úvahu zejména rychlost tuhnutí a skutečnost, že koncentrace příměsi 

v kapalné fázi před rozhraním není konstantní, ale předpokládá se existence tzv. difuzní 

vrstvy, v níž je koncentrace příměsi vyšší. K 

Vztah mezi efektivním rozdělovacím koeficientem kef a rovnovážným rozdělovacím 

koeficientem lze vyjádřit následující rovnicí: 

𝑘𝑒𝑓 =
𝑘0

𝑘0+(1−𝑘0)·𝑒𝑥𝑝(−
𝜈·𝛿

𝐷
)
           (23) 

kde 

ν – rychlost tuhnutí [cm·s
-1

] 

δ – tloušťka difuzní vrstvy před mezifázovým rozhraním [cm] 

D – difuzní koeficient příměsi v tavenině [cm
2
·s

-1
] 

Efektivní rozdělovací koeficient lze také definovat vztahem: 

𝑘𝑒𝑓 =
𝐶𝑆

0(𝑗)

𝐶𝐿
∞(𝑗)

            (24) 

kde  𝐶𝑆
0(𝑗)  je koncentrace příměsi v pevné fázi na fázovém rozhraní; 

𝐶𝐿
∞(𝑗) je koncentrace příměsi v tavenině vzdálené od fázového rozhraní. 

Tab. 6 Přehled (příklad) efektivních rozdělovacích koeficientů vybraných příměsí v ocelích 

 

 

 

 

 

 

 

Příměs 
Efektivní rozdělovací koeficient 

příměsi kef 

Al 0,12-0,92 

Si 0,66-0,91 

P 0,06-0,50 

Si 0,02-0,10 

Ti 0,05-0,60 

Cr 0,30-0,97 

Mn 0,72-0,90 
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Důsledkem přerozdělení příměsí mezi kapalnou a pevnou fází během tuhnutí je 

existence segregace v ocelích, a to makrosegregací (pásmových) a dendritických segregací, 

které jsou někdy označovány jako mikrosegregace. 

V ingotech vznikají následující druhy makrosegregací, tzn. Segregací, které se vyskytují 

v pásmech makroskopických rozměrů: 

Segregace typu A – tzv. stvolové segregace (někdy se pro ně užívá termínu vycezeniny); dále 

segregace typu V – tzv. mezerové segregace. Jako zvláštní druh segregace se obvykle 

vyděluje tzv. hlavová segregace ingotu. 

Segregace typu A se obvykle vyskytují v horní části ingotu, a to mezi bočním 

povrchem ingotu a podélnou osou ingotu. Tvoří je oblasti zvýšené koncentrace odměšujících 

prvků, příměsí, nečistot produktů různých reakcí, které probíhají v oceli mezi teplotou likvidu 

a solidu (při tuhnutí) a jsou soustředěny mezi větvemi dendritů. V ocelích obsahují zejména 

zvýšený podíl síry, fosforu, uhlíku, manganu, molybdenu, eventuálně dalších prvků (např. 

titanu) a vytvářejí charakteristické pásy typu stvol makroskopických rozměrů. Segregace typu 

V vzniká zjednodušeně tak, že nečistoty a odmíšené příměsi vyplňují při tuhnutí mezery, 

prostory i větší dutiny v ingotu, vzniklé z nejrůznějších příčin. Mohou to být vnitřní trhliny, 

řediny, staženiny (včetně dutin mikroskopických rozměrů). Segregace typu V se nejčastěji 

vyskytují v osové části ingotů [4]. Jednotlivé druhy segregací v ingotech jsou schematicky 

znázorněny na obr. 23. 

 

Obr. 23 Druhy makroskopických segregací v ingotech 
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Jako důsledek přerozdělení příměsí v oceli mezi kapalnou a pevnou fází vznikají také 

dendritické segregace. Příčina jejich vzniku je shodná s příčinou vzniku makroskopických 

segregací, ale vzdálenost, na níž se odmíšení uplatňuje, je v případě dendritických segregací 

menší a odpovídá maximálně vzdálenosti mezi primárními osami dendritů. Ta ve většině 

případů dosahuje hodnot v desítkách, resp. stovkách μm. 

Zatímco makroskopické segregace již nelze po utuhnutí ingotu v zásadě žádným 

způsobem redukovat, dendritické segregace je možné, do jisté míry, snížit aplikací dostatečně 

dlouhého homogenizačního žíhání [4,6]. 

 

7.2.3 Výsledky v oblasti hodnocení segregací ve výkovcích  

Výsledky lze konstatovat na základě informací předešlého výzkumu heterogenity 

ocelárny Vítkovice Heavy Machinery, a.s. Odlit a zkoumán byl ingot 8K91SF oceli značky 

S355J2G3, přičemž osmihranný ingot byl sléván ze dvou taveb, neboť jeho tonáž převýšila 

limitní hranice kapacity licích pánví. Za účelem snadného zjištění vzájemného promísení byly 

jednotlivé tavby křížově nalegovány niklem a mědí. To znamenalo, že v první tavbě byl 

cíleně zvýšený obsah Ni a obsah Cu byl dán pouze použitým šrotem a naopak ve druhé tavbě 

byl záměrně zvýšený obsah Cu a obsah Ni byl dán použitým šrotem. Obsah ostatních prvků 

byl cílený na stejné hodnoty u obou vyráběných taveb. Chemické složení jednotlivých taveb a 

vážený průměr těchto taveb zohledňující různou hmotnost taveb použitých pro výrobu 

experimentálního ingotu jsou uvedeny v tab. 7 [4,6,20]. 

Tab. 7 Chemické složení taveb k výrobě analyzovaného ingotu 

Tavba Hmotnost (t) C Mn Si P S Cr Cu Ni 

52522 53,1 0,194 1,30 0,26 0,008 0,0008 0,11 0,13 0,51 

52523 34,5 0,200 1,27 0,27 0,009 0,001 0,14 0,46 0,12 

vážený 

průměr 87,6 0,196 1,29 0,26 0,009 0,0009 0,12 0,26 0,36 

 

Z vyrobeného experimentálního ingotu byly následně připraven podélný řez a několik 

příčných řezů a na nich byla studována heterogenita chemického složení, resp. výskyt vad 

v ingotu. 
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Na podélném řezu experimentálním ingotem byl nejprve proveden Baumannův otisk, 

který vykazoval ojedinělé výraznější sulfidické vycezeniny o velikosti až 2mm, které místy 

vytvářely shluky, případně byly usměrněny do řádků. Tyto výraznější řádky sulfidů se 

vyskytovaly zejména v oblasti hlavy ingotu a ve čtvrtině šířky ingotu, tj. v oblastech 

předpokládaných segregací typu A. Ve spodní třetině výšky ingotu a mimo výše uvedené 

oblasti bylo rozložení sulfidických vycezenin velmi slabé a v celku rovnoměrné. 

Dále byla na podélném řezu ingotem provedena penetrační zkouška pro zjištění 

případných dutin ingotu. Na experimentálním ingotu byla zkouška provedena na podélném 

řezu a dále na 5 příčných řezech. Snímek z penetrační zkoušky na podélném řezu je zobrazen 

na obr. 24. Na podélném řezu ingotu byly zjištěny malé dutiny v horní polovině osy ingotu a 

v místech očekávaných „A“ segregace. Toto rozložení porosity bylo potvrzeno i na příčných 

řezech, kde největší rozsah porosity byl detekován na příčném řezu těsně pod hlavou ingotu, 

zatímco na příčném řezu ve spodní části ingotu nebyly zjištěny žádné defekty. 

 

Obr. 24 Výsledek kapilární zkoušky na podélném řezu experimentálním ingotem 

 

Chemická heterogenita byla hodnocena na vybraných místech jedné poloviny podélného řezu 

ingotem, přičemž schéma rozmístění analyzovaných míst je uvedeno na obr. 25. 
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Obr. 25 Schéma rozmístění míst pro analýzu chemické heterogenity experimentálního ingotu 

Pro stanovení Mn, Si, Cu a Ni byl použitý mobilní optický spektrometr 

SPECTROTEST. Vzhledem k nízkému obsahu síry bylo zřejmé, že neexistuje jiná 

alternativa, než analýza na laboratorním spalovacím analyzátoru, a to s co možná nejnižším 

limitem detekce a největší přesností. Pro tento způsob bylo ovšem potřeba odebrat vzorek ve 

formě třísek o hmotnosti 0,5 až 2,0 gramů. Proto byl povrch ingotu navrtán a byly odebrány 

třísky pro analýzu na automatickém analyzátoru LECO CS-600. Na tomto přístroji byla 

provedena kromě analýzy síry i analýza uhlíku. Obsah fosforu byl také stanoven na vzorcích 

z odebraných třísek. Analýza probíhala v laboratoři mokrou cestou, po rozpuštění vzorku. 

Jedním z cílů chemické analýzy bylo zjistit vzájemné promísení dvou taveb použitých 

pro odlití ingotu 8K91SF a také rozsah odmíšení sledovaných prvků. Pro zjištění vzájemného 

promísení dvou taveb v ingotu byla provedena analýza Cu a Ni po průřezu. Z těchto analýz 

vyplynulo, že již během odlévání první tavby dochází k natuhnutí oceli u stěny kokily. 

Tloušťka vrstvy natuhnutí se po výšce ingotu zmenšuje. Ve středu ingotu však dochází 

k velmi dobrému promísení obou taveb, o čemž svědčí rovnoměrný obsah Ni a Cu v této 

středové část ingotu. 

Hodnocení segregací bylo zaměřeno zejména na obsah C, MN, S a P. V případě 

obsahu C byly zjištěny pouze velmi minimální negativní segregace v patě ingotu. Zhruba od 

třetiny výšky těla ingotu docházelo k nárůstu obsahu uhlíku. Na rozhraní těla ingotu a hlavy 
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ingotu byl v ose obsah uhlíku již 0,292 %, přičemž tavební obsah uhlíku činil 0,196%. 

V hlavě ingotu se obsah uhlíku dále zvětšoval až na hodnotu cca 0,52%. Maximální koeficient 

segregace uhlíku v těle ingotu byl tedy 1,49. Směrem od osy ke stěně ingotu obsah uhlíku 

klesal, což bylo v souladu s teoretickými předpoklady. Obsah uhlíku po výšce ingotu v oblasti 

podélné osy je znázorněn na obr. 26. 

 

Obr. 26 Obsah uhlíku po výšce ingotu v oblasti podélné osy  

Tavební obsah manganu, resp. vážený průměr obsahu manganu z obou taveb, byl 1,29 %. 

V patní části osy ingotu byla zřejmá výrazně větší oblast negativní segregace manganu, než 

tomu bylo v případě obsahu uhlíku. Obsah manganu postupně rostl se vzdáleností od paty 

ingotu směrem k hlavě ingotu. Na rozhraní těla ingotu a hlavy ingotu byl obsah manganu 1,37 

%. Nejvyšší obsah síry byl zjištěn ve ½ průměru ingotu, cca v polovině výšky ingotu, a to až 

0,0023 %. S ohledem na tavební obsah síry 0,0009 % byl maximální koeficient segregace síry 

zjištěný v těle ingotu 2,55. Obsah síry po výšce v oblasti podélné osy ingotu je znázorněn na 

obr. 27. 
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Obr. 27 Obsah síry po výšce ingotu v oblasti podélné osy  

 

Nejvyšší obsah fosforu zjištěný v těle ingotu byl v ose ingotu na rozhraní hlavy a těla ingotu a 

tento maximální obsah činil 0,013 %. Tavební obsah fosforu činil 0,0009 %, takže maximální 

koeficient segregace fosforu zjištěný v těle ingotu byl 1,44[4,6]. 

  

Z uvedených výsledků vyplývá, že největší míra segregací se vyskytuje u síry, dále u uhlíku a 

fosforu, což je v souladu s teoretickými předpoklady, tj. rozdělovacími koeficienty pro 

příslušné prvky.  
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B) Experimentalní část 

Popis problematiky: 

Analýza poškození tělesa hřídele větrné elektrárny vyrobené z oceli 42CrMo4+Ni, tavby E 

60813.  

 

8. Dodaný materiál a požadavky 

U tělesa hřídele rotoru větrné elektrárny vyrobeného z oceli 42CrMo4+Ni došlo 

během tepelného zpracování na jakost (JTZ) k prasknutí a k úplnému rozdělení hřídele na dvě 

části (obr. 28). 

 

Obr. 28 Snímek rozlomené hřídele 

 

 

Kovářský výkres tělesa hřídele s typovým označením G114 Slim CIII je zobrazen na obr. 29.  
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Obr. 29 Kovářský výkres tělesa hřídele větrné elektrárny G114 Slim CIII 

 

Po vykování byl výrobek řízeně vychlazen a poté ohrubován s přídavkem pro tepelné 

zpracování (TZ)[13]. Během této operace nebyly zaznamenány žádné materiálové defekty a 

opracovaný výkovek byl předán do kalírny. Podle záznamu kalení byla kalicí teplota 840°C 

přičemž výdrž na teplotě trvala 17 hodin. Dalším krokem bylo již zmíněné kalení ve vodě 

s pohybem tělesa po dobu 40 minut a následným dochlazením na vzduchu. Následně bylo 

provedeno popouštění na teplotě 680°C po dobu 18-20 hodin. Po tomto procesu byla 

zaznamenána zřetelná trhlina na obvodu válcové části „hřebíku“ zasahující značnou část 

obvodu a prorůstající do značné hloubky, obr. 30. Trhlina se dále rozšířila skrze celou hřídel 

a oddělila ji na dvě části (obr. 28, 31). 
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Obr. 30 Trhlina nalezená na válcové části hřídele 

 

 

Obr. 31 Lomová plocha na válcové části hřídele, protilehlá strana k obr. 28 

Z  poloviny rozlomené hřídele pak byl odřezán zkušební vzorek, obr. 32, který byl 

expedován k provedení analýzy vad materiálu. 
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Obr. 32 Dodaný odřezek hřídele s nákresem odběru vzorků 

 

8.1 Výsledky vizuální prohlídky lomové plochy 

Při vizuální prohlídce poškozené hřídele bylo zjištěno několik skutečností, které se 

zdají být pro daný typ poškození typické, jak je patrné z obrázků 28, 30-37, ale i obrázků 

38-40 ukazujících další tři hřídele, poškozené prakticky identickým způsobem. 

 

Obr. 33 Vzhled lomové plochy výkovku hřídele, strana od kola 

1 3 

 

2 
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Obr. 34 Vzhled lomové plochy výkovku hřídele, strana naproti kolu 

 

 

Obr. 35 Detail středové oblasti lomové plochy, strana naproti kolu 
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Obr. 36 Zakončení lomu na obvodu výkovku 

 

 

 

Obr. 37 Detail zakončení lomu na obvodu výkovku 
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Obr. 38 Trhlina na hřídeli, tavba E60365, trhlina nalezená po hrubování po JTZ 

 

 

Obr. 39 Prasklá hřídel po kalení, tavba E61044, příčné trhliny na D=800mm, po popuštění 

prorostlé po celém průměru do hloubky cca 50-80  
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Obr. 40 Hřebík po kalení, tavba E60812, po cca 30 sec. po vytažení z vody odlomení horní 

části 

 

Dle vizuální prohlídky lze usoudit tyto skutečnosti: 

- Ke vzniku trhliny a následnému lomu dochází zhruba ve stejné vzdálenosti cca 1 metr 

od čela hřídele, v okolí přechodu z průměru 850 mm na 750 mm, přičemž se jeví, že 

na povrchu hřídele trhlina nevzniká. 

- Ve středu průměru hřídele se na lomové ploše nachází jasně rozlišitelná zhruba 

kruhovitá plocha vyznačující se rovinným lomem kolmým k dlouhé ose výkovku. 

Tato plocha má průměr zhruba 220 mm, se zřetelnými ze středu se paprskovitě 

rozbíhajícími čarami. 

- Na plochu dále navazuje oblast s hrubými stupni, paprsčitými stopami šíření lomu a 

rozsáhlými příčnými trhlinami ve směru šikmém na osu výkovku. 

- Charakter lomu se mění na velice hladký (obr. 28). 

- Na povrchu se lom jeví jako smykový (cca v 1 mm). 

Při vizuální prohlídce poškozené hřídele z tavby E60813, jejíž odřezek s jednou 

lomovou plochou byl posléze dodán do MMV, bylo zjištěno, že celá lomová plocha byla 

pokryta šedočernou korozní úsadou, což napovídá na její vznik za vysokých teplot a 
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následnou intenzivní oxidací povrchu vzdušným kyslíkem. Na té se při dodání připraveného 

odřezku nacházela další okrově hnědá vrstva korozních úsad, která však odpovídá 

atmosférické korozi ve vlhkém prostředí a vznikla zřejmě v důsledku přípravy vzorku pro 

analýzy (obr. 36,37). 

 

Vzhledem k existenci úzké oblasti plastického smykového dolomení na většině 

obvodu lze usoudit, že k iniciaci lomu došlo ve středu výkovku, ovšem již během operací JTZ 

musela být trhlina nutně spojena s okolní atmosférou a průnik vzdušného kyslíku dovnitř 

trhliny dal vzniknout hrubé korozní vrstvě na povrchu lomu.  

Na základě této vizuální prohlídky lomové plochy byla pro další detailní analýzy vybrána 

jednak rovinná oblast lomu ve středu průměru hřídele, jednak oblast na jejím povrchu. 

 

8.2 Výsledek kontrolního rozboru chemického složení 

Kontrolní chemický rozbor materiálu výkovku hřídele z oceli 42CrMo4+Ni, tavba 

E60813 byl proveden pomocí RTG analýzy na analyzátoru ARL a ADVANT´X, obsahy 

uhlíku a síry byly stanoveny na analyzátoru LECO CS-230, obsah vodíku na analyzátoru 

LECO TCH-600 a koncentrace hliníku pak pomocí optické emisní spektroskopie na 

analyzátoru OES ICP-PERKIN ELMER, Optima 3000; všechny analýzy byly provedeny 

v akreditované zkušební laboratoři č. 1300. Analýza chemického složení byla provedena 

v oblasti pod lomovou plochou v osové části a u vnějšího okraje hřídele. 

Obsahy jednotlivých prvků zjištěné kontrolním chemickým rozborem jsou uvedeny v tab. 8. 

 

Tab. 8 Výsledky kontrolního chemického rozboru výkovku hřídele [hm%] 

Analýza C Mn Si P S Cr 

Střed 0,52 0,8 0,23 0,011 0,0012 1,12 

Okraj 0,41 0,78 0,23 0,008 0,0010 1,08 

       Analýza Ni Mo V W Alcelk Ti 

Střed 0,55 0,31 0,003 0,005 0,012 0,005 

Okraj 0,55 0,27 0,003 0,005 - 0,005 
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       Analýza Co Nb Cu Sn As Sb 

Střed 0,011 0,003 0,19 0,013 0,008 0,003 

Okraj 0,012 0,003 0,19 0,009 0,008 0,002 

       Analýza N O H[ppm] 

   Střed 0,0112 0,0007 1,2 

   Okraj 0,009 - - 

    

Analýza chemického složení prokázala velmi podobné výsledky chemického složení 

všech prvků v obou oblastech s výjimkou koncentrace uhlíku. Ta v ose výkovku převyšuje 

maximum tolerance dle tavební analýzy o 0,07%. Na okraji je složení uhlíku v souladu 

s požadavkem. Složení legujících prvků vzorků odpovídá dané oceli. Obsah vodíku 1.2 ppm 

je oproti tavební analýze mírně vyšší, tuto hodnotu má však pravděpodobně za výsledek 

nešetrná manipulace analyzovaného vzorku. V souladu s požadavky jsou i obsahy ostatních 

prvků při mírně zvýšeném však akceptovatelném obsahu Sn a Sb.  

 

8.3 Výsledky materiálografické analýzy 

Pro materiálografickou analýzu byly připraveny vzorky ze středu průměru a z okraje 

hřídele, jak je naznačeno na obr. 32. Takto odebrané vzorky byly analyzovány jednak pomocí 

optické metalografie, jednak na rastrovacím elektronovém mikroskopu JEOL JSM-5510, 

vybaveném energiově disperzním analyzátorem X-max 20 firmy OXFORD Instruments. Pro 

zpřesnění výsledků bylo používáno také zobrazení odraženými elektrony v režimu ozn. 

Compo, kdy dochází k rozlišení oblastí s odlišným prvkovým složením. Mimo vzorky 

označené na obr. 32 byly také vyrobeny celkem 3 ks tahových zkoušek, u kterých byly 

hodnoceny lomové plochy po provedené statické zkoušce tahem. 

 

Z dodaného segmentu byly pro fraktografickou a metalografickou analýzu připraveny tyto 

vzorky: 

 Vzorek F1 z oblasti rovinného lomu ve středu hřídele, 

 Vzorek F2 z oblasti přechodu z rovinné do šikmé oblasti lomu dále od středu, 
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 Vzorek F3 z oblasti zakončení lomu na povrchu hřídele, 

 Vzorek M1 pro mikrostrukturní analýzu středové (iniciační) oblasti lomu, 

 Vzorek M2 pro makrostrukturní a vzorek 2 pro mikrostrukturní analýzu oblasti dále 

od iniciace, 

 

 

 

8.3.1 Oblast pod lomovou plochou- makrostrukturní analýza  

Ze středové části dodaného kusu byl připraven příčný řez a na něm by proveden 

makrostrukturní výbrus, jehož snímek je ukázán na obr. 41 spolu s lokalitami odběru vzorků 

pro další metalografické analýzy. 

 

Makrostruktura odebraného segmentu byla v zásadě homogenní, ve směru kolmém na 

lomovou čáru byly pozorovány nevýrazné segregace. Pod lomovou čarou byly lokálně 

pozorovány natrženiny, ojediněle trhliny, (obr. 41). 

 

 

 

8.3.2 Vzorek č. F1, střed lomové plochy – fraktografická analýza 

Vzorek pro fraktografickou analýzu byl odebrán přímo ze středové části s rovinným 

reliéfem lomu (oblast 1 na obr. 41). Na vzorku byla zjištěna velmi silná korozní vrstva. 

Tento korozní povlak na lomové ploše se podařilo částečně odstranit opakovaným čištěním 

ultrazvukem v roztoku o složení 3,5g hexamethylentetramin + 500ml HCl +1lH2O. 
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Na takto zviditelněné lomové ploše byly zaznamenány jak hladké, pravděpodobně 

interkrystalické bloky, tak i štěpné fazety, popř. tvárné oblasti. 

 

Na lomové ploše se dále nacházely výrazné důlky, resp. dutiny, které mohou představovat 

místa vypadlých vměstků, případně plynové bubliny či řediny. 

M 1 

Obr. 41 Makrostruktura vzorku včetně vyznačení vzorků pro další analýzy, zv.~ 0.4x 

F 1 

M 2 

F 2 

M 3 

M 4 

F 3 
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V okolí těchto důlků byla v některých případech pozorována odlišná morfologie lomu, 

ovšem nevyskytovaly se zde typické projevy tzv. „rybích ok“, tedy vad vyvolaných vodíkem, 

u nichž je morfologie v bezprostřední blízkosti dutin a s nimi spojených vměstků odlišná od 

zbytku lomové plochy a je většinou tvořená transkrystalickým, tzv. kvazištěpným lomem. 

 

8.3.3 Vzorek č. F2, mimo střed lomové plochy –fraktografická analýza 

Mimo střed byla lomová plocha rovněž pokryta silnou vrstvou korozních úsad, po 

jejichž odstranění byl zjištěn velice podobný, smíšený (částečně štěpný a částečně 

interkrystalický) charakter lomu jako u vzorku 1, a to i s přítomností dutin. Tyto dutiny by 

mohly představovat také zbytky ředin, protože v nich nebyla zjištěna žádná stopa po 

přítomnosti nekovové inkluze. 

Celkově se však charakter lomu v této oblasti nikterak významně nelišil od oblasti 

pravděpodobné iniciace ve středu průměru hřídele. 

8.3.4 Vzorek č. F3, okraj lomové plochy –fraktografická analýza 

Tento vzorek byl připraven z místa na a těsně pod povrchem hřídele, kde došlo ke 

změně orientace lomu a vytvořila se tam malá špička, viz obr. 42. To ukazuje na změnu stavu 

napjatosti a orientace lomu při přiblížení k okraji hřídele. I v tomto případě byla lomová 

plocha pokryta korozní vrstvou, ovšem koroze zde nebyla tak silná, jak ve středové části. Po 

jejím odstranění se odhalila hladká lomová plocha s převážně smykovým charakterem lomu, 

místy s jistými náznaky interkrystaličnosti. Oproti předchozím vzorkům však byla v této 

oblasti velikost jednotlivých štěpných fazet významně menší a v této oblasti také nebyly 

zaznamenány žádné dutiny na lomové ploše. 
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Obr. 42 Změna orientace lomové plochy u povrchu hřídele, zv. 35x 

8.4 Metalografická analýza – vzorky M1 až M4 

Ve vyleštěném stavu byly v kovové matrici pozorovány bodově vyloučené komplexní 

oxidy a sulfidy, příp. oxysulfidy, ojediněle byly zjištěny částice karbonitridů, lokálně byla 

zjištěna i větší částice komplexních oxidů, dosahující 61x31 µm, obr. 43. V žádném případě 

však nebylo zjištěno žádné nahromadění vměstků či jiná anomálie, která by mohla mít 

spojitost s pozorovanými defekty.  

 

 Obr. 43 Oxidické částice, příp. oxysulfid, zv.500x 
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Mikrostruktura v dodaném výkovku hřebíku nebyla homogenní, ve vzorcích M2-M4 

byla mikrostruktura více prokalená, pásovitě uspořádaná, tvořena částečně sferoidizovaným 

perlitem s malým množstvím feritu, popuštěným bainitem a tmavě se leptajícími 

segregačními pásy. V segregačních pásech byla zjištěna zákalná, pravděpodobně bainitická 

složka s vyšším podílem karbidických částic (obr. 44, 45). 

 

Obr. 44 Bainit, zv.500x 

 

Obr. 45 Perlit, ferit, zv.100x 
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Na vzorku M1, odebraném ze středové oblasti pravděpodobné iniciace lomu, byla 

mikrostruktura výrazně odlišná, tvořená převážně částečně sferoidizovaným perlitem s 

lokálním výskytem drobných ostrůvků feritu, v tmavých segregacích se vyskytovala 

popuštěná bainitická složka. 

 

Lomová čára byla ve středové oblasti vzorku M1 zvrásněná, vyskytovaly se zde 

výrazně rovné oblasti pokryté souvislou nerovnoměrnou vrstvou okuje dosahující 954 µm. 

Pod lomovou čarou byly pozorovány četné natrženiny, případně trhliny, které se rovněž 

nacházely i v hloubce 8 mm pod povrchem. Pod vrstvou okují i v okolí natrženin byly 

pozorovány částice sekundární oxidace. Zálomkovité trhliny se šířily zpravidla ve směru 

rovnoběžném s lomovou čarou. Lokálně vykazovaly kaskádovitý charakter, pod lomem byly 

trhliny zokujené, ve vzdálenosti cca 8 mm od lomu pak již byly prosté oxidické výplně, obr. 

46. 

 

 

Obr. 46 Trhlina v hloubce 8 mm, vzorek M1, zv.100x 

 

Ve vzorku M2 (odebraném ve vzdálenosti cca 151 mm od středu výkovku) a vzorku 

M3 (cca 195 mm od vzorku M1) byly pod lomovou čarou zjištěny trhliny jdoucí přibližně 

rovnoběžně s lomovou čarou, jejichž průběh byl kaskádovitý. Povrch lomové čáry, stejně jako 
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trhliny nacházející se pod lomem byly u vzorku M2, obdobně jako u vzorku M1 silně 

zokujené. U vzorku M3 pak byla tloušťka zokujení viditelně menší. 

Jeden z pohledů na vzorek M2 je dokumentován na snímku 47(obr. 47). Podél lomové čáry 

bylo pozorováno nesouvislé lokální oduhličení, lom se šířil kolmo ke směru tváření materiálu. 

 

Obr. 47 Lomová čára, vzorek M2, zv.12,5x 

V okolí trhlin, nacházejících se pod lomem, bylo také patrné nesouvislé lokální oduhličení 

(obr. 48). U trhlin detekovaných v hloubce 8 mm nebylo oduhličení zjištěno. 

 

Obr. 48 Oduhličení okolí trhliny, vzorek M2, zv.500x 
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8.5 Analýza lomové plochy zkušebních těles tahové zkoušky 

Z podlomové oblasti dodaného odřezku tělesa hřídele byla vyrobena celkem 3 tělesa 

tahové zkoušky (T1 až T3) s průměrem pracovní části 14 mm, orientovaná v radiálním směru, 

která byla přetržena při pomalé rychlosti zatěžování, kdy by se případná přítomnost vodíku, či 

jiných materiálových defektů může projevit nejvýrazněji. 

Snímky přetržených tahových zkoušek i pohledy na lomové plochy jsou uvedeny na obr. 49-

51.  

 

 

Obr. 49 Přetržená tahová zkouška a snímek lomové plochy, zkouška T1 
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Obr. 50 Přetržená tahová zkouška a snímek lomové plochy, zkouška T2 
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Obr. 51 Přetržená tahová zkouška a snímek lomové plochy, zkouška T3 

 

Již z vizuálního hlediska se tahové zkoušky jevily jako nízkokontrakční a s malou lomovou 

deformací, jak potvrzují jejich výsledky, které jsou shrnuty v tab. 9. Na lomových plochách 

byly pouhým okem vidět oblasti připomínající vzhledem „rybí oka“, případně velké nekovové 

inkluze a tyto oblasti je možné považovat za iniciátory lomu tahových zkoušek  

Tab. 9: Výsledky tahových zkoušek materiálu poškozené hřídele 

Zkouška 

Mez kluzu Mez pevnosti Kontrakce 

MPa % 

T 1 474 710 9.3 

T 2 463 709 9.7 

T 3 479 722 9.3 
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Při fraktografické analýze se pak lomové plochy tahových zkoušek vyznačovaly 

převážně transkrystalickým štěpným lomem s říčkovou morfologií, obr. 52. U všech 

zkušebních těles byl na lomových plochách potvrzen vizuálně indikovaný výskyt několika 

nepravidelných plošek s takto výrazně odlišnou morfologií, obr. 49-51. Navzdory 

předpokladu, že by se mohlo jednat o „rybí oka“, tedy vady iniciované vodíkem, však byla 

lomová plocha tvořena transkrystalickým tvárným lomem s velmi jemnými jamkami. 

Navzdory existenci těchto oblastí vysokoenergetického lomu je ale nutno předpokládat, že 

právě v těch místech docházelo k iniciaci konečného lomu, a že tedy právě ona jsou zřejmě 

příčinou dosahování nízké tažnosti, obr. 53. 

 

 

 

Obr. 52 Fazeta štěpného lomu s říčkovou morfologií, vzorek T2, zv. 1000x 
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Obr. 53 Detail oblasti tvárného lomu, vzorek T2, zv. 1000x 

  

 

Ve středové oblasti některých těchto tvárných plošek se nacházely drobné dutinky 

nebo trhlinky, ovšem nejednalo se nikdy o nekovové částice. Na dně jamek pak byly 

pozorovány drobné částice, které však vzhledem k malé velikosti nebylo možné identifikovat. 

 

 

9. Rozbor a diskuze výsledků  

Z provedeného vizuálního pozorování, fraktografických a metalografických rozborů 

lomové plochy a podlomové oblasti výkovku tělesa hřídele větrné elektrárny G114 Slim 

CIII, včetně analýzy tahových zkoušek, vyplynulo, že: 

 Iniciační oblast lomu lze umístit přesně do středu průměru hřídele, kde se na lomové 

ploše nachází jasně rozlišitelná zhruba kruhovitá plocha s rovinným lomem kolmým 

k dlouhé ose výkovku, na níž jsou patrné ze středu se paprskovitě rozbíhající lomové 

čáry, 
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 lom ve středové iniciační oblasti probíhal kolmo na segregační pásy s vyloučeným 

bainitem a nelze jej proto s jejich přítomností ve struktuře přímo spojovat, 

 lomová plocha v místě předpokládané iniciace ve středové oblasti hřídele je tvořena 

kombinací dvou lomových mechanizmů, a to transkrystalickým štěpným a 

interkrystalickým mechanizmem, podobný typ lomu byl nalezen i u ostatních vzorků, 

nikoliv však v případě tahových zkoušek, kdy se jednalo o kombinaci 

transkrystalického štěpení a výskyt lokálních oblastí tvárného lomu s jamkovou 

morfologií, 

 na lomové ploše ve středu průměru hřídele se vyskytovaly kruhovité nebo oválné 

dutiny či řediny, v jejich okolí byla v některých případech pozorována změna 

morfologie lomu, avšak ne v takovém rozsahu, aby bylo možné tyto drobné defekty 

považovat za rozhodující faktory; rovněž ani četnost těchto útvarů nebyla významně 

vysoká, 

 ani na lomové ploše ani v její blízkosti nebyla zjištěna zvýšená koncentrace 

nekovových inkluzí, která by mohla vyvolat sníženou kohezní pevnost okolo těchto 

nekovových částic a stát se tak příčinu lomu, 

 na základě zjištěných výsledků nelze ani spojit výskyt lomu s přítomností vodíku, 

protože studené (vodíkem indukované) lomy by u oceli této kategorie měly být 

spojeny s transkrystalickým štěpným lomem, 

 rozsah napadení lomové plochy vzdušným kyslíkem a přítomnost oduhličených 

oblastí kolem lomové plochy posouvá nejpravděpodobnější vznik lomu a jeho spojení 

s okolní atmosférou do doby před aplikací jakostního tepelného zpracování, resp. do 

fáze ohřevu na austenitizační teplotu během JTZ, protože hlavně oduhličení této 

nízkolegované Cr-Mo oceli probíhá až od relativně vysokých teplot, které přesahují 

teploty popouštění dané oceli. Nepřímým potvrzení tohoto předpokladu je také 

skutečnost, že v dalších případech došlo k lomu prokazatelně ještě před popouštěním, 

 na základě výsledků tahových zkoušek a analýzy jejich lomových ploch je evidentní, 

že v materiálu výkovku jsou místa s drobnými defekty, které se vyznačují tvárnou 

lomovou plochou s velmi jemnou jamkovou morfologií. Jejich původ je nejasný, 

avšak v místech s větším nahromaděním těchto defektů mohlo dojít k iniciaci vzniku 

trhliny spojené s povrchem součásti a následnému lomu. 
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10. Závěr 

V diplomové práci je popsána klasická technologie výroby plných a nová technologie 

výroby dutých hřídelí pro větrné elektrárny a provedena analýzy důvodů vzniku vad ve 

výkovcích uvedených hřídelí kovaných ve VHM. 

Výše popsané skutečnosti tak ukazují s velikou jistotou na potíže během kování nebo 

následného vychlazování hřídele. Nebyla prokázána spojitost mezi výskytem lomu a sníženou 

metalurgickou kvalitou materiálu. Mikrostruktura pod lomovou čarou odpovídala teplotně 

deformační historii výkovku, výskyt a rozměry segregačních pásů nebyly anomální. V oblasti 

lomu nebyla ani metalurgická kvalita oceli zřetelně degradována. Příčinou iniciace trhliny tak 

pravděpodobně byla velká vnitřní napětí v oblasti osazení na hřídeli (mohlo se jednat o 

superpozici tepelných a strukturních pnutí během řízeného vychlazování výkovku). 

Skutečnost, že lomová plocha ve středu průměru (v oblasti iniciace) zasahuje zhruba do 

roviny osazení na hřídeli, pak ukazuje na možnost uplatnění tohoto osazení jako napěťového 

koncentrátoru, i proto, že tato lokalizace se opakuje u všech poškozených hřídelí. Na základě 

popsaných skutečností byl podán návrh na úpravu stávající technologie kování a tepelného 

zpracování hřídelí pro větrné elektrárny. 

 

Návrh na úpravu používané technologie kování 

 zkontrolovat technologický postup kování. Pokud se nic nezměnilo vzhledem k 

období, kdy výroba fungovala bez problémů, je třeba věnovat zvýšenou pozornost 

technologickému dohledu celého procesu. Mimořádnou pozornost je třeba věnovat co 

nejšetrnějšímu režimu vychlazení výkovku po dokování. 

 trhliny zřejmě alespoň částečně zasahují na povrch výkovku již po vychlazení po 

kování a ohrubování. Proto lze doporučit detailní NDT kontrolu před JTZ. Pokud 

trhliny nebudou zjištěny, ale k obdobnému porušení hřídele opětovně dojde, je třeba 

věnovat pozornost parametrům ohřevu výkovku během JTZ. 

 přestože výsledky metalografického rozboru neprokázaly vliv metalurgické kvality 

oceli na vznik trhlin, je třeba věnovat velkou pozornost výběru šrotu pro ocelárenský 

proces, protože daná tavba má mírně zvýšený obsah cínu a antimonu.  
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