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ABSTRAKT 

Disertační práce se zabývá transportem tepla při jakostním tepelném zpracování 
hřídelí větrných elektráren. Výroba hnacích hřídelí má ve firmě VÍTKOVICE HEAVY 
MACHINERY a.s. (VHM) mnohaletou tradici. Za tuto dobu technologie prošla několika 
zásadními změnami, které měly za cíl vyhovět požadavkům zákazníků na pevnost 
a houževnatost hřídelí. Přesto dochází zejména u hodnot vrubové houževnatosti ke značnému 
rozptylu dosažených výsledků.  

Intenzita odvodu tepla z kaleného materiálu je rozhodujícím faktorem pro dosažení 
optimálních mechanických vlastností zpracovávaného materiálu. Struktura a mechanické 
vlastnosti materiálu, z nichž je v dané aplikaci důležitá vrubová houževnatost, závisí na 
správně zvoleném tepelném zpracování, což se projeví zejména na intenzitě ochlazování 
kaleného tělesa. 

Cílem disertační práce bylo prozkoumat vnější i vnitřní transport tepla při kalení 
hřídelí větrných elektráren do vody a dále pomocí experimentálních měření určit hodnotu 
součinitele přestupu tepla z materiálu hřídele do okolí. Na základě matematického 
modelování vnitřního transportu tepla predikovat podíly vznikajících struktur a určena 
kriteriální rovnice pro určení tepelné povrchové podmínky. 

Klíčová slova: transport tepla, součinitel tepelné vodivosti, počítačová simulace. 

ABSTRACT 

The dissertation deals with the transport of heat in quality heat treatment of wind 
power shafts. The production of drive shafts is at VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 
(VHM) for many years of tradition. During this time, the technology has undergone several 
major changes to meet customers' demands for strength and toughness of the shafts. Yet, in 
particular, the toughness values show a considerable variation in the results obtained. 

The heat dissipation intensity of the hardened material is a decisive factor for 
achieving optimal mechanical properties of the processed material. The structure and 
mechanical properties of the material in which the notched toughness is important in the 
application depends on the correct heat treatment, which is reflected in particular at the 
intensity of cooling of the hardened body. 

The aim of the dissertation was to investigate the external and internal heat transport 
during the quenching of the wind power shafts in the water and also by experimental 
measurements to determine the value of the coefficient of heat transfer from the shaft material 
to the surroundings. Based on the mathematical modeling of internal heat transport, we 
predict the proportions of the resulting structures and determine the criterion equations to 
determine the thermal surface conditions. 

Keywords: heat transfer, coefficient of thermal conductivity, computer simulation. 
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1 ÚVOD 

Předložená práce je primárně zaměřena na zkoumání transportu tepla při kalení hřídelí 
větrných elektráren (HVE) do vody, přičemž motivací práce byly nevyhovující výsledky 
mechanických vlastností hřídelí. Cílem této práce bylo zkoumat vnitřní i vnější transport tepla 
při kalení HVE do vody, jelikož právě transport tepla rozhoduje o celkovém množství 
odvedené tepelné energie z kaleného materiálu do okolí. Tento cíl byl naplněn provedením 
experimentálního měření, stanovení okrajových podmínek pro tepelný výpočet a simulace 
teplotních polí, včetně predikce vznikající struktury.  

U kalených těles nemůže být rychlost odvodu tepla po celém průřezu stejná. Intenzita 
vnějšího transportu tepla z povrchu materiálu do okolí se během procesu kalení ve vodě 
výrazně mění společně se změnou součinitele přestupu tepla do okolí α. Také výpočet 
vnitřního transportu tepla při kalení je u velmi hmotných těles velice obtížný, jelikož do 
celého procesu vstupují i další faktory, související se změnou alotropické modifikace. Použitá 
metoda výzkumu spočívala v následujících krocích: 

• Nejprve proběhlo měření teplot v tělese materiálu pomocí termočlánků, umístěných ve 
vyvrtaných otvorech v hlubších vrstvách materiálu, čímž byly zjištěny skutečné průběhy 
teplot i odezvy transformačních změn.  

• Na základě těchto měření byly provedeny počítačové simulace pro výpočet teploty 
povrchu kaleného tělesa a podíly jednotlivých materiálových struktur.  

• Dle nasimulované teploty povrchu byly dopočteny hodnoty kritérií použitých pro 
určení součinitele přestupu tepla z povrchu hřídele do chladicí vody.  

Přínosy práce jsou dvojího charakteru, provozní a vědecké. Přínosy pro provoz jsou ve 
zpřesnění informací o vzniklých materiálových strukturách a možnosti upřesnění místa pro 
odběr zkušebních vzorků. Přínosy pro vědu zahrnují nové poznatky z procesu transportu tepla 
při kalení a určení součinitele přestupu tepla z povrchu do okolí. 
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2 POPIS TECHNOLOGIE 

Proces kalení HVE je v současné době prakticky dobře zvládnutý, nicméně chybí 
ucelenější metodika ohledně přístupu k odběru zkoušek a vyhodnocení výsledků 
mechanických vlastností. Tento nedostatek pramení z podceňování vlivu transportu tepla na 
rozložení vzniklých struktur po průřezu hřídele u velmi hmotných těles. 

Samotné kalení sestává z dvoustupňového ohřevu předepsanou rychlostí, nejprve na 
teplotu vyrovnávací a po předepsané výdrži následuje další ohřev na teplotu austenitizace. 
Ihned po režimu tepelného zpracování (TZ) následuje kalení do vody a v některých zvláštních 
případech i kalení do oleje nebo do polymeru. V poslední době se při kalení HVE používá 
pouze kalení do vody. 

Konkrétní režim TZ je modifikován s ohledem na konkrétní chemické složení tavby 
a velikost vsázky. Doporučuje se provádět TZ ve dvou pecích, aby ihned po kalení mohla být 
vsázka vložena do druhé pece na popouštění. Pokud to není z provozních důvodů možné, je 
tato skutečnost uvedena ve výrobní dokumentaci a TZ se provádí v jedné peci, tj. po ukončení 
kalení první vsázky tato čeká, až skončí kalení druhé vsázky, a obě vsázky se vkládají zpět do 
pece, ve které proběhla austenitizace. Tento způsob není doporučován, ale je přípustný za 
podmínky, že výkovky budou mimo pec po dobu maximálně 6 hodin od ukončení kalení 
první vsázky [12]. 

2.1 Kalení ve vodě 

Základním ochlazovacím médiem při kalení tlustých těles je voda. Teplota vody má 
být 20 až 25 °C. Kalení do vody se nejčastěji používá u běžných nízkolegovaných ocelí 
s obsahem uhlíku pod 0,2 hm. %, kdy je riziko vzniku nadměrného pnutí menší, než u ocelí 
s vyšším obsahem uhlíku. Ocel 42CrMo4 má deklarovaný minimální obsah uhlíku 
0,4 hm. % a zaručené chemické složení, zejména množství legujících prvků, které mají 
rozhodující vliv na následnou prokalitelnost.  

Při samostatném kalení jednotlivých hřídelí je každá hřídel kalena jednotlivě na 
řetězovém závěsu. Manipulační čas od zvednutí vrat pece po ponoření do vody je cca 5 minut, 
od vytažení z vody po případné ponoření do oleje cca 30 sekund. Po dobu kalení v oleji může 
jeřáb kalit další hřídel ve vodě, jelikož se používá vývěsné zařízení.  

Na fotografiích na obrázku 1 je zachyceno kalení ve vodní nádrži. Po výjezdu pecního 
vozu nasadí obsluha na hřídel řetězové závěsy a jeřáb přemístí hřídel ke kalicí nádrži, 
vzdálené od řady pecí 20 až 50 metrů. Manipulační čas tedy ovlivňuje kromě zručnosti 
obsluhy i zvolená vozová pec. 
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Obr. 1  Kalení hřídelí ve vodě  

2.2 Popouštění 

Popouštění následuje zpravidla bezprostředně po zakalení. Při popouštění obě 
nerovnovážné fáze (případný martenzit a zbytkový austenit) procházejí změnami, jejichž 
průběh je závislý na složení oceli, na teplotě a době popouštění. Za rozhodující fázovou 
přeměnu při popouštění lze považovat precipitační rozpad tetragonálního martenzitu. 
Současně s rozpadem martenzitu dochází i k rozpadu zbytkového austenitu a k relaxaci 
vnitřních pnutí (zejména v intervalu teplot 300 - 450 °C).  

Fázové přeměny v uhlíkových ocelích lze rozdělit do čtyř částí popouštění, přičemž 
teplotní hranice mezi nimi nelze jednoznačně vymezit, neboť jednotlivé fyzikální pochody se 
mohou vzájemně překrývat.  

2.3 Statistika výsledků mechanických zkoušek a motivace k výzkumu 

Nároky na mechanické vlastnosti HVE jsou ošetřeny smluvními podmínkami 
s odběratelem. Z důvodů celoročních teplotních změn a namáhání v krutu je vyžadována 
vrubová houževnatost minimálně 28 Joule (J) při – 20 °C. Tento požadavek je zpřísněn další 
podmínkou na minimální průměrnou hodnotu ze tří zkoušek 30 J u hřídelí Gamesa 
a 42 J v případě hřídelí Vestas. Požadavky na tvrdost samotných hřídelí nejsou blíže 
specifikovány. Hřídele větrných elektráren jsou namáhány v krutu a tvrdost materiálu tedy 
není rozhodujícím parametrem. Zbývají ještě dva parametry, tažnost (A5) a zúžení (Z). 
Ostatní požadavky zákazníků jsou přesněji definovány v získaných certifikátech VÍTKOVICE 
MACHINERY GROUP.  

Pro potřeby disertační práce bylo získáno 393 výsledků zkoušek mechanických hodnot 
zkoumaných hřídelí. Z každého ingotu se kovají čtyři hlavní hřídele, jedná se tedy o téměř 
kompletní dvouletou výrobu společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Při 
hodnocení úrovně mechanických hodnot u výše uvedených výkovků se zdá, že téměř ve všech 
případech je příčinou nejakostní výroby nedosažení minimální hodnoty vrubové 
houževnatosti KV při – 20 °C, respektive průměrné hodnoty ze tří zkoušek. To má za 
následek zvýšené náklady na opakované zkoušení nebo opakované tepelné zpracování. 
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Z dlouhodobé statistiky výsledků mechanických hodnot však vyplývá, že vrubová 
houževnatost se pohybuje v rozmezí 30 - 140 J, ve dvou případech klesla pod 20 J a v jednom 
případě stoupla nad 160 J. To je z pohledu metalurgie u sériové výroby nepřípustné 
a signalizuje to buď systémovou chybu při volbě režimu tepelného zpracování, nebo chybně 
zvolené místo odběru zkoušek. Motivací k výzkumné činnosti bylo zkoumat příčiny tohoto 
problému. 

2.4 Teorie bublinkového varu a parního filmu 

Bublinkový var má dle teorie dvě výrazné oblasti. Je to oblast izolovaných bublin, kde 
bubliny vznikají na izolovaných varných jádrech a oblast shluků bublin, když počet varných 
jader roste. Až dosáhne shluk bublin určité vysoké hodnoty, bubliny se začínají nořit do sebe, 
spojují se na teplosměnném povrchu do větších shluků a vystřelují ve formě paprsku do 
objemu kapaliny.  

Jelikož při bublinkovém varu dochází k nahrazováním místně odtržených bublin 
novou nepřehřátou kapalinou, tepelný tok je ovlivňován zejména počtem aktivních jader 
vznikajících bublin. Yamagata [35] na základě svých experimentů prokázal, že hustota 
tepelného toku v bublinkovém varu (nucleate boiling) je úměrná rozdílu teplot mezi teplotou 
materiálu a teplotou nasycené páry a závisí na hustotě aktivních míst tvorby zárodků n.  

Teplota parního filmu na rozhraní mezi povrchem a kapalinou a teplota tělesa jsou 
rozhodující pro výpočet přestupu tepla do parních bublin, protože všechno teplo z materiálu 
musí projít přes parní film, a následně určují tepelný tok v oblasti bublinkového varu. Jako 
jedna z prvních závislostí při výpočtu hustoty tepelného toku v režimu bublinkového varu je 
doposud používaná empirická Rohsenowova rovnice [24], 
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kde cp je měrná tepelná kapacita (J·kg-1
·K-1), 

 hfg - latentní teplo vypařování (J·kg-1), 
 Csf - korelační koeficient pro povrchovou drsnost (1), 
 µ - dynamická viskozita (Pa·s), 
 δ - parametr dynamiky vzniku mezní vrstvy (kg·s-2), 
 ρf - hustota kondenzátu v bláně (kg·m-3), 
 ρv - hustota syté páry v mezní vrstvě (kg·m-3), 
 Pr - Prandtlovo číslo (1), 
 g - gravitační zrychlení (m·s-2). 
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kde všechny veličiny vyjadřují okamžitý stav sytosti a exponent s u Prandtlova čísla 
vyjadřuje vliv kombinace povrchu a tekutiny na tvorbu jader (pro kombinaci voda - ocel je 
roven 1). Tato rovnice je uvedena s parametry pro vodu a platí v širokém rozsahu podmínek, 
kdy přesnost výpočtu závisí na správně určeném ∆T [24, 35]. 
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3 POPIS PŘÍPRAVY MĚŘENÍ 

Měření teplot v tělese kaleného tělesa bylo prvním krokem při zahájení samotného 
výzkumu. Kalení výkovků probíhá na úseku kalírny ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY 
MACHINERY a.s. Provoz kalírny má k dispozici dvě vodní a dvě olejové nádrže. Všechny 
experimenty se uskutečnily ve vodní nádrži č. 1, která je umístěna před řadou vozových 
komorových pecí. Kalicí nádrž je vybavena přívodem chladicí vody z hlavního řadu 
a odvodem teplé vody zpět do okruhu. 

 

Obr. 2  Pohled na kalírnu VHM 

Měřící termočlánky byly zasunuty do vyvrtaných otvorů v hřídeli a byly utěsněny 
cementovou směsí. Nejmenší průměr vývrtu v tělese ocelové hřídele do hloubky 250 mm byl 
v konkrétních provozních podmínkách a při použitém materiálu hřídele omezen na 6 mm. 
Průměr plášťového termočlánku typu K, který byl vybrán pro sérii měření, je 3 mm. První 
termočlánek byl umístěn do osy tělesa a další vždy o 50 mm blíže k povrchu. Jako 
vyhodnocovací a záznamová jednotka byla použita Omega Engineering. Na obrázku 3 je vidět 
schematický nákres umístění vyvrtaných otvorů v tělese hřídele. 

 

Obr. 3  Schéma vyvrtaných otvorů pro termočlánky 

Plášťové termočlánky typu K byly zajištěny proti pohybu. Toto opatření bylo nezbytné 
pro zamezení průniku vody k měřicímu konci termočlánku nejen při volné, ale především při 
nucené konvekci v turbulentním prostředí. 
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Obr. 4  Foto experimentální hřídele během přípravy a experimentu  

Na obrázcích 4 je vidět kalení hřídele a její následné umístění na vývěsné zařízení. 
Toto zařízení slouží k uvolnění jeřábu pro další operace. Doba kalení byla ve všech případech 
90 minut. Za tuto dobu v tělese materiálu dojde k ukončení všech transformačních změn.  
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4 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

Byla provedena celkem čtyři měření kalení zkušební hřídele. Cílem výzkum bylo 
zmapování transportu tepla při rozdílných teplotách a pohybu kalicího média, což by mohlo 
upřesnit technologický požadavek na minimální teplotu chladicí vody.  

4.1 Měření teplot v tělese kalené hřídele 

Měření teplot zapuštěnými termočlánky do tělesa hřídele proběhlo v období jara a léta 
roku 2015. Celkem byla provedena čtyři měření ve studené i teplé vodě, kombinovaná 
s volným a nuceným prouděním v obou případech. Již při prvním měření došlo při manipulaci 
s jeřábem k poškození pláště u termočlánku v hloubce 150 mm a termočlánek v hloubce 
250 mm zaznamenával nepravděpodobné hodnoty a byl z následného vyhodnocování 
vyloučen.  

4.1.1 Volná konvekce ve studené vodě 

Měření transportu tepla volnou konvekcí ve studené vodě proběhlo 30. 07. 2015. 
Celková doba kalení byla 90 minut. Teplota hřídele před vložením do lázně byla 860 °C. 
Teplota hřídele po ukončení kalení a následném vyrovnání teploty nepřekročila 100 °C, čímž 
bylo zajištěno, že v materiálu došlo k ukončení všech transformačních změn. 

 

Obr. 5  Graf naměřených teplot 

V grafu na obrázku 5 je vidět, že teplota v hloubce 50 mm vstoupila do oblasti 
možných transformačních změn již po 2 minutách od počátku kalení. Teplota v hloubce 
100 mm vstoupila do této oblasti cca po 7 minutách a teplota v hloubce 200 mm po 27 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0:00 0:10 0:20 0:30 0:40 0:50 1:00 1:10 1:20 1:30

T
ep

lo
ta

 (
°C

)

Čas (hod:min)

Volná konvekce - studená voda

50 mm

100 mm

200 mm



11 

 

minutách od ponoření hřídele do vodní lázně. Zde již je transformační „nos“ dobře viditelný 
a celá transformace trvala dle teplotní odezvy cca 7 minut, což se projevilo jako zpomalení 
ochlazování. Při budoucí počítačové simulaci byla využita k zadání okrajové podmínky 
teploty okolí naměřená teplota vody z termočlánků ve stěnách nádrže, přičemž byla 
zohledněna i změna teploty v průběhu celého kalení. 

4.1.2 Volná konvekce v teplé vodě 

Měření transportu tepla volnou konvekcí v teplé vodě proběhlo 13. 02. 2015. Celková 
doba kalení byla 90 minut. Teplota hřídele po ukončení kalení a následném vyrovnání teploty 
nepřekročila 100 °C, čímž bylo zajištěno, že v tělese materiálu došlo k ukončení všech 
transformačních změn. 

 

Obr. 6  Graf naměřených teplot 

V grafu na obrázku 6 je vidět, že teplota v hloubce 50 mm vstoupila do oblasti 
možných transformačních změn taktéž po 2 minutách od počátku kalení. I teplotní křivky 
v hlubších oblastech se podobají předchozímu případu. 

4.1.3 Nucená konvekce ve studené vodě 

Měření transportu tepla volnou konvekcí ve studené vodě proběhlo 22. 07. 2015. 
Nucená konvekce byla zajištěna pomocí dmychadel, které ode dna nádrže vpouštěly do vody 
stlačený vzduch, čímž došlo k rozpohybování kalicího média. 
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Obr. 7  Graf naměřených teplot  

V grafu na obrázku 7 je vidět, že teplota v hloubce 50 mm vstoupila do oblasti 
možných transformačních změn již po 1,5 min od počátku kalení. Teplota v hloubce 100 mm 
vstoupila do této oblasti cca po 8 minutách a teplota v hloubce 200 mm po 24 minutách od 
ponoření hřídele do vodní lázně.  

4.1.4 Nucená konvekce v teplé vodě 

Měření transportu tepla nucenou konvekcí v teplé vodě proběhlo 07. 08. 2015. Teplota 
hřídele po ukončení kalení a následném vyrovnání teploty byla i v případě teplé vody nižší 
než 100 °C, čímž bylo zajištěno, že v tělese materiálu došlo k ukončení všech transformačních 
změn. 
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Obr. 8  Graf naměřených teplot  

V grafu na obrázku 8 je vidět, že teplota v hloubce 50 mm vstoupila do oblasti 
možných transformačních změn po 2 minutách od počátku kalení. Teplota v hloubce 100 mm 
vstoupila do transformační oblasti cca po 9 minutách a teplota v hloubce 200 mm po 28 
minutách od ponoření hřídele do vodní lázně.  
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5 MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ V PROGRAMU 
SYSWELD 

Pro potřeby matematického modelování byl zvolen program Sysweld. Po vytvoření 
geometrie bylo zapotřebí vhodně upravit síť na modelu pro daný výpočet simulace. Pro 
přesnější výpočet bylo zapotřebí zvolit dostatečnou hustotu sítě v blízkosti povrchu. Jako 
konečný počet bylo zvoleno třicet výpočetních iterací, což je pro úlohy tohoto typu zcela 
postačující. V programu Sysweld lze modelovat inverzní úlohy až na několik tisíc iterací, ale 
takový výpočet při použití standardně vybaveného PC trvá několik hodin.  

5.1 Určení součinitele přestupu tepla do okolí 

Součinitel přestupu tepla do okolí při kalení do vodní lázně je obtížně zjistitelným 
parametrem. Literatura [6] uvádí, že obvyklé hodnoty součinitele přestupu tepla α při kalení 
do vody se pohybuje v následujících rozsazích:  

Voda při přirozené konvekci   100 až 1 000  W·m-2·K-1 

Voda při bublinkovém varu   2 000 až 40 000 W·m-2·K-1 

Pro „ladění“ součinitele přestupu tepla je třeba zvolit sérii přibližovacích kroků. 
Ideálním krokem je změna součinitele přestupu tepla o 5 %. Vychází se ze závislosti alfa na 
teplotě zabudované v Sysweldu a tato závislost se v celém intervalu teplot násobí korekčním 
součinitelem až po konečné přiblížení k naměřeným hodnotám. Většinou je potřeba přibližně 
deset simulací pro každý jednotlivý případ. Program Sysweld umožňuje vložit jen konstantní 
hodnotu korekčního součinitele pro celý interval teplot povrchu. 

 

Obr. 9  Porovnání vypočtených křivek 
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Výsledné závislosti součinitele přestupu tepla do okolí je možno vidět v tabulce 1. 
V určitých oblastech ochlazovacích křivek nedochází ke shodě v celém intervalu teplot, 
podstatné je sjednotit především začátky a konce naměřených a vypočtených teplot. Celkový 
průběh mezi naměřenými a vypočtenými teplotami bude vždy mírně odlišný. Bylo provedeno 
několik desítek počítačových simulací, s cílem co nejvíce se přiblížit naměřeným výsledkům.  

Výsledky součinitele přestupu tepla do okolí jsou shrnuty v tabulce 1. Jedná se 
o hodnoty kolem teploty povrchu 100 – 200 °C, které se na celkové době kalení podílí méně 
než jednou desetinou celkového času. Většina doby kalení se pohybuje v rozmezí teploty 
povrchu 100 – 50 °C. Naopak teploty povrchu nad 200 °C se v případě kalení do vody uplatní 
méně než jednu minutu z celkového času. Teploty povrchu nad 400 °C se při simulaci kalení 
do vody uplatňují v řádech sekund, podle teploty vody a rychlosti proudění od 2 do 
15 sekund. 

Výsledky dopočteného součinitele přestupu tepla do okolí jsou v souladu se 
současnými poznatky a jejich hodnota se nijak výrazněji neliší od podobných případů, 
publikovaných v odborné literatuře [6]. Dopočtené teploty povrchu tedy mohou být 
považovány za důvěryhodné a v dalších kapitolách bude možno přistoupit k jejich 
vyhodnocení a počítačové simulaci teplotních polí v čase, včetně modelování vzniku fází po 
transformaci austenitu. 

Tab. 1  Hodnoty součinitele přestupu tepla do okolí  

Teplota
Model 

Sysweld

Volná 
konvekce 

(20°C)

Volná 
konvekce 
(60°C)

Nucená 
konvekce 
(20°C)

Nucená 
konvekce 
(60°C)

°C W·m
-2
·K

-1
W·m

-2
·K

-1
W·m

-2
·K

-1
W·m

-2
·K

-1
W·m

-2
·K

-1

50 800 1160 1040 1880 1120
100 1500 2175 1950 3525 2100
105 2700 3915 3510 6345 3780
110 3200 4640 4160 7520 4480
120 3700 5365 4810 8695 5180
130 4100 5945 5330 9635 5740
140 4800 6960 6240 11280 6720
160 5000 7250 6500 11750 7000
175 4700 6815 6110 11045 6580
200 4500 6525 5850 10575 6300
260 4000 5800 5200 9400 5600
300 3700 5365 4810 8695 5180
375 3000 4350 3900 7050 4200
550 2000 2900 2600 4700 2800
650 1600 2320 2080 3760 2240
800 1200 1740 1560 2820 1680
900 1000 1450 1300 2350 1400  

Hodnoty součinitele přestupu tepla α jsou seřazeny podle teploty povrchu. „Ladění“ 
součinitele přestupu tepla u volné konvekce ve studené i teplé vodě, stejně jako u nucené 
konvekce v teplé vodě nebylo obtížné. Naměřené hodnoty teplot nevykazovaly větší rozdíl 
oproti vypočteným. V případě kalení při nucené konvekci ve studené vodě bylo zapotřebí 
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mnohem více iterací, jelikož naměřená křivka má poněkud jiný sklon. Nakonec se podařilo 
nalézt střední hodnotu, která poměrně dobře sleduje průběh naměřené křivky. 

Na obrázku 10 jsou vidět rozdíly součinitele přestupu tepla do okolí na teplotě 
v porovnání všech čtyř experimentů. Hodnota součinitele přestupu tepla při kalení za nucené 
konvekce ve studené vodě dosahuje ve špičce hodnoty téměř 12 000 W·m-2

·K-1, což se blíží 
k maximálním hodnotám, uvedeným v literatuře [6]. Tento výsledek je v souladu 
s očekáváním, jelikož hodnoty součinitele přestupu tepla pro profesionální průmyslové 
software se často měří na malých vzorcích. Při kalení velmi hmotných těles se vždy očekává 
větší součinitel přestupu tepla do okolí, než při laboratorně naměřených hodnotách. 

 

Obr. 10  Graf hodnot součinitele přestupu tepla do okolí 

Výsledky matematického modelování vnějšího transportu tepla naznačují, že 
součinitel přestupu tepla do okolí α, odvozený modelováním podle skutečně naměřených 
hodnot teplotního spádu v tělese, dává výpočtu teploty povrchu kaleného tělesa vysokou míru 
věrohodnosti. Tato věrohodnost vychází z dosažených odchylek mezi naměřenými 
a dopočtenými teplotami v analyzované hloubce materiálu. 
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6 NUMERICKÁ SIMULACE TRANSPORTU TEPLA 

Numerická simulace teploty povrchu kaleného tělesa byla provedena ve dvou fázích. 
Pro zmapování prvních okamžiků ponoření tělesa do vody a poté pro celé kalení. K tomuto 
rozdělení bylo přistoupeno z toho důvodu, že pokud by byl použit pouze graf, zohledňující 
celkovou dobu kalení, prvních několik desítek sekund, kdy dochází k velice zajímavým jevům 
z oblasti transportu tepla, by bylo zhuštěno do velmi malé grafické oblasti. Z toho důvodu 
bylo nejprve vyhodnoceno kalení v pěti sekundových krocích (v první minutě kalení) 
a následně po minutách po zbývající dobu kalení. 

6.1 Změna teploty povrchu v první minutě kalení 

Výsledky analýzy teplot povrchu kaleného materiálu v prvních sekundách po ponoření 
tělesa do vodní nádrže jsou důležitou informací pro další výzkum. Jelikož tuto teplotu nelze 
z dříve uvedených důvodů přesně změřit, je nutno se spolehnout na simulační výpočet. Ten je 
závislý na správnosti podmínek jednoznačnosti, zejména závislosti součinitele přestupu tepla 
do okolí na teplotě povrchu, určeném na základě empirických výsledků provozního měření. 
Na grafu obrázku 11 je vidět průběh teplot od počátku kalení. 

 

Obr. 11  Graf vypočtených teplot povrchu kalené hřídele 

Z výsledků vyplývá, že zatímco obě kalení při volné konvekci a nucené konvekce 
v teplé vodě mají podobný průběh, nucená konvekce ve studené vodě má mnohem rychlejší 
průběh ochlazování. Výsledkem jsou rozdílná teplotní pole modelované oblasti.  
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6.2 Změna teploty povrchu v průběhu celého kalení 

Dopočtení teploty povrchu v celé délce kalení je z pohledu transportu tepla velkým 
přínosem pro pochopení závislosti součinitele přestupu tepla. Z pohledu metalurgie je 
zajímavější zkoumat první minuty ochlazování, kdy teplotní křivky v jednotlivých vrstvách 
pod povrchem začínají protínat hranice transformačních oblastí, ale z pohledu tepelné 
techniky je zajímavý celý průběh chladnutí. Na obrázku 12 je vidět celkový průběh poklesu 
teploty povrchu po dobu kalení ve vodě u všech čtyř způsobů kalení.  

 

Obr. 12  Graf vypočtených teplot povrchu kalené hřídele 

Více informací o vnitřním transportu tepla lze získat z map teplotních polí v barevné 
škále programu Sysweld. Jako referenční časy byly zvoleny teploty v časech 30, 60 a 90 
minut. Na obrázcích 13, 14 a 15 je vidět zobrazení teplotních polí v tělese kalené hřídele při 
volné konvekci ve studené vodě.  
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Obr. 13  Teplotní pole po 30 minutách 

Na obrázku 13 je výsledek simulace teploty při volné konvekci ve studené vodě po 30 
minutách kalení. Nejvyšší teplota v ose hřídele má hodnotu 371 °C a je o 290 °C vyšší, než 
teplota povrchu. Všechny transformace v materiálu byly ukončeny, teplota povrchu je o 46 °C 
vyšší, než teplota okolní vody. 

 

Obr. 14  Teplotní pole po 60 minutách 

Na obrázku 14 je výsledek simulace teploty volné konvekce ve studené vodě po 60 
minutách kalení. Nejvyšší teplota v ose hřídele má hodnotu 130 °C a je o 80 °C vyšší, než 
teplota povrchu. Teplota povrhu je o 12 °C vyšší, než teplota okolní vody. 
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Obr. 15  Teplotní pole po 90 minutách  

Na obrázku 15 je rozdíl mezi povrchem a středem 24 °C. Z provedených simulací pro 
volnou konvekci ve studené vodě je vidět, že rozdíl teplot mezi povrchem a středem v čase 
postupně klesá. V době ukončení kalení byla teplota povrchu hřídele o 3 °C vyšší, než teplota 
okolní vody. Stejné simulace byly provedeny i pro ostatní tři případy kalení. 
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7 MODELOVÁNÍ ROZPADU AUSTENITU 

Analýza průchodu teplotních křivek transformačními oblastmi ARA diagramu 
v jednotlivých vrstvách materiálu bylo dalším z cílů této práce. Z programu Sysweld byly 
vygenerovány křivky ARA diagramu zkoumané oceli 42CrMo4 a do společného grafu 
přeneseny naměřené teploty v jednotlivých hloubkách. Jelikož se jedná o ochlazování velmi 
tlustého tělesa, bude se tato kapitola věnovat především feriticko-perlitickým strukturám, 
okrajově i strukturám bainitickým, jelikož martenzitické struktury mohou vzniknout pouze 
v povrchových vrstvách materiálu. 

Rychlost ochlazování má zásadní vliv na strukturu tuhého roztoku. Jedná se především 
o rozpuštěné karbidy, jejichž rozmístění v krystalu tuhého roztoku je funkcí času, který 
uplyne od počátku překrystalizace po její ukončení. Struktury feriticko-perlitických ocelí jsou 
teoreticky prozkoumány velmi dobře. U uhlíkových ocelí se jejich struktura mění v závislosti 
na obsahu uhlíku od čistě feritické až po čistě perlitickou při eutektoidním složení. Vliv 
obsahu uhlíku na změnu struktury ocelí je uveden v tabulce 2 a schematicky je pro tři obsahy 
uhlíku znázorněn na obrázku 16. 

Tab. 2  Vliv obsahu uhlíku na změnu struktury oceli 
> 0,1%C 0,1 - 0,45% C 0,45 – 0,76% C 

ferit 
cementit na hranicích zrn 

(výjimečně perlit) 

feritická matrice 
kolonie perlitu 

(cementit na hranicích zrn) 

proeutektoidní ferit 
perlit 

ostrý tranzit úzké rozmezí 
tranzitních teplot 

široké rozmezí 
tranzitních teplot 

 

 
a) Fe - 0,0026 hm. % C           b) Fe - 0,25 hm. % C            c) Fe - 0,60 hm. % C 

Obr. 16  Schéma struktury feriticko - perlitických ocelí v závislosti na uhlíku 

Množství feritu a perlitu závisí nejen na množství uhlíku a na teplotě austenitizace, ale 
rovněž, a to velmi výrazně, na rychlosti ochlazování. To vyplývá jednak z ARA diagramu, 
jednak ze závislosti obsahu proeutektoidního feritu na rychlosti ochlazování u ocelí 
s odstupňovaným obsahem uhlíku [5].  

Na obrázcích 17, 18 a 19 je vidět průnik teplot transformačními oblastmi v různých 
hloubkách materiálu. 
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Obr. 17  Graf transformačních oblastí v hloubce 50 mm 

V ARA diagramu protínají teplotní křivky transformační oblasti všech struktur, kromě 
martenzitické. V této hloubce by se kromě feriticko-perlitické struktury měla vyskytovat 
v menším množství i struktura bainitická.  

 

Obr. 18  Graf transformačních teplot v hloubce 100 mm 
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V ARA diagramu protínají ochlazovací křivky pouze transformační oblasti feritu 
a perlitu. Rychlost ochlazování je v této hloubce dle provedeného měření cca 1,5 °C·s-1. Při 
této rychlosti je očekávanou dominantní strukturou ferit, malé množství perlitu a zbytkový 
austenit.  

 

Obr. 19  Graf transformačních teplot v hloubce 200 mm 

V ARA diagramu protínají teplotní křivky transformační oblasti opět jen za vzniku 
feritu a perlitu, přičemž kritická rychlost ochlazování dle provedeného měření je 1 °C·s-1. Za 
těchto okolností je očekávanou dominantní strukturou pouze ferit a zbytkový austenit.  

7.1 Vyhodnocení vzniklých materiálových fází zkoumaných elementů 

Program Sysweld po zadání jednotlivých elementů vypočítal procentuální zastoupení 
jednotlivých materiálových fází v místech umístění termočlánků. Doplněk do 
100 hm. % vyjadřuje množství zbytkového austenitu v tuhém roztoku. Výsledky množství 
jednotlivých vzniklých fází při kalení hřídele za volné konvekce ve studené vodě jsou shrnuty 
v tabulce 3. Při kalení ve studené vodě při volné konvekci vzniká v porovnání s teplou vodou 
při volné konvekci na povrchu více martenzitu a méně bainitu. 

Tab. 3  Množství vzniklých fází při volné konvekci ve studené vodě 
Ferit Perlit Bainit Martenzit Součet
hm.% hm.% hm.% hm.% hm.%

Povrch 0,11 0,04 3,40 91,96 95,51

50 mm 3,27 1,62 92,50 2,45 99,84

100 mm 12,96 25,68 59,87 1,25 99,76

200 mm 28,97 68,82 2,10 0,09 99,98

Střed 29,29 68,57 2,03 0,09 99,98  
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Na obrázku 20 je graficky porovnáno množství vzniklých fází v jednotlivých 
hloubkách při kalení za volné konvekce ve studené vodě. 

 

Obr. 20  Množství vzniklých fází při volné konvekci ve studené vodě 

V tabulce 4 jsou výsledky vypočteného množství jednotlivých vzniklých fází při 
kalení hřídele za volné konvekce v teplé vodě. Ferit a perlit je přibližně ve stejném množství 
jako při kalení ve studené vodě, bainit a martenzit jsou na povrchu obsaženy v nižším 
množství, směrem ke středu hřídele se začínají vyrovnávat. 

Tab. 4  Množství vzniklých fází při volné konvekci v teplé vodě 
Ferit Perlit Bainit Martenzit Součet
hm. % hm. % hm. % hm. % hm. %

Povrch 0,13 0,05 9,00 85,40 94,58

50 mm 3,40 2,00 92,30 2,10 99,80

100 mm 13,30 28,90 56,40 1,20 99,80

200 mm 29,10 68,80 1,90 0,09 99,89

Střed 29,40 68,60 1,90 0,09 99,99  

Na obrázku 21 je graficky porovnáno množství vzniklých fází v jednotlivých 
hloubkách při kalení za volné konvekce v teplé vodě. 
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Obr. 21  Množství vzniklých fází při volné konvekci v teplé vodě 

V tabulce 5 jsou výsledky vypočteného množství jednotlivých vzniklých fází při 
kalení hřídele za nucené konvekce ve studené vodě. Největší rozdíl při porovnání s nucenou 
konvekcí v teplé vodě je méně vzniklého bainitu na povrchu tělesa, a to o 3,5 hm. %. 
Přibližně ve stejném množství se místo něj objevuje martenzit. 

Tab. 5  Množství vzniklých fází při nucené konvekci ve studené vodě 
Ferit Perlit Bainit Martenzit Součet
hm. % hm. % hm. % hm. % hm. %

Povrch 0,08 0,02 1,10 94,60 95,80

50 mm 3,11 1,42 92,30 3,04 99,87

100 mm 12,34 22,87 63,53 1,19 99,93

200 mm 28,67 68,90 2,33 0,09 99,99

Střed 29,02 68,55 2,33 0,09 99,99  

Na obrázku 21 je graficky porovnáno množství vzniklých fází v jednotlivých 
hloubkách při kalení hřídele za nucené konvekce ve studené vodě. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Povrch 50
100

200
Střed

P
od

íl
 (

hm
. %

)

Hloubka (mm)

Množství vzniklých fází při volné konvekci v teplé vodě 

Ferit

Perlit

Bainit

Martenzit



26 

 

 

Obr. 21  Množství vzniklých fází při nucené konvekci ve studené vodě 

V tabulce 6 jsou výsledky vypočteného množství jednotlivých vzniklých fází při 
kalení hřídele za nucené konvekce v teplé vodě. Ferit a perlit přibližně odpovídá kalení ve 
studené vodě, bainit a martenzit se směrem ke středu hřídele vyrovnává. 

Tab. 6  Množství vzniklých fází při nucené konvekci v teplé vodě 
Ferit Perlit Bainit Martenzit Součet

hm. % hm. % hm. % hm. % hm. %
Povrch 0,11 0,05 4,55 90,50 95,21

50 mm 3,30 1,70 92,50 2,30 99,80

100 mm 13,10 26,60 58,99 1,20 99,89

200 mm 29,00 68,80 2,10 0,09 99,99

Střed 29,30 68,50 2,00 0,10 99,90  

Na obrázku 22 je graficky porovnáno množství vzniklých fází v jednotlivých 
hloubkách při kalení za nucené konvekce v teplé vodě. 
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Obr. 22  Množství vzniklých fází při nucené konvekci v teplé vodě 

Na základě tohoto vyhodnocení je možno konstatovat, že nevyhovující hodnoty 
vrubové houževnatosti nemají fyzikální opodstatnění v odvodu tepla při kalení hřídelí. 
V jednotlivých hloubkách je podíl vzniklých struktur srovnatelný u všech způsobů kalení. 
Příčinu nevyhovujících mechanických vlastností je nutno hledat buď v chemickém složení 
taveb, nebo v metodice návrhu plánu míst odběru zkoušek. 

Z předchozího vyhodnocení plyne, že z hlediska množství jednotlivých struktur jsou 
vhodné všechny způsoby kalení, nicméně s ohledem na rozdílná zastoupení procentuálního 
množství v různých hloubkách materiálu je nutno doporučit striktní dodržování místa odběru 
zkoušek. 
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8 NÁVRH KRITERIÁLNÍ ROVNICE PRO POVRCHOVOU 
PODMÍNKU  

Určení součinitele přestupu tepla z kaleného tělesa do vody na základě měření teplot 
v experimentálním výkovku během kalení a pomocí navazujícího inverzního simulačního 
postupu je náročné a obtížně opakovatelné jak z důvodů technických tak finančních. Znalost 
součinitele je potřebná pro případné další simulační výpočty za podobných podmínek. Z toho 
důvodu bylo snahou zobecnit získanou empirickou závislost součinitele přestupu tepla na 
teplotě povrchu tělesa, teplotě vody, případně na dalších veličinách, a nalézt rovnici pro jeho 
určení podobných podmínek. 

Snaha o nalezení společné kriteriální rovnice pro teplou i studenou vodu s použitím 
rovnice pro volnou konvekci a rovnice pro nucenou konvekci naráží na problém, že tento typ 
rovnic, používaný pro jednofázové médium, nedokáže popsat velkou změnu Nu pomocí změn 
kritérií Gr, Pr popř. Re, jejichž hodnoty se mění pouze na základě teploty neovlivněného 
chladicího média. Teplota chladicího média se přitom může měnit nezávisle na kalicím 
procesu v důsledku zapínání prvků vodního hospodářství, jak tomu bylo v případě nucené 
konvekce v teplé vodě, kdy teplota oproti očekávání v průběhu kalení klesala.  

Na základě uvedených zjištění bylo zavedeno teplotní kritérium H jako simplex, jenž 
v sobě zahrnuje podíl termodynamických teplot vody a teploty povrchu 

p

w

T

T
H =      (K)  (3) 

kde Tw je teplota vody (K), 
 Tp - teplota povrchu (K). 

Analýza dat v případě volné konvekce ukázala, že postačí zahrnout do modelu 
kritérium Pr. Vzhledem k tomu, že experimenty byly prováděny s použitím jediného média za 
podobných podmínek, není možno vyhodnotit s dostatečnou významností exponent u kritéria 
Gr a přidání Gr kritéria kvalitu modelu již nezlepší. V případě nucené konvekce, kdy by se 
nabízelo zahrnout v modelu kritéria Pr a Re, je Re kritérium v daném případě nevhodné 
použít, jelikož ve všech experimentálních datech se předpokládá konstantní rychlost. Re tedy 
závisí pouze na kinematické viskozitě, podobně jako Pr kritérium, proto Re nepřináší žádné 
další zlepšení modelu. 

Pro volnou i nucenou konvekci bylo možno tedy použít tvar kriteriálního modelu 

nm
PrHCNu ⋅⋅=      (1)  (4) 

kde C, m a n jsou parametry modelu (1). 

Následně byly vypočteny hodnoty parametrů pro každý výše uvedený případ kalení, 
které byly ještě rozděleny na rovnice pro případy s trvalým parním filmem, kdy hodnota 
součinitele přestupu tepla stoupá až ke kritické hodnotě, a bez trvalého parního filmu, kdy 
naopak klesá až ke svému minimu. 
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Obr. 22  Porovnání modelu s Nu určeného z měřených hodnot při volné konvekci 
s parním filmem 

 

 

Obr. 23  Porovnání modelu s Nu určeného z měřených hodnot při volné konvekci bez 
parního filmu 
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Obr. 24  Porovnání modelu s Nu určeného z měřených hodnot při nucené konvekci 
s parním filmem 
 
 

 

Obr. 25  Porovnání modelu s Nu určeného z měřených hodnot při nucené konvekci bez 
parního filmu 
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Výsledné hodnoty parametrů kriteriální rovnice pro volnou i nucenou konvekci jsou 
znázorněny v tabulce 7. 

Tab. 7  Hodnoty parametrů kriteriální rovnice 
Hodnoty parametrů kriteriální rovnice C m n

Volná konvekce s parním filmem 4727 -1,661 0,515
Volná konvekce bez paního filmu 2560 6,804 -0,834
Nucená konvekce s parním filmem 2682 -1,626 1,083
Nucená konvekce bez parního filmu 2667 1,711 -0,936  

Výše uvedené parametry kriteriálních rovnic jsou výsledkem experimentálního měření 
z kalení válcového tělesa o průměru 500 mm za provozních podmínek. Rozsah platnosti 
parametrů kriteriálních rovnic pro tělesa jiných rozměrů a odlišné podmínky kalení nemohl 
být z provozních důvodů kvůli náročnosti experimentálních prací dosud stanoven. 
Spolehlivost uvedených rovnic bude dle předpokladu klesat s růstem diferencí rozměrů 
a podmínek kalení od případu, pro který byly rovnice stanoveny [61]. 
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9 ZÁVĚR 

Transport tepla při kalení velmi hmotných těles je doposud jedním z nejméně 
prozkoumaných jevů při jakostním tepelném zpracování materiálu. Je to způsobeno faktem, 
že tyto výrobky jsou drahé a jen zřídka se podaří získat vhodný výkovek k praktickým 
zkouškám a testům, které ho většinou znehodnotí. Tuto překážku se ve spolupráci s firmou 
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. podařilo překonat a díky tomu bylo možno 
proměřit teplotní pole kaleného materiálu u velmi hmotného tělesa, v konkrétním případě 
válce o průměru 500 mm.  

Do tělesa zkušební hřídele byly vyvrtány otvory pro umístění plášťových termočlánků 
typu K v různých hloubkách od povrchu až do osy hřídele v rozmezí 50 mm. Výsledkem 
měření byly hodnoty z termočlánků, zapuštěných 50, 100 a 200 mm do tělesa kalené hřídele. 
Toto měření bylo využito pro následnou počítačovou simulaci. Dále byla provedena predikce 
podílu fází vzniklých při rozpadu austenitu s využitím počítačové simulace a popsán průchod 
jednotlivých teplotních křivek v transformačních oblastech alotropických modifikací oceli po 
průřezu kaleného materiálu.  

Na základě počítačové simulace proveden návrh zobecněných bezrozměrových rovnic 
pro výpočet součinitele přestupu tepla pro každý ze zkoumaného typu kalení. Tyto kriteriální 
rovnice popisují závislost Nusseltova čísla na vybraných bezrozměrových veličinách při 
kalení s existencí parního filmu, kdy součinitel přestupu tepla se snižující se teplotou povrchu 
stoupá ke své maximální hodnotě (kolem teploty povrchu 160 °C), a pro oblast bez trvalého 
parního filmu, kdy součinitel přestupu tepla se snižující se teplotou povrchu naopak klesá. 
Dosažené výsledky se promítly do určení teploty povrchu kaleného tělesa a závislosti 
součinitele přestupu tepla na teplotě v celém průběhu kalení, dosahující v případě nucené 
konvekce ve studené vodě hodnoty 11 750 W·m-2

·K-1.  

Přínosy práce pro provoz tkví ve zpřesnění informací ohledně predikce procentuálních 
podílů vzniklých fází po průřezu tělesa a možnosti definování přesnějšího místa pro odběr 
vzorků. Přínosy pro vědu zahrnují nové poznatky z procesu transportu tepla při kalení a určení 
kriteriální rovnice pro určení tepelné povrchové podmínky. Dalším významným přínosem této 
práce je zjištění, že pohyb vodní lázně, a s tím spojené narušení parního filmu, nemá na 
ochlazování kaleného materiálu takový vliv, jako teplota chladicího média. Ani nucený pohyb 
teplé vody nevede k rychlejšímu odvodu tepla ve srovnání s vodou studenou za volné 
konvekce.  

Z výzkumu plyne závěr, že z hlediska intenzity odvodu tepla vyhovují všechny čtyři 
zkoumané způsoby chlazení, avšak s ohledem na rozdílná zastoupení procentuálního množství 
vzniklých struktur v různých hloubkách materiálu je nutno striktně dodržovat místa odběru 
zkoušek. 
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