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Abstrakt 
 
Cholasta M.; „Materiálový design větrné elektrárny W2000SPG“; Ostrava: Katedra 

materiálového inţenýrství; Fakulta metalurgie a materiálového inţenýrství, VŠB-TU, 

2010. Bakalářská práce, vedoucí prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. 

 

 Cílem této bakalářské práce je popsat materiálový design klíčových komponent 

větrné elektrárny, dosaţení jejich poţadovaných mechanických vlastností a aplikace 

povrchových úprav na klíčové komponenty, aby byla zaručena jejich správná 

funkčnost po celý čas ţivotnosti větrné elektrárny W2000SPG. 

 První část práce je věnována základním pojmům z oblasti větrné energetiky a 

popisu větrné elektrárny W2000SPG. V dalších částech je pojednáváno o 

vlastnostech ocelí a litiny pouţitých k výrobě klíčových komponent a jejich 

povrchovým úpravám. 

 V experimentální části práce je proveden metalografický a fraktografický rozbor 

prasklého šroubu ISO4017 M36x310 vyrobeného z oceli 34Cr4. Byl stanoven 

mechanismus prasknutí šroubu při montáţi větrné elektrárny W2000SPG v Janově u 

Litomyšle.  

 
Klíčová slova: větrná elektrárna; tvárná litina; nízkolegovaná chromová     
                    ocel; antikorozní ochrana 
 
 

Abstract 

 
Cholasta M.; „Material design of the wind power plant W2000SPG“; Ostrava: 

Department of Materials Engineering; Faculty of Metallurgy and Materials 

Engineering, VŠB-Technical University, 2010. Bachelor`s thesis, Supervisor prof. 

Ing.Vlastimil Vodárek, CSc. 

 

 The aim of this thesis is to describe the material design of the key components of 

the wind turbines, to achieve their desired mechanical properties and applications of 

corrosion protection on the key components to ensure their reliable service 

throughout the life time of the wind turbines W2000SPG. 
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 The first part is devoted to basic concepts in the field of wind energy and the wind 

power plant W2000SPG description. The other part deal with properties of steel and 

cast iron used to manufacture key components and their corrosion protection. 

 The experimental part of the thesis deals with metallographic and fractographic 

analysis of a failured bolt ISO4017 M36x310 made of the 34Cr4 steel grade. The 

mechanism of the bolt failure in the assembly of the wind power plant W2000SPG in 

Janov near Litomyšl is determined. 

 

Key words: wind power plant; modular cast iron; low-alloy chromium-bearing steel;   

                    corrosion protection    
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Přehled veličin a jejich jednotek 

 

značka    název            jednotka _____                    

A     taţnost            % 

cp     výkonový součinitel 

D     průměr            m 

𝑑x     absolutní průměrná odchylka 

E     modul pruţnosti v tahu       MPa 

HB     tvrdost podle Brinella 

HV     tvrdost podle Vickerse 

P     výkon            W 

Re     mez kluzu           MPa 

Rm     pevnost v tahu          MPa 

v     rychlost           m.s-1 

𝑥      aritmetický průměr 

λ     součinitel rychloběţnosti 

η     aerodynamická účinnost       % 

ρ     hustota            kg.m-3 

 

Zkratky 

 

A1  austenická nerezavějící ocel, třída pevnosti 50 

A2  austenická nerezavějící ocel, třída pevnosti 70 

IPC Individual Pitch Control 

SPG Super Position Gear 
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1. Úvod 

 

 Začátek výroby novodobých větrných elektráren se datuje na konec 80. let 

minulého století. V současné době větrné elektrárny pracují v desítkách lokalit v ČR, 

jejich nominální výkon se pohybuje od malých výkonů 300 kW aţ po 3 MW. Koncem 

ledna 2010 bylo v ČR podle údajů Energetického regulačního úřadu instalováno 191 

MW. 

 Větrná elektrárna je konstrukčně sloţitý stroj, který se skládá z více druhů 

rozdílných konstrukčních materiálů. Nejvyuţívanějším konstrukčním materiálem při 

výrobě komponent větrné elektrárny jsou slitiny ţeleza s uhlíkem, v nichţ vedle 

uhlíku jsou zpravidla vţdy přítomny přísady a nečistoty. Je důleţité detailně znát 

jejich uţitné vlastnosti, aby byly zaručeny správné podmínky funkčnosti větrné 

elektrárny po celý čas její ţivotnosti 20 let. 
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2. Větrná elektrárna W2000SPG 

  

2.1. Větrná energie 

Vítr je proudění vzduchu, které vzniká rotací země a tlakovými rozdíly mezi různě 

zahřátými oblastmi vzduchu v zemské atmosféře. Rychlostní profil větru poblíţ 

zemského povrchu je ovlivňován drsností povrchu a s rostoucí výškou se 

logaritmicky zvyšuje [1]. 

Větrná energetika je označení pro oblast technologie zabývající se vyuţitím větru 

jako obnovitelným zdrojem energie. Nejobvyklejším vyuţitím jsou dnes větrné 

turbíny, které vyuţívají energii větru k roztočení rotoru s listy a mění ji na elektrickou 

energii.  

 

2.1.1. Princip větrné turbíny 

Působením aerodynamických sil na listy rotoru převádí větrná turbína umístěná 

na sloupu část kinetické energie větru na rotační energii mechanickou. Ta je poté 

prostřednictvím generátoru transformována na elektrickou energii. Podél rotorových 

listů vznikají aerodynamické síly, proto listy musejí mít speciálně tvarovaný profil, 

velmi podobný profilu křídel letadla. Se vzrůstající rychlostí vzdušného proudu rostou 

vztlakové síly s druhou mocninou rychlosti větru a výkon vyprodukovaný 

generátorem s třetí mocninou. Je proto třeba zajistit efektivní a rychle pracující 

regulaci výkonu rotoru tak, aby se zabránilo mechanickému a elektrickému přetíţení 

větrné turbíny [1].  

Teoreticky maximální dosaţitelný výkon větrné turbíny odvodil v roce 1919 

německý fyzik Albert Betz, tzv. Betzův zákon, který stanovuje, ţe na rotoru větrné 

turbíny lze maximálně získat 59% kinetické energie vzduchu. Pro určení teoreticky 

maximálního dosaţitelného výkonu větrné turbíny s průměrem rotoru se pouţívá 

následující vzorec [1]: 

42

23 Dv
cP p          (W)                

cp – výkonový součinitel v ideálním případě je rovný 0,593, cp u reálného zařízení dosahuje  

      hodnot v rozsahu 0,4 až 0,5 

ρ – hustota média (kg.m
-3

) 

v – rychlost média (m.s
-1

) 

D – průměr rotoru (m) 
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2.2. Typy větrných turbín 

Typy větrných turbín dělíme na následující skupiny: 

 

a) dle konstrukce, 

 Upwind – rotor před strojovnou, tzv. návětrné turbíny  

 Downwind – rotor za strojovnou    

b) dle osy otáčení rotoru, 

 Vertikální – Darrieova, Savoniova turbína 

 Horizontální – Vrtulové větrné turbíny. 

c) dle principu, 

 Vztlaková – Darrieova turbína. 

 Odporová – Savoniova turbína 

  

2.2.1. Darrieova turbína 

Pracuje na vztlakovém principu. Na rozdíl od běţných větrných turbín je osa 

otáčení kolmá na směr větru, je stavěna vertikálně. Díky tomu nezávisí práce stroje 

na směru větru. Turbínu vynalezl francouzský inţenýr Georges Jean Marie Darrieus 

v roce 1931, patentována 8. 12. 1931. V prvotním provedení vyţadovala počáteční 

roztočení, sama se nebyla schopna z klidu roztočit, později byla vybavena i 

zařízením pro samostatný start a regulaci. Její hlavní výhoda je nezávislost na směru 

větru. Nevýhodou turbíny je niţší aerodynamická účinnost, která je v rozsahu 35-

38% [1].  

 

2.2.2. Savoniova turbína 

Pracuje na odporovém principu. Osa otáčení je kolmá na směr větru jako u typu 

v bodě 2.2.1. Turbína vyuţívá rozdílného koeficientu odporu proudícího média, 

působící na vydutou a vypuklou plochu. Rotor je tvořen dvojící či trojící lopatek 

polokruhovitého nebo ledvinovitého tvaru. Vnitřní okraje lopatek zasahují aţ za střed 

rotoru, a tak umoţňují průtok média mezi jejich zadními stranami. Nevýhodou 

dvoulopatkové turbíny je existence mrtvého úhlu. To se dá vyřešit spojením několika 

rotorů s různě natočenými lopatkami, nebo šroubovitým tvarem lopatek. Výhodou 

turbíny je v jednoduchosti na výrobu. Aerodynamická účinnost turbíny je v rozsahu 

15% [1]. 
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2.2.3. Vrtulové větrné turbíny 

Osa otáčení je vodorovná se směrem větru. Tyto turbíny dosahují vysokých 

obvodových rychlostí aţ do šesti násobku rychlosti větru. Rotor je většinou tvořen 

třemi listy. Aerodynamická účinnost vrtulových větrných turbín s třemi listy je 

v rozsahu 45-48% [1]. 

 

Porovnání aerodynamických účinností Darrieovy, Savoniovy a vrtulových 

větrných turbín je vyobrazeno v grafu č. 1. 

 
 Graf č. 1-Aerodynamické účinnosti větrných turbín  

 

2.3. Technický popis větrné elektrárny W2000SPG 

 Větrná elektrárna W2000SPG o výkonu 2MW je vyráběna českou společností 

Wikov Wind a.s. Firma Wikov vznikla v roce 1918 a v současnosti je tvořena 

společnostmi Wikov Wind zaměřená na kompletní dodávky zařízení větrných 

elektráren, Wikov MGI a Wikov Gear vyrábějící mechanické převodovky pro 

nejrůznější obory a ORBITAL2 navrhuje design a konstrukci planetových převodovek 

pro větrné elektrárny. 

Větrná elektrárna W2000SPG je návětrná elektrárna s trojlistým rotorem a 

vyuţívající moderní systémy: 

 IPC (Individual Pitch Control) natáčení listů 

 SPG (Super Position Gear) proměnlivý převodový poměr 
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 Yaw systém aktivní směrování větru 

 

Systém IPC zajišťuje lepší řízení zátěţových stavů větrných podmínek, 

turbulencí, akcelerací a decelerací. Listy rotoru jsou vyrobeny z epoxidované 

pryskyřice vyztuţené skelným vláknem. Délka jednoho listu je 38,79 m a váţí 6 600 

kg [2].  

Systém proměnlivého převodového poměru SPG umoţňuje plynule měnit 

převodový poměr podle velikosti síly větru a rychlosti otáček rotoru větrné elektrárny. 

Vyšší převodový poměr zajišťuje výrobu elektrické energie jiţ při nízkých rychlostech 

větru a naopak automatickým zmenšením převodového poměru se můţe vyuţít vyšší 

rychlost větru. V praxi proměnlivost převodového poměru zajišťuje vysoce sensitivní 

hydraulický regulační systém. Kdyţ větrné podmínky způsobí růst přenášeného 

krouticího momentu ve vztahu k daným otáčkám, potom automaticky dojde ke 

sníţení převodového poměru a tím je umoţněno rychlejší otáčení rotoru větrné 

elektrárny v závislosti na síle a rychlosti větru. Z toho vyplývá, ţe systém 

proměnlivého převodového poměru je schopen pohlcovat náhlé výkyvy větru 

akcelerací a decelerací rotoru na vyšší a niţší otáčky a udrţení konstantních otáček 

na výstupní hřídeli ke generátoru. Díky systému proměnlivého převodového poměru 

je zdrojem výroby elektrické energie synchronní generátor s provozem na 

konstantních otáčkách 1 500 ot/min. Výhoda synchronního generátoru je ve vyšší 

výstupní kvalitě elektrické energie a umoţňuje přenášet vyprodukovanou elektrickou 

energii na delší vzdálenost s niţšími náklady na připojení do sítě [2]. 

 Aktivní směrování větru je řízeno pomocí ultrasonického anemometru. Natáčení 

větrné elektrárny do správné pozice vůči větrným podmínkám zajišťují čtyři elektricky 

poháněné převodovky, jejichţ ozubené pastorky zasahují do zubů ozubeného věnce 

(yaw rim), který je upevněn na nejvyšším bodě sloupu [2].  

Kryty rotoru a gondoly jsou vyrobeny z polyesterové pryskyřice vyztuţenou 

skelným vláknem [2]. Kryty větrné elektrárny plní ochrannou funkci vnitřních 

komponent před environmentálními podmínkami a sniţují celkovou hmotnost větrné 

elektrárny. 

 Power curve, neboli výkonová křivka udává výkonové parametry větrné 

elektrárny. Power curve  k větrné elektrárně  W2000SPG je vyobrazena v grafu číslo 

2. 
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 Graf č. 2-Power curve W200SPG [2] 

 

Základní technická a provozní data k větrné elektrárně W2000SPG jsou uvedena 

v tabulce 1.  

 

Tabulka 1. Základní technická a provozní data větrné elektrárny W2000SPG [2] 

Specifikace W2000SPG 

Rychlost větru (start-jmenovitá-odpojovací) 3,5/12,5/20 m/s 

Průměr rotoru 80 m 

Plocha rotoru 5 026 m2 

Výška osy rotoru 80 m 

Teplota okolí při provozu -15°C aţ 30°C 

Ţivotnost 20 let 

 První dvě větrné elektrárny W2000SPG byly v květnu roku 2009 vztyčeny na 

Svitavsku u obce Janov. 
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3. Materiálový design klíčových komponent větrné elektrárny 

W2000SPG 

 

 Popis materiálového designu je aplikován na následujících komponentech větrné 

elektrárny: 

 Ozubený věnec (yaw rim) - výkovek  

 Náboj (HUB) - odlitek 

 Šroubový spoj ISO4017 M36x310 

 

 Nejvyuţívanějším konstrukčním materiálem při výrobě komponent větrné 

elektrárny W2000SPG jsou slitiny ţeleza, které tvoří nejrozsáhlejší skupinu kovových 

materiálů.  

 

3.1. Ozubený věnec 

 Ozubený věnec je důleţitým uzlovým bodem celé větrné elektrárny, protoţe 

spojuje sloup a strojovnu tzv. gondolu větrné elektrárny a zároveň gondola klouţe po 

něm pomocí speciálních kluzných segmentů, tzn. natáčení gondoly do správné 

pozice vůči větrným podmínkám na dané lokalitě. Na sloupu větrné elektrárny je 

ozubený věnec s gondolou upevněn v nejvyšším bodě sloupu pomocí šroubového 

spoje M36x310 pevnostní třídy 10.9 viz podkapitola 3.3. S gondolou je ozubený 

věnec spojen pomocí šesti kusů odlitků, tzv. bočních závěsů, které jsou šrouby M36 

přichyceny do hlavního rámu převodovky. Na spodní obrobené části hlavního rámu 

převodovky a v šesti kusech bočních závěsů jsou zabudovány speciální kluzné 

segmenty a mezi nimi je ozubený věnec. Ozubený věnec je po celou dobu ţivotnosti 

větrné elektrárny vystaven značnému opotřebení a agresivním podmínkám koroze. 

Rozměry ozubeného věnce jsou následující, vnější průměr 2858 mm, vnitřní průměr 

2100 mm a síla materiálu 135 mm. Hmotnost hotového ozubeného věnce je 2300 kg. 

 Z výše uvedeného textu plynou poţadavky na jakost oceli ozubeného věnce. 

Ocel musí mít dostatečnou povrchovou tvrdost, která je stanovena technickou 

specifikací v rozmezí 650 aţ 750 HV do hloubky 0,4 mm [3], povrch ozubeného 

věnce musí mít vysokou odolnost proti otěru a je zapotřebí zajistit lepší korozní 

odolnost oceli.    
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3.1.1. Materiálový design ozubeného věnce 

 Pro výrobu ozubeného věnce je pouţita ocel 42CrMo4, resp. ČSN 41 5142 -

nízkolegovaná ušlechtilá chrom-molybdenová ocel vhodná k zušlechťování [3].  

 Oceli lze povaţovat za komplexní slitiny na bázi binární soustavy Fe-C 

s obsahem uhlíku od stopových mnoţství do úrovně kolem 2,14%. V praxi se 

pouţívají v širokém rozsahu jak v podobě odlitků, tak jako polotovary, získané ze 

základních odlitků (ingotů) tvářením zatepla (válcování, lisování, kování, atd.) a 

někdy i zastudena. Široký rozsah v současné době pouţívaných ocelí způsobuje 

potíţe při volbě optimálního typu oceli, splňující poţadavky na dané vlastnosti [4]. 

 Ocel 42CrMo4 patří do třídy 15 podle ČSN - legovaná chrómem a molybdenem, 

dle chemického sloţení, které je uvedeno v tabulce 2, patří k ocelím vhodným k 

chemicko-tepelnému zpracování nitridací, protoţe obsahuje vhodné přísadové prvky 

k nitridaci: chróm, molybden a mangan.  Obsah uhlíku v oceli je vyšší neţ např. u 

ocelí určených k cementaci. Vyšší obsah uhlíku je stanoven z důvodu, aby bylo 

dosaţeno potřebné úrovně tvrdosti v oceli, protoţe je taktéţ obsaţena přísada niklu, 

která sniţuje na jedné straně dosahovanou tvrdost v chemicko-tepelně zpracované 

povrchové vrstvě, ale na druhé straně zvyšuje houţevnatost jádra [4].  

 

Tabulka 2. Směrné chemické sloţení oceli 42CrMo4, hm. % [3] 

Chemický prvek Zastoupení prvku % 

C 0,41 – 0,45 

Si max. 0,40 

P max. 0,025 

S 0,008 – 0,020 

Cr 0,90 – 1,20 

Mo 0,15 – 0,30 

Mn 0,60 – 0,90 

Ni 0,60 – 0,70 

 

V posledních obdobích se ukazuje, ţe oceli legované chrómem a molybdenem je 

sice moţno s úspěchem pouţít při nitridaci, ale dosahovaná tvrdost nitridační vrstvy 

je niţší neţ tvrdost dosahovaná u ocelí legovaných hliníkem jako např. u oceli ČSN 

41 5340 [5]. 
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Ocel 42CrMo4 je vhodná pro více namáhané strojní díly, není náchylná 

k popouštěcí křehkosti a je nejčastěji pouţívaná k dalšímu zušlechťování [6].   

 Typické mechanické vlastnosti oceli 42CrMo4 [3]: 

  Re = 650 MPa 

  Rm = 800-950 MPa 

  Amin. = 14%                         

Chemicko tepelné zpracování nitridací je způsob difúzního sycení povrchu oceli 

dusíkem. Ocel 42CrMo4 je nitridována v plynném prostředí. Výchozí stav oceli musí 

být zušlechtěný, tj. kalený a vysokopopuštěný (teplota popouštění vyšší neţ teplota 

nitridace). Povrch ozubeného věnce musí být kovově lesklý a dokonale zbaven 

mastnoty. Části povrchu, které nemají být nitridovány, se pokrývají mědí, niklem 

nebo různými nátěry. Zdrojem dusíku je plynný čpavek, který ve styku s povrchem 

ohřáté oceli disociuje podle rovnice, ohřátá ocel působí jako katalyzátor [4]. 

 NH3   ⇄  N  +  
3

2
H2                                                                            

Vzniklý atomární dusík je zčásti povrchem oceli adsorbován a v difúzní vrstvě 

spolu s prvky Cr, Mo a Mn vytváří stabilní tvrdé nitridy.  

Nitridace v plynném prostředí probíhá při teplotách 500°C-550°C, tloušťka 

nitridované vrstvy je do 0,4 mm, nitridace probíhá desítky hodin v důsledku nízké 

teploty [3]. 

Po nitridaci nenásleduje tepelné zpracování, pouze se přebrousí nitridované 

povrchy, protoţe po nitridování se mění objem [5]. 

Cílem nitridace u oceli 42CrMo4 je dosáhnutí povrchové tvrdosti v rozmezí 650 

aţ 750 HV, zvýšení odolnosti povrchu proti otěru a zvýšení korozní odolnosti při 

normální teplotě. 

   

3.2. Náboj 

 Náboj je důleţitým nosným prvkem větrné elektrárny, protoţe jsou na něm 

upevněny listy větrné elektrárny, které dosahují délky 39 metrů a mají hmotnost 

6 600kg, pomocí šroubových spojů a další komponenty nezbytné pro správnou 

funkčnost větrné elektrárny. Kompletně smontovaný náboj je upevněn k přírubě 

převodovky pomocí 46 kusů závitových tyčí M36x370 pevnostní třídy 10.9, které jsou 

na spodní přírubě náboje namontovány. Náboj je kopulovitého tvaru s následujícími 
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rozměry, výška 2 544 mm, síla stěn od 30 mm do 60 mm a hmotnost odlitku je 

11 300 kg.  

Odlitek náboje je po celou dobu ţivotnosti větrné elektrárny vystaven 

dynamickému namáhání. 

  

3.2.1. Materiálový design náboje 

 Pro výrobu náboje je pouţita litina EN-GJS-400-15, resp. ČSN 42 2304 - tvárná 

litina se strukturou ferit a grafit [7]. 

 Litinou označujeme slitiny ţeleza s uhlíkem, křemíkem a dalšími prvky, u nichţ 

obsah uhlíku převyšuje jeho mezní rozpustnost v austenitu. Vyrábějí se 

přetavováním surových ţelez a ocelového odpadu v kuplovnách nebo elektrických 

pecích [5].  

 Struktura grafitických litin je tvořena základní kovovou matricí, v níţ je přítomen 

grafit. Vlastnosti těchto litin ovlivňuje jak druh matrice, tak tvar, velikost a mnoţství 

částic grafitu.  

 Strukturu matrice grafitických litin obvykle tvoří [4]: 

a) Perlit, 

b) Ferit, 

c) Směs perlitu a feritu.                  

 

 Grafit se v grafitických litinách vyskytuje v následujících formách [4]: 

a) Lupínkový, 

b) Pavoučkovitý, 

c) Červíkovitý, 

d) Vločkový, 

e) Zrnitý.                      

  

Formou grafitu v tvárné litině je zrnitý grafit, nedokonale nebo pravidelně zrnitý viz 

obrázek č. 1.  
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 Obrázek č. 1. Forma zrnitého grafitu v tvárné litině [4] 

 

 Příznivého tvaru grafitu se dosahuje očkováním taveniny čistým hořčíkem 

v autoklávu nebo předslitinami (Ni-Mg, Cu-Mg, Fe-Si-Mg) [5].  

 Směrné chemické sloţení tvárné litiny je uvedeno v tabulce 3. 

 

Tabulka 3. Směrné chemické sloţení litiny EN-GJS-400-15, hm. % [7] 

Chemický prvek Zastoupení prvku % 

C 3,2 – 4,0 

Si 1,8 – 3,0 

P max. 0,1 

S max. 0,05 

Mg 0,04 – 0,08 

Mn 0,2 – 0,4 

 

 Feritická tvárná litina s nízkým obsahem manganu (pod 0,4%) a zvýšeným 

mnoţství Si je vhodná pro odlitky, u nichţ se vyţaduje dostatečná plasticita, 

houţevnatost a dobrá obrobitelnost, ale hlavní předností tvárné litiny je vyšší hodnota 

modulu pruţnosti E=160 000 aţ 180 000 MPa. Ve srovnání s ocelí má tvárná litina 

výhodné vlastnosti ve větší schopnosti útlumu, menší vrubové citlivosti, lepší 

slévatelnosti. Tvárná litina se pouţívá pro odlévání mnoha strojních součástí aţ do 

hmotnosti 25 tun [4].  

 Litina EN-GJS-400-15 je vhodná k pouţití pro dynamicky namáhané odlitky o 

tloušťce stěn 5 aţ 100 mm [4]. 

 Typické mechanické vlastnosti litiny EN-GJS-400-15 [7]: 

  Re = 250 MPa 

  Rm = 400 MPa 
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  Amin. = 12% 

  Tvrdost HB 150 aţ 200                      

 

3.3. Šroubový spoj ISO4017 M36x310 

 Šrouby ISO4017 M36x310 pevnostní třídy 10. 9 s povrchovou úpravou Dacromet 

500 v počtu 88 kusů spojují gondolu se sloupem větrné elektrárny. Šrouby M36x310 

jsou zašroubovány do ozubeného věnce. V kapitole 5 jsou diskutovány výsledky 

metalografického a fraktografického rozboru prasklého šroubu M36x310.  

 

3.3.1. Materiálový design šroubu M36 

Vstupním materiálem pro výrobu uvedeného šroubu je ocel 34Cr4, resp. ČSN 41 

4230 – nízkolegovaná, ušlechtilá, chromová ocel vhodná k zušlechťování [8].  

Ocel 34Cr4 patří do třídy 14 dle ČSN - legovaná chrómem. Směrné chemické 

sloţení oceli je uvedeno v tabulce 4. 

 

Tabulka 4. Směrné chemické sloţení oceli 34Cr4, hm. % [8] 

Chemický prvek Zastoupení prvku % 

C 0,30 – 0,37 

Si max. 0,40 

P max. 0,035 

S max. 0,030 

Cr 0,90 – 1,20 

Mn 0,60 – 0,90 

 

 Chróm zvyšuje prokalitelnost, příznivě ovlivňuje pevnostní vlastnosti i 

otěruvzdornost. Nedostatkem chrómu je, ţe podporuje rozvoj popouštěcí křehkosti, a 

proto je nutno zajistit rychlé ochlazení ve vhodném prostředí. Dle obsahu uhlíku, 

křemíku a manganu uvedeného v tabulce 4 bude mít ocel 34Cr4 zvýšenou pevnost, 

ale nebude vynikat vysokými hodnotami lomové houţevnatosti, zvláště při sníţených 

teplotách [5].  

 Zušlechtění oceli 34Cr4 se provádí kalením při teplotě 830°C aţ 870°C, při 

spodní hranici teploty se doporučuje kalení do vody a při střední nebo horní hranici 

teploty se doporučuje kalení do oleje. Poté následuje popouštění při teplotě 425°C, 
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ochlazování z popouštěcí teploty probíhá v oleji, protoţe při pomalém ochlazování je 

ocel 34Cr4 náchylná k popouštěcí křehkosti [8].  

 Typické mechanické vlastnosti oceli 34Cr4 [8]: 

  Re = 900 MPa 

  Rm = 900 aţ 1100 MPa 

  Amin. = 14%                           
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4. Povrchové úpravy komponent větrné elektrárny W2000SPG 

 

Komponenty větrné elektrárny po celou dobu své ţivotnosti jsou vystaveny 

vysokému působení atmosférické koroze, relativní vlhkost vzduchu se pohybuje v 

rozmezí 5% aţ 100%, průměrná hodnota rosného bodu je 85%. Proto je důleţité, 

aby všechny komponenty větrné elektrárny, které podléhají koroznímu napadení, 

měly patřičnou antikorozní úpravu.  

U rozměrově velkých komponent je antikorozní ochrana volena v pouţití 

třívrstvého nátěrového systému Hempel, u rozměrově menších komponent je 

antikorozní ochrana zvolena aplikací ţárového zinkování, u důleţitých pevnostních 

šroubových spojů tříd 10.9 a 12.9 je zvolena antikorozní ochrana anorganickým 

nátěrem mikrolamelovým zinkem.  

Ostatní komponenty včetně šroubových spojů do velikosti M20 jsou chráněny 

proti korozi pomocí galvanického zinkování nebo jsou vyrobeny z austenitických 

nerezavějících ocelí třídy A1 nebo A2.    

 

4.1. Nátěrový systém Hempel 

Rozměrově a tvarově sloţité komponenty větrné elektrárny jako je např. odlitek 

náboje, svařený rám generátoru, převodovka jsou chráněny proti působení 

atmosférické koroze nátěrovým systémem Hempel. Nátěrový systém Hempel se 

skládá z následujících vrstev [9]: 

 Hempadur Zinc 17 360, tloušťka aplikované vrstvy max. 50 µm, 

 Hempadur Fast Dry 15 560, tloušťka aplikované vrstvy max. 100 

µm, 

 Hempathane Topcoat 55 210, tloušťka aplikované vrstvy max. 50 

µm.                 

                         

Při aplikaci nátěrového systému Hempel je u kaţdé aplikované vrstvy nutné 

dodrţet určitý technologický postup, aby byla zaručena co nejlepší antikorozní 

ochrana ošetřovaných komponent. 
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4.1.1. Hempadur Zinc 17 360 

Hempadur Zinc je dvousloţková epoxidová základní nátěrová hmota s vysokým 

obsahem zinku, který poskytuje katodickou ochranu.  Sloţky nátěrové hmoty tvoří 

báze a tuţidlo, které se mísí v poměru 4:1 objemových dílů.  Teplotní odolnost nátěru 

je do 160°C [9]. 

Pro správnou aplikaci první vrstvy nátěru musí být plocha důkladně zbavena 

olejů, mastnot a zdrsněna smirkovým papírem o drsnosti 400. Nanášení nátěrové 

hmoty by mělo probíhat při teplotě povrchu nad 10°C. Způsob nanášení můţe být 

bezvzduchovým stříkáním, vzduchovým stříkáním nebo štětcem. Správného 

vytvrzení nátěru je dosaţeno po 7 dnech při teplotě 20°C [9]. 

 

4.1.2. Hempadur Fast Dry 15 560 

Hempadur Fast Dry je dvousloţková polyamidová vytvrzující epoxidová nátěrová 

hmota s obsahem zinkofosfátu. Sloţky nátěrové hmoty tvoří báze a tuţidlo, které se 

mísí v poměru 4:1 objemových dílů. Teplotní odolnost nátěru je do 140°C [9]. 

 Aplikace je stejná jako u Hempaduru Zinc vyjma mechanického zdrsnění 

povrchu. Správného vytvrzení nátěru je dosaţeno po 7 dnech při teplotě 20°C [9]. 

 

4.1.3. Hempathane Topcoat 55 210 

Hempathane Topcoat je vrchní dvousloţkový akryl polyuretanový nátěr, 

vytvrzovaný alifatickým isokyanátem. Sloţky nátěrové hmoty tvoří báze a tuţidlo, 

které se mísí v poměru 7:1. Teplotní odolnost nátěru je do 120°C [9]. 

Nanášení nátěrové hmoty musí být na čistý a suchý povrch a jeho teplota musí 

být nad rosným bodem, aby se předešlo kondenzaci. Způsob nanášení můţe být 

prováděn bezvzduchovým stříkáním nebo štětcem [9]. 

Fyzikální údaje v závislosti na teplotě nátěrové hmoty Hempathane Topcoat jsou 

uvedeny v tabulce 5, tloušťka nátěru 50 µm. 

 

Tabulka 5. Parametry nátěrové hmoty Hempathane Topcoat [9] 

Teplota podkladu 0°C 10°C 20° 30°C 

Suchý na dotyk 36 hod 16 hod 8 hod 6 hod 

Odolný proti kondenzující 

vlhkosti/mírný déšť 
45 hod 20 hod 10 hod 8 hod 

Plně vytvrzený 32 dní 14 dní 7 dní 5 dní 
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4.2. Ţárový zinek 

Povrchová úprava oceli ţárovým zinkováním je moderní způsob protikorozní 

úpravy. V České republice se pozinkuje přibliţně 70 000 tun oceli, coţ tvoří něco 

málo přes 1% evropské produkce. 

Ţárové zinkování je speciální technika pokovování ponorem, téţ nazývaná jako 

tepelná galvanizace plným ponořením. Ocelové komponenty musejí být čisté, 

odmaštěné, namořené a následně jsou ponořeny do lázně s tekutým zinkem. Teplota 

lázně je 550 °C. V tomto procesu se vytváří povlak slitiny ţeleza a zinku s vrchní 

vrstvou čistého zinku, tloušťka zinkované vrstvy bývá 50 aţ 500 µm. Výsledkem je 

stříbřitě šedý povrch [10]. 

Přednosti ţárového zinkování jsou: 

 nízká cena, 

 dlouhá ţivotnost zinkovaných povlaků, 

 vynikající přilnutí ochranné vrstvy díky vytvoření slitiny Fe-Zn,  

 na ostrých hranách a rozích vzniká stejně silný nebo silnější povlak 

neţ na rovném povrchu – na rozdíl od nátěrových hmot viz obr. č. 2. 

                      
    Obrázek č. 2. Porovnání nanesení povlaků [11] 

 

V případě, kdyţ dojde k porušení povlaku drobným mechanickým poškozením, 
zinkový povlak chrání ocel proti korozi katodicky. Vytvoří se elektrochemický článek. 
Zinek v okolí poškození oxiduje, oxidační produkty se vyloučí na povrchu oceli a 
chrání ji [11]. 

Přestoţe jsou pořizovací náklady na ochranu ocelových komponent větrné 
elektrárny ţárovým zinkem a antikorozním nátěrovým systémem Hempel 
srovnatelné, významný ekonomický efekt se dostaví jiţ při první nutné opravě 
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komponent větrné elektrárny chráněných nátěrovým systémem Hempel (náklady na 
odstranění staré barvy, nový nátěr a dodrţení přísného technologického postupu, 
práce apod.). 

Porovnání vlastností ţárového, galvanického zinku a nátěrového systému 
Hempel je vyobrazeno v grafu č. 3.  

 

 
Graf č. 3-Vlastnosti některých typů zinkových povlaků [11] 

 

4.3. Anorganický nátěr mikrolamelovým zinkem 

Důleţité pevnostní šroubové spoje tříd 10.9, 12.9 a velikosti závitu od M20 do 

M48 jsou chráněny antikorozní úpravou Dacromet 500. Dacromet 500 je vodou 

ředitelný anorganický povlak zinku a hliníku, který je neelektrolyticky nanášen. 

Šrouby jsou v procesu ponořením pokryty kovovou vrstvou, zaloţenou na 

zinkových a hliníkových vločkách v roztoku šestimocného chrómu a poté jsou 

vysoušeny při teplotě 321°C. Díky procesu vzniká na šroubech rovnoměrná vrstva 

silná přibliţně 8 µm. Dacromet 500 má ochranné vlastnosti proti korozi při teplotách 

do 250°C [12]. 

Z důvodu nových ekologických vyhlášek a obsahu šestimocného chrómu byl 

nátěr Dacromet 500 nahrazen nátěrem Geomet 500 ke dni 31. 7. 2007. Geomet 500 

se liší od Dacrometu 500, ţe neobsahuje šestimocný chróm a navíc obsahuje 

integrované mazadlo zajišťující koeficient tření okolo 0,16, a které zároveň tvoří 

bariéru proti vzniku elektrogalvanického článku. Neelektrolyticky nanášené povlaky 

na spojovací materiály velmi dobře zajišťují spoj proti samovolnému uvolňování při 

vibracích [12]. 
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5. Rozbor prasklého šroubu ISO4017 M36x310 

 

 U větrné elektrárny č. 2 na lokalitě Janov začátkem léta v roce 2009, došlo při 

utahování šroubů M36x310 k prasknutí jednoho kusu šroubu. Šroub je šroubován do 

ozubeného věnce, ve kterém je průchozí závit patřičné velikosti M36. Utahovací 

moment šroubu je stanoven na 3 300 Nm, utahování na specifikovaný moment je 

prováděno pomocí hydraulického utahovacího stroje. Na šroub je aplikována pasta 

na bázi hliníku ke sníţení koeficientu tření. 

 Cílem rozboru prasklého šroubu bylo stanovit mechanismus a příčinu lomu. 

 Šroub byl vyroben ze zušlechtěné  oceli 34Cr4. Předepsaný reţim zušlechtění 

zahrnuje kalení a popouštění na teplotě 425°C.  

 Typické mechanické vlastnosti šroubu M36x310 [8]:  

  Re = 940 MPa 

  Rm = 1040 MPa 

  Amin. = 9% 

  Tvrdost HV = 320 aţ max. 380                     

 

Vlastní experimentální práce byla rozčleněna do následujících bodů: 

 Metalografický rozbor nedeformované a deformované části šroubu, 

 Fraktografický rozbor lomové plochy, 

 Měření tvrdosti. 

 

 Rozbor prasklého šroubu byl proveden na části šroubu od konce dříku k lomu, 

protoţe část šroubu od hlavy k lomu nemohla být k rozboru pouţita z důvodu koroze 

na lomové ploše. Studovaná část šroubu je dokumentována na obr. č. 3. 

 

Obrázek č. 3. Studovaný prasklý šroub M36, trhliny v patách závitu pod lomovou plochou 
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 Z obr. č. 3 je patrné, ţe v oblasti lomu došlo k výrazné redukci průřezu šroubu, 

v patách závitů přiléhajících k lomové ploše jsou patrné trhliny. 

 Na obr. č. 4 je vyznačena metodika odběru vzorků. Vzorky byly studovány jak 

v leštěném, tak i v naleptaném stavu. Mikrostruktura byla vyvolána leptáním v 2% 

Nitalu, coţ je 2% roztok koncentrované HNO3 v alkoholu. 

 Vzorek 1 – podélný řez nedeformovanou části, 

 Vzorek 2 – podélný řez deformovanou částí šroubu pod lomovou 

plochou, 

 Vzorek 3 – lomová plocha pro fraktografickou analýzu, obr. č. 5 

 

 Obrázek č. 4. Schéma odběru vzorků 

 

 Obrázek č. 5. Lomová plocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mikrostruktura studovaného šroubu vyrobeného z oceli 34Cr4 byla tvořena 

popuštěným martenzitem. Lokálně se v mikrostruktuře vyskytovaly segregační pásy 
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se sníţenou leptatelností, které byly usměrněny rovnoběţně s osou šroubu, obr. č. 6 

a č. 7. Mikrostruktura odpovídala stavu po zušlechtění, tj. kalení a popuštění.  

 

 Obrázek č. 6. Mikrostruktura vzorku 1, světlé plochy jsou segregační pásy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail mikrostruktury 
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 Obrázek č. 7. Mikrostruktura vzorku 2, světlá plocha ve vrchní části je segregační pás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail mikrostruktury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metalografická analýza vzorku 1 je dokumentována na obr. č. 8 - 11. Ve 

vrcholové oblasti závitu byla pozorována řada necelistvostí. Zaoblení patní části 

závitu bylo plynulé, s výrazným pásmem plastické deformace v podpovrchové vrstvě. 

Výskyt defektů charakteru natrţenin v patní části závitu v případě vzorku 1 

pozorován nebyl. 
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 Obrázek č. 8. Vzorek 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 9. Vrchol závitu, odleštěno      Obrázek č. 10. Pata závitu, odleštěno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 11. Pata závitu, leptáno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Metalografická analýza vzorku 2 je dokumentována na obr. č. 12 - 17. Lomová 

plocha byla přibliţně kolmá k ose šroubu. Výskyt defektů (dutin) pod lomovou 

plochou zjištěn nebyl. Přibliţně v polovině průřezu šroubu se z lomové plochy šířila 
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dlouhá trhlina přibliţně rovnoběţně s osou šroubu, tj. podélná trhlina. Mikrostruktura 

pod povrchem závitu byla plasticky deformována, ve vrcholové oblasti závitů se 

vyskytly četné vady charakteru přeloţek, případně natrţenin. Usměrnění 

mikrostruktury v okolí defektů ve vrcholu závitu vypovídá o tom, ţe závit byl vyroben 

technologií. 

 Ve třech patách závitu těsně pod lomovou plochou se vyskytovaly krátké trhliny, 

které byly usměrněny ve směru deformace šroubu při utahování. V patách závitu vně 

oblasti zúţení šroubu se trhliny nevyskytovaly. Lze předpokládat, ţe diskutované 

trhliny pod lomovou plochou vznikly aţ po vzniku krčku.  

 

 Obrázek č. 12. Podélný řez vzorkem 2, nahoře lomová čára a trhlina šířící se pod lomovou plochou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 13. Vrchol závitu, odleštěno     Obrázek č. 14. Trhlina v patě závitu,  odleštěno 
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 Obrázek č. 15. Detail defektu na vrcholu závitu, odleštěno 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 16. Vrchol závitu, leptáno      Obrázek č. 17. Pata závitu, leptáno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fraktografický rozbor lomové plochy byl proveden na řádkovacím elektronovém 

mikroskopu JEOL 6490LV v reţimu sekundárních elektronů. Lomová plocha byla 

přibliţně kolmá k ose šroubu. Lomu předcházela výrazná lokální plastická 

deformace, zúţení průřezu šroubu dosahovalo cca 30%. Lomová plocha vykazuje 

znaky tzv. frézového lomu. Frézový lom je typický pro podélné tahové zkoušky 

zušlechtěných, tvářených ocelí. Obecným znakem tohoto lomu je vznik výrazného 

zaškrcení průřezu zkoušky, tj. krček. Někdy bývá spojován s popouštěcí křehkostí, 

jindy s heterogenitou materiálu vyvolanou mezidendritickou segregací, ale 

pravděpodobně můţe vznikat i z jiných příčin [13. Podélná trhlina, která byla 

pozorována na lomové ploše (obr. č. 18) a pod lomovou plochou (obr. č. 12), je 

v případě frézového lomu poměrně běţně pozorovaný jev [13. 

 Podél obvodu šroubu byl zpozorován mikromechanismus tvárného jamkového 

porušení, který převaţuje i ve středové oblasti šroubu, nicméně ve středu průřezu 

šroubu byly pozorovány i fazety štěpného porušení. Lom ve středu průřezu šroubu 

lze tedy charakterizovat jako kvazištěpný. Příklady mikromorfologie lomové plochy 

jsou vyobrazeny na obr. č. 18 - 21. 
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 Obrázek č. 18. Lomová plocha šroubu s vyznačenými místy dokumentace 

 
  Obrázek č. 19. Mikromorfologie tvárného lomu  oblast 1           Obrázek č. 20. Mikromorfologie tvárného lomu oblast 5 

         

 Obrázek č. 21. Mikromorfologie kvazištěpného lomu oblast 8 

 

 

 

 



Materiálový design větrné elektrárny W2000SPG 

Stránka 34 z 37 

 

 Výsledky měření tvrdosti HV30 kovové matrice ve vzorcích 1 a 2 jsou uvedeny 

v tabulce 6. 

 

 Tabulka 6. Výsledky měření tvrdosti HV30 

Číslo měření Vzorek 1 Vzorek 2 

1 357 357 

2 357 360 

3 355 373 

4 357 349 

5 357 373 

xdx   357  1 362  8 

 

kde: x  je aritmetický průměr a xd  je chyba měření 

pro vzorek 1: 

𝑥 =  
1

𝑛
  x

𝑛

𝑖=0

i=356,6  

𝑑x =  
1

𝑛 
   xi− 𝑥 

𝑛

𝑖 = 0

= 0,64 

pro vzorek 2: 

𝑥 =  
1

𝑛
  x

𝑛

𝑖=0

i=362,4  

𝑑x =  
1

𝑛 
   xi− 𝑥 

𝑛

𝑖 = 0

= 8,48 

 

 Větší rozptyl naměřených hodnot tvrdosti u vzorku 2 v zúţené oblasti šroubu 

souvisí s deformačním zpevněním v dané oblasti. Naměřené hodnoty tvrdosti u obou 

vzorků odpovídají poţadované tvrdosti šroubu M36 x 310 pevnostní třídy 10.9.  

 Mikrostruktura a tvrdost oceli 34Cr4 pouţité k výrobě šroubu odpovídala stavu po 

zušlechtění, a to jak v oblasti lomu, tak i mimo oblast lomu. Před vlastním lomem 

došlo k výrazné plastické deformaci šroubu, zaškrcení průřezu o cca 30%. Podle 

informací pracovníků provádějících montáţní práce byl při utahování šroubu 

nastaven utahovací moment 3 300 ± 5% Nm, který je pro dané šrouby pouţíván 

standardně. Příčiny vzniku lokální plastické nestability v závitové části šroubu se 
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nepodařilo za pouţití metalografického rozboru objasnit. Přítomnost apriorních 

metalurgických defektů v oblasti zaškrcení šroubu prokázána nebyla. Výskyt defektů, 

které by mohly modifikovat napěťový stav v závitové části šroubu, byl pozorován 

pouze ve třech patách závitu těsně pod lomovou plochou. Tyto krátké trhliny byly 

protaţeny ve směru deformace šroubu a pravděpodobně vznikly teprve po vzniku 

krčku.   
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6. Závěr 

 

V bakalářské práci je diskutován materiálový design klíčových komponent větrné 

elektrárny. První část práce je věnována základním pojmům z oblasti větrné 

energetiky a popisu větrné elektrárny W2000SPG. V dalších částech jsou 

diskutovány vlastnosti ocelí a litiny pouţitých k výrobě klíčových komponent. 

Diskutovány jsou rovněţ povrchové úpravy těchto komponent. 

V experimentální části práce byl proveden metalografický a fraktografický rozbor 

prasklého šroubu ISO4017 M36x310 vyrobeného z oceli 34Cr4. Bylo zjištěno, ţe 

lomová plocha porušeného šroubu odpovídá tzv. frézovému lomu. Výskyt apriorních 

metalurgických defektů v oblasti plastické nestability (krčku) nebyl metalografickým 

rozborem prokázán.   
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