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Cl  Konstanta [1]  45 
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F Síla [N]  25, 47, 49, 89, 115 
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Γ Energie potřebná pro vznik lomu [J]  45 
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εos Deformace v osovém směru [1] 110, 111 
λ Tepelná vodivost  [Wm-1K-1] 42, 60 
µ, f Koeficient tření [1]  38, 96 
µ Poissonova konstanta µ =0,34 [1]  111 
ρ Hustota [kgdm-3]  42 
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1 ÚVOD 
Výroba komponentů pro lodní průmysl v několika firmách ve světě sahá až do hluboké 
minulosti a i v současné době představuje jejich důležitý obchodní artikl. V Evropě patří 
např. VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. (dále jen VHM) mezi nejvýznamnější 
výrobce zalomených hřídelí [1]. V této společnosti se vyrábí pouze poloskládané 
zalomené hřídele pro dvoutaktní pomaluběžné lodní motory (semi-built-up crankshafts 
for two stroke low speed Diesel Engines) dle licence MAN B&W a WÄRTSILÄ NSD. 
Historie výroby zalomených hřídelí ve Vítkovicích sahá až do 80 let 19. století, kdy 
v roku 1897 byla vyrobena první zalomená hřídel pro těžký křižník Kriegsmarine 
Habsburg rakousko-uherského válečného loďstva [2]. V roce 2008 společnost VHM 
expedovala jubilejní zalomenou hřídel s pořadovým číslem 3500 [1] a v roku 2011 by 
měla být vyrobena již čtyřtisící zalomená hřídel. 

Zdálo by se, že za těch víc než 100 let už ve výrobě středních kusů není co 
zdokonalovat a vylepšovat, ale není tomu tak. Konkurence rychle roste a udržet si 
dobrou pozici na trhu je rok od roku těžší. Je proto nanejvýš žádoucí vynakládat veškeré 
úsilí pro zachycení všech vývojových trendů, zvyšování kvality a racionalizace výroby 
zalomených hřídelí [3]. V současné době se ve VHM zavádí zcela nová, vysoce 
efektivní metoda výroby středních kusů zalomených hřídelí daného typu, kování 
v zápustce. Tato metoda kování zajišťuje nepřerušovaný průběh vláken a malé přídavky 
na obrábění [4]. Výrazně snižuje spotřebu kovu, zvyšuje produktivitu výroby, snižuje 
náklady při následných výrobních operacích, zvyšuje kvalitu a užitné vlastnosti 
středních kusů, které jsou  v provozu nejvíce namáhány [3]. 

Zalomené hřídele patří mezi velmi náročné výrobky z hlediska tváření i z hlediska 
obrábění [3]. Musí zajišťovat bezporuchový provoz a vydržet právě tak dlouho, jak loď 
sama [5]. Z hlediska výroby je lze rozdělit na monoblokové, poloskládané 
a celoskládané, jak bude v následujících kapitolách detailněji popsáno. [3].  

Celokované - monoblokové zalomené hřídele se používají pro středně těžké a lehké 
dieselové motory. Těžké dieselové motory tvoří zalomené hřídele, které se vyrábějí 
obvykle v provedení celoskládaném nebo poloskládaném [5]. 

Monoblokové hřídele jsou vykovány celé z jednoho kusu ingotu. Poloskládané hřídele 
se vyrábějí spojováním středních kusů a ložiskových čepů. Střední kusy mají tvar 
písmene U a jsou tvořeny dvěma rameny a ojničním čepem [3, 6]. Střední kusy 
a ložiskové čepy se spojují natahováním za tepla. Celoskládané hřídele se vyrábějí 
spojováním samostatně vyrobených ramen, ojničních čepů a ložiskových čepů [5]. 

Za zvláštní typ poloskládaných hřídelí lze považovat svařované hřídele, které se 
vyrábějí spojováním středních kusů tvořených ojničním čepem, dvěma rameny a dvěma 
polovinami ložiskových čepů [6]. 

Charakteristickým nástrojem moderního výzkumu pro vývoj technologie kování je 
numerické modelování technologických procesů. Simulace procesu kování přináší 
predikci potřebných sil, způsob vyplňování formy, případný vznik vad, rozložení 
teploty, napětí a deformace v průběhu procesu, namáhání nástrojů a další důležité 
parametry. Numerické modelování umožňuje navrhovat nástroje i technologický postup 
kování tak, aby se maximálně snížil počet "pokusů a omylů" při přípravě kování nového 
výrobku. Aby byl technologický proces věrohodně nasimulován, musí být pečlivě 
zjištěny a zadány okrajové podmínky pro výpočet, především materiálových vlastností 
tvářeného polotovaru, a dále charakter tvářecího stroje, způsob mazání, odvod tepla do 
nástrojů atd. [7, 8].  
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I tato nová technologie výroby středních kusů byla řešena modelováním pomoci metody 
konečných prvků (MKP). Jeden z hlavních úkolů bylo určit, zda je vůbec možné na 
stávajících výrobních agregátech tuto novou technologii použít ze silových důvodů, 
z důvodu správného vyplnění dutiny zápustky a z rozměrových důvodů. 

Byla provedena řada simulačních výpočtů lisování daného typu středních kusů 
v měřítku 1:3. Následovaly experimenty v měřítku 1:3 a upřesnění parametrů. Poznatky 
získané z výpočtů a hlavně experimentů pak byly využity pro upřesnění simulačních 
výpočtů v měřítku 1:1 a následně v experimentech daného typu. Provedlo si i měření 
různých veličin daného procesu, které zpřesnily další výpočty. 

Pomocí simulačních výpočtů se stanovilo optimální řešení tvaru samotné matrice, 
předkovku, konstrukce zápustky i pomocného nářadí pro daný typ středních kusů. 

Tato disertační práce se zabývá řešením vývoje zcela nové technologie kování středních 
kusů dané velikosti do zápustky s využitím matematického modelování od první 
myšlenky až po zavedení do praxe. 
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2 TEORETICKÁ STUDIE  
2.1 SOUČASNÝ STAV VÝROBY VELKÝCH ZALOMENÝCH 

HŘÍDELÍ 
Obecně platí, že při kování každého typu zalomených hřídelí je třeba zajistit správnou 
geometrii složitého tvaru, nepřerušovaný průběh vláken, dobré výsledky 
nedestruktivních i destruktivních zkoušek a minimální přídavky na obrábění [3, 6]. 

Dosažení dobrého geometrického tvaru výkovku je dáno jednak použitím vhodných, 
zpravidla jednoúčelových, tvářecích nástrojů a jednak zkušeností kovářů. Pokud jde 
o monobloky, pak výroba takovýchto nástrojů je nákladná a důležitým faktorem je 
i zkušenost kovářů. 

Dosažení nepřerušovaného průběhu vláken je možné rovněž pouze za cenu výroby 
nákladných nástrojů. Proto je oprávněná snaha volit jinou cestu.  

Za vznik anizotropie a vláknité struktury jsou odpovědné tvárné sirníky manganu. 
Pokud se v oceli sníží obsah síry a sirníky se převedou na netvárnou formu, tak se 
neprojeví anizotropie vlastností.  

Jako míra anizotropie, je zvolen poměr hodnot vrubové houževnatosti v příčném 
a podélném směru. S klesajícím obsahem síry se tento poměr blíží 1, čili že mizí 
anizotropie. Lze tedy říci, že druhý požadavek je možné splnit též tak, že se při výrobě 
oceli pro zalomené hřídele využije sekundární metalurgie, tím se sníží obsah síry 
a změní morfologie sirníků. 

Zvýšená čistota oceli spolu s dodržením běžných technologických zásad při výrobě 
hřídele by měla zajistit i splnění třetího bodu. 

Mechanické opracování je časově zdlouhavé a finančně nákladné, proto je pochopitelná 
snaha o jeho omezení. I zde je třeba vyjít z kvality oceli. Především je třeba, aby se na 
ingotech nevyskytovaly povrchové vady. Pak lze vyvíjet nové technologie 
a minimalizovat přídavky na obrábění. V mnohých případech jsou k tomu nutné různé 
přípravky [6]. 

Vzhledem k dynamickému namáhání zdvihu závisí požadované mechanické vlastnosti 
(pevnost v tahu Rm, mez kluzu Rp0,2, tažnost A, vrubová houževnatost KCU) na použité 
oceli, na tvaru ramen a jejich přechodů do čepů, průběhu napjatosti, povrchové jakosti, 
konstrukčním řešením a dalších činitelích. Následkem nerovnoměrného namáhání 
zdvihu je nutné dosáhnout požadovaného stupně prokování (PK) a odpovídajícího 
průběhu vláken, což má významný vliv na únavové vlastnosti hřídele. Těmto 
namáháním musí odpovídat mechanické vlastnosti ocelí [9].  
2.1.1 Kování monoblok ů 
Je nutno zdůraznit, že kvalita a čistota ocele je jeden z nejdůležitějších faktorů při 
výrobě monobloků. Při výrobě poloskládaných, celoskládaných či svařovaných 
zalomených hřídelí, kdy se hřídel postupně skládá z jednotlivých kusů, při 
nevyhovujícím ultrazvukovém nálezu (UZ) se špatný kus  vymění. Ale u monobloků, 
kdy je hřídel jako jeden kus, i bodový nevyhovující UZ nález představuje zmetek celé 
zalomené hřídele.  Zachránit alespoň předkovek po zjištěném UZ nálezu a využít ho na 
jiný výkovek se dá jedině v první fázi, po předkovaní na kulatinu. I to však záleží na 
druhu UZ nálezu a místě jeho výskytu [3].  

Současné technologické možnosti kování monobloků jsou omezeny rozměry 
pracovního prostoru a silovými parametry používaných hydraulických lisů. Největší 
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monobloky se kovají pro motory s délkou zdvihu do 1250 mm. V současné době již 
všichni významní výrobci monobloků upustili od tzv. klasických postupů volného 
kování. Takto zhotovené výkovky se vyznačovaly obrovskými přídavky na obrábění 
a navíc, dosahované mechanické vlastnosti v přechodech ramen do čepů by již 
nevyhověly současným požadavkům. Z nově vyvinutých způsobů kování monobloků je 
asi nejrozšířenější metoda TR [9].  

Bude představeno šest základních postupů kování monoblokových hřídelí. Jejich 
ekonomická výhodnost vzrůstá v pořadí v jakém budou uvedeny. První postupy jsou 
vhodné pro případ kování velmi nízkého počtu kusů, u dalších postupů narůstají 
náklady na nástroje a na vývoj technologie [6]. 

2.1.1.1 Plná tyč 
Nejjednodušší způsob je vykování masivní tyče, z níž se hřídel vyrobí obráběním. Tato 
tyč se může osadit nebo přesadit a mít různý průřez, jak je znázorněno na obrázku 1 
[10, 11]. Tento postup nevyžaduje při kování žádné přesné nebo minimální přípravky, je 
však při něm velká spotřeba materiálu a nákladné obrábění. 

 
 
 

Obrázek 1 - Výroba monoblokové zalomené hřídele z plné tyče [6] 
a) obdélníkového průřezu, b) trojúhelníkového průřezu, c) trojúhelníkového průřezu 

s vydutými stranami 

2.1.1.2 Natáčení 
Na výkovku se pálením a obráběním vytvoří ložiskové čepy a střední kusy se pak 
natáčejí do správné polohy zkrucováním. Při použití výkovku podle obrázku 2a jsou 
potřebné úhly natáčení velké, např. 120°, u výkovků podle obrázku 2b a 2c jsou úhly 
natáčení menší než 90°. 

 

Obrázek 2 - Výkovky pro výrobu hřídelí natáčením zdvihů (zkrucováním) [6] 
a) obdélníkového průřezu, b) trojúhelníkového průřezu, c) trojúhelníkového průřezu 

s vydutými stranami 

  a) b)  c) 

a) 

b) 

c) 
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Při natáčení vzniká nebezpečí ohybu hřídele, je proto třeba mu předcházet. Lze použít 
několika postupů. Nejčastěji se natáčí pomocí klíče zvedaného jeřábem, jak je 
znázorněno na obrázku 3. Klíč má rohatku, tím může být při natáčení stále přibližně ve 
vodorovné poloze. Hřídel je držen mezi dvěma plochými kovadly. Aby se zabránilo 
vychýlení osy hřídele, je na horním kovadle opěrka čepu. 

 

 

Obrázek 3 - Natáčení zdvihů klíčem s rohatkou [6] 

Natáčet lze i pomocí upravených kovadel a krátkého klíče s kladkou, jak je znázorněno 
na obrázku 4 [12,13]. Dolní kovadlo má výřezy, do kterých zapadá jeden střední kus. 
Na druhý střední kus se nasadí krátký klíč s kladkou, která se opírá o horní šikmé 
kovadlo. 

 

Obrázek 4 - Natáčení zdvihů šikmým kovadlem [6] 

Minimální vychýlení osy by mělo vznikat při natáčení v úhlovém kovadle podle 
obrázku 5. Dolní kovadlo má výměnné vložky, aby bylo možné přesně natáčet různé 
úhly, horní nástroj má tři tlačné desky s výřezy pro čepy.  

Pro natáčení existují i speciální stroje, např. v Ostrowci v Polsku používají stroj, do 
kterého se vloží lodní hřídel, indukčně se nahřeje jeden čep a pak se natočí příslušný 
střední kus [14]. I u tohoto stroje však dochází k nežádoucímu ohnutí osy hřídele. 
Kromě toho na povrchu čepů mohou vznikat při kroucení trhliny. Doporučuje se při 
poměru průměru čepu k délce rovném 3,5:1 natáčet jen do 90° [6]. 

 
 

 

Obrázek 5 - Natáčení zdvihů v úhlovém kovadle [6] 
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2.1.1.3 Kování do poloh 
Provádí se několika způsoby. Nejjednodušší je rozšiřování do poloh znázorněné na 
obrázku 6. Vyková se tyč válcového průřezu, na ni se prosadí čepy, tím se získá 
polotovar typu „bambus“, a pak se ze zesílených částí kovají zdvihy do poloh, buďto 
prostým pěchováním mezi dvěma širokými kovadly nebo rozšiřováním pomocí úzkého 
kovadla. Materiál u jednotlivých středních kusů je v tomto případě rozložen od osy na 
obě strany rovnoměrně, což je nevýhodné. 

 

Obrázek 6 - Kování do poloh rozšiřováním osazené části [6] 

Jinou možností je přesazování znázorněné na obrázku 7. Při jednoduchém přesazování 
podle obrázku 7a, b, dochází zároveň k ohybu, jeden konec předkovku se ohýbá k zemi 
a je ho nutné držet jeřábem. Při dvojitém přesazování podle obrázku 7c se oba konce 
zvedají směrem nahoru. Přesazování lze použít s výhodou při kování hřídelí se 
středními kusy natočenými o 90°. Dále je vhodné ho použít při kování hřídelí, u nichž 
mají ramena profil blízký kružnici, pak se přesazování opět provádí podle obrázku 7, 
ovšem používají se kovadla s kruhovým výřezem. 

 

Obrázek 7 - Schéma přesazování [6] 
a) v jedné rovině, b)ve dvou rovinách, c) dvojnásobné 

Na obrázku 8 je znázorněno osazování v úhlovém kovadle [10]. Toto kovadlo má výřez, 
jehož stěny jsou skloněny pod úhlem, který odpovídá úhlu mezi dvěma sousedními 
středními kusy. Vedle tohoto kovadla je ploché kovadlo, na které se dává podložka. 
Horní kovadlo je rovněž ploché. Výchozím polotovarem je kruhová tyč, jejíž průměr 

VÝCHOZÍ POLOTOVAR 

ROZŠÍŘOVÁNÍ ZDVIHU 

a) 

b) 

c) 
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odpovídá průměru kružnice opsané okolo konců středních kusů. Kove se mezi plochými 
kovadly, úhlové kovadlo pouze slouží k opření již vykované ho středního kusu. Existují 
i další varianty kování do poloh [6]. 

 

 

Obrázek 8 - Kování do poloh pomocí úhlového kovadla [6] 

2.1.1.4 Kování monobloků v zápustce 
Tento způsob byl zaveden v Německu a v Japonsku. Schematicky je znázorněn na 
obrázku 9. Výchozím polotovarem je hladká tyč ve tvaru „bambus“. Příslušný nástroj je 
univerzální, změnou vložek v držáku lze měnit vzdálenost mezi tvářecími deskami. Do 
stejného držáku se vloží rozšiřovací nástroj a provádí se třetí operace rozšiřování do 
poloh. Oproti postupu znázorněnému na obrázku 8 je rozdíl v tom, že se používá 
nástroj, který umožňuje tečení materiálu pouze v jednom směru. V poslední operaci se 
kove střední kus v zápustce. Zápustka se opět vytvoří pomocí vložek upevněných ve 
stejném držáku. Tvářecí nástroj má tvar vidlice, hroty jsou vedeny ve výřezu zápustky, 
tím je zaručena stejná tloušťka vytvořených ramen. 

 
 

    
 

                        

Obrázek 9 - Postup kování středního kusu monobloku v zápustce [6] 
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V kovárně firmy Krupp v Bochumi se z ingotů o hmotnosti 2,5 až 12 tun takto kovají 
střední kusy o výšce zdvihu 250 až 680 mm. Výchozí tyč má stupeň prokování 2 až 2,5. 
Na celý sortiment si vystačí se 3 až 4 typy vložek, držák je společný. Dříve tyto hřídele 
kovali s využitím operace natáčení a to tak, že se vykoval přesazovaný výkovek se 
středními kusy v jedné rovině, osoustružily se čepy, ty se ohřály v přenosné peci 
a střední kusy se natáčely pomocí klíče a jeřábu. Výkovek byl přitom sevřen lisem nebo 
upnut ve stolici.  

Při kování hřídelí podle předchozích postupů se na vnitřní straně ojničního čepu často 
objevují vady, jak je vidět na obrázku 10. Je to dáno tím, že toto místo odpovídá ose 
ingotu. Při kování v zápustce toto nehrozí [6]. 
 
 
 

 

Obrázek 10 - Výskyt vad při obrábění monoblokových zalomených hřídelí [4, 6] 

2.1.1.5 Kování na přístroji RR, TR a NRR 
Základní princip je znázorněn na obrázku 11. Pracovní část tvoří dvě čelisti, které se 
pohybují ve vodorovném směru, a plochý pracovní nástroj, který se pohybuje ve 
svislém směru. Výchozím polotovarem je tyč typu bambus, kde průměr slabšího místa 
odpovídá průměru čepů, obrázek 12. Současným tlakem z bočních nástrojů a posunem 
středního plochého nástroje se zesílená místa tváří kombinovaným pěchováním 
a smykem. 

 

Obrázek 11 - Schéma kování středních kusů na přístroji [6, 15] 
a) tvářený materiál, b) boční nástroj, c) střední plochý nástroj, d) přidržovač 

 
Obrázek 12 - Polotovar pro TR a RR přístroje [15, 16] 
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Existují dva základní typy těchto přístrojů a to RR (podle francouzského autora R.M. 
Roederer) a TR (podle polského autora Tadeusz Rut [17, 18]). U přístroje RR 
vyvinutého ve Francii v Saint Chamond již v roce 1937 se pohyb na boční nástroje 
přenáší šikmými plochami, jak je zřejmé z obrázku 13. Licenci na tuto výrobu zakoupili 
kovárna v Sheffieldu (V. Británie), Kobe Steel v Japonsku, De Rotterdam Droogdock 
Maatschappig v Holandsku a Reinoza ve Španělsku. O koupi jednali i americké 
a polské firmy [19, 6]. 

Metoda RR může být použít na všechny typy zalomených hřídelí s libovolným počtem 
středních kusů, při zachování podmínky, že pro každý střední kus je ložiskový čep. 
Princip výroby jednoho středního kusu spočívá v uložení části tyče na třech místech. 
Během předpěchování se dvě volné části tyče napěchují. Pak, vykonávající komplexní 
pohyb nástrojů ve stejnou dobu dotváří ramena a čep středního kusu je přesunut do 
poloměru středního kusu.  

Hlavice slouží pro vedení dvou části těl matrice. V tělech jsou zabudovaný dolní půlky 
matric, sloužících k vytvořeni ložiskových čepů kovaných středních kusů. V jedné 
z nich se nachází vložka ustalovací. Úkosové provedení těl matric spolupracuje 
s odpovídajícím provedením hlavic zabudovaných do pohybujícího se příčníku lisu 
[17].  

 

Obrázek 13 - Schéma přístroje RR [17] 
1) tělo matrice, 2) hlavice, 3) dolní půlka matrice, 4) horní půlka matrice, 5) dodatečný 

hydraulický válec, 6) lisovník, 7) kovadlo, 8) výlisek, 9) - 11) hydraulický válec 

Významný pokrok v kování zalomených hřídelí je zavedení metody TR vyvinutého 
v INOPu Poznaň, jejíž označení vychází ze jména autora, polského profesora Tadeusze 
Ruta. Speciální zařízení má tři hlavní části: horní nástroj a dvě čelisti. Horní nástroj se 
pohybuje svisle, čelisti vykonávají přitom současně pohyb po obloku směrem k ose 
zařízení [6], jak je vidět na obrázku 14. Tento typ má tu výhodu, že na počátku tváření 
je vodorovná síla malá a ke konci tváření vzrůstá, protože se mění úhel sklonu pák [18]. 

Lisovník je spojen kloubovými pákami s pěchovacími nástroji, vytvořenými jako 
uzavírací svěrací čelisti. Kloubové páky jsou na jedné straně připojeny klouby k hlavě 
lisovníku a na druhém konci na opačné straně k pěchovacím nástrojům. V pěchovacím 
pásmu je mezi čelními plochami pěchovacích nástrojů uspořádán ohýbací nástroj 
vytvářející čep středního kusu a kovací stůl, který je přiřazen k ohýbacímu nástroji. 

 1 
 2 
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Přenos síly od lisovníku pomocí kloubových pák na pěchovací nástroje má tu výhodu, 
že na konci pracovního zdvihu je převodový poměr ústrojí kloubových pák největší, čím 
se lis podstatně odlehčí a umožní racionální využití síly. 

Podstata tohoto zařízení spočívá v tom, že kloubové páky připojené k držáku dvojice 
matric jsou výkyvné, opřené o protilehlé boční stěny skříně, přičemž držáky matric jsou 
silově spojeny s hlavou lisovníku přes klínová smýkadla a současně přes lisovník 
a kovaný materiál. 

Způsob kování představuje zdokonalení známého kovacího procesu středních kusů 
zalomených hřídelí. Výhodou tohoto postupu je, že materiál předkovku středního kusu 
teče při pěchování v axiálním směru v čepu středního kusu a matrice se pohybují ve 
volným prostoru mezi šikmými plochami. Proto jsou síly potřebné k vytvoření středního 
kusu relativně malé a usměrnění vláken je v hotovém výrobku bezvadné. Dosahuje se 
i hladkého povrchu středního kusu v místě čepu o stejném průměru bez výronku, což 
omezuje třískové obrábění. Zařízení umožňuje vyrábět velké střední kusy a zalomené 
hřídele použitím poměrně malého tlaku. 

Další výhodou tohoto zařízení je synchronizace pěchovacího pohybu s ohybem pomocí 
klínového smýkadla v spojení s kloubově opřenými držáky dvojic matric. Mimo to se 
síla potřebná k pěchování přenáší z hlavy, k níž je připevněn lisovník, na držáky matric, 
kterou rozděluje na složky působící na kovaný materiál přes klínová smýkadla a přes 
lisovník. Tím jsou klínová smýkadla podstatně odlehčena. Síla, potřebná k ohýbání 
a vyvíjená lisovníkem, se neztrácí, nýbrž se přetváří z podstatné části na sílu pěchovací. 
Lisování probíhá stádiem pěchování předkovku a stádiem v němž se na částečně 
spěchovaný polotovar působí současně pěchováním a lisováním [18].  

 

Obrázek 14 - Schéma přístroje TR [18, 19] 
1) přikloubeny styčnice, 2) klínové smykadlo, 3) špalky, 4) lisovací hlava, 5) lisovník, 
6) horní klínové vložky, 7) dvojice matric, 8) ložiskové válce, 9) čelisti, 10) kloubové 

páky, 11) ložiskové konzole, 12) skříň 

Fázi a princip kování metodou TR jsou na obrázku 15 [4, 17]. 

 
Obrázek 15 - Fázi a princip metody TR [4, 17] 

a) výchozí poloha, b) průběh deformace, c) konečná poloha 
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V Japonsku byla vyvinuta metoda NRR, schematicky znázorněna na obrázku 16. Liší se 
od RR a TR tím, že se jako výchozí polotovar používá hladká tyč. Používá se upravený 
přístroj RR, který je doplněn hydraulickým tlakovým válcem, který působí na střední 
nástroj. Díky tomuto uspořádání není pohyb bočních nástrojů kinematicky svázán 
s pohybem středního nástroje. Průběh pohybu nástrojů ukazuje diagram na obrázku 16. 
Nejdříve se předpěchují ramena, střední nástroj je v klidu, ve druhé fázi se pohybují oba 
nástroje a ve třetí fázi se dopěchují ramena. Třetí fáze se u některých typů vynechává 
[6]. 

Obrázek 16 - Přístroj NRR a graf změny polohy nástrojů při tváření středního kusu [6] 

2.1.1.6 Kování na speciálních lisech 
Přístroje popsané v předchozí části jsou složité a vyžadují speciální úpravy stávajících 
hydraulických lisů. V Japonsku a v USA byly proto vybudovány lisy, které jsou 
vybaveny svislým a vodorovným hydraulickým pohonem. Kovají se na nich zalomené 
hřídele postupem shodným s postupem NRR, znázorněným na obrázku 15, 16 nebo 
postupem obdobným německému, znázorněnému na obrázek 9. 
Lis v Japonsku je dolůtažný, doplněný o horizontální pohon. Ve vertikálním směru má  
sílu 40 a 60 MN a v horizontálním směru má sílu 40 MN [20]. Podle popisu by mohl 
mít tento lis uspořádání podle obrázku 17. Jde o dolůtažný lis doplněný dvěma rámy 
s vodorovnými hydraulickými válci. Do těchto rámů se nasouvají dva příčníky. 
 

 

Obrázek 17 - Možné uspořádání lisu pro kování zalomených hřídelí [6] 

Ve Spojených státech pracuje speciální lis na zalomené hřídele u společnosti National 
Forge v Irvine, má sílu 40 MN. Je rovněž tvořen dvěma k sobě kolmými částmi, obě 
však mají horizontální osu [17], obrázek 18. Nelze ho používat pro běžné kování [21].  
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Obrázek 18 - Speciální lis na zalomené hřídele v Ellwood National Forge [17] 

2.1.1.7 Ekonomické zhodnocení kování monobloků 
Bylo popsáno šest základních postupů kování monoblokových hřídelí. Obecně lze říci, 
že jejich ekonomická výhodnost vzrůstá v pořadí v jakém byly uvedeny. Přesněji 
řečeno, prvé postupy jsou vhodné pro případ kování velmi nízkého počtu kusů, 
u dalších postupů narůstají náklady na nástroje a na vývoj technologie. 

Výrobu hřídelí z plného výkovku obráběním je nutné odmítnout jako zcela 
neekonomickou. Výroba hřídelí natáčením středních kusů by měla též patřit minulosti. 
Dnešní motory mají vyšší zdvihy a menší vzdálenosti mezi osami válců. Ložiskové 
čepy pak jsou krátké. Při natáčení by musely být na čepu přídavky, které by zvětšily 
jeho průměr a zmenšily délku. Lze odhadnout, že by přicházelo v úvahu natáčení do 
45°, jinak by hrozilo nebezpečí povrchových vad na čepech. 

Kování do poloh se považuje za nejvýhodnější postup pro malé série. Nevyžaduje žádné 
nákladné zařízení. Současně je nutné zajistit vyšší čistotu oceli, aby se předešlo výskytu 
vad, jak bylo uvedeno výše na obrázku 10. 

Kování v zápustce lze považovat za stejně účinné jako kování v přístroji RR nebo TR. 
Získává se přitom výkovek s nepřerušovaným průběhem vláken a minimalizují se 
náklady na obrábění. V Německu se tyto hřídele kovají v zápustkách s přídavky 7mm 
u malých a 15mm u velkých hřídelí. V Japonsku se při kování v zápustkách dávají 
pouze přídavky na čepy, ramena středních kusů se neopracovávají. 

Kování v přístroji RR nebo TR má stejné výhody nízkých přídavků, jeho nevýhodou 
jsou však vysoké pořizovací náklady a pracná montáž. V Ostrowci v Polsku se počítá, 
že montáž tohoto zařízení pod lis zabere 8 hodin. 

V bývalé NDR instalovali zařízení TR u lisu 32 MN. Při kování monoblokových hřídelí 
o průměru čepů 350 mm a o běžném průměru 950 mm, mají přídavky 10 až 35 mm na 
plochu, střední kusy jsou od sebe v podélném směru vzdáleny s přesností 2mm. Oproti 
volnému kování se dosáhlo značné úspory při obrábění. 

Kování na speciálních lisech se považuje za nejvýhodnější. Potřebné nářadí vychází 
nejjednodušší. Při kování musí být pro dvě poslední operace nářadí vyřešeno tak, aby 
desky, které zabraňují v tečení materiálu v podélném směru, byly pevné a aby se 
pohyboval pouze nástroj ve střední části držáku. Na speciálních lisech v Japonsku mají 
tyto přidržovací desky namontovány na příčníku pohybujícím se svisle a vlastní tvářecí 
nástroje na příčnících, které se pohybují vodorovně [6].  
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2.1.2 Poloskládané h řídele, kování st ředních kus ů 
Lodní zalomené hřídele, které mají tak velkou hmotnost, že je nelze vyrobit z jednoho 
kusu, se skládají z více kusů. Nejběžnější jsou poloskládané hřídele složené ze středních 
kusů s otvory, do nichž se s přesahem zalisují čepy. Celoskládané hřídele se sestávají 
z jednotlivých ramen spojovaných opět čepy s přesahem [4].  

2.1.2.1 Plná kostka 
Nejjednodušší způsob je vykování plného výkovku tvaru kostky, případně s obrysem 
odpovídajícím profilu ramena nebo i s vyděrovaným otvorem pro čep. Střední kus se 
pak vyrobí mechanickým obráběním. Tento způsob není tak materiálově nevýhodný 
jako výroba monobloků z plného kusu. Jeho použití lze doporučit v případě, že je 
zajištěna vysoká čistota oceli. Při kování je vhodné zajistit protváření všestranným 
tlakem [6]. Technologie není náročná na speciální vybavení kovárny a lze ji uplatnit při 
kování středních kusů i pro největší motory [9]. 

2.1.2.2 Kování na „lopatě“ 
Tento postup se používal např. ve Vítkovicích až do 60 let. Z jednoho ingotu se 
zpravidla kovalo více středních kusů. Prosazováním a sekáním se vyrobil přibližný svar 
středního kusu, ramena se pak dokovala na nástroji ve tvaru lopaty, viz obrázek 19. 
Postup nezaručoval nepřerušovaný průběh vláken [6]. 

 

Obrázek 19 - Původní postup kování středních kusů [6] 
a) značení, b) prosazení ojničního čepu, c) sekání, d) rozkování na lopatě 

2.1.2.3 Ohýbání 
Tato metoda používá volně kovaných předkovků, které se ohýbají. S ohledem na to, že 
předkovek se kove volně, jsou i v tomto případě přídavky na obrábění velké a spotřeba 
kovu poměrně vysoká. Aby se dosáhl příznivý průběh vláken, používá se dnes postup 
tvořený těmito operacemi: 
1. Kování čepu, překování hran, sekání paty. 

2. Pěchování, překování na obdélníkový průřez. 

3. Prodlužování, značení. 

4. Osazování, sekání. 

5. Ohyb v zápustce, dokování na lopatě. 

Po každé operaci je zařazen meziohřev. 
Graficky je tento postup znázorněn na obrázku 20, pro případ kování středního kusu 
hřídele typu RT 76. Prakticky stejný postup se používá v Polsku v huti Batory [6].  

a) 

b) 

c) 

d) 
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Obrázek 20 - Původní postup kování středních kusů hřídele typu RT 76 [3, 6] 
a) překovaný ingot (pro 2 kusy), b) polotovar pro ohyb, c) ohýbání 

Jiná varianta ohýbání je znázorněna na obrázek 21 [6].  

 

Obrázek 21 - Kování středních kusů podle francouzského způsobu [6, 22] 
a) výchozí polotovar, b) tvarování čepu, c) tvarování ramen 

2.1.2.4 Ploštění kroužku 
Jinou možností, jak získat nepřerušovaný průřez vláken, je výroba středních kusů 
z kroužků. Schematicky je postup znázorněn na obrázku 22. Postup je zdánlivě 
jednoduchý, konkrétní realizace však bývá složitější, jak je vidět na obrázku 23 [6]. Při 
ploštění se do kroužku ukládá skládací jádro, které zajistí, že vnitřní otvor má 
obdélníkový tvar. Kolem zploštělého kroužku se dá objímka, která tvaruje obvod 
středních kusů při rozšiřování. Šířka ramen však po rozšiřování není dostatečná. 
Rozdělením se získávají dva střední kusy s nepřerušenými vlákny [4].  Střední kus se 
vloží do uzavřené zápustky, kde se děruje na dvě operace. Prvou je značení otvoru, kdy 
se materiál vyhrne do stran a tak se dosáhne správné šířky ramen, pak se vytáhnou dva 
čepy, které držely středovou vložku, a vystřihnou se blány v otvorech [6].  

Tento postup je pěknou ukázkou maximální snahy po úspoře materiálu a nákladů na 
obrábění při kování zalomených hřídelí. 

 

 

Obrázek 22 - Kování dvou středních kusů z kroužku [4, 6, 22, 23] 
a) značení, b) osazení, c) zploštění, d) rozšíření 

 

a) 

b) 

c) 

a) b) c) d) 

a) b) c) 
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Obrázek 23 - Kování středního kusu z kroužku [6] 
a1-a6) různé provedení, b) výchozí ingot, c) překování a sekání, d) pěchování, 
e) děrování, f) rozkování na trnu, g),h) ploštění (1-skládací jádro, 2-objímka, 3-

podpěra), i) zploštělý kroužek, j) rozšířený kroužek, k) sekání, l) hrubě tvarovaný 
střední kus, m1, m2) tvarování čepu v zápustce, n) střední kus s tvarovaným čepem, 
o) značení otvoru - výchozí pozice, p) značení otvoru - konečná pozice, r) děrování , 

s) hotový střední kus, t1,t2, t3) různé provedení  středních kusů 

2.1.2.5 Polský postup 
Zajímavý je postup znázorněný na obrázku 24. Výchozím polotovarem je kotouč, který 
se vloží do zápustky, tlakem horního nástroje se vytvaruje čep, a pak se na tomto 
nástroji rozkovají ramena. 

Postup byl vyvinut pro střední kusy s velkým zdvihem [6]. 

 

 

Obrázek 24 - Kování středního kusu z kotouče [6] 

a1)  a2)  a3)  a4)  a5)  a6) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

  g) 

  h) 

  i) j) 

  k) 

l) 

 m1) m2)  n) 

 o)  p) 

 r)  s) 

 t1)  t2)   t3) 

  ŘEZ J-J  

ŘEZ C-C  

 ŘEZ B-B  

PLOCHÝ NÁSTROJ 

 KOVADLA 
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2.1.2.6 Anglický postup 
Tento postup je znázorněn na obrázku 25. Výchozí polotovar má tvar cívky. Ta se vloží 
do objímky a mezi šikmými kovadly se napěchují konce. Objímka, která drží střed, 
musí být rozebíratelná a zároveň musí vydržet značný tlak [6]. 

 

Obrázek 25 - Schéma anglického postupu [6, 22] 
a) výchozí polotovar, b) tváření v objímce mezi šikmými kovadly 

2.1.2.7 Kování v zápustce 
Jeden způsob kování v zápustce byl již popsán, viz obrázek 23, jiný je znázorněn na 
obrázku 26. Výchozím polotovarem je předkovek rotačního tvaru. Ohne se do tvaru 
písmene U a vloží se do třídílné zápustky, v níž se tvaruje.  

 

Obrázek 26 - Kování středního kusu z ohnutého polotovaru v zápustce [6] 
a) výchozí polotovar, b)ohnutí, c) tváření v zápustce 

Podle jiné varianty lze použít plochý polotovar nebo lze použít vertikálně umístěnou 
zápustku, jak je znázorněno na obrázku 27. Střední kus se tváří tlakem ze stran, který 
vyvolávají čelisti 3, 4, otočně uložené v loži 5. 

Postup byl zřejmě ověřován pouze pokusně, k praktickému využití asi nedošlo [13].  
 

 

Obrázek 27 - Tváření v zápustce s otočnými čelistmi [6, 22] 
1, 2 - deska, 3, 4 - čelisti, 5, 6, 7, 8 - tvarující nástroj, 9 - opěra 

 a)  b) 

   a)  b)   c) 
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V Japonsku se kovají střední kusy v zápustce z 20 t ingotu, pod lisem 40 MN a 60 MN. 
Postup je označován jako velmi ekonomický [24]. Střední kusy se v Japonsku kovají 
v zápustce také dle japonského patentu, viz obrázek 28. Jde o metodu, jejímž 
charakteristickým rysem je, že do lisovacího zařízení, které se skládá z kovací zápustky 
s formovacími kónickými plochami ramen a z kovadlinky na kónickém dně pro 
vytvoření čepu, se vloží hranol ve tvaru mnohostěnu ze surového materiálu, vystředí se, 
a poté zalisuje trojúhelníkovým jehlanovitým lisovníkem, který je vedený po obou 
stranách. Případně se polotovar může do zápustky napěchovat a až pak zatlačit lisovník.  
Poté, co se zaková do formovacích hran kovadlinka tvarující čep, vyjme se z lisovacího 
zařízení předkovek a ramena se rozkovávají [25].  

 

Obrázek 28 - Kónická zápustka a dokování středního kusu dle japonského patentu [25] 

2.1.2.8 Volné kování a tvarování v zápustce 
Tato technologie částečně odstraňuje nevýhody volného kování (nízká tvařitelnost 
vlivem nepříznivého stavu napjatosti, obtížná opakovatelnost). Schéma postupu kování 
je znázorněno na obrázku 29. V porovnaní s jinými, staršími kovářskými technologiemi, 
jako je kování z kroužků, špalků, nebo kování volným ohýbáním na stojanu, zajišťuje 
uvedená technologie vysokou jakost výkovku a nízké náklady na obrábění. Výroba 
předkovku probíhá klasickým volným kováním, pouze závěrečné operace kování 
probíhají v uzavřené zápustce a sestává ze dvou etap: V první se předkovek vloží do 
spodní části zápustky, uzavře se horním dílem a provede se stlačení. Touto operaci 
dojde k uzavření vnitřních necelistvostí v předkovku a k vytvarování vnějšího obrysu 
výkovku. V druhé etapě se do předkovku vtlačí dělící nástroj, pomocí něhož se vytvoří 
mezera mezi rameny a rovněž se vytvaruje čep středního kusu [4]. 

 

 

Obrázek 29 - Technologický postup a) kování středního kusu v uzavřené zápustce;       
b) schéma nástroje  

a) b) 
INGOT 

1. OHŘEV 

PŘEDKOVÁNÍ 

ZMĚNA OSY INGOTU 

2. OHŘEV 

KOVÁNÍ V ZÁPUSTCE 
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2.1.2.9 Metoda TR (Tadeusz Rut) 
Rovněž jednotlivé střední kusy lze tvářet v přístroji TR. Postup je znázorněn na obrázku 
30. Jednotlivé střední kusy se vyrábějí z hrubovaných předkovků, které se po ohřátí 
pěchují v jednoduchém přípravku a poté tvarují ve speciálním přístroji [9]. Pěchování 
konců cívky je nutné provádět s objímkou okolo střední části. Postup obsahuje hodně 
operací, výkovek však má přesné rozměry a minimální přídavky na obrábění [6]. 
Nevýhodou uvedeného postupu je nutnost použít drahého a těžkého zařízení [9].  

 
Obrázek 30 - Kování středního kusu metodou TR [6, 9, 19] 

a) ingot, b) předkování a sekání, c) pěchování, d) překování a sekání hlavy, 
e) pěchování konců ve směru osy, f) pěchování kolmo k ose, g) tváření v přístroji 

2.1.2.10 Kování na speciálních lisech 
Jedná  se o stejné lisy, jaké byly zmíněny v části 2.1.1.6. Postup kování je v zásadě 
stejný, jako při použití přístroje TR, odpadají však operace tvarování cívky (položky 
e a f na obrázku 30). Jedná se o dvě nejpracnější operace. Válcový předkovek s mírným 
prosazením uprostřed se vloží do zápustky speciálního lisu. Tlakem vodorovných válců 
se napěchují konce, pak následuje současný pohyb svislého válce a vodorovných válců 
a vytvaruje se střední kus [6]. 

2.1.3 Svařované h řídele 
Výroba hřídelí svařováním je poměrně nová a je velmi málo rozšířena. Přesto je ji nutné 
označit za hodnou pozornosti, protože umožňuje výrazně snížit hmotnost hřídele což má 
další příznivé důsledky při provozu lodí [6]. Celkové zmenšení jednotlivých zdvihů je 
vyvolané tím, že není nutno tak jako u za tepla nalisovaného hlavního čepu, tvořit 
masivní list, poněvadž u tohoto provedení odpadá nutná svírací síla. Z toho důvodu je 
i výkovek středního kusu kratší a užší [26].  

Svařované hřídele mohou mít několik provedení, jak je znázorněno na obrázku 31 [4,6]. 
Svar může být na ramenech, v tomto případě ho lze provést jako elektrostruskový. Aby 
svar neležel v blízkosti kritického místa, kterým je přechod ramena do čepu, lze ho 
provést jako šikmý. Svar může být dále v čepu a to v jednom nebo v obou [6]. Pokud se 
svařují z jednotlivých ramen, kovou se tato ramena v zápustkách [4].  

 
Obrázek 31 - Svařované hřídele [4, 6] 

svar: a) šikmo přes rameno; b) přes rameno; c) v ložiskovém čepu; d) v obou čepech 

a) b) c) d) 

e) f) g) 

 a) b)  c) d)    SVAR    SVAR    SVAR    SVAR 
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V případě svaru na rameni se jako výchozí polotovar pro sváření použijí výkovky čepů 
s polovinou středního kusu. Takovýto tvar by při kování nečinil potíže, jde o válec se 
zesílenými konci. Pro praktické použití však přichází v úvahu pouze svar přes ložiskový 
čep. V tomto případě je třeba jako vstupní polotovar střední kus s polovinou 
ložiskového čepu na každé straně. Ramena však mají v tomto případě menší šířku [6]. 

2.1.3.1 Výroba středních kusů pro svařované hřídele ohýbáním 
Při výrobě ohýbaných středních kusů, určených pro svařované provedení zalomených 
hřídelů, je nutno zhotovit na jejich ramenech tvarové osazení, které je potřebné 
k vzájemnému svaření dvou těchto středních dílů. Podstata spočívá v tom, že na 
plochách tvarového předkovku, které jsou při ohýbání namáhány takovým napětím, že 
v místech, kde se soustřeďuje hlavní část plastické deformace, zhotoví vybrání, jehož 
hloubka h je 0,1 až 0,5 násobek tloušťky t a šířka b je  0,3 až 3 násobek hloubky h. 
K zlepšení konečného tvaru se zhotoví ještě vybrání na vrchní části budoucího čepu, viz 
obrázek 32. Výhodou tohoto způsobu je intenzívni soustředění deformace do malého 
objemu, čím se výrazně omezí zborcení tvaru předkovku na prodlužované vnější straně 
v místech, kde je deformace nežádoucí [27].  

 
Obrázek 32 - Tvarový předkovek před ohýbáním (a) a hotový výlisek (b) [26, 27] 
1) střední kus s osazením, 2) osazení, 3) tvarový předkovek, 4,5) vybrání, 6) hrany 

Takto vykované předkovky se mohou i např. ohýbat a kalibrovat ve zvláštní zápustce, 
viz obrázek 33, avšak provozně dosud nebyl tento postup zaveden [9]. 

 
Obrázek 33 - Schéma ohýbání a kalibrování středního kusu v zápustce [9, 26] 

1) předkovek, 2) ohýbací zápustka, 3) výkovek středního kusu, 4) ohýbací trn 

Jako nejjednodušší způsob kování v zápustce se jeví postup podle obrázku. 34. Dolní 
část zápustky je dvoudílná, skládá se z objímky a vložky, horní část zápustky odpovídá 
vnitřnímu povrchu středního kusu. Výchozím polotovarem je kostka. Při jejím tváření 
odchází přebytečný materiál do polovin ložiskových čepů. Horní díl zápustky má úkos, 
lze ho po tváření vyjmout, dolní díl je bez úkosů, hotový střední kus se vytlačuje 
pomocí špalků, jak je zřejmé z obrázku 34b. 
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Obrázek 34 - Kování středního kusu z plného polotovaru v zápustce [6] 
a) výchozí uspořádání, b) stav po tváření 

2.1.3.2 Pěchování odlitku 
Odlitek je tvarově řešen tak, aby po jeho napěchování na poloviční výšku se dosáhlo 
požadovaného tvaru výkovku obrázku 35. Výhodou jsou malé přídavky na obrábění 
a tím i malá spotřeba oceli. Určitou nevýhodou je malý stupeň prokování (PK=2). 
Avšak vzhledem k tomu, že maximální deformace je soustředěná do oblastí 
z nejvýhodnější licí strukturou, mechanické vlastnosti těchto výkovků by měli být 
rovnocenné vlastnostem výkovků s větším stupněm prokování [9, 28].  
 

 

Obrázek 35 - Schéma (a) pěchování odlitku; (b) průběh deformace v modelovém  
středním kuse [9, 26, 28] 

2.1.3.3 Svařování 
Pro svařování velkých hřídelí se v minulosti uvažovalo s více postupy. Zřejmě prvým 
bylo svařování natupo s odtavením. Postup vyvinula německá firma Wuppermann. 
Postup je znázorněn na obrázku 36. Svar je veden přes plný ložiskový čep, svařované 
plochy jsou rovné. V místě styku se ohřívají procházejícím elektrickým proudem 
o plošné hustotě 3,5 Amm-2 při 50 Hz, ohřáté čepy se k sobě přitlačují, na styčné ploše 
působí napětí 70 MPa. Postup se nerozšířil [6]. 

 

Obrázek 36 - Svařování na tupo s odtavením [6] 
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Zajímavá je varianta znázorněná na obrázku 37a, při němž se celé rameno vytváří 
elektrostruskovým přetavováním (ESP). Do kokily jsou zasunuty kované čepy, které se 
při přetavování svaří se středním kusem. Postup vyvinul Patonův ústav v Kyjevě. Při 
ESP se získá velmi kvalitní materiál při vysokém využití kovu. Nevýhodou je, že svar 
mezi čepem a středním kusem je v namáhavém místě. Postup by bylo možné upravit 
podle obrázku 37b, vyrobily by se střední kusy s přetavenými rameny, které by se 
překovaly. Tím by se zlepšily vlastnosti v oblasti svaru [6]. 

 

 

Obrázek 37 - Vytváření středního kusu elektrostruskovým přetavením [6] 
a) střední kus konečných rozměrů, b) střední kus pro překování 

Jako vhodný postup přichází v úvahu svařování v místě ložiskových čepů do úzké 
mezery. Tato technologie vyžaduje řešit: 
� Materiál s dobrou svařitelností 

� Svařovací zařízení 

� Režim svařování a následné tepelné zpracování s ohledem na dosažení dobrých 
vlastností 

� Omezení deformací při svařování 

� Zkoušení 

Svařovací zařízení dodávají zahraniční výrobci. Se svařováním do úzké mezery je nutno 
mít určité zkušenosti. Pokud jde o omezení deformací, je třeba upozornit na japonské 
patenty. Podle prvního, podaného společností Japan Steel Works Ltd., se postupuje 
podle obrázku 38. Na čepu se vytvoří zámek, který zajistí přesné sestavení obou 
středních kusů. Při svařování se střední kusy stahují silou působící ve směru osy. 

 

Obrázek 38 - Svařování se zámkem a se stahovací silou [6] 

Podle jiného patentu téže firmy se při svařování hřídele postupuje podle obrázku 39. 
V zájmu omezení deformací se postupuje tak, že se provádí dva svary současně [6]. 
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Obrázek 39 - Postup svařování hřídele (číslo udává pořadí při svařování) [6] 
a) sudý počet středních kusů, b) lichý počet středních kusů 

2.1.3.4 Ekonomické zhodnocení výroby svařovaných hřídelí 
Pro kování středních kusů s polovinami čepů pro svařování lze využít všechny popsané 
postupy. Jejich mírnou úpravou lze vyrobit střední kusy vhodné pro svařování. Lze 
přitom využít již vykonané pokusy. 

Ekonomické zhodnocení jednotlivých postupů není jednoznačné. Závisí na tom, jak 
kvalitní ocel a jaký typ ingotu je k dispozici. 

Pokud jsou k dispozici pouze obvyklé kovářské ingoty z oceli běžné kvality, přichází 
v úvahu pouze ohýbání stávajícím postupem, případně modifikace tohoto postupu. 
Pokud by se uplatnila při výrobě oceli sekundární  metalurgie (SL tryska) a dosáhla se 
taková morfologie sirníků, že by nebylo nutné trvat na nepřerušovaném průběhu vláken, 
pak je možné volit mezi více variantami výroby středních kusů. Z hlediska nákladů je 
postup ohýbáním ekonomicky nejméně výhodný, nejvýhodnější je vykování jednoho 
plného středního kusu s vyděrovaným otvorem pro ojniční čep. Jako velmi nadějné se 
jeví kování v zápustce podle obrázku 34. Přídavky na obrábění by v tomto případě byly 
minimální. (V Japonsku u středních kusů kovaných v zápustkách se obrábí pouze čep). 
Výchozí polotovar by bylo možné vykovat na 1 až 2 ohřevy. Cena zápustky by nebyla 
vysoká. Objímka by mohla být společná pro více kusů, vnitřní rozměry lze upravit 
vložkováním. Horní díl by se vyrobil sešroubováním několika desek [6]. 

2.2 METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE TVÁŘENÍ 
Pro zefektivnění a zpřesnění návrhů technologických procesů v oblasti tváření lze 
v současnosti využít celou řadu technických podpůrných prostředků pracujících na 
MKP [29]. Jedná se o zařízení pro zjišťování materiálových a technologických 
vlastností polotovaru, softwarové a hardwarové prostředky potřebné pro MKP simulace 
a zařízení pro ověřování technologie na různých modelovacích postupech.  

Model KP se vytváří následujícím způsobem [30]: 
� V definičním oboru funkce se identifikuje určitý počet konečných bodů, ve kterých 

se určí hodnoty funkce, případně její derivované funkce.  

� Definiční obor funkce je přibližně reprezentován konečným množstvím vedlejších 
definičních oborů nazvaných konečné prvky. 

� Funkce je aproximována lokálně v rámci každého prvku spojitými funkcemi, které 
jsou jednoznačně popsány z hlediska uzlových hodnot spojených s konkrétním 
prvkem. 

a) 

b) 

1  2 2  3 3 

1   2  2   3  3  1 
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Hlavní výhodou metody KP je schopnost získat podrobné řešení z hlediska mechaniky 
deformujícího se tělesa, zejména rychlosti, tvaru, deformace, napětí, tepoty, nebo 
rozložení kontaktního tlaku [31].  

Konečné prvky [32] se získávají rozkladem oblasti na troj, čtyř a šestiúhelníkové prvky 
v rovině a jejich analogiích v prostoru, které jsou vzájemně disjunktní. Aproximační 
funkce se volí jednoduché, za hranicemi prvků jsou rovny nule. Na hranici prvků musí 
být splněn požadavek spojitosti, což vede k závislosti kombinačních koeficientů 
elementárních funkcí. Problematiku řeší eliminace koeficientů v uzlových bodech. 
V oblasti tváření není splněna podmínka linearity závislosti napětí-deformace. Proto 
samotné řešení je složitější. Pro modelování tvářecích procesů pomocí MKP je nutné 
uvážit materiálový model. Materiálové modely používané jednotlivými softwary na 
MKP analýzu jsou následující: 
� tuho-plastický,  

� tuho-viskózně-plastický, 

� elasticko-plastický, 

� elasticko-viskózně-plastický. 

Důležitým procesem během simulace je remeshing, neboli obnova nadmíru 
zdeformované sítě MKP. U simulace tváření je tato fáze velice důležitá, protože vlivem 
velkých deformací dochází k velké deformaci sítě MKP, což přináší zvýšené numerické 
chyby při výpočtu.  

Velkým problémem je však implementace vhodného výpočtového modelu 
materiálových vlastností, protože každý model se hodí pro jiný typ úloh [33].  

Práce se simulačním systémem má tři základní fáze: 
� preprocessing, kde se připravuje geometrický model, jehož modelování je součástí 

simulačního softwaru, nebo se geometrie importuje z CAD systému, určují se 
materiálové konstanty, parametry stroje, parametry pracovního procesu atd. 

� processing, kde dochází k vlastnímu výpočtu výše uvedenými metodami, 
s vlastnostmi implementovanými do systému 

� postprocessing, kde se zobrazují výsledky z vlastní analýzy [34]. 

2.2.1 Základ pro formulaci metody kone čných prvk ů   
Základem pro formulaci tváření kovů z hlediska konečných prvků s využitím 
„variačního přístupu“ je formulace řádného funkcionálu v závislosti na specifických 
konstitutivních vztazích. Variační přístup vychází z jednoho ze dvou variačních 
principů. Vyžaduje, aby mezi přípustnými rychlostmi posuvů ui, které splňují podmínku 
kompatibility a nestlačitelnosti, stejně jako okrajové podmínky rychlosti, skutečné 
řešení dávalo následujícímu funkcionálu stacionární hodnotu : 

∫ ∫−=
V S

ii

F

dSuFdVεσπ &  (1) 

(pro tuho-plastické materiály) a: 

( )∫ ∫−=
V S

iiji

F

dSuFdVE επ &  (2) 

(pro tuho-viskózně-plastické materiály),  
kde  σ  je efektivní napětí, ε&  je efektivní rychlost deformace, Fi  je povrchové napětí,  
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  ( )jiE ε&  je výstupní práce. V a S jsou objem, respektive plocha deformovaného 

výkovku.   

Řešení původního problému s okrajovou hodnotou se pak získá z řešení duálně-
variačního problému, kde variace prvního řádu funkcionálu zmizí, konkrétně:   

0=−= ∫ ∫
V S

ii

F

dSuFdV δεδσδπ &  (3) 

kde ( )εσσ =  a ( )εεσσ &,=  pro nepružné plastické, respektive nepružné viskózně-
plastické materiály [30]. 

2.2.2 Rozdělení simula čních softwar ů 
Při klasifikaci jednotlivých programů je nutné především posoudit tvarovou složitost 
tělesa společně s vlastním technologickým procesem a jeho podmínkami. V principu 
existují tři třídy simulací [35]. 
1. Simulace ve 2D tj. v případě rovinné deformace. Zde se předpokládá, že tok 

materiálu nastává pouze v rovině řezu součástí. Všechny složky napětí, deformace 
a vlastnosti materiálu jsou nezávislé od zbývající souřadné osy a při její změně tyto 
hodnoty zůstávají konstantní. Stejným způsobem lze řešit i případ osově symetrické 
deformace. Zde se simuluje tok materiálu v radiálním řezu rotačním tvarem. 

2.  Simulace ve 3D pro jednoduché případy, kdy je možné použít pevně zafixovanou 
mřížku, což jsou technologie válcování, objemového tažení, ohýbání, pěchování. 
Rovněž zde lze řešit úspěšně technologie protlačování, předkování a kování, kde se 
předpokládá změna tvaru mřížky, ale kde je geometrie tělesa relativně jednoduchá. 
Další použití je pro 3D problémy, u kterých se vyžaduje poměrně jednoduchá 
analýza zaplňování bez ohledu na chování nástroje nebo vzájemné působení 
materiálu a nástroje. 

3.  Komplexní 3D aplikace, kde konečný výrobek je tvarově složitý s řadou detailů 
a kde se simulace provádí ve více stádiích. Tento případ také nastává tam, kde se 
vyžaduje posouzení komplexní interakce tvářeného materiálu s nástrojem [33].  

2.2.2.1 Software pracující jen dvojdimenzionálně 
QForm, program firmy QUANTOR Ltd. 
Tento software je pokračovatelem software Form 2D. Pracuje s tuho-plastickým 
modelem  materiálu s možností použití elastických nástrojů. Je určen pro simulaci 
objemového i plošného tváření jak za tepla, tak i za studena s omezeními vyplývajícími 
z možností výše uvedeného materiálového modelu [34]. Provádí simulaci ve 2D pro 
základní technologie tváření: volné kování, zápustkové kování s výronkem i bez 
výronku, dopřední a zpětné protlačování, pěchování, vtlačování, ražení, děrování 
a vystřihování, protahování profilů (kalibrování), tahovou a tlakovou zkoušku, zkoušku 
tvrdosti vtlačováním, pěchování prstence při určování součinitele tření. Je rovněž 
možné simulovat proces kování ve více operacích, kdy deformovaný polotovar může 
být přenášen, případně současně otáčen o libovolný úhel. Software umožňuje 
víceoperační simulace. Kreslící editor je na dobré úrovni , samozřejmostí je možnost 
transportu geometrie pomocí CAD souborů [33]. 

Form 2D 
Jde o starší systém metody konečných prvků specializovaný na objemové tváření za 
tepla včetně řešení kontaktu nástroje a polotovaru a vlivu dynamiky stroje. Protože jde 
o systém 2D lze jím řešit úlohy rotačně symetrických těles. S určitým přiblížením je 
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možno řešit i obecně prostorová tělesa metodou po sobě následujících řezů [36]. 
Software je dosud hojně používaný. Pracuje s tuho-plastickým modelem materiálu. Je 
určen pro simulaci objemového i plošného tváření jak za tepla, tak i za studena 
s omezeními vyplývajícími z možností výše uvedeného materiálového modelu [34]. 
Systém je modulový, sestávající z vlastního programu Form 2D, na nějž navazuje 
modul TOOL pro analýzu nástrojů, pro osově symetrické a rovinné (řezy) modely velmi 
vhodný [36]. 

FORMFEM, program firmy ITA Technology and Software s.r.o. 
Slouží pro simulace procesů tváření ve 2D za tepla i za studena, pokud plastické 
deformace výrazně převyšují deformace elastické. Lze simulovat základní technologie: 
lisování, volné kování, zápustkové kování, tažení, protlačování, ohýbání, válcování 
plochých vývalků a protahování.  

Simulace tečení materiálu zahrnuje výpočet teplotních polí ve tvářeném polotovaru 
i v nástrojích s uvážením přestupu tepla do nástrojů a vlivu teploty na deformační 
vlastnosti materiálu. Základem programu je tuho-plastická formulace MKP s úplnou 
teplotní vazbou. Program umožňuje automatické přesíťování v průběhu výpočtu a má 
k dispozici 3 typy simulační sítě [34]. Obsahuje speciální modul pro načtení geometrie 
polotovaru a kovadel ze souborů zapsaných ve formátu DXF [36]. 

Dále se dodává modul tepelného zpracování FORM _ MET pro jednotlivé skupiny ocelí 
s predikcí strukturních podílů a mechanických vlastností materiálu po tepelném 
zpracování. 

2.2.2.2 Software pracující jen trojdimenzionálně 
MSC/SuperForge, program firmy The MacNeal-Schwendler, s.r.o. 
Výpočet je založen na Eulerovském principu. Není zde vyžadováno přesíťování, tok 
materiálu je dán metodou konečných objemů v režimu 3D [37]. Je to nový směr vedoucí 
ke zkrácení simulačních výpočtů. Tvar povrchu je ohraničen delta facetami 
(geometrické entity), pomocí kterých je sledována změna povrchu. Je možné nastavení 
počtu zobrazovaných kroků, uložení polotovaru v reálné poloze, dosažení velmi 
jemného povrchu a zvýšené přesnosti odstraněním přesíťování. Umožňuje simulace a to 
jak v oblasti objemového i plošného tváření a to jak za tepla ,tak za studena. Systém 
pracuje s tuho-plastickým materiálovým modelem. Nemá zatím vytvořeny žádné 
databáze ani není možnost je vytvářet. Znamená to tedy , že pro každou simulaci je 
nutno všechna potřebná data vytvářet znovu. Také kreslící editor nezvládá složitější 
modelování. Pokud není zadáno jinak, během simulace dochází k automatickému 
přesíťování [34].  

2.2.2.3 Software pracující dvojdimenzionálně i trojdimenzionálně 
DEFORM, program firmy Scientific Forming Technologies Corporation 
Je založen na MKP. Umožňuje simulaci objemového tváření ve 2D a 3D při všech 
teplotách běžně používaných v tváření. Umožňuje simulaci jak v oblasti objemového 
tak i plošného tváření, indukčního ohřevu, předpověď vzniku trhlin i modelování 
tepelného zpracování. I zde je možno volit jak elasticko-plastický tak tuho-plastický 
materiálový model. Je tedy možno provádět simulace pružnými i tuhými nástroji. Je zde 
k dispozici mnoho modulů a nástrojů , které umožňují zahrnout všechny podstatné vlivy 
ovlivňující tvářecí proces. Hustota sítě má možnost automatického i manuálního 
nastavení, dle charakteru řešené simulace [34]. Během simulace, pokud není zadáno 
jinak, probíhá automatické přesíťování [38]. Má vlastní databázi tvářených materiálů. 
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FORGE 2, FORGE 3 programy firmy Transvalor S.A. 
Pracuje na báze MKP. Programy FORGE lze použít pro simulaci tváření za tepla i za 
studena ve 2D i 3D pro všechny tvářecí operace. FORGE 2 má jak tuhá, tak 
i deformovatelná tělesa. Program umožňuje předvídat vznik mikrotrhlin ve tvářeném 
materiálu [34]. K dispozici jsou grafické moduly, převodníky k běžným CAD/CAM 
systémům, vlastní materiálová databáze s možností doplňování a další. FORGE 3 se od 
dvojdimenzionálního FORGE 2 liší tím , že zatím umí řešit pouze problematiku tuhých 
těles [33, 34]. 

MARC/Autoforge, program firmy MARC Overseas Inc. 
Umožňuje simulace jak v oblasti objemového, tak i plošného tváření, a to za tepla i za 
studena. Je založen na MKP. Umožňuje simulace ve 2D i 3D se zahrnutím všech 
podstatných vlivů. Software pracuje s odpružením tvářeného materiálu. Je možno volit 
jak elasto-plastický tak tuho-plastický materiálový model . Je tedy možno pracovat 
s pružnými i tuhými nástroji. Většinu vlivu ovlivňujících tvářecí proces lze pro každou 
individuální simulaci volit dle potřeb řešeného problému. K dispozici je vlastní 
databáze materiálu. Má automatické nastavení hustoty sítě a umožňuje automatické 
přesíťování během simulace [33, 34]. 

MSC/SuperForm 
MSC.Software poskytují programy na bázi metody konečných prvků už od roku 1971. 
Například MSC.SuperForm je software zvlášť navržený pro tváření kovů na základě 
MSC.Marc. Do roku 2001 byl známy jako MSC.Marc AutoForge. MSC.SuperForm je 
známy pro řešení simulací různých inženýrských problémů. Z výsledků se získají 
důležité informace o toku kovu např. při zaplňovaní dutiny zápustky, napětí 
v nástrojích, zatížení,  teplotách, vadách z nevhodného toku a podobně. Tyto informace 
mohou být použity při rekonstrukci procesu pro získáni finálního tvaru a vlastností 
materiálu za použití požadovaného tlaku. Pro kontrolu se dosažené výsledky porovnají 
s výsledky z praxe [39].  

2.2.2.4 Popis práce s MSC/SuperForm 
Přehled modelování procesu 
MSC.SuperForm je formován kolem efektivního grafického uživatelského rozhraní GUI 
(Graphical User Interface). Základní GUI prostředí obsahuje menu a jeho úlohou je 
komunikace mezi uživatelem a PC k popsaní problému. 

Hlavní kroky zahrnuty v procesu modelování jsou: 
� zvolit typ analýzy 
� vytvořit geometrii 
� definovat materiálové vlastnosti a počáteční podmínky tváření 
� definovat polotovar a nástroje 
� zvolit schéma sítě a parametry 
� definice strojů a nástrojů 
� volby jednotek analýzy 
� komplet definice modelů a spuštění úlohy 
� následné zpracování výsledků 

Typ analýzy 
Nejdříve se musí zvolit typ analýzy, která bude provedena. Může se zvolit 2 nebo 3-
rozměrná simulace. Volba závisí na obsažené geometrii a na pohybu nástrojů. 
Dvourozměrné simulace probíhají rychleji neboť tato metoda má menší počet uzlů 
a elementů. Některé problémy vyžaduji, bohužel, třírozměrné simulace. 
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Dvourozměrné problémy jsou ty, které mohou byt zjednodušené na základě geometrie, 
okrajových a zavedených podmínek, problémy s osově-symetrickou nebo s rovinnou 
napjatosti. MSC.SuperForm dovoluje také modelovat procesy s různou teplotou. Nářadí 
a polotovar jsou někdy přednostně zahřívány od tvářecích procesů. Nadměrná 
deformace způsobuje vytvoření tepla. Tepelná energie může být ztrácena v okolním 
prostředí nebo teplo může být přeneseno mezi polotovarem a nářadím při kontaktu. 
Všechny tyto procesy můžou být modelovány v MSC.SuperForm s minimální pracnosti.  

Tvorba geometrie 
Geometrie nářadí a polotovaru musí být reprezentováno. Metoda konečných prvků 
vyžaduje použít síť uzlů a elementů v deformovaném objektu. Tato síť konečných 
elementů se deformuje s materiálem při postupu deformačního procesu. Geometrii 
zastupuje dobře vytvořená síť definující velikost a tvar polotovaru a matric. 
MSC.SuperForm má mnoho vlastností, které dovoluji reprezentovat komplikované 2 a 3 
dimensionální geometrie. Může také importovat CAD data z jiných softwarů. Může také 
vytvořit sítě tříúhelníků nebo čtyřúhelníku v 2D a tetra nebo hexaedre libovolné 
geometrie v 3D. MSC.SuperForm GUI poskytuje nástroje, které můžou pomoct 
uživateli vytvářet geometrii a zasíťování polotovaru a nářadí mnohem rychlejším 
způsobem. Tyto nástroje se nazývají „vizards“-průvodci. 

Definice materiálových vlastností a počátečních podmínek 
Po zadání geometrie se musí specifikovat materiál a proces. Samozřejmě, potřebný tlak 
pro deformaci ocele bude vyšší než pro deformaci hliníku. Proto se musí specifikovat 
vlastnosti materiálu, který je tvářen. MSC.SuperForm zjednodušuje tento proces 
poskytnutím databáze, která obsahuje několik materiálů. Některá počáteční podmínka, 
jako např. teploty uzlových bodů, musí být zadány uživatelem. Počáteční podmínky 
můžou také byt uživatelem přeneseny z historie informací z předchozích analýz. Toto 
může být požadováno v mnohonásobných simulacích při studiu tvářecího problému. 

Popis polotovaru a nástroje 
Tváření kovů je kontaktní problém, v kterém polotovar, nářadí a raznice jsou v kontaktu 
během deformace. Software potřebuje vědět, které těleso je polotovar a který pohybující 
se razník. Proto je důležité definovat při geometrie těles i speciální třídu, jako polotovar, 
tuhé nářadí, neformovatelné nářadí apod. Také další informace mezi kontaktem těles, 
jako koeficient tření a koeficient přestupu tepla, jsou požadovány v tomto kroku 
definovat.  

Popis úpravy sítě a parametrů 
Velmi často kvůli nadměrné deformaci, síť konečných prvků se stane zdeformovanou 
a může způsobit, že predikce simulací se stane nesprávná nebo deformace je tak skvělá, 
že síť může být pro simulaci užívána bez přesíťování. Napravit to v MSC.SuperForm 
jde automatickým přesíťováním polotovaru, kdy je to nezbytné, v 2D i 3D. Může 
probíhat i kontrola přesíťování  při specifikujících parametrech - při dosažení určité 
teploty, tlaku, deformace apod. 

Popis zatěžovacích strojů a stupně použitých zatěžovacích stavů 
Další krok při modelování procesů je specifikovat tlaky spojité a rázové versus časová 
informace. MSC.SuperForm má tlakové charakteristiky postavené pro rázy a zatížení 
řízené strojem. Jenom je nutno specifikovat základní parametry podobné hřídelové 
a tyčové vzdálenosti klikového lisu nebo rychlost hydraulického lisu a celkový čas 
deformace. MSC.SuperForm automaticky vypočítá profil časových úderů. V případě 
potřeby je možné vytvořit model vlastních úderů. Mnoho tvářecích procesů jsou dělaný 
ve vícenásobných stupních. MSC.SuperForm dovoluje simulaci těchto vícenásobných 
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stupních. V různých stupních můžou být použité různé soubory nářadí. Také každý 
stupeň může být poháněn od různého stroje. 

Volba jednotkové soustavy analýzy v případě nutnosti. 
Software obsahuje databázi materiálů s možností vložení vlastních materiálů a jich 
vstupní parametry. Často jsou užívány i různé jednotkové soustavy u různých veličin. 
Dostupné materiálové vlastnosti jsou často užívány v místní jednotkové soustavě. 
Materiálová databáze poskytuje v MSC.SuperForm jednotky v SI soustavě (tj. Newton 
pro sílu, milimetr pro délku, sekunda pro čas, stupně Celsia pro teplotu) i US jednotky, 
(libra pro sílu, inch pro délku, sekundy pro čas, stupně Farada pro teplotu). 
MSC.SuperForm pak automaticky bude mění databázi do správné jednotky během 
analýzy.  

Kompletní definice modelu a předložení práce 
Definice modelu se musí dokončit výběrem nutného zatížení. Kontrola parametrů 
analýzy může probíhat standardně. Typy elementů mohou být užívány také standardně, 
nebo se mohou změnit při změně analýzy založené na předešlém modelu. Jakmile je 
model nadefinován úplně, může se simulace spustit. To je nazváno podrobená práce. 
Když je práce předložená, může se kontrolovat postup nebo výsledky. 

Zpracování výsledků 
MSC.SuperForm dovoluje vizualizaci deformace a zkoumání charakteru procesu do 
konce výsledku simulace. Může se sledovat tvar polotovaru do výsledku deformace. 
Proces zaplňování zápustky může být zkoumán postupně. Napětí a deformace může být 
zobrazeny vrstevnicově v deformovaném polotovaru a zápustek, nářadí. Také vrstevnice 
teplot mohou být zobrazeny. Může být zakreslené zatížení nebo rázy. Můžou být 
zakresleny kluzné čáry. Může být vytvořena zrcadlově symetrická animace a tedy 
rozšířit 2D výsledky do 3D. Vytvoření řezů a sledování výsledků vevnitř 
polotovaru.Schopnost sledování bodu dovoluje identifikovat tok materiálu a historii 
stavu proměnných dat, které jsou spojeny s materiálovým bodem během deformace. 

Tyto výsledky dovolují zhodnotit design z aspektu zaplňování matrice, požadavku 
zatížení, napětí, teploty, vznik vad, efektu mazání a následné deformační vlastnosti. 
Jestli simulace modelování ukazuje akceptovatelný design, ten může být přijat. Pokud 
musí být provedeny nějaké změny, proces modelování musí být opakován. Tento cyklus 
opakovaného návrhu může být opakován až dokud všechny kritéria nebudou 
akceptovatelné, viz obrázek 40.   

 

Obrázek 40 - Cyklus numerické simulace 
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Tento proces může proběhnout víckrát pokud výsledky vedou nevyhovujícímu 
tvarovému kritériu, je možné se vrátit buď na konceptualizace nebo předefinovat fázi 
modelování nebo modifikovat proces.  

Rozvržení okna MSC.SuperForm GUI 
Výchozí bod pro všechny komunikace s MSC.SuperForm GUI je okno objevující se při 
startu, viz obrázek 41, rozděleno do tří důležitých oblastí:  
� Grafická 

� Menu 

� Dialog 

Grafická oblast displeje ukazuje aktuální stav databáze. Při startu MSC.SuperForm GUI 
je grafická oblast černá. To signalizuje, že databáze je prázdna. 

Oblast menu ukazuje volitelné menu položky a je rozdělená do dvou podoblastí: 
statické menu a dynamické menu.  

Dynamické menu se mění a menu položky jsou označený:  
� Grafické 

� Dynamické Menu 

� Statické Menu 

� Dialog Stav 

Oblast modelového stavu dává informaci, který je aktuální pracovní adresář a aktuální 
model nebo kontrolu souboru, že je otevřen. 

Oblast statické menu je vždy přítomen a obsahuje položky, které jsou použitelné 
a volitelné v každém čase. V statickém menu jsou tlačítka, které obvykle představuji 
zkratky funkcí a odkazy na manuály. 

Oblast dialogu je svitek o pěti viditelných řádcích kde všechno MSC.SuperForm GUI 
zapisuje, vyzývá, varuje, objevují se tady odezvy a můžou se tady vkládat data nebo 
příkazy. Oblast dialogu může být ve stavu práce, připraven, aktualizace nebo kreslení 
[39].     

Obrázek 41 - Konkrétní členění hlavního panelu preprocecesoru MSC.SuperForm  
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2.2.3 Kritéria pro výb ěr simula čního softwaru 
Cílem je simulovat zvolené tvářecí technologie, které mohou probíhat při různých 
teplotách, pro různé materiály a tvarově různě složité výrobky. 

S teplotou tváření jsou spojeny následující efekty či problémy: 
� Materiál nástroje: při tváření za studena a za poloohřevu je důležité, zda v případě 

materiálu nástroje je možné zahrnout odpružení, které při tváření za tepla je obvykle 
možné zanedbat. 

� Tvářený materiál: závislost přetvárné pevnosti na stupni deformace, teplotě 
a rychlosti deformace, kde při tváření za studena je rozhodující vliv zpevnění 
a volba kritéria, kdy dochází k porušení materiálu. 

� Způsob působení mezi materiálem a nástrojem: tření může být konstantní či 
proměnné, jak je řešen přenos tepla uvnitř výkovku, uvnitř zápustky, mezi 
výkovkem a zápustkou, mezi materiálem a okolím, přeměna třecí a deformační 
práce na teplo apod. 

Tvarová složitost a druh technologie ovlivní zda volit simulaci 2D nebo 3D. Řešení ve 
2D je jednodušší a podstatně rychlejší než ve 3D, ale přísně vzato, je použitelné pouze 
pro velmi omezený tvarový sortiment. Průmyslové aplikace simulace ve 3D jsou 
limitovány zejména následujícími faktory: 
� Doba výpočtu je dlouhá a proto výpočetní náklady jsou velmi vysoké. 

� Během tvářecího procesu, dochází k velkým deformacím, proto je nutné časté 
přesíťování a tím dochází ke změně (ztrátě) původních vlastností jednotlivých 
elementů. To má za následek málo přesné výsledky případně může dojít až ke 
vzniku numerických chyb. 

� Z výsledků simulace je značně složité získat rozhodující informace, které inženýr 
potřebuje pro úpravy technologie. 

� Pro 3D je obvykle nutné volit předem řez, kde chceme sledovat tok materiálu, což 
nelze bez značných zkušeností předem určit. 

Přesnost výpočtu 
Vypočtenou hodnotu tvářecí síly (deformační energie) ovlivní především volba 
použitého theologického modelu materiálu, přesnost materiálových charakteristik, 
způsob zahrnutí vlivu tření, zahrnutí přeměny deformační a třecí práce na teplo, způsob 
aproximace funkce materiálových dat pokud rozmezí stupně deformace, rychlosti 
deformace a teploty překročí hranice, pro které byla data experimentálně naměřena. Při 
výpočtu tvářecí síly může být vypočtená hodnota ovlivněná i tím, zda se nástroj chová 
jako dokonale tuhé těleso či elasticko-plastické a zda je možné podchytit vliv teploty na 
změnu objemu jak výkovku, tak i zápustky během tváření.  

Výstupní data pro simulaci 
Je nutné zvážit způsob zadávání dat (nástroj, polotovar, tvářecí stroj), jaké jsou 
dostupné formáty pro přenos dat, přesnost a rychlost přenosu, možnost opravy chyb, zda 
je k dispozici vlastní grafický editor pro tvorbu a úpravu přenesených dat. 

Dále s tím souvisí existence vestavěných podpůrných databázových souborů, případně 
způsob jejich vytváření a doplňování. Jedná se především o databáze materiálů a maziv 
s napojením na materiálové laboratoře a databáze tvářecích strojů. 
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Doba přípravy dat a doba výpočtu 
Je nutné rozlišit doby přípravy data a pak dobu vlastního výpočtu. V případě simulace 
ve 2D se doba přípravy pohybuje v rozmezí cca 30 minut až po několik hodin, vlastní 
výpočet v rozmezí 1,5 až 5 hodin. Pro simulaci 3D se doba přípravy dat pohybuje 
řádově ½ až 2 dny, vlastní výpočet půl dne až týden. Časově náročné je i vlastní 
vyhodnocování a zpracování výsledků.  

Doba přípravy dat je závislá na formě předání geometrických dat, způsobu přenosu dat 
s možností vzniku chyb a tedy nutností následných úprav, někdy je nutné i časté 
přesíťování. Roli hraje i zkušenost operátora. Doba výpočtu je závislá na metodě 
výpočtu, na zvoleném počátečním počtu elementů, na četnosti přesíťování a na 
použitém hardwaru.   

Zpracování výstupních dat 
Jedná se o problémy spojené se způsobem zobrazování a interpretace výsledků, jaké 
jsou možné výstupy výsledků a jejich přesnost pro další softwarové řešení. 

Možnosti využití simulace 
� Možnost simulace tepelného zpracování, struktury po tepelném zpracování, 

zhrubnutí zrna, rozdělení strukturních fází, rozdělení zbytkových pnutí v materiálu 
po tváření a pod. 

� Předpověď vzniku mikrotrhlin v materiálu, zahrnutí různých kritérií s ohledem na 
tvářecí teplotu. 

� Výpočet a předpověď opotřebení tvářecího nástroje. 
� Možnost sledování trajektorie pohybu vybraných částic tvářeného materiálu. 
� Možnost vícestupňového tváření, přenos mezi jednotlivými nástroji [33]. 

2.2.4 Příklady využití simula čních program ů 
Zásadní problém modelového tváření spočívá především v rozdílné tepelné bilanci 
reálného velkého výkovku a malého modelu. Čím je poměr modelu a reálného kusu 
větší, tím je uvedený problém horší. Jednou z možností je volba co nejmenšího poměru 
mezi velikostí modelu a reálného výkovku.  

2.2.4.1 Simulace volného kování monobloku 
Západočeská univerzita v Plzni řešila vývoj nové úsporné metody přesného volného 
kování zalomené hřídele. Pomocí MKP simulací byl navržen modelový experiment 
v měřítku 1:5. Na modelu velké, 12krát zalomené, volně kované hřídele byla ověřována 
nejen funkčnost metody kování zdvihu, vhodnost přípravků a kovadel, ale i funkčnost 
a přesnost celého technologického řetězce, obrázek 42. Při celkové délce modelu 
1800 mm bylo docíleno odchylky od MKP simulace menší než 30 mm, což představuje 
relativní odchylku 1,6 %.  

Obrázek 42 - a) model v M1:5 monoblokové hřídele, b) zkouška v M1:5, délka 
1800 mm, c) model 1:1 výkovku monoblokové hřídele délky 9 m, d) kování v praxi [40] 

a) b) 

c) d) 
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Na základě získaných výsledků byl proveden transfer technologie do reálných rozměrů. 
Vyrobila se potřebná kovadla a přípravky. V procesu reálného kování byl použit 
identický postup z modelu s jedinou odchylkou, která spočívala v jiném způsobu 
manipulace s výkovkem. Díky vlastní hmotnosti kovaného kusu došlo k jeho ohnutí, 
a tím ke zvětšení odchylky v rozměrech. Tato okolnost nebyla zohledněna ve MKP 
simulacích a v modelu 1:5 se neprojevila. Teprve po změně způsobu manipulace bylo 
dosaženo požadované rozměrové přesnosti výkovku, která byla předikována na základě 
výsledků dosažených na modelu 1:5 [40]. 

2.2.4.2 Aplikace MKP na proces kování velkých výkovků 
Firma Doosan Heavy Industries vyrábí velké výkovky pro zařízení elektráren, lodní 
motory a průmyslové závody. Metoda kování ramene středního kusu zalomené hřídele 
v polouzavřené zápustce musela být z důvodu změny designu lodního motoru nahrazena 
metodou ohybového kování. Nově navržený tvar měl prodloužená ramena. Pomoci 
MKP analýzy byla ověřena navržena technologie ohýbání a provedena rozměrová 
kontrola. Na obrázku 43 je znázorněn postup ohýbání a rozměrová kontrola se 
zaměřením na ojniční čep z vnitřní strany ramen, kde při zvolené metodě výroby 
vznikají v těchto místech přeložky a musí se volit tvar předkovku i technologie ohybu 
tak, aby tyto nedostatky byly mimo čisté rozměry po opracování [41]. 

 

Obrázek 43 - Postup kování středního kusu ohýbáním a ověření tvaru výkovku se 
zaměřením na vnitřní oblast budoucího ojničního čepu analýzou MKP [41] 

2.2.4.3 Aplikace 3D simulace pro kování metodou RR 
Firma KOBE STEEL, LTD. před zavedením kování velkých zalomených 
monoblokových hřídelí metodou RR do výroby provedla analýzu pomoci MKP. 
V místech, kde se na zápustky aplikovalo mazadlo, byl předpokládán koeficient tření 
µ=0,1. Kde se mazadlo nepoužilo, předpokládal se koeficient tření µ =0,3.  

Tvar skutečného výrobku a numerického modelu je na obrázku 44. Výsledek rozboru 
ukázal dobrou shodu se skutečným výkovkem, a proto MKP analýzu využívají pro 
každý nový typ výkovku [42]. 

Obrázek 44 - Porovnání výkovku s výsledkem matematické simulace analýzou 
MKP [42] 
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2.3 ZÁPUSTKOVÉ KOVÁNÍ  
Zápustkové kování se provádí ve zvláštním nástroji - zápustce. Zápustka je většinou 
dvoudílný nástroj tvořený horním a dolním dílem. Horní díl zápustky je upevněn 
k beranu bucharu nebo lisu, dolní díl je upevněn k šabotě bucharu nebo ke stolu lisu 
[43]. Při zápustkovém kování záleží počet kovacích dutin na tvaru výkovku, ale též na 
tvaru výchozího materiálu. V případě složitějších tvarů je nutno kovat ve více dutinách. 
Jen zřídkakdy se stane, že k vykování výkovku stačí jedna dutina. 

Zápustkové kování můžeme rozdělit na: 
a) kování s výronkem (dutina zápustky otevřená), obrázek 45, 
b) kování bez výronku (dutina zápustky uzavřená), obrázek 46. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 45 - Otevřená zápustka s výronkem [44] 

Rozměry zápustkových výkovků se zvětšují o hodnotu smrštění vychladlého výkovku, 
přídavky na opracování a technologické přídavky (úkosy bočních ploch do dělící 
roviny, zvětšení tlouštěk stěn žeber, apod.).  

Při zápustkovém kování se výchozí polotovar ohřátý  na potřebnou kovací teplotu vloží 
do dutiny zápustky a působí se na něj silou tvářecího stroje. Materiál se deformuje 
a vyplňuje dutinu zápustky. Při kování na bucharu  je dutina zápustky vyplňována 
postupně během několika úderů. Při kování s výronkem je přebytečný materiál vytlačen 
do zvláštní dutiny a vytváří výronek, který se dodatečně odstraňuje ostřiháváním [43]. 
Zúžená část se nazývá můstek, rozšířená část je zásobník. Na výronek připadá běžně 3 
až 15 % ztrát kovu [44]. Funkcí výronku je několik:  
� pojmutí přebytečného materiálu - vyrovnává objemové rozdíly výchozího 

polotovaru a také vyrovnává zvětšování objemu dutiny v důsledku jejího opotřebení, 

� ovlivnění toku materiálu uvnitř zápustky - klade odpor proti vytékání kovu ze 
zápustkové dutiny, což podporuje její dokonalé zaplňování, 

buchar 
lis 
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� tlumí rázy při vzájemném dosednutí dílů zápustky.  

Pro zápustkový výkovek se musí nejprve určit dělící rovina. Ve slévárenství se   
s výhodou volí dělící rovina jedna z hlavních rovin odlitku. V kovárenství se volí dělící 
rovina středem nejhmotnější části výkovku. Ke zvolené dělící rovině aplikujeme na 
svislých stěnách úkosy, zaoblené hrany a rohy. Úkosy usnadňují odstranění výkovku ze 
zápustky. Odstraňují-li se výkovky ručně, musí mít úkosy větší než při nuceném 
vyhazování výkovků ze zápustky. Hodnoty úkosů pro zápustkové výkovky kované na 
bucharech se osvědčily ve velikosti 5 až 8º a při kování na lisech asi 3º [45].  

 

Obrázek 46 - Uzavřená zápustka bez výronku [44] 

Uzavřená zápustka na rozdíl od otevřené nemá výronkovou drážku, kov dokonale 
vyplňuje dutinu, výkovek je bez výronku. Výhodou této zápustky je, že výkovek je 
kován na hotovo. Kování je technologicky náročnější, protože polotovar musí mít 
přesný objem jako dutina zápustky, dále jsou zápustky více namáhány, proto mají kratší 
životnost. 

Tok materiálu - informace o toku materiálu je velice důležitá při návrhu tvaru 
předkovků. Nevhodný tok může způsobit vady ve výkovcích [46]. Tok materiálu při 
zaplňování zápustky během zdvihu tvářecího stroje obecně probíhá ve třech fázích. 
Nejprve je polotovar pěchován, materiál se šíří příčně ke směru zdvihu. Druhá fáze 
začíná v okamžiku, kdy tvářený polotovar zaujme celý příčný průřez v dělící rovině 
zápustky, jejíž zbylé dutiny jsou nadále zaplňovány zvýšením odporu proti tečení 
v oblasti výronkové drážky. Třetí fáze je dominantní pro zaplnění dutiny a přebytečný 
materiál odtéká do výronku. Složitost procesu je provázena nehomogenním stavem 
napjatosti a přetvoření. 

2.4 HLAVNÍ ČINITELE OVLIVŇUJÍCÍ TVAŘITELNOST 
Tvařitelnost - je schopnost tělesa plasticky se deformovat za určitých podmínek tváření 
do porušení soudržnosti. Tvařitelnost tedy vychází ze základní charakteristiky tvářeného 
kovu nebo slitiny - plastičnosti, uvažuje dále konkrétní rozměry a tvary tělesa 
a podmínky tváření.  

Hlavní činitele mající vlivy na tvařitelnost jsou fyzikálně-metalurgický charakter oceli, 
termomechanické činitele, napěťový stav a technologické podmínky. 

Fyzikálně-metalurgický charakter oceli - zahrnuje chemické složení, strukturní stav 
oceli, tepelně aktivované děje a způsob dezoxidace. 

Chemické složení oceli - vyjadřuje vliv všech rozhodujících prvků v oceli na 
tvařitelnost. Jsou to základní prvky, legující prvky, nečistoty, plyny, stopové prvky, 
stabilizující či mikrolegující prvky a speciální prvky. Chemické složení závisí na 

kování do uzavřené zápustky na 
lisu 

kování do uzavřené zápustky na 
bucharu 
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složení vsázky, vedení tavby a dezoxidaci. Příklad vlivu legujících prvků na tvařitelnost 
austenitické oceli popisuje obrázek 47.   

 

Obrázek 47 - Vliv legujících prvků na tvařitelnost austenitické oceli [47] 

Pro uzdravovací procesy je rozhodující, zda legující prvek je rozpuštěn v tuhém roztoku 
nebo vyloučen jako precipitát. Podstatou působení legujícího prvku v tuhém roztoku je 
rozdíl v atomových velikostech a elektronové stavbě přísadového prvku a Fe, který 
vyvolává jejich segregaci v oblasti vrstevné chyby. Snížená energie vrstevné chyby 
brzdí volný pohyb dislokací a jejich redistribuci ve fázi formování zárodků i během 
růstu nových zrn. 

Podstatně větší vliv než prvky v tuhém roztoku mají prvky vyloučené ve formě velmi 
jemného precipitátu. Tyto stabilizují substruktury vzniklé při tváření za tepla, omezují 
rozvoj statického zotavení a zabraňují vzniku rekrystalizačních zárodků. Hrubé částice 
působí  jako místa koncentrace deformace a proto v těchto místech dochází k počáteční 
nukleaci rekrystalizačních zárodků [48]. 

Strukturní stav oceli - ovlivňuje chemické složení, výroba a odlévání oceli, teplotní 
a deformační režim při tváření, způsob ochlazování, příp. tepelné zpracování. Posuzuje 
se, zda jde o stav litý nebo protvářený, základní strukturní složky a způsob jejich 
výskytu, makro a mikrostruktura.  

Termomechanické činitele - jsou teplota tváření, deformace, deformační rychlost 
a historie deformace.  

Za účelem zvýšení tvařitelnosti materiálů a snížení deformačního odporu se polotovary 
ohřívají, čímž se zlepšuje tvářecí vlastnosti materiálů (např. rozpustí se precipitáty, 
dojde k homogenizaci lité struktury). Doba ohřevu na kovací teplotu musí být co 
nejkratší, jinak může dojít k narušení povrchové i vnitřní jakosti materiálu. Kratší doba 
minimalizuje negativní projevy ohřevu, oduhličení, opalu a  zhrubnutí zrna. 

Doba ohřevu na teplotě tváření závisí na tepelné bilanci pece, tepelné vodivosti 
materiálu a  rozložení materiálu v komorové peci. 

Rychlost ohřevu je ovlivněna teplotní vodivostí, vlastnostmi ohřívaného materiálu 
a rozměry polotovaru.  
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Na požadovaný ohřev materiálu mají vliv: 
� tepelná vodivost - schopnost přestupu tepla z povrchu do jádra ohřívaného 

materiálu. Čím je vyšší, tím je přestup tepla rychlejší, tepelné napětí menší a doba 
ohřevu kratší. Hodnotí se součinitelem měrné tepelné vodivosti λ [Wm-1K-1];  

� měrná teplotní vodivost a [m2s-1] - vyjadřuje poměr dodaného tepla k teplu 
nezbytnému pro ohřev daného tělesa; 

� měrná tepelná kapacita c [kJkg-1K-1] - vyjadřuje množství tepla, které je zapotřebí ke 
zvýšení teploty na jednotku objemu ohřívaného kovu. Vysoké hodnoty prodlužují 
dobu ohřevu a tím spotřebu energie;  

� hustota kovů slitin ρ [kgdm-3] - další rozhodující vlastnost, vysoké hodnoty 
prodlužují dobu ohřevu a tím také spotřebu materiálu.  

� teplotní roztažnost α [K -1] - její vysoké hodnoty zvětšují tepelné napětí v materiálu, 
lze ji omezit snížením rychlosti ohřevu; 

� plasticita kovů - vzrůstá se vzrůstající teplotou kovu, protože klesá hodnota modulu 
pružnosti. Většina ocelí přechází nad teplotou 500÷550 °C do plastického stavu, 
který je závislý na další změně teploty. Vyšší plasticita snižuje tepelné napětí 
v materiálu a umožňuje zrychlit ohřev, čímž opět klesá spotřeba energie. 

Kromě uvedených vlastností kovů je nutné přihlédnout k dalším faktorům jako je: 
� tvářecí teplota T [°C] - pohybuje se v intervalu mezi horní a dolní kovací teplotou.  

Horní kovací teplota - se volí 150 až 200 °C pod teplotu solidu daného materiálu. 
Deformuje se zpravidla při nejvyšších kovacích teplotách, protože se při nich materiál 
nejsnadněji deformuje, takže kovací časy jsou kratší a při zápustkovém kování netrpí 
tolik zápustky. Čím vyšší je teplota, tím nižší je deformační odpor a opotřebení 
pracovních nástrojů avšak teplota má být nižší, než kritická teplota růstu zrna, při které 
dochází k nežádoucímu zhrubnutí struktury.  

Dolní kovací teplota - závisí na typu ocelí. U podeutektoidních uhlíkových ocelí se 
netváří ve dvoufázové oblasti Ac1-Ac3: ve feritu probíhá rekrystalizace a hrozí nebezpečí 
zhrubnutí zrna. Dokovací teploty jsou 20 až 40 °C nad Ac3. Pro nadeutektoidní oceli se 
tváření ve dvoufázové oblasti používá záměrně: počáteční struktura je perliticko - 
cementitická, cementit po hranicích zrn může tvořit souvislé obálky: křehkost lité 
struktury. Tvářením v oblasti kritických teplot Acm-Ac1 se znemožňuje rekrystalizace 
nahromaděním cementitu v oblasti hranic zrn, který se tak rozdrobí do globulárních 
útvarů. Dokovací teploty sou 40 až 60 °C nad Ac3 [49]. 

Průvodní jevy ohřevu:  
Opal - zokujení - oxidace povrchových vrstev ( důsledky: hmotnostní ztráta kovu, 
nutnost odokujení před tvářením, nižší životnost tvářecích nástrojů, atd.) 

Oduhličení - snížení obsahu uhlíku v povrchových vrstvách. Oduhličení i opalu lze 
předejít ohřevem v ochranné atmosféře nebo vakuu. 

Přehřátí - růst zrna + nutnost dodatečného tepelného zpracování (normalizační žíhání), 
vyloučení sulfidů po hranicích zrna. Lze ještě následnou deformaci za tepla eliminovat. 

Spálení - natavení hranic zrn, vznik nízkotavitelných fosfidických eutektik (P, S po 
hranicích zrn) a totální destrukce oceli [50]. V ohřívaném tělese následkem zvětšení 
jeho objemu vznikají tepelná pnutí. Tato objemová změna nepostupuje najednou celým 
tělesem, neboť je odrazem nerovnoměrného rozdělení teploty v počáteční fázi ohřevu. 
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Napěťový stav - představuje hlavní napětí od vnějších sil, přídavná napětí a vzájemné 
poměry napětí. Je dán konstrukcí nástroje, nejlepší napjatost je všestranný tlak, čehož 
ale nelze docílit, nejhorší napjatost je všestranný tah, kdy jsou ideální podmínky 
křehkého lomu, omezuje se korekcí nástroje, seřizováním, aby nevznikly vady, trhliny, 
přeložky. Napěťový stav při tváření je výsledkem složitého působení napětí od 
zatěžujících sil a přídavných napětí, z pravidla tahových, vyvolaných vnějším třením. 
Na obrázku 48 jsou znázorněné křivky plastičnosti v závislosti na stavu napjatosti [48]. 

Obrázek 48 - Křivky plastičnosti v závislosti na stavu napjatosti [48] 

1- jednoosý tah, 2 - tah po vzniku krčku, 3 - krut (σ1=-σ3), 4 - krut s podélným tahem, 
5 - krut s podélným tlakem, 6 - jednoosý tlak, 7 - tlak s příčným tahem, 8 - tažení drátu, 
9 - kalibrační válcování, rotační kování, 10 - válcování plochých tyčí, 11 - válcování 
pásů; plechů, 12 - pěchování, 13 - volné kování, 14 - protlačování 

V případě dvojosého stavu napjatosti, např. na povrchu pěchovaného válečku, za 
nejvýstižnější kriterium tvařitelnosti je v současnosti považováno HILLovo kriterium, 
obrázek 49. HILL pro materiál, respektující HMH podmínku plasticity, izotropně 
zpevňující, s konstituční rovnicí odvodil podmínku pro vznik lokálního krčku [47] 

0o...n.......pr 2 2 1 ≤=+ εεε  (4) 

 

Obrázek 49 - Schematická limitní křivka [47] 
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Podle této klasické plastické teorie nemůže krček vzniknout, jsou-li při rovinné 
napjatosti obě napětí tahová. Typické deformační stavy přiřazené do Forming Limit 
Diagram (FLD) jsou na obrázku 50. 

 
Obrázek 50 - Typické deformační stavy přiřazené do FLD [47] 

Technologické podmínky - jsou vnější tření na stykových plochách, nerovnoměrná 
deformace, geometrie procesu tváření, tvar a jakost povrchu nástrojů. 

Při tváření materiálů rozeznáváme tři druhy tření lišící se svou fyzikální podstatou: 
Suché tření - nastává při přímém dotyku deformovaného kovu a nástroje bez mazání 
(např. při volném kování, kování za tepla). Základní představa suchého tření je dotyk 
drsných ploch dvou těles, přičemž výstupky plochy jednoho tělesa zapadají do 
prohlubní dotykové plochy druhého tělesa a tím vzniká odpor proti vzájemnému 
posuvu. Tento odpor je úměrný veličině vyjadřující stupeň drsnosti a přítlačné síly. 
Stupeň drsnosti ploch je vyjádřený koeficientem tření, resp. tgφ, kde φ je třecí úhel.  

Polosuché tření - vyskytuje se při tvárnění kovů za tepla nebo za studena při částečném 
uplatnění vlivu mazání funkčních ploch nástrojů pro tvárnění. Vliv mazání na snížení 
tření se nemůže plně uplatnit pro drsnost dotykových ploch, nedokonalé nanášení 
maziva na nástroje a jiné příčiny. 

Kapalné (viskózní) tření - uplatňuje se při dobré viskozitě mazadla a přilnavosti jeho 
molekul na dotykových plochách. Tekuté viskózní maziva vytvářejí  na pracovní ploše 
nástroje tenkou souvislou vrstvu. Proto nedochází k bezprostřednímu styku kovových 
ploch. Odpor proti tomuto pohybu je daný jen vnitřním odporem viskózní kapaliny [50]. 

Koeficient tření 
Při tření dvou těles jejich vzájemný kontakt nastává na dotykovém povrchu jehož 
velikost závisí na mikronerovností dotykových ploch. Skutečná dotyková plocha potom 
představuje jen malou část zdánlivého dotykového povrchu. Při dotyku kovových ploch 
nastává přilnutí deformovaných částí a smyk relativně měkčího tělesa vůči tvrdšímu. 
Jinak dochází k přilnutí v důsledku adheze. 
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Pomocí maziv lze účinně ovlivňovat kontaktní podmínky a tím zlepšovat proces kování 
snížením koeficientu tření. Mazání zlepšuje tok materiálu, brání přestupu tepla 
a zároveň chladí tvářecí nástroje. Používají se přírodní nebo minerální oleje nebo vodní 
a grafitová suspenze, které se odpaří [51] a jiné např. MoS.  

2.5 UZDRAVOVACÍ PROCESY BĚHEM A PO PLASTICKÉ 
DEFORMACI 

Vycházíme-li z představy, že při plastické deformaci za tepla, doprovázené dynamickou 
rekrystalizaci, vznikají zárodky trhlin přednostně na hranicích zrn, bude šíření těchto 
trhlin značně omezeno dynamickou rekrystalizaci, poněvadž vznikem nových zrn 
nebude již trhlina umístěna na hranici zrn. V průběhu další deformace musí tedy 
vzniknout nové zárodky trhlin na nových hranicích zrn. 

K lomu dojde po nahromadění určitého kritického počtu trhlin. Podmínky mezní 
plasticity můžeme tedy vyjádřit vztahem [52]: 

crm KNeS =ε  (5) 

kde Sεm  je mezní plasticita, ecr je kritická deformace pro vznik trhlin, N je kritický 
počet trhlin, K je konstanta ekvivalentnosti. 

Po různých úpravách dostaneme vztah mezní plasticity v závislosti na teplotě [52]:  
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Γ= 312 σε  (6) 

kde Γ je energie potřebná pro vznik lomu, E je modul pružnosti, k je Boltzmannová 
konstanta, Cl a B jsou konstanty, T je teplota, Z je Zener-Hollomonův parametr, Ω 
je atomový objem, σ je deformační napětí, Dol je konstanta objemové samodifuze. 

Zotavení a rekrystalizace 
Kovové materiály zpevněné plastickou deformací po tváření mají vyšší mez kluzu, 
pevnosti a zhoršené plastické vlastnosti, tedy menší tažnost, nižší kontrakci 
a houževnatost. Před dalším zpracováním tvářením je proto nutné ohřevem na 
dostatečně vysokou teplotu, žíháním obnovit jejich původní mechanické vlastnosti. 
Během žíhání probíhají děje, které se souborně označují jako odpevňovací. Podle 
teploty a doby žíhání, které mají největší vliv na změny struktury, se tyto procesy 
označují jako zotavení a nebo rekrystalizace.  

Zotavení 
Při zotavení kovových materiálů po jejich deformaci dochází ke snížení hustoty 
bodových poruch a mění se dislokační struktura. Tyto děje nezpůsobují změnu tvaru 
a velikostí zrn, a tak nedochází ani k výrazným změnám mechanických vlastností. 
Avšak zotavením se snižuje i vnitřní napětí a mohou se tím mírně změnit i mechanické 
vlastnosti. Procesy zotavení probíhají za poměrně nízkých teplot a jsou velmi silně 
závislé na chemickém složení kovu, na jeho čistotě a také na velikosti předcházející 
deformace. 

Statická rekrystalizace 
Zvýši-li se teplota žíhání, přechází proces zotavení na rekrystalizaci. Jestliže na těleso 
nepůsobí žádné vnější síly, rekrystalizace se označuje jako statická. Hustota dislokací 
klesá pohlcováním velkoúhlových hranic rostoucích rekrystalizovaných zrn. Zřetelně 
lze rozlišit strukturu tvářeného a rekrystalizovaného stavu kovu. 
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Pro hodnocení rekrystalizovaného podílu objemu lze použít Avramiho rovnici [53]: 

( )nKX τ−−= exp1  (7) 

kde X je podíl rekrystalizovaného objemu za čas [%], K je parametr závislý na 
termomechanických podmínkách tváření, τ je čas a n je kinetický exponent. 

Rychlost růstu nových rekrystalizovaných zrn vyhovuje Arrheniově rovnici [54]:  






−=
RT

Q
vvg exp0  (8) 

kde vg je přírůstek velikosti zrna za jednotku času, Q je aktivační energie,            
R=8,314 Jmol-1K-1 je univerzální plynová konstanta a v0 je konstanta závisející na 
podmínkách rekrystalizace. 

Větší deformace snižuje teplotu nutnou pro rekrystalizaci. Velmi důležitým faktorem 
pro průběh rekrystalizace je i stupeň nehomogenity deformace v průřezu 
deformovaného tělesa a tvorba deformačních textur. 

Dynamické zotavení a rekrystalizace  
Probíhají-li odpevňovací pochody za působení vnějších sil, které vyvolávají plastickou 
deformaci kovu, odpevnění se označuje jako dynamické. Dynamické odpevnění závisí 
kromě podmínek, za jakých deformace probíhá, teploty, velikosti a rychlosti deformace, 
i na chemickém složení a na struktuře materiálu. V závislosti na rychlosti a velikosti 
deformace má dynamické odpevnění charakter creepových mechanismů a nebo se jedná 
o tváření za tepla. U creepu se jako odpevňovací mechanismus uplatňuje zejména 
dynamické zotavení. Působící napětí při žíhání je konstantní a menší než mez kluzu za 
dané teploty a rychlosti deformace i celková deformace jsou malé. Při tváření za tepla 
jsou deformační napětí vyšší, v závislosti na použité technologii se mění jejich průběh 
a jejich odpevnění probíhá převážně mechanismem dynamické rekrystalizace [54]. 

K dynamické rekrystalizaci dochází, když hustota dislokací dosáhne jisté kritické 
hodnoty, která závisí na energii vrstevné chyby tvářeného materiálu. Dynamická 
rekrystalizace je proto podmíněná minimální hodnotou deformace.  

Kinetika dynamické rekrystalizace se obvykle vyjadřuje v závislosti na deformační 
rychlosti a teplotě tváření. Hodnota plastické deformace pro vznik a konec dynamické 
rekrystalizace v oblasti změkčování je vyjádřená rovnici [48]: 

)/exp( RTkQX=γ  (9) 

kde X je podíl rekrystalizovaného objemu za čas [%], k je exponent závislý na rychlosti 
deformace (k=0,14έ0,15), Q je aktivační energie, R=8,314 Jmol-1K-1 je univerzální 
plynová konstanta a T je teplota v [K].  

2.5.1 Vliv pr ůběhu uzdravovacích proces ů na tva řitelnost 
Se zvyšující se rychlostí uzdravovacích procesů, zejména rekrystalizačních, se zlepšuje 
tvařitelnost kovů a slitin za tepla. Rozhodující podíl vad vzniká při tváření v oblasti 
zpevňování. Mikrotrhliny se objevuji především na hranicích zrn a při tváření bez 
probíhajících uzdravovacích procesů se mohou šířit po hranicích zrn. Migrací hranic zrn 
při rekrystalizačních  procesech se mikrotrhlinky dostanou dovnitř zrna. V poloze 
intragranulární jsou podstatně ztížené podmínky pro šíření a naopak se zlepšují 
podmínky pro jejich tlakové svaření. 
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Zkrácením doby a velikosti deformace potřebné pro nástup dynamické rekrystalizace se 
zmenší velikost oblasti zpevňování a uspíší se migrace hranic zrn. 

Závislost tvařitelnosti za tepla na součiniteli mřížkové samodifuze zpracoval 
S.L.Robbinsen [48]: 

2/1KDSem =  (10)               

kde Sem je mezní intenzita deformace, D je součinitel mřížkové samodifuze [cm2.s-1], K 
je konstanta. 

J. Elfmark upravil vztah na tvar [48]: 
k

Rsem KvS =  (11)  

kde vRs je rychlost statické rekrystalizace [s-1] a k je exponent závislý na rychlosti 
deformace (k=0,15έ0,15). 

Nevýhodou uvedené rovnice je, že vyjadřuje závislost tvařitelnosti za tepla na rychlosti 
statické rekrystalizace. Zpřesnění umožnilo studium kinetiky dynamické rekrystalizace 
a jejího vlivu na tvařitelnost. Rozhodující vliv na kinetiku dynamické rekrystalizace má 
teplota a rychlost deformace. Tvařitelnost je přímo závislá na kinetice rekrystalizace a je 
tím lepší, čím je kratší čas potřebný pro vznik dynamické rakrystalizace. 

Parametrická závislost na dynamické rekrystalizaci má tvar [48]: 
c

SSRdem WKZS =  (12) 

kde K je konstanta, ZRd je Zener-Hollomonův parametr s použitím aktivační energie 
pro dynamickou rekrystalizaci QRd, Wss je teplotně upravený čas rekrystalizace 

)/exp( RTQtW RdSSSS −=  (13) 

 tss je čas do ustálení toku plastické deformace, R je univerzální plynová konstanta, T je 
teplota,  

emS  je 
3

fγ
- mezní intenzita deformace podle krutové zkoušky,  

1

dn
f

πγ =  je smyková deformace do lomu, d je průměr a l je délka zkušební tyče. 

2.6 SMLUVNÍ A SKUTEČNÉ NAPĚTÍ, DEFORMACE  
2.6.1 Smluvní nap ětí, smluvní  (pom ěrná) deformace 
V technické praxi je velmi často používána zkouška tahem při konstantní deformační 
rychlosti. Sleduje se závislost smluvního napětí σ na smluvní (poměrné) deformaci ε. 
Smluvní napětí je definováno jako poměr deformační síly F a průřezu S0 
deformovaného vzorku. S0 je v případě smluvního napětí počáteční průřez vzorku. 
Tento průřez se používá pro výpočet napětí během celého průběhu deformačního 
experimentu. Smluvní (poměrná) deformace je dána vztahem [55]:  

00

0

l

l

l

ll ∆=
−

=ε  (14) 

kde l je délka vzorku po přetržení, l0 je počáteční délka vzorku. 
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Určení meze kluzu 
Mez kluzu je napětí při němž začíná vznikat plastická deformace. Podle obrázku 51 by 
se mělo uvažovat za mez kluzu napětí, při kterém dochází k odklonu diagramu od 
přímky. Takto zjištěná hodnota meze kluzu by však byla závislá na citlivosti snímače 
prodloužení. Proto se zavádí smluvní mez kluzu Rp0,2, což je napětí, které vyvolá 
plastickou deformaci o velikosti εp=0,002 (0,2 %). I v tomto případě je nutné při měření 
tahového diagramu použít snímače prodloužení. Ze záznamu napětí - deformace se 
hodnota meze kluzu Rp0,2 určí tímto postupem: na ose poměrných deformací se vyznačí 
hodnotu deformace 0,2 %. Tímto bodem se vede rovnoběžka s přímkovou částí 
tahového diagramu. Bod, kde protíná rovnoběžka závislost napětí - deformace je napětí 
smluvní meze kluzu Rp0,2. 

Počáteční úsek diagramu je přímkový a odpovídá elastické deformaci. V případě, že 
prodloužení bylo snímáno snímačem umístěným na zkušebním tělese, pak tato přímka 
je popsána Hookeovým zákonem εσ E= , kde E je modul pružnosti v tahu materiálu 
zkušebního tělesa. 

V další části diagramu dochází k odklonu od přímkové závislosti (v důsledku plastické 
deformace), přírůstek napětí v závislosti na deformaci (deformační zpevnění) postupně 
klesá až na nulovou hodnotu. Až do tohoto okamžiku se měrná část zkušební tyče 
deformuje rovnoměrně ( dochází k rovnoměrnému zužování průřezu). Další deformace 
je provázena poklesem napětí a vznikem krčku na měrné části zkušebního tělesa [56].  

Mez kluzu je pro materiál velice důležitou charakteristikou. Jedná se o základní 
kritérium pro výpočet dovoleného namáhání. 

Mez pevnosti Rm [MPa] je maximální napětí dosažené ve smluvním diagramu napětí -
 deformace, což je poměr hodnot maximální síly dosažené při zkoušce Fmax a původního 
průřezu zkušebního tělesa S0. 

U tvárných materiálů je mez pevnosti dána hodnotou smluvního napětí, při němž se 
začíná vytvářet na zkušebním tělese krček. K lomu tělesa dojde při smluvním napětí Rf 
(lomové napětí) až po vzniku krčku. V případě, že dojde k porušení zkušebního tělesa 
po malé nebo nulové plastické deformaci, pak hodnota Rm odpovídá v okamžiku lomu 
Rf, což je lomové napětí [56]. 

 

Obrázek 51 - Tahový diagram a) smluvní; b) skutečný [57] 

2.6.2 Skute čné napětí, skute čná  deformace 
Při deformaci dochází ke změně průřezu vzorku. Aby byla zohledněna tato skutečnost, 
zavádí se veličiny skutečné napětí σ  a skutečná deformace ε . Vztahy pro skutečné 
napětí a deformace sou odvozeny z předpokladu, že se zachovává objem vzorku. Při 
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tahové zkoušce tedy platí: S0l0 = Sl. S0 zde značí počáteční průřez a l0 počáteční délku 
vzorku, S, l pak značí průřez a délku někdy během deformování (aktuální průřez 
a délka). Aktuální průřez tedy určíme jako S = S0l0/l. Skutečné napětí  a deformace je 
potom [55]:  

( )εσ +=
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kde F je působící síla a S0 je velikost počátečního průřezu tělesa,  
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Skutečný diagram, na rozdíl od smluvního diagramu, je rostoucí funkcí. Nejvyšší napětí 
v tomto diagramu je skutečné napětí v okamžiku lomu, viz obrázek 51. 

Zkouška tlakem  
Používá se méně často (např. u ložiskových kovů, litiny, vrstvených tvrzených hmot, 
keramických látek, stavebních hmot apod.). U ocelí nebývá tato zkouška nutná, neboť 
hodnoty meze úměrnosti a meze kluzu v tahu i tlaku jsou přibližně stejné. Zkušební 
tělesa mívají tvar válečku o průměru 10 až 30 mm. Výška válečku h se při hrubých 
zkouškách rovná průměru d, při přesných měřeních se volí výšku h  2,5 až 3 násobek d.  

V prvním údobí zkoušky je křivka napětí strmá, materiál odolává tlaku a tvoří se tzv. 
tlakové kužele. V druhém údobí hmota tělesa lehce klouže po kuželových plochách do 
stran, což se jeví v tlakovém diagramu menším vzrůstem napětí vzhledem k deformaci.  

Jakmile se tlakové kužele k sobě přiblíží (třetí údobí), vzrůstá odpor proti stlačování 
a křivka stlačení má opět strmý průběh. Této třetí fáze se obvykle u tlakových zkoušek 
nedosahuje. U křehkého materiálu nastává rozdrcení (lom) bez plastické deformace.  

V případě tlakové zkoušky se získají podobné vztahy [56]:  

( )εσ −= 1
0S

F
 (17) 

( )εε −= 1ln  (18) 

 

Obrázek 52 - Průběh tlakové deformace zkušebního válečku [56] 
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3 CÍLE PRÁCE 
Cílem disertační práce bylo na základě dosavadního stavu poznání vyvinout takový 
postup výroby středních kusů daného typu v zápustce, který bude možné zavést 
v sériové výrobě do praxi za účelem snížení nákladů na výrobu při stejné nebo zvýšené 
jakosti těchto výkovků. 

Vzhledem k velmi širokému záběru problematiky bylo nutno řešit spoustu 
technologických i konstrukčních problémů a byly vytyčeny následující cíle práce: 

� Provedení analýzy příčiny selhaní prvních dvou neúspěšných pokusů kování 
středních kusů typu S50MC v zápustce, v měřítku 1:3.  
V rámci tohoto cíle budou prošetřeny příčiny neúspěšných prvních dvou pokusů 
pomoci simulačních analýz MKP. 
Výstupem budou určené možné příčiny selhání těchto pokusů a návrh opatření. 

� Provedení optimalizace kování středních kusů typu S50MC v zápustce, 
v měřítku 1:3. 
V rámci tohoto cíle budou prošetřeny možnosti výroby středního kusu S50MC 
v zápustce, v měřítku 1:3 pomoci simulačních analýz MKP. 
Výstupem bude navření optimálního tvaru předkovku pro optimální tok materiálu na 
jednu operaci, vhodného geometrického tvaru dutiny zápustky a konstrukční 
provedení nářadí, experimentální kování. 

� Prověření možnosti výroby středních kusů typu S35MC v zápustce, v měřítku 
1:1 na hydraulickém lisu 60 MN nebo 120MN 

 V rámci tohoto cíle budou prošetřeny možnosti výroby středního kusu S35MC 
v zápustce pomoci simulačních analýz MKP.  

 Výstupem bude navření optimálního tvaru předkovku pro optimální tok materiálu na 
jednu operaci, vhodného geometrického tvaru dutiny zápustky a konstrukční 
provedení nářadí, aby bylo možné provedení experimentálního kování.  

� Provedení experimentálního kování středního kusu S35MC v zápustce, 
v měřítku 1:1 na hydraulickém lisu 60 MN nebo 120MN 

 Cílem tohoto bodu je vyrobit nářadí dle optimalizace, provést experimentální kování 
pro ověřeni technologie v praxi a zavedení sériové výroby do praxe.   

 Výstupem tohoto bodu bude vykovaný střední kus S35MC, který následně bude 
podroben testům pro aprobaci a optimalizace technologie pro zavedení do praxe pro 
sériovou výrobu. 

� Prověřit možnosti výroby středních kusů typu S42MC v zápustce, v měřítku 
1:1 na hydraulickém lisu 60 MN nebo 120MN 

 V rámci tohoto cíle budou prošetřeny možnosti výroby středního kusu S42MC 
v zápustce pomocí pomoci simulačních analýz MKP.  

 Výstupem bude navření optimálního tvaru předkovku pro optimální tok materiálu na 
jednu operaci, vhodného geometrického tvaru dutiny zápustky a konstrukční 
provedení nářadí, aby bylo možné reální kování.  

� Prověřit možnosti výroby středních kusů typu S50MC v zápustce, v měřítku 
1:1 na hydraulickém lisu 60 MN nebo 120MN 

 V rámci tohoto cíle budou prošetřeny možnosti výroby středního kusu S50MC 
v zápustce pomocí pomoci simulačních analýz MKP.  

 Výstupem bude ověření možnosti výroby středního kusu S50MC v zápustce na 
hydraulickém lise 60MN nebo 120MN.  
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4 RACIONALIZACE KOVÁNÍ ST ŘEDNÍCH KUSŮ 
ZALOMENÝCH HŘÍDELÍ 

V současné době roste poptávka po tzv. malých zalomených hřídelí, tj. do velikosti 
S50MC. Firmě VHM a. s. patří třetí místo ve světové produkci zalomených hřídelí. 
Rozhodujícími faktory, podle kterých se řídí odběratelé, je vyráběné množství, dodací 
lhůty, kvalita a cena. Pro udržení konkurenceschopnosti, je nutné vyvíjet pořád nové 
a nové technologie výroby středních kusů pro zalomené hřídele, např. „kováním  
v zápustce“ [3], které povedou hlavně k úspoře materiálu a snížení výrobní ceny při 
minimálně stejné kvalitě.  

Je třeba říci, že pro zápustkové kování středního kusu nejde o příliš složitý tvar, ale 
vybrání mezi rameny středního kusu je velmi úzké a hluboké. Příslušný nástroj tedy 
musí být velmi dlouhý a štíhlý.  

Po zpracování odhadovaného ekonomického zhodnoceni kování malých zalomených 
hřídelí se přistoupilo k řešení kování středních kusů typu S50MC novou technologii 
kování v zápustce, protože právě u tohoto typu vycházela úspora a efektivnost použitím 
nové technologie nejlépe. Poté se mělo řešit kování v zápustce středních kusů typu 
S35MC a S42MC dle poptávky.  

4.1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU VÝROBY STŘEDNÍCH 
KUSŮ PRO POLOSKLÁDANÉ ZALOMENÉ H ŘÍDELE 

Typy středních kusů pro poloskládané zalomené hřídele  
Je několik základních typů poloskládaných zalomených hřídelí. Označují se písmeny 
a číslicemi. Písmena při číslici nemají žádný význam pro výrobu a číslice označují řadu 
typu motoru, kterých může být více variant a provedení. Proto výroba záleží jen na 
dodaném výkresu od zákazníka. Příklad označení a hmotnosti výkovků středních kusů 
vyráběných ve VHM jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1 Označení a hmotnosti výkovků středních kusů vyrobených volným kováním 

Typ Hmotnost (výkovku) [kg] 
S26MC 2130 
S35MC 3860 
S42MC 5300 
L42MC 5600 
S50MC 8500 
S46MC 9000 
RT48TB 9500 

S50MC-C 10500 
RTA52 11000 
RTF50 12000 
S60MC 16000 

L70MC-C 23500 
S70MC-C 27500 
K80MC-C 29000 

RTA72 29500 
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Výrobci a odběratelé zalomených hřídelí  
Mezi popřední výrobce zalomených hřídelí patří firmy uvedené v tabulce 2. 

Tabulka 2 Popřední výrobce zalomených hřídelí 

stát firma do velikosti 
Španělsko Sidenor K98MCC 

Polsko Celsa Huta Ostrowiec S70MCC 
Japonsko Kobe Steel K98MCC 

Doosan Engine K98MCC 
Jižní Korea 

STX S70MCC 
Čína SMCC K98MCC 

Jižní Korea HYUNDAI HEAVY INDUSTRY K98MCC 
Česká republika VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY,a.s. K80MCC 

Mezi nejvýznamnější odběratele poloskládaných zalomených hřídelí pro dvoutaktní 
pomaluběžné lodní motory dle licence MAN B&W a Wartsila New Sulzer Diesel patří 
výrobci uvedení v tabulce 3.  

Tabulka 3 Nejvýznamnější odběratelé poloskládaných zalomených hřídelí 

stát město (firma) 
Korea Changwon-city (Doosan Engine, STX Engine Co., Ltd), 

ULSAN ( Hyundai Heavy Industries Co., Ltd)  
Čína SHANGHAI - Hudong Heavy  Machinery Co., Ltd, Yichang 

Marine Diesel Engine Plant, Dalian Marine Diesel Works) 
Chorvatsko Pula, Rijeka, Split (BRODOSPLIT Diesel Engine faktory, 

Uljanik Strojogradnja d.d, 3Maj - Motori i Dizalice) 
Dánsko Frederikshavn (MBD Alpha Diesel) 

Švýcarsko Winterthur (Wärtsila) 

Japonsko  Takasago (Kobe steel) 

Polsko Poznaň, (HCP Poznaň) 

Stávající technologie výroby středních kusů typu S50MC ve VHM 
Střední kusy typu S50MC se kovají jen ohýbáním. Kování probíhá u lisu 120MN 
a z ingotu 8K64SF se získají 4 střední kusy. Na kus připadá 14700 kg ingotové oceli. 
Spotřební hmotnost výkovku je cca 11200 kg. Hmotnost opracovaného středního kusu 
je cca 4500 kg. Kove se na 7 kovářských operací, po každé operaci následuje ohřev:   
1. - vykovat manipulační čep 
2. - předkovat na rozměr 1400 x 1200 x délka 
3. - částečně předkovat na 1120 x 730 x délka, značit                                                              
4. - vykovat 2 ks předkovků 
5. - předkovat zbytek ingotu 1120 x 730 x délka, značit 
6. - vykovat 2 ks předkovků 
7. - ohýbat, hotově kovat. 

Stávající technologie výroby středních kusů typu S42MC ve VHM 
Střední kusy typu S42MC se kovají ohýbáním nebo do bloku a pak pálením. Kování 
ohybem probíhá u lisu 120MN a z ingotu 8K27SF se získají 3 střední kusy. Na kus 
připadá 8000 kg ingotové oceli. Spotřební hmotnost výkovku je 6200 kg. Hmotnost 
opracovaného středního kusu je cca 2500 kg. Kove se na 4 kovářských operací, po 
každé operaci následuje ohřev:   
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1. - vykovat manipulační čep, předkovat na rozměr 1100 x 1000 x délka 
2. - předkovat na 930 x 620 x délka, značit 3 kusy, zatlačit polovadla                                                             
3. - vykovat 3 ks předkovků, ramena osadit na desce, sekat 
4. - ohýbat, hotově kovat. 

Kování do bloku probíhá u lisu 120MN a z ingotu 8K58SF se získají 6 středních kusů. 
Na kus připadá 9000 kg ingotové oceli. Spotřební hmotnost výkovku je 6650 kg. Kove 
se na 3 operace, po každé operaci následuje ohřev: 

1. - vykovat manipulační čep  
2. - pěchovat na D2450, předkovat na 1750 x 950x délka  
3. - hotově kovat. 

Stávající technologie výroby středních kusů typu S35MC ve VHM 
Střední kusy typu S35MC se kovají do bloku a následně se tvar získá pálením. Kování 
probíhá u lisu 60 MN a z ingotu 8K43SF se získá 7 středních kusů. Na kus připadá 
5657 kg ingotové oceli. Spotřební hmotnost výkovku je 3914 kg. Hmotnost 
opracovaného středního kusu je cca 1500 kg. Kove se na 5 kovářských operací, po 
každé operaci následuje ohřev:  

1. - vykovat manipulační čep, srazit hrany 
2. - pěchovat, předkovat na 1500 x 1500 x délka 
3. - předkovat na 1350 x 1350 x délka 
4. - předkovat na 1240 x 760 x délka, značit 
5. - hotově kovat 1 pro 7ks. 

Chemické složení a mechanické hodnoty 
Požadované chemické složení pro splnění podmínky dle materiálového listu MAN 
B&W Diesel A/S pro materiál středních kusů S50MC, S42MC a S35MC je uvedeno 
v tabulce 4.  

Tabulka 4 Požadované chemické složení pro středních kusů S50MC, S42MC a S35MC 

Čís. znak: 013121 Hut. označení: S34MnV Norma: BW P182-1 Typ 
Prvek C Mn Si P S Cr Ni Mo V Cu Al 

min. [%] 0,35 1,3 0,06 - - - - - 0,06 - 0,008 S50MC 
max. [%] 0,37 1,4 0,1 0,012 0,005 0,3 0,3 0,8 0,1 0,25 0,012 

Čís. znak: 036727 Hut. označení: S34CrNi Norma: BW P401-1 
min. [%] 0,32 0,45 0,2 - - 1,45 1,45 0,2 - - 0,015 

S42MC 
a S35MC 

max. [%] 0,36 0,65 0,3 0,015 0,01 1,65 1,65 0,25 0,1 0,3 0,03 

Požadované mechanické hodnoty pro splnění podmínky dle materiálového listu MAN 
B&W Diesel A/S pro materiál středních kusů S50MC, S42MC a S35MC je uvedeno 
v tabulce 5. 

Tabulka 5 Požadované mechanické vlastnosti pro střední kusy S50MC, S42MC a 35MC  

 

Mez 
kluzu 

Mez 
pevnosti 

Prodloužení Zúžení 
Vrubová 

houževnatost 
Tvrdost 

Typ Materiál 

Re [MPa] Rm [MPa] A [ %] Z [%] KV [J] HB [-] 

S50MC S34MnV min. 350 610 – 750 min. 18 min. 40 min. 20 180 – 220 
S42MC 

a S35MC 
S34CrNi min. 590 780 - 950 min. 15 min. 50 min. 32 230 - 290 
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4.2 PRVNÍ MODELOVÉ POKUSY 
První dva modelové pokusy kování středního kusu typu S50MC v zápustce v měřítku 
1:3 byly organizovány a prováděny na nástrojích navržených pracovníky společnosti 
VÍTKOVICE VÝZKUM A VÝVOJ.  Kování probíhalo u lisu 60 MN ve VHM. 

4.2.1 Popis experimentu 
Jak už bylo uvedeno, je více druhů středních kusů S50MC. Pro modelovou zkoušku 
v měřítku 1:3 byl vybrán typ s nejsložitějším tvarem, viz obrázek 53. 

 
Obrázek 53 - Tvar středního kusu S50MC pro modelové zkoušení v měřítku 1:3 

Jelikož se celý střední kus obrábí, byly stanoveny přídavky na obrábění. Bylo navrženo 
uvažovat s přídavky 10 -15 mm na vnitřní plochy, poněvadž ty vytváří nůž a nejsou na 
nich primární okuje. Na boční plochy se uvažovalo s přídavky 20 - 30 mm a v dolní 
části s přídavky 40 - 50 mm, poněvadž tam může napadat mnoho okují. Technologické 
přídavky ukazuje obrázek 54. Otvory v ramenech je nutno zaplnit a pak např. vypálit 
a opracovat. 

Přídavek na obvodu

Přídavek na vnitřní hraně

Přídavky 

u zdvihového

čepu

Přídavek na 

šikmé pološe

 
Obrázek 54 - Technologické přídavky pro modelový výkovek středního kusu S50MC 
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Horní vnitřní hrany byly zarovnány, zeslabené místo na konci ramena by se obtížně 
zaplňovalo. Přídavek na obvodu byl v tomto případě nutný, poněvadž na horním 
nástroji, tzv. noži by jinak musely být špice, které by se přehřívaly a rychle 
opotřebovaly. Totéž platí i pro přídavky u zdvihového čepu. Navíc se ještě použili 
přídavek na šikmé ploše kvůli tomu, že se používal nůž, který měl přibližně 
obdélníkový profil. 

První nástroje pro kování v měřítku 1:3 byly navrženy tak, že dolní nástroj je tvořen 
objímkou a čtyřmi vložkami, které vytvářejí vlastní pracovní dutinu - matrici. Horním 
nástrojem je nůž upnutý v držáku. K jeho vedení se použila objímka, která zapadá do 
matrice, obrázku 55. V dolní části je nůž veden vybráním v dutině, obrázek 56. Vložky 
jsou upraveny tak, aby se naskládaly do prstencové objímky. Mezera mezi rameny byla 
trochu zvětšena a síla ramen zmenšena aby nůž nebyl příliš tenký. 

 

Obrázek 55 - První provedení nástrojů pro modelové lisování v měřítku 1:3  

Obrázek 56 - Tvar dutiny původní zápustky a detail vybrání pro nůž v dolní části dílů B 

SESTAVA 

HORNÍ 
NÁSTROJ 
(NŮŽ) 

OBJÍMKA 
(VEDENÍ) 

 detail nože

 díl A  díl B 
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Na obrázku 57 je znázorněn výkres polotovaru pro střední kus S50MC kovaný 
v zápustce v měřítku 1:3. 

    

Obrázek 57 - Tvar předkovku pro střední kus S50MC kovaný v zápustce v měřítku 1:3 

4.2.2 Postup kování 
Vstupním materiálem je výkovek poměrně jednoduchého tvaru vyrobený volným 
kováním jehož rozměry a tvar jsou důležité zejména pro pokud možno úplné zaplnění 
dutiny ale také pro získání středního kusu s rameny stejných tlouštěk. Tento polotovar 
ohřátý na tvářecí teplotu je umístěn do matrice. Poté je zatlačován nůž do předkovku 
v matrici vedený v objímce, která je částečně vsunutá do matrice. Tvorba ramen 
středního kusu je uskutečněna zpětným protlačením tvářeného kovu skrze prostor mezi 
nožem a stěnami matrice. V poslední fázi kdy je nůž ve spodní úvrati jsou vedením 
dotvářeny ramena středního kusu [7].  

4.2.3 Diskuse 
S výše popsanými nástroji a postupy byly provedeny dvě teplé zkoušky. Provedené 
pokusy však byly neúspěšné. Před nimi se provedla studená zkouška, kdy se vyzkoušela 
manipulace. Při vlastní teplé zkoušce se ukázalo několik problémů. Především nástroje 
do sebe zapadaly velmi těsně. Při studené zkoušce vedení a nůž zapadly do matrice 
s minimální vůlí, při teplé zkoušce o sebe dřely. Zřejmě ohřevem povrchu nástrojů 
došlo vlivem tepelné roztažnosti ke ztrátě vůle, proto že objímka nedovolila vnitřním 
dílům se rozpínat směrem ven. Druhým problémem bylo obtížné stahování středního 
kusu z nože, poněvadž od výkovku se neoddělily vložky s vybráním označované jako B. 
Nůž se nepohyboval v ose dutiny a nezapadl správně do vybrání ve vložkách B, 
následkem toho se asi ohnul a vodicí pouzdro v rohu prasklo. 

Bohužel se nepovedlo dopátrat zda u těchto prvních modelových zkoušek kování 
středních kusů probíhalo nějaké měření či záznamy.  

Bylo rozhodnuto provést kontrolní simulační výpočty a analyzovat možné příčiny 
selhání těchto dvou pokusů.  
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4.3 KONTROLNÍ SIMULAČNÍ VÝPOČET 
4.3.1 Použitý software, vstupní parametry 
Výpočet byl proveden programem MARC K6. Protože se jedná o symetrickou úlohu, 
byla řešena pouze čtvrtina geometrie. Rozměry modelu a postup je popsán výše. 
Problém byl řešen jako spojená třírozměrná nelineární teplotně-mechanická kontaktní 
úloha. Kromě přestupu tepla do nástroje, zápustky a volného prostoru byl uvažován 
i vznik tepla z přetvoření materiálu a tření. Materiálové vlastnosti byly uvažovány jako 
teplotně závislé. Zápustka i nástroj byly pokládány za tuhá tělesa. Protože materiálové 
charakteristiky pro používanou ocel na zalomené hřídele typu S50MC nebyly zatím 
k dispozici, z časového důvodu, první modelové výpočty byly provedeny s náhradním 
materiálem z databáze programu, ocel CK45.  

Hodnoty součinitelů přestupu tepla mezi povrchy výkovku a nástroje nebo zápustky 
nebyly známy, proto byly součinitelé přestupu tepla mezi všemi  plochami v kontaktu 
pokládány za stejné a jejich hodnota byla odhadnuta. Přestupy tepla z výkovku do 
prostoru a sáláním mezi povrchy výkovku a zápustky nebo nástroje byly zanedbány. 
Teplota předkovku byla 1100 ºC. 

Hodnota součinitele tření byla odhadnuta na 0,6 a byla stejná pro všechny kontaktní 
plochy. Nástroj se pohyboval konstantní rychlostí 25 mmsec-1. Z důvodů zjednodušení 
a urychlení výpočtu nebyla uvažována tvářecí plocha horní desky - vedení. 

4.3.2 Výsledky simulace 
Na obrázku 58 je model polotovaru, počáteční kontakt nástroje s polotovarem 
a počáteční fáze kování, kde zatlačováním nože do materiálu je tento vtlačován mezi 
zaoblení nože a plochu zápustky.  

 

Obrázek 58 - Model předkovku a počáteční poloha nástroje a předkovku; počátek 
tváření 

V důsledku tření mezi zápustkou je pak tento materiál dále vtahován do této mezery 
a rychle vytvoří špičatý výběžek, tzv. blánu, obrázek 59. Tato blána rychle chladne, 
zvyšuje potřebnou tvářecí sílu, způsobuje rychlejší ohřev nástroje i zápustky v těchto 
místech a v důsledku větších třecích sil i zvýšené opotřebení příslušných ploch, hlavně 
nože.   
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Obrázek 59 - Počátek vytvoření blány 

Obrázek 60 ukazuje směry posuvu materiálu při deformaci v horní části výkovku při 
zpětném pohybu materiálu a poněkud nečekaný tvar horní plochy tvářeného polotovaru. 
Pronikáním nože do materiálu se tvoří budoucí ramena středního kusu. Tok materiálu je 
ale od spodní plochy nože pod určitým malým úhlem a tvoří se mezera mezi nožem 
a materiálem. Ve vrchní části se materiál opět dotýká širší strany nože co odpovídalo 
i skutečnosti. 

    

Obrázek 60 - Směry deformací v horní části výkovku a odtažený materiál od nože 

V poslední fázi lisování je už materiál natlačen ve vybrání, který slouží i jako vedení 
pro nůž a vlivem odvodu tepla rychle chladne. Když nůž zachází do vybrání, dochází 
k střihání materiálu, obrázek 61. Dochází při tom k nárůstu deformační síly. Je zde také 
velké riziko, vzhledem k rozměrům vybrání a nože, že se nůž z různých důvodů vychýlí 
a do vybrání nebude naveden přesně ale narazí na stěnu zápustky, mimo vybrání.  
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Obrázek 61 - Počátek stříhání materiálu ve vybrání 

4.3.3 Diskuse 
Výsledky simulace byly porovnány s výsledky provedených zkoušek a rozdíly byly 
pečlivě analyzovány. Z matematické simulace a podrobné analýzy vyplynulo, že první 
pokusy selhaly zejména z těchto důvodů: 
� nevhodně zvolený tvar tvářecích nástrojů, zejména nože; 

� nepřesně vyrobené jednotlivé díly spodního nástroje;  

� nebyl proveden předehřev tvářecích nástrojů před uskutečněním tváření; 

� nebylo provedeno mazání tvářecích nástrojů; 

� nebyl učiněn pokus s odstraněním okují před tvářecím procesem 

� nevhodně zvolené rozměry a tvar vybrání pro nůž, které slouží zároveň i jako vedení 
a “zásobník” přebytečného kovu u čelní plochy nože v jeho dolní úvrati. 

Tyto nedostatky způsobily následující důsledky: 
� nůž nebyl přesně centricky veden objímkou při průniku tvářeným kovem což 

způsobilo vznik nestejné tloušťky ramen; 

� nevhodný tvar čelní plochy horního nástroje - nože měl za následek průnik kovu 
mezi nůž a vodicí stěnu vložky matrice (vznik blan) - došlo tak k poškození 
aktivních povrchů těchto nástrojů a ke “zbrždění” průběhu tváření; 

� nedošlo k dokonalému zaplnění dutiny zápustky; 

� došlo k “zamrazení” výkovku v dutině zápustky a poškození tvářecích nástrojů 

� u nože a objímky bylo toto poškození neopravitelné. 

Dále simulace ukázala, že některé plochy zápustky jsou namáhány časově rychle 
proměnnými silami. Také teploty zápustky při prvním a posledním kováním se mohou 
podstatně lišit. K působení těchto sil a teplot by mělo být přihlédnuto při konstrukci 
a dimenzování zápustky a to zvláště proto, že zápustka bude složena z několika části 
a bude se v ní kovat několik výkovků poměrně rychle za sebou.  

Vzhledem k tomu, že výpočty byly provedeny z náhradním materiálem, nemohlo se 
vyhodnotit průběh silových, napěťových či teplotních charakteristiky. Ale hlavním 
úkolem kontrolního výpočtu bylo objasnit, proč tyto první dva pokusy nedopadly dobře, 
co se povedlo. 
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5 NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ A EXPERIMENTY 
KOVÁNÍ STŘEDNÍCH KUSŮ V ZÁPUSTCE  

Předtím, než bylo rozhodnuto o dalším rozvoji a experimentech nové technologie 
kování středních kusů zalomené hřídele v zápustce, bylo nutno stanovit pomoci 
simulačních výpočtů, zda bude vůbec možné na stávajících výrobních agregátech tuto 
novou technologii použít ze silových důvodů a z důvodu správného vyplnění dutiny 
zápustky. Tvářecí agregáty, 60 MN i 120 MN lis ve VHM, jsou určený výhradně pro 
volné kování a nejsou uzpůsobeny pro zdárný průběh zápustkového kování. Tato 
technologie je natolik specifická, že kontrolní výpočty potřebné tvářecí síly použitím 
klasických empirických vztahů platných pro běžné způsoby zpětného protlačování, by 
neposkytovaly dostatečně přesné výsledky. Proto jedním z hlavních úkolů bylo stanovit 
vyrobitelnost středního kusu v zápustce a potřebnou tvářecí sílu pomocí matematické 
simulace tvářecího procesu metodou konečných prvků [3]. 

5.1 MODELOVÁNÍ KOVÁNÍ ST ŘEDNÍHO KUSU S50MC 
V ZÁPUSTCE, V MĚŘÍTKU 1:3 

5.1.1 Použitý software, vstupní parametry 
Pro simulační analýzy byl použit softwarový systém MSC.MasterKey 2005 s modulem 
MSC.SuperForm, který je používán pro nelineární analýzy. Systém je založen na 
metodě konečných prvků a více bylo o softwaru popsáno v teoretické části.     

Protože se jedná o symetrickou úlohu, byla řešena pouze čtvrtina geometrie. Problém 
byl řešen jako spojená třírozměrná nelineární teplotně-mechanická kontaktní úloha. 
Kromě přestupu tepla do nástroje, zápustky a volného prostoru byl uvažován i vznik 
tepla z přetvoření materiálu a tření. Materiálové vlastnosti byly uvažovány jako teplotně 
závislé. Zápustka i nástroj byly pokládány za tuhá tělesa. Pro modelování tvářeného 
tělesa byl zvolen osmiuzlový isoparametrický šestistěn.  

Protože materiálové charakteristiky pro používanou ocel na zalomené hřídele typu 
S50MC nebyly k dispozici, avšak výsledky toku materiálu v kontrolním výpočtu byly 
ve shodě se skutečnosti dle prvních dvou pokusů, rozhodlo se pokračovat ve výpočtech 
s náhradním materiálem. Z databáze programu MSC.SuperForm byla vybraná jako 
náhrada ocel s označením CK45. Její vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 6.  

Tabulka 6 Modul pružnosti E, součinitel teplotní roztažnosti α, měrné teplo c a tepelná 
vodivost λ jako teplotně závislé, lineární lomené funkce 

 
Hodnoty součinitelů přestupu tepla mezi povrchy výkovku a nástroje nebo zápustky 
nebyly známy, proto byly součinitelé přestupu tepla mezi všemi  plochami v kontaktu 
pokládány za stejné a jejich hodnota byla odhadnuta. Přestupy tepla z výkovku do 
prostoru a sáláním mezi povrchy výkovku a zápustky nebo nástroje byly zanedbány.  

Hodnota součinitele tření byla odhadnuta na 0,6 a byla stejná pro všechny kontaktní 
plochy. Nástroj se pohyboval konstantní rychlostí 25 mmsec-1. Počáteční teplota 

T [ºC] E [MPa]  T [ºC]    α  [K-1]   T [ºC] c [Jkg-1K-1]  T [ºC] λ [Wm-1K-1] 
20 2,1x1011  0-100 1,1x10-5  0 377  0-100 19 
600 1,7x1011  150 1,27x10-5  1100 565  300 17,54 
700 8,0x1010  1100 1,95x10-5     600 13,15 
900 4,0x1010        1100 10,96 
1100 3,0x1010          
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předkovku byla 1100 ºC. Z důvodů zjednodušení a urychlení výpočtu nebyla uvažována 
tvářecí plocha horní desky. 

Protože nebylo možné získat hodnoty rozložení teplot po površích ani jejich časové 
změny, nemělo smysl uvažovat rozdílné hodnoty pro různé plochy, ani změnu v čase. 
Z důvodu stanovení nejvyšší možné síly byly zvoleny nižší teploty tváření. 

Hustota sítě 
Počet uzlů, prvků i časových kroků je omezen použitým počítačem. Při simulacích 
vyžadující desítky hodin výpočtového času je nutno použit restart, to znamená zápis 
všech potřebných hodnot pro určité časové kroky do souborů tak, aby v případě 
jakékoliv chyby bylo možno vypočet znovu nastartovat od nejbližšího použitelného 
kroku.  

Síť je vždy kompromisem mezi mnoha protichůdnými požadavky. Z praktických 
důvodu se používá řidší síť, avšak ta musí být navržena tak, aby byla zaručena 
požadována přesnost simulace. Pro kontrolu se provádí části simulace pro dvojnásobně 
hustou síť, případně víc.  

Obecně platí, že v místech, kde jsou malé deformace a malé rozdíly vypočítaných 
hodnot, mohou být použity větší prvky. Je však třeba dodržet přijatelný poměr mezi 
největšími a nejmenšími prvky. Při příliš velkém rozdílu se vyskytnou numerické 
problémy při řešení.  

Přesíťování se provádí automaticky, vždy když deformované rozměry prvků už 
nezaručují řešení. Při nevhodné počáteční síti pak přesiťování buď zkolabuje nebo 
vzniklá síť způsobí, že úloha nekonverguje.  

5.1.2 Popis experimentu 

Technologie tváření se nezměnila a postup byl stejný jako u prvních dvou případech. Na 
základě předchozí simulace a výsledků zkušebních kování byly navrženy nové tvary 
nástrojů s předpokladem odstranit problémy zjištěné u prvních dvou pokusů. 

5.1.3 Úloha 1 

Geometrie původních nástrojů a polotovaru byla převzata z předchozího kontrolního 
výpočtu, změnil se pouze tvar horního nástroje - nože, na kterém se kratší zaoblené 
hrany v dolní části nahradily za ostré z důvodu zabránění vzniku blan, obrázek 62.  

 

Obrázek 62 - Úprava spodní částí nože, vnější spodní hrany bez zaoblení 

5.1.3.1 Výsledky simulace úlohy 1  
Obrázek 63a ukazuje model předkovku uloženého v zápustce a první kontakt nože 
s polotovarem. Na obrázku 63b je počáteční deformace nožem. Materiál pod nožem je 
rozpěchován a natlačen na boční stěnu matrice. Zároveň je materiál pod nožem 
napěchováván na dno matrice. Postupným zajížděním nože do materiálu se v určitém 
okamžiku začíná v spodní části vyplňovat vybrání pro nůž. Zároveň se ale začínají 
bortit vnitřní hrany ramen a jsou stahovány dovnitř, obrázek 63c, d. Vrchní části ramen 
budoucího středního kusu jsou stahovaný nožem a odtahuji se od matrice. Mezi nožem 
a materiálem se tvoří mezera, obrázek 63d,e. 
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Obrázek 63 - a) model nástrojů a polotovaru, b) počáteční fáze deformace, c) zaplnění 
vybrání materiálem, d) zborcení hran, e) stahování vrchní plochy k noži, odtaženi od 

matrice a vznik dutiny mezi nožem a materiálem 

5.1.3.2 Diskuse 
Úprava nože měla požadovaný efekt a omezilo se vtahování materiálu do mezery mezi 
užší stěnou nože a stěnu zápustky. Avšak v případě větší vůle mezi nožem a stěnou 
zápustky může docházet k tvorbě blan. Této problematice bude nutno věnovat větší 
pozornost. Objevil se ale problém s bortěním vnitřních hran ramen středního kusu. 
Mohlo to být způsobeno tokem materiálu do vybrání pro nůž ve spodní části, který tam 
byl tlačen nožem nebo zvolenou úpravou zaoblení hran. Nerovnoměrný kontakt mezi 
nožem a materiálem se také nezměnil. Opět se materiál od určitého okamžiku začal od 
nože oddělovat a vytvářela se mezi nimi mezera.  

hrana po 
tváření původní 

hrana  

d) e) 

c)  b)  a) 
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Výpočet byl proveden jenom do okamžiku počátku střihání materiálu ve vybrání pro 
nůž. Nůž tedy nebyl zatlačen do konečné polohy a neprovedlo se tváření vrchní části 
ramen středního kusu vedením. Bylo navrhnuto, po úpravách, výpočet provést do 
konečné polohy nože a tedy tváření i vedením.  

5.1.4 Úloha 2 

Bylo navrhnuto změnit tvar nože i zápustky, obrázek 64. Dle návrhu byl nůž  kónický 
a zápustka neměla vybrání pro nůž v spodní části.  Předkovek se nezměnil. 

 
Obrázek 64 - Změna tvaru horního nástroje a tvaru zápustky 

5.1.4.1 Výsledky simulace úlohy 2  

Na obrázku 65a je model nože a polotovaru umístěného v zápustce před lisováním. Při 
postupném pronikaní nože do materiálu se tento začíná napěchovávat v spodní části 
avšak jenom pod nožem. Současně se materiál na vrchní ploše vtahuje podél nože do 
vnitř. Tím se materiál obepíná kolem nože a odtahuje se ve vrchní části širší strany od 
matrice, obrázek 65c.  

 

            

Obrázek 65 - a) model nože, matrice a předkovku, b) pronikaní nože do materiálu, 
c) vtahování materiálu nožem a odtahování ho od matrice ve vrchní části 

Hlubším pronikáním nože je materiál tlačen na všechny strany a z osazení na předkovku 
vznikne přeložka, obrázek 66a,b. V dolní části matrice nemusí dojít k úplnému zaplnění 
materiálem, obrázek 66c. 

 a)  b)  c) 
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Obrázek 66 - Vznik přeložky z osazení a nevyplněny spodek matrice 

5.1.4.2 Diskuse 
Celkově je zde tváření plynulejší a z tohoto hlediska se jeví tato úprava nástrojů 
příznivější. Tato úprava řeší problém při pronikání nástroje do předkovku v spodní 
části, kde nůž nemusí zajít do žádného vybrání. Je zde ale záměrně vytvářena blána. Je 
zřejmé, že čím menší by byla zvolená její tloušťka, tím větší by byla nutná tvářecí síla. 
Došlo by také k nevyplnění matrice materiálem v spodní části zápustky a k vzniku 
přeložky na bočních plochách v místě prosazení na předkovku. Nový tvar nástroje 
a zápustky by tedy vyžadoval i jiný tvar předkovku. Rovněž může dojít k velkým 
nerovnostem na horním povrchu výkovku. Problém by byl i s vedením nože, protože 
kónický tvar by musel mít velkou vůli mezi nožem a otvorem pro nůž ve vedení. Nůž 
by nebyl ničím vedený. To může způsobit šikmé zajetí nože a nerovnoměrné tloušťky 
budoucích ramen středního kusu, v nejhorším případě zajetí do čisté míry a zmetek.   

Obě varianty mají společné to, že tvářený materiál nevede nůž v potřebném směru. 
Naopak různé rozdíly v symetrii ať už teplotní nebo geometrické (uložení předkovku do 
zápustky), mohou způsobit vychýlení nože z přímého směru a obrovské přídavné síly 
jak na nástroj tak na zápustku, nebo výrobu nevyhovujícího středního kusu. Také se 
ukázalo, že pro zvolený tvar předkovku tváření jenom nožem nevede k úplnému 
vyplnění spodní části matrice. 

5.1.5 Úloha 3 
Geometrie nástrojů zůstala stejná jako v úloze 1. Změnil se pouze polotovar. Osazení se 
posunulo níže a rovněž i úkos v spodní části předkovku se posunuly níže, viz 
obrázek 67. Simulace proběhla až do konečné polohy nože a tedy zajetí nože do vybrání 
v spodní části matrice. Uvažovalo se už i tváření horní pěchovací deskou, která tvoří 
zároveň vedení nože. 

 a)  b)  c) 
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Obrázek 67 - Nový tvar předkovku a model sestavy před lisováním 

5.1.5.1 Výsledky simulace úlohy 3 

Počátek tváření probíhal obdobně jako v úloze 1. Nůž pronikal materiálem a vrchní část 
se stahovala podél nože při současnem odtahování od matrice. V určitém okamžiku 
začal materiál téct do vybrání pro nůž. V něm se z osazení začala tvořit přeložka. 
Zároveň se bortily vnitřní hrany ramen, viz obrázek 68.  

 

Obrázek 68 - Tok materiálu do vybrání, vznik přeložky, bortění vnitřních hran ramen 

Tok materiálu pod nožem a ve vrchní části ramen je znázorněn na obrázku 69a. Materiál 
se pod nožem napěchovává a snaží se uhnout do stran čím se prodlužují ramena 
středního kusu a osazení se dostává výše. Tvořící se ramena nejsou v kontaktu s nožem 
celou plochou ale jenom ve spodní a vrchní části, jako by nůž obepínaly obloukem. Po 
zajetí nože do vybrání se materiál postupně střihá o hranu vybrání pro nůž 
a napěchovává. Současně vzniká přeložka, která se nakonec zaková, obrázek 69b-i. 
Následným pěchováním vedením došlo ke srovnání vrchní části ramen i kontaktu nože 
a ramen téměř po celé ploše. 



Vysoká škola bá ňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurg ie a materiálového inženýrství 

Využití matematického modelování pro optimalizaci t oku kovu p ři kování velkých zalomených h řídelí v zápustkách  

Ing. Vladimír LÁSZLÓ  66 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

   
 

 
 

 

Obrázek 69 - Tok materiálu, postupná deformace polotovaru při pronikání nože 
a tváření vedením, vyplňování zápustky, porovnání předkovku a výkovku 

 a)  b)  c) 

 d)  e)  f) 

 g)  h)  i) 

plocha 
matrice 
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5.1.5.2 Diskuse 
Simulace proběhla do konce, tj. nůž zašel do požadované polohy ve vybrání a proběhlo 
i tváření spodní plochou vedení. Do okamžiku, kdy se nůž dostal nad vybrání, probíhal 
proces stejně jako v úloze 1. Při pronikáni nože do vybrání došlo k jeho střihu 
a současně k nadzvednutí osazení předkovku. Tento nedostatek nebyl odstraněn ani 
napěchováním ramen vedením. Tu hrozí, že nůž při šikmém najetí narazí na vrchní 
plochu vybrání a může dojit k poškozeni nástrojů. další problém by byl 
s opotřebováním hran při střihu a vznik blan i po bocích vybrání. V spodní části vybrání 
zůstal materiál. Ten vzhledem k malé tloušťce rychle chladne a zvyšuje tvářecí silu 
v závěrečné fázi tváření. Tváření horní části ramen vedením má také velký vliv na 
tvářecí sílu. Vrchní plochy ramen jsou po průniku nožem zdeformovány a k jejím 
srovnání dojde pěchováním vedením. V této fázi ovšem síla narůstá exponenciálně. 
K zatlačení a srovnání osazení z původního předkovku nedojde. Z osazení vznikne opět 
přeložka.  

5.1.6 Úloha 4 
Na základě výsledků předchozí simulace byla upravená zápustka, nůž i polotovar, viz 
obrázek 70, 71. Zápustka vznikla úpravou původního provedení. Rozměry otvoru 
zůstali zachované. Hlavní změna byla ve vybrání pro nůž. Ve spodní částí se rozšiřovalo 
směrem vzhůru a spodní plocha byla posunuta níže. Upravený nůž vznikl úpravou nože 
z úlohy 2. Hlavní úprava spočívala v prodloužení rovné části čela a změně poloměru 
vydutí čela. Polotovar z úlohy 3 byl upraven odstraněním osazení a prodloužením.  

 

 

Obrázek 70 - Tvar vnitřní vložky matrice A s upraveným vybráním pro nůž, upravený 
nůž 

Detail X 
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Obrázek 71 - Upravený tvar předkovku s plynulým přechodem skosené části 

5.1.6.1 Výsledky simulace úlohy 4 

Na obrázku 72, 73 je znázorněn průběh lisování. V první fázi, kdy se nůž dostane nad 
vybrání, je průběh téměř stejný jako v předchozí úloze 3, avšak na užší straně nevzniká 
žádná přeložka z důvodu plynulého přechodu rovné a skosené plochy. Také vnitřní 
hrany se nebortí. I v tomto případě se ale vytvoří mezera mezi materiálem a širší 
plochou nože. Dalším pronikáním nože do vybrání je přechod a průběh síly plynulejší. 
Materiál se nestříhá ani netrhá. Dokování vedením srovná vrchní část ramen středního 
kusu. Mezera mezi rameny a nožem se částečně uzavře ve vrchní části.  

 

 

Obrázek 72 - Uložení výkovku v zápustce a průběh postupného vyplňování 
zápustky 
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Obrázek 73 - Konečný tvar výkovku, detail výkovku ve vybrání pro nůž 

Průběh tvářecí síly 
� posuv o 432 mm (první kontakt polotovaru s vedením) síla 58 MN 
� posuv o 448 mm síla 68 MN 
� posuv o 451 mm síla 72 MN 
� posuv o 471.2 mm  síla 88 MN 
� posuv o 490 mm (konečná poloha) síla 140 MN 

5.1.6.2 Diskuse 
Problém s přeložkou, která vznikala z osazení se podařilo vyřešit vhodnějším tvarem 
předkovku. Také přeložka ve vybrání pro nůž nevzniká po úpravě tvaru. I v tomto 
případě ale dochází k bortění vnitřních hran ramen a mezera mezi nožem a rameny, 
avšak ne v takové míře jako v předchozích případech. Po zajetí nože do vybrání vzniká 
kolem něho jakási kapsa (zásobník), která rychle chladne a způsobuje výrazné změny 
napětí v materiálu. Může dojít k roztržení materiálu nebo k vzniku trhlin, nalepení části 
materiálu na nůž a tím jeho zablokovaní ve výkovku. Zaplňování zápustky je však 
plynulejší. Provedený výpočet ukázal, že pří dodržení určitých podmínek, kování 
středních kusů v zápustce touto technologii je možné. 

5.1.7 Úloha 5 

V průběhu modelových výpočtů lisování středního kusu zalomené hřídele se ukázal 
jako významový faktor mající vliv na tok materiálu při vyplňování dutiny zápustky tvar 
a rozměry předkovku. Předkovek však musí být co nejjednodušší na výrobu. Pro 
výpočet simulace byly použity různé tvary vstupního polotovaru. Ideální by byl tvar 
hranolu pro jeho nízké výrobní náklady. Proto byl proveden výpočet k ověření této 
možnosti. Model zápustky a průběh lisování byl zjednodušen. Neuvažovalo se 
s vybráním pro nůž a předkovek o rozměrech 252x424x524 byl zatlačen nástrojem 
s rovnou plochou 275x431 mm. 

5.1.7.1 Výsledky simulace úlohy 5 
Na obrázku 74 je průběh lisování hranolového předkovku. Po vložení do zápustky se 
předkovek ustaví těsně pod vyšší hranou zúžení ve spodní části zápustky. Postupným 
lisováním se spodní část předkovku rozpěchovává při současném tlačení materiálu níže 
do matrice. Na obrázku 74c je konečná poloha při dosažení tvářecí síly 60 MN. 
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Obrázek 74 - Kování středního kusu v zápustce z hranolového předkovku 

5.1.7.2 Diskuse 

Po vložení předkovku do matrice, zůstane příliš vysoko. Vedení pak má nestabilní 
polohu a je velká pravděpodobnost, že nůž by zajel šikmo. Pro vyplnění spodní části 
matrice a zatlačení předkovku hlouběji do matrice, se proto uvažovalo nejdříve 
pěchovat předkovek v matrici pomocí rovné desky a pak vytvarovat ramena pomocí 
nože a vedení. Z výsledku simulace vyplynulo, že dostupnou silou 60 MN nelze 
polotovar do spodní části matrice zatlačit a je velké riziko výroby zmetku. Šetření proto 
dál nepokračovalo. 

5.1.8 Vyhodnocení 
Vzhledem k tomu, že výpočty byly provedeny z náhradním materiálem, získané 
hodnoty tvářecí síly nejsou odpovídající skutečnosti. Ale i když jsou pouze jenom 
informativní, je zřejmé že po kontaktu s vedením (materiál je dále tvářen součastně 
nožem i vedením) dojde k rychlému nárůstu potřebné tvářecí síly. Zvláště ke konci tato 
síla narůstá velmi rychle. Protože síla 60 MN je pro modelovém kování v měřítku 1:3 
limitní, při společném tváření vedením a nožem, pravděpodobně nebude ze silových 
důvodů možné dotvářet poslední nerovnosti na vrchních plochách části ramen a vyplnit 
poslední prázdná místa v zápustce. V případě ramen se musí proto počítat s přídavky na 
výšku listů. Ve spodní části zápustky, v oblasti čepu, je nutno počítat s přídavky 
z důvodu opadání okují. V ostatních případech jde o místa technologického přídavku co 
při skutečnem kování nemusí být vyplněno na 100 %. Postačí, když výkovek bude 
v rámci přídavků a získá se z něho opracovaný střední kus bez surových míst.  

Dosud provedené simulační výpočty byly především pro nalezení vhodných tvarů 
nástrojů a polotovaru pro dosažení vyhovujícího tvaru výkovku. Stanovení potřebné 
tvářecí síly je poněkud složitější. U všech úloh byly zjednodušeny některé děje, které 
mají značný vliv na velikost tvářecí síly, jako např. pronikání materiálu do mezer mezi 
nástroji, vznik a protahování různých blan, atd. Aby bylo možno uvažovat i tyto jevy, 
bylo by nutno jednak výpočtový model značně zjemnit a dále by bylo nutno zjistit 
vlastnosti příslušných povrchů značně přesněji. Nepočítalo se také s vůlí nástrojů. 
Pokud by byla mezi užší plochou nože a plochou zápustky dostatečná vůle pro vznik 
blány, může při změně teplot dojít k výraznému vzrůstu potřebné tvářecí síly, 
eventuelně i zablokování nože. 

místo 
prvního 
kontaktu 

b) c)  a) 
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5.2 EXPERIMENT KOVÁNÍ STŘEDNÍHO KUSU TYPU S50MC 
V ZÁPUSTCE, V MĚŘÍTKU 1:3 

Přesto, že nebyla definována alespoň přibližná potřebná tvářecí síla, z předchozích dvou 
pokusů plynulo, že síla 60 MN pro modelové kování v měřítku 1:3 je dostačující. 
Modelové výpočty poskytly mnoho užitečných informací o tváření středního kusu 
v zápustce a přistoupilo se k pokusu.  

Na základě výsledků úlohy 4 bylo opraveno stávající nářadí a některé díly byly 
vyrobeny nové. Dále, bylo vyrobeno šest předkovků, pro střední kus typu S50MC 
v měřítku 1:3 dle rozměru na obrázku 75a. Požadovaný tvar výkovku je znázorněn na 
obrázku 75b. Body 1 až 5 jsou místa pro kontrolní měření teploty předkovku a výkovku. 

 

Obrázek 75 - Předkovek a výkovek středního kusu S50MC v měřítku 1:3 

Bylo v plánu nainstalovat na lis 60 MN čidlo pohybu beranu (zdvihu) a čidlo tlaku 
40 MPa ve dvou pracovních válcích, co při průměru pracovního válce jeden metr 
a účinnosti 0,96 odpovídá sile 65 MN. Měření skutečného průběhu tvářecí síly a pohybu 
beranu se ale nepodařilo do zkoušky zorganizovat. 

5.2.1 Průběh kování 
Kování probíhalo u lisu 60 MN ve VHM. Do technologického postupu výroby byl 
zařazen předehřev matrice na 150±20 ºC před lisováním a mazání aktivních ploch 
tvářecích nástrojů grafitovým mazivem Delta Forge 144C fy. Acheson v koncentraci 
1:3. Teploty byly měřeny na nářadí, na předkovku těsně před vložením do zápustky a na 
výkovku po vytáhnuti, bezkontaktním infračerveným teploměrem typu Raynger 3i, e.č. 
340.42/572. 

Ohřev předkovku byl proveden v peci č.1. Topní médium byl vysokopecní plyn se 
vzduchem. Předkovek byl vložen do teploty 800 ºC na podložku vysokou 1000 mm 
s výdrži 2 hodin. Pak následoval náhřev maximálním výkonem pece na horní kovací 
teplotu 1200±30 ºC a výdrž na teplotě 5 hodin.  

Zápustka byla uložena na rovné kovací desce. Po zajetí pod lis a vycentrováni zápustky 
do osy lisu se naznačila poloha posuvného stolu lisu a vyjelo se se zápustkou zpod lisu. 
Před vložením předkovku do matrice, obrázek 76, proběhlo čištění od okují pomocí 
škrabky. Bylo však neúspěšné. Okuje byly malé vrstvy a přilnuly k základnímu 
materiálu. Po vložení kusu do matrice se nasadilo vedení s nožem. Vedení dosedlo na 
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zápustku. Nůž zajel dovnitř a ustálil se na předkovku. Sestava zajela pod lis na 
stanovené místo. Horní kovadlo lisu se opřelo o vrchní plochu nože. Následovalo 
lisování. Po částečném zajetí nože do předkovku se začalo vedení zvedat. Probíhalo 
zpětné protlačování a tvářely se ramena středního kusu - zdvih. Pak vedení dosáhlo 
spodní plochu desky nože a tváření probíhalo současně vedením i nožem. Dotvářeli se 
vrchní plochy ramen středního kusu a nůž se dostával do konečný polohy. V poslední 
fázi dojelo vedení s nožem až k zápustce. V této poloze bylo využito maximální 
kapacity lisu 60 MN. To už však tlačil jenom vrchní nástroj (vedení s nožem) na 
zápustku. Tím bylo ověřeno, že zápustka v měřítku 1:3 snese maximální zatíženi lisu.  

 Obrázek 76 - Předkovek před lisováním a střední kus po lisování 

Vyjmout výkovek ze zápustky nebylo možné jednoduchým způsobem. Nůž zůstal 
zablokován ve výkovku, který svíraly vnitřní díly zápustky. Pomoci jeřábu se sestava 
překlopila o 180º, uložila na podložky a vytlačily se vnitřní díly z objímky, čím se 
uvolnil výkovek. Nůž pak byl uvolněn pomocí speciálního přípravku - stoličky.  

Hmotnost předkovku byla 473 kg. Neměřené teploty předkovku a výkovku sou uvedeny 
v tabulce 7. Teplota vnitřních dílu zápustky před lisováním byla 130 až 135 °C a po 
rozebraní 350 ºC. Teplota nože před lisováním byla 73 až 78 °C a po stažení středního 
kusu ve spodní části na rádiusu 550 ºC. 

Tabulka 7 Naměřené teploty na předkovku a výkovku 

 

 

 

Vykovaný střední kus vykazoval téměř ideální tvar, došlo k téměř úplnému vyplnění 
dutiny matrice. Pouze spodní hrany ramen středního kusu měly znaky nedotečení kovu 
do dutiny zápustky, viz. obrázek 77 a na vrchní ploše ramen, s obloukem, měly vnitřní 
hrany větší rádius, co bylo způsobeno vtahováním materiálu nožem. Proměřením 
dosažených rozměrů bylo prokázáno, že rozměry jsou vyhovující i v místech nedotečení 
s dostatečnou reservou. Na jedné straně středního kusu vznikla cca 100 mm blána (ve 
srovnání s předchozími prvními pokusy, kdy blány vznikaly na obou stranách téměř po 
celé délce, byla tato mnohem menší). Z toho důvodu měl nůž jednou kratší čelní hranu 
výrazně opotřebenou - zvětšil se poloměr zaoblení a rohy byly zkulacené. Na opační 
straně než vznikla blána, byl natlačen nůž na stěnu matrice a došlo k její poškození - ve 
spodní části vznikla rýha cca 2 mm hluboká v délce cca 100 mm. Výkovek vyhověl 

Měřící místo 
Teplota [ºC] 

1. 2. 3. 4. 5. 
předkovek 1150 1140 1156 1130 1130 
výkovek 490 510 545 530 530 
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požadované ultrazvukové kontrole dle předpisu SEP 1921/1984-2/C/c, s registraci vad 
nad 5 mm. 

   

   
Obrázek 77 - Výkovek středního kusu typu S50MC v měřítku 1:3 

Původně bylo plánováno vykování dvou modelových středních klusů. Z důvodu 
zdlouhavé manipulace při vyjímání (více než 30 minut) a následně složením zápustky 
(cca 2 hodiny) bylo upuštěno od druhého kusu.  

5.2.2 Vyhodnoceni modelového kování st ředního kusu S50MC 
v zápustce, v m ěřítku 1:3 

I přes některé nedostatky byl pokus považován za velmi úspěšný, neboť prokázal, že 
tato technologie výroby středních kusů zalomených hřídelí je proveditelná při dodržení 
určitých pravidel popsaných v předchozí kapitole a může přinést značné snížení nákladů 
při jejich výrobě. 

Aby bylo možné přistoupit k realizaci výroby nářadí a experimentu v měřítku 1:1 bylo 
zapotřebí, kromě jiného, dořešit: 

� manipulaci - vhodný způsob vyjímání výkovku ze zápustky, aby kus byl co 
nejrychleji uvolněn a vyjmut ze zápustky, ale hlavně aby nůž byl co nejrychleji 
uvolněn, protože časově dlouhý kontakt s výkovkem zvyšuje jeho teplotu a výrazně 
snižuje životnost. Dále, aby čas zkompletováni a ustavováni nástroje do přesné 
polohy pro další lisování byl co nejkratší. 

� eliminace tvorby blan, které způsobují opotřebení tvářecích nástrojů a potíže 
s vyjímáním výkovku ze zápustky a můžou tak výrazně ovlivnit ekonomiku této 
technologie.  

� otázku životnosti hlavního tvářecího nástroje - nože, jak z pohledu použití vhodného 
materiálu tak z pohledu konstrukčního. Současně i matrici, hlavně v místě pohybu 
nože. 

� tvářecí sílu při kování středního kusu v měřítku 1:1 - pomocí metody konečných 
prvků stanovit agregát pro experiment.  
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5.3 MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY, PROVEDENÍ 
ZKOUŠENÍ 

Střední kus vykovaný novou technologií v měřítku 1:3 z materiálu S34MnV byl 
rozřezán na segmenty, viz obrázek 78 a ve VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. 
podroben zkoušení. 

 

Obrázek 78 - Střední kus S50MC v měřítku 1:3 rozřezán na tři segmenty 

5.3.1 Experimentální materiál 
Experimentální materiál byl dodán ve formě tří segmentů. Dva segmenty představovaly 
ramena středního kusu, jeden segment byl z hlavové části. Z dodaných segmentů byla 
podle rozřezového plánu, viz obrázek 79, vyrobena zkušební tělesa pro zkoušky tahem, 
zkoušky rázem v ohybu, únavové zkoušky ohybem za rotace, únavové zkoušky 
zatěžované v tahu - tlaku. Dále byly odřezány vzorky pro metalografickou analýzu, 
stanovení průběhu vláken po tváření a chemický rozbor.  
Požadované mechanické vlastnosti dle materiálového listu MAN B&W Diesel A/S pro 
materiál S34MnV jsou uvedeny v tabulce 5. 

 

Obrázek 79 - Rozřezový plán pro zkoušení středního kusu S50MC v měřítku 1:3 
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5.3.2 Dosažené výsledky zkoušek a diskuse 
Chemický rozbor 
Chemický rozbor byl proveden na odebraném experimentálním materiálu z místa 
ojničního čepu středního kusu a z jeho ramen. Získané údaje jsou uvedeny v tabulce 8. 
Provedení chemického rozboru ukázalo, že materiál splňuje požadavky deklarované 
jakosti S34MnV a jeho chemické složení je v rámci studovaného výrobku homogenní. 

Tabulka 8 Chemické složení kovaného středního kusu 

Místo 
odběru 

C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V Ti Nb W Co 

čep 0,35 1,4 0,11 0,011 0,003 0,096 0,066 0,14 0,016 0,07 0,005 <0,003 0,005 <0,003 

rameno 0,35 1,39 0,09 0,011 0,004 0,1 0,07 0,14 0,016 0,07 0,005 <0,003 <0,005 <0,003 

Zkoušky tahem 
Pro zkoušky tahem byly vyrobeny zkušební tyče kruhového průřezu o průměru 14 mm 
a měřené délce 70 mm. Zkoušky tahem byly provedeny při laboratorní teplotě na 
hydraulickém zkušebním zařízení Amsler v režimu konstantního pohybu příčníku 
rychlostí 2 mm/min. 
Zkušební tyče pro zkoušku tahem byly odebrány z ramen středního kusu v podélném 
směru (označení 1 až 3) a v příčném směru (označení 1X až 3X) a z oblasti čepu přes 
tloušťku středního kusu (označení 1S a 2S). 

Původní technologii se dosahují hodnoty v průměru ReH=400 MPa, Rm=650 MPa, 
A5=25 % a Z=60 %. Získané výsledky mechanických vlastností jsou přehledně 
uspořádány v tabulce 9. Z uvedených výsledků vyplývá, že kovaný střední kus vykazuje 
dostatečnou úroveň pevnostních a plastických vlastností, tyto vlastnosti jsou homogenní 
v celém průřezu středního kusu. Pokles pevnostních vlastností u zkušebních tyčí 
odebraných přes tloušťku z oblasti čepu odpovídá zvolené orientaci a nepředstavuje 
žádný problém, protože zkoušky se v praxi odebírají z vrchní části ramen.  

Na lomových plochách přetržených zkušebních tyčí se ani v jediném případě nevyskytly 
žádné strukturní anomálie a defekty (vměstky, apod.), které by mohly způsobit 
ovlivnění hodnot mechanických vlastností. 

Tabulka 9 Mechanické vlastnosti kovaného středního kusu 

ReH ReL Rm A5 Z Označení  Lokalita 
[MPa] [MPa] [MPa] [%] [%] 

1 Rameno-podél 414 398 663 20,3 59 
2 Rameno-podél  411 382 654 22,1 59 
3 Rameno-podél  413 389 657 23,3 59 

1X  Rameno-příč. 385 375 637 24,3 59 
2X  Rameno-příč.  402 370 637 25,4 58 
3X  Rameno-příč.  389 382 636 27,1 61 

1S 
čep přes 
tloušťku 

384 357 588 28,4 62 

2S 
čep přes 
tloušťku 

391 357 593 27,1 64 

Zkoušky rázem v ohybu 
Zkoušky rázem v ohybu byly provedeny na kyvadlovém kladivu Charpy s maximální 
energií 300 J. Pro zkoušky rázem v ohybu byly vyrobeny zkušební tyče s V vrubem, 
které byly odebrány ve všech třech směrech.  
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Zkoušky rázem v ohybu byly provedeny v intervalu zkušebních teplot tak, aby bylo 
možné sestrojit Vidalovy křivky, tj. jednotlivé teplotní závislosti nárazové práce, 
a příčného rozšíření, obrázek 80, 81. Teplotní závislost podílu houževnatého lomu 
nebylo možné stanovit, zkoušky rázem v ohybu vykazovaly morfologii lomu, kterou 
nebylo možné standardně vyhodnotit. Přesto bylo provedeno informativní vyhodnocení 
podílu houževnatého lomu na zkušebních tyčích přeražených při teplotě +20 °C, -20 °C 
a +50 °C. Jednotlivé teplotní závislosti pro zvolené orientace zkušebních těles jsou 
uvedeny na obrázku 82. 

 

Obrázek 80 - Vliv orientace zkušebních těles na teplotní závislost nárazové práce 
kovaného středního kusu 

Z dosažených výsledků vyplývá, že při zkušební teplotě -20 °C se úroveň nárazové 
práce pohybuje v rozsahu od 25 do 35 J v závislosti na zvolené orientaci zkušebního 
tělesa. Nejvyšší úroveň nárazové práce vykazuje podélná orientace zkušebních těles, 
nejnižší pak orientace přes tloušťku ramene středního kusu. Je však zapotřebí 
konstatovat, že z pohledu hodnot nárazové práce potřebných pro úspěšné přejímací 
řízení jsou dosažené hodnoty nárazové práce v rámci tohoto atestačního programu 
vyhovující, avšak jen na hranici akceptovatelných hodnot (min. 20 J) a nevykazují 
žádnou rezervu. 

 

Obrázek 81 - Vliv orientace zkušebních těles na teplotní závislost příčného rozšíření 
kovaného středního kusu 
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Obrázek 82 - Vliv orientace zkušebních těles na teplotní závislost podílu houževnatého 

lomu 

Zkoušky únavy 
Ohyb za rotace 
Zkoušky vysokocyklové únavy ohybem za rotace byly provedeny na dvou zkušebních 
strojích Schenk Simplex s maximálním rozsahem ±600 MPa a s kmitočtem 3000   
otmin-1. Pro zkoušky únavy ohybem za rotace byla vyrobena zkušební tělesa tvaru 
přesýpacích hodin s nejmenším průměrem zatěžované části 7,52 mm umožňující 
lokalizaci aplikovaného zatížení do jediného průřezu. Zkušební tělesa byla odebrána 
jednak přes tloušťku a to z oblasti čepu (5ks) a jednak z ramene středního kusu příčně 
(2ks), jak je patrné z rozřezového plánu na obrázku 79.  

Požadavkem bylo stanovit nejvyšší střídavé zatížení, při kterém zkušební tělesa vydrží 
neporušená po dobu 3000000 cyklů, zkoušky byly započaty na zatížení ±130 MPa.  

Zkoušky únavy ve střídavém tahu-tlaku 
Zkoušky únavy ve střídavém tahu-tlaku byly provedeny na servohydraulickém 
zkušebním zařízení MTS 100 kN. Pro zkoušky únavy ve střídavém tahu-tlaku byla 
vyrobena zkušební tělesa kruhového průřezu s knoflíkovými konci a s průměrem 
měřené části 7 mm. Zkušební tělesa byla odebrána z oblasti čepu, jak je patrné 
z obrázku 79. Tato zkušební tělesa byla zatěžována stejným režimem jako v případě 
zkoušek ohybem za rotace.  

Ze získaných výsledků je možné konstatovat, že mez únavy pro 3000000 cyklů při 
namáhání ohybem za rotace činí pro zkušební tělesa odebraná z hlavové části středního 
kusu a orientovaná přes její tloušťku 240 MPa, pro zatížení ve střídavém tahu-tlaku pak 
tato mez únavy činí 200 MPa. 

Z dosažených výsledků je zřejmé, že stanovené meze únavy při střídavém namáhání pro 
3000000 cyklů odpovídají úrovni pevnostních vlastností naměřených ve stejných 
lokalitách a na stejně orientovaných zkušebních tělesech. Dosahované poměry meze 
únavy stanovené při ohybu za rotace a meze pevnosti se pro obě zkoušené lokality tj. 
jak pro část čepu středního kusu, tak pro rameno středního kusu pohybují v rozmezí 
σC/Rm=0,41 až 0,42. Výsledky zkoušek únavy na zkušebních tělesech zatěžovaných 
v tahu-tlaku pak vykazují nižší mez únavy oproti tělesům zatěžovaným ohybem za 
rotace, rozdíl by mohl být způsoben jednak posunutými místy odběru, a tedy různým 
protvářením jednotlivých částí čepu středního kusu a jednak z povahy zatěžování, kdy 
naměřené hodnoty meze únavy při zatěžování v tahu-tlaku jdou oproti hodnotám meze 
únavy stanovené při zatěžování ohybem za rotace nižší, jak vyplývá například z [58]. 
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5.3.3 Metalografický rozbor 
Metalografický rozbor zahrnoval provedení Baumannova otisku, makroleptů na 
vyvolání vláken ve struktuře a vyhodnocení mikrostruktury z vybraných míst.  

Baumannovy otisky  
Baumannovy otisky byly provedeny na dvou segmentech, z oblasti čepu středního kusu 
a z vrchní části ramen středního kusu. Baumannovy otisky prokázaly rovnoměrné 
rozložení jemných tečkovitých sirníkových segregací přes celý průřez hodnocených 
vzorků. 

Makrostruktura  
Poté byly provedeny makrolepty leptáním vzorků v leptadle Mayer-Eichholz na 
vyvolání průběhu vláken ve struktuře. U vzorků odebraného z čepu středního kusu 
makrostruktura zvýraznila vláknitou strukturu téměř přes celý průřez vzorku, 
s výskytem pouze ojedinělých drobných světlejších oblastí, ve kterých průběh vláken 
nebyl patrný, obrázek 83. 

 

Obrázek 83 - Makrolept z čepu středního kusu, zvýraznění vláknité struktury 

Makrostruktura vzorku odebraného z ramene středního kusu nebyla zcela homogenní, 
ve středové části vzorku se vyskytovala vláknitá struktura, na okrajích vzorku však 
průběh vláken pozorován nebyl. Taktéž byly pozorovány nepravidelné hůře leptatelné 
oblasti, obrázek 84.  

 

Obrázek 84 - Makrolept z ramene středního kusu, nehomogenní vláknitá struktura  

Mikrostruktura  
V dalším kroku bylo provedeno vyhodnocení základní mikrostruktury na třech vzorcích 
odebraných z makroleptu čepu středního kusu z míst, odpovídajících hůře leptatelným 
oblastem. Ta vykazovala výskyt nepravidelných, ohraničených oblastí, ve kterých nebyl 
pozorován průběh vláken a makrostruktura byla nehomogenní, obrázek 83, červený 
čtvereček. 

zv. ~ x 0,6 

zv. ~ x 0,4 
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Vzorky v neleptaném stavu nevykazovaly zvýšený výskyt, případně shluky nekovových 
vměstků. Byl zde zjištěn výskyt menšího množství globulárních oxidických vměstků 
a krátkých neprotvářených sulfidů. Ojediněle byly zaznamenán výskyt hrubých 
oxidických částic nepravidelného tvaru, které pravděpodobně tvoří vměstky 
hlinitanového typu a částic karbonitridů Ti. 

Základní mikrostruktura u všech tří odebraných vzorků byla nehomogenní, perliticko-
feritická, poměrně výrazně segregovaná s měnícím se poměrem feritu a perlitu ve 
struktuře, obrázek 85. V segregacích byla zaznamenána přítomnost velkého množství 
hrubých perlitických bloků a místně výrazné feritické síťoví. Ve struktuře se 
nevyskytovala anomálie typu trhlin a dutin.  

   
 

   

Obrázek 85 - Mikrostruktura odebraného vzorku zvětšena 50, 200 a 500krát 

Makrostruktura v příčném a kolmém směru na pěchování 
V dalším kroku byl proveden makrostrukturní rozbor v oblasti čepu středního kusu a to 
jednak v příčném směru (tj. v řezu kolmém na vzorek již odebraný, který je popsán 
výše) a jednak v řezu kolmém na směr pěchování (tj. řez kolmý na oba výše uvedené 
případy). Oba tyto vzorky byly podrobeny leptání v leptadle Mayer-Eichholz pro 
vyvolání průběhu vláken ve struktuře. 

Makrostruktura vzorku odebraného v příčném řezu zvýraznila vláknitou strukturu přes 
celou výšku čepu středního kusu s výskytem několika ojedinělých drobných, světlých 
oblastí u povrchu vzorku, ve kterých průběh vláken pozorován nebyl, obrázek 86.  

zv. x 50  zv. x 200 

zv. x 500  
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Obrázek 86 - Makrostruktura vzorku z oblasti čepu středního kusu v příčném řezu 

 Makrostruktura vzorku odebraného ve směru kolmém na pěchování středního kusu  
(směr kolmý na průběh vláken) vykázala výskyt velkého množství krátkých vycezenin 
rozložených po celém průřezu vzorku. Byl zjištěn výskyt výrazného, velmi hrubého 
nepravidelného síťoví, místy i přes celou délku vzorku, které bylo zpočátku 
identifikováno jako výskyt feritických pásů, obrázek 87. 

 

Obrázek 87 - Makrostruktura vzorku z oblasti čepu středního kusu ve směru kolmém na 
pěchování 

Makrostrukturní rozbor výše uvedeného vzorku byl doplněn o leptání přebroušeného 
vzorku v 10 % kyselině dusičné, obrázek 88. Při použití tohoto leptadla makrostruktura 
vykazovala v zásadě homogenní strukturu bez výrazných vycezenin. Při použití 
kyseliny dusičné nepravidelné síťoví, které bylo pokládáno za možný náznak existence 
feritických pásů ve struktuře, nebylo pozorováno. Tato skutečnost svědčí o tom, že 
leptadlo Mayer-Eichholz vytvořilo leptací anomálie povrchu vzorku.  

zv. x 0,8 

zv. x 0,5 
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Obrázek 88 - Makrostruktura vzorku z oblasti čepu středního kusu ve směru kolmém na 
pěchování leptaná 10% kyselinou dusičnou 

Mikrostruktura 
Pro ověření existence feritických pásů byly odebrány vzorky z míst s výrazným síťovím 
po leptání v Mayer-Eichholz. Základní mikrostruktura v těchto oblastech byla 
perliticko-feritická, místně s výrazně nerovnoměrnou velikostí perlitických bloků. 
Perlitická složka ve struktuře nejevila známky sferoidizace. Ferit se v základní matrici 
vyskytoval ve formě síťoví po hranicích původních austenitických zrn. Lokálně se ferit 
vyskytoval v tenkých, dlouhých řádcích, které byly orientovány různými směry, 
obrázek 89. Ve feritických zrnech nebyl zjištěn žádný výskyt hrubého precipitátu, příp. 
jiných nekovových částic. Předpokládaný výskyt feritických pásů tak nebyl potvrzen.  

    
 

  

Obrázek 89 - Mikrostruktura odebraného vzorku zvětšena 100, 200 a 500krát 

zv. x 100 zv. x 200 

zv. x 500 
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5.3.4 Vyhodnocení zkoušení 
V této části byly shrnuty všechny dosažené výsledky, které byly získány při atestaci 
modelu středního kusu S50MC vyrobeného z materiálu S34MnV v měřítku 1:3 ve 
VHM novou technologií kování v zápustce. V průběhu prací byly provedeny následující 
experimentální práce: 

� kontrolní chemický rozbor z hlavové části a z ramene středního kusu 

� stanovení pevnostních a plastických vlastností zkouškou tahem ve všech třech 
směrech 

� stanovení Vidalových křivek (teplotních závislostí nárazové práce, příčného 
rozšíření a podíl houževnatého lomu) pro všechny tři směry 

� provedení makro a mikrostrukturního rozboru, zahrnujícího průběh vláken po 
tváření a analýzu hůřeleptatelných míst z vybraných oblastí středního kusu 

� provedení únavových zkoušek ohybem za rotace a v tahu-tlaku, stanovení meze 
únavy pro počet žátěžných cyklů 3.106.  

Průběh a výsledky každé práce jsou uvedeny v dílčích závěrech. 

Na základě provedených metalografických šetření je možné konstatovat, že hlavním 
problémem kovaného modelu středního kusu bylo z pohledu struktury přítomnost 
feritických síťoví a řádků. Rovněž je třeba si uvědomit, že vyrobený model v měřítku 
1:3 nepředstavuje model objemový a tedy podmínky chladnutí skutečného kusu mohou 
být výrazně odlišné od podmínek, kterých bylo dosaženo na studovaném modelu. 

5.4 MODELOVÁNÍ KOVÁNÍ ST ŘEDNÍHO KUSU TYPU S35MC 
V ZÁPUSTCE V MĚŘÍTKU 1:1 

Protože v roce 2007 vzrostl zájem odběratelů o zalomené hřídele typu S35MC, pro 
simulaci v měřítku 1:1 a následní experimentální zkoušku byl zvolen střední kus tohoto 
typu. Má jednodušší tvar a jak se ukázalo z experimentu kování středního kusu typu 
S50MC v měřítku 1:3, pro další pokusy bylo nutno řešit hlavně tvorbu blan 
a manipulaci, zejména uvolňování výkovku z matrice, její konstrukci a přípravu sestavy 
pro další kování. 

Provedla se řada simulačních výpočtů s návrhem tvaru dutiny zápustky a tedy tvaru 
polotovaru, tvaru horního tvářecího nástroje - nože a konstrukčním řešením zápustky 
s ověřením pevnostního výpočtu, viz níže.  

5.4.1 Použitý software, vstupní parametry 
Pro simulační analýzy byl použit softwarový systém MSC.MasterKey 2005 s modulem 
MSC.SuperForm, který je používán pro nelineární analýzy. Systém je založen na 
metodě konečných prvků.     

Protože se jedná o symetrickou úlohu, byla řešena pouze čtvrtina geometrie. Problém 
byl řešen jako spojená třírozměrná nelineární teplotně-mechanická kontaktní úloha. 
Kromě přestupu tepla do nástroje, zápustky a volného prostoru byl uvažován i vznik 
tepla z přetvoření materiálu a tření. Materiálové vlastnosti byly uvažovány jako teplotně 
závislé. Zápustka i nástroj byly pokládány za tuhá tělesa. Pro modelování tvářeného 
tělesa byl zvolen osmiuzlový isoparametrický šestistěn.  

Protože materiálové charakteristiky pro používanou ocel na zalomené hřídele typu 
S35MC nebyly ještě k dispozici, avšak výsledky toku materiálu v kontrolním výpočtu 
v měřítku 1:3 byly ve shodě se skutečnosti dle experimentálního kování i dle prvních 
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dvou pokusů, rozhodlo se pokračovat ve výpočtech s náhradním materiálem. Z databáze 
programu MSC.SuperForm byla vybraná jako náhrada ocel s označením CK45. Její 
vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 6. 

Nastavení vstupních dat 
Z experimentu v měřítku 1:3 byla upřesněna potřebná vstupní data, která byla získána 
během pokusu měřením. Šlo především o teploty před, během a po lisování, rychlost 
pohybu beranu a časy pro manipulaci a lisování [3]. Opětovným přepočtem byly 
upraveny vstupní data. Celkový koeficient přestupu tepla z volného povrchu do okolí 
byl 0,052, teplota okolí byla 100 ºC. Kontaktní součinitel přestupu tepla mezi 
polotovarem a nástroji byl 0,1. Teplota nástrojů byla konstantní 300 ºC. Jednotky 
součinitelů byly v systému mm, N, sec. Celkový koeficient přestupu tepla z volného 
povrchu do okolí byl určen z měření poklesu teplot polotovaru při transportu tak, aby 
při teplotní simulaci transportu byla vypočtená teplota shodná s měřením. Kontaktní 
součinitel přestupu tepla mezi polotovarem a nástroji byl určen z měření poklesu teplot 
výkovku po vyjmutí ze zápustky. 

Hodnota součinitele tření byla 0,6 a byla stejná pro všechny kontaktní plochy. Nástroj 
se pohyboval konstantní rychlostí 40 mmsec-1.  

Hustota sítě 
Hustota sítě byla volena obdobně jako v případě výpočtu v měřítku 1:3. 

5.4.2 Postup kování 
Technologie tváření se nezměnila a postup byl stejný jako u modelového kování 1:3. Do 
dutiny zápustky se vložil předkovek a sestava zajede pod lis. Ve vrchní části otvoru část 
vedení dosedne na zápustku a část je volně v dutině zápustky. Nůž ve vedení se spustí 
na předkovek. Poté horní kovadlo tlačí na nůž, který se zatlačuje do předkovku 
v matrici. Aby nůž zajel rovně svisle, je usměrňován vedením, které je částečně vsunuté 
do matrice a také horní deskou nože, které vrchní plocha dosedne na pracovní plochu 
vrchního kovadla. Tvorba ramen středního kusu je uskutečněna zpětným protlačením 
tvářeného kovu skrze prostor mezi nožem a stěnami matrice. V poslední fázi kdy je nůž 
ve spodní úvrati jsou vedením dotvářeny ramena středního kusu [7].  

5.4.2.1 Geometrie 
Tento typ se vyrábí ve dvou provedeních. První se liší od druhého výškou ramen, šířkou 
ramen, mezerou mezi rameny a průměrem čepu. Tyto odlišnosti jsou ale jenom v mm. 
Jedině v délce ramen je rozdíl 114 mm, viz obrázek 90.  

 

Obrázek 90 - Výkresy dvou provedení středního kusu S35MC 

a) b) 
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Protože menší provedení se vyrábělo podstatně víc a pro větší provedení stačí zvýšit 
hmotnost předkovku a na matrici dát dorazy 100 mm vysoké, v první fázi nebylo nutno 
se větším provedením zabývat. 

Na základě výkresu opracovaného středního kusu se zpracoval návrh geometrie dutiny 
zápustky s přídavky, tvar čela nože a čela vedení z čeho plyne tvar výkovku, viz 
obrázek 91. Přídavky byly tvořeny s ohledem na možné nepřesnosti při samotném 
tváření. Vzhledem k tomu, že není možné provést dostatečné tryskání ohřátých 
polotovarů od okují, bylo nutno počítat v přídavcích i s okujemi. Samozřejmě tyto 
přídavky jsou menší ve srovnání s adekvátním volně kovaným výkovkem. 

        
 

   

Obrázek 91 - Rozměry dutiny zápustky, spodní části nože, vedení a model výkovku  

Na základě hmotnosti výkovku byl zpracován návrh tvaru  polotovaru (s toleranci 
±5 mm), obrázek 92. 

 

Obrázek 92 - Předkovek pro střední kus S35MC 

DETAIL 
NOŽE 

   DETAIL 
VEDENÍ 

ROZMĚRY 
DUTINY 
ZÁPUSTKY 
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5.4.3 Popis experimentu 
Poznatky získané během simulačních analýz v měřítku 1:3 a následných 
experimentálních zkoušek byly využity při návrhu tvářecích nástrojů (zápustka, nůž, 
vedení, pomocné nářadí) a návrhu technologie kování středních kusů S35MC. Základní 
koncepce tvářecího nářadí zůstala stejná jako u typu S50MC v měřítku 1:3, ale nebylo 
už nutné vybrání pro nůž, protože svislé plochy ramen jsou rovnoběžné až po čep, jak 
vyplývá z tvaru tohoto typu.  

5.4.4 Úloha 1,2 a 3 
Byly provedeny tři simulační výpočty. 
Úloha 1: Rovnoměrná počáteční teplotou polotovaru 1100 oC. 
Úloha 2:  Rovnoměrná počáteční teplotou polotovaru 1150 oC. 
Úloha 3: Rovnoměrná počáteční teplotou polotovaru 1150 oC, přičemž během 

transportu dojde k ochlazení povrchu na 1100 ºC. Čas transportu 90 sekund. 

5.4.4.1 Výsledek simulace úlohy 1,2 a 3 
Obrázek 93 ukazuje jak materiál přiléhá před čelní plochou nože k boku zápustky a na 
obrázku 94 je tvar středního kusu při dosaženi síly 60 MN.  

 

Obrázek 93 - Přiléhání materiálu před čelem nože k boku zápustky 

 

Obrázek 94 - Tváření vedením je asi na dvou třetinách výšky, síla 60 MN, úloha 3 

Ekvivalentní plastické přetvoření [-] 

Ekvivalentní plastické přetvoření [-] 
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Během tváření, mezi větší plochou nože a výkovkem, není kontakt po celé ploše, 
obrázek 95a. Je vždy pouze v horní části ramen výkovku a v různých fázích tváření se 
velikost této oblasti poměrně rychle a nepravidelně mění. Vzdálenost odlehnutí 
materiálu od stěny nože v konečné poloze v úloze 3, viz obrázek 95b, se pohybovala 
mezi 2 až 5 mm v závislosti na poloze. Velikost ve stejných místech a polohách nože 
byla u různých úloh rozdílná. Je tedy ovlivňována více faktory jako je geometrie nože 
a jeho stupněm opotřebení, teplotou či třecími silami. Při menších hodnotách třecích sil 
materiál prokluzuje po nástroji směrem nahoru, při větších je pak unášen nástrojem 
směrem dolů.  

   

Obrázek 95 - Kontakt mezi větší plochou nože a výkovkem v průběhu tváření (modrá 
není kontakt) a konečná mezera mezi nožem a vnitřní plochou ramene 

Materiál je pod čelní plochou nože pěchován a postupně tlačen do vnitřní ploch 
vznikajících ramen. V konečné poloze tok materiálu tvoří plynulý přechod mezi čepem 
a ramenem, obrázek 96a. Na vrchní části ramen je z vnitřní strany materiál vtahován 
nožem. Na obrázku 96b je stav před tvářením vedením. 

   

Obrázek 96 - Směry posuvu materiálu výkovku a) v čepu, b) ve vrchní části ramen před 
tvářením vedením 

a) b) 

a) b) 

Kontakt [-] Ekvivalentní plastické přetvoření [-] 

Přemístění [mm] 
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Na obrázku 97 je zobrazen stav nevyplnění materiálem v horní vnitřní části ramen při 
tvářecí síle 120 MN, dle úlohy č. 3. Výpočet pak pokračoval až do úplného vyplnění 
dutiny zápustky, kdy tvářecí síla dosáhla 163 MN. 

 

 

Obrázek 97 - Nevyplnění horní části ramen materiálem při tvářecí síle 120 MN, dle 
úlohy č. 3 

Na obrázcích 98 až 100 je znázorněno rozložení teplot na konci tváření pro úlohu 1,2 
a 3. Současně, vztah mezi teplotou a tvářecí silou je uveden v tabulce 10. 

 

Obrázek 98 - Rozložení teplot ve výkovku po tváření, kde předkovek měl konstantní 
počáteční teplotu 1100 oC, dle úlohy 1 

Ekvivalentní plastické přetvoření [-] 
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Obrázek 99 - Rozložení teplot ve výkovku po tváření, kde předkovek měl konstantní 
počáteční teplotu 1150 oC, dle úlohy 2 

   

Obrázek 100 - Rozložení teplot ve výkovku po tváření, kde předkovek měl 
počáteční teplotu polotovaru 1150 oC a během transportu došlo k ochlazení povrchu na 

1100 oC, dle úlohy 3 

Tabulka 10 Vztah mezi teplotou a tvářecí silou 

 úloha 1 úloha 2 úloha 3 
Počáteční teplota 1100 ºC 1150 ºC 1150-1100 ºC 
Teplota na konci tváření 1132-1025 ºC 1164-1070 ºC 1147-994 ºC 
Tvářecí síla při prvním 
kontaktu s horní deskou 

23,16 MN 22,25 MN 25,44 MN 

Tvářecí síla při zaplnění 
zápustky  

143,64 MN 132,24 MN 163 MN 

Vypočtený průběh tvářecí síly z úlohy 3 je zobrazen na obrázku 101. Při kování horním 
tvářecím nástrojem do přibližně 20 % celkového zdvihu, dochází k pronikání čela 
nástroje do materiálu. Potřebná síla dle výpočtu je 20 MN. Při dalším postupu nástroje 
do materiálu síla roste velmi pozvolna na 25,44 MN až do kontaktu tvářeného kovu 
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s horní tvářecí deskou. Od tohoto bodu tvářecí síla narůstala exponenciálně v závislosti 
na postupném zaplňování dutiny zápustky tvářeným kovem. Při tváření horní deskou 
dochází ke konečnému vyplňování zápustky. Dle výpočtů pro zaplnění 95% objemu 
dutiny zápustky byla nutná síla 55 MN. a pro vyplnění 100% dutiny zápustky síla 
narůstala nad 163 MN. Těchto pět procent slouží už jenom na dotváření vrchní částí 
ramene.  

Obrázek 101 - Vypočtený průběh tvářecí síly dle úlohy 3 

5.4.4.2 Diskuse 
Mezi užší plochou nože a stěnou zápustky je mezera velikosti 1,5 až 4 mm. Pokud by 
materiál vnikal do této mezery, vznikala by zde blána, která zvyšuje tvářecí 
sílu, komplikuje vytažení  výkovku ze zápustky a nástroje z výkovku.  

Stávající alternativy řešení byly definovány s ohledem na potřebu vyhodnocení velikosti 
tvářecí síly především při konečné fázi tváření se 100% vyplněním dutiny zápustky.  

Ze získaných hodnot z úlohy 1 a 2 je zřejmé že s klesající teplotou poměrně rychle roste 
tvářecí síla. Při dané síle lisu 120 MN dojede k většímu zaplnění zápustky u výkovku 
s vyššími teplotami na konci tváření. Těchto vyšších teplot by bylo možno dosáhnout 
vyšší teplotou předkovku, co nejrychlejší přepravou předkovku z pece a rychlé 
zalisování nebo vyšším předehřevem nože a zápustky. Je však třeba vzít v úvahu 
skutečnost, že zde vzniká velké množství tepla z přetvárné práce. Také vlivem tření 
v některých oblastech teplota klesá jen málo nebo i stoupá.  

Úloha 3 nejvíc zohledňuje reálný děj při kterém dochází k ochlazování povrchu 
předkovku během transportu z pece do zápustky. Maximální síla překračuje vysoko 
možnosti lisu 120 MN. Tento extrém lze řešit tím, že se zajistí zvětšení přídavků na 
horních ramenech výkovku i s jistou mírou nevyplnění v horní části ramen.  
Překvapujícím poznatkem bylo, že potřebná síla při vytváření ramen  středního kusu 
protisměrným protlačováním až do okamžiku počátku tváření horní plochy ramen 
vedením je poměrně malá, cca 18 % celkové tvářecí síly nutné pro úplné vyplnění 
zápustky. Z toho plyne, že 80 % objemu výkovku se vytvoří  20 % velikostí celkové 
síly. Tyto závislosti však budou pro každý materiál a podmínky tváření trochu jiné 
a z důvodu použití náhradního materiálu pro výpočet, vypočtené hodnoty sil i teplot 
jsou jen informativní. Tok materiálu a tedy vlákna je podél ramen co je vůči klasické 
metodě, kde proběh vláken je kolmý na výšku ramen, mnohem příznivější.  

 Zaplnění dutiny 
zápustky 95% 

  55 
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Velikost tvářecí síly při této technologii výroby středních kusů zalomené hřídele je 
funkcí tvářecí teploty, tření mezi povrchem tvářecích nástrojů a tvářeným materiálem 
a tedy mazání, tvorby blan, hmotnosti a tvaru předkovku.  

Provedené výpočty ukázaly, že zápustkové kování středních kusů S35MC v měřítku 1:1 
na lisu 120 MN je možné a za určitých podmínek i u lisu 60 MN (když nedojde 
k úplnému vyplnění dutiny zápustky, a to hlavně v horní vnitřní části ramen).   

5.4.5 Úloha 4 až 9 - tvá ření na dv ě operace a r ůzný tvar p ředkovku  
Geometrie předkovku má výrazný vliv na tok materiálu při vyplňování dutiny zápustky. 
Předkovek však musí být co nejjednodušší na výrobu. Uvažovalo se nad několika 
provedení předkovku i kování na dvě operace. 

Úloha 4: Výchozí polotovar a podmínky tváření dle bodu 5.4.4, úloha 3. Postup: 
1.  Ohřátý výchozí polotovar se vloží do dutiny zápustky. 
2.  Pěchovací nástroj, který je upnutý k hornímu kovadlu lisu, začne působit 

na vložený polotovar v zápustce, jakmile je dosaženo tvářecí síly 120 MN, 
pěchovací nástroj je nahrazen vedením a nožem. 

3.  Lis začne tlačit nůž do požadované dolní polohy. 
 Přestávka pro výměnu nástrojů je uvažována v délce 5 minut.  
Úloha 5: Výchozí polotovar je hranol, obrázek 102a. Podmínky tváření a postup dle 

bodu 5.4.4, úloha 3. 
Úloha 6:  Výchozí polotovar je hranol. Podmínky tváření dle bodu 5.4.4, úloha 3. 

Postup dle úloha 4. 
Úloha 7:  Jako úloha 6, ale součinitel tření byl pro porovnání vlivu na tvářecí sílu  

změněn z 0,6 na 0,2. 
Úloha 8:  Výchozí polotovar je hranol, ve spodní části prokovaný z užší strany menším 

úhlem  16º, obrázek 102b. Podmínky tváření a postup dle bodu 5.4.4, úloha 3. 
Úloha 9:  Výchozí polotovar je hranol, ve spodní části prokovaný z obou stran stejným, 

menším úhlem 16º, obrázek 102c. Podmínky tváření a postup dle úloha 3. 

Obrázek 102 - Různé tvary předkovku, a) hranol; b) z jedné strany prokovaný do úhlu; 
c) z obou stran prokovaný do úhlu 

5.4.5.1 Výsledek simulace úlohy 4 až 9 
Model pěchovacího nástroje na obrázku 103. Jde v podstatě o vedení, které má místo 
nože rovnou desku zasahující do spodní roviny vedení.  

 
Obrázek 103 - Model pěchovacího nástroje 

a) b) c) 
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Dle úlohy 4 předkovek dosedne na spodní plochu zápustky a při působení pěchovacím 
nástrojem se vytvoří vybrání pro nůž. Materiál je však deskou v pěchovacím nástroji  
stahován a nevyplní celý prostor pod pěchovacím nástrojem ani při síle 120 MN, 
obrázek 104. Vnější hrany předkovku chladnou poměrně moc rychle. Po výměně 
vrchních nástrojů nůž dotváří ramena a materiál na vrchní ploše ramen se už nestahuje 
dovnitř podél nože.  

   
 

Obrázek 104 - První kontakt pěchovacího nástroje a konečný tvar při síle 120MN, 
rozložení teplot po dokování nožem 

Při tváření dle úlohy 5 a 6 nedojde k úplnému vyplnění spodní části dutiny zápustky, viz 
obrázek 105. Nevyplněný  prostor pod pěchovacím nástrojem je větší než v úloze 4. 

   
Obrázek 105 - Nevyplněná spodní část dutiny zápustky a) dle úlohy 5; b) dle úlohy 6 

Porovnáním průběhu tváření dle úlohy 6 a 7 byl vliv koeficientu tření jen minimální 
a výsledek průběhu tvářecí síly i vyplnění dutiny zápustky byl téměř totožný. 

Při tváření dle úlohy 8 a 9 byla vyplněna spodní část dutiny zápustky celá. Ve vrchní 
části byl materiál stahován na vrchní vnitřní  hraně ramen a k zarovnání vrchní plochy 
ramen nedošlo. V případě úlohy 9 však bylo vyplnění lepší. 

5.4.5.2 Diskuse 
Pěchováním předkovku s úkosy tvarovou deskou, dojde k zaplnění spodní části matrice. 
Stále ale materiál bude v horní části vtahován deskou pěchovacího nástroje a prostor 
pod ní nebude úplně vyplněn. Nevýhodou je také zdlouhavá manipulace při výměně 
horního nářadí a rychlá ztráta teploty povrchu materiálu v zápustce, hlavně na svislých 

a) 

Teplota 

b) 

Ekvivalentní plastické přetvoření [-] 

Ekvivalentní plastické přetvoření [-] 
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hranách. To by mohlo vést k vzniku trhlin na těchto místech. Platí to i v případě 
hranolového předkovku, kde také nedojde ani k úplnému vyplnění spodní části matrice.  

Pro stanovení optimálního tvaru předkovku byly použity různé tvary vstupního 
polotovaru. Ideální by byl tvar obdélníkového průřezu pro jeho nízké výrobní náklady, 
ale na druhé straně, má několik nevýhod, které byly uvedeny výše. Další nevýhodou 
také je, že se v matrici po vložení usadí těsně mezi hranami, kde se spodní část zužuje. 
Tím sníží prostor nad sebou a aby vedení bylo dostatečné, matrice by musela být 
zbytečně moc vysoká co platí i pro samotné vedení jako nástroj. Tím by se snížil prostor 
pro manipulaci, obrázek 106a.  

 

Obrázek 106 - Dosednuti předkovku a) ve tvaru hranolu; b) předkované úhly ze všech 
stran ve spodní části 

Když se ze spodní části předkovku minimálně dvě protilehlé strany od daného místa 
předkovou do úhlu shodného s konečným tvarem výkovku, předkovek sice opět zůstane 
při vložení stát mezi hranami zúžení matrice ve spodní části, ale po kování bude 
vyplněná spodní část úplně.  

Nejlepší řešení je, spodní část předkovku předkovat do úhlu ze všech stran. Předkovek 
dosedne těsně nad dno zápustky. Úhly musí být stejné z důvodu rychlejší výroby, aby 
nebylo nutno měnit polovadla (speciální nástroj na kování úhlu z jedné nebo dvou 
protilehlých stran). 

5.4.6 Vznik blan, odlehnutí materiálu - popis exper imentu 

Přilehnutí materiálu před čelem nástroje při užší hraně k stěně zápustky představuje  
problém, vznik blan. Tyto vůle se výrazně protichůdně změní při opakovaném tváření 
v krátkých intervalech. Vyplývá z toho nutnost nastavit vzájemné proporce tolerancí pro 
zajištění minimálních vůlí při tváření v rozmezí kovacích teplot a zároveň 
minimalizovat možnost proniknutí tvářeného materiálu do těchto míst.  

Odlehnutí materiálu výkovku od širší plochy nože je možno ovlivnit zaoblením hrany 
mezi čelem a boční plochou nože.  

Zjednodušené simulace byly provedeny systémem MSC.SuperForm ve 2D. Geometrie 
zápustky, nože a polotovaru byla převzaty z výpočtu dle bodu 5.4.4, úloha 3.  

a) b) 
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5.4.7 Úloha 1 až 4 - vznik blan 

Při simulaci pronikání materiálu do mezer mezi nástroji byl poloměr na konci nože 
1mm a mezera mezi svislou hranou nože a zápustkou byla 2 mm, obrázek 107. 

 

Obrázek 107 - Uložení nože v zápustce při šetření pronikání materiálu do mezer mezi 
nástroji 

Byly provedeny celkem čtyři simulace. Při všech simulacích byla rychlost postupu 
nástroje 40 mmsec-1 a zdvih nástroje byl 100 mm. Ve všech případech bylo tření 0,6 na 
všech plochách. 

Úloha 1:  Sklon rovné plochy nástroje 5 stupňů, viz obrázek 108. 
Úloha 2:  Sklon rovné plochy nástroje 5 stupňů, tři zuby o hloubce 3 mm na okraji 

rovné  plochy. 
Úloha 3:  Sklon rovné plochy nástroje 10 stupňů, tři zuby o hloubce 3 mm na okraji 

rovné  plochy. 
Úloha 4:  Sklon rovné plochy nástroje 15 stupňů, tři zuby o hloubce 3 mm na okraji 

rovné  plochy.  

 

Obrázek 108 - Úprava čelní plochy nože proti tvorbě blan pro úlohu 1 až 4 

5.4.7.1 Výsledek simulace úlohy 1 až 4 
Obrázek 109 znázorňuje konečnou polohu a postupný vznik blány dle zadání úlohy 1.  

  

Obrázek 109 - Konečný tvar a průběh vzniku blány dle úlohy 1 

blána 
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Obrázek 109 - Konečný tvar a průběh vzniku blány dle úlohy 1 (pokračování) 

Materiál je natlačen na stěnu zápustky už při počátku tváření a zůstává v mezeře mezi 
nožem a stěnou zápustky vlivem třecích sil. Obrázek 110 znázorňuje vznik blány dle 
zadání úlohy 2.   

  

Obrázek 110 - Vznik blány dle úlohy 2, konečná poloha 

Obrázky 111 a 112 znázorňují vznik blány dle zadání úloh 3 a 4.  

  

Obrázek 111 - Vznik blány dle úlohy 3, konečná poloha 

Detail vzniku blány 

 [-] 



Vysoká škola bá ňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurg ie a materiálového inženýrství 

Využití matematického modelování pro optimalizaci t oku kovu p ři kování velkých zalomených h řídelí v zápustkách  

Ing. Vladimír LÁSZLÓ  95 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

  

Obrázek 112 - Vznik blány dle úlohy 4, konečná poloha 

Obrázky 109 až 112 také ukazují rozložení normálových kontaktních síly na konci 
simulace pro jednotlivé úlohy. 

5.4.7.2 Diskuse 

Účelem těchto simulací byla potřeba detailně modelovat mechanismus vzniku blan na 
výkovku, které jsou pro vlastní technologii nežádoucí a významně negativně ovlivňují 
životnost nářadí, velikost tvářecí síly a komplikují vyjímání výkovku ze zápustky. 

Délky blan byly: úloha 1 - 58,8mm; úloha 2 - 58,1mm; úloha 3 - 54,1mm; úloha 4 - 
50,1mm. Z dosažených hodnot je zřejmé, že vytvoření „zubů“ mělo jen malý vliv na 
velikost blan (porovnáni výsledků úlohy 1 a 2). Sklonění rovné plochy mělo větší vliv 
(porovnáni výsledků  úlohy 1, 2, 3 a 4).  

Provedené simulace ukázaly, že ani zuby, ani zvětšení úhlu sklonu rovné spodní plochy 
nože nedovedou zabránit tvorbě blan v mezeře mezi nástrojem a zápustkou, ale můžou 
omezit jejich tvorbu. Pokud však dojde ke kontaktu materiálu se stěnou zápustky na 
úrovni čela nástroje, materiál už dále neklouže po zápustce a zůstává nehybný v tomto 
směru. Tento jev je způsoben faktem, že  třecí síly mezi materiálem a zápustkou jsou 
větší než odpor proti plastické deformaci v bláně. Vliv na tvorbu blan má tedy hlavně 
teplota (čím bude vyšší, tím spíš se budou tvořit blány), vůle mezi nožem a stěnou 
matrice, poloměr zaobleni hrany nože, tření, úhel plošní plochy nože a vruby 
a v uvedeném pořadí vliv klesá.  

Bylo rozhodnuto, že nůž bude mít na čelní ploše ostrou hranu (R=0,5) a tři zuby dle 
návrhu. Rovné čelní plochy budou pod úhlem 5º. Z toho plyne, že se bude tato hrana 
nože rychle opotřebovávat a tento problém bude nutno řešit.   

5.4.8 Úloha 1 až 5 - obtékání nože materiálem 

Při simulaci obtékání nože materiálem v příčném směru (vytváření ramen středního 
kusu) byly uvažovány dvě možnosti: ostrá hrana a hrana zaoblena poloměrem 10 mm, 
obrázek 113. 

 
Obrázek 113 - Pozice nože v zápustce pro výpočet obtékání nože materiálem 
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Bylo provedeno celkem pět simulací. Při všech simulacích byla rychlost postupu 
nástroje 40 mm.sec-1 a zdvih nástroje byl 190 mm. 

Úloha 1:   Poloměr hrany nože R = 10 mm, součinitel tření na všech plochách f = 0,6. 
Úloha 2:   Poloměr hrany nože R = 0 mm, součinitel tření na všech plochách f = 0,6.   
Úloha 3:   Poloměr hrany nože R = 10 mm, součinitel tření na všech plochách f = 0. 
Úloha 4:   Poloměr hrany nože R = 10 mm, součinitel tření na všech plochách f = 0,8. 
Úloha 5:   Poloměr hrany nože R = 0 mm, součinitel tření na všech plochách f = 0,8. 

5.4.8.1 Výsledky simulace úlohy 1 až 5 
Obrázek 114 ukazuje vliv poloměru a koeficientu tření na přilehnutí materiálu 
k nástroji.  

   

  

Obrázek 114 - Obtékání nože kovem při zaoblení spodní hrany nože a koeficient tření  
a) R=10mm, f=0,6; b) R=0mm, f=0,6; c) R=10mm, f=0; d) R=10mm, f=0,8; e)R=0mm, 

f=0,8 

5.4.8.2 Diskuse 
Provedené simulace prokázaly, že obtékání materiálu okolo nože, je funkcí zaoblení 
spodní hran nože R a koeficientu tření f. Nepodařilo se však najít  žádnou jednoduchou 
závislost. Protože koeficient tření nebyl znám a z výsledků vyplynulo, že v případě 
zaoblení delší spodní hrany nože je vznikající vnitřní plocha středního kusu rovnější, 
bude tato hrana zaoblená poloměrem 10 mm. 

5.4.9 Konstrukce zápustky 
Cílem tohoto bodu bylo najít optimální tvary nástrojů, které zaručí vykování potřebného 
konečného tvaru výrobku a vyhoví pevnostně. 

 [-]  [-]  [-] 

 [-]  [-] 



Vysoká škola bá ňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurg ie a materiálového inženýrství 

Využití matematického modelování pro optimalizaci t oku kovu p ři kování velkých zalomených h řídelí v zápustkách  

Ing. Vladimír LÁSZLÓ  97 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

V průběhu práce se ukázalo, že vysoké tvářecí síly, nutné pro zápustkové kování 
středních kusů, kladou vysoké nároky na nástroje, zvláště pak na zápustku. Proto bylo 
nutno v průběhu řešení několikrát změnit koncepci zápustky a provést množství různých 
úprav.  

5.4.9.1 Zatížení zápustky 
Pro správnou pevnostní analýzu zápustky je nutno znát rozložení a časový průběh tlaků 
na jednotlivé plochy zápustky. Při simulačních analýzách tváření jsou nástroje 
uvažovány jako tuhá tělesa, v tomto případě se jednalo o zápustku a tvářecí nůž. Při 
těchto simulacích jsou vždy rovněž určovány velikosti sil na jednotlivé nástroje. Pro 
pevnostní analýzu zápustky je tedy k dispozici časový průběh síly na zápustku ve 
směrech os X, Y, Z. To však nestačí, protože se dá předpokládat, že tlaky jsou 
rozloženy nerovnoměrně na jednotlivých plochách zápustky a proto je tedy nutno získat 
podrobnější rozložení sil v zápustce. Pro stanovení velikosti a průběhů tlaků na 
jednotlivé plochy zápustky bylo tedy nutno znovu provést simulační analýzu tváření 
středního kusu S35MC, přičemž však jednotlivé plochy zápustky byly považovány za 
samostatné pevné nástroje. Maximálně bylo možno rozdělit zápustku na pět části, při 
podrobnějším rozdělení zápustky neproběhly simulace až do konce kvůli problémům 
s přesíťováním tvářeného polotovaru v oblasti spojení jednotlivých ploch zápustky.  

Pojem „levá“ a „pravá“ plocha je použit pouze pro lepší orientaci v obrázcích. 
Porovnáním průběhu sil na levé a pravé plochy je zřejmé, že síly na vnitřní plochy 
zápustky dosahují svých maximálních hodnot až v poslední fázi tváření, představující 
asi 10 % celkové doby tváření. Po zbývajících 90 % tváření dosahují tyto sily velikosti 
10 až 30 % svých maximálních hodnot.   

Pro pevnostní výpočet zápustky je nutno zadat tlak na povrchy prvků představující 
vnitřní plochy zápustky. Protože ze simulací se podařilo získat pouze celkové hodnoty 
sil na jednotlivé plochy, bylo možno zadat pouze rovnoměrné tlaky na jednotlivé vnitřní 
plochy. Pro nějaké korekce hodnot tlaků v místech styků jednotlivých ploch nebyly 
žádné hodnověrné podklady ani ze simulací ani z pokusných tváření.   

Předpoklady výpočtů 
Pevnostní výpočet sestavy zápustky byl proveden jako lineární kontaktní úloha. Pro 
výpočet byly uvažovány maximální hodnoty tlaku na vnitřní plochy zápustky, 
odpovídající konečné fázi tváření. Materiál části matric, které sou v kontaktu s nožem 
a předkovkem je ocel dle ČSN 19552 a objímku a bandáž dle ČSN 12060.1.  

Napětí od teplotních polí nebyla uvažována. Dosud získané podklady z měření na 
modelu 1:3 nestačí na vytvořeni seriozního modelu teplotního pole v zápustce 
v průběhu tváření.  

Celková soustava zápustky je složitá, ve výpočtovém modelu nebyly uvažovány 
spojovací šrouby nebo čepy. Případná předpětí způsobená složením zápustky nebyla při 
výpočtu uvažována. Otvory pro čepy nebo šrouby nebyly z důvodu urychlení tvorby 
modelu uvažovány pro úvodní varianty, ale byly uvažovány až pro pokročilejší 
varianty. 

5.4.9.2 Varianta 1 
Konstrukční provedení 
Výpočtový model výchozí varianty je na obrázku 115a. Z důvodu symetrie podle roviny 
XZ představuje tento výpočtový model polovinu skutečné zápustky. Matrice je 
rozdělena na horní a dolní část. Dolní část je jednodílná, horní je se dvou dílů. Dělicí 
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rovina horní části je za klíny. Tyto klíny a boční části matrice slouží k snadnějšímu 
uvolnění nože po ukončení tváření. Díly matrice jsou uloženy v objímce. 

Výsledky analýzy dané varianty a diskuse 
Úhel ve spodní části objímky je 30º. Tento úhel je příliš velký a při zatížení matric se 
chová celý systém zápustky jako mechanismus. Při zatížení vnitřních ploch matric 
dojde k posuvu objímky po spodní matrici směrem vzhůru, viz obrázek 115b. Zda je 
pohyb pouze svislý nebo zda se objímka nakloní záleží na tom, zda geometrie i působící 
síly jsou přesně symetrické nebo ne. Dále pak dojde k naklonění horních matric a jejich 
posuvu po objímce. 

    

Obrázek 115 - a) Model matrice; b) posun objímky při lisování směrem vzhůru 

Pro správnou funkci této varianty by bylo nutno po složení pevně spojit dolní matrici 
a objímku, aby byl vyloučen pohyb po jejich styčné ploše. Dále by bylo nutno zajistit, 
aby se horní matrice opíraly o objímku v co největší ploše pro rozložení sil a zamezení 
deformace objímky. Z těchto důvodů byla konstrukce nevyhovující. 

5.4.9.3 Varianta 2 
Konstrukční provedení 
Výpočtový model této varianty je na obrázku 116a. Matrice je rozdělena svisle na dvě 
poloviny, které jsou uloženy v objímce. Klíny a boční části matrice zůstaly zachovány 
k snadnějšímu uvolnění nože po ukončení tváření. Z důvodu symetrie podle rovin XZ 
a YZ představuje tento výpočtový model čtvrtinu skutečné zápustky.   

    

Obrázek 116 - Výpočtový model, rozložení napětí a posunutí varianty 2  

Levá  Pravá 

a) b) 

a) b) 

 [mm] 

Rovnoměrné redukované napětí [MPa] 
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Obrázek 116 - Výpočtový model, rozložení napětí a posunutí varianty 2 (pokračování) 

Výsledky analýzy dané varianty a diskuse 
Rozložení napětí a posunutí je zobrazeno na obrázku 116b, c, d. Maximální napětí 
v matrici je v místě styku „levé“ a „pravé“ dolní plochy, 1847 MPa, co je příliš vysoké. 
Dochází také k deformaci zápustky a posunutí až o 1,6 mm, kde větší pracovní plochy 
mají snahu se rozpínat a menší sevřít. 

5.4.9.4 Varianta 3 
Konstrukční provedení 
Tato varianta má zjistit, jaký podíl má ostrá hrana mezi plochami na vysoké hodnotě 
napětí předchozí varianty. Jediná změna proti variantě 2 je plynulý přechod o poloměru  
40 mm mezi „levými“ a „pravými“ plochami. 

Výsledky analýzy dané varianty a diskuse 
Rozložení napětí je na obrázku 117. Maximální napětí v matrici je nyní podstatně nižší, 
1005 MPa. Zaoblení má tedy velký vliv, ale snižuje se tím přídavek na vnějších hranách 
výkovku. Musely by se zvětšit rozměry otvoru a zvýšit přídavky, co je nežádoucí.  

 

Obrázek 117 - Rozložení napětí v matrici varianty 3 

5.4.9.5 Varianta 4 
Konstrukční provedení 
Tato varianta má zjistit vliv zvětšení tloušťky stěny zápustky na napětí. Jedná se 
o variantu 3 s tloušťkou stěny objímky zvětšenou o 50 mm z důvodu zamezit deformaci.  

c) d) 

Rovnoměrné redukované napětí [MPa] 

Rovnoměrné redukované napětí [MPa] 
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Výsledky analýzy dané varianty a diskuse 
Napětí a posunutí jsou na obrázku 118. Maximální napětí v matrici pokleslo na 
986 MPa. Napětí tedy pokleslo pouze o19 MPa. Současně však vzrostlo napětí ve 
spodním okraji objímky ze 796 MPa na 1033 MPa.  Varianty 2, 3 a 4 mají nevýhodu 
v tom, že vnitřní matrice je dělená na dvě půlky, co by bylo obtížné pro výrobu 
i případnou opravu. 

    
Obrázek 118 - Rozložení napětí a posunutí varianty 4 

5.4.9.6 Varianta 5 
Konstrukční provedení 
Tato varianta je jiné koncepce. Matrice je rozdělena na čtyři samostatné díly. Z důvodu 
snadnější případné opravy a nutné montáže i demontáže jsou ještě mezi matricemi 
a objímkou opěry. Každá matrice je spojená s opěrou třemi šrouby. V každé opěře jsou 
ještě další čtyři otvory pro odtlačení matrice od opěry při demontáži. Klíny a boční části 
matrice k snadnějšímu uvolnění nože po ukončení tváření zůstaly zachovány. 
Výpočtový model byl vytvořen včetně otvorů pro upevnění matric k opěrám a otvorů 
pro manipulační čepy v objímce. Tato varianta je zobrazena na obrázku 119a.  

 
Obrázek 119 - Model zápustky, rozložení napětí na vnitřních plochách a v řeze  

Výsledky analýzy dané varianty a diskuse 
Rozložení napětí na vnitřních plochách matrice a v řeze je na obrázku 119b. Rozložení 
napětí na vnitřní a vnější ploše objímky je na obrázku 120. Největší napětí je 
v manipulačních otvorech a následně ve spodní části objímky. Po výšce i obvodu je 
nerovnoměrné a maximální hodnoty sou v místech menší opěrné plochy A. 

Rovnoměrné redukované napětí [MPa] 

Rovnoměrné redukované napětí [MPa]  [mm] 
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Obrázek 120 - Rozložení napětí na vnitřní a vnější ploše objímky varianty 5 

5.4.9.7 Varianta 6 
Konstrukční provedení 
Tato varianta má objasnit, jak se osazení pro přesné uložení opěr v objímce podílí na 
vysokých hodnotách napětí ve spodní části objímky a opěr. Tato varianta je zobrazena 
na obrázku 121.    

 

Obrázek 121 - Objímka bez osazení pro přesné uložení opěr varianty 6 

Výsledky analýzy dané varianty a diskuse 
Rozložení napětí je na obrázku 122. Plyne z něho jasný pokles napětí v bandáži a ve 
spodní části objímky i po celé její ploše. Maximální hodnoty jsou opět v manipulačních 
otvorech. 

   

Obrázek 122 - Rozložení redukovaného napětí na vnitřní ploše objímky a na opěrných 
desek varianty 6 

Rovnoměrné redukované napětí [MPa] 

Rovnoměrné redukované napětí [MPa] 
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5.4.9.8 Varianta 7 
Konstrukční provedení 
Tato varianta má opět osazení jako varianta 5, ale menší o 50 mm na poloměru a 60 mm 
na výšce. Tato varianta je zobrazena na obrázku 123.  

 

Obrázek 123 - Objímka s upraveným osazením pro přesné uložení opěr varianty 7 

Výsledky analýzy dané varianty a diskuse 
Rozložení napětí je na obrázku 124. Porovnáním obrázků rozložení napětí této varianty 
s předchozími dvěma variantami 5 a 6 je zřejmé, že nejnižší hodnoty napětí má varianta 
6. To je varianta bez osazení pro přesné uložení opěr v objímce. Osazení tedy dost 
ovlivňuje velikost i rozložení napětí v objímce. 

 

Obrázek 124 - Rozložení redukovaného napětí na vnitřní ploše objímky varianty 7 

5.4.9.9 Varianta 8 - konečná 
Konstrukční provedení 
Výpočtový model konečné varianty 8 je na obrázku 125. Úpravy proti předchozím 
variantám 5 až 7: 
matrice  - přesunutí horních upevňovacích otvorů vnitřních dílů směrem nahoru 
opěry  - přesunutí horních upevňovacích otvoru pro upevnění matric nahoru 
 - odstranění otvorů pro odtlačování matric při demontáži 
 - zmenšení osazení pro přesné uložení opěr v objímce 
objímka - zmenšení osazení pro přesné uložení opěr v objímce 
 - rozdělení objímky na dvě části, objímku a nalisovanou bandáž nalisování 

 H8/m7 z důvodu jednodušší výroby.  

Výpočtový model byl vytvořen včetně otvorů pro upevnění matric k opěrám a otvorů 
pro manipulační čepy v objímce a bandáži. Spojovací šrouby a manipulační čepy nebyly 
uvažovány. Model rovněž neobsahoval boční díl a klín. 

Rovnoměrné redukované napětí [MPa] 
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Obrázek 125 - Výpočtový model konečné varianty 8 

Výsledky analýzy dané varianty a diskuse 
Rozložení redukovaného napětí v objímce, bandáži a v řezu matrice je na obrázku 126. 
Maximální redukované napětí v matricích je 1050 MPa. Maximální redukované napětí 
v objímce a bandáži je 620 MPa.  

 

 
Obrázek 126 - Rozložení redukovaného napětí na vnitřní, vnější ploše objímky a v řezu 

varianty 8 

Rovnoměrné redukované napětí [MPa] 
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5.4.9.10 Vyhodnocení 
Byla popsána historii vývoje zápustky, namáhání jednotlivých variant a důvody změn. 

Konečná, 8 varianta zápustky vykazuje nejnižší napětí ze všech řešených variant (kromě 
varianty 6). Přesto jsou tato napětí objímky a bandáže značně vysoká. Po konstrukční 
stránce je nejjednodušší na výrobu a v případě poškození jakékoliv části se snadno 
opraví. Úkosy sou řešeny ne na pracovních plochách ale mezi objímkou a opěrami. 

Zde je nutno zdůraznit, že pokud hodnoty napětí vypočtené lineárním řešením značně 
přesahují mez kluzu materiálu, pak se může takto vypočtené napěťové pole značně lišit 
od skutečnosti. Toto je způsobeno tím, že v místě překročení meze kluzu dojde 
ke plastické deformaci materiálu a vytvoření jakéhosi plastického kloubu, který pak 
dále přenáší mnohem méně zatížení. Toto zatížení pak ale způsobí zvýšení hodnot 
napětí v ostatních oblastech. V našem případě to znamená, že nemusí nutně dojít 
k překročení meze pevnosti v objímce a bandáži a tím ke vzniku trhlin. Na druhé straně 
však může dojít k růstu napětí v matricích.  

Napěťové poměry v řešené zápustce jsou ale ještě komplikovanější. K překročení meze 
kluzu dojde jak v oblastech, kde všechna hlavní napětí jsou pouze tlaková, tak 
i v oblastech, kde převažují tahová napětí, která by mohla způsobit vznik trhlin 
v obvodové bandáži. Na základě těchto výpočtů proto nelze spolehlivě vyvodit, že 
každopádně dojde  k porušení zápustky na vnější bandáži. Je však nutno předpokládat, 
že výskyt trhlin na povrchu bandáže nebo objímky je pravděpodobný. Stejně tak je 
pravděpodobné otlačení povrchu opěr nebo objímky.   

Po provedení výpočtů většího počtu konstrukčních řešení se zdá nepravděpodobné 
dosáhnout snížení napěťových špiček nějakou další geometrickou úpravou. Možnosti 
konstrukčních úprav vyplývající z poznatků simulační analýzy jsou následující : 
� odstranění osazení pro přesné uložení opěr v objímce (efektem by bylo prokazatelné 

snížení tahových napětí překračujících napětí na mezi pevnosti a následně omezení 
vzniku trhlin),  

� použití materiálu s vyšší mezí kluzu a pevnosti pro bandáž, eventuálně i pro 
objímku, 

� nejefektivnější by bylo provedení zeslabení tloušťky opěr svázaných s vnitřními 
segmenty matic za tím účelem, aby se dosáhlo zmenšení průměru objímky 
a bandáže a tím se vyloučilo extrémní napětí na vzdálenějších průměrech objímky;  
paradoxně by tedy snížením tloušťky opěr mohlo dojít i ke zmenšení vnitřního 
i vnějšího průměru objímky a bandáže a vyhnulo by se tahovým špičkám v těchto 
místech. 

Celá simulační analýza je závislá na přesnosti stanovení tlaku na jednotlivé plochy 
zápustky. Protože nebylo možno provést měření napjatosti na tyto plochy na modelu 
1:3, není k dispozici žádné porovnání výsledků simulačních analýz a skutečnosti. Bude 
velmi důležité provést toto měření při prototypovém kování (první výkovky v měřítku 
1:1), výsledky měření se budou moci použít při zpřesňování výstupů analýzy.  

5.5 EXPERIMENT KOVÁNÍ STŘEDNÍHO KUSU TYPU S35MC 
V ZÁPUSTCE, V MĚRÍTKU 1:1 

Po ukončení simulačních výpočtů se s ohledem na všechny faktory zpracoval výkres 
výkovku a na základě hmotnosti pak i předkovku, viz obrázek 127. Předkovek je kován 
jako dvojkus a následně se rozplálí na dva kusy. Dále se zpracovala výrobní 
dokumentace nářadí, které bylo následně vyrobeno.  
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Obrázek 127 - Předkovek a výkovek středního kusu S35MC 

Technologie výroby středních kusů typu S35MC v zápustce 
Ingot 8K43 pro 10 ks = 3986 kg ingotové oceli na ks. Spotřební hmotnost výkovku je 
2800kg. Kove se na 4 kovářské operace, po každé operaci následuje ohřev:  
Lis 60MN: 1. - vykovat manipulační čep,  
  - předkovat na rozměr   1100 x 1100 x délka 
 2. - předkovat na rozměr 850 x 850 x délka 
  - sekat na 5 dílů 850 x 850 x 1050 
Lis CKW 1600: 3.  - vykovat 5 předkovků 690 x 480 x 2250,  
 4. - značit střed, zatlačit polovadla, rozpálit 
Lis 60MN: 5. - lisovat v zápustce, hotově kovat. 

5.5.1 Výsledek experimentálního kování st ředních kus ů S35MC 
v zápustce, v m ěřítku 1:1  

U lisu 60MN bylo nainstalováno čidlo přímého měření pracovního tlaku, který se 
snadně přepočte na sílu a čidlo pohybu beranu (zdvihu).  

Výsledkem první zkoušky byly dva výkovky středního kusu zalomené hřídele typu 
S35MC, které po proměření splňovaly všechny požadované tvarové a rozměrové 
parametry, obrázek 128. 

Obrázek 128 - Zápustkový výkovek středního kusu S35MC 

Průběh skutečné lisovací síly při kování středního kusu zalomené hřídele typu S35MC, 
v M1:1 je na obrázku 129. Jak je na první pohled vidět i když byl použit pro výpočet 
náhradní materiál, tvar výkovku i charakter průběhu tvářecí síly odpovídá simulačnímu 
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výpočtu. Maximální hodnota tvářecí síly však byla jenom 38,5 MN (tato hodnota bude 
pro každý střední kusu jiná, záleží na mnoha faktorech, avšak neměla by být příliš 
odlišná), což je podstatně menší hodnota než z vypočtené simulace. Při zalisování 
horním tvářecím nástrojem - nožem do přibližně 30 % celkového zdvihu (cca 13 MN), 
dochází k pronikání čela nástroje do materiálu a síla zákonitě roste. Dále pak síla roste 
velmi pozvolna při dalším postupu nože do materiálu a je téměř konstantní. Při prvním 
tváření vedením je tvářecí síla cca 14 MN a začne velmi rychle růst v závislosti 
s postupným zaplňováním dutiny zápustky tvářeným kovem. Po dosažení asi dvou třetin 
potřebného zdvihu při tváření horní deskou, dochází ke konečnému vyplňování 
zápustky a k dalšímu prudkému nárůstu tvářecí síly.  

 
Obrázek 129 - Průběh skutečné tvářecí síly při lisování středního kusu S35MC, M 1:1 

5.5.2 Vyhodnocení experimentu kování st ředních kus ů S35MC 
v zápustce, v m ěřítku 1:1  

Průběh a výsledky kování potvrdily správnost technologie, která byla navržena na 
základě matematického modelování v měřítku 1:1. Vykované střední kusy vykazovaly 
dokonalé ostré hrany a vyplnění spodní části matrice. Ve vrchní části ramen bylo jen 
minimální nedotečení z vnitřní strany v rámci přídavků. Teploty po stripování byly 
750 ºC na vrchní ploše ramen a 950 ºC mezi nimi. Také nůž se nahřál ve spodní části 
v oblouku až na 650 ºC. 

I přes některé nedostatky byl pokus považován za velmi úspěšný, neboť prokázal, že 
tato technologie výroby středních kusů zalomených hřídelí je proveditelná na lisu 
60 MN a může přinést značné snížení nákladů při jejich výrobě. 

Aby bylo možné technologii zavést do sériové výroby, bylo zapotřebí, kromě jiného, 
dořešit hlavně manipulaci - vhodný způsob vyjímání výkovku ze zápustky, aby kus byl 
co nejrychleji uvolněn a vyjmut ze zápustky. Zároveň, aby čas zkompletováni 
a ustavováni nástroje do přesné polohy pro další lisování byl co nejkratší, protože doba 
od vložení prvního po vložení druhého kusu předkovku do zápustky byla stále příliš 
dlouhá -1,5 hodiny.  

5.5.3 Další experimentální kování  
Po drobných úpravách proběhlo druhé experimentální kování. Byly vykovány čtyři 
střední kusy. Provedlo se i lisování jednoho kusu s obdélníkovým průřezem předkovku 
a výsledek byl v dokonalé shodě s vypočteným modelem, obrázek 130. 

I když po rýsování byl výkovek vyhovující, přídavky ve spodní části byly minimální. 
Proto by bylo riziko používat předkovky s obdélníkovým průřezem. 
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Obrázek 130 - Výkovek středního kusu S35MC z předkovku obdélníkového průřezu 

Celkem proběhlo osm experimentálních zkoušek kování. Po každé zkoušce se 
upravovalo a zjednodušovalo nářadí pro rychlejší manipulaci. V prvních pokusech byla 
doba od vložení prvního kusu předkovku do dutiny zápustky po vložení dalšího kusu 
v průměru cca 90 minut. V poslední zkoušce byl čas vložení prvního kusu předkovku do 
dutiny zápustky po vložení dalšího kusu v průměru cca 20 minut.  
Jeden z důležitých faktorů, které mají vliv na tvářecí sílu v poslední fázi, je také 
hmotnost a tedy objem předkovku, aby došlo k úplnému vyplnění dutiny zápustky. 
V případě, že je materiálu víc, budou zbytečně dlouhá ramena a dutina zápustky bude 
vyplněná dřív, než byl definován ideální stav. Vizuálně se nedá říct, kdy je zápustka už 
celá vyplněná. Operátor by měl snahu dolisovat střední kus do ideální polohy, což může 
vést k poškození matrice a nebo právě používaných nástrojů. Horší případ nastane, když 
materiálu je málo. Pak se dutina zápustky nevyplní celá a vylisovaný střední kus může 
být z hlediska rozměru nevyhovující. Horní kovací nástroj dosedne úplně k matrici dřív, 
než byl předpokládán ideální stav a tlak se bude pořád zvyšovat, což může zase vést 
k poškození zápustky a nebo právě používaných nástrojů. Proto bylo nutné definovat 
maximální sílu, při které bude jisté, že dutina je uspokojivě vyplněná jak v případě 
dostatečného množství materiálů, tak při nedostatečném množství, aby  nedošlo 
k poškození tvářecích nástrojů. Tato síla byla stanovena na 40 MN což odpovídá tlaku 
26,5 MPa u lisu 60 MN a jak se ukázalo při dalších pokusech, byla dostačující.  

Zároveň byla upřesněna potřebná vstupní data, které se získaly během pokusu měřením. 
Šlo především o teploty před, během a po kování, tvářecí síla lisu, jakož i rychlost 
pohybu beranu a časy pro manipulaci a kování. Bylo také provedeno tenzometrické 
a termometrické měření, viz níže. 

Po obdržení materiálových charakteristik a dosazení naměřených dat se upřesnil 
výpočet v měřítku 1:1, viz níže. 

Úpravy nářadí 
Jak už bylo výše zmíněno, jeden z hlavních problémů, aby mohla být technologie 
zavedena do sériové výroby, byla zdlouhavá manipulace. Problém byl jak v uchycení 
horního nástroje - vedení a nože, tak při stripování středního kusu ze zápustky 
a příprava nářadí pro další lisování.  

Při prvním provedení, obrázek 131, nůž i vedení byly zavěšeny na horním kovadle 
pomoci lan, co bylo dost nestabilní. Také matrice byla uložena na pěchovací desce 
a stripování bylo zdlouhavé. Celá zápustka se musela zvednout a podložit deskou 
o průměru menším než vnitřní spodní průměr objímky, pro uvolnění vnitřních dílů 
matrice. Problém byl se středěním desky. Také samotné stripování bylo zdlouhavé. Na 
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objímku se musel nasadit z vrchu kroužek a musela se do něj vejít deska nože. Vnitřní 
opěrné desky a tedy i objímka jsou pod úhlem 4º. Po stripování se uvolní a vysunou 
o cca 70 až 100 mm. Při vytahování středního kusu, který byl ještě na noži s vedením se 
uvolní a povytáhnou klíny.  

Současné provedení po poslední úpravě, viz obrázek 131, má vedení zavěšeno na noži. 
Nůž má po bocích drážku a pomoci čepů je jištěno vedení. Může se volně hýbat nahoru 
a dolů. Celý vrchní nástroj je pověšen na dvou okách, co zajišťuje svislou polohu. Pro 
středění matrice se vyrobila středící deska, která slouží i při stripování. Pro stripování 
byl vyroben vyrážeč, viz obrázek 131. Provedené úpravy zabezpečují rychlou a snadnou 
manipulaci s nástroji během výrobního procesu.   
 

   
      

   
Obrázek 131 - Schéma sestavy pro lisování středních kusů typu S35MC při prvním 

lisování a po poslední úpravě, detail stripovací desky a vyrážeče 

5.6 TENZOMETRICKÉ A TERMOMETRICKÉ MĚŘENÍ  
Simulační výpočet namáhání tvářecích nástrojů je závislý na přesnosti stanovení tlaku 
na jednotlivé plochy nástrojů a rozložení teplot, které nebyly zatím k dispozici. S cílem 
porovnání výsledků výpočtů a skutečnosti bylo provedeno tenzometrické 
a termometrické měření během čtvrtého experimentálního kování po dobu jedné směny 
a následném chladnutí se záznamem během celé doby kování a chladnutí.  

Měření teplot 
� Časový průběh teplot na vnějším povrchu objímky a bandáže.  
 Tyto teploty byly měřeny po celou dobu zkoušky a při konečném ochlazování. 

První provedení  Po poslední úprav ě 

Vyrážeč Středící deska  
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� Časový průběh teplot na vnitřním povrchu objímky mezi opěrami. 
Tato teplota byla měřena po celou dobu zkoušky a při konečném ochlazování avšak 
jenom ve vrchní části z důvodu omezeného prostoru pro umístnění snímače. 

Měření napětí 
� Časový průběh napětí na vnějším povrchu objímky a bandáže a na vnitřním povrchu 

objímky mezi opěrami. 

Na vnějším povrchu objímky a bandáže byly umístěny tenzometry a termometry na 
čtvrtině obvodu po 30º, obrázek 132. Měření napětí a teploty probíhalo během celé 
zkoušky lisováni a následného chladnutí matrice do teploty okolí. 

Jednotlivé následující lisování se od sebe lišily především v teplotách nástrojů. 

 

Obrázek 132 - Snímače umístěné na vnitřní a vnější ploše objímky a bandáže  

Systém značení vychází z rozmístění snímačů a je proveden podle následujícího 
schématu: Druh snímače_číslo řezu_číslo místa v řezu_ směr tenzometru. 
Druh snímače:  TZ (tenzometr), TC (termočlánek).  
Číslo řezu:  1 až 6 (řez č. 6 – vnitřní plocha objímky).  
Číslo místa v řezu:  1 až 4 (u řezu č.6 pouze místo 1).  
Směr tenzometru:  ob (obvodový směr), os (osový směr). 
 

 
 

ŘEZ 2 

ŘEZ 3 

ŘEZ 4 

ŘEZ 5 

ŘEZ 1 

místo č. 4: tenzometry: 4-ob/4-os  

místo č. 3: tenzometry: 3-ob/3-os  

místo č. 2: tenzometry: 2-ob/2-os  

místo č. 1: tenzometry: 1-ob/1-os  

V řezech 2 až 5 jsou 
analogicky umístěny 

tenzometrické 

Snímače vnitřní: 
Tenzometry:  TZ_6ob 
 TZ_6os 
Termočlánek: TC6_1 

Umístění tenzometrů a termometrů na ¼ povrchu 
objímky a bandáže (po 30º) dle schéma. 
• Tenzometr – místo pro umístění 
• Termometr – místo pro umístění 
 
 

Umístění tenzometrů a termometrů na vnitřní ploše 
objímky do hloubky 500 mm. 
• Tenzometr – místu pro umístění 
• Termometr – místo pro umístění 
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Použité zkušební zařízení 
Pro tenzometrické měření byly  použity  tenzometrické  snímače foliové, které byly 
nalepeny do jednotlivých řezů po 30˚. Z důvodů zjištění povrchové napjatosti byly do 
každého místa  nalepeny vždy tenzometry typu T tak, že jeden  tenzometr měřil 
v osovém směru nástroje a druhý měřil v kolmém obvodovém směru. Každý tenzometr 
byl zapojen samostatně na měřící aparaturu, která zaznamenávala deformaci snímače 
v µm.m-1. U každé dvojice tenzometrů byl nainstalován termočlánkový snímač 
neizolovaný typu K a kompenzačním vedením byl připojen do měřících ústředen, které 
mají vlastní kompenzaci studeného  konce.  

Během kování byly orientačně zjišťovány teploty na nástroji pomocí dotykového 
termometru. 

Přesnost a nastavení měřících kanálů byly ověřeny  pomocí kalibrátorů měřených 
signálů. 

Tabulka 11 Použité měřící a zkušební zařízení 

Název a typ zařízení Výrobce Identifikace zařízení Jmenovité parametry 

Tenzometrické  snimače foliové 
typu 3/120 LY21 

HBM- Německo 850525/00 K=2,07 ± 1 % 

Termočlánkové snimače 
neizolované typu K 

Vítkovice-Services - <± 0,5 % 

Autonomní měřící ústředna 
EMS 

EMS Brno 
530 081, 
530 082 

linearita < 0,5 % 

Dotykový termometr typu 
Therm 2220-12 

AHLBORN- 
Německo 

H00121682K < ±1,0 % 

Přesný kalibrátor tenzometrický 
SR-4 UNIT 625 

BLH, Corp. USA v.č.1601 
120,0 Ω : nejistota 0,4 µV 
350,0 Ω : nejistota 0,4 µV 

Multikalibrátor typu TRX OMEGA, USA v.č. 06557 <± 0,05 % 

Tabulka 12 Měřící návaznost měřícího zařízení 

Označení zařízení Provedená kalibrace Kalibrační list 
Přesný kalibrátor enzometrický 

SR-4 UNIT 625 
ČMI  Brno KL č. 6032-KL- S177-04 

Multikalibrátor typu TRX ČMI  Brno KL č. 6032-KL- S166-04 

Použitá zkušební metoda 
Monitorování časových průběhů deformace jednotlivých tenzometrů a termočlánků na 
objímce i bandáži nástroje  během  kování.  Orientační měření povrchových teplot ve 
zvolených místech nástroje během kování. Monitorování teplot během chladnutí 
nástroje po dobu čtyř dnů. 

Výsledky měření 
Během kování byly monitorovány časové průběhy deformace tenzometrů  a výstupní 
signály termočlánků  s frekvencí záznamu 1 s, obrázek 133. 

Celkem bylo provedeno sedm kování a všechna jsou  naměřena. 

Pro výpočet napětí z naměřených hodnot deformace v osovém (εos) a obvodovém směru 
(εob) se předpokládá rovinná napjatost a jednotlivá hlavní napětí (σos , σob)   jsou ve 
směru tenzometrů. Tato napětí se vypočtou ze vztahů:  
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( )obosos

E µεε
µ

σ +
−

=
21

 (19) 

( )osobob

E µεε
µ

σ +
−

=
21

 (20) 

- kde E je modul pružnosti v tlaku [MPa] a µ= 0,34 je Poissonova konstanta.    

Redukované napětí σred dle HMH je určeno podle vztahu: 

( )obosobosred σσσσσ −+= 22  (21) 

 

   

Obrázek 133 - Snímače umístěné na vnitřní a vnější ploše objímky a bandáže při 
lisování 

Během kování bylo prováděno orientační měření teplot ve zvolených místech nástroje: 

Tabulka 13 Orientační měření teplot  na nástroji během kování dotykovým teploměrem 

Teplota [ºC]: 
Nůž Dutina (max. T) Místo a čas měření 

2/3 délky dole matrice A matrice B 
po 1. kování – 10:30 360 620 280 368 
po 4. kování – 14:35 170 420 260 249 
po 5. kování – 15:50 270 397 270 240 
po 6. kování – 17:20 230 510 350 340 
po 7. kování – 18:05 470 650 320 310 

5.6.1 Vyhodnocení tenzometrického a termometrického  měření 
Z měření průběhů teplot při kování plyne, že objímka i bandáž se postupně zahřívá. 
Maximální teplota byla naměřena v průběhu kování po dokování posledního kusu 
a měla hodnotu 112 ºC, obrázek 134. Ručním měřením dotykovým teploměrem se 
měřila i matrice a nejteplejší místo nepřesáhlo 370 ºC, viz tabulka 13.  

Deformace v objímce i bandáži postupně narůstaly se zvyšující se teplotou a maximální 
hodnoty byly dosaženy při lisování posledních dvou kusů. Maximální kladná deformace 
(1400 µm.m-1) byla naměřena v řezu 2 a místě 3, záporná (-580 µm.m-1) v řezu 5 
a místě 3ob, viz obrázek 135.  
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Maximální kladné napětí (320 MPa) bylo naměřeno v řezu 2, viz obrázek 136. 
Maximální záporné napětí nepřevýšilo ani v jednom případě hodnotu 100 MPa.  

Po ukončení kování bylo provedeno monitorování chladnutí objímky a bandáže po dobu 
ustálení teploty (frekvence záznamu 30 minut). Teplota se ještě zvýšila na maximální 
hodnotu 122 ºC v řezu 1 a pak klesala, viz obrázek 137. Chladnutím se postupně 
zmenšovala i deformace, viz např. obrázek 138.  

 
Obrázek 134 - Teploty objímky a bandáže při kování 

 

Obrázek 135 - Deformace tenzometrů při kování, Řez 2 (objímka vnější, 1/3) 
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Obrázek 136 - Napětí  tenzometrů při kování, Řez 2 (objímka vnější, 1/3) 

 
Obrázek 137  - Teploty chladnutí, Řez 1 

 
Obrázek 138 - Deformace při chladnutí nástroje, Řez 5 
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5.7 MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY  
Byly dodány materiálové charakteristiky získané experimentálně pro používanou ocel 
na zalomené hřídele typu S35MC i S50MC ve vyhovující podobě a po úpravě se 
doplnily do databáze programu MSC.SuperForm.  

Tahové zkoušky 

Jednoosá tahová zkouška byla provedena při teplotách 400, 600, 800, 1000 a 1200 °C 
podle normy ISO 10 002-1. Pro tahovou zkoušku byl použit tvar vzorku dle obrázku 
139.  

 
Obrázek 139 - Tvar vzorku pro tahovou zkoušku 

5.7.1 Materiál S34MnV pro st řední kusy S50MC 
Závislost smluvních napětí na smluvní deformaci je zobrazeno v následujícím grafu 1.  

 
Graf 1 - Závislost σ na ε při různých teplotách pro materiál S34MnV 

Pro jednotlivé zkoušky byly stanoveny materiálové hodnoty Youngova modulu 
pružnosti, meze kluzu a meze pevnosti. V závislosti na teplotě jsou tyto hodnoty 
uvedené v tabulce 14. 

Tabulka 14 Modul pružnosti, mez kluzu a mez pevnosti v závislosti na teplotě pro 
materiál S34MnV 

Teplota E  Rp 0,2 Rm 
č.  [°C] [GPa]  [MPa] [MPa] 
1 400 154,1 315,2 600,9 
2 600 119,5 205,9 237,3 
3 800 69,1 64,3 85,6 
4 1000 33,4 23,7 30,5 
5 1200 18,2 13,6 18,4 
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5.7.2 Materiál S34CrNi pro st řední kusy S35MC 
Závislost smluvních napětí na smluvní deformaci je zobrazeno v následujícím grafu 2. 

Graf 2 - Závislost σ na ε při různých teplotách pro materiál S34CrNi 

Pro jednotlivé zkoušky se stanovily materiálové hodnoty Youngova modulu pružnosti, 
meze kluzu a meze pevnosti. V závislosti na teplotě jsou tyto hodnoty v tabulce 15. 

Tabulka 15 Modul pružnosti, mez kluzu a mez pevnosti v závislosti na teplotě pro 
materiál S34CrNi 

Teplota E Rp 0.2 Rm 
č.  [°C] [GPa]  [MPa] [MPa] 
1 400 176,3 643 802 
2 600 129,6 413 442 
3 800 101,2 70 94 
4 1000 48,2 23 36 
5 1200 7,1 9,6 16 

ad
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kde E je Youngův modul pružnosti [MPa], l0 je původní délka [mm], d je průměr drátu 
[mm], ∆l je prodloužení [mm] při zatížení jednotkovou silou F [N].  

Pro vyhodnocení bylo použito hodnot ze tří měření, jelikož se ale jedná o zkoušky za 
vysokých teplot, lze předpokládat také i vyšší rozptyl naměřených hodnot při teplotách 
1000 a 1200ºC. Při těchto teplotách totiž docházelo k rychlému zokujení povrchu 
zkušebních vzorků, viz obrázek 140. 

 

 
Obrázek 140 - Zkušební vzorky při teplotě a) 1000ºC; b) 1200ºC 
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Z dodaných hodnot pro křivky závislosti smluvních napětí na smluvní deformaci se 
vybralo patnáct referenčních bodů z každé křivky. Ty se přepočetly na skutečné napětí 
a skutečné deformace (viz teoretická část, bod 2.6.2), které byly zapsány do databáze 
programu pro daný materiál. 

5.8 KONTROLNÍ VÝPOČTY  
5.8.1 Kontrolní výpo čet tvá řecí síly pro kování st ředních kus ů S35MC 

v zápustce, v m ěřítku 1:1 
Cílem této simulační analýzy bylo přepočítat tvářecí sílu při kování středních kusů 
S35MC v zápustce pro hodnoty získané z tahových zkoušek, z materiálu S34CrNi 
používaného na tyto střední kusy, které byly doplněné do databáze programu. 

Ve výpočtu byly nahrazeny pouze materiálové hodnoty pro materiál S34CrNi. Vše 
ostatní zůstalo beze změn dle bodu 5.4.4, úloha 3, aby se daly porovnat výsledky 
reálného a náhradního materiálu.  

5.8.1.1 Vyhodnocení  
Průběh tvářecí síly v závislosti na zdvihu nože je na obrázku 141. Maximální hodnota 
tvářecí síly je 53,9 MN. V místě prvního tváření vedením to je síla 16,17 MN. Při 
použití náhradního materiálu CK45 byla maximální síla 163 MN a při prvním tváření 
vedením 25,44 MN.  

 

Obrázek 141 - Průběh tvářecí síly pro materiál S34CrNi v závislosti na zdvihu nože při 
kování středního kusu S35MC v zápustce 

Porovnáním je vidět, že výpočet s materiálem S34CrNi se v místě prvního tváření 
vedením liší silově od náhradního materiálu CK45 o víc než 50 % a od naměřené 
tvářecí síly, která pří prvním tváření vedením byla cca 14 MN, je rozdíl minimální. Při 
porovnáni maximálních sil je rozdíl skutečného a náhradního materiálu ještě vyšší a to 
víc než 200 %. Při experimentálním kování byla naměřena maximální síla 38,5 MN 
avšak materiál nevyplnil úplně prostor pod vedením, z vnitřní vrchní strany ramen, kde 
byl stahován nožem, viz obrázek 128. Pokud by se nedotvářel výkovek při simulačních 
výpočtech až do konce (viz experimentální kování), dosáhlo by se pravděpodobně lepší 
shody mezi simulací a měřením. 

Při porovnání průběhu tvářecích sil ze simulace a z měření zůstává nevysvětlen rozdíl 
tvaru křivek. U měření je prudký nárůst síly na konci tváření pozvolnější. Jev by mohl 
být vysvětlen poklesem rychlosti pohybu beranu lisu při náhlém nárůstu lisovací sily. 
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(Už pokles rychlosti o několik procent by měl takový efekt. Pro objasnění tohoto jevu 
by bylo vhodné provést přesnější měření rychlostí pohybu beranu lisu v závislosti na 
lisovací síle, eventuálně i na velikosti zdvihu). 

5.8.2 Kontrolní výpo čet namáhání zápustky p ři kování st ředního kusu 
S35MC v zápustce v m ěřítku 1:1 

Pro výpočet budou uvažovány maximální hodnoty tlaku na vnitřní plochy zápustky, 
odpovídající tváření při tvářecí síle 53,9 MN.  

Napětí od teplotních polí nebudou uvažovány. Spodní deska, na které stojí zápustka, 
bude ve výpočtech uvažována jako tuhá. 

Tvar zápustky je dle konečné varianty 8. Vypočtená redukovaná napětí jsou porovnána 
s naměřeným redukovaným napětím z tenzometrického měření. Napětí byla měřena na 
povrchu objímky a bandáže ve čtyřech místech a čtyřech výškových řezech, viz 
tenzometrické měření výše. Poloha řezů (vodorovně) a míst měření (svisle) vzhledem 
k výpočtovému modelu celé zápustky je na obrázku 142. 

 

Obrázek 142 - Rozložení redukovaného napětí na vnější ploše objímky  

5.8.2.1 Vyhodnocení  
Vypočtená redukovaná napětí v místech odpovídajících měřeným bodům jsou uvedená 
v tabulce 16. 

Tabulka 16 Vypočtená redukovaná napětí v jednotlivých místech a řezech 

 místo 1 místo 2 místo 3 místo 4 
řez 2 171,9 132,6 68,3 48,9 
řez 3 194,7 66,7 59,1 26,8 
řez 4 137,1 63,4 32,6 15,3 
řez 5 114,7 65,9 18,6 14,2 

Maximální hodnota redukovaného napětí ze sledovaných bodů je 194,7 a mimo ně 
230 MPa. Dle kontrolního výpočtu, kde s náhradním materiálem CK45 bylo počítáno 
s tvářecí sílou 163MN, byla maximální hodnota tohoto napětí na objímce 620 MN.  

V následující tabulce 17 jsou uvedeny naměřené hodnoty ve stejných místech při 
tenzometrickém měření. V tabulce jsou uvedeny hodnoty z prvního lisování, kdy se 
ještě neprojevuje vliv ohřevu zápustky.  

Rovnoměrné redukované napětí [MPa] 
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Tabulka 17 Naměřená redukovaná napětí [MPa] v jednotlivých místech a řezech 

 místo 1 místo 2 místo 3 místo 4 
řez 2 91,4 111,4 146,0 78,2 
řez 3 9,7  71,4 61,9 8,8 
řez 4 14,3 90,9 83,4 17,7 
řez 5 15,6 60,9 108,3 10,3 

Červeně označené naměřené hodnoty jsou větší než vypočtené, neoznačené naměřené 
hodnoty jsou naopak nižší než vypočtené. Protože tyto vyšší naměřené hodnoty jsou 
omezeny na uzavřenou oblast, dá se předpokládat, že rozdíly v jiném rozložení 
maximálních hodnot napětí mezi výpočtem a měřením jsou způsobeny trvalou 
deformací zápustky vzniklou při lisování středních kusů před měřením (v prvních 
pokusech). Výpočet předpokládá ideální zápustku, měření bylo provedeno na 
deformované zápustce, která nemusela být vyrobena přesně.  

Při výpočtu namáhání je možno konstatovat, že výpočet s materiálem S34CrNi není 
v souladu s měřením, avšak rozdíly nejsou příliš velké. Existující rozdíly mezi 
rozložením oblastí maximálních redukovaných napětí na povrchu objímky i bandáže je 
možno vysvětlit trvalým zdeformováním zápustky po předchozích lisováních.  

Měření rovněž potvrdilo závěr předešlých výpočtů, že napětí v zápustce roste velmi 
rychle v závislosti na ohřevu zápustky. Je proto nutno opět zdůraznit, že největším 
nebezpečím pro zápustku je růst teploty zápustky při opakovaném lisování. Za určitých 
okolností by mohla teplotní napětí způsobit poškození zápustky.  

5.9 APROBACE 
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. předložilo žádost MAN B&W Diesel a třetí 
straně k provedení aprobačních testů a následně na schválení nového postupu výroby 
středních kusů typu S35MC a S35ME-B kované v zápustce z materiálu S34CrNi podle 
materiálového listu MAN-B&W P 401-1, viz níže. VÍTKOVICE HEAVY 
MACHINERY a. s. mají standardní postup pro aprobaci středních kusů zalomených 
hřídelí. Aprobační program byl  proveden za účelem získat souhlas výroby středních 
kusů zalomených hřídelí v zápustce dle podmínek materiálového listu MAN-B&W P 
401-1. 

Způsob výroby ocele 
Ocel byla vyrobena v elektrické obloukové peci s váhou 63 t. Tavba byla označena 
E52407. Sekundární metalurgie byla zahájena na LF (ladle furnace) a VD (vacuum 
degassing). Teplá ocel byla lita do ingotu o váze 13 t, zbývající část byla lita do ingotu o 
váze 50 t. Pro aprobaci byl vybrán ingot o váze 13 t pro dva kusy předkovků, označené 
běžným číslem 147146 a 147147. Aprobaci byl podroben první kus s běžným číslem 
147146. 

Kování 
Kování probíhalo u lisu 60MN dle plánu - 5/1/7F s následujícím postupem: 

1. operace: Vykovat čep, začistit hrany. 
 Meziohřev. 
2. operace: Pěchovat, předkovat na 850x850x délka. 
 Meziohřev. 
3. operace: Předkovat na 680x460x délka, značit, vykovat předkovek. 
 Meziohřev. 
4. operace: Hotově kovat, lisovat. 
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Tepelné zpracování  
Pro získání mechanických vlastnosti probíhalo jakostní tepelné zpracování dle plánu 
tepelného zpracování - 5/1/7F, viz graf 3. 
 

 

Graf 3 - Jakostní tepelné zpracování pro aprobační střední kus S35MC 

Ultrazvuková zkouška  
Po JTZ se střední kus očistil plamenem od okují a byl proveden informativní UZ 
(ultrazvuková zkouška) s klasickým stupněm dle ČSN: 1, tj. s citlivosti velikosti vad 
nad 1mm, bez záznamu. Dále byla ultrazvuková zkouška provedena na opracovaném 
povrchu v souladu s MAN B&W se sondami B2S-E, B4S-E a MSEB 4 E s výsledkem 
bez záznamu, obrázek 143. 

 

Obrázek 143 - Ultrazvukové zkoušení aprobačního středního kusu S35MC 

Zkoušení mechanických hodnot 
Ze středního kusu bylo vyrobeno 21 vzorků pro zkoušku vrubové houževnatosti 
označené KVC1 až KVC12 a KVT1 až KVT9, 25+2 vzorky pro tahové zkoušky 
označené TC1 až TC6 a TT3 až TT23, obrázek 144. TT1 a TT2 bylo poskytnuto ke 
zkoušení třetí straně. Dále bylo vyrobeno 19 vzorků pro test únavy označené FT1 až 
FT19 a vzorky pro zkoušky chemického složení M1 až M3.  

 

Obrázek 144 - Vzorky pro tahovou zkoušku a zkoušku vrubové houževnatosti 

/1/… teplota austenitizace se volí 
z rozsahu 850 - 890 ºC 

/2/… teplota popouštění se volí 
z rozsahu 590 - 630 ºC 



Vysoká škola bá ňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurg ie a materiálového inženýrství 

Využití matematického modelování pro optimalizaci t oku kovu p ři kování velkých zalomených h řídelí v zápustkách  

Ing. Vladimír LÁSZLÓ  120 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

Popis rozmístění zkušebních těles: 
a) podélný směr zkoušení 

• TC1, TC2, TC5, TC6, TT3, TT4, TT12-TT20 
• KVC1-KVC3, KVC7-KVC9, KVC10-KVC12, KVT4-KVT6 

b) příčný směr zkoušení 
• TC3, TC4 
• KVC4-KVC6, KVT1-KVT3 
• FT4-FT9, FT10-FT15, FT16-FT19 

c) tangenciální směr zkoušení 
• TT5, TT6, TT9-TT11, TT21-TT23 
• KVT7-KVT9 

d) jiný směr zkoušení 
• FT1 až FT3 

e) zkouška tvrdosti – Brinell 
• na každé zkoušené tyči označené TT a TC 
• na místech označených na rozřezovém plánu znakem „“ 

f) zkouška mikrostruktury 
• na zkušebních tyčích -  ve střední části zkoušek označených TC1, TC2,  

  KVC1 až KVC3  
  - a na zkoušce TT1 a TT12  

g) zkouška chemického složení 
• s označením M1 až M3 

Rozřezový plán testovaných vzorků dle výkresu č.2-ET-010173 Rev.C je uveden na 
obrázku 145.  

 

Obrázek 145 - Rozřezový plán pro aprobační zkoušení středního kusu S35MC 
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Tabulka 18 Výsledky mechanických testů 

Re Rm A5 Z KV HBW 

[MPa] [MPa] [%] [%] [J] [-] číslo vzorku směr 

min. 590 780-950 min.15 min. 50 min. 32 při +20ºC 230-290 

TC1 708 877 19 68,2 - - - - 
TC2 689 864 18,9 65,7 - - - - 

KVC1-KVC3 

podélný 

- - - - 120 142 138 255 
TC3 640 799 16,1 51 - - - - 
TC4 643 806 16,4 56,8 - - - - 

KVC4-KVC-6 
příčný 

- - - - 132 126 153 244 
TC5 734 896 17,6 61,4 - - - - 

KVC7-KVC9 - - - - 60 82 74 266 
TC6 676 832 18,4 64,9 - - - - 

KVC10-KVC12 

podélný 

- - - - 167 166 168 239 
TT1 635,8 783,8 19,6 59,1 - - - - 
TT2 635,6 785 19 59 - - - - 

KVT1-KVT3 
příčný 

- - - - 84 79 78 239 
TT3 682 832 15,4 57,8 - - - - 
TT4 676 832 16,3 60,5 - - - - 

KVT4-KVT6 
podélný 

- - - - 129 126 140 234 
TT5 689 844 15,4 54 - - - - 
TT6 689 851 16 54 - - - - 

KVT7-KVT9 - - - - 66 74 74 244 
TT9 695 844 15 54 - - - 258 
TT10 721 864 16,6 55,9 - - - 255 
TT11 

tangen. 

734 890 17 55,9 - - - 255 
TT12 760 909 16,9 66,5 - - - 255 
TT13 741 903 16,6 58,7 - - - 272 
TT14 728 890 18,1 64,9 - - - 266 
TT15 721 883 18 64 - - - 267 
TT16 715 890 16,7 62,3 - - - 268 
TT17 521 883 16,7 56,8 - - - 272 
TT18 734 896 17,4 64 - - - 272 
TT19 734 890 16,4 64,9 - - - 269 
TT20 

podélný 

708 870 16,7 57,8 - - - 272 
TT21 741 896 17,9 62,3 - - - 269 
TT22 721 890 15,4 56,8 - - - 266 

TT23 
tangen. 

721 890 17 60,5 - - - 269 

Dále byly provedeny únavové testy tah-tlak. Zkouška probíhala na zařízení MTS 
100 kN, Id.No.: 940/243/2 dle normy QI-ISO-940.2-10-26, ASTM E 466, ISO 1099. 
Zkušební vzorky únavových testů tah-tlak selhaly na amplitudě napětí mezi 380 až 
420 MPa s průměrnou hodnotou 395 MPa. Původní technologii byl průměr 370 MPa. 
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Metalografické testy 
Testy byly provedeny na akreditovaném pracovišti VITKOVICE TESTING CENTER 
s.r.o na zařízení NK 946.20/001, 021, 022. 

Makrostruktura: Na oblastech označeních jako A, B, C a D bylo provedeno ve shodě 
s výkresem č.2-ET-010173 Rev.C dle rozřezového plánu, šetření makrostruktury. 
Povrch vzorků byl leptán 15 % HNO3. Výsledek zkoušky ukázal, že všechny vzorky 
byly jednotné bez nejmenších závad, viz obrázek 146. 

    
  

   

Obrázek 146 - šetření makrostruktury, povrch vzorků leptán 15 % HNO3 

 
 

Oblast A zv. 0,25x

Oblast B zv. 0,25x Oblast C zv. 0,25x 
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Obrázek 147 - šetření makrostruktury, povrch vzorků leptán 15 % HNO3 (pokračování) 

Baumannov otisk: Všechny vzorky A, B, C a D byly leštěny a na povrchu byl odebrán 
Baumannov otisk. Výsledek zkoušky ukázal, že všechny povrchy ukazovaly malé, 
rovnoměrné a pravidelné tvary vměstků. 

Mikrostruktura: Šetření mikrostruktury bylo provedeno na vzorcích KVC1, KVC2, 
KVC3, TC1, TC2 TT1 a TT2. Povrch byl leptán 2 % HNO3. Výsledek zkoušky ukázal, 
že na všech vzorcích bylo podobné, jednotné složení struktury tvořené popouštěným 
martenzitem a malou části bainitu. Provedené testy mikrostruktury na daných vzorcích 
neprokázaly žádné strukturální anomálie a jsou zdokumentovány na obrázku 148.  

 

Oblast D zv. 0,75x



Vysoká škola bá ňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurg ie a materiálového inženýrství 

Využití matematického modelování pro optimalizaci t oku kovu p ři kování velkých zalomených h řídelí v zápustkách  

Ing. Vladimír LÁSZLÓ  124 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

  Vzorek KVC1 zv. 200x  Detail vzorku KVC1 zv. 1000x 

      

  Vzorek KVC2 zv. 200x  Detail vzorku KVC2 zv. 1000x 

      
  Vzorek KVC3 zv. 200x  Detail vzorku KVC3 zv. 1000x 

     
  Vzorek TC1 zv. 200x  Detail vzorku TC1 zv. 1000x 

     
Obrázek 148 - Šetření mikrostruktury daných vzorků 
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  Vzorek TC2 zv. 200x  Detail vzorku TC2 zv. 1000x 

       
  Vzorek TT1 zv. 200x  Detail vzorku TT1 zv. 1000x 

     
  Vzorek TT2 zv. 200x  Detail vzorku TT2 zv. 1000x 

     
Obrázek 148 - Šetření mikrostruktury daných vzorků (pokračování) 

Kontrola chemického složení 
Zjišťovaní kontrolního chemického složení bylo provedeno na akreditovaném pracovišti 
VITKOVICE TESTING CENTER s.r.o. Pro určení obsahu uhlíku C a síry S byl použit 
přístroj CS-444 ev. č. 946.10/013. Pro určení obsahu manganu Mn, křemíku Si, fosforu 
P, mědi Cu, niklu Ni, chrómu Cr, molybdenu Mo, vanadu V a hliníku Al byl použit 
přístroj Spectrolab 2000 ev.č.946.10/017. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 19. 

Tabulka 19 Kontrolní chemické složení aprobačního středního kusu S35MC 

Čís. znak: 013121 Hut. označení: S34MnV Norma: BW P182-1  
Prvek C Mn Si P S Cr Ni Mo V Cu Al 

min. [%] 0,32 0,45 0,2 - - 1,45 1,45 0,2 - - 0,015 požadované 
max. [%] 0,36 0,65 0,3 0,015 0,01 1,65 1,65 0,25 0,1 0,3 0,03 

naměřeno [%] 0,336 0,48 0,27 0,006 0,0024 1,494 1,464 0,192 <0,004 0,15 0,018 
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5.9.1.1 Vyhodnocení  
Aprobace výroby středních kusů zalomené hřídele S35MC a S 35ME-B byla provedena 
dle navržené technologie. Mechanické testy a nedestruktivní zkoušky byly provedeny 
v souladu s MAN B&W specifikací 0 74 30 78 – 7 a požadavku třetí strany. Výsledky 
testů byly schvalovány inspekční společnosti Germanischer Lloyd a jsou zmíněny 
v dílčích závěrech. Potvrzují, že jiný způsob kování nemá vliv ve výsledku na 
mechanické hodnoty. Únavové tažně-tlačné testy byly poškozené od tlaku mezi 
amplitudou 380 MPa s průměrnou hodnotou 395 MPa.  

Aprobační program byl  proveden za účelem dokumentace navržené technologie pro 
střední kusy zalomených hřídelí z materiálu S34CrNi. Z výsledků je jasné, že jde 
o výhodnější technologii výroby středních kusů pro poloskládané zalomené hřídele 
touto novou cestou procesu kování. Na základě aprobačních testů byl technologický 
postup kování středních kusů S35MC v zápustce schválen.  

5.10 MODELOVÁNÍ KOVÁNÍ ST ŘEDNÍHO KUSU TYPU S42MC 
V ZÁPUSTCE, V MĚŘÍTKU 1:1 

Cílem analýzy bylo prošetřit možnost kování středních kusů S42MC v zápustce, 
v měřítku 1:1. Protože tento typ středních kusů má podobný tvar jako střední kusy 
S35MC v měřítku 1:1, celý technologický postup byl převzat dle středních kusů S35MC 
a stačilo prověřit jenom velikost tvářecí síly a namáháni zápustky. Pro výpočet tvářecí 
síly se upravily rozměry výkovku dle středního kusu S42MC a k tomu se přizpůsobila 
dutina zápustky. Změnila se samozřejmě i geometrie vedení a nože.  

5.10.1 Použitý software, vstupní parametry 
Použitý softwarový systém a nastavení bylo převzato z řešení středních kusů S35MC, 
avšak materiálové charakteristiky už byly dle materiálu S34CrNi, doplněné do databáze 
softwaru a počítalo se tedy už s materiálem, který se používá na tyto střední kusy. 

Nastavení vstupních dat 
Z experimentu v měřítku 1:1 byla upřesněna potřebná vstupní data, které byly získány 
během pokusu měřením. Šlo především o teploty před, během a po lisování, rychlost 
pohybu beranu a časy pro manipulaci a lisování.  

Hodnota součinitele tření byla 0,6 a byla stejná pro všechny kontaktní plochy. Nástroj 
se pohyboval konstantní rychlostí 45 mm.sec-1. Ostatní hodnoty byly převzaty z výpočtů 
kování středního kusu S35MC v měřítku 1:1. 

Hustota sítě 
Hustota sítě byla volena obdobně jako v případě výpočtu kování středního kusu S35MC 
v měřítku 1:1. 

5.10.2 Postup kování 
Technologie tváření se nezměnila a postup byl převzat z modelového kování středního 
kusu S35MC v zápustce, v měřítku 1:1.  

5.10.2.1 Geometrie 
Tento typ se vyrábí v jednom provedení. Na základě výkresu opracovaného středního 
kusu se zpracoval návrh tvaru výkovku a z něho pak byl odvozen tvar předkovku 
(s toleranci 10

5
+
−  mm) o hmotnosti 4800 kg, viz obrázek 149. Geometrie dutiny zápustky, 

tvar čela nože a čela vedení plynou z výkovku. Přídavky byly tvořeny s ohledem na 
možné nepřesnosti při samotném tváření. Vzhledem k tomu, že není možné provést 
dostatečné tryskání ohřátých polotovarů od okují, je s nimi počítáno v přídavcích.  
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Obrázek 149 -  Rozměry předkovku a výkovku proloženého opracovaným středním 
kusem S42MC 

5.10.3 Popis experimentu 
Poznatky získané během simulačních analýz v měřítku 1:1 a následných 
experimentálních zkoušek byly využity při návrhu tvářecích nástrojů (zápustka, nůž, 
vedení, pomocné nářadí) a návrhu technologie kování středních kusů S42MC. Základní 
koncepce tvářecího nářadí zůstala stejná jako u typu S35MC v měřítku 1:1. 

5.10.4 Úloha 
Pro výpočet tvářecí síly byla uvažována rovnoměrná počáteční teplota polotovaru 
1150 oC, přičemž během transportu dojde k ochlazení povrchu na 1100 ºC. Čas 
transportu 60 sekund. 

5.10.4.1 Výsledek simulace 
Na obrázku 150 je znázorněn tvar předkovku při tváření nožem v okamžiku doteku 
vedení. Materiál je nožem stahován jen minimálně a v těsné blízkosti nože se tvoří 
vyboulení. Od půlky tloušťky ramen, směrem k noži, se materiál zvedá.  

    

Obrázek 150 - Tok materiálu při pronikání nože do předkovku, stav při počátku tváření 
vedením 

Ekvivalentní plastické přetvoření [-] 
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Dalším tvářením vedením a nožem se prostor pod vedením při noži vyplní a při stěně 
zápustky zůstane při celkové síle 60MN nevyplněn, viz obrázek 151. 

 

Obrázek 151 - Nevyplněná místa pod vedením, modrá - není kontakt 

5.10.4.2 Diskuse 
Při simulačním tváření středního kusu S42MC došlo danou geometrii nářadí 
k zajímavému jevu, úplně opačnému než u kování středních kusu S35MC. Materiál byl 
nožem stahován minimálně a spíše se vytlačil v jeho blízkosti nahoru. Je to příznivější 
stav, tvářecí silou 60 MN došlo k úplnému vyplnění prostoru pod vedením při noži 
avšak na opačné straně, při stěně zápustky zůstal prostor nevyplněný. Maximální 
vzdálenost mezi vedením a materiálem byla v tomto místě 30 mm.  

5.10.4.3 Vyhodnocení  
Z vypočtené tvářecí síly je zřejmé, že střední kusy S42MC je možno za určitých 
podmínek vylisovat silou 60 MN a vzhledem k dostatečným přídavkům není nutno 
geometrii předkovku, výkovku ani nářadí měnit. 

5.10.5 Srovnání vnit řních díl ů matrice pro st řední kusy S35MC a S42MC 
Protože dle výpočtu je zápustkového kování na liase 60MN proveditelné, bylo 
prošetřeno, zda je možné využít objímku s bandáží ze zápustky pro střední kusy S35MC 
také pro střední kusy S42MC. Na obrázku 152 je srovnání vnitřních dílů obou 
provedení, modré - matrice pro střední kusy S42MC, oranžové - matrice pro střední 
kusy S35MC. Z výsledku srovnání vyplynulo, že to možné je.  

   
Obrázek 152 - Srovnání vnitřních dílu matrice pro střední kusy S35MC (oranžové) 

a matrice pro střední kusy S42MC (modré) ve společné objímce 
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Dále bylo prošetřeno, zda kování středních kusů na lise 60MN bude možné 
z rozměrových důvodů. Po zpracování modelů nářadí byla provedena rozměrová 
kontrola. Z něj vyplynulo, že při maximálním zdvihu horního beranu 5640 mm, to 
možné je, viz obrázek 153. 

    
Obrázek 153 - Rozměrová kontrola sestavy pro střední kusy S42MC u lisu 60MN 

5.10.6 Kontrolní výpo čet namáhání zápustky p ři kování st ředního kusu 
S42MC v zápustce, v m ěřítku 1:1 

Podle zadané geometrie výkovku byl vytvořen výpočtový model. Bandáž byla převzata 
z modelu zápustky pro střední kusy S35MC, objímka byla rovněž převzata. Modely 
matric A a B byly vytvořeny nově. Výpočtový model je na obrázku 154. 

 

Obrázek 154 - Model zápustky pro střední kusy S42MC 

Celková sestava zápustky je velmi složitá. V tomto modelu nebyla pro zjednodušení 
uvažován model klínu v matrici A a ani čepy. Rovněž nebyl uvažována případná 
předpětí vzniklá při složení zápustky. 

Zatížení modelu bylo stanoveno pro konec tváření středního kusu celkovou tvářecí silou 
60 MN. Napětí od teplotních polí v jednotlivých částech zápustky nebyly v této fázi 
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řešeny. Materiál modelu zápustky pro matrice A a B byla ocel dle ČSN 19552, ostatní 
části jsou z materiálu dle ČSN12060.1. 

5.10.6.1 Vyhodnocení  
Maximální hodnoty napětí jsou podobné jako při řešení namáhání zápustky středních 
kusů S35MC. Je to pochopitelné, počítalo se s téměř stejnou velikostí tvářecích síly (pro 
S35MC - 53,9 MN a pro S42MC - 60 MN). Rozložení tlaku na pracovní plochy se sice 
trochu liší, což je dáno geometrii matric A a B, ale tyto rozdíly nemají výrazný vliv. 
Vypočtené maximální hodnoty redukovaného napětí na objímce je 250 MPa, obrázek 
155. Toto napětí je v nově vytvořeném otvoru pro čepy, které zabezpečují vysunutí 
matric A a B do požadované polohy při stripování, aby se nevysunuly víc, než je nutné. 

   
Obrázek 155 - Rozložení redukovaného napětí na vnější ploše objímky 

5.11 MODELOVÁNÍ KOVÁNÍ ST ŘEDNÍHO KUSU TYPU S50MC 
V ZÁPUSTCE, V MĚŘÍTKU 1:1 

Cílem analýzy bylo prošetřit možnost kování středních kusů S50MC v zápustce, 
v měřítku 1:1. Tento typ středních kusů se vyrábí ve čtyřech provedeních. Jejich 
rozměry ramen a čepů se navzájem diametrálně liší. Nebylo by ekonomické dělat pro 
všechny společnou matrici. Proto se v měřítku 1:1 řešilo jenom provedení, které se 
vyrábí vůči ostatním podstatně víc. Toto provedení má svislé plochy ramen rovnoběžné 
až k čepu. Z toho důvodu nebylo nutné uvažovat o vybrání pro nůž ve spodní části 
matrice jako v případě modelu 1:3 a celý technologický postup byl převzat dle středních 
kusů S35MC a S42MC. Z rozměrových a pravděpodobně i ze silových důvodů bylo 
jasné, že tyto střední kusy se už budou muset vyrábět na lise 120MN.  

5.11.1 Použitý software, vstupní parametry 
Použity softwarový systém a nastavení bylo převzato z řešení středních kusů S35MC, 
avšak materiálové charakteristiky už byly dle materiálu S34MnV, doplněné do databáze 
softwaru a počítalo se tedy už s materiálem, který se používá na tyto střední kusy. 

Nastavení vstupních dat 
Z experimentu v měřítku 1:1 byla upřesněna potřebná vstupní data, která byla získána 
během pokusu měřením. Šlo především o teploty před, během a po lisování, rychlost 
pohybu beranu a časy pro manipulaci a lisování.  

Hodnota součinitele tření byla 0,6 a byla stejná pro všechny kontaktní plochy. Nástroj 
se pohyboval konstantní rychlostí 45 mm.sec-1. Ostatní hodnoty byly převzaty z výpočtů 
kování středního kusu S35MC v měřítku 1:1. 

Rovnoměrné redukované napětí [MPa] 
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Hustota sítě 
Hustota sítě byla volena obdobně jako v případě výpočtu kování středního kusu S35MC 
v měřítku 1:1. 

5.11.2 Postup kování 
Technologie tváření se nezměnila a postup byl převzat z modelového kování středního 
kusu S35MC v zápustce, v měřítku 1:1.  

5.11.2.1 Geometrie 
Na základě výkresu opracovaného středního kusu se zpracoval návrh tvaru výkovku 
a z něho pak byl odvozen tvar předkovku (s toleranci 10

5
+
−  mm) o hmotnosti 7500 kg, viz 

obrázek 156. Geometrie dutiny zápustky, tvar čela nože a čela vedení plynou 
z výkovku. Přídavky byly tvořeny s ohledem na možné nepřesnosti při samotném 
tváření. Vzhledem k tomu, že není možné provést dostatečné tryskání ohřátých 
polotovarů od okují, je s nimi počítáno v přídavcích.  

   

Obrázek 156 - Rozměry předkovku a výkovku proloženého opracovaným středním 
kusem S50MC 

5.11.3 Popis experimentu 
Poznatky získané během simulačních analýz v měřítku 1:1 a následných 
experimentálních zkoušek byly využity při návrhu tvářecích nástrojů (zápustka, nůž, 
vedení, pomocné nářadí) a návrhu technologie kování středních kusů S50MC. Základní 
koncepce tvářecího nářadí zůstala stejná jako u typu S35MC a S42MC v měřítku 1:1. 

5.11.4 Úloha 
Pro výpočet tvářecí síly byla uvažována rovnoměrná počáteční teplota polotovaru 
1150 oC, přičemž během transportu dojde k ochlazení povrchu na 1100 ºC. Čas 
transportu 90 sekund. 

5.11.4.1 Výsledek simulace 
Na obrázku 157 je znázorněn tvar předkovku při počátku tváření nožem, při průniku  
nože do určité hloubky a konečný stav, při dosažení 120 MN. V prvním okamžiku 
tváření se materiál pod čelem nože napěchovává a tlačí na stěnu zápustky. Z vnitřní 
plochy vznikajících materiál je ramen nožem stahován jen minimálně a v těsné blízkosti 
nože se tvoří vyboulení. Od půlky tloušťky ramen, směrem k noži, se materiál zvedá. 
Dalším tvářením vedením a nožem se prostor pod vedením při noži vyplní a při stěně 
zápustky zůstane při celkové síle 120 MN nevyplněn. 
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Obrázek 157 - Tok materiálu při pronikání nože do předkovku, stav při počátku 
tváření nožem a konečný stav při 120 MN 

5.11.4.2 Diskuse 
Při simulačním tváření středního kusu S50MC došlo danou geometrii nářadí 
k shodnému jevu, jako u tváření středních kusů S42MC. Materiál byl nožem stahován 
minimálně a spíše se vytlačil v jeho blízkosti nahoru. Docházet k tomu začalo už 
v počátku tváření a souvisí to zřejmě s tloušťkou ramen a objemem přemísťovaného 
materiálu. Tvářecí silou 120 MN došlo k úplnému vyplnění prostoru pod vedením při 
noži avšak na opačné straně, při stěně zápustky zůstal prostor nevyplněný, obdobně jako 
u středních kusů S42MC.  

5.11.4.3 Vyhodnocení  
Z vypočteného dosaženého tvaru při tvářecí síle 120 MN je zřejmé, že střední kusy 
S50MC dané geometrie je za určitých podmínek možné vylisovat silou 120 MN. Musí 
se ale myslet na dostatečné přídavky ve vrchní části ramen, které dle výpočtu zůstanou 
nedotvářené. Navržené rozměry geometrie jsou vyhovující a není nutno geometrii 
předkovku, výkovku ani nářadí měnit. 

 

Ekvivalentní plastické přetvoření [-] 
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6 ZÁVĚR 
Za účelem snížení výrobních nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti byla ve 
VHM a.s. navržena zcela nová technologie výroby středních kusů pro zalomené hřídele 
typu S35MC, S42MC a S50MC, kování v zápustce.  

Kování středních kusů o hmotnosti několik tun v zápustce na lisu, který není určen pro 
zápustkové kování, je technicky velmi náročný úkol, jak se ale ukázalo, ne neřešitelný.  

Ověření této technologie proběhlo na středním kusu typu S50MC v měřítku 1:3. První 
dva pokusy však nedopadly dobře. S cílem analyzovat možné příčiny selháni těchto 
pokusů byla provedena řada simulačních výpočtů, na základě kterých vyplynulo, že 
kromě jiného, šlo především o konstrukční nedostatky. Ty byly zohledněny v dalších 
výpočtech, pomocí kterých se stanovilo optimální řešení tvaru matrice, nářadí a tvar 
předkovku pro správné vyplnění dutiny zápustky. I přesto, že ve výpočtech byl použit 
náhradní materiál, výpočty ukázaly, že zápustkové kování na hydraulickém lise 60 MN 
je za určitých podmínek proveditelné. Dle návrhů se vyrobilo nářadí a proběhlo 
experimentální kování. Výsledkem byl vykovaný střední kus S50MC v měřítko 1:3, 
který splňoval veškeré rozměrové i jakostní požadavky.  

Následně se mělo řešit kování středních kusů S50MC v zápustce, v měřítku 1:1, avšak 
na základě zvýšené poptávky po středních kusech typu S35MC, byl pro simulaci 
a následné experimentální zkoušky v měřítku 1:1 zvolen tento typ.  

Z různých variant kování byla pro modelování a realizaci zvolena varianta kování bez 
úkosů, která umožňuje volit nízké přídavky. Aby bylo možné tuto technologii 
uskutečnit, bylo nutno navrhnout zcela originální technologii a konstrukci zápustky, 
která byla optimalizována pomoci simulačních výpočtů. Jako nejlepším řešením 
z pohledu pohlcování napětí při tváření vyšlo dělená konstrukce zápustky. Pomoci 
simulačních výpočtu se dále stanovilo optimální provedení nářadí, samotné dutiny 
zápustky a tvar předkovku.   

Simulace a zejména experimenty 1:1 prokázaly, že nově navržená technologie výroby 
středních kusů zalomených hřídelí typu S35MC kováním do zápustky je na 
hydraulickém lise 60MN proveditelná.  

Optimalizovaný tvar dutiny zápustky kopíruje s minimálními přídavky konečný tvar 
středního kusu S35MC na ramenech a v oblasti čepu. Větší přídavky jsou 
z technologických důvodu ve vrchní části ramen, aby v případě nedolisování nebyl 
vyroben zmetek. Navržený tvar předkovku a dutiny zápustky zabezpečuje dokonalé 
vyplnění matrice kovem bez přeložek a nedotečených míst téměř v celém objemu 
dutiny při lisování. Jen v horní části ramen z vnitřní strany, jak ukázalo i modelování, je 
materiál vtahován nožem a nedojde k dokonalému zaplnění matrice. I přesto, že ve 
výpočtech byl použit náhradní materiál a tvářecí síla neodpovídala skutečnosti, tok 
materiálu byl v dobré shodě s výkovkem. Po doplnění materiálových charakteristik se 
přepočetly tvářecí síly a namáhání zápustky, které bylo i měřeno. Výsledné hodnoty 
s drobnýma odchylkami  odpovídaly naměřeným hodnotám během tváření.   

Ve srovnání s původní technologií výroby přináší nová  technologie tyto výhody: 
úspora kovu dosažením přesnějších tvarů a rozměrů výkovku, příznivější hodnoty 
mechanických vlastností, příznivější tok materiálu a průběh vláken především v oblasti 
čepu, dostatečnou produktivitu výroby. Přesto je věnováno stálé úsilí  postupnému 
vylepšování této technologie, zejména v oblasti životnosti nástrojů a urychlení 
mezioperačních manipulací. 



Vysoká škola bá ňská – Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurg ie a materiálového inženýrství 

Využití matematického modelování pro optimalizaci t oku kovu p ři kování velkých zalomených h řídelí v zápustkách  

Ing. Vladimír LÁSZLÓ  134 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. 

Jak se ukázalo z experimentů, nejnamáhavější části z nástrojů je spodní část nože a to 
hlavně hrany. Obzvlášť důležitá je užší hrana nože, která má vliv na vznik blan. Pro 
zvýšení odolnosti a tedy životnosti se tyto hrany navařují speciální slitinou na bázi Ni 
a Co. 

Celkem proběhlo osm experimentálních zkoušek v měřítku 1:1 pro střední kusy S35MC 
a bylo vykováno osmdesát středních kusů.  

V  lednu 2009 byla získana aprobace pro výrobu středních kusů typu S35MC kováním 
v zápustce. 

Tato nově navržená technologie se po vhodných úpravách nářadí ukázala vyhovující 
i pro sériovou výrobu a v současné době je již proces plně zařazen do praxe. Sériová 
výroba se plánuje na dvě směny maximálně jednou týdně s cílem výroby 24 středních 
kusů.  

Většina bodů, které byly dány za cíl pro střední kusy typu S35MC, byla úspěšně 
splněna. Některé se však ještě detailněji rozpracovávají, aby tato nová technologie měla 
co největší efekt.  

To že je tato technologie ekonomicky výhodná je možno dokázat na základě údajů 
ekonomické rozvahy, kde jsou porovnávány parametry původní technologie (výroba 
bloku a pálení) s technologií novou.  Jak se dalo předpokládat, tak největší podíl na 
ekonomice výroby představuje úspora kovu a to až 30 %. Časová úspora při následném 
pálení a mechanickém opracování činí 32 %. Tyto údaje představují výhodnější 
parametry nové technologie. Další výhodou je že u nové technologie je možno ze 
stejného ingotu vyrobit 3 střední kusy navíc. Hmotnosti výkovku a následně i výpalku 
jsou nižší a to o 24 %. Nevýhodou této nové technologie je to, že doba strávená 
kováním na lise 60 MN je mnohem vyšší a to až o 50 % - je to dáno charakterem 
výroby obou technologií - u původní technologie je po vykování bloku -  hlavním 
procesem výroby pálení. U nové technologie je hlavním procesem kování spolu ještě se 
zdlouhavými přípravnými a manipulačními činnostmi mezi jednotlivými tvářecími 
operacemi. I přesto jsou celkové výrobní náklady na výrobu jednoho středního kusu 
typu S35MC o 10 % nižší, což při představě výroby těchto výkovků ve stovkách ročně 
představuje výraznou ekonomickou efektivitu nové technologie.    

Dále bylo ověřeno kování středních kusů typu S42MC v zápustce. Z výsledků simulační 
analýzy vyplynulo, že postup technologie a navržený tvar předkovku pro vyplnění 
dutiny zápustky byl vyhovující a kování středních kusů S42MC na lise 60 MN je za 
určitých podmínek možné. Také navržená geometrie nářadí dle výpočtů vyhověla  
napěťovému zatížení při maximální tvářecí síle 60 MN a rozměrová kontrola potvrdila 
dostatečný prostor pod lisem 60 MN. Na základě těchto výsledků bylo po zpracování 
technické dokumentace zadáno do výroby nářadí pro kování středních kusů S42MC 
na lise 60 MN.  Plán zkoušení a zavedení do sériové výroby pro typ S42MC je 
počátkem roku 2011.  

Dále bylo ověřeno kování středních kusů typu S50MC v zápustce. Z výsledků simulační 
analýzy vyplynulo, že postup technologie a navržený tvar předkovku pro vyplnění 
dutiny zápustky byl vyhovující a kování středních kusů S50MC na lise 120 MN je za 
určitých podmínek možné. Další vývoj a experimenty kování středních kusů typu 
S50MC je však složitější a bude se odvíjet od poptávky.  

Všechny zcela jasně vytýčené cíle tedy byly splněny. Tato nová technologie kromě 
ekonomických výhod přináší zcela nový pohled na kování zápustkových výkovku bez 
úkosů a posouvá hranice možnosti výroby zápustkových výkovků.  
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