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ABSTRAKT:  

 

Předmětem mé diplomové práce se stalo téma: Rozbor technologie kování den pro 

tlakové nádoby jaderných elektráren. Byly navrženy nové technologie kování den s přírubou a 

následně ověřeny fyzikálním modelováním v měřítku 1:20. Cílem bude analyzovat rozměrové 

parametry a mechanické vlastnosti modelových výkovků v závislosti na jednotlivých 

technologiích, rovněž bude analyzován vývoj struktury výkovků v korelaci na velikosti 

deformace a teplotě deformace. Nakonec jsem se zaměřil na výpočet deformace v měřených 

částech modelovém výkovku. 
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ABSTRACT: 

 

The subject of my thesis has become the topic: The analysis of new technology of forging 

bottoms with mouthpieces for steam generators of nuclear power plants. New technologies of 

forging bottoms with mouthpieces have been designed and subsequently verified by physical 

modelling at scale 1:20. The goal will be the analysis of the dimention parameters and 

mechanical properties of the model forged pieces depending on individual technologies, also 

the development of the forged piece structure will be analysed in correlation of the 

deformation size and the temperature of deformation. At the end, I focused on the 

deformation calculation in the meassured parts of the model forged piece. 
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1. ÚVOD 

Tlaková nádoba jaderného reaktoru představuje velmi široký komplex projekčních, 

vědeckých, materiálových, technologicko-provozních a diagnostických problémů, jejichž 

úroveň řešení předurčuje i ovlivňuje jak spolehlivost a bezpečnost provozování, tak i 

efektivnost výroby tohoto zařízení. Samotná tlaková nádoba je tvořena několika 

charakteristickými částmi, jejichž provozní namáhání ve svém komplexu jednoznačně určuje 

napjatosti stav reaktoru jako celku, když z hlediska lokálního posuzování a hodnocení 

jednotlivých částí tlakové nádoby dosahuje toto namáhání navzájem různou úroveň. Vývoj 

nové technologie výroby den tlakových nádob pro jadernou energetiku je orientován na 

budoucí potřeby trhu s ohledem na ekologii a energetiku. Je potřebné navrhnout novou 

technologii výroby kovaného dna s přírubou pro jadrnou energetiku a to kováním z jednoho 

ingotu bez použití svařování dna k přírubě. Cílem je ověřit pro tuto technologii kování 

optimální tvar nástrojů, které umožní vykovat dno s přírubou s minimální ztrátou kovu při 

kování a konečném opracování. Minimálními kovářskými přídavky se dosáhne vysoký stupeň 

prokování a také požadovaná jakost výkovků vyznačující se vysokými hodnotami 

mechanických vlastností. 

Po zavedení nové technologie kování den s přírubou bude výrobce schopen nabídnout 

na světovém trhu špičkovou technologii a sofistikovaný úplně nový výrobek – monolitické 

kované dno s přírubou pro tlakové nádoby jaderných elektráren o vysoké jakosti [1]. 
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2. VÝKOVKY PRO JADERNOU ENERGETIKU 

Rozborem současných zásob paliv a řešení problémů spojených s budoucí spotřebou 

energie vychází nejlépe systémy založené především na jaderné energetice. Štěpením 1 gramu 

U235 se uvolní 8,2 x 1010 J, (tj. 0,96 MW). Tato hodnota odpovídá teplu, které vzniká spálením 

2,7 t uhlí. Energie uvolněná z 1 g U235 je téměř 3 x 106 větší než u nejvýkonnějších 

chemických reakcí. Pro výstavbu jaderných elektráren hovoří řada argumentů, avšak veřejnost 

má k nim stále nedůvěru. Společnost se ještě nevzpamatovala ze šoku po havárii jaderného 

reaktoru v Černobylu v roce 1986 a na jaře letošního roku došlo k havárii jaderné elektrárny 

ve Fukušimě. A tak není divu, že větší pozornost je věnována argumentům zaměřeným proti 

budování jaderných elektráren, než argumentům hovořícím pro jejich zavedení. Diskuse o 

výhodách a nevýhodách energetických systémů, budovaných na jaderném základě, zůstává 

nadále otevřená, i když je zřejmé, že většina odborníků se přiklání na jejich stranu. Je 

skutečností, že na Zemi existují pouze čtyři základní energetické zdroje. Jsou to energie 

sluneční, přílivová (slapová), geotermální a jaderná. Z nich dosud nejvíce je využita energie 

sluneční. Prakticky všechna dnes známá paliva (s výjimkou jaderných) mají svůj původ v 

přeměně sluneční energie. Z množství energie, které dopadá na Zemi, se jedna polovina 

přemění v teplo, jedna čtvrtina se odrazí a asi jedna čtvrtina se spotřebuje na koloběh vody. 

Jenom nepatrná část je využita k fotosyntéze, při které vznikají z vody a oxidu uhličitého 

uhlohydráty, jež jsou základní složkou všech dosud používaných fosilních paliv. Ročně 

dopadne na zeměkouli sluneční energie v množství 1,5 x 1018 kWh, slapová energie za jeden 

rok vykoná práci 30 x1012 kWh a geotermální tok je odhadován na 2,6 x 1012 kWh za rok. Z 

celkového množství energie je podíl geotermální a přílivové energie méně významný. Fosilní 

paliva v současné době kryjí celosvětovou energetickou spotřebu z více než 90 procent. Patří 

mezi ně především uhlí, ropa a zemní plyn. Pojem energetická krize se vztahuje především k 

nedostatku fosilních paliv. Potenciál ostatních energetických zdrojů, jako jsou energie 

sluneční, geotermální a vodní je konstantní a tak veškerým koncepcím, řešícím problémy 

nedostatku energie v současnosti i budoucnosti musí předcházet především důkladná analýza 

zásob všech fosilních paliv a vyhodnocení možnosti jejich regenerace. Objem zásob fosilních 

paliv je uveden v tabulce 1.  
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Tab. 1: Zásoby fosilních paliv 

Druh paliva Množství paliva 1012 [tmp] Zásoby/spotřeba 1012 [tmp] 

Tuhá paliva 11 3680 

Ropa 0,5 197 

Zemní plyn 0,24 40 

 

2.1 HLAVNÍ ZDROJE ENERGIE 

 Primární energetický sektor ve světě dnes využívá fosilní paliva: uhlí, ropu, zemní 

plyn. Dále uran a obnovitelné zdroje jako je voda, biomasa, sluneční energie a ostatní (obr. 

2.1). Tyto zdroje jsou pak spotřebovávány v elektroenergetice, teplárenství, dopravě, 

průmyslu, domácnostech a službách. Světová výroba elektrické energie je zajišťována z 

elektráren uhelných (39 %), plynových (18 %), jaderných (17 %), vodních (17 %), 

spalováním kapalných paliv (8 %) a ostatních (1 %). Stále se objevují zprávy o alternativních 

zdrojích energie, např. o projektech na výstavbu větrných elektráren. Ovšem ty mohou pokrýt 

jen malou část potřeby energie [2]. 

 
Obr. 2.1 Primární zdroje energie [2] 
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2.2 ENERGIE Z JADERNÝCH ELEKTRAREN  

V současné době činí výkon jaderných elektráren ve světě 370 000 MW. Počítá se, že v 

roce 2025 to bude 530 000 MW. Znamená to nárůst o 43 %, současně však bude třeba 

nahradit bloky, které již dnes dosluhují (obr. 2.2). Zprávy o očekávaném růstu spotřeby 

energie a brzkém nedostatku především elektrické energie se objevují velmi často. Podle 

posledních zpráv se očekává, že do roku 2050 vzroste na světě počet obyvatel o 50 %, 

spotřeba energie však vzroste o 100 % a spotřeba elektrické energie dokonce o 200 %. Na 

druhé straně 80 % evropských elektráren překročí do roku 2030 hranici životnosti  [2]. Jaderné 

elektrárny poskytují jedinou schůdnou a rozsáhlou alternativu k používání slábnoucímu 

přísunu fosilních paliv. Vytvářejí čistou elektřinu, která nepřispívá ke globálnímu oteplování. 

Postoje lidí vůči jaderné energii se však mění [3]. V Evropě se před havárii jaderné elektrárny 

ve Fukušimě uvažovalo o výstavbě 95 jaderných bloků. Tuto výstavbu podporovala i 

Evropská unie v navrhovaném Strategickém energo-technologickém plánu EU. Bohužel, po 

11. březnu se postoj Evropské unie významně změnil, nejvíce v Německu. Původní prognóza 

dodávek elektrické energie vyrobené v jaderných elektrárnách je znázorněná na obr. 2.3 [2].  

 

 
Obr. 2.2 Současný stav a předpokládaná výstavba jaderných elektráren [2] 
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Obr. 2.3: Prognóza dodávek elektrické energie z jaderných elektráren [2] 

 

2.3 VÝROBA VELKÝCH DÍLŮ PRO JADERNOU ENERGETIKU 

Základní podmínkou pro stavbu jaderných elektráren je dostupnost těžkých výkovků a 

vysoká úroveň těžkého strojírenství. Kovárny dodávají výkovky jak pro primární, tak i 

sekundární okruh jaderných elektráren, především výkovky pro reaktorovou nádobu, 

parogenerátory, kompenzátory objemu, rotory turbín a generátorů. K výrobě výkovků pro 

jaderné elektrárny III.+ generace je nutné mít v kovárnách k dispozici lisy disponující silou 

140 až 150 MN, které mohou zpracovávat ingoty o hmotnosti 500 až 600 tun. Připomínáme, 

že pro konstrukci reaktorů II. generace bylo požadováno 2000 tun výkovků, pro reaktory III.+ 

generace je to dvakrát více. Největší díly (výkovky pro jadernou energetiku) se připravují 

technologií volného kování. Sestavením jednotlivých dílů získáme požadovanou konstrukci, 

např. tlakovou nádobu reaktoru, obr. 2.4. Konstrukce současné, nejmodernější jaderné 

elektrárny (JE) III. generace, typ EPR od francouzského výrobce skupiny AREVA, vyžaduje 

ocelové ingoty, jejichž hmotnost se pohybuje mezi 500 až 600 tunami. Z uvedených ingotů se 

kovají nejsložitější součástí tlakové nádoby reaktoru: horní víko (hlavový uzávěr), střední 

kroužek a kroužek s vyhrdlením. Na jednotlivé díly jaderné elektrárny se spotřebuje více jak 

4000 tun ocelových výkovků. Jedná se o kontejnment (ochranný obal), díly reaktorové 

nádoby, rotory turbín a generátorů, parogenerátoru a kompenzátoru objemu. Jaderná 
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elektrárna EPR skupiny používá 4 generátory, každý o hmotnosti až 500 tun. Hmotnost rotoru 

generátoru je větší než 200 tun. V každé JE jsou 3 až 4 turbínové rotory.  

 

Obr. 2.4 Tlaková nádoba jaderného reaktoru sestavena z jednotlivých kovaných dílů [2] 

Lze usuzovat, že v příštích letech poptávka po těchto výkovcích významně poroste. 

Jedním z nejsložitějších výkovků pro tlakovou nádobu reaktoru je horní víko tlakové nádoby, 

obr. 2.5. Před zavedením technologie kování horního víka do běžné výroby byla technologie 

matematicky simulována MKP a následně ověřována v laboratoři na modelech v měřítku 

1:20. Fotografie modelového předkovku je na obr. 2.6 a modelového výkovku na obr. 2.7. 

Vývoj nové technologie výroby horního víka tlakové nádoby reaktoru je orientován na 

budoucí potřeby trhu s ohledem na ekologii a energetiku. Na základě výsledků získaných na 

modelech byla navržena nová technologie výroby celokovaného víka s přírubou pro tlakovou 

nádobu reaktoru. Přínos nové technologie spočívá ve zhotovení víka z jednoho ingotu bez 
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použití svařování víka a příruby. Tato nová technologie výroby má významné ekologicko- 

ekonomické efekty výroby a rovněž zvýší bezpečnost tlakové nádoby reaktoru [2].  

 

 
Obr. 2.5 Tvar a rozměry výkovku horního víka reaktoru [2] 

 

 

 

 

  
Obr. 2.6 Předkovek horního víka nádoby 

reaktoru [2] 

Obr. 2.7 Výkovek horního víka nádoby reaktoru [2] 
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2.4 MOŽNOSTI VÝROBY DEN S PŘÍRUBOU PRO TLAKOVÉ 

NÁDOBY REAKTORU JE  

 Z funkčního hlediska tvoří tlaková nádoba jaderného reaktoru uzavřený prostor, v němž 

probíhá proces přeměny jaderné energie v teplo a jeho přestup do chladiva za vysokých teplot 

a tlaků a za současného působení radiačních a korozivních vlivů. Jaderný reaktor je současně 

charakterizován vysokým celkovým jednotkovým výkonem i vysokým měrným objemovým 

výkonem aktivní zóny, vyšší parametry neutronového toku a odvodu tepla chladivem. 

Nezbytnost nejvyšší technické úrovně konstrukčního řešení je zde zcela zřejmá. Pokrokovost 

konstrukčního řešení je zcela závislá na možnostech a reálnosti uplatnění nových 

metalurgicko-technologických procesů, odlišných od dosavadních způsobů výroby. 

Možnosti jednotlivých výrobců den (dílů) pro tlakové nádoby jaderných reaktorů jsou 

uvedeny v tabulce 2 a to s ohledem na maximální hmotnost zpracovávaných kovárenských 

ingotů a silových možností jejich kovacích lisů [4]. Na obr. 2.8 je znázorněna tlaková nádoba 

typického západoevropského tlakovodního reaktoru [5]. 

 

  

Tabulka 2 - Možnosti jednotlivých výrobců den (dílů) pro tlakové nádoby jaderných reaktorů [4]  

Stát Firma 

Výrobní možnosti 

Max. 

hmotnost 
ingotu [t] 

(2013) 

Deform. 
síla lisu 

[MN]          
(2009) 

Deformač. 
síla lisu 

[MN]              
(2013) 

Poznámka 

Japonsko 
JSW 600 (650) 140 2 x 140 100 t ESR 

JCFC 500 130 130   

USA Lehigh 270 100 100   

Anglie Sheffield Forge 

Masters 

230 
(500?) 

100 150 ?   

Německo Saarschmiede 370 87 120   

Francie AREVA SFARsteel 

Sreusot Forge 
250 113 113 

ESRHT Dutý ingot 
205 t 

Itálie 
Terni 280 120 120   

Forge Monchieri x 120 120   

ČR 
VÍTKOVICE 200? 120 120   

Pilsen Steel 200 (250) 100 120   

Rusko OMZ Izhora 300 (600) 120 150   
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Tabulka 2 - pokračování 

Čína 

Shanghai SEC 
600           

300 (ESR) 
120 165 

transf. Techn. z 
Japonska 

CFHI 600 
150          
125 

150           
125 

  

China Erzhong + 
Dongfang 

600 
127         

160 

127             

160 
  

Indie 

L&T 600 90 150   

BHEL x x 100   

Bharat Forge x x 140   

Jižní Korea Doosan 540 130 170   

 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. 2.8 Tlaková nádoba typického západoevropského tlakovodního reaktoru [5] 
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3. VLIV TVARU KOVADEL NA ZAKOVÁNÍ VNITŘNÍCH 

VAD 

Jedna z nejčastějších operací při volném kování je prodlužování. V průběhu tváření 

mohou vznikat vnitřní vady, které je možno identifikovat až na hotovém výrobku, po 

tepelném zpracování a zkoušení. Úsporná výroba se dá docílit i vhodným tvarem nářadí při 

prodlužování, který musí být zaměřen na dvě hlavní hlediska.  První, aby po příčném řezu 

během celého průběhu tváření nevznikala žádná nebo jen co možná nejmenší tahová napětí. 

Druhé, aby přes celý příčný řez byla tlaková napětí, která při dostatečném přetvoření 

zabezpečí svaření všech dutin z lití [6]. 

Cílem bylo ověřit vliv tvarových kovadel na zakování vnitřních vad, které se v ingotech 

nacházejí ve formě dutin z lití, pomocí simulace tváření při prodlužování. Pro simulační 

analýzu byl použit software MSC.SuperForm. Výchozí polotovar byla tyč o průměru 1500 

mm. Úběry byly cca 150 – 200 mm a kovalo se na kruhový průřez průměru 1000 mm. Vady 

byly simulovány jako dutina kulového tvaru o průměru 3 až 15 mm, různě uloženy po 

průřezu. Simulovalo se kování použitím různých tvarových kovadel (obr. 3.1). Na průběh 

změny tvaru dutiny má vliv nejen tvar kovadla, ale i počáteční velikost a místo výskytu vady. 

V případě, že se vady vyskytují přibližně do poloviny poloměru od povrchu, mění se po 

prvním úběru z kulatého na čočkovitý tvar. Mohou vznikat i ostré hory, ve kterých se pak 

vyskytují tahové napěťové šipky, zatím co ve středu povrchu jsou prakticky nulové (obr. 3.2). 

Po otočení o 90° se použitím rovných kovadel rohy mohou protlačit dovnitř (obr. 3.3).  

Vady v druhé polovině poloměru, směrem ke středu, se mění na oválný tvar a po otočení o 

90° se mají snahu opět zkulatit (obr. 3.4). Podrobněji byly zkoumány vady v ose výkovku o 

průměru 15 mm při kování mez dvěma rovnými kovadly a dvěma úhlovými kovadly s  úhlem 

108°.  Při otáčení o 90° a úběrech cca 150 mm se u rovných kovadel vada po čtyřech úběrech 

z původního průměru 15 mm změnila na čočkový tvar s výškou 1,3 mm a délkou 20 mm 

(obr. 3.5). Použitím úhlových kovadel s úhlem 108° se vada cyklicky mění na oválný a 

kruhový tvar, přičemž se celkový průřez i délka zmenšují. Po čtyřech úběrech se zmenšila na 

téměř kulový tvar o průměru 2 mm (obr. 3.6). 

Provedená simulace prodloužení ukázala, že dutiny v ingotu se použitím úhlových 

kovadel zmenšují po průřezu i délce a mají snahu zachovat si kulatý tvar. Použitím rovných 

kovadel se po průřezu sice zmenšují, ale narůstá jejich délka a k zakování dochází později než 

u úhlových kovadel [6]. 
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4. CHEMICKÉ SLOŽENÍ A VLASTNOSTI OCELÍ PRO JE 

Volba vhodného typu oceli jak z hlediska konstituce, tak i z hlediska dosahované 

úrovně fyzikálně a mechanicko-metalurgických vlastností pro použitý způsob výroby a 

zpracování (včetně hodnocení vlastností svarových spojů) je velmi důležitým momentem při 

stavbě jaderné centrály a pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu. Materiálové 

požadavky při výstavbě jaderné centrály jsou mimořádně vysoké a v celé řadě případů rozvoje 

jaderné energetiky tvoří limitující faktor. 

Na základě získaných zkušeností s dlouhodobějším provozem poměrně již rozsáhlé řady 

jaderných energetických centrál (jaderných reaktorů), je v současné době pozornost, kromě 

základních technicko-technologických otázek, věnována hlavně zajištění vysoké úrovně 

bezpečnosti a spolehlivosti provozu jaderného reaktoru a příslušných hlavních komponent.  

 
  

Obr. 3.1 Tvar vady použitím 

různých kovadel po prvním 

úběru [6] 

Obr. 3.2 Čočkový tvar, vznik 

tahových napětí [6] 

Obr. 3.3 Protlačené rohy dovnitř 

[6] 

  
 

Obr. 3.4 Změna oválného 

tvaru na kruhový [6] 

Obr. 3.5 Tvar vady při kování na 

rovných kovadlech [6] 

Obr. 3.6 Tvar vady při kování na 

úhlových kovadlech s úhlem 108° 
[6] 
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Podle stávajících zkušeností jsou požadavky na množství oceli, jako rozhodujícího 

materiálu u tlakovodních jaderných reaktorů, velmi vysoké. Pro informaci je možno uvést, že 

na stavbu tlakové nádoby a příslušných základních komponent jaderného reaktoru je 

požadováno u energetické jednotky okolo 1 000 MW, více než 2000 t oceli o vysokých 

mechanicko-metalurgických parametrech. Pro stavbu ochranné obálky celého primárního 

okruhu jaderného reaktoru se předpokládá spotřeba okolo 2500 t oceli , pro tzv. vnitřní 

vestavbu jaderného reaktoru je požadováno více než 100 t austenitické vysokolegované oceli, 

když se neuvažují další materiálové požadavky na množství a vysokou technickou úroveň 

zpracování, např. vysokolegovaných austenitických trubek pro parogenerátor jaderné centrály.  

Pro podrobnější rozbor materiálových požadavků na vlastnosti ocelí pro tlakovou 

nádobu jaderného reaktoru a jeho příslušné komponenty budou, v souhlasu se zjednodušeným 

schématem tlakovodního reaktoru, postupně hodnoceny materiálové charakteristiky 

základních komponent v primárním okruhu. Rozdělení základních typů oceli, které jsou 

obvykle aplikovány: 

a) pro těleso tlakové nádoby jaderného reaktoru 

b) pro parogenerátor  

c) pro kompenzátor objemu 

d) pro primární potrubí jaderné centrály 

V návaznosti na základní členění budou sledovány pro jednotlivé komponenty tyto dílčí 

materiálové problémy.  

1. oceli pro těleso tlakové nádoby jaderného reaktoru a oceli pro vnitřní vestavbu 

2. oceli pro těleso parogenerátoru a kompenzátoru objemu, oceli pro trubky parogenerátoru  

3. oceli pro primární potrubí, těleso čerpadla atp. 

4. samostatná pozornost bude věnována některým dílčím problémům volby ocelí pro 

ochrannou obálku celého primárního okruhu jaderného reaktoru  

Nás budou hlavně zajímat oceli pro tlakové nádoby jaderného reaktoru a oceli pro těleso 

parogenerátoru [7].  
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4.1 OCELI PRO TLAKOVÉ NÁDOBY JADERNÝCH REAKTORŮ 

Požadavky, kladené na oceli vhodné na stavbu tlakových nádob jaderných reaktorů, je 

možno shrnout do následujících bodů: 

a) dostatečné pevnostní charakteristiky za provozní teploty 

b) odolnost proti vzniku křehkého porušení 

c) dostatečná úroveň prošlechtitelnosti, aby bylo možné dosáhnout požadované pevnostní 

úrovně a předpokládaných tloušťek stěn tlakových nádob 

d) dobrá úroveň svařitelnosti 

e) vytvoření potřebné odolnosti proti radiačnímu poškození 

Ze všech komponent jaderného reaktoru zaujímá tlaková nádoba nejdůležitější místo, 

zahrnuje nejen zdroj jaderné tepelné energie (jádro reaktoru), ale je také namáhána vysokými 

tlaky a za zvýšených teplot. Kromě toho je aplikovaný materiál (aplikovaná ocel) tlakové 

nádoby pod vlivem radiačního účinku. Radiační poškození ovlivňuje základní mechanické 

vlastnosti a zvláště pak zvyšuje náchylnost ke křehkému porušení. Vzhledem k těmto 

skutečnostem je nutno pro tlakové nádoby jaderných reaktorů volit takové oceli, které při 

požadované pevnostní úrovni ve výchozím stavu dosahují zároveň i vysoké úrovně hodnot 

lomové houževnatosti [7].  

 Nejčastěji používané oceli pro JE jsou:  

 10GN2MFA 

 20MnMoNi55 

  SA508 

  08Ch18N10T 

 15Ch2NMFAA 

Nás budou zajímat především první čtyři materiály. Příklady chemického složení 

jednotlivých ocelí jsou uvedeny v následující tabulce 3. V tabulce 4 jsou znázorněny 

požadované mechanické vlastnosti daných ocelí při pokojové teplotě T = 20 °C. 
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Tabulka 3 - Přehled chemického složení jednotlivých ocelí v % [9,10,11,12,13] 

Prvek 
Ocel 

10GN2MFA 
Ocel            

SA 508  
Ocel 

20MnMoNi55 
Ocel 

08hCh18N10T 
Ocel  

15Ch2NMFAA 

C 0,08 - 0,12 0,17 0,2 0,08 0,15 

Mn 0,80 - 1,10 1,31 1,25 2,0 0,48 

Si 0,17 - 0,37 0,27 0,3 1,0 0,29 

S ≤0,020 0,1 0,05 0,03 0,009 

P ≤0,030 0,009 / 0,045 0,007 

Cr ≤0,030 0,1 0,17 17,0 - 19,0 2,15 

Ni 1,8 - 2,3 0,71 0,6 9,5 - 12,0 1,28 

Mo 0,40 - 0,70 0,45 0,5 / 0,60 

V 0,03 - 0,07 <0,01 / / 0,09 

Cu ≤0,30 / / / 0,03 

Ti / / / 5*%C / 

 

 

  Tabulka 4 – Požadované mechanické vlastnosti dané teploty při T 20 °C [8] 

 
 

 

Všechny výše zmíněné oceli se používají pro tlakové nádoby reaktoru jaderných 

elektráren a parogenerátorů.  

Například ocelí SA 508 jsou oceli s vysokou pevností pro tlakové nádoby v jaderných 

elektrárnách. Tento materiál je použit například v Japonsku při zvýšení výkonu jaderné 

elektrárny. Při tomto použití oceli s vyšší pevností, přináší snížení tloušťky tlakových nádob a 

hmotnosti. Snížení materiálů také vede ke snížení výrobních nákladů a snížení váhy je 

výhodné z hlediska bezpečnosti proti zemětřesení [14]. 
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 5. ROZBOR SOUČASNÝCH TECHNOLOGIÍ KOVÁNÍ DEN S 

PŘÍRUBOU 

V současné době lze dna s přírubou lze vyrábět ve tvaru monobloku, nebo jako dna 

svařená sestávající z výlisku vyrobeného z kruhové desky a z výkovku kruhového prstence. 

Výlisek a kruhový prstenec se spojí svařováním. V dnešní době je ale svařování nežádoucí 

[8]. 

5.1 POSTUP ROZKOVÁNÍ DEN SPECIÁLNÍM NÁSTROJEM 

Způsob výroby den, zejména s tlustou stěnou, umožňuje zjednodušení a zkrácení doby 

jejich výroby. Pro výrobu kruhových desek pro lisování den se obvykle používají kovadla, 

z nichž dolní kovadlo má pracovní plochu odpovídající tvaru vnějšího povrchu dna a horní 

kovadlo je úzké s profilem pracovní plochy odpovídajícímu tvaru dna. Ohřátý výchozí 

polotovar se vloží do dutiny dolního kovadla a kove se řadou úderů, mezi nimiž se horní 

kovadlo pootáčí okolo svislé osy. Tímto postupem se zjednodušuje celý způsob výroby dna. 

Nevýhodou je obtížná manipulace s tvářeným materiálem a to jak na počátku, kdy se obtížně 

provádí středění výchozího polotovaru v dutině dolního kovadla, což má za následek sníženou 

přesnost hotového výkovku, tak na konci kování při vyjímaní hotového výkovku z dutiny. 

Další nevýhodou je, že okuje padají směrem dovnitř dutiny dolního kovadla a dovnitř dutiny 

rozkovku a hromadí se v místě budoucí kopule dna, kde dochází ke vzniku otlaků. 

Z těchto důvodů se používá i způsob výroby tlustostěnných den lisováním z desek, 

jejichž tloušťka odpovídá požadované tloušťce dna. Tento postup je však nevýhodný zvláště u 

velkorozměrových den, poněvadž výroba desek vyžaduje řadu kovářských operací, několik 

ohřevů a konečné obrábění desky. 

Výroba desek pro velkorozměrná tlustostěnná dna z plechů je rovněž složitá, protože je 

zpravidla nutné vykovat bramy a vyválcovat z nich plechy, svařit je a pak vyříznout kruhovou 

desku. Dna a rotační tělesa s proměnlivou tloušťkou stěny se vyrábějí z desky o tloušťce 

rovné největší požadované tloušťce výrobku, která se na lisu lisuje a pak obrábí anebo se 

obrábění provede před lisováním. Nevýhodou je to, že v každém případě dochází ke ztrátě 

kovu.  

Výhodou je, že se uvedeným postupem získá přesné rotační těleso, i složitého tvaru, 

přičemž počet operací je nižší. Při kování nevzniká nebezpečí zatlačení okují do vnitřního 



16 

 

povrchu dna. Uvedeným postupem lze vyrábět i dna s rozdílnou tloušťkou stěny po průřezu. 

Tím se ušetří materiál, zmenší se i počet svárů. Nástrojem můžeme vyrobit v daném 

pracovním prostoru lisu větší dno než-li obvyklým lisováním. Při lisování je nutné, aby 

výchozí kruhová deska, měla o 30% větší průměr než je průměr dna a prošla mezi sloupy lisu. 

Při použití uvedeného postupu je rozměr dna omezen největší šířkou horního kovadla, které 

musí být menší než vzdálenost sloupů, vnější průměr dna musí být rovněž menší než 

vzdálenost mezi sloupy lisu. 

Při kování hladkého dna je výchozím polotovarem kovaná, neopracovaná kruhová 

deska s tloušťkou rovnající se 1,5 násobku tloušťky neopracovaného dna. Deska se kove mezi 

horním a dolním kovacím nástrojem. Dolní kovadlo má tvar odpovídající vnitřnímu tvaru dna, 

pouze ve vrcholu je vodorovná plošina. Horní kovadlo je úzké a je otočně spojeno 

s pohyblivým příčníkem lisu. Kruhová deska se před kováním uloží na plošinu dolního 

kovadla a horní kovadlo se přitlačí tak, aby se okraje desky ohnuly, horní kovadlo se 

nadzvedne, pootočí se okolo svislé osy a opět se přitlačí. Postup se opakuje tak až deska celou 

plochou přiléhá k dolnímu kovadlu. Opakovaným stlačením horního kovadla, mezi nimiž opět 

následuje pootáčení, se zeslabí tloušťka stěny výkovku na požadovanou hodnotu. Výkovek se 

ochladí a obrábí na požadované rozměry. 

  Nástroje lze využít i ke kování dna s přírubou. Dolní kovadlo má tvar odpovídající 

vnitřnímu tvaru dna. V ose spodního kovadla je kuželové vybrání. Horní kovadlo je tvořeno 

jedním lisem s profilem, jenž odpovídá vnějšímu profilu dna s přírubou a je otočně upevněno 

k pohyblivému příčnému lisu. Výchozím materiálem pro kování dna je kotouč, který se uloží 

na spodní kovadlo a zatlačením horního kovadla se na vnitřním povrchu budoucího dna 

vytvoří výstupek, který vystředí kovaný polotovar a udržuje ho v stabilní poloze. Horním 

kovadlem se rozkove výchozí polotovar na požadovanou tloušťku dna a tloušťku příruby [5]. 

5.2 VÝROBA DEN TLAKOVÉ NÁDOBY REAKTORU Z VÝLISKŮ    

Dna tlakové nádoby jaderného reaktoru mohou být vyrobeny i z výlisků. Dna jsou 

s dalšími díly reaktoru spojeny přivařením k výkovkům kroužků. Vnitřní plocha den má tvar 

rotačního elipsoidu a vnější plocha je ekvidistantní plochou ve vzdálenosti příslušné tloušťky 

stěny. Polotovarem pro výlisky dna jsou kruhovky desky tj. na obou čelech opracované 

kruhové desky. Tloušťka desek pro horní dno se pohybuje okolo 350 mm, průměr desky 

kolem 4450 mm a její hmotnost je kolem 41 000 kg. Pro spodní dno je tloušťka desky 250 
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mm, průměr 5650 mm, hmotnost okolo 48 000 kg. Každá opracovaná kruhová deska je 

ultrazvukově zkoušena a upravena pro snadnou manipulaci. Způsoby výroby kruhových desek 

tak velkých rozměrů jsou u jednotlivých světových výrobců různé. V zásadě se vyrábí 

elektrostruskovým svařováním z vývalků tlustých plechů, jejich obráběním a vyříznutím 

kyslíkem, obr. 5.1 [4]. 

 

 
Obr. 5.1 Svařováním spojené vývalky vyrobené z tlustých plechů [4] 
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6. NÁVRH TECHNOLOGICKÝCH MOŽNOSTÍ KOVÁNÍ DEN 

S PŘÍRUBOU NA LISU 120 MN 

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

Westinghouse, které je na lise 120 MN ve VHM a.s vyrobitelné - viz obr. 6.1. 

 

 

Obr. 6.1 Výchozí tvar dna s přírubou pro řešení kování [8] 

 

  Na základě výsledků této problematiky jakož i studiem odborné literatury a 

konzultacemi s odborníky daného oboru byly navrženy na ověření pomocí laboratorních 

zkoušek a matematickými simulacemi dvě následující technologie:  

A) Rozkování kruhové desky v matrici s tvarem vnějšího povrchu dna s přírubou 

pomocí speciálního deskového nástroje, který umožní vyrobit tzv. monoblok tj. dno i přírubou 

– viz obr 6.2. Ve srovnání s technologií výroby tohoto dna ve světě je nově navržená 

alternativa výhodnější v tom, že již při samotné výrobě dna bude na závěr vytvarovaná i 

požadovaná příruba, která se jinak vyrábí samostatnou technologií při použití dalšího 

speciálního nářadí. 

Tato technologie spočívá v postupném zatlačování horní tvarové desky a její pootáčení 

ve směru šipky na obr. 6.3. U této technologie bylo navíc nutné zvážit, jak by se výroba dna 

realizovala v provozních podmínkách tj. na hydraulickém lise 120 MN. 
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Obr. 6.2 Výkovek dna se zakreslením opracovaného výrobku [8] 

 

 

V úvahu přicházely dvě možnosti, buď by se otáčel horní nástroj – tvarová deska anebo 

by se otáčel spodní nástroj – matrice. V tomto případě by se jednalo o pořízení otočného 

stolu. 

 

 

Obr. 6.3 Sestava rozkování dna v matrici deskou [8] 
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B) Byla rovněž navržena zcela nová technologie výroby dna s přírubou, která doposud 

není nikde používaná. U klasické výroby den, kdy se jako vstupní polotovar používá kruhová 

deska, je často problém ten, že u velkých den je průměr vstupní kruhové desky vetší než 

pracovní prostor hydraulického lisu (průměr dna je menší než průměr kruhové desky). Proto 

bylo úsilí řešitelského týmu zaměřeno na takovou technologií, kde je průměr vstupního 

polotovaru stejný jako průměr vyráběného dna.  

Jako nejoptimálnější technologie se jevila ta kdy je výchozí polotovar vyroben jakožto 

kruhová deska / kruhovka se speciálním tvarem – vlnovcem, viz obr. 6.4. Zásadní podmínkou 

je, že na této kruhové desce je již zhotovena příruba dle požadovaných parametrů a ta se již 

následného lisování dna „neúčastní“. Z toho vyplývá, že průměr předkovku je i průměrem 

výkovku a může být volen na maximální možnou míru danou prostorem mezi sloupy 

stávajícího hydraulického lisu. Výroba tohoto výchozího polotovaru se bude skládat částečně 

z předdeformování původní kruhové desky, finální tvar této desky bude upraven 

mechanickým obráběním. Lisování této desky se pak uskuteční za použití běžného nářadí pro 

lisování den – viz obr. 6.5 [8].        

 

 

Obr. 6.4 Opracovaný tvarový předkovek dna s přírubou [8] 
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Obr. 6.5 Sestava při lisování dle technologie B [8] 

7. VÝBĚR OPTIMÁLNÍ TECHNOLOGIE KOVÁNÍ – 

TECHNOLOGICKÉ LIMITY 

Výroba komponent tlakových nádob pro JE je velice náročnou výrobou a to i z pohledu 

vynaložených finančních prostředků. Zavést předem neověřenou technologii výroby by mohlo 

v případě neúspěchu znamenat pro společnost významnou finanční ztrátu. Řešitelský tým se 

proto rozhodl využít všechny možné dnes dostupné metody právě pro ověřování nově 

navrhovaných technologií. Jednou z významných matematických metod, která umožňuje 

virtuální odzkoušení tvářecí technologie po zadání vstupních dat (materiálové charakteristiky, 

geometrie vstupního polotovaru a tvářecího nářadí, podmínky přestupu tepla, třecí podmínky 

na rozhraní tvářený kov a nástroj atd.) je metoda konečných prvků (dále FEM – z anglického 

finite element method). Pokud se jedná o symetrickou úlohu tváření je matematická simulace 

prováděna jakožto 2D, jedná-li o složitější proces je možnost provedení simulace v 3D.  

Výsledkem této simulace jsou pak diagramy rozložení teplot, napětí, deformací  resp. 

toky kovu v libovolných řezech tvářeného kovu a tvářeného nářadí, včetně animace celého 
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procesu, a to vše slouží pro optimalizaci tvářecích procesů. Simulace byly provedeny 

programem MSC.SuperForm. Obrázky simulace tváření den obr. 7.1 a obr. 7.2. 

 

Obr. 7.1 Simulace tváření dna z vlnovce [8] 

 

 

 

Obr. 7.2 Simulace tváření dna s přírubou rozkováním speciálním nástrojem [8] 
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Další metodou jak alespoň přibližně předpovědět zda navržená technologie je 

proveditelná i v reálném procese, jsou modelové zkoušky v měřítku a to s využitím plastelíny 

(dnes se už, ale téměř nevyužívá) nebo olova jako tvářeného kovu (olovo za studena má 

přibližně stejné mechanické vlastnosti jako ocel za tepla) anebo se použije přímo uvažovaná 

značka oceli [8]. 

8. FYZIKÁLNÍ SIMULACE KOVÁNÍ OPTIMÁLNÍ 

TECHNOLOGIE KOVÁNÍ DEN V MĚŘÍTKU 1:20 

8.1 POPIS POUŽITÉHO ZAŘÍZENÍ 

 Hydraulický lis SHREK 1MN – viz obr 8.1. 

 
Obr. 8.1 Hydraulický lis SHREK [8] 

 

 Elektrická pec fy Clasic – maximální teplota ohřevu 1350 °C. 

 Hydraulický lis 7,5MN – VHM a.s. 

8.2 ZKOUŠKA ZA TEPLA 

8.2.1 EXPERIMENTÁLNÍ VÝROBA DEN S PŘÍRUBOU Z „VLNOVCE“ 

Zkouška za tepla byla provedena na laboratorním hydraulickém lise 1MN, z důvodu 

ověření této technologie v měřítku 1:20, kdy jako vstupní materiál byl použit „vlnovec“ po 



24 

 

opracování – rozměry a foto na obr. 8.2. Ohřev vstupních polotovarů byl uskutečňován 

v elektrické peci Clasic (max. teplota ohřevu 1350 °C).  

 

 
 

 
Obr. 8.2 „Vlnovec“ – Předkovek z ocele po opracování [8] 

Postupně bylo použito více vzorků, přičemž tvářený materiál byla ocel 10GN2MFA, 

20MnMoNi55, SA508 a 08Ch18N10T, které se používají při reálné výrobě těchto den 

používaných pro účely JE. Postupně byly vzorky nahřívány v elektrické peci na teplotu 1100 

°C a poté okamžitě ukládány centricky na povrch matrice. Před samotným tvářením byla 

tvářecí sestava nahřívána kyslíko-acetylenovým plamenem na teplotu cca 200 °C. Pak bylo na 

činné plochy ručně aplikováno mazivo Delta forge fy Acheson. Mazání patrice i matrice byl 

nezbytné pro bezproblémové vyjímání výlisku z pracovního prostoru. Cílem těchto pokusů 

bylo docílit tvar a rozměry modelového dna uvedeného na obr. 8.3. 
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Obr. 8.3 Požadovaný tvar dna s přírubou po prolisování předkovku ve tvaru „vlnovce“ [8] 

 

Po prolisování dna se příruba stáhla v rámci vůle k patrici a tím se obvodový povrch 

příruby mírně deformoval. Příruba tedy musí být navržena tak, aby měla dostatečné přídavky 

vůči tomuto nežádoucímu efektu. Kvalita vnitřního povrchu dna byla zcela vyhovující, vnější 

plocha dna vykazovala mírné zvlnění v místě ohybu vlnovce. Tento problém lze však snadno 

řešit opět pomocí zvětšených kovářských přídavků – toto zvětšení přídavků však bude velmi 

nepatrné. Výsledek byl velmi uspokojivý, což dokumentují fotografie na obr. 8.4. Tvářecí síla 

aplikovaná při výrobě těchto modelů byla nízká a nepřesahovala kapacitu 1MN lisu. Je to 

logické, neboť při této deformaci nedochází jednak k tváření příruby a ani ke zmenšování 

tloušťky stěny dna, jedná se vlastně pouze o „převrácení“ zvlněné části výchozího polotovaru 

do tvaru kopule dna [8]. 
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Obr. 8.4 Předkovek uložen na matrici před a po lisování [8] 

 

V několika případech došlo k bodovému popraskání vnějšího povrchu, což mohlo být 

způsobené ochlazením dna po lisování, kde pro rychlejší chladnutí bylo dno kalené vodou. Při 

chladnutí volně na vzduchu k těmto prasklinám už nedocházelo.  

Z jednoho kusu modelového vzorku dna bylo vyrobeno dno o konečných modelových 

rozměrech opracováním – viz obr. 8.5.  

 

  
Obr. 8.5 Opracované modelové dno s přírubou [8] 

 

Několik kusů bylo rozřezáno - viz obr. 8.6, pro ověření rovnoměrné tloušťky stěny a 

dalších požadovaných rozměrů a pro kontrolu mechanických vlastností  a mikro a 

makrostruktury – výsledky uvedeny v kapitole 9. Dosažené výsledky (tvar a rozměry 

výkovku, makrostruktura a mikrostruktura, dosažené mechanické vlastnosti  [8].    
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8.2.2 EXPERIMENTÁLNÍ KOVÁNÍ DNA S PŘÍRUBOU POMOCÍ HORNÍ 

TVAROVÉ KOVACÍ DESKY A ROTUJÍCÍ MATRICE 

 Po úspěšných výsledcích modelového kování den s přírubou provedených ze vzorků 

z olova, bylo přistoupeno i k ověření této technologie, výroby dna s přírubou rotačním 

rozkováním pomocí tvarové kovací desky a to ze stejných typů oceli jako u předchozí 

technologie. Především ze silových důvodů probíhaly tentokrát experimenty na hydraulickém 

lise 7,5MN ve VHM a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro tuto technologii byl navržen vstupní polotovar – kruhová deska (tvar a rozměry viz 

obr. 8.7), která by se v praxi vyráběla klasickým způsobem technologií volného kování. Pro 

účely experimentu byly tyto vstupní polotovary vyrobeny z ocelí používaných v JE pomocí 

mechanického obrábění. Rovněž zde bylo používáno grafitové mazivo Delta forge od fy 

Acheson, které bylo po předehřevu tvářecích nástrojů nanášeno ručně na všechny stykové 

plochy tvářený kov/tvářecí nástroj. 

Po ohřevu na tvářecí teplotu 1200 °C byla nejdřív zatlačena do předkovku ve tvaru 

zřezaného kužele se zaoblenýma hranami první patrice. Po dalším meziohřevu opět na teplotu 

polotovaru 1200 °C bylo přistoupeno k postupnému zatlačování horní tvarové desky do 

  

 

Obr. 8.6 Výkovek dna s přírubou [8] 
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polotovaru a otáčení matrice spolu s polotovarem o určitý úhel tak, aby polotovar prodělal 

deformaci po svém celém obvodu. Byl použit osvědčený postup, který byl ověřen při 

studených zkouškách s olověnými vzorky, tzn. celkem 3 otáčky se zatlačením horního 

nástroje do polohy: tloušťka dna v centru + 20 mm; tloušťka dna + 10 mm a poslední 

deformace byla při zatlačení na požadovanou tloušťku dna. Rotace nebyla postupná po celém 

obvodu, ale použila se opět rotace „do kříže“ tj. po 1. zatlačení desky se tato pootočila o 90°, 

poté se zatlačila do mezi polohy a následně opět do 90° - takto se postupovalo, až celý obvod 

dna prodělal patřičnou deformaci. Před každou změnou deformace – hloubky zatlačení desky 

– byl proveden meziohřev na tvářecí teplotu. Teplota tvářeného kovu stejně jak teploty 

tvářecích nástrojů byly měřeny optickým pyrometrem Voltcraft IR 1600-50D, tvářecí operace 

byly ukončovány při teplotách cca 850 °C a teplota tvářecích nástrojů nesměla přesahovat ca 

300 °C. 

Během těchto zkoušek se ukázala, že je nutné upravit tvar a rozměry horní kovací desky 

(v mnoha případech po zatlačení horní desky zůstával polotovar právě na této desce a byl 

problém s jeho sejmutím – navíc se horní deska rozpěchovávala). Pro lepší zaplnění matrice 

kovem byly také upraveny rozměry vstupního polotovaru menším zaoblením hran. Po těchto 

úpravách a opakovaných rozměrech, což dokazují fotografie na obr. 8.6, kde je dno 

s přírubou po vykování a rozřezané dno pro rozměrovou kontrolu a odběr vzorků pro 

mechanické zkoušení. 

 
Obr. 8.7 Tvar a rozměry vstupních polotovarů [8] 

 

Výše uvedené úpravy vedly k dosažení vyhovujícího tvaru rozměrů modelového dna 

s přírubou – jednak došlo k zaplnění prostoru matrice určené pro přírubu, tloušťku dna ve 

středu je dostatečná a změnou technologie otáčení tvarové desky se významně eliminovalo ve 

srovnání s tvářením olova nebezpečí tvorby přeložek na vnitřním povrchu dna [8]. 



29 

 

9. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY (TVAR A ROZMĚRY VÝKOVKU, 

MAKROSTRUKTURA A MIKROSTUKTURA, DOSAŽENÉ 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI).  

9.1 GEOMETRICKÉHO MĚŘENÍ MODELOVÝCH VZORKŮ 

Jednotlivé ocelové vzorky – modely byly proměřovány, z důvodu ověření rovnoměrné 

tloušťky stěny při použití navrhovaných technologií.  

Výsledky geometrického měření všech přítomných vzorků jsou uvedeny v následující 

tabulce 5. Měřená místa ocelových vzorků jsou označena na obr. 9.1. Ukázka některých 

modelových výkovků jsou uvedeny na obrazcích obr. 9.2.  

 

Obr. 9.1 Schéma proměřovaných míst výkovků 

Tabulka 5 – Naměřené hodnoty výkovků v [mm] 

Vzorek                      
č. 

Měřené místo 
1 2 3 4 5 Poznámka 

  Rozměry v mm   
1 36,5 29,6 29,4 29,7 36,1 

Technologie - rozkování 

úzkým kovadlem 

1+ 36,2 28,3 28,9 28,6 36,6 
2A 36,6 21,2 25,2 22 37,3 
2B 37,4 21 24,7 21,1 37 
2+ 36,1 18 22,2 19 38 
3A 37,1 17,3 17 18,8 37 

Technologie - rozkování 

úzkým kovadlem 

3B 38,5 18,8 12,5 18,5 37,8 
3+ 38,1 18,6 17,5 21,7 38,1 
4.A 37,2 16,8 4,6 18,3 37 
4.B 38 17,8 7,4 19,2 36,7 
I.A 29 10,4 10,2 10,2 29,4 

Technologie - lisování z 

vlnovce 

I.B 29,4 10,5 10,5 10 29,4 
II. 35,9 14,1 12,8 15,2 34,3 
III. 28,7 10,6 10,9 9,7 29,1 
IV. 37,1 16,4 14 17,2 37,8 
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Obr. 9.2 Ukázka modelových výkovků dna tlakových nádob 

 

9.2 MAKRO A MIKRO STRUKTURA 

 Povrch všech modelových výkovků, které byly vyrobeny z různých typů ocelí, byl bez 

větších defektů a vad. Vnější povrch je většinou hladký, ale u některých výkovků jsou 

viditelné zbytky okují. Ve vnitřní části výkovků se vyskytovaly zbytky okují o něco častěji. 

Všechny modelová dna vyhovují zadaným požadavkům. Metalografická zkouška a 

vyhodnocení struktury zkoušených vzorků proběhly v podniku VÍTKOVICE TESTING 

CENTER s.r.o., kde byly pořízeny i následující snímky struktur (obr. 9.3 – obr. 9.34) [15]. 
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Mikrostrukturní charakteristiky vybraných vzorků. 

 Vzorek č. 1  

Mikrostruktura pod povrchem v oblasti okraje oblouku je vcelku rovnoměrná, tvořená 

zrny feritu a nodulemi perlitu (obr. 9.3). V hloubce 3 mm pod povrchem se v mikrostruktuře 

objevují hrubší pásma bainitu a v centrální oblasti vzorku je mikrostruktura heterogenní, 

tvořená zrny feritu, bloky bainitu a místy vyloučenými nodulemi perlitu (obr. 9.4). 

Mikrostruktura v oblasti osy výkovku (uprostřed dna) je přes průřez vzorku 

heterogenní, řádkovitá, tvořená souvislými pásmy bainitu, nodulemi perlitu a zrny feritu (obr. 

9.5 a 9.6). (leptáno 4% HNO3) 

Mikrostruktura – vzorek č. 1 – okraj oblouku 

 

Obr. 9.3 - 1 mm pod povrchem - zvětšení 250x [15] 

 

 
Obr. 9.4 - Střed vzorku - zvětšení 250x [15] 
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Mikrostruktura – vzorek č. 1 – oblast osy výkovku 

 

Obr. 9.5 - 1 mm pod povrchem - zvětšení 250x [15] 

 

 

Obr. 9.6 - Střed vzorku - zvětšení 250x [15] 

 

 Vzorek č. 1+  

Mikrostruktura pod povrchem v oblasti okraje oblouku je tvořená zrny feritu 

vytvářejícími náznak nesouvislého síťoví kolem bloků bainitu (obr. 9.7). Mikrostruktura 

v centrální oblasti vzorku je řádkovitá, tvořená zrny feritu a bloky bainitu (obr. 9.8). 

Mikrostruktura v oblasti osy výkovku (uprostřed dna) je přes průřez vcelku 

rovnoměrná, tvořená zrny feritu, bloky bainitu a místy vyloučenými nodulemi perlitu 

s náznakem řádkovitosti. V centrální oblasti vzorku je patrná výrazná vycezenina 
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s bainitickou mikrostrukturou (obr. 9.9 a obr. 9.10). Vzorek byl naleptán 4% roztokem 

HNO3) 

Mikrostruktura – vzorek č. 1+ – okraj oblouku 

 
Obr. 9.7 - 1 mm pod povrchem - zvětšení 250x [15] 

 

 
Obr. 9.8 - Střed vzorku - zvětšení 250x [15] 

Mikrostruktura – vzorek č. 1+ – oblast osy výkovku 

 
Obr. 9.9 - 1 mm pod povrchem - zvětšení 250x [15] 
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Obr. 9.10 – Střed vzorku – zvětšení 250x [15] 

 

 Vzorek č. 2  

Mikrostruktura v oblasti stěny dna a nátrubku je podobná, přes průřez stěny vcelku 

rovnoměrná, tvořená zrny feritu, bloky bainitu a místy vyloučenými nodulemi perlitu. Ferit je 

místy vyloučen ve formě jehlic (obr. 9.11 až obr. 9.14). Vzorek číslo 2 byl, naleptám 4% 

roztokem HNO3. 

 

Mikrostruktura – vzorek č. 2 – stěna dna 

 

 
Obr. 9.11 - 1 mm pod povrchem zvětšení 250x [15] 
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Obr. 9.12 – Střed vzorku – zvětšení 250x [15] 

 

Mikrostruktura – vzorek č. 2  

 
Obr. 9.13 - 1 mm pod povrchem zvětšení 250x [15] 

 

 
Obr. 9.14 - Střed vzorku – zvětšení 250x [15] 
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 Vzorek č. 2+  

Mikrostruktura v oblasti příruby je přes průřez vcelku rovnoměrná, hrubozrnná, 

feriticko-perlitická s Widmanstättenovým uspořádáním (obr. 9.15 a obr. 9.16). 

 Mikrostruktura v oblasti osy výkovku je přes průřez vcelku rovnoměrná, hrubozrnná, 

feriticko-perlitická s Widmanstättenovým uspořádáním (obr. 9.17 a obr. 9.18). Vzorky č. 2+ 

byly leptány 4% roztokem HNO3. 

 

Mikrostruktura – vzorek č. 2+ – příruba 

 
Obr. 9.15 - 1 mm pod povrchem – zvětšení 250x [15] 

 

 
Obr. 9.16 – Střed vzorku – zvětšení 250x [15] 
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Mikrostruktura – vzorek č. 2+ – oblast osy výkovku 

 
Obr. 9.17 – 1 mm pod povrchem – zvětšení 250x [15] 

 

 

 
Obr. 9.18 – Střed vzorku – zvětšení 250x [15] 

 

 

 Vzorek č. 3+  

Mikrostruktura v oblasti stěny dna a nátrubku je podobná, přes průřez stěny vcelku 

rovnoměrná, popuštěná, tvořená bloky bainitu a místy vyloučenými zrny feritu (obr. 9.19 až 

obr. 9.22). Vzorky č. 3+ byly leptány 4% roztokem HNO3. 
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Mikrostruktura – vzorek č. 3+ – stěna dna 

 
Obr. 9.19 – 1 mm pod povrchem – zvětšení 250x [15] 

 

 
Obr. 9.20 – Střed vzorku – zvětšení 250x [15] 

 

Mikrostruktura – vzorek č. 3+  

 
Obr. 9.21 - 1 mm pod povrchem – zvětšení 250x [15] 
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Obr. 9.22 – Střed vzorku – zvětšení 250x [15] 

 

 Vzorek č. 3+A  

Mikrostruktura v oblasti příruby je přes průřez vcelku rovnoměrná, popuštěná, tvořená 

bloky bainitu a místy vyloučenými zrny feritu (obr. 9.23 a obr. 9.24). 

Mikrostruktura pod povrchem v oblasti osy výkovku vcelku rovnoměrná, popuštěná, 

tvořená bloky bainitu a místy vyloučenými zrny feritu. Mikrostruktura v centrální oblasti je 

řádkovitá, tvořená bloky bainitu a místy vyloučenými zrny feritu (obr. 9.25 a obr. 9.26). 

Vzorky č. 3+A byly leptány 4% roztokem HNO3. 

Mikrostruktura – vzorek č. 3+A – příruba 

 
Obr. 9.23 – 1 mm pod povrchem – zvětšení 250x [15] 
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Obr. 9.24 – Střed vzorku – zvětšení 250x [15] 

 

Mikrostruktura – vzorek č. 3+A – oblast osy výkovku 

 
Obr. 9.25 – 1 mm pod povrchem – zvětšení 250x [15] 

  

 
Obr. 9.26 – Střed vzorku – zvětšení 250x [15] 
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 Vzorek č. 4+  

 Mikrostruktura v oblasti stěny dna je podobná, přes průřez stěny vcelku 

rovnoměrná, popuštěná, tvořená bloky bainitu a místy vyloučenými zrny feritu (obr. 

9.27 až obr. 9.30). Vzorky č. 4+ byly leptány 4% roztokem HNO3. 

Mikrostruktura – vzorek č. 4+ – stěna dna 

 
Obr. 9.27 – 1 mm pod povrchem – zvětšení 250x [15] 

 

 

 
Obr. 9.28 – Střed vzorku – zvětšení 250x [15] 
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Mikrostruktura – vzorek č. 4+  

 
Obr. 9.29 – 1 mm pod povrchem – zvětšení 250x [15] 

 

 

Obr. 9.30 – Střed vzorku – zvětšení 250x [15] 

 

 Vzorek č. 5+  

Mikrostruktura v oblasti stěny dna je podobná, přes průřez stěny vcelku rovnoměrná, 

hrubozrnná, feriticko-perlitická s Widmannstättenovým uspořádáním (obr. 9.31 až obr. 34). 

Vzorky č. 5+ byly leptány 4% roztokem HNO3. 
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Mikrostruktura – vzorek č. 5+ – stěna dna 

 
Obr. 9.31 – 1 mm pod povrchem – zvětšení 250x [15] 

 

 
Obr. 9.32 – Střed vzorku – zvětšení 250x [15] 

 

Mikrostruktura – vzorek č. 5+  

 
Obr. 9.33 - 1 mm pod povrchem – zvětšení 250x [15] 
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Obr. 9.34 - Střed vzorku - zvětšení 250x [15] 

 

9.3 DOSAŽENÉ MECHANICKÉ VLASTNOSTI 

 U jednotlivých ocelí byly stanoveny základní mechanické vlastnosti (pevnost, mez 

kluzu, tažnost, zúžení) výkovků. Tyto mechanické vlastnosti jsou znázorněny v následujících 

grafech 1 - 4. Celkový souhrn mechanických vlastností je uveden v  tabulce 6.  

 

GRAF 1 - PEVNOST 
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GRAF 2 – MEZ KLUZU 

 

 

 

GRAF 3 - TAŽNOST 
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GRAF 4 - ZÚŽENÍ 

 

 

9.4 DEFORMACE V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH VÝKOVKU 

 U jednotlivých měřených modelových vzorků byla spočítána také poměrná deformace 

a to v proměřovaných místech jednotlivých ocelových výkovků – viz obr. 9.35. Tato 

deformace je následně uvedena v tabulce 7.    

Výpočet poměrné deformace:  εh =  
     

  
      (1) 

Tabulka 6 – Mechanické vlastnosti modelových výkovků s přírubou 

Vz. č. Materiál 
Rp0,2 

[MPa] 

Rm     

[MPa] 

A       

[%] 

Z        

[%] 

1 
08Ch18N10T 

555 754 16,4 66,4 

1 545 723 18 66,4 

2 

10GN2MFA 

357 554 26 72,4 

1+ 348 519 29,2 78,8 

1+ 362 525 25,2 78,8 

2+ 
08Ch18N10T 

545 677 19,2 64 

2+ 540 672 21,6 61,6 

3+ 

20MnMoNi55 

642 754 24 75 

3+A 606 733 21,2 75 

3+A 601 723 19,2 77 

4+ 654 762 27 77,4 

5+ SA508 567 701 22,5 66,9 
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kde: h1 - konečná výška polotovaru, h0 – počáteční výška polotovaru 

 

 

Obr. 9.35 Znázornění proměřovaných míst, kde proběhl výpočet poměrné deformace 

 

 

Tabulka 7 – Vypočítané hodnoty velikosti poměrné deformace v [%] 

Vzorek 
č. 

Měřené místo 

1 2 3 4 5 Poznámka 

  Deformace v %   

1 8,75 26,00 26,50 25,75 9,75 

Technologie - 

rozkování úzkým 
kovadlem 

1+ 9,50 29,25 27,75 28,50 8,50 

2A 8,50 47,00 37,00 45,00 6,75 

2B 6,50 47,50 38,25 47,25 7,50 

2+ 9,75 55,00 44,50 52,50 5,00 

3A 7,25 56,75 57,50 53,00 7,50 

Technologie - 
rozkování úzkým 

kovadlem 

3B 3,75 53,00 68,75 53,75 5,50 

3+ 4,75 53,50 56,25 45,75 4,75 

4.A 7,00 58,00 88,50 54,25 7,50 

4.B 5,00 55,50 81,50 52,00 8,25 

I.A 42,00 79,20 79,60 79,60 41,20 

Technologie - 
lisování z vlnovce 

I.B 41,20 79,00 79,00 80,00 41,20 

II. 28,20 71,80 74,40 69,60 31,40 

III. 42,60 78,80 78,20 80,60 41,80 

IV. 25,80 67,20 72,00 65,60 24,40 

 

 U technologie - rozkování úzkým kovadlem se velikosti jednotlivých deformaci 

pohybují v rozmezí 3,5% až po 89%. Deformace v místě označeným číslo 1 je u vzorků 

v intervalu 3,75% až 9,50%, nejmenší deformace je u vzorku 3B naopak největší je u vzorku 

označeném jako 1+. Grafické znázornění viz graf 5.    
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GRAF 5 – VELIKOST DEFORMACE V MĚŘENÉM MÍSTĚ „1“ 

 

  

V místě označeném číslo 2 je deformace podstatně větší než v předchozím měřeném 

místě a to od 26% po 58%. Nejmenší deformace byla u vzorku 1 a dosáhla hodnot výše 

zmíněných 26%, naopak největší deformace dosáhla hodnot 58% a to u vzorku 4A. Grafické 

znázornění viz graf 6. 

 

GRAF 6 - VELIKOST DEFORMACE V MĚŘENÉM MÍSTĚ „2“ 
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Deformace v místě označeným číslo 3 se pohybuje v intervalu hodnot 26% až 89%. 

Nejmenší spočítaná hodnota je u vzorku 1 a to 26,50%, naopak největší dosahuje hodnoty 

88,50% vzorek 4A. Grafické znázornění viz graf 7. 

 

GRAF 7 - VELIKOST DEFORMACE V MĚŘENÉM MÍSTĚ „3“ 

 

 

GRAF 8 - VELIKOST DEFORMACE V MĚŘENÉM MÍSTĚ „4“ 
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Deformace, v místě označeným číslo 4, je menší než v předchozím případě a pohybuje 

se v intervalu hodnot 25% až 55%. Nejmenší deformace nabývá hodnot 25,75% u vzorku 1. 

Největší deformace je u vzorku 4A a to 54,25%. Grafické znázornění viz graf 8.  

V místě označeném jako číslo 5 se pohybuje deformace v rozmezí 4 – 10% a podobně 

jako v prvním případě patří tyto hodnoty k nejnižším s porovnání s hodnotami deformací 

v místech 2 až 4. Nejnižší vypočtená hodnota deformace je 4,75%  u vzorku 3+. Nejvyšší 

deformace dosáhla hodnoty 9,75% u vzorku 1. Grafické znázornění je uvedeno v grafu 9. 

 

GRAF 9 - VELIKOST DEFORMACE V MĚŘENÉM MÍSTĚ „5“ 

 

 

U technologie – lisování z vlnovce se velikosti jednotlivých deformací pohybují 

v rozmezí 24% až 81%. Deformace v místě označeným číslo 1 se pohybuje v intervalu hodnot 

25% až 43%. Nejmenší spočítaná hodnota je u vzorku IV. a to 25,80%, naopak největší 

hodnota deformace je u vzorku s označením III. a to 42,60% viz – graf 10. 

V následujícím měřeném místě číslo 2 se vypočtené deformace pohybují v rozmezí 

hodnot 67% - 80%. Nejmenší deformace vyšla u vzorku IV. a to 67,20%. Největší hodnota 

deformace naopak vyšla u vzorku I.A. Tato deformace dosáhla hodnoty 79,20%. Grafické 

znázornění je uvedeno v následujícím grafu 11. 
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   GRAF 10 - VELIKOST DEFORMACE V MĚŘENÉM MÍSTĚ „1“ 

 

 

GRAF 11 - VELIKOST DEFORMACE V MĚŘENÉM MÍSTĚ „2“ 

 

 

Deformace v místě 3 se pohybuje v rozmezí 72% - 80%. V tomto místě uprostřed 

vlnovce se jedná o nejmenší rozptyl deformací. Nejmenší vypočtená deformace vychází 72% 

u vzorku IV. Největší vypočtená deformace vychází u vzorku I.A, a to 79,60%. Grafické 

znázornění je uvedeno v grafu 12. 
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GRAF 12 - VELIKOST DEFORMACE V MĚŘENÉM MÍSTĚ „3“ 

 

 

Deformace v místě označeným číslo 4 se pohybuje v intervalu hodnot 65% až 81%. 

Jedná se o místo s dosaženou největší deformací u technologie – lisování z vlnovce, která 

dosahuje hodnoty 80,60%. Tato hodnota byla spočtena u vzorku III. Naopak nejmenší 

deformace je u vzorku IV. a to 65,60%. Grafické znázornění je uvedeno v následujícím grafu 

13.  

 

GRAF 13 - VELIKOST DEFORMACE V MĚŘENÉM MÍSTĚ „4“ 
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V posledním v místě označeným číslo 5 se pohybuje deformace v intervalu hodnot 24% 

až 42%. Nejmenší spočítaná hodnota je u vzorku IV., která dosahuje velikosti 24,40%. Jedná 

se o místo s dosaženou nejmenší deformací u technologie – lisování z vlnovce. Největší 

deformace dosahuje hodnoty 41,20%. Tato deformace byla spočítána u dvou vzorků a to u 

vzorku I.A a I.B. Grafické znázornění je uvedeno v posledním grafu 14. 

 

GRAF 14 - VELIKOST DEFORMACE V MĚŘENÉM MÍSTĚ „5“ 
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10. ROZBOR VÝSLEDKŮ, POPŘ. KOREKCE TECHNOLOGIE 

Naměřené hodnoty mechanických vlastností s malými odchylkami vyhověly 

požadovaným hodnotám pro příslušný typ dna s přírubou a příslušnou značkou oceli stejně 

jako naměřené rozměrové údaje. 

U mechanických vlastností nejvyšších hodnot dosáhly výkovky označeny:  

Nejvyšší pevnost Rm 

 č. 1   z oceli 08Ch18N10T  Rm = 754 MPa  

 č. 4+   z oceli 20MnMoNi55  Rm = 762 MPa. 

 

Nejvyšší mez kluzu 

 č. 3+  z oceli 20MnMoNi55  Rp0,2 = 642 MPa   

 č. 4+   z oceli 20MnMoNi55  Rp0,2 = 654 MPa       

 

Největší tažnost 

 č. 1+  z oceli 10GN2MFA  A = 29,2%    

 č. 4+  z oceli 20MnMoNi55  A = 27% 

 

Největší zúžení 

 č. 1+  z oceli 10GN2MFA   Z = 78,8%  

 č. 4+  z oceli 20MnMoNi55  Z = 77,4% 

   

Při výpočtu deformací, modelových výkovků u technologie rozkování úzkým 

kovadlem, dosahují hodnot v rozmezí 3,75% až 88,50%. Nejmenší deformace jsou po 

okrajích (vzorky 3+ a 3B) a naopak největší uprostřed výkovku (4.A a 4.B).  

U technologie – lisování z vlnovce se velikosti jednotlivých deformací pohybují 

v rozmezí 24,40% až 80,60% a taktéž nejmenší deformace jsou na okraji modelových 

výkovků.  
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11. ZÁVĚR 

Během rozboru technologií kování den pro tlakové nádoby byly zpracovány výsledky 

experimentálního kování modelových vzorků z oceli, a to proměřením v určitých místech 

modelu a výpočtem deformace v těchto proměřovaných místech. Následně proběhla analýza 

mikro a makro struktury. Nakonec bylo provedeno zhodnocení a porovnání mechanických 

vlastností s požadovanými vlastnostmi. Tento experiment proběhl na modelech z oceli 

10GN2MFA, SA 508, 08Ch18N10T a 20MnMoNi55. 

Závěrem lze konstatovat, že zkoušky obou navržených technologií výroby modelového 

dna s přírubou, vyrobeného z ocelových vzorků tvářených za tepla, jednoznačně prokázaly, že 

se jedná o proveditelné technologie. Tyto technologie umožňují vyrobit modely den v měřítku 

1:20 s vyhovujícími rozměry a poměrně malými přídavky na opracování. Modely vyrobené 

těmito technologiemi mají vyhovující povrchovou jakost a také vyhovující strukturu oceli. 

Požadované mechanické vlastnosti daných ocelí s malými odchylkami vyhověly 

mechanickým vlastnostem modelových výkovků s přírubou. Existuje tedy opodstatněný 

předpoklad, že i v reálné výrobě bude dosaženo stejně kvalitních výsledků.  

Při porovnání obou navržených technologií se jeví výhodnější technologie výroby den 

s přírubou, která je založena na vyrobení tvarového předkovku obráběním z kruhové desky – 

„vlnovce“ a následném vylisování v matrici. Druhá technologie rozkování úzkým kovadlem 

je velmi náročná při manipulaci s předkovkem během rozkovávání v matrici. Toto 

rozkovávání je velmi časově náročné a bez otočného stolu je v provozních podmínkách 

nerealizovatelné.  
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