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Abstrakt: 

V této práci jsou prezentovány současné poznatky o kování a tepelném zpracování 

velkých ocelových rotorů ve společnosti Pilsen Steel. Teoretická část popisuje základní 

technologie při kování ocelových rotorů a vliv kování na strukturní změny v materiálu. 

V práci je uveden schematický rozbor kování rotoru z materiálu 22CrMoNiWV8-8. 

Teoretická část také obsahuje základní popis tepelného zpracování ocelových rotorů. 

Experimentální výzkum je zaměřen na optimalizaci vychlazovacího programu po kování pro 

ocel z materiálu 22CrMoNiWV8-8 ve společnosti Pilsen Steel.  Primární tepelné zpracování 

ocelových rotorů z materiálu 22CrMoNiWV8-8  má rozhodující vliv na požadované vlastnosti 

rotoru a ultrazvukovou průchodnost. Tyto rotory z žárupevné oceli jsou většinou používány 

jako turbínové generátory, které pracují při teplotách nad 540°C.  

Klíčová slova: 

Kování, Tepelné zpracování, Ocel 22CrMoNiWV8-8, Ocelové rotory 

 

Abstract: 

This thesis presents the current knowledge of forging and heat treatment of large steel 

rotors in Pilsen Steel Company. The theoretical part describes the basic technologies in 

forging of steel rotors and the influence of forging methods on the structural changes in the 

material. The thesis includes a schematic analysis of the rotor forging from the material 

22CrMoNiWV8-8. The theoretical part also contains a basic description of the steel rotor heat 

treatment.  

Experimental research is aimed at optimizing the cooling process after forging for 

steel from the material 22CrMoNiWV8-8 in Pilsen Steel Company. The primary heat 

treatment of steel rotors from the material 22CrMoNiWV8-8 has a decisive influence on the 

required properties of a rotor and ultrasound passing. The rotors made of heat resistant steel 

are predominantly used as turbine generators which operate at temperatures above 540° C. 
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ÚVOD 

Ve společnosti Pilsen Steel patří k hlavnímu výrobnímu programu výroba rotorů jak 

malých, tak velkých do 70t. Mezi další nejdůležitější části výrobního portfolia společnosti 

patří zalomené hřídele, válce, přírubové hřídele větrných elektráren a hřídele. 

V současné době je velice těžké se udržet na světovém trhu ve výrobě kovaných 

součástí. Proto se ve společnosti věnuje značná pozornost hlavně technologii výroby rotorů. 

Hlavním kritériem je minimalizace nákladů spojených s výrobou výkovku a dosažení jeho 

požadovaných vlastností podle přání zákazníka. Podmínkou je vysoká kvalita výrobků během 

celého procesu. K nejdůležitějším procesům ve výrobě, které nejvíce ovlivňují kvalitu a 

vlastnosti polotovarů je odlití ingotu, kování a tepelné zpracování. Proto je ve společnosti 

Pilsen Steel věnovaná značná pozornost technologii kování a metalurgii. Špatně zvolený 

technologický postup při kování nebo během tepelného zpracování vede většinou 

k nevyhovující jakosti výkovku, tzv. zmetku. Vlivem správně navržených úprav 

technologického postupu se dá docílit výrazného zlepšení kvality všech typů rotorů. 

Ve své práci se budu zabývat poznatky a problémy, které se vyskytují při kování 

a následném tepelném zpracování rotorů. Budou zde popsány základní požadavky na výkovky 

rotorů. Dále bude uveden popis technologie kování a změny strukturních stavů při tepelném 

zpracování. Účelem této práce bude stručně tyto operace charakterizovat. Jelikož hlavním 

tématem celé této práce je kování a tepelné zpracování velkých ocelových rotorů, bude 

problematika následně podrobněji analyzována v samostatných kapitolách. 

V experimentální části práce se zaměřím na optimalizaci vychlazovacího programu po 

kování pro ocel z materiálu 22CrMoNiWV8-8 ve společnosti Pilsen Steel.  Toto primární 

tepelné zpracování ocelových rotorů z materiálu 22CrMoNiWV8-8  má rozhodující vliv na 

požadované vlastnosti rotoru a ultrazvukovou průchodnost. Materiál 22CrMoNiWV8-8 je 

žárupevná ocel používaná pro rotory parních turbín pracujících při teplotách nad 540°C.  
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1 VÝROBNÍ PROCES 

Výrobní proces představuje souhrn určitých operací, které mají posloupnou návaznost 

až k finálnímu výrobku. Výhodou společnosti Pilsen Steel je, že se celý výrobní proces se 

odehrává v jednom podniku. V následujících bodech bude popsán schematicky výrobní 

proces ve společnosti: 

1. Tavení šrotu v elektrické obloukové peci 

2. Legování a odplynění ocele ve vakuu v ASEA peci 

3. Odlévání ingotu spodem 

4. Převoz a ohřev ingotu  

5. Kování polotovaru 

6. Primární tepelné zpracování 

7. Hrubé opracování na tepelné zpracování (šlechtění) 

8. Tepelné zpracování na hodnoty 

9. Finální opracování součásti 

V tomto schematickém uspořádání je patrné, že každá dílčí operace má podstatný vliv na 

konečné vlastnosti a kvalitu výrobku. Na obr.1 je názorná ukázka, jak může vypadat celý 

výrobní proces určitého polotovaru.  

 

Obr.1 Schematicky znázorněn výrobní proces 
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Jednotlivé požadavky na výrobní proces a zkoušení ocelových rotorů jsou uvedeny 

v technických podmínkách zákazníka. Technické podmínky v podstatě definují nejen 

požadované chemické složení oceli, mechanické hodnoty a metody zkoušení vnitřní jakosti, 

ale i základní procesní kroky, např. požadovaný způsob tavení oceli, minimální popouštěcí 

teplotu, kterými se musí příslušný výrobce při výrobě řídit. [1] 

 

 

 

2 KOVÁNÍ 

V této kapitole se teoreticky seznámíme se základními pojmy volného kování a 

ukážeme si nejdůležitější operace při výrobě rotorů. Volné kování za tepla je pracovní postup 

výroby výkovků, při kterém se dosáhne vhodnou kombinací základních kovářských operací 

přibližného tvaru hotové součásti. Volným kováním se vyrábí velké výkovky, těžko 

vyrobitelné jinou technologií, avšak tvarově jednoduché s velkými materiálovými přídavky. 

[2]  

Pro volné kování velkých ocelových rotorů za tepla se používají velké ingoty z 

podeutektoidních ocelí. Tyto masivní ingoty mohou mít hmotnost od 2,5t až do 195t dle 

potřebného konečného tvaru součásti. Velké ingoty přes relativně nízký obsah uhlíku 

vykazují, v důsledku velkého průměru, hrubé dendritické struktury, které jsou způsobeny 

segregačními jevy při pomalém ochlazovaní vnitřní části ingotu. Tato hrubozrnná litá 

struktura ingotu je napravována procesem kování, jehož účelem je zlepšit mechanické 

vlastnosti materiálu a zajistit předběžný požadovaný tvar. Pro kování je vždy ingot 

rovnoměrně ohříván na teplotu, která umožňuje snadnou deformaci. Do kovárny ve firmě 

Pilsen Steel přicházejí ingoty v teplém stavu z ocelárny, teplota ingotů je cca 650°C. 

V kovárně jsou ingoty založeny do kovářských pecí, kde jsou nahřáty na požadované kovací 

teploty. [3] 
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2.1 Vliv kování na strukturu a vlastnosti 

Kováním dochází ke zjemnění hrubozrnné struktury ingotu a její výsledná struktura 

závisí na stupni přetvoření. Mezi důležité výsledky tváření patří odstranění licí struktury 

ingotu a svaření dutin. Přitom dochází také k uzavření a svaření trhlin v makrosegregacích. 

Při eliminaci vad by mělo dojít k jejich svaření. K intenzivnímu svařování vad dochází 

nejlépe při operaci pěchování a prodlužování. Mikrosegregace se kováním mohou zmenšit 

nebo i odstranit. Tomu pomáhá vlastní přemisťování materiálu při tváření, ale hlavně difůze 

při ohřevu. Nekovové vměstky se podle druhu při tváření nemění anebo se mohou tvářet spolu 

s ocelí. To způsobuje tvorbu řádek v materiálu, což je příčinou anizotropie materiálu 

v různých směrech. [4] 

 

2.1.1 Svaření vnitřních vad 

Kovářské svařování výkovků lze charakterizovat jako uzavírání vnitřních dutin během 

kování. Vnitřní nesvařené vady se občas vyskytují u těžkých výkovků, obvykle v okolí jejich 

metalurgické osy. Kování probíhá v širokém intervalu teplot asi 1180 – 800°C, čímž jsou 

podmínky pro kovářské svařování vad v každém deformačním kroku v oblasti nejvyšších a 

nejnižších kovacích teplot výrazně rozdílné při zachování stejného stupně deformace obvykle 

15% až 20%. [5] 

Při svařování vnitřních vad závisí výrazně na síle kovářského lisu a tudíž na hloubce 

průniku plastické deformace pod povrch výkovku. Průběh intenzity deformace v průřezu 

předkovku je značně nehomogenní. Lze předpokládat, že v uvedeném teplotním intervalu 

existuje teplota, pod níž je svařování vnitřních vad obtížné či nemožné. Svařování vnitřních 

vad se tedy neodehrává v celé šíři aplikovaných teplot volného kování. [5] 

 

2.1.2 Mechanické vlastnosti materiálu při kování 

Při tváření dochází ke zlepšení mechanických vlastností materiálu a to především 

zjemněním zrna. Mez pevnosti a mez kluzu se tvářením mění jen málo, největší změna 

nastává u plastických vlastností materiálu, které se zlepšují. Nejvíce vzrůstá odolnost 

materiálu proti cyklickému namáhání. Nejvýrazněji se mění mechanické vlastnosti u ocelí, 

které neprodělávají fázovou přeměnu a u nástrojových ocelí. Tvářením se také mohou 
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ultrazvukové defekty zmenšit nebo úplně eliminovat, čímž se zlepší akustická průchodnost. 

[4] 

 

2.1.3 Vznik vláken 

U kovářského ingotu, který má dendritickou strukturu, dochází při tváření za tepla 

k rozrušení jeho struktury a k protahování zrn ve směru deformace. Při následné rekrystalizaci 

vznikají zrna nová, ale na hranicích zrn se usazují tvárné typy vměstků a postupně se tvářením 

vyřádkují. Spojením těchto řádků vznikají vlákna, jak je vidět na obr.2, která již nelze 

žádným tvářením nebo tepelným zpracováním odstranit. Dalším kováním lze pouze vhodně 

měnit směr vláken, a to s přihlédnutím na k namáhání kované součásti. Průběh vláken 

ovlivňuje mechanické vlastnosti materiálu pevnost, tažnost a vrubovou houževnatost. Tyto 

hodnoty jsou ve směru vláken jiné než napříč a mění se stupněm prokování PK. Nejvíce jsou 

tímto ovlivněny plastické vlastnosti ocele, v tangenciálním a příčném směru se zmenšují. [6,7] 

 

Obr.2  Průběh vláken [6]  a)pěchovaný kotouč   b)zalomená hřídel 

 

Při tváření za tepla se proto musí vždy pamatovat na správný směr vláken. Směr 

největšího normálového napětí součásti má souhlasit se směrem průběhu vláken. Tečné napětí 

má být k němu kolmé. [7] 
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2.2 Ohřev ingotu 

2.2.1 Popis ohřevu 

 Do kovárny ve firmě Pilsen Steel přicházejí ingoty v teplém stavu z ocelárny. Převoz 

teplého ingotu na vagoně je na obr.3. Ingoty jsou převáženy pod poklopem, který je na 

obrázku již odstraněn. Ingoty se musí ihned převézt a nahřát v kovářských pecích na 

stanovené kovací teploty. 

    

Obr.3  Převoz teplých ingotů do kovárny 

 

Ohřev ingotů na tvářecí teplotu je velmi náročnou záležitostí. Existuje riziko vzniku 

trhlin z vnitřního pnutí při příliš rychlém ohřevu. Mezi nejdůležitější parametry v technologii 

ohřevu kovů patří konečná teplota, dovolená rychlost ohřevu a tepelný režim ohřevu. 

Konečná teplota ohřevu tzv. horní kovací teplota musí být správně zvolena v závislosti na 

vlastnostech oceli a druhu tváření. Vyšší teplota kované oceli má příznivé důsledky při jejím 

zpracování, neboť zmenšuje její deformační odpor a snižuje tím spotřeba energie kování. 

Zároveň se zvyšuje životnost kovadel a celého zařízení, ale lze i zvýšit úběry. Na druhé straně 

je však zvýšení teploty limitováno růstem zrna, nebezpečím přehřátí a zintenzivněním 

oxidace. Existuje i spodní mez ohřevu, která je dána pro materiál přípustnou teplotou na konci 

tváření, tzv. spodní kovací teplota. Přitom se musí přihlížet jednak k ochlazování kovu 

sáláním, konvekcí a dotykem s kovadly. Důležitým faktorem je i vývin tepla následkem 

plastické deformace. Nesmíme však zapomenout, že konečná teplota oceli má vliv na 

mechanické vlastnosti. [8] 

 Rychlost ohřevu musí vyhovovat nejen z hlediska ekonomického, neboť pomalý 

ohřev zvyšuje náklady na výrobu, tak i z hlediska kvalitativního, kdy rychlým ohřevem ingotu 
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může dojit k nadměrnému pnutí uvnitř ingotu a tím ke vzniku deformací, které můžou vyústit 

v příčné trhliny na ingotu. Rychlý a vysoký ohřev sebou dále přináší možnost přehřátí anebo 

spálení materiálu. Je tedy třeba dodržovat maximálně přípustné rychlosti ohřevů. Po zvýšení 

povrchové teploty ingotu na požadovanou hodnotu tzv. horní kovací teplotu je nutné zařadit 

výdrž na teplotě a to s ohledem na vyrovnání teploty v celém průřezu ohřívaného ingotu. [8] 

Při náhřevu  ingotu mají vnější vrstvy kovu vyšší teplotu než vnitřní a tedy se více 

roztahují. Tím jsou vnější vrstvy namáhány tlakem a vnitřní tahem. Při ochlazování ingotů 

probíhají jevy analogické, pouze tepelná pnutí mají opačný smysl. Tepelná pnutí vynikají 

v kovu tehdy, jsou-li v něm teplotní rozdíly a je-li zároveň kov v elastické oblasti. 

Nepřevyšují-li tepelná pnutí mez pružnosti, pak při vyrovnání teplotního rozdílu zmizí. Při 

překročení meze pružnosti však dojde k plastické deformaci a v ingotu zůstává nebezpečné 

zbytkové pnutí, které může vést k tvorbě trhlin nebo jiným poruchám kovu. Z dlouhodobého 

výzkumu vlastností oceli vyplynulo, že v podmínkách ohřevu i ochlazování je ocel elastická 

do teploty 500 až 550 °C. Nad touto teplotou přechází ocel do plastického stavu a pnutí se 

snižují a rozptylují. [8] 

 

2.2.2 Ohřev v kovárně Pilsen Steel 

V kovárně v Pilsen Steel slouží k ohřevu materiálu vozové pece. Všechny pece jsou 

vytápěny zemním plynem s rekuperátorem vzduchu a tyto pece je možno vytápět na 

maximální teplotu 1250 °C. Na obr.4 je ukázka vozové pece s ingoty při ohřevu na kovací 

teplotu. 

 

Obr.4  Vozová pec s ingoty 

 Ohřev materiálu se provádí tak, aby bylo zaručeno stejnoměrné prohřátí materiálu v 

celém průřezu. Ohřev byl co nejrychlejší a ztráty opalem co nejmenší. Doba ohřevu na teplotu 

tváření závisí na tepelné bilanci pece, tepelné vodivosti materiálu a jeho rozložení v peci. V 
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současné době jsou užívané režimy ohřevu ingotů ve společnosti Pilsen Steel  stanoveny 

empiricky, na základě dlouholetých zkušenosti technologů a jsou určeny vnitřním směrnicí - 

„Ohřev a meziohřev ingotů a rozkovaných výkovků v provozu Kovárna“. Předpis dělí oceli 

do 3 skupin ohřevu na základě rozdílných fyzikálních vlastnosti, jako je tepelná vodivost, 

tepelná roztažnost a náchylnost ke vzniku pnuťových trhlin. V předpisu je také uvedena třída 

kovatelnosti, rozdělená do čtyř skupin kovatelnosti podle přetvárného odporu, náchylnosti ke 

zpevňování a výskytu dvoufázové struktury. [7,8] 

 

2.3 Základní kovářské operace při výrobě rotorů 

2.3.1 Pěchování 

Operace pěchování se používá pro dosažení požadovaného stupně prokování, které 

zajišťuje svaření vnitřních dutin a rozrušení licí struktury. Dalším důvodem pěchování je 

zvětšení průřezu součásti, například velké příruby nebo kované desky. Pro pěchování je 

příznačný nerovnoměrný průběh deformace, jehož vnějším příznakem je soudkovitost 

napěchovaného polotovaru. Na obrázkách obr. 5, 6 vidíme pěchování ingotu o hmotnosti 85 

tun na lisu o síle 120MN. 

 

 

 

Obr.5  Pěchování ingotu    Obr.6  Pěchování na lisu 

Při pěchování je materiál stlačován ve směru osy, účinkem smykových napětí se 

rozšiřuje průřez na úkor délky. U čel pěchovaného válce je oblast ztížené deformace, dutiny 

ani struktura se zde nemění, je to patrné z obr.7. Na hranici této oblasti dochází k intenzivním 

smykovým deformacím. Tím dochází k rychlému uzavírání vad a rozrušování licí struktury. 

V oblasti přiléhající k bočnímu povrchu působí napětí charakterizováno svislou tlakovou 
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složkou a tahem ve dvou zbylých směrech. Dutiny se ve svislém směru zmenšují, osové 

dutiny se zvětšují v radiálním směru a dutiny blíže povrchu se zvětšují v tangenciálním směru. 

Celkově se zde licí struktura téměř nemění.  V obvodových oblastech pěchovaného 

polotovaru se tak vyvolávají přídavná tahová napětí, která mohou u obtížně tvářitelných ocelí 

vyústit ve vznik podélných povrchových trhlin. [7,9] 

 

Obr.7  Řez napěchovaného špalku [4] 

 

Pěchování lze provádět rovnými nebo vydutými deskami, kde síla potřebná pro 

pěchování je však o něco větší. Nejvýhodnější je pěchování vypuklými deskami, kde se celý 

objem protváří účinkem smykových deformací. Zde nakonec se musí čela ingotu srovnat 

vydutými deskami, což je velice komplikované. [7] 

 

2.3.2 Prodlužování 

Prodlužování plochými kovadly je základní a nejrozšířenější kovářskou operací. Při 

této operaci se zmenšuje příčný průřez polotovaru a jeho délka výrazně vzrůstá. Prodlužuje se 

na rovných,  tvarových a nebo kombinovaných  kovadlech, které můžeme vidět na obr.8. Při 

prodlužování je šíření omezeno tzv. tuhými konci. To jsou oblasti, které přímo navazují z 

obou stran na pásmo deformace. Během prodlužování musí být dodrženo, že délka záběru lz 

musí být menší než šířka kovadla B. To je názorně vidět na obr.9. Charakteristickou veličinou 

při prodlužování je poměr délky záběru k výšce lz/ h0. Při malé poměrné délce záběru je malá 

oblast ztížené deformace a ve středu působí tahová napětí, což je nežádoucí z hlediska 

prokování. Při kování ingotů bez pěchování se doporučuje použít lz/ h0 = 0,5 až 1. Tím je 

docílena dobrá tvářitelnost oceli, bez vzniku tzv. kovářského kříže. [9] 
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Řada po sobě následujících průchodů s otáčením polotovaru kolem jeho podélné osy, 

je hlavní princip prodlužování. Dobrá geometrická přesnost se dosahuje hladícími úběry na 

konci kování. Tato operace se nazývá hranění. [6] 

 

 

 

Obr.8  Rovné a kombinované kovadlo [7]   Obr.9  Prodlužování [9] 

 

2.3.3 Osazování a přesazování 

   Je to v podstatě zmenšování resp. zvětšování průřezu u osazovaných rotorů při 

zachování souososti všech jeho částí. Na koncových částech vzniká osazení a ve středových 

částech vzniká prosazení. Názorný příklad je vidět na obrázcích obr.10,11. [6] 

 

 

 

 

  Obr.10  Osazování [6]    Obr.11  Přesazování [6] 

2.3.4 Stupeň prokování 

Stupeň prokování PK je smluvní veličina, která charakterizuje, jak byla přeměněná licí 

struktura ingotu na tvářenou strukturu požadovaných vlastností. Při pěchování je deformace 
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velice nerovnoměrná a k odstranění licích vad struktury dochází jen v určitých místech, jak 

bylo ukázáno na  obr.7. [4] 

Stupeň pěchování P se vypočte podle normy ČSN podle vztahu: 

 

S je průřez ingotu po pěchování, Sp je průřez před pěchováním 

hp je výška před pěchováním, h výška po pěchování 

 

Stupeň prodlužování K se vypočítá: 

 

S je průřez ingotu po prodloužení, Sp je průřez před prodloužením 

lp je délka před prodloužením, l délka po prodloužení 

Při prodlužování plochými kovadly se vyskytují obdobné oblasti jako při pěchování. 

Rozsah závisí na poměrné délce záběru lz/ h0. Na boční straně a v ose se vyskytují oblasti 

s osovým tahem. [4] 

Celkový stupeň prokování PK , se vypočte podle vztahu: 

 

Kde A je koeficient, jehož hodnota je 0,7-0,9 a n je počet pěchovacích operací. [4] 

 

 

2.4 Popis technologie kování rotoru v kovárně společnosti Pilsen Steel 

 Požadovaný geometrický tvar rotoru vymezuje posloupnost jednotlivých kovářských 

operací. Těmito operacemi postupně vytváříme předběžný tvar výkovku a zvyšujeme stupeň 

prokování.  

V tab.1. je schematicky znázorněn postup kování ocelového rotoru z materiálu 

22CrMoNiWV8-8 v provozu Kovárna společnosti Pilsen Steel na hydraulickém lisu o síle 

120 MN. Tento materiál patří do skupiny ohřevu 2, do skupiny kovatelnosti 2, takže nepatří 

do rizikových ocelí. V následující tabulce jsou ukázány  intervaly kovářských teplot (1180°C 

– 850°C). Každý z těchto náhřevů (žárů) musí být takový, aby bylo možno předkovek 

v následné kovářské operaci dobře tvářet a zároveň co nejkratší, aby nedocházelo ke 

zhrubnutí zrna, nadměrnému zokujení a k ekonomickým ztrátám paliva na ohřev. Doby 

výdrže výkovku v peci a rozměry předkovku uvedené v tab.1  jsou teoretické.  
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Tab.1: Popis technologie kování 

Popis a schéma kovářské operace 

1.žár -  ohřev vstupního ingotu 

Kovací teploty: 1180°C – 850°C 

Doba výdrže: 30 – 35 hod 

 

 

Ingot  I 95 (hmotnost 95t)       

Materiál: 22CrMoNiWV8-8 

  

 

 

Zakování manipulačního čepu z hlavové části ingotu. Průměr manipulačního čepu 

se zvolí podle hmotnosti ingotu dle obr. 12.   Dč =  900mm, Lč = 1400mm 

Lč > 1,5Dč ,  

kde Dč je průměr manipulačního čepu, Lč je délka manipulačního čepu v mm. 

Podle délky manipulačního čepu se ukrojí zbytek hlavy. Vykování manipulačního 

čepu je důležité pro další kovářské operace. Čep se nasadí do protizávaží, které 

umožňuje manipulaci ingotu pod lisem. [10] 
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                                                                    Obr.12 Určení manipulačního čepu[10] 

Následující operace kování je překování ingotu na čtyřhran za účelem rozbití 

hrubé dendritické struktury. Tělo ingotu se zploští na tloušťku 1300mm. 

 

 

Otočení ingotu o 90° a zploštění těla ingotu na požadovanou tloušťku, poté 

překování na čtyřhran se sraženými hranami. 

 

 

 

2. žár – ohřev pro pěchování 

Kovací teploty: 1180°C – 850°C 

Doba výdrže: 20 – 25 hod 

Další operací je pěchování. Používá se za účelem dosažení odpovídajícího 
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průměru předkovku, který je nutný pro následnou redukční operaci a pro dosažení 

předepsaného stupně prokování. Následuje tedy napěchování na průměr 2900mm 

a výšku 1635mm. 

 

Překování na čtyřhran . 

 

Následující sled operací slouží k prodloužení těla ingotu. Tělo ingotu se ploští na 

tloušťku 1700mm.  

 

Ingot se otočí o 90° a zploští na čtyřhran o stranách 1600mm.  
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Překování na osmihran 1600mm. 

 

 

4.žár – kování na zabírací rozměr a odkování čepů 

Kovací teploty: 1150°C – 850°C 

Doba výdrže: 5 – 10 hod 

 

Další operace kování slouží k dosažení základního geometrického tvaru rotoru, 

který vymezuje posloupnost jednotlivých kovářských operací. Tyto operace 

kování se již soustředí na tváření hrubého tvaru rotoru s důrazem na minimální čas 

tváření. Používají se různé kovářské operace, které postupně zvyšují stupeň 

prokování. Mezi hlavní kovářské operace v tomto žáru patří prosazování a 

osazování rotoru. Dále se zlepšují mechanické vlastnosti a přibližují jeho obrys ke 

konečnému tvaru. 
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5. - 6. žár – kování podle kovářského náčrtu 

Kovací teploty: 1100°C – 850°C 

Doba výdrže: stanovena v závislosti na předchozích žárech a rozměrech 

předkovku z předešlé operace kování. 

 

V posledním žáru následuje operace vykování rotoru dle náčrtku, s přiměřenými 

technologickými přídavky na obrábění. V případě nedokování se volí další žár se 

sníženou teplotou. V této operaci kování se používají úhlová kovadla ve tvaru "V" 

nebo polokruhová kovadla pro finální vyhlazení rotoru. V tomto kroku působí 

menší deformační síly, které zvyšují kvalitu povrchové vrstvy výkovku. 
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3 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 

V následujících kapitolách budeme teoreticky seznámeni s nejběžnějšími způsoby 

tepelného zpracování rotorů. Problematika týkající se tepelného zpracování je velice rozsáhlá, 

proto zde budou uvedeny pouze základní principy. 

Tepelným zpracováním nazýváme postup, při němž je materiál v tuhém stavu 

podroben určitým změnám teploty k dosažení požadovaných vlastností, aniž se přitom  mění 

tvar tepelně zpracovaného předmětu. Účelem tepelného zpracování je zejména dosažení 

požadovaných mechanických a technologických vlastností kovových materiálů. Tepelné 

zpracování se skládá z ohřevu na vhodnou teplotu, výdrži na této teplotě a následném 

ochlazení, přičemž se tento postup může i vícekrát opakovat. Průběh jednoduchého tepelného 

zpracování je zobrazen na Obr.13. Konkrétní druh tepelného zpracování je charakterizován 

rychlostí a průběhem ohřevu, konečnou výškou teploty ohřevu, dobou setrvání na dané teplotě 

a rychlostí ochlazování, případně podmínkami při opakování základního postupu. [11] 

  

 

Obr.13  Průběh teploty při jednoduchém tepelném zpracování [11] 

 

Tepelné zpracování můžeme rozdělit do dvou základních druhů - žíhání a kalení. Žíhání 

se označují takové způsoby tepelného zpracování, které směřují k dosažení struktury tvořené 

stabilními fázemi. Tyto děje probíhají pomalu.  Kalení je tepelné zpracování, spojené se 

vznikem nerovnovážné struktury. Zde dochází k zásadním změnám struktury v důsledku 

přeměny modifikace kovu. [11,12] 
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3.1 Ohřev na teplotu a stápění 

Vhodná rychlost ohřevu a průběh ohřívání závisejí na účelu tepelného zpracování. Při 

rychlém ohřevu předbíhá teplota povrchu zpracovaných předmětů teplotu střední části, tím 

dochází k zvětšení objemu povrchových částí více než vnitřních a k zvětšení vnitřních pnutí. 

U některých materiálů je nutný pozvolný ohřev, při němž rozdíl mezi teplotou povrchu a 

teplotou vnitřku ohřívaného materiálu není velký, aby v důsledku teplotních dilatací materiálu 

nedocházelo  k porušení jeho pevnosti. V těchto případech se ohřev provádí v pecích 

s regulovanou teplotou. [12] 

Volba výšky konečné teploty ohřevu závisí na povaze strukturálních změn, které při 

tepelném zpracování mají proběhnout. V některých případech zůstává struktura v podstatě 

stejná jako za normálních teplot, v jiných se materiál ohřevem uvádí do potřebné strukturální 

oblasti. Doba prohřívání materiálu závisí na účelu zpracování a na rozměrech materiálu. 

Rychlost ochlazování je závislá na cíli tepelného zpracování. V případech, kdy má během 

chladnutí být zachován rovnovážný stav soustavy, probíhá ochlazování pomalu v peci 

s regulovaným poklesem teploty. V opačných případech je naopak cílem zpracování rychlým 

ochlazením potlačit změny, ke kterým by došlo v rovnovážném stavu a tak vytvořit nové 

strukturní složky se specifickými vlastnostmi. Ochlazování stejně jako ohřev může probíhat 

stupňovitě, přičemž materiál postupně prochází několika prostředími. [12,13] 

 

 Při ohřevu a výdrži na vysokých teplotách mohou vzniknout následující problémy: 

1. Kyslík pecní atmosféry reaguje na povrchu tepelně zpracovaných předmětů s 

uhlíkem. Vzniká menší nebo větší povrchová vrstva se sníženým obsahem uhlíku. Dochází k 

oduhličení povrchové vrstvy. 

2. Kyslík, kysličník uhličitý a vodní pára pecní atmosféry okysličuje na povrchu 

železo, doprovodné a slitinové prvky. Na povrchu předmětu dochází ke vzniku okysličené 

vrstvy,  okují. 

3. Při ohřevu na příliš vysoké teploty a po dlouhé výdrži na teplotě probíhá hrubnutí 

zrna oceli. 

4. Při ohřevu na příliš nízké teploty nebo při příliš krátké výdrži na teplotě neprobíhají 

nebo probíhají neúplně vnitřní přeměny v důsledku nedostatečného prohřátí a tím výsledek 

tepelného zpracování není kvalitní. [14] 
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3.2 Transformační diagramy 

Pro porozumění pochodům při tepelném zpracování je důležité znát kromě 

rovnovážného diagramu i základní transformační diagramy. Tyto diagramy přeměny austenitu 

při různých rychlostech ochlazování a za různých stupňů přechlazení mají veliký praktický 

význam pro konkrétní tepelné zpracování ocelí. Jednotlivé druhy přeměn se liší svým 

průběhem a mají rozdílné dopady na mechanické vlastnosti. Přehled o vzájemných vztazích 

přeměn přechlazeného austenitu poskytují transformační diagramy. Tyto diagramy udávají 

vliv teploty na průběh přeměny, zejména na její začátek a konec. Tyto diagramy platí pouze 

pro jednu určitou ocel, danou chemickým složením. Transformační diagramy se dělí na dva 

základní typy. Probíhá-li přeměna austenitu za izotermických podmínek, značí se diagramy 

IRA, probíhá-li přeměna při různých rychlostech ochlazování, nazývají se anizotermické 

diagramy ARA. [12]  

Diagram izotermického rozpadu austenitu udává rozpad austenitu při stálé teplotě. 

Názorně je to vidět na obr.14, kde modrá křivka znázorňuje doby, potřebné pro započetí 

přeměny austenitu a zelená křivka znázorňuje ukončení těchto přeměn za jednotlivých teplot. 

Červená křivka znázorňuje izotermickou přeměnu austenitu na perlit, kde t1 značí dobu 

počátku a t2 je ukončení transformace. Křivka počátku přeměn vybíhá v oblasti teplot kolem 

600°C zřetelně vlevo, této části říkáme nos S-křivky. Výsledkem přeměn nad tímto nosem je 

u ocelí podeutektoidních ferit a perlit. V teplotní oblasti pod nosem křivky vzniká struktura 

zvaná bainit. Ve spodní části vyznačené přímkami Ms a Mf, vzniká velmi tvrdý a křehký 

nepopuštěný martenzit. Ms značí počátek přeměny austenitu na martenzit a křivka Mf značí 

teplotu, kdy je ukončena martenzitická přeměna. [12,14] 

 

Obr.14  Základní izotermický diagram [14] 
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Na obr.15 je anizotermický rozpad austenitu, který je odvozen z křivek plynulého 

ochlazování. V diagramu jsou ochlazovací rychlosti znázorněny šikmo skloněnými křivkami. 

Čím je rychlost větší, tím je křivka strmější. Nejvýznamnější je křivka, která se jen těsně 

dotýká nosu S-křivky. Na obrázku je to červená křivka, která se nazývá kritická ochlazovací 

rychlost. To je nejmenší rychlost, při níž ještě prakticky nedojde k přeměně austenitu za 

vyšších teplot, kdy vznikají měkké strukturní součásti ferit a perlit. Tento diagram ARA má 

hlavní využití při kalení součástí, kdy musíme zabránit přeměně austenitu za vyšších teplot, 

proto musí být kalící rychlost větší než kritická. [12,14] 

 

 

Obr.15  Anizotermický diagram s ochlazovacími rychlostmi [14] 

 

3.3 Žíhání ocelí 

Cílem žíhání ocelí je zpravidla jejich uvedení do stavu blízkého rovnováze. Proto se 

při žíhání užívá rovnoměrného a pomalého ohřevu, dlouhé doby prohřátí a pomalého 

ochlazování. Tímto režimem je podporována difuze uvnitř materiálu. Žíhání je možno podle 

užité teploty ohřevu rozdělit do dvou skupin na žíhání bez překrystalizace, tj. při teplotách 

nižších než A1. Sem patří způsoby žíhání k snížení pnutí, žíhání rekrystalizační a žíhání 

naměkko. Druhou skupinou je žíhání s překrystalizací, tj. při teplotách vyšších než A1. K nim 

patří nejčastější způsoby žíhání normalizační, žíhání izotermické a žíhání homogenizační. 

[12] 
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Pásma teplot ohřevu pro jmenované způsoby žíhání jsou zakreslena v obrázku obr.16, 

znázorňujícím dolní část rovnovážného diagramu. 

 

Obr.16 Oblasti žíhacích teplot v diagramu Fe-Fe3C,žíhání: a)ke snížení pnutí, 

b)rekrystalizační, c)na měkko, d)homogenizační, e)normalizační [11] 

 

3.4 Kalení 

Účelem kalení je zvýšení tvrdosti oceli vytvořením částečně nebo zcela nerovnovážné 

struktury. Kalením nazýváme postup tepelného zpracování, při kterém se součást ohřeje na 

austenitizační teplotu, po výdrži na této teplotě následuje ochlazení větší rychlostí něž 

kritickou. Základní strukturou kalených ocelí je tedy struktura martenzitická nebo bainitická. 

Martenzit je nerovnovážný metastabilní tuhý roztok uhlíku v železe α. Kalitelné jsou oceli 

obsahující alespoň 0,2 % uhlíku. U ocelí s obsahem uhlíku menším se vytváří jen malé 

množství martenzitu, které se v tvrdosti finální struktury výrazně neprojeví a označují se proto 

jako nekalitelné. [12] 

 

3.4.1 Kalící teplota 

Správné kalící teploty leží většinou 30°C až 50°C nad kritickými teplotami u 

podeutektoidní oceli nad A3 a nadeutoktoidními ocelemi nad A1, jak vidíme na obr.17. Pokud 

by u ocelí podeutektoidních teplota ohřevu byla v oblasti přechodu austenitu na ferit, změnil 
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by se při ochlazení austenit na martenzit, ale ferit by žádnou přeměnu neprodělal. Získali 

bychom tak pouze směs tvrdého martenzitu a měkkého feritu. Proto je nutno ohřát materiál až 

do oblasti austenitu. Pak získáme homogenní martenzit. Naopak u ocelí nadeutektoidních je 

vhodné ohřát ocel pouze do oblasti přechodu austenitu na sekundární cementit. Po ochlazení 

dostaneme směs tvrdého martenzitu a ještě tvrdšího cementitu. Při ohřevu vyšším, do pásma 

austenitu, bychom s vyššími náklady na ohřev získali jen martenzit, tedy strukturu s nižší 

tvrdostí. [13] 

 

Obr.17  Kalící teploty na diagramu Fe-Fe3C [13] 

 

3.4.2 Kalící rychlost a prostředí 

Ochlazení oceli po jejím ohřevu musí být dostatečně rychlé, aby došlo k přeměně 

austenitu na martenzit. Při rychlém ochlazování dochází ke značnému rozdílu teplot na 

povrchu a uvnitř materiálu a v důsledku teplotních dilatací ke vzniku vnitřních pnutí. Ta 

mohou způsobit porušení soudržnosti materiálu nebo jeho deformaci. Optimální rychlostí 

ochlazení by tedy měla být martenzitická horní kritická rychlost. Rychlost ochlazování se 

reguluje volbou ochlazovacího prostředí. Pro ocel s vysokou kritickou rychlostí se používá 

intenzivně působící prostředí, jako je voda nebo vodní roztoky. Pro ocel s nízkou kritickou 

rychlostí stačí mírněji působící prostředí, jako je olej nebo vzduch. Oceli, které k zakalení 

postačuje ochlazení na vzduchu, se nazývají samokalitelné. [13,16] 
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3.4.3 Způsoby kalení 

Podle konečné struktury a průběhu ochlazování se dělí způsoby kalení martenzitické a 

bainitické. U martenzitického a bainitického kalení se k dosažení požadované struktury užívá 

nepřetržitého ochlazování, tak i způsobu s přerušeným ochlazováním, které má snížit úroveň 

vnitřních pnutí a omezit nebezpečí deformace předmětu. [14] 

Martenzitické nepřetržité kalení do studené lázně je nejpoužívanějším způsobem 

kalení, jak je vidět na obr.17 představuje to čára I. Takto zakalené předměty se následně 

popouštějí. Uhlíkové oceli se kalí obvykle do vody, nízkolegované a středně legované oceli se 

kalí do oleje. Značný rozdíl teplot mezi kaleným předmětem a lázní spolu s objemovými 

změnami vyvolanými fázovými přeměnami vedou ke vzniku vnitřních pnutí (hlavně po kalení 

do vody). Tomu je možno zabránit přerušovaným (lomeným) ochlazováním nebo termálním 

kalením. Při lomeném kalení se součást intenzivně ochlazuje ve vodě až na teplotu Ms, to 

představuje čára II na obr.18. Poté následuje ochlazování v olejové lázni, kde proběhne 

martenzitická přeměna. Čára III představuje termální kalení, kde se součást ochlazuje v lázni 

o teplotě ležící obvykle těsně nad teplotou Ms dané oceli. Může to být například lázeň z 

roztavených solí. Zde se součást ponechá po určitou dobu, přičemž dochází k částečnému 

vyrovnání teplot na jejím povrchu a uvnitř. Před okamžikem, kdy by začala přeměna austenitu 

na bainit, se předmět ze solné lázně vyjme a ochladí pod teplotu martenzitické přeměny. 

Účelem tohoto složitějšího postupu, který se užívá u náročnějších výrobků včetně nástrojů, je 

ještě více omezit nebezpečí vzniku vnitřních pnutí. [13,14,15] 

 

Obr.18  Základní způsoby kalení 
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3.4.4 Popouštění ocelí 

Cílem popouštění ocelí je snížit úroveň vnitřních pnutí, která vznikla při kalení a 

upravit mechanické vlastnosti zakalené oceli na požadované hodnoty. Někdy je také tento 

proces nazýván napouštění ve starších publikacích a popouštění je bráno až nad teplotu 

450°C.  Popouštění je založeno na částečné přeměně struktury materiálu při teplotách mezi 

150 a 400 °C a musí se provádět v co nejkratší době po kalení. Při popouštění dochází ve 

struktuře zakalené oceli k procesům, které ji přibližují k rovnovážným stavům. Rozeznáváme 

čtyři stádia popouštění: [13] 

I. stádium - Při popouštěcích teplotách do 200 °C se tetragonální martenzit mění na  kubický. 

Snížení křehkosti je výrazné, tvrdost se zmenšuje jen nepatrně. Podstatně se sníží vnitřní pnutí 

uvnitř materiálu.  

II. stádium - Při popouštění za teplot mezi 200 a 300 °C dochází k rozpadu zbytkového 

austenitu na bainit. Snížení křehkosti je vyšší než v předchozím případě, vyšší je ale i pokles 

tvrdosti. 

III. stádium - Při popouštění za teplot mezi 300 a 450 °C dochází k úplnému rozpadu 

martenzitu na velmi jemnou feritickou strukturu s globulárním cementitem. Jehlicovitý tvar 

feritických zrn se zachovává. Křehkost i tvrdost se snižují podstatně. 

VI. stádium - Při popouštění za teplot nad 450 °C narůstají cementitové globule, jehlicovitá 

struktura mizí. Vzniklá zvláštní forma perlitu nazývaná sorbit. Snižuje se tvrdost, zvětšuje se 

plasticita a houževnatost. [13] 

 

3.4.5 Zušlechťování ocelí 

Cílem zušlechťování je dosažení sorbitické struktury vyznačující se vysokou pevností, 

houževnatostí a zvýšenou mezí kluzu. Princip zušlechťování spočívá ve spojení 

martenzitického zakalení oceli a jejího následného popuštění na teploty vyšší než 450 °C. [11] 
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4 TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ ROTORŮ 

V následujících odstavcích se budeme zabývat procesem tepelného zpracování 

velkých rotorů z materiálu 22CrMoNiWV8-8. Ukážeme si postup tepelného zpracování ve 

společnosti Pilsen Steel. Specifická kombinace tepelného zpracování je dána především 

požadovanými vlastnostmi konečného použití rotoru. Základní tepelné zpracování ocelových 

rotorů pracujících za tepla lze v podstatě rozdělit do dvou základních kategorií: 

1. Primární tepelné zpracování. 

2.   Kalení a popouštění 

 

4.1 Primární tepelné zpracování rotoru 

V rámci primárního tepelného zpracování se většinou provádí všechny druhy žíhání 

jako je základní žíhání, izotermické žíhání anebo normalizace s popouštění. Primární tepelné 

zpracování rotorů je tepelné zpracování, které se provádí po skončení procesu kování. Po 

dokončení tváření je nutno výkovek rotoru ochladit z dokovací teploty na teplotu, při které se 

zakládá do žíhací pece. 

Úkolem žíhání je dosáhnout v celém průřezu výkovku rekrystalizaci austenitu na 

ferit+karbidy, popř. bainit, odstranit vzniklá překrystalizační pnutí a ochladit vsázku tak, aby 

nemohla vzniknout větší pnutí tepelná. Primární tepelné zpracování má tedy podstatný vliv na 

mikrostrukturu rotorů z materiálu 22CrMoNiWV8-8. Operace tepelného zpracování po 

dokování výkovků musí zaručit dobrou obrobitelnost výkovků, zabránit vzniku velkých 

vnitřních pnutí, která by mohla přivodit vznik trhlin ve vycezeninách, či zabránit vzniku 

vločkových trhlin. [3] 

Pro velké rotory z legovaných ocelí se používá žíhací postup s normalizačním žíháním 

a s popouštěním, tím vzniká jemnozrnná struktura. Během celého postupu nesmí teplota 

výkovku klesnout pod 200°C, kdy mohou vznikat vnitřní trhlinky. Pro velké průměry u 

důležitých výkovků se doporučuje dvojí normalizace s popouštěním, jak je vidět na obr.19. 

Tím lze dosáhnout ještě většího zjemnění zrna. První normalizace se volí 80 až 100°C nad 

Ac3 a při této teplotě by se mělo získat větší stejnoměrnost zrn. Druhá normalizace se volí 20 

až 30°C nad Ac3, proto aby konečné zrno po rekrystalizaci bylo co nejmenší. Následuje 

popouštění s pomalým chladnutím v peci, aby bylo zbytkové pnutí ve výkovku rotoru co 

nejmenší. [3, 12] 
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Obr.19  Primární vychlazovací program pro nadměrné výkovky   

 

Velký význam má také správné uložení výkovku na peci při normalizaci, výkovky se 

nesmějí dotýkat. Kusy musí být uloženy na podkladech a musí být dodrženy minimální 

mezery mezi ostatními výkovky. Pokud se musí na jednu pec umístit více výkovků, které 

budou umístěny nad sebou, měli by být výkovky proloženy jak ukazuje obr.20. 

 

         Obr.20 Správné uložení výkovků na žíhací program 
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4.2 Kalení a popouštění rotorů z materiálu 22CrMoNiWV8-8 

Po normalizačním žíhání rotoru nastává hrubé opracování kovaného rotoru na 

zušlechtění, následuje ultrazvuková zkouška. Ta má za úkol prověřit celý rotor na 

ultrazvukovou průchodnost. Rotor musí být bez vnitřních trhlin a vměstků. Po tomto procesu 

následuje proces kalení a popouštění. Cílem finálního tepelného zpracování je zajistit 

potřebné mechanické hodnoty kovaného rotoru podle specifikace zákazníka. V technické 

literatuře se tento proces běžně označuje jako tepelné zpracování na jakost. 

Rotor připravený do kalírny je většinou opracován s přídavkem 20mm na plochu a 

s přídavným závěsem do tepelného zpracování na jakost. Závěsné zařízení slouží k zavěšení 

rotoru do závěsného zařízení a k manipulaci rotoru, neboť všechny rotory ve společnosti 

Pilsen Steel se tepelně zpracovávají ve vertikálním stavu v elektrických hlubinných pecích. 

Tím se zabraňuje ohnutí rotoru během náhřevu a při samotném kalícím procesu. Na obrázku 

obr.21 vidíme rotor zavěšený do závěsného „zvonu“ při kalení do oleje. 

 

Obr.21  Kalení rotoru o hmotnosti 74 tun 

Proces kalení a popouštění ocelového rotoru se skládá z několika etap. Rotor se založí 

do pece a ohřeje na teplotu 950°C. Následuje výdrž na teplotě podle průměru rotoru. Poté 

následuje vytažení a rychlé přemístění rotoru do olejové kalící nádrže, kde proběhne 

ochlazení. Po kalení následuje popouštění, ohřev na teplotu pod A1, výdrž na této teplotě a 
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pozvolné ochlazení v peci. Teplota popouštění se volí podle požadovaných konečných 

mechanických hodnot. Režim tepelného zpracování, kalení a popouštění je vidět na obr.22. 

 

Obr.22  Program tepelné zpracování rotoru z mat. 22CrMoNiWV8-8 

 

4.3 Žíhání na snížení pnutí 

Pokud rotory nesplňují podmínku maximální hladiny zbytkového pnutí a nebo  

zákazník vyžaduje žíhání na snížení pnutí je zařazena ještě jedna operace tepelného 

zpracování. Tato operace se nazývá žíhání na snížení pnutí. Při této operaci je volena žíhací 

teplota většinou o 50°C níž než byla poslední popouštěcí teplota a výdrž se stanovuje podle 

průměru součásti. Tato operace je znázorněna na obr.23. 

 

Obr.23  Program žíhání na snížení pnutí po TZ 
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5 EXPERIMENT     

 Cílem experimentálního programu byla optimalizace primárního vychlazovacího 

programu výkovku rotoru z materiálu  22CrMoNiWV8-8. 

Ocel 22CrMoNiWV8-8  se používá pro parní turbíny. Tyto rotory jsou při provozu 

vystaveny působení vysokých teplot, používají se až do pracovních teplot 540°C. Žáropevné 

materiály musí být zároveň v oblasti provozních teplot žáruvzdorné. Mezi další důležité 

vlastnosti patří odolnost proti únavě a hlavně odolnost materiálu proti tečení (creep) při 

konstantním zatížení za vyšších teplot. [17,18] 

V následující části se zaměřím na primární tepelné zpracování rotoru z materiálu 

22CrMoNiWV8-8. Podle dostupných zdrojů se jako primární tepelné vychlazování oceli 

22CrMoNiW8-8 a podobných modifikací používá na začátku primárního tepelného 

zpracování izotermická výdrž, která je pro tento typ oceli nejvhodnější. Primární vychlazovací 

program má proto pozměněnou podobu oproti používanému programu u ocelí 28CrMoNiV4-

9 a 30CrMoNiV5-11, jak je vidět na obr.24. [17,19] 

 

 

Obr.24  Program primární tepelného zpracování pro ocel 22CrMoNiWV8-8 

 

 Hlavní cíl experimentu bude získání optimální teploty a času pro izotermickou výdrž 

primárního vychlazovacího programu.  
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5.1 Zjištění izotermické výdrže u ocele 22CrMoNiWV8-8 

V následujícím experimentu bylo provedeno laboratorní tepelné zpracování vzorků a 

metalografické vyhodnocení struktury. Cílem bylo určení optimální teploty a času 

izotermického rozpadu austenitu v oblasti jeho nejmenší stability. Pro stanovení ideální 

teploty jsem vycházel z ARA diagramu  pro 2%CrMoNiWV, který je na obr.25. Chemické 

složení oceli 2%CrMoNiWV je uvedeno v  tab.2. Teplota austenitizace byla 950°C s výdrží 

30 minut na austenitizační teplotě a výchozí velikost zrna určená dle normy ASTM E112 byla 

7,5 – 9. [17] 

 Tab.2 Chemické složení 2%CrMoNiWV [17] 

Analýza C Mn Si P S Cr Ni Mo V W 

Tavba[hm.%] 0,23 0,67 0,18 0,007 0,006 2,15 0,78 0,85 0,34 0,70 

 

 

                 Obr.25 Diagram ARA 2%CrMoNiWV [17] 
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Pro teploty izotermické výdrže jsem zvolil tři teploty 730°C, 700°C a 670°C, které 

jsou zakresleny v obr.25. K experimentu byl použit technologický materiál z reálných 

výkovků rotorů. V daném případě se jednalo o závěs z rotoru pro vertikální tepelné 

zpracování.  

 Předpis chemického složení oceli 22CrMoNiWV8-8  podle normy SEW555  a 

kontrolní chemické složení z experimentálního materiálu z tavby 18151 nám ukazuje tab.3 . 

Tab.3 Chemické složení vzorku 22 CrMoNiWV8-8 

Předpis C Mn Si P S Cr Ni Mo V W 

Min.  [hm.%] 0,20 0,60 0,00 0,00 0,000 2,00 0,70 0,80 0,25 0,60 

Max. [hm.%] 0,24 0,80 0,10 0,01 0,007 2,20 0,80 0,90 0,35 0,70 

           

vzorek [hm.%] 0,22 0,68 0,08 0,002 0,002 2,16 0,74 0,83 0,30 0,61 

 

 Vzorky o rozměrech 40 x 40 x 60 mm byly tepelně zpracovány v laboratoři COMTES 

FHT, a.s. uvedenými režimy. Režim se skládal z ohřevu na teplotu 1200 °C maximální 

rychlostí s výdrží na teplotě 4 hod. Poté následovalo ochlazování v peci rychlostí 50 °C/hod  

do teplot 730°C, 700°C a 670 °C s výdrží 10 až 100 hodin a s následným ochlazením ve vodě. 

Pro metalografické hodnocení byly vzorky opracovány na rozměr 25 x 25 x 30 mm. Výsledná 

struktura a dosažená tvrdost dle Vickerse HV30 je uvedena v následujících tabulkách 

tab.4,5,6.  

Tab.4 Izotermická výdrž 730°C 

Náhřev Teplota(°C) Výdrž (hod) Ochlazení Tvrdost (HV30) Mikrostruktura 

1200°C/4h 730 10 Voda 455 90%M + 10%F+K 

1200°C/4h 730 20 Voda 425 90%M + 10%F+K 

1200°C/4h 730 35 Voda 425 90%M + 10%F+K 

1200°C/4h 730 50 Voda 425 90%M + 10%F+K 

1200°C/4h 730 65 Voda 420 85%M + 15%F+K 

1200°C/4h 730 80 Voda 420 85%M + 15%F+K 

1200°C/4h 730 100 Voda 415 85%M + 15%F+K 
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Tab.5  Izotermická výdrž 700°C 

Náhřev Teplota(°C) Výdrž (hod) Ochlazení Tvrdost (HV30) Mikrostruktura 

1200°C/4h 700 10 Voda 380 80%M + 20%F+K 

1200°C/4h 700 20 Voda 315 70%M + 30%F+K 

1200°C/4h 700 35 Voda 230 20%M + 80%F+K 

1200°C/4h 700 50 Voda 210 10%M + 90%F+K  

1200°C/4h 700 65 Voda 200 5%M + 95%F+K 

1200°C/4h 700 80 Voda 190 100%F+K  

1200°C/4h 700 100 Voda 170 100%F+K 

 

Tab.6  Izotermická výdrž 670°C 

Náhřev Teplota(°C) Výdrž (hod) Ochlazení Tvrdost (HV30) Mikrostruktura 

1200°C/4h 670 10 Voda 450 90%M + 10%F+K 

1200°C/4h 670 20 Voda 430 80%M + 20%F+K 

1200°C/4h 670 35 Voda 370 70%M + 30%F+K 

1200°C/4h 670 50 Voda 310 40%M + 60%F+K 

1200°C/4h 670 65 Voda 270 20%M + 80%F+K 

1200°C/4h 670 80 Voda 250 15%M + 85%F+K 

1200°C/4h 670 100 Voda 235 15%M + 85%F+K 

 

 

Na následujícím grafu 1 je názorně vidět vliv izotermické teploty a doby výdrže na 

strukturní změny. Obsah martenzitu odpovídá procentu netransformovaného austenitu. 

Martenzit vznikl zakalením do vody po ukončení výdrže.  

V grafu 2 je závislost izotermické teploty a doby výdrže na dosažené tvrdosti vzorků. 
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Graf.1  Vliv izotermické výdrže na výslednou strukturu oceli 

 

 

Graf.2  Porovnání teplot při izotermické výdrži u mat. 22 CrMoNiWV8-8 
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Mikrostuktury oceli 22CrMoNiWV8-8 

Na obr.26 až 29 je ukázána mikrostruktura vzorku pro teplotu 700°C a pro různé časy 

izotermické výdrže. Na obr. 26 je ukázán 100% martenzit s tvrdostí  450HV, bez izotermické 

výdrže. Obr. 27 ukazuje feritickou strukturu s 20% ostrůvky martenzitu. Tento vzorek byl na 

izotermické výdrži 35 hodin s výslednou tvrdostí 230HV. Na dalším obr.28 je mikrostruktura 

tvořena  z 95% feritem s karbidy a zbylými ostrůvky martenzitu. Požadovaná struktura 

feritická s karbidy uhlíku je vidět na obr.29. Tento vzorek byl 80hodin na výdrži 700°C 

s výslednou tvrdostí 190HV. 

 

Obr.26 Mikrostruktura- 100% martenzit 

 

 

Obr.27  Mikrostruktura -20% martenzit + 80% ferit a karbidy 
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Obr.28 Mikrostruktura- 5%martenzit + 95% ferit a karbidy 

 

Obr.29 Mikrostruktura -100% ferit s karbidy 

 

5.2 ARA diagram 

Ocel 22CrMoNiWV8-8 používaná ve společnosti Pilsen Steel má mírně rozdílné 

chemické složení oproti oceli 2%CrMoNiWV, proto bylo vhodné sestrojit ARA diagram se 

vzorků z oceli vyrobené ve společnosti PILSEN STEEL, s.r.o.. 

Do firmy COMTES FHT, a.s. bylo zadáno sestavení ARA diagramu. Ten byl 

zhotoven na základě dilatometrické analýzy ohřevu a ochlazování vzorků. Chemická složení 

vzorku číslo tavby 22505A z materiálu 22CrMoNiWV8-8 je v tab.7. 

Tab.7  Chemické složení 22CrMoNiWV8-8 [17] 

Analýza C Mn Si P S Cr Ni Mo V W Cu 

Tavba[hm.%] 0,22 0,74 0,09 0,05 0,001 2,11 0,75 0,85 0,31 0,60 0,08 

Vzorek[hm.%] 0,23 0,74 0,09 0,06 0,001 2,10 0,78 0,89 0,32 0,62 0,08 
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Fázové transformace byly sledovány na dilatometrických křivkách. Dilatometrické 

křivky byly měřeny pomocí kalicího dilatometru výrobce Linseis označení L78 RITA (Rapid 

Inductive Thermal Analysis). V tomto zařízení byly válcové vzorečky o Ø3×10 mm oceli 

indukčně ohřívány mezi dvěma křemennými tyčkami, které přenášely změny délky vzorku do 

přejímače LVDT. Indukční cívka pro ohřev i tyčky pro snímání změn délky a současné 

přidržování vzorku měly horizontální orientaci, experimenty probíhali v inertní atmosféře N2. 

Teploty fázových přeměn byly vyhodnoceny jako průsečíky tečen k přímkovým úsekům 

závislosti změn délky vzorků na teplotě (viz např. Obr.30). Teploty austenitizace, respektive 

rozpadu austenitu byly měřeny při ohřevu, respektive ochlazování konstantní rychlostí. [17] 

 Po zpracování v dilatometru byla na příčných výbrusech vzorků měřena tvrdost 

laboratorním tvrdoměrem WILSON WOLPERT 430 SVD podle Vickerse HV10 podle normy 

ČSN EN ISO 6507-1 Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Vickerse. Mikrostruktura 

byla metalograficky vyhodnocena na vzorcích leptaných v 3% Nitalu pomocí optického 

mikroskopu NIKON EPIPHOT 200. Mikroskop je vybaven softwarem pro digitální 

zpracování a analýzu obrazu NIS Elements 3.1.  

Teploty AC1 a AC3 byly stanoveny při ohřevu dilatometrických vzorků pro měření 

diagramů ARA (rychlost ohřevu 3°C.min-1). Po zaokrouhlení¨na celé násobky pěti je teplota 

AC1 = 770°C a teplota AC3 = 810°C. Příklad vyhodnocení teplot austenitizace ukazuje 

Obr.30. [17] 

 

 

 

  Obr.30 Stanovení teploty AC1 a AC3 22CrMoNiWV8-8 [17] 
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Výsledky měření potřebných pro sestavení diagramu ARA při ochlazování z 

austenitizační teploty 950°C ukazuje Tab.8. Výdrž na teplotě austenitizace 950°C byla 30 

minut a výchozí velikost zrna určená dle normy EN ISO 643 byla zjištěna G 7,0. Náběh 

výskytu bainitu s rostoucí rychlostí ochlazování kolem 1°C/s je pozvolný, kritická rychlost 

pro vylučování feritu leží mezi 0,03°C/s a 0,01°C/s. Teplota Ms=400°C byla odhadnuta podle 

výsledků pro nižší rychlosti ochlazování, pro které se předpokládá nejmenší vliv gradientu 

teploty kolmo k ose vzorku. Výsledný graf anizotermického rozpadu austenitu ocele 

z materiálu 22CrMoNiWV8-8 je vidět na obr.31. [17] 

 

Tab.8 Výsledky pro stanovení ARA diagramu [17] 

Rychlost ochlazování [°C/s] 30 10 3 1 0,3 0,1 0,03 0,01 0,003 0,001 

počátek        791 790 806 Ferit/perlit 
(°C) konec        667 721 752 

Bainit (°C) počátek    525 524 505 491 480   

počátek 368 404 397 430 450 439     

Teploty 
transformace 

[°C] 

Martenzit 
(°C) konec 253 299 252 354 359 332     

Ferit (%)        30 100 100 

Bainit (%)     70 95 95 70   

Podíly 

strukturních 

složek [%] Martenzit(%) 100 100 100 100 30 5 5    

Tvrdost HV10 437 430 416 393 372 367 358 300 137 100 

 

         Obr.31 Diagram ARA 22CrMoNiWV8-8 [17]  
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6 SHRNUTÍ A DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Z výsledků uvedených v tabulce Tab.4 je zřejmé, že ani po výdrži 100 hodin 

izotermickém žíhání na teplotě 730°C nedošlo k rozpadu austenitu na ferit s karbidy. Po 

výdrži 100 hodin je ve struktuře po zakalení do vody stále 85% martenzitu a pouze 15% feritu 

s karbidy. Tomu odpovídá i malý pokles naměřené tvrdosti z 455HV po výdrži 10 hodin na 

415 HV po výdrži 100 hodin. Teplota 730°C je pro izotermické žíhání nevyhovující. 

V Tab.5 jsou uvedeny výsledky z izotermického žíhání na teplotě 700°C. Při teplotě 

izotermického žíhání 700°C již po výdrži 10 hod došlo k rozpadu 20% austenitu na ferit 

s karbidy. Po výdrži 35 hodin bylo ve struktuře pouze 20% martenzitu, tzn. že bylo 

ztransformováno 80% austenitu. Rozpad austenitu byl ukončen po 80 hodinách na teplotě 

700°C, ve struktuře už byl nalezen pouze ferit s disperzně vyloučenými karbidy.  Naměřená 

tvrdost je výrazně nižší než po žíhání na izotermické teplotě 730°C. Po výdrži 10 hod je 

tvrdost 380 HV, do doby výdrže 35 hod tvrdost výrazně klesla na 230 HV a další pokles 

tvrdosti je pozvolný až na tvrdost 170 HV po výdrži 100 hodin.  Teplota izotermického žíhání 

s minimální výdrží 80 hod je dostatečná pro úplný rozpad austenitu.   

Poslední ověřovaná teplota izotermického žíhání je 670°C. Z výsledků jsou uvedených 

v Tab.6 je patrné, že ani po výdrži 100 hodin nedojde k úplnému rozpadu austenitu, ve 

struktuře zbývá po zakalení 15% martenzitu. Oproti teplotě izotermické výdrže 700°C je 

kinetika rozpadu austenitu nižší. Do výdrže 65 hodin obsah martenzitu ve struktuře výrazně 

klesá, ale s dalším prodlužováním izotermické prodlevy až na 100 hodin už je pokles malý na 

15% martenzitu. Teplota 670°C je pro izotermické žíhání také nevyhovující.  

Z našeho experimentu vyplývá, že optimální teplota izotermické výdrže pro vzorek z 

ocele 22CRMONIWV8-8 je teplota 700°C a výdrž 80 hodin. Pro reálné výkovky rotorů se 

musí výsledná izotermická výdrž upravit dle rozměru rotorů tak, aby požadovaná teplota a 

výdrž byla dosažena v celém průřezu výkovku rotoru.  

Výsledný ARA diagram 22CrMoNiWV8-8 se liší v oblasti feritického nosu od 

původního ARA diagramu 2%CrMoNiWV. U diagramu sestaveného pro ocel 

22CrMoNiWV8-8 vyrobenou ve společnosti PILSEN STEEL s.r.o. se poloha feritického nosu 

nachází při vyšších teplotách a delších časech než u oceli 2%CrMoNiWV. Může to být 

způsobeno rozdílem v obsahu legujících prvků a rozdílnou velikostí zrna. 
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7 ZÁVĚR 

V teoretické části je uveden přehled o současném stavu teoretických poznatků 

v oblasti kování a tepelného zpracování velkých ocelových rotorů. Hlavním cílem této práce 

byla optimalizace vychlazovacího programu pro turbínové rotory z materiálu 

22CrMoNiWV8-8. 

Z výsledků hodnot tvrdosti a stavu mikrostruktury po jednotlivých režimech 

experimentálního programu vyplývá, že pro ocel  22CrMoNiWV 8-8  po austenitizaci  na 

1200°C je pro izotermický rozpad optimální teplota 700°C a výdrž na této teplotě 80 hodin. 

Po tomto režimu je mikrostruktura tvořena směsí feritu a disperzních karbidů s tvrdostí kolem 

180 HV. Při izotermické teplotě 670°C je kinetika transformace austenitu  pomalejší a při 

teplotě 730°C je transformační rychlost nejmenší. 

   Krátkým experimentálním programem bylo prokázáno, že rotor ze žárupevné oceli 

22 CrMoNiWV8-8 pro turbínové rotory,  lze primárně vychlazovat šetrným programem, při 

němž první transformace austenitu po dokování proběhne ve feritické oblasti při teplotě okolo 

700 °C . Výhodou přitom je , že transformační i tepelná pnutí jsou minimální  a tím také 

riziko vzniku trhlin je prakticky nulové, neboť transformace probíhá při teplotě 

odpovídající plastickému stavu oceli. 

Informace obsažené v této práci by měly být použity pro případnou úpravu primárního 

tepelného zpracování ocelových rotorů z materiálu 22CrMoNiWV8-8 ve společnosti Pilsen 

Steel. 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

SEZNAM LITERATURY 

[1] KEARNEY, M. Development and manufacture of large plate. 

Ironmaking&Steelmaking, 2007, Volume34 Number5, s382 

[2]  DVOŘÁK, M., GAJDOŠ, F., NOVOTNÝ, E. Technologie tváření. Plošné a 

objemové tváření. Akademické nakladatelství CERM,s.r.o. Brno, 2003, 171 s. ISBN 

80-214-2340-4 

[3]  HAŠEK, V. a kol. Kování. 1.vyd. Praha, SNTL, 1965, 732 s. 

[4] JÍLEK, L. Výpočet stupně prokování u nás a v zahraničí. Kovárenství, 2003,  roč.23, 

 č. 12/2003, s. 5-13. ISSN 1213-9289 

[5] HORNIK, J. aj. Výzkum svařitelnosti místních vad v podmínkách tváření. Hutnické 

listy, 2010, roč. LXIII, č. 2/2010,  s. 41-45. ISSN 0018-8069. 

[6] FABÍK, R. Tváření kovů. Ostrava, 2010, 279 s. 

[7] Tváření za tepla [on-line]. Datum poslední revize 5.2.2007 [cit. 2012-10-2], Dostupné 

z: (http://www.strojnilyceum.wz.cz/maturita/tep/tep12.pdf) 

[8] PROŠEK, M. Optimalizace ohřevu nástrojových a martenzitických korozivzdorných 

ocelí.  Odborná zpráva, Kladno 2008, 7 s. 

[9] JÍLEK, L. Pokroky v technologii volného kování. Hutnické aktuality, 1988, roč.29, 52 

s. ISSN 0322-8525 

[10] GREGER, M. Kování. Ostrava, 2008, 168s. 

[11] HÁJEK, J. Tepelné zpracování ocelí a litin, Plzeň, 2006 

[12] KRAUSS, G. STEELS-Heat Treatment and Processing Principles. ASM  

International, 2000. 

[13] SKALOVÁ, J., KOUTSKÝ, J., MOTYČKA, V. NAUKA O MATERIÁLECH. 2. vyd. 

Plzeň, 2002, 232 s. 

[14] MORÁVEK, O., BABOROVSKÝ, V. Základy tepelného zpracování oceli. Praha, 

SNTL, 1971, 148 s. 

[15] RAJAN, T.V., SHARMA C.P., SHARMA, A. HEAT TREATMEN Principles and 

Techniques. 2006, 451 s. ISBN-81-203-0716-X 



43 

 

[16] MACEK, K., ZUNA, P., JANOVEC, J. TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVOVÝCH 

MATERIÁLŮ. Praha, 2008, 133 s. ISBN 978-80-01-04186-4 

[17] POTTHAST, E., MAYER, K. H., WIEMAN, H.  A new 2% CrMoNiWV creep 

resistant rotor steel. Chicago, 1989 

[18] BLOCH, H.P. A Practical Guide to Steam Turbine Technology. 1996, 348 s. 

[19] Schmiedeprodukte Buderus. Edelstahlwerke Buderus, 2007, 84 s. 

[20] MOTYČKA, P. Diagram rozpadu austenitu oceli 22CrMoNiW8-8. Číslo zprávy 2011-

164. COMTEST FHT a.s., Dobřany, 2011, 23 s. 

 

 

 

 

 


