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1 ÚVOD 

Zalomené hřídele ,hlavně volně kované byly vždy jedním z nosných výrobních  programů 

plzeňské kovárny. V současnosti se však vzhledem k stále vzrůstajícím požadavkům našich 

zákazníků prosazujeme pouze v kusové výrobě, což společnost nutí k naprosté univerzálnosti 

a flexibilitě. Limitující omezení, kterými je silně ovlivněna výroba ve společnosti , jsou dána 

možnostmi stávajícího technologického zařízení v provozech PISEN STEEL. Pro  kusovou 

nebo malosériovou zakázku, je zcela neekonomické draze nakupovat nebo vyrábět a následně 

skladovat speciální nářadí a přípravky.  Proto se snažíme v maximální možné míře využívat 

stávající stroje a zařízení a rozdílné požadavky zákazníků řešit spíše přizpůsobením 

technologických postupů. Tento přístup přispívá k udržení naší konkurenceschopnosti na trhu, 

ale nevylučuje občasné omyly a nezdary. 
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2 Historie výroby zalomených hřídelí 

2.1 Počátky výroby zalomených hřídelí a vývoz 

S touto výrobou bylo započato v roce 1905. První velký boom by1 v roce 1923, kdy tyto 

výrobky byly dodávány do Švédska, Anglie, Ho1andska, Japonska i Ameriky. Byly dodávány 

jako skládané, poloskládané či jako monobloky. [1] 

2.2 Chronologický přehled používaných technologií kování zalomených 
hřídelí 

 V případě monobloků což je naše současná výrobní náplň, byly tyto hřídele 

původně kované v rovině, tj. takzvaně na prkno,viz. obr.1 . 

 

obr.1.  8x zalomená hřídel kovaná v rovině [2] 

Zdvihy některých vhodných typů výkovků byly po vyhrubování ložiskových čepů obr.2.  

a opětovném ohřevu pomocí speciálního klíče obr.3. za součinnosti lisu a jeřábu natáčeny      

přímo do požadovaných  poloh.  

 

obr.2. Polotovar 6x zalomené hřídele s vyhrubovanými ložiskovými čepy [3] 



5 

 

obr.3.  Klíč k natáčení zdvihů zalomených hřídelí 

Tato technologie je u vybraných typů zalomených hřídelí používána dodnes, jen s tím 

rozdílem že se místo vyhrubování ložiskové čepy předkovávají, což umožňuje značné 

urychlení výroby a úsporu nákladů za vychlazení výkovku, strojní opracování a následný 

ohřev. 

V roce 1942 bylo započato s kováním 6 x zalomených hřídelí přímo do předepsaných 

poloh, pomocí spodního úhlově nastavitelného kovadla. Ve srovnání s dnešní výrobou se 

jednalo o výkovky podstatně menších hmotností. 

Od počátku šedesátých let se v Plzni nevyrábí hřídele skládané. Vlivem rozdělení 

výrobních činností v tehdejším Československu byly skládané hřídele  pro pomaloběžné  

motory včetně kompletní technologie přesunuty do kovárny ve Vítkovicích, kde se vyrábějí 

dodnes. Odběratelem jsou především polské a asijské loděnice. 

Od roku 1973 bylo započato se sériovou výrobou menších zalomených  hřídelí typu 

K12V230DR pro drážní motory. Ty byly vyráběny ve speciálním kovacím přístroji. Tato 

technologie znamenala značnou úsporu materiálu a hlavně příznivý průběh vláken v 

kritických místech přechodu ojničních a ložiskových čepů do ramen zdvihů. 

Od roku 1991 byla postupně zaváděna výroba velkých monoblokových  zalomených 

hřídelí. Orientací na přední světové firmy, zaručující při splnění jejich podmínek obvykle 

dlouhodobý  odbyt, se začala výroba tohoto sortimentu rychle rozvíjet. Tento zlom nastal 

ihned po začátku spolupráce s finskou firmou Wärtsilä Diesel. 

  Nejprve byly tyto výkovky kovány ze čtyřhranného polotovaru pomocí spodního 

přestavitelného úhlového kovadla. Tento způsob se osvědčil, ale jako každá nová technologie 

měl svá úskalí a to zejména ve zdlouhavé manipulaci. Po vykování každého jednotlivého 
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zdvihu bylo nutno úhlové kovadlo přenastavit do požadované polohy za pomoci kovacího 

jeřábu. [1], [3] 

Poměrně rychle byla proto vyvinuta nová technologie vycházející z polotovaru kruhového 

průřezu jednotlivé zdvihy byly přesazeny do určitých poloh a následně dokovány do 

potřebných úhlů rovnými kovadly. Tato metoda se okamžitě ujala a je úspěšně využívána 

dodnes u lisu 33 MN zmodernizovaného z původního lisu CKV 26,5 MN i u lisu  CKV 

90/120 MN zmodernizovaného z lisu 84/105 MN. Technologie je všeobecně známa pod 

názvem SAP ( Škoda Advanced Process ). [3],[4] 
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3 Kování zalomených hřídelí ve speciálním kovacím přístroji 

Na výkon motoru a jeho životnost mají samozřejmě veliký vliv mechanické hodnoty jeho 

nejdůležitějších částí. Ty jsou u tvarově složitých zalomených hřídelí vysoce ovlivněny 

průběhem vláken  a to zejména v přechodech ojničních a ložiskových čepů do ramen zdvihu 

obr.4. Proto požadují odběratelé průběh vláken co nejvíce kopírující tvar konečného výrobku. 

Tomuto požadavku se nejvíce přibližují zalomené hřídele kované ve speciálních kovacích 

přístrojích. Technologie je označována jako kování s nepřerušovaným tokem vláken. Název je 

však poněkud zavádějící, protože výchozím polotovarem pro kování ve vlastním přístroji je 

tvarový hrubovaný předkovek. Tím jsou již vlákna v některých oblastech přerušena a při 

opracování výkovku ZH na čisté rozměry dochází k dalšímu zásahu do usměrněného  toku 

vláken. Nicméně průběh vláken je pořád podstatně výhodnější než při kování klasickým 

způsobem. To dokumentuje obr.5, kde je vidět průběh vláken ve zdvihu hřídele kované v 

přístroji v kovárně PILSEN STEEL . 

 

obr.4.  Technický výkres konečného                      obr.5.  průběh vláken  zdvihu                     

       tvaru zdvihu                                               vykovaného přístrojem 

Ve světě je používána celá řada kovacích přístrojů různých konstrukcí. Jedno však mají 

všechny společné: umožňují rozložit  vertikální sílu lisu i na horizontální složky. Princip je 

zřejmý z obr.6. [3],[5] 
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obr.6.  Kování v přístroji se schématickým znázorněním působících sil [3] 

 

Od počátku šedesátých let až dokonce let osmdesátých byly kromě výkovků válců pro 

SONP Kladno a VSŽ Košice nosným programem právě zalomené hřídele pro lokomotivní 

motory vyráběné v ČKD Praha. Hřídelí typu K12V230DR bylo vyráběno okolo 100 kusů 

ročně. [1] 

A právě tento roční počet kusů navíc s dlouholetou perspektivou byl motivací k rozhodnutí 

o koupi kovacího přístroje pro tehdejší hydraulický lis 26,5 MN.Vzhledem ke kinematickým 

možnostem tohoto zařízení,  ze kterých vyplývají i jeho silové a rozměrové možnosti, je 

možno kovací přístroj použít pouze pro velmi úzký okruh tvarově a hmotnostně podobných 

typů výkovků. Mimo nákladů na přístroj samotný to znamená i velké náklady na výrobu a 

obnovování pomocných a kovacích vložek do přístroje. Další náklady vyplývají ze zajištění 

pravidelné údržby přístroje, konzervace a jeho bezpečného uložení. Po kapacitní stránce je 

náročné rovněž vykování polotovaru, jeho vychlazení, ohrubování a nový ohřev pro vlastní 

tváření. Rovněž přestavování vložek v přístroji do poloh pro jednotlivé zdvihy během kování 

je časově náročné.Naopak velké jsou materiálové úspory, úspory při obrábění i přes to, že je 

nutno tvarově opracovat předkovek. Vzhledem ke tvaru a nižší hmotnosti jsou prokazatelné i 

úspory při tepelném zpracování. Po ekonomické stránce je ovšem tato výroba rentabilní až 

pro sérii minimálně 52 kusů ročně. Roční objem výroby uvedeného typu drážních motorů 

tedy zaručoval značný zisk. 

V tehdejších  podmínkách byl pro kovárnu PILSEN STEEL nejvýhodnější kovací přístroj 

polského systému TR ( TR podle autora  tohoto zařízení - pan Tedeusz Rut, Institut obrobky 

plastycznej, Poznan). V roce 1969 proběhla první jednání a následně byla zakoupena  licence. 
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Podle té byla rozkreslena výrobní dokumentace a ve společnostech ( ETD a TS ) vyroben 

vlastní přístroj včetně potřebného tvářecího nářadí. Po zkouškách funkčnosti a postupných 

zkouškách vedoucích k provoznímu osvojení výroby byly hřídele typu Kl2V230DR od roku 

1973 sériově vyráběny. [3], [5] 

 

 

3.1 Popis kovacího přístroje TR 26,5 MN 

V horní skořepinové traverze jsou zabudována čtyři patřičně dimenzovaná ložiska 

umožňující otáčením kloubového mechanizmu převedení vertikální síly lisu rovněž do 

horizontálních složek. Pracovní úhly těhlic se pohybují v rozmezí 18-61 stupňů a to s 

ohledem na fyzikální zákony. Vertikálnímu zdvihu v rozmezí daných úhlu těhlic odpovídá v 

každém okamžiku vždy patřičný vodorovný posuv a tím i velikost složek horizontálních sil. 

Uvedený rozsah úhlů zaručuje postupné plynulé tváření a vylučuje samosvornost ve spodní 

úvrati. Ve spodku i svršku přístroje jsou matrice , do kterých jsou upevňovány tvarové vložky 

pro fixaci ložiskových čepů a úhlové polohy zdvihů již vykovaných. Dále jsou tam umístěny 

nástroje pro vlastní tváření zdvihu. Tedy,pěchovací desky, prosazovací nůž a spodní opěrné 

kovadlo pro zajištění patřičných rozměrů vrcholu prosazovaného  zdvihu.  

Pro docílení požadovaných rozměrů zdvihů je nutno rozsah  přístroje seřídit pomocí 

stavěcích šroubů a vkládáním vymezovacích  podložek. Na dolních matricích jsou 

pneumatické válce pomocí kterých lze matrice po dokování zdvihu roztáhnout do původní 

polohy. To umožňuje vyjmutí výkovku z prostoru přístroje, přestavbu vložek pro kování 

dalšího zdvihu a vložení předkovku do přístroje pro další tváření. Po vykování prvního zdvihu 

je bezpodmínečně nutné jeho důkladné proměření a podle výsledků provést případné seřízení 

přístroje. [6], [7] 

3.2 Technologie kování zalomených hřídelí v kovacím přístroji 

Výchozím polotovarem je tvarový hrubovaný předkovek  obr.7. vykovaný z ingotu I 8 pro 

dva kusy z materiálu 15330. Kovací teploty se pohybují v rozmezí 1150- 800 °C. Dlouholetá 

výroba ustálila optimální dávku při vlastním kování v přístroji na 12 kusů uložených po šesti 

kusech na dvou pecích. U všech polotovarů z jedné pece byl vždy vykován patřičný zdvih a 

rozkované polotovary byly odkládány na zem. Po vykování uvedeného zdvihu u šestého kusu 

byly všechny polotovary vloženy zpět do pece a pokračovalo se kováním téhož zdvihu u 

polotovarů z pece druhé.  Byla provedena přestavba přístroje na kováni dalšího zdvihu. Mezi 
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tím byly polotovary z první pece již opět ohřáté na kovací teplotu a takto se postupně 

pokračovalo dále až do vykování zdvihových částí všech polotovarů. Poslední operací bylo 

napěchování příruby. 

 

obr.7  Předkovek zalomené hřídele ukládaný do kovacího přístroje. [2] 

Celý postup je schématicky znázorněn  na obr.8. Hotové výkovky byly udržovány na 

teplotě cca 900°C. Po pracné demontáži kovacího přístroje byl pod lis instalován rovnací 

přípravek. V prizmatech pro ložiskové čepy ve spodní části byl uložen výkovek a pomocí 

stejné poloviny v horní části přípravku byla hřídel vyrovnána. Rovnání bylo provedeno ve 

dvou rovinách vzájemně pootočených o 90 stupňů. [3] 

 

obr.8.  Schématické znázornění kování v kovacím přístroji [6] 
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3.3 Bilance výroby v kovacím přístroji 

Je nutno připomenout, že v poměrně velkých sériích v byla v tomto období  také kována 

tělesa  armatur JS 300 pro chladící okruhy elektráren. A to tzv. měkká z materiálu 11 416 a 

tvrdá z materiálu 17 247 S. Původně byla kována volně, následně pěchováním do přípravku,   

( tzv. „koryta“) a poté byla vyvinuta technologie jejich kování právě v kovacím přístroji 

využívající jeho schopnosti tvářet horizontální i vertikální silou najednou. Výchozím 

polotovarem byl hrubovaný ultrazvukem prověřený polotovar. Místo vložek pro kování 

zalomených hřídelí byla v matricích přístroje upevněna speciální dělená zápustka. Do té byly 

v horizontálním směru vtlačovány  pěchovací trny. Místo prosazovacího trnu pro kování 

zalomených hřídelí byl v horním dílu kovacího přístroje upevněn trn pro předkování hrdla 

tělesa. Výkovky těles armatur kovaných jednotlivými technologiemi, tj.volně a v přístroji jsou 

na obr. 9. a obr.10. [3] 

 

obr.9. a obr.10.  Těleso armatury kované volně a v přístroji. [3] 

Po roce 1989 došlo ke ztrátě trhu lokomotivních motorů a to zejména na území bývalého 

Sovětského svazu. To znamenalo pro značně zdevastovaný kovací přístroj jeho konec. Ještě 

se po nějaký čas počítalo s možností obnovení této výroby. Ale po vypuknutí první etapy 

výrobní krize,  která se projevila také nedostatkem šrotu, byl  tento přístroj sešrotován. 

Bohužel stejně tak jako nářadí pro kování výlisků hrdel  prstenců a přípravků pro lisování dna 

a víka  TN 1000 MW. 

Přístroj byl sešrotován v roce 1994 . Od roku 1973 bylo popsaným způsobem vykováno 

celkem 1505 kusů těchto hřídelí. Odesláno jich bylo 1378 opracovaných  na hotovo. Rozdíl 

127 kusů byla nezdařená výroba, to znamená 8,43%. Několik z nich pro nevyhovující vnitřní 

jakost materiálu, většina z tohoto počtu však pro nedodrženi rozměrů při opracování. Pouze 

12 kusu (tj. 0,8 %)jich bylo vyřazeno pro rozměrové nepřesnosti výkovku a to až ke konci 

kování v již silně poškozeném přístroji. 
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Náklady spojené se zavedením výroby na přístroji TR 26,5 MN 

Projekt: 64 000 Kč 

Zakoupeni polské licence: 1 900 000 Kč 

Zpracování výrobní dokumentace: 150 000 Kč 

výroba přístroje: 3 600 000 Kč 

výroba rovnacího přípravku: 516 000 Kč 

Ostatní komponenty: 250 000 Kč 

postupné zkoušky pro zavedení sériové výroby: 400 000 Kč 

Celkem: 6 880 000 Kč. 

Je zřejmé, že cenové relace byly tehdy na jiné úrovni, rovněž tak jsou prodejní ceny 

výkovků dnes již podstatně jiné. Důležité je, že přístroj se za svoji existenci několikanásobně 

zaplatil. 

Později v rozmezí let (2003 - 2006) byla snaha o pořízení kovacího přístroje i k tehdejšímu 

lisu 84 I 105 MN. Vyslaná pracovní skupina měla  možnost sledovat kování v takto velikém 

přístroji obr.11. a ukázka prokázala, že přístroj je pro  účely společnosti vhodný a přínosný.  

 

                                obr.11. Kovací přístroj k lisu 105 MN [3] 

Přestože byla již předběžná smlouva s polskou stranou podepsána, nakonec obchod 

ztroskotal na nedostatečném počtu kusů potřebného sortimentu a to s ohledem na to, že cena 

převyšovala tenkrát poměrně vysokou částku 100 mil Kč.  Přestože by byl přístroj vhodný  i 

při kování určitých mezitypů hřídelí, ze kterých by by1y hotové výrobky opracovávány  na 

finální rozměry. Navíc, jak už bylo uvedeno, přístroj umožňující současné využití vertikální i 

horizontální síly je vhodný i pro další typy výkovků než jsou zalomené hřídele (viz. tělesa 
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ventilů). Je ale třeba brát v potaz náklady na nářadí. Pro nízké série do deseti kusů jsou úvahy 

o investici do přístroje bezpředmětné. [3] 

 

Technologie kování v přístroji je pro společnost PILSEN STEEL při získání lukrativní 

zakázky stále aktuální .  Důležitým faktorem dalšího rozvoje je očekávané pořízení 

kolejového manipulátoru k lisu 90 I 120 MN čímž by se značně rozšířily  technologické 

možnosti. Předběžné kalkulace na kovací přístroj jsou připraveny, takže se dá očekávat, že 

dříve či později bude příležitost k získání přístroje nového, což by výrazně zvýšilo  

konkurenceschopnost  společnosti na světových trzích. [4] 
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4 Počátek kování velkých monoblokových zalomených hřídelí 

Po roce 1991 se tato naprosto nová výroba,  podílela velikou měrou na záchraně existence  

společnosti. Po ztrátě východních trhů a minimální podpoře československého průmyslu Bylo 

nutné přejít na nový sortiment výkovků. Díky obchodnímu úseku došlo zkušebně na výrobu 

velkých monoblokových zalomených hřídelí. Dosud byly totiž vyráběny pouze zalomené 

hřídele s expediční hmotnosti kolem 7 000 kg ( kovaná hmotnost okolo    12 000 kg ). [1], [3] 

Jiný sortiment znamenal velké změny počínaje výrobou nového kovacího nářadí, přes 

vyřešení problémů s manipulací, měřením při kování, při tepelném zpracování i při 

opracování a to zejména vzhledem k možnostem tehdejšího strojového  parku. Po získání 

první zakázky bylo vyrobeno spodní kovadlo s možností nastavení úhlu (tzv. ,podkova", viz. 

obr.12).  

 

obr.12. Úhlově nastavitelné kovadlo 

Při kování touto technologií byla největším problémem ztráta času při nastavování úhlů do 

požadovaných poloh . Tím se stávalo, že rozdíl teplot mezi prvním a posledním kovaným 

zdvihem byl až 200 °C. Od toho se odvíjely samozřejmě kované rozměry vynucující si během 

kování operativní přizpůsobování technologického postupu. Obsluhy lisu byly s tímto 

problémem samozřejmě seznámeny a navíc byl u každého kování přítomen technolog. 

Ostatně jako při zavádění většiny nových výrobních postupů, což je pravidlem dodnes.         

K tomuto způsobu výroby bylo rovněž nutno vypočítat a přehledně nakreslit tabulky pro 

jednotlivé operace kování zdvihů (pro každý typ zalomené hřídele  jiné). Přiklad tabulky pro 

kování 9 x zalomené hřídele je v příloze č.1. Příprava postupu byla zdlouhavá a v počáteční 

fázi zavádění technologie byla nutná také přítomnost technologa u klíčových operací 
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vlastního kování, z důvodu pružné změny údajů ve výrobní dokumentaci.  Výkovek při 

kování v úhlově nastavitelném kovadle je na obr.13. [3] 

 

 

obr.13. Kování 9x zalomené hřídele v úhlově nastavitelném kovadle [2] 
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5 Metoda SAP 

5.1 Kování zalomených hřídelí metodou SAP 

Zákazníci po zjištění, že společnost je schopna tyto velké zalomené hřídele vykovat, a 

dodávat v požadované kvalitě a množství změnili své požadavky. Jejich snaha stimulovaná 

požadavkem  snížení ceny znamenala  opět  požadavky  na usměrněný  průběh vláken a 

dokonce na průběh vláken nepřerušovaný, což je technicky neproveditelné. Lze pouze 

vytvořit tok vláken příznivě usměrněný. 

Přes značnou časovou tíseň byla za spolupráce několika úseků společnosti v krátkém 

období vyvinuta metoda SAF ( Škoda Advanced  Forging). Ta byla po zkompletování celého 

procesu od výroby ingotu přes kování, primární tepelné zpracování, hrubování, tepelné 

zpracování na jakost a opracování na čisto přejmenovaná na SAP (Škoda Advanced Process). 

Základem této technologie je překování většinou pěchovaného ingotu přes tzv. ,plocháče" 

(zlepšují protváření a tím i zajištění požadované vnitřní jakosti) na předkovek kruhového 

průřezu. Schematicky je základní postup kování uvedenou metodou znázorněn na obr.14. 

Vzhledem k velikosti přírub a koncových čepů se v mnoha případech nejedná pouze o prostou 

kulatinu, ale tento polotovar může být osazovaný či dokonce prosazovaný. průběh vláken je 

lepší než u klasicky kovaných zalomených hřídelí obr.15. z tohoto polotovaru jsou pak 

budoucí zdvihy přesazeny do úhlově přesně stanovených mezipoloh kovadly s kruhovým 

vybráním obr.16. Následuje zploštění boků zdvihů do jejich  konečných poloh mezi rovnými 

kovadly. Tím je také zajištěno dosažení konečné délky zdvihové části zalomené hřídele. 

Situace pod lisem při této operaci je zřejmá z obr.20. a obr.21. [3], [8] 
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obr.14/a.  Schématický postup výroby metodou SAP 

V některých případech je  možno délku zdvihu prodloužit ještě zploštěním jejich pat. 

Někdy je tato operace používána záměrně a to v případech, kdy průřez ramen zdvihu v oblasti 

pat  nemá zkosení. Je tak zvýšena bezpečnost dodržení patřičných přídavků v těchto místech. 

V extrémních případech je  ještě možnost prodloužení zdvihové části zalomené hřídele 

nakrojením zdvihu  v místech ojničních čepů ze strany pat směrem k vrcholům nebo ze stran 

boků zdvihů. Ovšem tato operace je poměrně riskantní. Vtisk po noži se totiž rozevírá do 

tvaru písmene „V“ a ohrožuje tak vnitřní hrany ramen zdvihu obr.22. Odchylky se 

samozřejmě načítají  a u delších, například 9x zalomených hřídelí se můžeme ocitnout mimo 

tolerance předepsané pro hotový výkovek. [3] 
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obr.14/b.  Schématický postup výroby metodou SAP 

 

obr.15.  Počítačová animace průběhu vláken při kování metodou SAP [3] 

 


