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ABSTRAKT 

Kulové kohouty jsou nepostradatelným prvkem průmyslových zařízení. Požadavky na 

přepravu ropy a plynu, růst průmyslové výroby, stavba nových jaderných elektráren, dávají 

předpoklady pro rozvoj tohoto odvětví průmyslu. Spolehlivost a správná funkce jednotlivých 

dílů a tím i celé armatury po dobu životnosti je ve značné míře dána výběrem vhodného 

materiálu. Bakalářská práce popisuje specifikaci materiálů, jejich zkoušení a pokovování 

některých částí, spolu s jejími vlastnosti. 

Klíčová slova: Kulový kohout, volba materiálu, koule, sedlo, nikl  

 

 

 

ABSTRACT 

Ball valves are indispensable element of industrial equipment. Requirements for oil and gas 

transportation, increase of industrial production, construction of new nuclear power plants, it 

makes assumption for development of this industry. Reliability and correct function of each 

parts and the whole armature for entire lifetime largely depends on appropriate material 

selection. Thesis describes material specification, their testing, metal plating of some parts, 

and thier properties. 

Key words: Ball valves, selected materials, ball, seat, nickel 
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1 Úvod 

Akciová společnost Armatury group (AG) vznikla v roce 2000 spojením firem EKO Prima 

Hranice, ASK Kravaře a MSA servis Dolní Benešov. Firma se zabývala hlavně repasi, avšak 

po roce 2000 začala výroba nových armatur v Dolním Benešově. V roce 2001 AG investovala 

do nákupu moderních technologických center a začala pracovat na nových řadách produktů, 

zejména na uzavíracích klapkách, šoupátkách, hutních armaturách a kulových kohoutech pro 

průmyslové použití. V roce 2003 posílila svou pozici v tuzemsku a pronikla i na zahraniční 

trhy v Rusku, Číně a v dalších teritoriích. Do roku 2006 se firma zabývala výrobou menších 

kulových kohoutů (KK), avšak po nákupu nového strojního vybavení začíná výroba nejprve 

KK s průtokem DN500(Průměr průtoku v mm) pak i DN700. V roce 2007 se vybudovala 

nová průmyslová hala v Dolním Benešově a investuje se do nových technologií svařování. 

Rozšiřuje se výroba hutních armatur a sortiment vysokotlakých armatur pro jadernou 

energetiku. Počátkem roku 2010 expanduje AG na zahraniční trhy a vyváží do 60 zemí světa. 

Stěžejní jsou dodávky do jaderných elektráren v České a Slovenské republice a v Rusku. 

V roce 2011 je zahájena výroba největší dimenze KK a to DN 1000. Dnes představují KK  

cca 30% výroby firmy, viz obr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Obr. 1. Produkce v Armatury Group (převzato z [1]) 

 

ARMATURY - podíl produktů na celkových tržbách v roce 2010
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2 Popis a funkce kulových kohoutů. 

Výrobu kulových kohoutu, umožnily dokonalé výrobní postupy opracování přesných koulí a 

nové těsnící materiály. Hlavní uzavírací části KK je koule, má válcový otvor průtoku stejný 

jako vstup do kohoutu, takže tvoří přímý průtočný kanál se zanedbatelnými hydraulickými 

ztrátami. Je to nejpříznivější průtočný kanál ze všech druhů uzavíracích armatur. KK jsou 

určeny k úplnému otevření, nebo uzavření průtoku media v potrubí. Se sedly kov x kov je lze 

použít ke krátkodobému škrcení průtoku. KK najdou uplatnění při těžbě, skladování a 

dopravě ropy a plynu, v petrochemickém a chemickém průmyslu, v energetice, vodním 

hospodářství a například při kryogenních aplikacích. Pracovními látkami jsou plyny a 

kapaliny o různém stupni znečištění, nebo s obsahem abrazivních částic. Provozní teplota 

pracovní látky může být od -120 do +250°C. Teplota okolního prostředí -60 až +80°C. [2] 

KK mohou být zkonstruovány dvěma způsoby. 

 Kulový kohout s plovoucí koulí. Koule je uložena v těsnících sedlech, jejichž dosedací 

plochy odpovídají rádiusu koule. Koule má přitom možnost osového posunu v poloze 

zavřeno ve směru osy průtoku, takže může být tlakem pracovní látky přitlačena 

k výstupnímu sedlu, které zajišťuje těsnost uzávěru, zatímco vstupní sedlo je 

odlehčeno. Pro funkci KK je materiál sedla směrodatnou součástí, protože musí utěsnit 

pracovní látku a přitom vykazovat malé odpory proti pohybu. Těmto požadavkům 

nejvíce vyhovuje teflon pro teploty od -196°C do +180°C. Pro tento typ se může dále 

použít nylon, peek a v neposlední řadě provedení kov x kov pro teploty do 550°C. Pro 

utěsnění čepu O - kroužkem se nabízejí různé materiály jako nitril-butadien kaučuk, 

silikokaučuk, teflon a například grafitové těsnění v závislosti na pracovních 

podmínkách. KK s plovoucí koulí se vyrábí do průměru průtoku 300mm a tlaku  

PN 160 (16 MPa). [2] 

 Kulový kohout trunion - s plovoucím sedlem. Hlavním znakem tohoto provedení je 

koule otáčivě uložena na horním a spodním čepu. Má tedy volnost otáčení, nikoli 

možnost osového posuvu. Možnost osového posuvu mají vložená sedla, která jsou 

vůči tělesu utěsněná pryžovými nebo grafitovými kroužky, podle pracovních 

podmínek KK. Těsnost se dosahuje především na vstupní straně účinkem tlaku 

pracovní látky na těsnící plochy. Konstrukce sedel může být kov-kov, kombinované, 

nebo měkotěsnící. Těsnost v sedle na výstupní straně je podporována pružinkami, 

které dotlačují sedlo ke kouli. KK typu trunion se používají pro vyšší jmenovité tlaky 
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do PN 320 a průměru průtoku do1400mm, jak pro nadzemní, tak i pro podzemní 

provedení s prodlouženým čepem.[2]   

2.1 Spojení jednotlivých dílců KK. 

 Rozebiratelné - jednotlivé části těleso, víka a příruby jsou vzájemně spojeny  

prostřednictvím šroubů a matic. Spoje jsou utěsněny těsněním. Toto provedení se 

používá převážně k nadzemním aplikacím, viz obr. 2. [1] 

                      

                     Obr. 2. Šroubované provedení KK.  

 Nerozebiratelné, celosvařované - spoje jsou kontrolovány nedestruktivními 

zkouškami. Použitím tohoto provedení dochází k úspoře materiálu z důvodu použití 

menších polotovarů tělesa a víka a není nutná výroba spojovacího materiálu. Používá 

se hlavně k podzemnímu provedení pro plynovody a ropovody, viz obr. 3. [1] 

                    

 

                       Obr. 3. Celosvařované provedení KK.      
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2.2 Materiály pro kulové kohouty.  

Pro dlouhodobou životnost, bezpečnost a spolehlivost armatury je důležité použití vhodných 

materiálů pro jejich výrobu. Materiál musí především vyhovět pevnostním požadavkům 

(podle tlaku a teploty media). Dále pak celé řadě dalších požadavků, jako jsou odolnost vůči 

chemikáliím, svařitelnost, odolnost proti zadírání, vůči erozí atd. Za rozhodující z hlediska 

bezpečnosti se považuje materiál tělesa, víka a ostatních tlakem namáhaných součástí. Pro 

výrobu armatur nižších tlaků a teplot do 200° C se používá šedá nebo tvárná litina. Pro vyšší 

tlaky ocel, jejichž chemické složení závisí na provozní teplotě armatury. Materiály armatur 

jsou určeny normou ČSN 133020 a materiály dílců jsou v tabulce 1. [1] 

 Tab. 1. Používané materiály KK. [1] 

  Uhlíková ocel Nerezová ocel 

Název součásti 
pro běžné teploty        od -29°C do 

+200°C    (+400°C) 

pro nízké 

teploty   

od -46°C  

do +200°C 

(+400°C) 

austenitická a 

martenzitická              

od -60°C do 

+200°C (+400) 

Těleso 

1.0570                (S355J2G3, A105) 

1.0566                  

(P355NL1, 

A350LF2) 

1.4541 

(A182F304)    

1.4571 

(A182F316)    

1.4021 

(A182F6a) Víko 

Koule 

A 182 F304, A 182 F316, A 350 LF2+EPN,   A 350 

LF2+HF, A 105+EPN, A 182 F6a 

1.4541 (A 

182F304)   

1.4571 (A182 

F316) 

Čep ovládací 

               1.4021, A 182 F6a, A 304, 

A 316 
  

1.4571 

(A182F316)    

1.4021 

(A182F6a) 

Sedlo PTFE, Plněný PTFE, PEEK 

Sedlo kombinované 

A 350 LF2+ENP, A 350 LF2-HF, A 105+ENP, 

A105+HF, A 182 F6a, A 182 F304, A 182 F316 

1.4541 (A 

182F304)   

1.4571 (A182 

F316) 

Sedlo těsnění K91.3 PFTE, NYLON, DEVLON, PEEK, HNBR, VITON 

Pružiny AISI 302, Inconel X750 Inconel X750 

Ložiska CS+PFTE, SS+PFTE SS+PFTE 

Šrouby 

8.8, A 193 B7M 

1.7709,                                 

A 320 L7,  A 

320 L7M 

A 320 L7,  A 

320 L7M 

Matice 8, A194 2H, A 194 2HM 

1.7733, A 194 

Gr.4 
A 194 Gr.4 

Těsnivo NBR, HNBR, VITON, PFTE, GRAFIT, LIPSEAL 
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2.3 Skupiny dílců KK 

KK můžeme rozdělit na šroubované a celosvařované. Skupiny dílců a popis zobrazují obr. 4. a 

tab.  2. 

 

Obr. 4. Skupina dílců KK šroubovaného a celosvařovaného provedení. 

Tab. 2. Popis a pozice dílců.   

Pozice Součást 

1 Těleso 

2 Víko 

3 Koule 

4 Ovládací čep 

5 Sedlo 

6 Příruba 

8 Těleso ložiska 

10 Pouzdro 

12,14,16,17 Ložiska 

30,33 Šrouby 

31 Matice 

20 Pružiny 

5/1 Sedlové těsnění 

5/2,51,55,57,58 O kroužky 

52,60,62 Těsnivo 

 51,65,66  Speciální těsnění 
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1. Dílce namáhané vnitřním přetlakem  

Jsou to díly kompletního tělesa, skládající se z jednoho tělesa a víka dimenzí do DN 100 a 

z tělesa a dvou vík u dimenzí nad DN 150. Vyhrazená tlaková zařízení jsou konstrukční 

tlakové celky tvořící vymezené prostory s pevnými, nepohyblivými stěnami, na které působí 

plynné nebo kapalné látky vnitřním přetlakem. Tlakové zařízení musí být konstruované, 

vyrobené a zkoušené na největší přípustný přetlak, největší popř. nejnižší přípustnou teplotu a 

zabezpečené proti jejich překročení, dále musí být tak provozované a udržované, aby byla 

zajištěna bezpečnost obsluhy a zařízení. Těleso a víka KK se vyrábí z kovaných nebo 

kovaných a svařovaných polotovarů. Kované součástí,ve kterých je přítomen tlak musí být 

kovány blízko konečnému tvaru a velikosti. Materiály musí být opatřeny dokumentovanými 

specifikacemi, které musí zahrnovat požadavky na chemické vlastnosti, tepelné zpracování, 

mechanické vlastnosti, zkoušení a certifikaci. Pro výrobu tlakem namáhaných součástí KK se 

používají nejčastěji oceli s nízkým obsahem uhlíku. Platí, že uhlík zhoršuje houževnatost 

oceli a s jeho vyšším obsahem klesá horní úroveň nárazové práce (KV), zobrazeno na obr. 4. 

[3;4] 

 

Obr. 4. Vliv uhlíku na nárazovou práci KV v závislosti na teplotě zkoušení. [4] 
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Nejčastěji používaným materiálem pro výrobu tělesa a víka je materiál pro nízké teploty  

do -46°C S355J2. Chemické složení a mechanické vlastnosti se stanovují u každé tavby.  

Materiál je certifikovaný dle EN 10204, viz tab. 3. 

Tab. 3.  Certifikát materiálu S355J2 

 

Kulové kohouty se pevnostně propočítávají a kontrolují. Těsnost mezi tělesem a víkem 

zajišťuje kombinované těsnění – „O“ kroužek a ploché těsnění. K horní části tělesa je 

prostřednictvím šroubů připojena příruba, která je proti pootočení pojištěna kolíky. Těsnost 

mezi tělesem a přírubou zajišťuje zdvojené kombinované těsnění – speciální a ploché těsnění.  
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2. Dílce tvořící uzávěr KK. 

 Koule se do tělesa vkládá z boku a je uložena v čepech, nebo jako plovoucí. Povrch 

koule je v závislosti na pracovní látce pokryt vrstvou chromu, niklu, nebo speciálním 

nástřikem tvrdokovu. Povrch koule po nánosu nástřiku, nebo pokovení má vždy 

tvrdost více jak 900 HV. Pro některé aplikace se používají koule celonerezové, bez 

pokovování a nástřiku.  

 Sedla jsou trvale přitlačovány ke kouli pružinami, nebo pomoci tlaku pracovní látky. 

Jsou vyráběny tyto tři konstrukce sedel. 

-Provedení sedla měkotěsnícího, kde primárním těsněním je TEFLON, NYLON, 

PEEK. Tento typ sedel je vhodný pro kapalné pracovní látky a plyn neobsahující 

žádné mechanické příměsi, viz obr. 5. 

 

Obr. 5. Sedlo měkotěsnící. [1] 

-Provedení sedla s kombinovaným těsněním. Kovový kontakt mezi koulí a sedlem 

zabezpečuje, že nedochází k přímému kontaktu mezi pracovní látkou a sekundárním 

těsněním, které je ze speciální pryže s vysokou tvrdostí a elasticitou. Dobrých 

kluzných vlastností u tohoto provedení je dosaženo vrstvou niklu na kouli o tvrdostí 

900HV a na sedle s tvrdostí 500HV. Tento typ sedla je vhodný pro plynné pracovní 

látky s obsahem nečistot, viz obr. 6. 

 

 

Obr. 6. Sedlo s kombinovaným těsněním. [1] 
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-Provedení sedla kovovětěsnicího má zajištěnou těsnost pomocí tvrdokovu na sedle, 

spolu s nástřikem tvrdokovu na kouli. Tento typ je vhodný pro jakekoliv pracovní 

látky s obsahem nečistot, je rovněž vhodný pro vyšší teploty pracovní látky, viz obr. 7. 

 

 Obr. 7. Sedlo kovovětěsnící. [1] 

3. Ostatní dílce přicházející do styku s mediem 

Ovládací čep je uložen v přírubě v samomazném pouzdru. Axiální poloha ovládacího čepu je 

vymezena kluznými podložkami. Těsnost ovládacího čepu v přírubě zajišťuje ztrojené 

kombinované těsnění – primárně hlavní speciální těsnění, sekundárně „O“ kroužky umístěné 

v pouzdře. Správná poloha soustavy těsnících elementů a pouzdra je vymezena závitovým 

kroužkem přes přítlačný kroužek. 

3 Zkoušení a kontrola materiálu KK. 

Zkoušení materiálu můžeme rozdělit na destruktivní a nedestruktivní. Kontrola tavby se 

provádí chemickou analýzou, na základě které se urči složení materiálu. 

3.1 Chemické složení materiálu. 

Spektrální analýza chemického složení kovů slouží pro specifikaci a kontrolu materiálu. 

Analýzováný materiál je ojiskřován za pomoci odjiskřovací pistole. Po spuštění analýzy dojde 

mezi vzorkem a elektrodou umístěné v odjiskřovací pistoli k elektrickému výboji. Tímto se 

vybudí jednotlivé atomy prvků obsažených ve vzorku. Tyto vybuzené atomy při návratu do 

rovnovážného stavu vyzařují světlo na charakteristických vlnových délkách příslušející 

analyzovaným prvkům. Výslednou koncentraci analyzovaného prvku dostáváme převodem 

naměřené intenzity světla příslušné spektrální čáry na koncentraci. Tento převod se provádí na 

základě kalibraci spektrometru a kalibračních křivek pro jednotlivé typy materiálu (např. 

uhlíkaté, nízkolegované oceli …) a pro jednotlivé prvky v daném koncentračním pásmu. 

Kalibrace spektrometru se provádí pomocí kalibračních etalonů.    
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3.2  Nedestruktívní zkoušky 

Je známo, že každý výrobek nebo polotovar může obsahovat vnitřní či vnější vady nebo 

nežádoucí odchylky struktury. Přítomnost vad v kritických oblastech pak může podstatně 

ovlivnit životnost výrobku. Výhodou nedestruktivních metod proti metodám destruktivním 

spočívá v tom, že výrobek po zkoušce zůstává v nezměněném stavu pro další použití. 

 

3.2.2 Ultrazvuková zkouška 

Je založena na fyzikálním jevu, který popisuje šíření ultrazvukových vln v materiálech. Do 

materiálu se pomoci měniče, umístěného ve speciální hlavici vyšle ultrazvuková vlna a čeká 

se na odražené ultrazvukové vlny. Velikost těchto vln je závislá na velikosti překážky. 

Nejrozšířenější a také pro kontrolu svaru a polotovaru KK používána je odrazová metoda. Je 

založena na principu odrazu ultrazvukových vln na rozhraní dvou prostředí. Ultrazvukový 

svazek může být vysílán spojitě nebo impulsově. Metoda umožňuje provádět zkoušky pouze 

z jedné strany. Impulzová odrazová metoda je založena na principu průchodu ultrazvukového 

impulzu zkoušeným materiálem. Tento impuls na rozhraní dvou prostředí odrazí a vrátí zpět. 

Z údajů lze zjistit nejen přítomnost vady ve zkoušeném materiálu, ale i vzdálenost od 

povrchu. Tato metoda je nejpoužívanější v ultrazvukové defektoskopii, viz obr. 8. [5] 

 

Obr. 8. Ultrazvuková zkouška svarového spojení víka a tělesa KK z provozu. 
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3.2.3 Rentgenová zkouška 

Princip zkoušky prozařováním je založen na rozdílu změny hustoty toku částic prošlého 

zkušebním předmětem mezi místem s vadou a místem bez vady. Tento rozdíl bude tím větší, 

čím větší je poměr velikosti vady k prozařované tloušťce ve směru záření a čím větší je rozdíl 

lineárního koeficientu zeslabení vady a zkoušeného materiálu. Před zkouškou prozařování je 

nutné provézt vizuální kontrolu, pak se přistupuje ke zkoušce prozářením. Podle tloušťky 

stěn, se používají tři zdroje záření, rentgenky pro malé tloušťky, betatrony a radioizotopy 

vhodné pro rentgenování proměnlivých tlouštěk materiálů. Záření prošlé kontrolovaným 

materiálem se registruje například fotograficky. Přesná poloha vad se určuje bud dvojím 

snímkováním (v navzájem kolmých směrech), nebo dvojí expozici na tentýž film po posunu 

zdroje záření rovnoběžně s rovinou filmu, viz obr. 9. [4] 

 

 

Obr. 9. Rentgenová zkouška svaru tělesa a víka z provozu. 
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3.2.4 Zkouška penetrační metodou 

Je prostředkem zjišťování necelistvosti u neporézních kovů a jiných materiálu. Typickými 

necelistvostmi zjišťované touto metodou jsou trhliny, praskliny, přeložky, rozvrstvení a 

pórovitost. Princip zkoušky spočívá v tom, že se na zkoušený povrch nanese kapalný 

penetrant a nechá se vnikat do necelistvostí. Poté se přebytečný penetrant odstraní, zkoušený 

předmět se osuší a nanese se vývojka. Vývojka slouží jako prostředí, do kterého vzlína a 

absorbuje se penetrant, zachycený v necelistvostech a rovněž je kontrastní pozadí pro zvýšení 

viditelnosti indikací penetrantu. Indikace zjišťované pomoci barevně kontrastních penetrantů 

se vyšetřují při viditelném světle. Indikace zjišťované pomoci fluorescenčních penetrantů se 

musí vyšetřovat pod ultrafialovým světlem. Potřebná úprava povrchu broušením nebo 

opracováním je nutná v případech, kdy nepravidelností povrchu by mohl zakrývat indikace 

nepřípustných necelistvostí, viz obr. 10. [5;6] 

 

Obr. 10. Kapilární zkouška přivařovacího konce víka v provozu. 
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3.3 Destruktívní zkoušky. 

Destruktívní zkoušky slouží pro stanovení mechanických charakteristik materiálů. Člení se na 

krátkodobé a dlouhodobé, z hlediska rychlosti zatěžování na statické a dynamické. Výsledky 

zkoušek jsou důležité pro dlouhodobou a správnou funkcí armatur. [6] 

3.3.1 Zkouška tahem 

Tato zkouška je jednou ze základních mechanických zkoušek a je určena pro stanovení 

mechanických charakteristik materiálu. Zkušební těleso tvaru dané normou EN ISO 6892-1 se 

zatěžuje ve zkušebním stroji pomalu rostoucí silou až do porušení a zapisuje se jeho 

deformace. Zkouška poskytuje základní údaje o materiálu a to hodnoty mechanických 

vlastnosti, tahový diagram a informace o metalurgických a strukturních činitelích ovlivňující 

proces porušení. Závislost mezi napětím a prodloužením zkušební tyče je znázorněno na 

diagramu, viz obr. 11. [7] 

 

Obr. 11. Diagram tahové zkoušky materiálu tělesa P 265GH. 
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3.3.2 Zkouška rázem v ohybu 

Účelem zkoušky je posouzení houževnatosti materiálu, popřípadě jeho odolnosti proti 

křehkému porušení. Zkušební tyč je čtvercového průřezu s vrubem. Geometrie vzorku je dána 

normou. Princip spočívá v přeražení zkušební tyče jedním rázem kyvadlového kladiva za 

předepsaných podmínek. Měřítkem odolnosti je nárazová práce v Joulech. Všechny uhlíkové 

a nízkolegované oceli pro součásti, ve kterých je přítomen tlak, v armaturách se 

specifikovanou konstrukční teplotu pod -29°C musí být zkoušeny na vrubovou houževnatost 

rázovou zkouškou podle Charpyho, s V vrubem.  Zkušební vzorky musí být odebrány ze 

stejné tavby a při stejném tepelném zpracování jako materiál výrobku, viz obr. 12. [6] 

 

Obr. 12. Kyvadlové rázové kladivo s uložením zkušebního vzorku při zkoušce podle Izoda a 

podle  Charpyho. [6] 

4 Pokovování dílů KK 

4.1 Chemické niklování 

4.1.1 Procesy a chemické složení povlaku 

Počátky technologie chemického niklování se datují do druhé poloviny 19. století. První 

patent byl přihlášen v roce 1916. Průmyslového rozšíření však tato technologie zažila po roce 

1946 a to v USA. Povrchové nanášení chemickým niklem je bezproudový způsob ochrany 

proti korozi a opotřebení. Pokud hovoříme o povlacích z niklu, jsou tím míněny chemicky 

vytvořené povlaky s vysokým obsahem fosforu. Od okamžiku, kdy se tyto povlaky objevily, 
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nahrazují dříve používané povlaky s nízkým obsahem fosforu a povlaky nanesené 

elektrochemickou cestou. U kulových kohoutů pro průmyslové použití se nikluji koule a 

sedla. Rozhodující předností je úplně rovnoměrné nanesení vrstvy a to i na silně 

profilovaných tvarech, hranách, kde se nevytváří zhrubnutí, proto je další opracování 

zbytečné. Další předností je nižší pórovitost a tedy i vyšší korozní odolnost. Chemické 

niklování nepatří mezi nejrozšířenější technologie. Je to dáno energetickou náročností 

procesu, pracuje se při teplotě okolo 90°C a vysokými požadavky na čistotu a přesnost při 

niklování. Chemické niklování od svého vzniku prošlo mnoha vývojovými stupni, avšak 

princip zůstal stejný a lze ho shrnout do rovnice (1). 

                  NiSO4+6NaH2PO2=Ni+2P+2H2+Na2SO4+4NaH2PO3       (1) 

Reálně používané lázně pro chemické niklování jsou složitější a obsahují mimo složky 

zabezpečující přísun niklu a redukčního činidla, celou řadu pro provoz nezbytných složek a to 

např. katalyzátory, stabilizátory, regulátory pH, smáčedla. Povlak niklu není vylučován jako 

čistý nikl, ale ve formě slitiny niklu s fosforem. Struktura chemicky nanášeným niklem je 

amorfní s homogenně rozptýlenou Ni3P fází. Obsah fosforu se pohybuje okolo 12% a má vliv 

na následné mechanické a chemické vlastnosti vyloučeného povlaku. [8;9] 

4.1.2 Příprava a předběžné zpracování materiálu 

Důležité pro bezchybné nanesení povlaku niklu je důkladné chemické odmaštění součástí tzn. 

úplné odstranění olejů a tuku. Pracovní operace k zajištění dobrého odmaštění spočívá 

v ponoření součásti do asi 60°C horkého, alkalického roztoku, následuje dvojoplach ve  20° C 

vodě. Další operací je moření. Provádí se mírnými roztoky kyseliny sírové (koncentrace 5%) s 

přidáním inhibitoru, aby se zabránilo vodíkovému zkřehnutí uhlíkových ocelí a 

mezikrystalické korozi nerezavějících ocelí. Jako poslední operace čištění před niklováním se 

zařazuje elektrolytické odmaštění. Při elektrolytickém odmašťování dochází v důsledku 

vývoje plynů k mechanickému odmaštění tenkého mastného filmu. Rozděluje se na katodické 

a anodické odmašťování. [11] 

4.1.3 Proces bezproudového niklování 

Proces bezproudového niklování je založen na redukci niklu (soli síranu nikelnatého) 

v přítomnosti redukčního činidla (fosfornanu sodného) ve vodném roztoku s tvorbou slitiny 

niklu a fosforu při teplotě 75-93°C. Je důležité danou teplotu dodržet, protože při nižších 
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teplotách se nikl neredukuje. Lázeň musí mít pH v rozmezí 4,6-5,2. Regulace pH probíhá 

automaticky prostřednictvím elektronického měřiče pH, kterým řídime dávkovací čerpadla 

pro doplňování roztoku. V lázní, pro bezproudové niklování kolísá koncentrace kovového 

niklu mezi 5,6-6,2 g/l. Regulace a dávkování probíhá automaticky pomocí zařízení, které 

fotometricky sleduje obsah niklu a pomoci dávkovacích čerpadel dávkuje produkty pro 

doplňování roztoku. Koncentrace fosfornanu sodného 33-43g/l se kontroluje jednou týdně 

pomocí odměrné analýzy. Při správné koncentraci niklu a teplotě lázně je rychlost vylučování 

12µm/hodinu. U KK se niklují částí kde je požadována jak tvrdost, kluznost tak i 

korozivzdornost. Niklují se koule a sedla na tloušťky od 0,03 do 0,08mm požadované dle 

specifikace a prostředí, viz obr. 13. [8;9] 

 

Obr. 13. Koule po naniklování, před tepelným zpracováním z provozu. 

4.1.4 Tepelné zpracování po povlakování 

Z důvodu zajištění odolností proti opotřebení a zajištění dobrých kluzných vlastnosti mezi 

kouli a sedlem se koule po nánosu niklu ještě dále tepelně zpracovává z důvodu zvětšení 

tvrdosti. Sedla zůstávají bez tepelného zpracování po naniklování s tvrdostí 500HV. 

Rozdílnou tvrdostí získáme vynikající kluzné vlastnosti mezi třením namáhanými plochami 

na kouli a sedlech. Tepelné zpracování se provádí bezprostředně po ukončení procesu 

nanášení. Tepelné zpracování se provádí při teplotě 400°C po dobu 1hodiny a vede k jemně 

rozptýlené precipitaci fosfidu niklu. Dosažená tvrdost odpovídá obrázku č. 14. Maximální 
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tvrdost je 950HV,minimální tvrdost naměřená na součásti je 850HV. Tvrdost je funkce času a 

teploty. [9] 

 

Obr. 14. Diagram pro tepelné zpracování (vytvrzení). [9] 

 

4.1.5 Kontroly a zkoušky povlaků po niklování 

Postup k ověřování správnosti všech etap zpracování požaduje, aby současně se 

zpracovanými součástmi byly zpracovány 2 až 3 zkušební vzorky, na nichž se provedou 

ověřovací zkoušky. Rozměr zkušebních vzorků je 50 x 100 x 1 mm, materiálem je uhlíková 

ocel. 

 Standartní postupy kontroly po nanesení niklu. [9] 

 Vizuální kontrola - součástí jsou kontrolovány vizuálně za účelem kontroly jejich 

vzhledu. Poniklované povrchy musí být stejnoměrné, bez důlků, pórů, puchýřů a 

povrchových vad. Změny zbarvení v důsledku tepelného zpracování nebo oplachnutí 

se nepovažují za důvod k vyřazení. 

 Tloušťka povlaku - měří se na vzorcích zpracovanými společně s 

niklovanými součástmi a to pomoci metody zvážení – poniklování - zvážení. 
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 Kontrola přilnavosti 

a)Zkouška probíjením-na nedůležitých površích poniklovaných součástí, se provádí 

zkouška přilnavosti pomoci rázové metody. 

b)zkouška hlazením-provádí se odíráním plochy o velikosti 5 cm
2
poniklovaného 

povrchu, nástrojem s hladkým koncem po dobu asi 15s. Vhodným nástrojem je 

ocelová tyč o průměru 6 mm s hladkým polokulovitým koncem. Neměly by se 

vyskytnout puchýře, nadzvedávání ani odlupování povlaku. 

Nestandartní postupy kontroly jsou následující: [9] 

 Tloušťka povlaku - mikroskopická kontrola řezu vzorku. Provádí se u každé lázně. 

 Tvrdost - kontrola tvrdosti podle Vickerse se zatížením 100 g nebo 50g na řezu 

zkušebního vzorku. 

 Přilnavost - zkouška zkušebního vzorku ohybem. 

 Pórovitost - feroxylová zkouška na součástech z uhlíkové oceli. 

 Odolnost proti korozi - zrychlená zkouška v solné mlze. 

4.1.7 Nikl a kompozitní povlaky. 

V průmyslové praxi, zejména ve výrobě průmyslových armatur se vyskytují výrobky, u nichž 

je odolnosti dosahováno nanesením karbidu wolframu. Jako alternativní možnost může být 

použito současné nanášení niklu a karbidu křemíku. V souvislosti s chemickým nanášeným 

niklem se objevují i povlaky z pigmentového niklu (jež v sobě obsahují jiné látky) neboli 

kompozitní povlaky. Kompozitní povlaky vznikají tak, že v niklové lázni jsou suspendovány 

velmi jemné prášky, obvykle menší než jeden mikrometr. Během reakce vzniká povlak, který 

v sobě uzavírá tento prášek, jehož obsah přesahuje 20 objemových procent. Kompozitní 

povlaky niklu s vysokým obsahem fosforu, zachovávají všechny vlastnosti niklu, mezi které 

patří rovnoměrnost tloušťky a dobrá odolnost proti korozi a doplňuje je o vlastnosti 

konkrétního prášku obsaženého v povlaku. [10] 

Používají se následující druhy kompozitních povlaků  

 Karbid křemíku (SiC) se zvýšenou odolností proti vysokým teplotám, lepší než chrom. 

 Teflon (PTFE) s charakteristickou odolnosti při středních teplotách. Vrstva má nízký 

koeficient tření a dobré kluzné vlastnosti. 
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 4.1.8 Srovnání základních vlastností. 

Jestliže se omezíme jen na některé základní vlastnosti, můžeme v následující tabulce srovnat 

tři různé materiály povlaků – nikl, karbidu wolframu a kompozitního povlaku niklu a karbidu 

křemíku, viz tab. 4. 

Tabulka. 4. Porovnání různých povlaků [10] 

Typ 

povlaku 

Nanesená 

tloušťka,    

[ µm ]  

Potřeba 

konečné 

úpravy 

Konečná 

tloušťka,    

[ µm ] 

Tvrdost 

bez 

tep.zprac.   

[HV] 

Konečná tvrdost, [ 

HV] 

Ni 75 Ne 75 550 1050 

WC 150-300 Ano 80-150 -  1100 

Ni+SiC 15-75 Ne 15-75 -  (1400)* 

*Přibližný údaj. 

 

Tvrdost vyloučeného povlaku Ni+SiC se zvyšuje vlivem tvrdosti prášku, který je 

dispergován. SiC má tvrdost rovnající se cca 10 na Mohsově stupnici, tedy 3000 HV, tvrdost 

zpracovaného niklu je 1050 HV. Uvedeme-li konkrétní hodnotu pak tvrdost povlaku je 1400 

HV. Tyto vlastnosti předurčují tento povlak pro použití v blízké budoucnosti. 

 

4.2 Zinkování  

Tato povrchová úprava, je určena k antikorozní ochraně částí armatur, kde je požadována 

pouze odolnost proti korozi. Jedná se především o pokovení šroubů, matic a dalších drobných 

dílů, kde nejsou požadovány s antikorozními vlastnostmi například tvrdost, dobré třecí 

vlastnosti a odolnost proti chemickým látkám. Existují dva základní druhy zinkování, a to 

žárové zinkování ponorem a pro antikorozní ochranu spojovacích součástí KK galvanické 

pokovování. 
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4.2.1 Galvanické zinkování 

Je to elektrolytický děj, při kterém se na elektricky vodivé materiály, a to především na 

ocelové díly, které jsou katodou, elektrochemicky vyloučí zinkový povlak rozpouštěním 

zinku, tvořící anodu. Vytvoří se nejen antikorozní, ale také estetický povlak. Kvalita 

povrchové úpravy je závislá na kvalitě vstupního materiálu. Dílce musí být zbaveny hrubých 

okují, barev, hloubkové koroze a mastnoty.  

Vlastní pokovování se provádí v zinkovací lázni. Do tohoto roztoku je zavedena anoda ve 

tvaru destičky a průchodem elektrického proudu se uvolňují ionty z roztoku, které se 

rovnoměrně usazují na povrchu předmětu.  

Z důvodu správného pokovení, je potřeba dílce řádně připravit. Přípravy se skládají 

z mechanické a chemické částí. V mechanické části se součástí zbavují nečistot například 

kartáčováním, otíráním pískem v bubnu, nebo broušením. Chemická část slouží k očištění od 

zoxidovaných povrchů, a také k důkladnému odmaštění výrobku.  

Technologický postup se přizpůsobuje druhu předmětu, stavu povrchu, druhu lázně a technice 

pokovení. Na jakost povlaku má vliv soubor technologických, elektrických a tepelně 

technických podmínek a veličin, které je nutno respektovat podle požadované kvality a typu 

lázně.[11]  

Pro galvanické zinkování se používají tyto druhy lázní. [12] 

 Alkalické kyanidové lázně - nejsou náročné na předpravu povrchu před pozinkováním. 

Nevýhodou je hygienická a ekologická nebezpečnost kyanidu, která vedla k nahrazení 

jinými procesy.  

 Alkalické nekyanidové lázně – snadná a levná likvidace odpadních vod a možnost 

nahrazení kyanidového elektrolytu bez změn technologického zařízení. Nevýhodou je 

nízká vylučovací rychlost a horší mechanické vlastnosti povlaku. 

 Slabé kyselé lázně – nejkvalitnější z hlediska estetického. V tomto typu se poměrně 

snadno zinkuje litina.  

 Slitinové zinkové lázně – podstatnou výhodou je vysoká korozní odolnost, jak 

vlastních povlaků, tak i konverzních úprav (část kovu na povrchu reaguje s chemickou 

lázní a změní se na nepropustnou sloučeninu pevně lpící na upravovaném povrchu. 

Chromátové povrchy na slitinových povlacích jsou korozně odolné i za vyšších teplot, 
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kdy srovnatelné chromáty na zinku ztratí svou protikorozní ochranu. Výhody jsou 

vykoupeny komplikovanou a nákladnější technologii a v některých případech i 

problémy při likvidaci odpadů.  

   

4.3 Chromování 

Chrom, je se zřetelem ke svému normálnímu potenciálu poměrně neušlechtily kov, přesto se 

chová jako kov ušlechtilý. Je to způsobeno tím, že i při nejmenším oxidačním účinku se jeho 

povrch pasivuje. Korozní odolnost pasivovaného chromu lze vysvětlit i tím, že se jeho povrch 

nesnadno smáčí. Tvrdé chromování je elektrolytický proces, při kterém se vytvářejí funkční 

vrstvy na součástech. Tato technologie je používána několik desetiletí. Co se týče vlastního 

mechanismu vylučování chromových povlaků, vytvářejí se při katodické redukci oxidu 

chromového na katodě filmy chromanu chromitého. Povlak je vytvářen z roztoku oxidu 

chromového CrO3 a kyseliny sírové H2SO4 , za použití Pb-Sb a Pb-Sn anody. Kyselina 

chromová je zdrojem kovového chromu, který je během reakce redukován z šestimocného 

chromu (Cr
6+

). Kyselina sírová slouží jako katalyzátor v průběhu komplexního procesu 

redukce šesti elektronu. Reakce není příliš efektivní, pouze 15% galvanického proudu je 

využito pro vznik chromu v kovovém stavu, zbytek je spotřebován na k uvolňování vodíku na 

části povrchu.  

Otěruvzdornost tvrdého chromu je dána, vysokou tvrdosti povlaku, která se pohybuje okolo 

1000 HV. Výhodou povlaku je nízký koeficient tření a korozní odolnost. Povlak může být 

použit i v širokém rozmezí pracovních teplot, tvrdost a otěruvzdornost zůstává nezměněna i 

při teplotách nad 200°C.V chromovém povlaku působí zbytkové pnutí, vzniklé během 

procesu uvolňování vodíku. Pnutí může způsobovat vznik sítě jemných mikroprasklin. 

Prochází li praskliny celou tloušťkou povlaku, až k základnímu materiálu dochází 

k výraznému poklesu korozi vzdornosti, což může mít na koulí KK za následek zkrácení 

životnosti armatury. Další nevýhodou je při srovnání s bezproudovým nanášením niklu různá 

tloušťka vrstvy a tím nutnost dalšího opracování po nanesení. Nevýhodou tvrdého 

chromování je i neekologičnost celého procesu. [11] 
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5 Zkouška seismické způsobilostí 

Jedním z požadavku na dodávku kulových kohoutů pro jaderné elektrárny je zkouška 

odolnosti proti zemětřesení. 

5.1 Předmět, cíl a průběh zkoušky 

KK jsou vyrobeny jako seizmicky odolné a zachovávají si funkčnost při současném působení 

zatížení bezprostředně od potrubí, а také zatížení od seismických účinků. Zařazení armatur do 

1. kategorie seizmické odolnosti musí být potvrzeno kvalifikačnímí zkouškami typových 

vzorků. Cílem zkoušky je ověření seismické způsobilosti a mechanické odolností (sinusové 

vibrace) zkoušeného KK. Během zkoušky a po zkoušce jsou prováděny kontroly pevnosti, 

těsnosti a funkčnosti armatury. Zkoušky, byly provedeny na zkušebním zařízení TIRAvib, 

(obr. 15). Kulový kohout, je upevněn na upínací konzole a ta je připevněna ke zkušebnímu 

stendu v běžné pracovní poloze. Kohout je propojen hadicemi s tlakovým zařízením (kontrola 

těsnosti a pevnosti). Průběžná kontrola mechanického poškození se provádí vizuálně během 

zkoušky a po zkoušce, kontrola těsnosti a pevnosti po jednotlivých zkouškách. Před 

zahájením zkoušek je provedena vstupní prohlídka, kontrola zapojení přístroje a kontrolní 

tlaková zkouška. 

  

Obr. 15. Zkušební zařízení.  



 

24 
 

 

5.2 Zkouška vibrační odolnosti KK DN40   

Zkouška se provádí rozkmitanými sinusovými vibracemi ve frekvenčním pásmu 2Hz- 200Hz 

s konstantní amplitudou zrychlení 1g, doba trvání zkoušky: 10cyklů/osa s rychlostí 

přelaďování frekvence 2oct/min ve třech osách (x,y,z). KK byl během zkoušky v otevřeném 

stavu, tlak 1,6 MPa. Po zkoušce je provedena kontrola případného mechanického poškození, 

funkce (zavření a otevření), těsnosti a pevnosti, viz obr. 16,17,18 (červený průběh-snímač 

zrychlení na ovládací páce). [13] 
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5.3 Jednofrekvenční zkouška (RIM) 

Zkoušky na úrovní projektového zemětřesení (SL-1) se provádějí rozkmitanou sinusovou 

vlnou s ekvivalentem buzení rovným jedné polovině zrychlení dané RIM křivkou pro každý 

pravoúhlý směr. Každý cyklus procházel intervalem 2Hz-35Hz-2Hz. 
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Zkouška na úrovní maximálního výpočtového zemětřesení (SL-2) se provádí sérii 

jednofrekvenčních sinových pulzů oddělených 1/3 oktávy na požadovaném frekvenčním 

rozsahu 2Hz-35Hz v každé pravoůhlé ose. Vybuzení na každé frekvenci má formu spojité 

série sinusových impulzů, kde každý impulz měl 12-15 oscilaci-viz tabulka 4 a obr. 19. [13] 

Tab. 4. Stanovené hodnoty pro jednofrekvenční seizmické zkoušky odpovídající RIM-křivce 

 

 

                                                        Obr. 19. RIM-křivka. [13] 

 

5.4 Pozkoušková prohlídka a závěr 

Po ukončení zkoušek je provedena prohlídka, zkoušky funkčnosti, těsnosti a pevnosti 

zkoušeného kulového kohoutu, který nevykazoval zjevné mechanické poškození. Výsledky 
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zkoušek vyhovují a zkoušená armatura je seismicky a vibračně odolná vůči vnějším 

mechanickým vlivům. Chod je plynulý, bez rázů a zadrhávání. Při zkoušce těsnosti kohout 

vyhověl. 

6 Závěr 

Spolehlivá a správná funkce KK po celou dobu jeho životností, je ve značné míře dána 

správnou volbou materiálu. Ten podstatně ovlivní svou cenou, dostupností i opracovatelností, 

hospodárnost výroby a konečnou cenu výrobku. V důsledku hospodářské krize, konkurencí 

(hlavně z Asie) a požadavkům pro zlepšení životního prostředí, je nutné čím dál více věnovat 

pozornost správné volbě vstupních polotovarů a materiálů. Zaváděním nových postupů 

opracování, svařování, pokovování a zavádění nových materiálu, dává předpoklad k rozvoji 

v tomto odvětví průmyslu. Cílem práce bylo popsat technologií výroby a materiálové 

charakteristiky kulových kohoutů, což bylo splněno.  
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