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Abstrakt 

Objemovým tvářením lze docílit vhodného strukturního stavu a s tím i vhodných 

mechanických vlastností bez vnitřních necelistvostí a osových trhlin. Docházet však může ke 

tvorbě vad povrchových. Důvodem může být tepelné pnutí vzniklé rychlým chladnutím. 

V rámci experimentu bylo zkoumáno deformační chování ingotu při radiálním kování na 

vysokorychlostním hydraulickém lisu SMX-800 v provozu Vítkovice-Hammering. Vstupní 

ingot V6EX byl z nízkouhlíkové oceli 42CrMo4 o průměru 730 mm. Kromě tohoto bylo 

cílem práce zjistit přiléhavost numerické simulace použité pro predikci deformačního chování 

s reálným stavem získaným po vykování. K tomuto účelu bylo využito 3D scanneru a poté 

provedeno vzájemné srovnání. Vedle uvedených cílů byl ověřován také současně prováděný 

způsob ohřevu tvářeného ingotu. 

 

Klíčová slova: 3D sken, FEM, radiální kování, ohřev 

 

Abstract 

By volume forming optimal microstructure together with suitable mechanical 

properties without inner porosity and axial cracks can be reached.  Nevertheless surface 

defects can occur. The reason can be residual stress caused by quick cooling. In the 

experiment simulation of radial forging on hydraulic press SMX-800 in 

Vítkovice-Hammering works was examinated. The original ingot was V6EX polygon type of 

730 mm diameter, made of low carbon 42CrMo4 steel. In addition to that, the aim of the work 

was to obtain tightness of numerical simulation used for prediction of deformation behavior 

with the actual result after forging. For this purpose was used a 3D scanner and after scanning 

was carried out a comparision. Aside from that aims, method of heating wrought  ingot was 

simultaneously verificated. 

 

Key words: 3D scanner, FEM, Radial Forging, Heat 
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1 ÚVOD
 

Přestože se kováním zpracovává pouze cca 5 % celkové výroby oceli, nelze si  bez 

výkovků představit současnou výrobu veškerého strojírenství. Hmotnost výkovků se pohybuje 

od desítek gramů (zápustkově kované součásti strojů) až po 600 t (volně kované rotory 

turbín). Podle způsobu tváření (stupňů volnosti tvářeného kovu) je možno rozlišit: volné a 

zápustkové kování. 

Velmi nedávno byla zprovozněna ve firmě Vítkovice Hammering  nejmodernější 

rychlokovárna v ČR a zároveň i v celé Evropě. Je to největší investice ve strojírenství za 

posledních 20 let, která má zajistit udržení konkurenceschopnosti na trhu zejména pak v době 

krize lze díky zvýšené poptávce snáze uplatňovat konkurenční výhody. Jednou z těchto výhod 

je zvýšení využití kovu díky minimalizaci hlavy ingotu při zachování užitných vlastností a 

konkurovat tak kontislitkům kvalitou a efektivností produkce. 

Výkovky budou odebírat především zákazníci z automobilového a petrochemického 

průmyslu, z oboru energetiky, těžby nerostných surovin a železniční dopravy. Zhruba 30 

procent produkce bude směřovat k oběma výrobcům bezešvých vysokotlakých ocelových 

lahví v rámci skupiny Vítkovice Machinery Group [1]. 

Předkládaná práce bude dále zaměřena na MKP, konkrétně na numerickou simulaci 

kování pomocí programu Forge 2009. Výstupem by měl být průběh kování popsán z hlediska 

získaných dat o rozložení napětí, intenzitě deformace, případných přeložkách, toku materiálu, 

teplotě apod. Dílčím cílem pak bude stanovit křivku ohřevu pro daný typ ingotu, která 

pomůže potvrdit nebo vyvrátit oprávněnost v současnosti aplikované doby ohřevu ingotů.   

V další části DP bude popsána další inovace tohoto desetiletí. Jedná se o ruční skener, 

který byl použit k digitalizaci zhotoveného výkovku. Tento způsob přenášení reálných dat do 

podoby modelů užívaných při numerických simulacích je velmi progresivní metodou 

používanou jak pro verifikaci výsledků tak i pro následně prováděné korekce výpočtů. Kromě 

digitalizace povrchové struktury či trhlin, které lze takto zachytit, byl tento způsob využit 

zejména při vzájemné komparaci odchylek numerických výsledků od reálného stavu.  
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2 TVÁŘECÍ STROJE 

Základními tvářecími stroji, používanými v kovárnách, jsou buchary a lisy. Z hlediska 

tváření je důležitá síla, kterou mohou vyvinout (hydraulické a klikové lisy) nebo energie, 

kterou disponují při jednom úderu (buchary a vřetenové lisy). Dalšími důležitými parametry 

tvářecích strojů jsou: rychlost nástroje, frekvence úderů, zdvih [2]. 

 

2.1 Buchary 

U bucharu koná tvářecí práci převážně kinetická energie pohybujícího se beranu. 

Podle způsobu zvedání beranu rozeznáváme: padací buchary, mechanické padací buchary, 

kompresorové buchary, parní buchary. Padací buchary se používají pro volné a zápustkové 

kování. Buchary pro zápustkové kování pracují s vyšší mírou přesností rozměrů výkovku. V 

současné době se maximální hmotnost beranu u padacích bucharů pohybuje kolem 103 kg. 

Příčinou omezení je především nevyhovující pracovní prostředí, otřesy vznikající při práci 

bucharů se šíří do okolí, ruší chod přesných strojů a přispívají k porušení statiky budov. 

Pružinové buchary jsou poháněny klikovým mechanismem přes svazek listových 

pružnic. Používají se především v malých kovárnách při kusové výrobě volným kováním. 

Protiúderové zápustkové buchary mají dva berany, které se pohybují proti sobě. Horní 

beran je zvedán stlačeným vzduchem a při pádu je jím urychlován. Horní beran je spojen 

pomocí pásů s dolním beranem. Při kování se oba berany pohybují stejnou rychlostí proti 

sobě, při dopadu nevznikají nadměrné otřesy. Používají se pouze pro zápustkové kování. 

Protiúderové buchary s velkou deformační energií mají vazbu mezi berany hydraulickou nebo 

pneumaticko- hydraulickou. 

 

2.2 Lisy 

Lisy lze rozdělit do dvou hlavních skupin a sice na lisy mechanické a lisy hydraulické. 

Mechanické lisy se používají především pro zápustkové kování, přičemž nejrozšířenější je typ 

vřetenového lisu s vřetenem poháněným třecími kotouči. Dalším typem lisů spadajících do 

skupiny mechanických lisů jsou klikové lisy. Patří mezi rozšířené stroje používaně hlavně v 

zápustkových kovárnách. V horní části lisu je setrvačník s vodorovnou osou, který je poháněn 

elektromotorem. Hřídel setrvačníku je spojen přes spojku s klikovým hřídelem. Na ten je 

napojena ojnice, která je spojena s beranem. Po zapnutí spojky provede beran jeden zdvih a 

zastaví se v horní poloze. 
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Další podskupinu pak tvoří vodorovné kovací lisy, které mají dva pohyblivé 

nástrojové díly. Pracovní část je tvořena pevnou částí zápustky, pohyblivou částí zápustky a 

beranem. Beran je poháněn klikovým mechanismem, pohyblivá část zápustky je poháněna 

pákovým mechanismem. 

 

2.3 Radiální kovací stroje 

Tyto stroje jsou zpravidla vybaveny čtyřmi kovadly, které jsou určeny pro kování 

podélných výkovků. Pohon kovadel je mechanický, nebo hydraulický. Radiální kovací stroje 

s mechanickým pohonem se používají pro tváření malých průřezů za studena. 

Pro kování velkých průřezů za tepla se používají stroje s hydraulickým pohonem. 

Motor pohání čtyři čerpadla, která jsou přímo spojena s hydraulickými válci, které tlačí přes 

tlačnou tyč na kovadla. Jedním z významných výrobců těchto strojů je i firma SMS Meer. 

Jednotlivé řady radiálních kovacích strojů nabízené touto německou firmou jsou seřazeny 

v tab. 1 [3]. 

 

Tabulka 1: Řady kovacích strojů SMX [3] 
 

Řady SMX 200 350 500 700 800 1000 1200 

Max. počáteční průměr [mm] 200 350 500 700 800 1000 1200 

Nejmenší konečný průměr [mm] 40 60 70 80 100 120 120 

Délka finálního produktu [m] 6 10 12 12-14 12-16 12-18 12-20 

Max. hmotnost ingotu [t] 1 1,4 3,5 6 6-8 8-10 8-10 

Kovací síla [MN] 3 4-6 13 13-15 16-18 20 22 

Zdvih nástroje [mm] 85 120 180 220 280 350 400 

Počet úderů kovadel za min. 300 260 240 240 220 200 180 

 

Modernizace a optimalizace provozu je v dnešní době nezbytná a se stávajícími 

požadavky na kvalitu, rychlost a přesnost i přínosná. Pomalu, ale jistě přibývá počet firem, 

pro které jsou tyto přednosti rozhodující volbou. Dokumentuje to následující tab. 2 
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Tabulka 2: Zastoupení SMX ve světě [3] 
 

Zákazník Země 
Typ 

stroje 

Kovací 

síla [MN] 

Max. rozměr 

ingotu [mm] 

HubeiXinyegang Steel Co. (DAYE) Čína SMX-p 16 800 

Vítkovice ČR SMX-p 18 800 

Azovmash Mariupol Ukrajina SMX 6 450 

XinXing Pipes Wuhu Čína SMX-p 13 650 

Dalian Dongbei Special Steel, Dalian Čína SMX 16 800 

Republic Special Metals, Canton, OH USA SMX 13 650 

Jiangsu Tiangong, Danyang City Čína SMX 13 650 

S-TechCorp., Sinying City Taiwan SMX 12 600 

Top Eastern, Dalian Čína SMX 3 200 

Baosteel Group, Shanghai No. 5 Čína SMX 13 650 

Aubert et Duval, Les Ancizes Francie SMX 13 640 

Hitachi Metals, Yasugi Čína SMX 13 600 

Timet Birmingham 
Spojené 

Království 
RUMX 8 700 

Schmidt + Clemens, Lindlar Německo SMX 3 200 

Acciaierie ForoniSpa, Gorla Minore Itálie RUMX 10 700 

 

Radiální kovací stroj SMX 800 je k dispozici v provozu Vítkovice-Hammering, a 

kování s jeho využitím bylo i náplní této práce, proto zde bude podrobněji rozepsán. 

 

2.4 Radiální kovací stroj SMX 800  

Během následujících let se má rozběhnout produkce na maximální výkon tj. 100 000 t 

/ rok. Výhodou tohoto stroje je bezesporu rychlost kování, přesnost a kvalita. Při optimalizaci 

provozu by měl být schopný vykovat metrovou tyč za 1 minutu, což je 5 - 10x rychlejší než u 

běžných strojů. Předpokládaná návratnost investice je spočítána na 4 - 5 let.  

Deformace při radiálním kování se skládá z velkého počtu krátkých zdvihů s vysokou 

rychlostí stlačování čtyř kovadel uspořádaných radiálně kolem polotovaru [1,4]. 

SMX 800 (obr. 1) je olejovým pohonem hydraulicky řízený rychlokovací stroj se 

sjednocenými pohyby manipulátorů a všech pomocných zařízení, jako jsou centrovací kleště, 

podpěry, nakládací a vykládací jednotky. Aby byl zajištěn automatický provoz. Poradí si 

s nejrůznějšími typy materiálu počínaje lehce tvařitelnými, nízkolegovanými, uhlíkovými či 

nástrojovými až po těžce tvařitelné oceli s vysokým obsahem Cr nebo titanové slitiny. 
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Můžeme nastavit výšku a frekvenci zdvihu, podávání materiálu a rotační pohyby. SMX 800 

se skládá z následujících zařízení (tab.3): 

 

Obr. 1:Rychlokovací stroj SMX 800 

 

Tabulka 3: Vybavení kovací linky [5] 
 

Počet Zařízení 

1 Soustava 4 kovadel 

2 Manipulátory 

2 Středicí jednotky 

6 Podpěr pro polotovar 

1 Manipulační technika 

1 Montážní jednotka 

1 Zařízení na výměnu kovadel 

2 Pyrometry s digitálním displejem 

2 Videokamery s terminály 

1 Hydraulické zařízení pro celý stroj 

1 Elektrická/elektronická zařízení 

1 
Pila za tepla s odprašovacím systémem a 

přístrojem měřícím délku 

1 Razidlo 

1 Sběrač třísek 

 

Mezi další výhody stroje patří: 

 Tzv. zelená technologie - tedy ekonomická a současně ekologická výroba 

 Výsledkem je oproti volnému kování jemnozrnější struktura a dosažení lepších 

výsledných mechanických vlastností  
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 Objemové tváření tj. 3-osý stav napjatosti vyvolán působením 4 kovadel (obr. 2) 

 Téměř žádný hluk 

 

Obr. 2: Kovací jednotka 

Výrobním sortimentem jsou: 

 tyče kruhového, čtvercového, obdélníkového nebo osmiúhelníkového průřezu 

 osazené hřídele 

 kuželové tyče 

 

2.5 Technická data 

Technické údaje jsou uvedeny v následujících tab. 4 až 13 [5]. 

 

Tabulka 4: Parametry ingotu a sochoru před kováním 
 

Největší výchozí průřez kruhový  800 mm 

Největší výchozí průřez kruhový (INCO. 718 při 1120 ° C) 500 mm 

Největší výchozí průřez kruhový (INCO. 718 při 1050 ° C) 450 mm 

Největší výchozí průřez kruhový (Ti 64 při 1050 ° C) 550 mm 

Největší výchozí průřez kruhový (TI 64 při 975 ° C) 500 mm 

Největší výchozí průřez čtvercový 550 mm 

Největší výchozí délka úhlopříčky pro čtvercový ingot 800 mm 

Minimální počáteční délka 1000 mm 

Maximální počáteční délka 4000 mm 

Max. hmotnost polotovaru až 8000 kg 
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Tabulka 5: Konečné rozměry produktů 
 

Maximální průměr kruhové tyče  450 mm 

Minimální průměr kruhové tyče  165 mm 

Maximální průměr čtvercové tyče 450 mm 

Minimální průměr čtvercové tyče 165 mm 

Ploché tyče: max. šířka 450 mm 

Ploché tyče: minimální tloušťka 80 mm 

Max. poměr šířka / tloušťka 6:1 

Minimální délka kované tyče 3000 mm 

Maximální délka kované tyče 18000 mm 

 

Tabulka 6: Tolerance kování pro kované tyče a trubky (po posledním průchodu a hlazení)  
 

Průměrná celková kovací tolerance tyčí 100 až 200 mm (+ / -) 1.0-1,5 mm 

Průměrná celková kovací tolerance tyčí 200 až 300 mm (+ / -) 1,5 - 2,0 mm 

Průměrná celková kovací tolerance tyčí 300 až 500 mm (+ / -) 2.0-2.5 mm 

Excentricita pro kování trubek 0-2.5 mm 

 

Tabulka 7: Parametry SMX 800 
 

Počet kovadel 4 

Maximální otevření kovadel 800 mm 

Jmenovitá kovací síla 16-18 MN 

Počet zdvihů kovadel 60-180 min-¹ 

Počet úderů při hlazení 150 – 220 min-¹ 

Hydraulický zdvih každého nástroje 280 mm 

Max.Rychlostberanu0 bar- 160 bar 145 mm/sec 

Max.Rychlostberanu160 bar-320 bar 72 mm/sec 

 

Tabulka 8: Manipulátory - 2 
 

Upínací moment, max. 120 kNm 

Nosnost 8000 kg 

Plynule nastavitelný rotační pohyb vřetena manipulátoru 0 - 45 ° 

Rychlost manipulátoru při kovacím režimu 0 - 400 mm / sec 

Rychlost manipulátoru při posuvu 0 - 800 mm / sec 

Max. zdvih za minutu při rovnání (10 ° otočení / 20 mm krok) 220 min
-1

 

Přesnost posuvu kleštěmi + / - 2 mm 

Přesnost úhlu otočení + / - 0,5 ° 

Efektivní zdvih manipulátoru 10 -220 mm 

Upínací rozsah kruhových 760 - 165 mm 

Upínací rozsah čtvercových 570 - 165 mm 

Minimální upínací délka 200 mm 

Maximální délka výkovku 18000 mm 
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Tabulka 9: Kovací nástroje 
 

Sada č. 1 pro kruhové tyče 800 * - 260 mm ** 

Sada č. 2 pro kruhové tyče 740 - 200 mm 

Sada č. 3 pro kruhové tyče 700 - 160 mm 

Sada č. 5 pro čtvercové a ploché / široké tyče  790 - 250 mm 

Sada č. 6 pro čtvercové a ploché / široké tyče  700 - 165 mm 

Sada č. 4 pro čtvercové tyče se zaoblenými rohy  

Sada č. 7 pro kování trubek  

 

Sady č. 1, 2 a 3 můžou být použity pro kování kuželových tyčí a stupňovitých hřídelí. 

* otevření nástroje - ** min kovací velikost 

 

Tabulka 10: Elektrická energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet motorů pro hlavní pohon hydraulického čerpadla 8 

Výkon každého hlavního hnacího motoru 500 kW 

Celkový výkon hlavního pohonu motorů 4000kW 

Manipulátory a pomocné zařízení  1800kW 

Napětí hlavního pohonu motorů 6000V. 

Normální napětí 380 V 

Frekvence 50 Hz 

 

Tabulka 11: Hydraulické údaje 
 

Počet hlavních hydraulických čerpadel   16 

Výkon kapacit všech 16 hlavních sad čerpadel  / 1 sada 1050 l / min 

Jmenovitý provozní tlak pro hlavní pohon čerpadla 350 bar 

Tlak v kovacím režimu do, max. 340 bar 

Tlak při hlazení až 160 bar 

Množství oleje v nádrži 2 x 45.000 90.000  l 

 

Tabulka 12: Spotřeba vody 
 

Chladicí výkon hydraulického oleje 1700 kW 

Chladicí voda uvnitř / venku 35 / 43 ° C 

Teplota oleje v nádrži 55 / 45 ° C 

Množství cirkulující vody pro SMX 800 180 m³ / h 

 

 

Tabulka 13: Spotřeba stlačeného vzduchu 
 

Množství stlačeného vzduchu   5,0 Nm³ / min 

Tlak vzduchu 4,5 bar 
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2.6 Technické parametry 

2.6.1 Kovací jednotka 

Kovací jednotka [5] se skládá z odlévaných rámů a čtyř hydraulických válců. Čtyři 

válcové jednotky jsou identické a každá se skládá z kovadla, které je poháněno hydraulicky a 

je řízeno pomocí programovatelného servopohonu. Každé ze čtyř kovadel je řízeno pouze 

jedním ventilem, který je integrován v každém válci kovadla. 

Kovadlo ve válcovací jednotce má speciální zařízení, aby se zabránilo otáčení. Za 

normálních provozních podmínek může řídící válec a výtlačný ventil pracovat více než 8 let a 

těsnění hlavních válců má životnost více než 3 až 4 roky. 

V případě snížení výkonu nástrojů, se automaticky spustí posun řídícího válce do 

horní polohy. Vysoká frekvence zdvihu až 220 úderů za minutu je možná díky vyvinutému 

hydraulickému pohonu a řídicímu systému. 

 

2.6.2 Provozní režimy 

Stroj může pracovat v následujících režimech: 

 

1) Manuální režim provozu 

Všechny funkce kovacího stroje, manipulátoru, nakládacího zařízení, válečkových 

dopravníků mohou být manuálně řízeny na ovládacím panelu. Může to být použito pro 

nastavení do základní polohy, testování a dalších manuálních operací každé funkce kovacího 

stroje, manipulátoru, nakládacího a vykládacího zařízení. V případě kovací operace mohou 

být některé manuální režimy použity v kombinaci s automatickými operacemi. To se děje 

například když nestandardní ingoty (příčné řezy, mimořádné délky) musí být nakládány nebo 

vykládány. Je možné po manuálním nakládání a posuvu manipulátoru zahájit další sekvenci v 

automatickém režimu. 

 

2) Automatický provozní režim 

V automatickém režimu jsou propojené všechny navolené režimy pro automatické 

řízení, takže při nakládání a vykládání není operátorská podpora nutná. Rozměry ingotu, 

konečné rozměry a parametry každého průchodu jsou definovány v průchodovém plánu. 

Pozice kování, rychlost posuvu, úhel otočení a další parametry definující jednotlivé funkce 

kovacího stroje , manipulátoru, podpěr a středních válečků. U některých důležitých parametrů 

může operátor optimalizovat proces, např. zvýšením nebo snížením rychlosti manipulátoru. 
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2.6.3 Způsoby seřízení nástrojů 

 

a) Nastavení synchronního kování 

Všechna čtyři kovadla jsou nastavena synchronně. Tento způsob výroby je nutný pro 

kování kruhových, čtvercových a osmiúhelníkových tyčových ocelí. 

 

b) Nastavení párového kování 

Každý pár kovadel se stanovuje individuálně. Tento způsob výroby je nutný pro 

kování plochých tvarů obdélníkového, čtyřhranného průřezu. 

 

2.6.4 Manipulátory A a B 

SMX 800 je vybaven dvěma manipulátory, které jsou řízeny a poháněny ozubnicí s 

pastorkem na kolejích. Úkolem manipulátorů je, aby podpíraly, vedly, posunovaly a otáčely 

polotovarem přesně ve středu. 

 

Funkce každého manipulátoru: 

a) Pro upnutí polotovaru je manipulátor vybaven dvěma páry čelistí. Upínací čelisti 

jsou ovládány pomocí hydraulických válců. Každý pár je samostatně ovládaný tak, aby sevřel 

polotovar s kulatým, čtvercovým nebo obdélníkovým profilem. Upínací sílu je možné zvolit 

ve dvou různých úrovních 

b) Hřídel manipulátoru je podepřena v jádru manipulátoru takovým způsobem, že 

umožňuje axiální pohyb. To znamená, že manipulátor se pohybuje stálou rychlostí, ale hřídel 

manipulátoru, který nese tvářený kus, se zastaví v době tváření, takhle se polotovar nemůže 

přelomit. 

c) Navíc je touto metodou vyrovnáno prodloužení polotovaru. Po dokování se hřídel 

manipulátoru posune do základní pozice pro začátek dalšího úderu. Vzájemný pohyb vřetena 

manipulátoru se provádí pomocí hydraulických válců, ovládané servopohonem. 

d) Aby bylo možné vyrábět kruhové tyče, je manipulátor vybaven hřídelí s rotačním 

pohonem. Při kování kruhové oceli je polotovar otáčen ve své ose před každým úběrem. Po 

dobu trvání deformace se neotáčí hřídel manipulátoru, takže se polotovar nezačne kroutit. 

Tímto způsobem je dosaženo neustálého otáčení po šroubovici a posunováním této 

šroubovice v době kování. To je v souladu s [4] 

Synchronizace pohybu manipulátoru a kovací stroje se provádí spínacími body, které 

jsou připojenými k poloze kovadla. Těmito body je manipulátor ovládán k tomu, aby zastavil 
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otáčivý pohyb ve směru osy a nebo se začal znovu pohybovat, když se kovadla zvedají z 

povrchu kované tyče. Kontrola pohybů manipulátoru má za následek minimální reakční sily 

do tyče, což zabrání ohybu a kroucení. 

 

2.6.5 Středící zařízení 

Jedno středící zařízení je umístěno na obou stranách kovacího agregátu. Středicí kleště 

jsou ovládány hydraulicky a slouží k navedení polotovaru ve správné ose do kovadel a také 

pomáhají při opouštění kovací jednotky. Umístění středícího zařízení bylo provedeno na 

základě velikosti výkovku a údajům průchodového plánu. 

 

2.6.6 Podpěry polotovaru 

Osm podpěr polotovaru schovaných v manipulačním kolejišti, slouží k podepření 

dlouhých polotovarů během kování, stejně jako pro vykládání, aby podpíraly volný konec 

polotovaru. Podpěry polotovaru jsou ovládány pomocí hydraulických válců. Umístění 

podpěrných válců bylo provedeno na základě velikosti výkovku, úběrovém plánu, průřezu a 

úhlu otočení tyče. 

 

2.6.7 Dopravní zařízení 

SMX je vybaven dopravním zařízením polotovaru skládající se z jednoho nakládacího 

otočného stolu, jedné nakládací a vykládací jednotky, stejně jako přivádějící a odvádějící 

válečkové dopravníky. S tímto dopravním zařízením se předkovky automaticky přepravují do 

kovacího stroje a vykovaná část se automaticky vysune ven z kovacího stroje. 

 

2.6.8 Kovadla 

Kovadla jsou vyrobena z tepelně odolných nástrojových ocelí. Jejich povrch je 

vyroben ze superslitiny. 

Stroj je vybaven vysokotlakým ostřikem okují pomocí vzduchu. To probíhá v průběhu 

kování a odstraňuje okuje z kovacích nástrojů a z povrchu kovaného materiálu. Tento systém 

odstraňování probíhá buď automaticky, nebo manuálně.  

Automatický systém mazání dodává mazivo pro mazání stroje a pomocných zařízení. 

Mazací systém je vybaven speciální plnicím zařízením. Strojní součásti uvnitř manipulátoru 

jsou zásobovány mazacím olejem z centrální jednotky (cca 800 l pro každý manipulátor) 

připojené k manipulátoru. 
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3 KOVÁRNA 

 

Hala kovárny je rozdělena na dvě části. V první probíhá ohřev, kování, dělení a 

značení. Pak je nařezaná tyč jeřábem dopravena do druhé části k tepelnému zpracování, 

rovnání a detekci vad. Situační plán je uveden na obr. 3. 

 

3.1 Dispozice rychlokovárny 

 
Obr. 3: Dispozice kovárny: 1-ohřev vsázky 2-kování a dělení materiálu 3-přímé kalení 

4-tepelné zpracování 5-dochlazování po TZ 6-chlazení v hromadách 7-defektoskopie a oprava 

vad 8-dokončovací a kontrolní operace 9-elektroobjekt 10-vodní hospodářství a kompresovna 

11-technologické rozváděče 12-měření energií [6] 

 

3.2 Ohřev ingotu 

Ohřev a tepelné zpracování je významnou technologií ovlivňující konečnou jakost 

produktu. Mezi hlavní činitelé patří režim ohřevu a konečná teplota (v našem případě horní 

kovací teplota) musí být zvolena v závislosti na chemickém složení, druhu zpracování a 

velikosti zrna. Zvýšená teplota má za následek snížení deformačního odporu a tím snižuje 

spotřebu energie a opotřebení kovadel. Mezi nežádoucí projevy patří pak růst zrna (při 

ochlazování), tím se sníží mechanické vlastnosti, dále dochází k větší oxidaci (propalu) což 

nenávratně snižuje využití kovu a při nadměrné výdrži na teplotě může dojít k přehřátí či 

spálení oceli. Důležitá je i dolní kovací teplota, tedy nejnižší přípustná teplota kdy je 
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zpravidla ukončeno mechanické zpracování. Důvodem je zvyšování deformačního odporu, 

zhoršení tvařitelnosti (zejména při tváření ve dvoufázové struktuře), a zabránění 

abnormálnímu růstu zrna. Po zvýšení povrchové teploty na požadovanou hodnotu je ještě 

nutné stanovit délku výdrže, kdy se vyrovná gradient teplot mezi povrchem a středem. 

 

3.2.1 Sběrná pec 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, snahou zdejšího provozu je maximální využití tepla 

odlévaných ingotů o teplotě 500 – 600 C. Ve sběrné peci tedy probíhá udržování ingotů na 

dané teplotě, před vstupem do karuselové pece. Takto bude udržována i část ingotů, které 

nebude možné průběžně zpracovávat. 

 

3.2.2 Karuselová pec 

3.2.2.1 Režim ohřevu 

Režim ohřevu závisí na konstrukci pece, druhu, tvaru a rozměrech ingotů, včetně 

jejich rozložení v peci a na technologických požadavcích. V provozu je postavena moderní 

karuselová pec, která je vytápěna zemním plynem o vysoké výhřevnosti 35 MJ / m
3
. Je 

konstruovaná pro ohřev ingotů ve dvou řadách o kapacitě až 80 t. Dále má vysoce úsporné 

ekologické hořáky, které mají snížený obsah oxidu dusíku ve spalinách a zbytkové teplo se 

dále využívá. Pec umožňuje nejrychleji a nejrovnoměrněji ohřát předkovek na požadovanou 

teplotu pomocí třífázového ohřevu. Ten se skládá z fáze předehřívací, ohřívací a vyrovnávací. 

Používá se hlavně pro uhlíkové a legované oceli vsázené za studena. Režim ohřevu se volí 

podle materiálu na 3 skupiny ohřevu. Podle toho, v jaké je materiál třídě ohřevu, což plyne 

z jeho chemického složení, tak se s daným materiálem musí zacházet. Platí, že čím vyšší je 

třída ohřevu, tím pozvolnější ohřev musí být. Materiál by totiž nesnesl vyšší sázecí teplotu a 

došlo by k jeho porušení [6]. 

Režim ohřevu pro ingot V6EX (42CrMo4) spadající do 2. skupiny s horní kovací 

teplotou 1170 C byl následující: 800 C – 10 h, 1000 C – 4 h a 1170 C –  5-15 h. Tento 

interval výdrže na teplotě stanovuje minimální a maximální setrvání na teplotě. Stanovuje se 

tak pro případ, kdy je z technických důvodů pozastaven výrobní proces. Po překročení 

maximálně přípustné doby začíná nekontrolovaně hrubnout zrno. Provozní doba ohřevu může 

trvat 9-24 h. 
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3.2.3 Žíhací pece 

Nedávno zprovozněné žíhací pece umožňují lepší ošetření materiálu po kování - 

optimalizují konečnou struktury a mechanické vlastností ocelí. Celkem 6 komorových 

dvoupatrových pecí mohou tepelně zpracovávat všechny typy materiálů. Pec se skládá z kalící 

a popouštěcí komory. Převážně se zde provádí normalizační žíhání – pozvolný náhřev na 

650 C pak ohřev na 800 C a následné chlazení na vzduchu. Další možností je kalení a 

popouštění – náhřev na kalící teplotu pak kalení do vody či polymeru. 

 

3.3 Technologie kování 

Po vytažení z pece je předkovek umístěn na válečkový dopravník, odkud je následně 

uchycen pomocí otočného zvedacího stolu a překlopen k nakládacímu manipulátoru. Ten si 

ingot uchopí a vystředí, a tím zůstane ve středu kování během celého procesu. Manipulátor ho 

dopraví ke kovadlům, která se soustavně pohybují ze všech stran a pronikají do tvářeného 

polotovaru. Deformace proniká do středu polotovaru, což je přínosné zejména při kování 

těžko tvařitelných ocelí. Objemovým tvářením se polotovar prodlužuje jen s minimálním 

šířením. Stroj má navíc speciální konstrukci rámu, která tlumí rázy kovadel. Kovací proces 

začíná u hlavy ingotu a probíhá srážení hran na úroveň paty v prvních průchodech. Při kování 

tyčí s kruhovými průřezy je tvářený polotovar otáčen o daný úhel 10 - 30 mezi jednotlivými 

údery kovadel, přičemž pohyb polotovaru je zastaven. Po překování přední části na daný 

průměr paty dojde k synchronizaci obou manipulátorů, kde dojde k předání polotovaru.  

Následně se prokove zbylá část, tedy hlava a potom už polotovar putuje mezi manipulátory 

tam a zpět při stálém zmenšování průměru. S rostoucí délkou se z kolejiště vysunují podpěrné 

válečky a podpěry, aby nedošlo k prohnutí. Po konečném úběru a následném hlazení se 

výkovek pomocí otočného zvedacího stolu překlopí na válečkový dopravník, odkud putuje na 

kotoučovou pilu za tepla.  

  

 ComForge 

Celý kovací proces je automatizován a řízen pomocí PC softwaru ComForge [6], což 

je technologický program pro výpočet průchodového plánu (obr. 4). Slouží jako pomocník při 

vytváření plánů pro standardní kovací operace s tyčovou ocelí. Program propočítává kovací 

sílu, délku a posun polotovaru, synchronizaci manipulátorů, čas kování, teploty aj. Pro 

upravení nebo vytvoření nového průchodového plánu slouží program Editor. Kovací program 

je možné upravit i během procesu. Základní vstupy pro výpočet kovacího plánu jsou: 



15 
 

 geometrické parametry: velikost předkovku, velikost hotového polotovaru 

 parametry stroje, údaje o kovadlech 

 materiálové parametry: skutečná síla, teplota polotovaru, kvalita materiálu  

 procesní parametry: přípustná deformace polotovaru, teploty 

 

Obr. 4: Pohled na pracovní okno ComForge a procesní data [3] 

 

 Kovací plán  

Zde je ve stručnosti názorně uvedený technologický plán kování, pořízený v provozu, 

se všemi důležitými údaji (tab. 14). Nutno podotknout, že pomocí tohoto plánu se provádí 

nejen operace kování, ale i pohyb a stavění manipulátorů do pozice. Proto jsou zde 

zvýrazněny průchody, ve kterých došlo k deformaci. Začátek postupu pro daný ingot je pořád 

stejný, může se však lišit finálním rozměrem. 
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Tabulka 14: Kovací plán V6EX ( 345 mm) 

Vítkovice Hammering SMX 800 

Průchod Průřez MM 
D0_12 

mm 

D0_34 

mm 

D1_12 

mm 

L0 

mm 

0 čtyřhranný LLC 800 800 715 1700 

1 čtyřhranný LFP 800 800 730 1050 

2 čtyřhranný LP 800 800 730 2000 

3 čtyřhranný LFP 800 800 730 1050 

4 čtyřhranný LPM 800 800 730 2000 

5 kulatý LFP 770 770 660 1130 

6 kulatý LPM 770 770 660 2200 

7 kulatý LFP 700 700 600 1210 

8 kulatý LPM 700 700 600 2200 

9 kulatý LFP 650 650 540 1300 

10 kulatý LPM 650 650 540 2400 

11 čtyřhranný S 800 800 710 2300 

12 čtyřhranný UFP 800 800 710 1300 

13 čtyřhranný UPM 800 800 710 2700 

14 kulatý UFP 760 760 640 1300 

15 kulatý UFP 690 690 550 2850 

16 kulatý S 610 610 485,6 2857,3 

17 kulatý S 525,6 525,6 426,7 3665,8 

18 kulatý S 468,7 468,7 378,5 4703,1 

19 kulatý S 418,5 418,5 345 6034 

20 kulatý S 374,1 374,1 345 6034 

 

Vysvětlivky 

MM Modus manipulátoru 

S Synchronní 

LP Umístění nakládacího manipulátoru na pozici 

LFP Kovací pozice nakládacího manipulátoru 

UFP Kovací pozice vykládacího manipulátoru 

LPM Nakládací manipulátor umístit na pozici 

UPM Vykládací manipulátor umístit na pozici 

LLC Nakládací cyklus nakládacího manipulátoru 

D0_12 Počáteční vzdálenost mezi 1. a 2. kovadlem 

D0_34 Počáteční vzdálenost mezi 3. a 4. kovadlem 

D1_12 Konečná vzdálenost mezi 1. a 2. kovadlem 

D1_34 Konečná vzdálenost mezi 3. a 4. kovadlem 

L0 Reálná délka polotovaru, kterým pohybuje manipulátor 

 

 Sortiment 

Kovaný sortiment se skládá z polygonálních ingotů řady V2EX-V8EX. Jejich 

specifické rozměry, hmotnosti, a využití kovu jsou uvedeny v tab. 15. Jednotlivé typy ingotů 

mohou mít různé chemické složení.  
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Tabulka 15: Typy ingotů [6] 
 

Ingot 

typu 

Celková 

hmotnost 

ingotu 

 

 

(kg) 

Hmotnost 

těla 

ingotu 

 

 

(kg) 

Max. 

využití 

 

 

 

(kg) 

Průměr 

horní 

střední 

dolní 

 

(mm) 

Průměr 

přes 

hrany 

(horní) 

 

(mm) 

 

V2EX 

2030 1820 1670 465 
455 

435 

530 

 

V3EX 

2560 2320 2130 545 

535 

510 

615 

  

V4EX 

3150 2860 2630 630 

620 

595 

705 

 

V5EX 

4000 3610 3320 680 

670 

645 

755 

 

V6EX 

5430 4760 4400 730 

725 

700 

820 

 

V7EX 

6050 5330 4900 785 

775 

750 

920 

 

V8EX 

7190 6540 6000 785 

775 

750 

925 

 

Kulatiny se kovou pomocí kovadel sady 1,2 a 3. Výběr záleží na konečném průměru 

výkovku, jelikož jednotlivé sady mají omezenou rozměrovou velikost (tvar), viz tab.9. 

 

 Konečné průměry 

Finální rozměry mohou být různé, záleží to na stupni prokování. Tab. 16 shrnuje 

všechny kované průměry při daném stupni prokování. 

 

Tabulka 16: Finální průměry tyčí [6] 

 

Ingot  V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 

max.Ø(mm) prokování 3:1 265 310 355 385 420 445 445 

max.Ø(mm) prokování 3,5:1 245 285 330 355 385 415 415 

max.Ø(mm) prokování 4:1 225 265 310 335 360 385 385 

max.Ø(mm) prokování 6:1 185 215 250 270 295 315 315 
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Celý tvářecí proces trval přibližně 15 minut. Tehdy však ještě nebyla kovací linka 

v plném provozu. V současné době již úspěšně proběhla optimalizace kovacích časů a interval 

tvářecího procesu se zkrátil na 5 - 10 minut. 

 

3.3.1 Dělení a značení 

Po vykování se odřežou koncové části výkovku, protože mají nepravidelný tvar a 

snížené mechanické vlastnosti. Následně se rozdělí na kotoučové pile za tepla na požadované 

délky tj. 3 - 18 m. Výsledné délky mohou být různé, dbá se přitom hlavně na minimalizaci 

odpadu. Nařezaná tyč se přesune ke značení, kde ji přístroj na čelo vyrazí identifikační data 

jako je číslo výkovku, značka oceli a tavba. 

 

3.4 Tepelné zpracování 

Co se týče tepelného zpracování, zejména pro výkovky určené pro výrobu tlakových 

nádob, je velmi prosté. Jsou to materiály běžných jakostí, které se nechají chladnout volně na 

vzduchu (náš případ). Legované oceli nebo výkovky, které se ještě budou tvářet a musí mít 

požadovanou tvrdost, se pak ochlazují řízeně pod termopoklopy, aby nevznikala tepelná 

pnutí, a tím nedocházelo k porušení materiálu. V hale tepelného zpracování jsou k dispozici 

4 vychlazovací jámy o kapacitě 30 - 50 t. Tyto jámy jsou vybaveny vzduchovým chladicím 

systémem a jsou kryté poklopy. 

Některé výkovky jsou po tepelném zpracování mírně prohnuté, je potřeba je proto 

vyrovnat. Vlivem ochlazování na vzduchu z dokovací teploty se na našem výkovku objevila 

podélná trhlina o délce asi 15 cm. Dále se na výkovku nacházela šroubovice po předchozím 

kování a otlačená místa způsobená manipulací.   

 

 

3.5 Následné zpracování 

Výkovky se budou opracovávat povrchovým tryskáním. Tryskací zařízení umožňuje 

plynulým přesunutím výkovku pomocí válečkového dopravníku provést celoplošné očištění 

povrchu pomocí abraziva. Abrazivum je směs 80% ocelového granulátu a 20% ocelové drti. 

Zařízení se skládá ze tří horních a tří spodních metacích jednotek.  Následovat bude zkouška 

ultrazvukem. 

V další etapě následuje rovnací zařízení, které slouží pro vyrovnání výkovků za 

účelem dosažení přímostí. Je umístěno v hale s tepelným zpracováním, protože se 

nepředpokládá rovnání celé produkce. Bude se uskutečňovat za studena vertikální cestou. 
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V dohledné době ještě přibude pracoviště s ultrazvukovým zařízením pro kontrolu 

přítomnosti vnitřních necelistvostí na celé délce výkovku. Výkovek projde daným zařízením a 

to identifikuje vady. 

Po rovnání putuje výkovek na chladící rošt. Ten slouží pro provedení opravných a 

kontrolních operací: měření tvrdosti, vizuální kontrola kvality povrchu a rozměrová/tvarová 

kontrola. Indikovaná místa s nepřípustnými povrchovými vadami jako jsou např. šupiny, 

přeložky, zaválcované vměstky budou pak opraveny místním vybroušením. 

Pokud bude výkovek bez povrchových vad, může být uskladněn v nové skladovací 

hale, kde kdysi bývala stará ocelárna. 

 

4 METODA KONEČNÝCH PRVKŮ 
 

Pomocí MKP se dnes řeší celá řada úloh, jejichž realizace nebyla dosud možná a to 

nejen v oblasti mechaniky spojitých těles či soustav. Svou obecnou matematickou formulací 

umožňuje MKP řešit problém: mechaniky hornin, proudění kapalin a plynů, šíření tepla a 

záření, stacionárních a nestacionárních elektromagnetických polí atd. Dokonce jsou známy 

pokusy o řešení sociologických úloh a modelování ekonomických problémů [7].  

O MKP má smysl hovořit pouze v souvislosti s nasazením na číslicových počítačích - 

směle se dá říci, že metoda je produktem doby moderních počítačů. V současné době jsou to 

pro zajímavost vědecko-technické výpočty meteorologů, které mají největší požadavky na 

velikost a rychlost počítačů tak, aby předpověď počasí pro celou zeměkouli byla vypočítána 

do dvou hodin po shromáždění naměřených dat.  

MKP je v současné době považována za nejefektivnější numerickou metodu pro řešení 

problémů matematické fyziky, tj. problémů popsaných diferenciálními či integrálními 

rovnicemi nejrůznějších typů, systémy těchto rovnic, variačními nerovnicemi apod. Typickým 

příkladem jsou parciální diferenciální rovnice popisující elektrický, magnetický nebo 

gravitační potenciál, Schrödingerova rovnice, rovnice vedení tepla, systém Maxwellových 

rovnic, nerovnice pro kontakt dvou pružně plastických těles atd. 

Velkou předností MKP je, že umožňuje dokonale popsat vyšetřovanou oblast, což 

nebylo možné u klasických metod. Pro teoretickou numerickou analýzu je výhodné, že se 

MKP většinou opírá o fyzikální variační principy. To jednak umožňuje využívat efektivních 

nástrojů funkcionální analýzy a také nevyžaduje dodatečných předpokladů na vyšší hladkost 

řešení jako u klasických metod. 
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4.1 Forge 2009 

Jedním z programů využívajících metody konečných prvků je Forge. Je to počítačový 

software sloužící k simulaci tváření 3D a 2D objektů za tepla, polotepla i za studena. Pracuje 

na základě MKP a je primárně určen k simulaci kování a válcování. 

Pomocí tohoto softwaru lze optimalizovat část produkce za nízkou cenu, v porovnání 

s obvyklou metodou pokus-omyl. FORGE se používá pro racionální rozhodování a vede ke 

snížení výrobních nákladů. 

Tento software [8] pro své výpočty využívá tuhoviskoplastický model při tváření za 

tepla. Při tváření za polotepla nebo za studena využívá elastoviskoplastický a elastoplastický 

model. Viskoplastický model se řídí Norton-Hoffovým zákonem a simuluje plastickou 

deformaci během tváření za tepla. Elastoplastický a elastoviskoplastický model simuluje 

elastickou i plastickou deformaci při tváření za studena či polotepla a predikuje zbytkové 

napětí po tváření. 

Metoda konečných prvků je využívána pro výpočet rovnovážných teplotních a 

mechanických rovnic v každém kroku simulace. Diskretizace elementů je provedena pomocí 

rozšířené metody (P1+/P1), která dělí 3D útvary na čtyř uzlové elementy a 2D útvary na tří 

uzlové prvky trojúhelníkového tvaru. Automatické přesíťovávání umožňuje simulaci 

geometricky složitých dílů ve 2D a 3D. Analogicky pak umožňuje využívat velké množství 

prvků, což vede ke zlepšení přesnosti výpočtů. 

 

Umožňuje nastavit vstupní parametry  

 materiálu – chem. složení, teplota 

 kovadel – teplota, rychlost a směr pohybu, přestup tepla 

 

4.1.1 Launcher a základní funkce 

Forge umožňuje práci ve 3 úrovních [7-9]. Jsou to: 

– Preprocessing – příprava (generování) vstupních dat, grafické zobrazení členění, 

okrajové podmínky, nastavení sítě, přesnost sítě. Kromě toho obsahuje i Rheology 

Database. Novodobá databáze již obsahuje zhruba 400 materiálů s nadefinovaným 

chemickým složením. 

– Processing – slouží pro výpočet matic prvků, pro výpočet simulace a také pro výpočet 

zvolených uzlů (v postprocesu) a tím sestrojení grafů. 

– Postprocessing – v post-procesu dochází k zpracování dat. Glview-Inova zahrnuje:  

Export profilů, měření vzdálenosti, údaje o uzlech, rozdělení výsledného modelu, 
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analýzu výstupních souborů, grafické znázornění výsledků, průběh výsledků 

znázorněný v grafu, animace. 

 

Základní funkce: 

 umožňuje předpověď zbytkových napětí 

 dokáže stanovit geometrické rozměry materiálu během tváření ve 3D 

 umožňuje předpovídat konečnou strukturu materiálu, zbytkové napětí 

 simulace tepelného zpracování a kalení 

 predikuje velikosti zrna 

 predikuje tok materiálu: 

 predikuje vady – přeložky, trhliny, neúplné zatečení 

 analýza celého procesu tváření – rozložení deformace, teploty, napětí 

 optimalizace procesu – opotřebení nástrojů 

 

4.1.2 Charakteristika simulace 

Pro vytvoření simulace je nezbytné zadání vstupních parametrů, které charakterizují 

celý proces. Ze vstupní nabídky simulací byla vybrána simulace 3DCogging.tst, která je 

určena pro kování. 

 Základním krokem pro numerickou simulaci je vytvoření vstupního polotovaru a 

kovadel 

 Pak usadit a nasíťovat objekty, nadefinovat materiál, přestup tepla, tření aj. 

 Napsat program cogging, který udává počet průchodů, úhel otočení, posun materiálu v 

ose x, prodlevy mezi kováním, nastavení manipulátoru atd. 

 Provést výpočet 

 

 Simulace 

V pracovním okně jsou k dispozici 4 záložky: 

 Projekt – zde se nastavuje název souboru, popis a autor. 

 Simulace – slouží pro nastavení a frekvenci ukládání snímků. Je zde: 

Časový krok zobrazení – znamená, po jakém čase se simulace uloží do grafické 

podoby. 

Časový krok výpočtu – znamená, po jakém čase provádí simulace výpočet. Čím jsou 

hodnoty sítě a časového kroku menší, tím déle trvá výpočet dané simulace, 



22 
 

ale výsledky bývají přesnější. 

 Objekt – zde se načtou vytvořené soubory a doplní základní údaje (viz.kap. 6.5.1.2-

6.5.1.4). Objekty se můžou dle potřeby přidávat či odstraňovat. 

 Vlastnosti – tady se nastaví specifické údaje pro všechny objekty. 

 

 Ingot a nástroje 

Nejdříve se povrchově nadefinuje síť pro pracovní nástroje (kovadla) pomocí funkce 

Surface meshinga zároveň pro ingot, kde se ještě pomocí funkce Volume meshing  objekt 

přesíťuje objemově. V místech, kde se očekává větší intenzita deformace (gradient 

proměnné),se může použít jemnější nasíťování. 

 

 Kovadla 

Dále je nutné zvolit hlavní kovadlo (master) a vedlejší (slave) k němu přidružit.  

 Pro hlavní kovadlo se na kartě Define Press vybere soubor 

Multi_pass_press.tkf3 a v něm se doplní hodnoty do tabulky. Nemusí se 

zadávat všechny údaje, protože např. dovolená síla způsobí, že se po 

překročení této hodnoty proces ukončí.  

 Pro vedlejší kovadla byl vybrán soubor Hydraulic_press.tkf,  

 

 Usazení 

Poslední důležitou záležitostí v této kapitole je usazení všech objektů (obr. 5). To se 

provádí pomocí funkce Transform, kde se provede správné natočení a posun objektu 

v prostoru. Pomocným nástrojem pro měření vzdáleností je zde Select vector(s) případně 

sdružený s Enable multiselect pro měření více vzdáleností zároveň. Můžeme si tak snadno 

ověřit správnost usazení. 

 

 Cogging 

Postup pro načtení kovacího plánu je jednoduchý: u hlavního kovadla pod kartou 

Define Press je potřeba zvolit Multi-Pass File, ve kterém je již připravený soubor 

cogging.mpf. 

 

 Výpočet 

Výpočet se provede pomocí Batch manageru v okně Forge Launcher – processing. 
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Obr. 5: Nasíťovaný a usazený model 

5 3D skener 

Laserové skenování patří k nejnovějším metodám pro pořizování prostorových dat. 

Přesto, že je již nějakou dobu v praxi běžně využíváno, stále nelze tvrdit, že se podařilo 

objevit všechny praktické aplikace této metody. Laserové skenování [10] poskytuje data v 

takové hustotě a přesnosti, že v některých aspektech neexistuje srovnání se stávajícími 

metodami měření a je možné, že vývojem času se objeví další oblasti využití a metody 

zpracování. 

 

Laserové skenování lze charakterizovat těmito základními rysy: 

 Přesnost. 

 Vysoká hustota měřených bodů. 

 Krátká doba potřebná pro pořízení velkého množství dat. 

 Vysoká automatizace zpracování měřených dat. 

 

Z těchto bodů lze odvíjet hlavní výhody a přínosy uplatnění laserových skenovacích systémů: 

 přesné a kompletní zaměření stávajícího stavu s výrazně vyšší produktivitou práce a 

tedy s finančními úsporami 

 významné zkrácení práce v terénu 

 měření probíhající během stavby nebo za plného provozu, popř. výrazná redukce délky 

odstávky náročných provozů na minimum 

 vysoká spolehlivost výsledků, eliminace chybných nebo nepřesných měření, 

 automatizace umožňující výrazné zkrácení zpracování dat a snižuje rizika chybného 

vyhodnocení 
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 přesné a efektivní 3D modelování, rychlá vizualizace a generování 2D výkresů 

(půdorysy, řezy atp.) 

 zvýšení bezpečnosti práce v náročných podmínkách. 

 

Je jasné, že tato metoda přináší revoluci všude tam, kde je potřebné získávat detailní 

přesnou dokumentaci prostorových objektů. Technologie je svou počáteční investicí velmi 

nákladná, ale díky vysoké efektivitě a automatizaci velmi rychle návratná. Laserových 

skenerů je mnoho druhů a používají se pro přechod z reálného modelu na PC model, který se 

využívá pro reverzní inženýrství. Pro  digitalizaci lze dnes využít široký sortiment 

skenovacích technologií.  

Tyto technologie lze rozdělit na: 

 Dotykové 

 Optické 

 Laserové 

 Destruktivní 

 Rentgenové 

 Ultrazvukové 

 

5.1 Handyscan 

Produktová řada Handyscanů neboli ručních skenerů nabízí několik variant pro různé 

účely použití. Jmenovitě se jedná o REVscan, EXAscan, MAXscan, VIUscan, UNIscan, a 

ERGOscan [11]. Charakteristika a použití vybraného skeneru je popsána v tab. 17. 

 

Tabulka 17: Charakteristika a použití skeneru [11] 
 

Skener Charakteristika Použití 

EXAscan 

Pro tvarově složité objekty 

s vysokým rozlišením a 

přesností 

generuje kontrolní a kolorimetrický záznam, 

bezkontaktní kontrola, kontrola výrobků, 

posuzování shody 3D modelů s originální 

součástí (nástroji), posuzování shody 

vyrobených dílů oproti originálům 

 

5.1.1 EXAscan 

V našem případě se konkrétně jednalo o skener z řady Handyscan typu EXAscan 

(obr. 6) od kanadské firmy Creaform, který byl použit pro nasnímání výkovku a porovnání 
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provozních výsledků při kování na rychlokovacím stroji s numerickou simulací v programu 

Forge 2009. 

 

Obr. 6: EXAscan [12] 

EXAscan je laserový skener, který umožňuje vzájemný pohyb skeneru a tělesa během 

snímání. Identifikuje poziční značky na tělese nebo podložce a pomocí dvou kamer snímá 

laserový kříž na tělese. Poziční značky umožňují automaticky určovat vzájemnou polohu 

skeneru a snímaného tělesa. Pro určení polohy je zapotřebí, aby skener snímal minimálně 

čtyři referenční (poziční) značky. Měří se tak vzdálenost jednotlivých bodů plochy (osvětlené 

křížem) od skeneru. Na počítači se v reálném čase zobrazuje obraz snímání, těleso a laserový 

kříž a automaticky se generuje polygonová síť. 

Díky této patentované technologii snímání a vyhodnocování dat lze velice jednoduše 

snímat i tvarové složité modely. Výsledná síť se automaticky přepočítává na základě všech 

nasnímaných dat podle zvoleného rozlišení. Systém zaznamenává všechny snímky a díky 

tomu je možné data neustále zpřesňovat a upravovat. Okamžité zobrazení výsledků snímání 

urychluje vyhledání míst, která nebyla nasnímána, nebo vyžadují detailnější snímání. Stejně 

jako většina laserových skenerů i tento pracuje na principu opticky aktivní triangulace (viz. 

obr. 7).  [13].   

 

Obr. 7: Optická triangulace [13] 

Zjednodušeně řečeno, na povrch snímané plochy je promítán laserový kříž, který je 

snímán pomocí dvou kamer. Měří se tak vzdálenost jednotlivých bodů plochy (osvětlené 

křížem) od skeneru. Aktuální poloha skeneru vůči ploše je určována pomocí referenčních 
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značek. Pro určení polohy je zapotřebí, aby skener snímal minimálně čtyři referenční značky. 

Hlavní parametry skeneru použitého pro následující aplikaci jsou shrnuty v tabulce (tab. 18). 

EXAscan je osazen ještě třetí kamerou pro přesné snímání, ale ta nebyla použita. 

 

5.2 Software pro úpravu dat 

5.2.1 VXelements  

Program slouží jako komunikátor při skenování mezi skenerem a počítačem a hrubé 

úpravě modelu před exportem do STL formátu. Ve VXelementu [14] probíhá i samotné 

skenování, kde uživatel vidí v reálném čase pracovní plochu. Disponuje základními prvky 

úpravy modelu a přidáváním prvků. Další předností je přívětivé uživatelské prostředí. Tento 

program je společný pro všechny 3D skenovací zařízení vyvinuté firmou Creaform a je 

dodáván se skenerem.VXelementsse skládá ze třísoftwarových modulů: VXprobe
TM

, 

VXtrack
TM

 a VXscan
TM

. V našem případě byl použit software VXscan. 

 

VXscan 

VXscan slouží pro pořizování a optimalizaci 3D skenovaných dat.   

.   

Některé z klíčových funkcí / výhod jsou: 

 Nabízí optimalizační algoritmus pro povrch, který zabraňuje vytvoření vícenásobného 

skenování vrstev a zajišťuje přesnější sken bez post-procesingu. Výstupem je 

optimalizovaný sken, který lze exportovat ve všech standardních formátech. 

 Skenování bez omezení rozlišení: rozlišení není vázané na velikost skenovaného dílu. 

Rozlišení může být změněno kdykoli během nebo po skončení skenování. Software 

může obnovit sken z nezpracovaných dat dříve naskenovaných. 

Tabulka 18: Technické parametry [14] 

Hmotnost 1,25 kg 

Rozměry 172 x 260 x 216 mm 

Snímání 18 000 snímků/s snímků/s 

Laser třída 2 - 

Rozlišení v ose Z 0,05 mm 

Přesnost až 0,04 mm 

ISO 0,02 + 0,1/m mm 

Hloubka pole 300 mm 
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 Povrch je vytvářen v reálném čase (uživatel může zobrazit 3D povrch objektu během 

skenování) 

 Vytváření entit vázané na sken (osy, souřadný systém, roviny, válce, ...) 

 Několik dalších funkcí souvisejících s optimalizací skenu, jako jsou záplaty děr, 

odstranění šumu, nebo oprava hranic 

V aplikaci VXScan probíhá nastavení parametrů snímání. Laser je možné 

optimalizovat pro určitou barvu, a snímat jen část modelu. Výslednou síť lze exportovat jako 

STL a nebo uložit mrak bodů ze sítí jako IGES. Program VXScan je integrován v řadě 

speciálních programů na zpracování sítí, např. Geomagic, Rapidform. 

 

5.2.2 Geomagic 

Software Geomagic je rozdělen na 3 moduly [14], které jsou postaveny nezávisle na 

sobě. Rozdělení do modulů je přizpůsobeno třem fázím práce s 3D daty: tvorba ploch, 

redesign a kontrola. Pro práci s daty byl vybrán software Geomagic Studio. 

  

5.2.2.1 Geomagic Studio 

Geomagic Studio automaticky převádí mrak bodů na polygonovou síť. Modul je 

vhodný pro úpravu a manipulaci s polygonovou sítí. Geomagic nabízí funkce pro 

zjednodušování sitě, záplatování děr, vyhlazování, vyrovnání odsazení sítě, tvorbu skořepiny. 

Je zde také řada funkcí pro opravu sítě, kontrolu průsečíků apod. K dispozici jsou také funkce 

pro změnu orientace sítí, posouvání, otáčení, a spojování sítí.  

. Studio se zabývá zpracováním 3D modelů do přesných ploch. Uživatel má k 

dispozici nástroje k tvorbě volných a parametrických ploch (válec, kužel, rovina,...). Studio je 

dokonalým doplňkem k systémům jako je CAD, CAE a CAM.Geomagic Studio podporuje 

výstupy do standardních formátů, včetně STL, IGES, STEP a nativních CAD dat.  

Geomagic Studio je jediný software pro 3D modelování, který nabízí bezproblémovou 

integraci s čtyřmi hlavními CAD systémy. Parametrická výměna umožňuje uživatelům rychle 

a snadno vytvářet optimalizované, parametrické CAD modely přímo v prostředí aplikace 

Autodesk Inventor, Pro / ENGINEER, NX a SolidWorks. 
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6 NÁVRH EXPERIMENTU 

 

Nejdříve se vybere výkovek daného typu, který se naskenuje 3D kamerou, upraví 

v příslušném softwaru a uloží výstupní model, u kterého se potom zjistí přesnost měření. 

Hlavně se však získá přehled o geometrii a případných povrchových vadách. Model zároveň 

poslouží při druhé části experimentu jako zpětná kontrola. Druhá část totiž spočívá 

v nasimulování celého procesu tváření v počítačovém softwaru. Opět se získá 3D model 

výkovku a s ním i další informace o rozložení napětí, toku materiálu, rozložení teploty, 

pravděpodobných místech vzniku přeložek. V poslední řadě se pak porovnají oba modely a 

zjistí jak moc, případně jak málo odpovídala simulace reálnému procesu. 

 

6.1 Cíl práce 

Stěžejním cílem této diplomové práce je tedy predikce deformačního chování oceli 

během tváření na rychlokovacím stroji SMX 800 a udělat jeho grafické zobrazení a 

vyhodnocení v podobě grafů. Dílčím cílem pak je stanovit nejkratší dobu ohřevu ingotu a 

vykreslit křivky zachycující gradient teplot mezi povrchem a středem, zejména při horní 

kovací teplotě 1170 C, aby nedocházelo k nadměrnému oduhličení, propalu či dokonce 

spálení oceli. 

 

6.2 Postup při skenování 

Skenování výkovku z rychlokovacího stroje ve Vítkovicích v závodě Hammeringu 

proběhlo za pomocí EXAskenu a PC softwaru. Vybavení je vidět na obr. 8. Ze všeho nejdříve 

se zapojil skener a propojil s PC přes FireWire. 

Na výkovek se rozprostřela silonová síť se spoustou bodů, které mají pro správnou 

digitalizaci zcela zásadní význam a umožní přesné překrytí pořízených mračen bodů, které 

jsou dále optimalizovány a proloženy jednovrstvou polygonální sítí.  Síť byla ještě uchycena 

čtyřmi magnetickými kolíky pro lepší ukotvení. Během snímání se totiž síť nesmí hýbat, 

protože by skener ztratil orientaci a nenašel by již naskenované body. 

 



29 
 

 

Obr. 8: Výkovek ( 345 mm), skener a software 

 

Při předběžném skenování (tzv. automatu, který si nastavuje sílu laseru a dobu 

měření)se však zjistilo, že se povrch výkovku hodně leskne, což by velmi znesnadnilo práci 

skeneru. Průhledné a tmavé objekty jsou obecně pro potřeby 3D skenování problematické (ve 

virtuálním modelu vznikají díry). Odlesky a nízká intenzita odraženého světla musí být 

kompenzovány povrchovou úpravou (kalibrací) modelu, případně zvýšením intenzity svitu 

skeneru. V našem případě se tedy musela sundat síť a nanést na výkovek bílý prášek pro 

maximální precizní výstup dat ze skeneru. Prášek byl v tomto případě aplikován v podobě 

křídového spreje a je beze stopy odstranitelný omytím vodou. Snahou bylo naskenovat celý 

výkovek, takže se referenční body umístily doprostřed výkovku a síť pokryla jeho jednu 

polovinu (obr. 9). Tyto body se dolepily pomocí aplikovacích kleští a posloužily jako tzv. 

„pevné body“, podle nichž se skener orientuje. Důležité i jejich rozmístění, nejblíže by měly 

být 3x3 cm a nejdál 10x10 cm. Platí také, že čím je větší nesymetričnost rozmístění, tím lépe. 
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Obr. 9: Natažená síť s referenčními body 

 

Pro úplnost je zde celý výše popsaný postup v bodech: 

 

1) Propojení skeneru s PC pomocí FireWire 

2) Nakříduje se povrch ingotu 

3) Pak se pustí automat, který si nastaví sílu laseru a dobu měření 

4) Pomocí aplikovacích kleští se dolepí pevné body 

5) Přiloží se síť s body 

6) Nasnímají se pevné body 

7) Vykreslení povrchu – napojování bodů 

8) V programu Geomagic se vytvoří PC simulace výkovku 

 

6.2.1 Průběh skenování 

Ve snaze docílit co nejvyšší kvality se začalo skenovat s velkým rozlišením, což 

výrazně prodloužilo čas skenování. Princip je jednoduchý: funguje to tak, že z nalepených 

bodů si pamatuje střed, a u pozičních značek (bodů) si pamatuje navzájem jejich kombinace, 

takže když přejede na jinou část kusu, tak ví, že tam je jiná kombinace, protože nejde dát 

kombinaci bodů stejně, včetně úhlů.  

Laserový kříž opticky snímají 2 kamery a na základě toho může měřit. Je to 

18000 bodů vedle sebe, což představuje (cca 600 bodů na 10 mm) Neustále si kontroluje svou 

polohu vůči referenčním značkám, a proto dokáže snímat a zpřesňovat si snímky. 
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Síť je to samé co nálepka dokud se s ní nepohne. Když se se sítí pohne, tak se smaže. 

Tohle se dělo při otáčení materiálu. Samozřejmě zde zůstaly pevné body, které se jenom 

přetočily, což nemělo žádný vliv, protože skenování probíhá v prostoru. Skener tedy 

identifikoval pevné body, a vůči nim začal snímat zbytek sítě, který sloužil jenom pro 

propojení. 

Program pak při skenování ukazuje optimální vzdálenost skeneru od výkovku, která je 

cca 20-30 cm (na obr. 10 – vlevo je stupnice, která musí být uprostřed). 

 

 

Obr. 10: Průběh skenování 

 

6.2.2 Výstupní model 

Po dokončení skenování se v PC softwaru vytvořil dokonalý obraz snímaného objektu 

(obr. 11). Jsou zde vidět vady materiálu, jako jsou rýhy, trhliny, otlačky, nerovnosti a stopy 

po kování. Finální síť si vyžádala pouze dvě jednoduché úpravy v softwaru a byla uložena do 

formátu STL. Výsledek nelze nazvat jinak než precizní. Pracnost vlastního vytvoření sítě je 

navíc minimální díky globálnímu snímání velkého pracovního prostoru skenerem. Finální 

velikost modelu STL byla překvapivě téměř 1,2 GB s polygony proloženými v 4 266 150 

bodech. 

Jednotlivé body byly od sebe vzdálené 0,7 mm, což svědčí o vysokém rozlišení. 

Nevýhodou je, že snímá i nepřidružené objekty jako je např. kamení, které se pak při úpravě 

v softwaru musí odstranit. Výstupní data jsou shrnuta v tabulce na obr. 11. 
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Délka modelu (m) 2,1 

Průměr modelu (mm) 345 

Počet polygonů 4 266 150 

Doba měření (h) 4 

Obr. 11: Finální model 

 

6.2.3 Úpravy v software Geomagic Studio 2012 

Naskenované body (síť) v PC představovaly díry, které se následně musely zaplátovat 

pomocí tangenciálních plošek. Rovněž bylo snahou vyhladit výstupky v blízkosti děr, aby 

povrch byl co nejdokonalejší. To se provádělo ohraničením inkriminovaných oblastí v jejich 

okolí pomocí tzv. lasa (znázorněno na obr. 12 červenou barvou) a následným smazáním. 

Kdyby se plátování děr nechalo udělat automaticky počítačem, vznikly by v okolí děr bubliny. 

Pak se provedlo plošné odstranění nežádoucích objektů, v našem případě se jednalo hlavně o 

kameny. Objekt je možné proložit geometrickými útvary (válec, kruh) a zjistit kruhovitost 

(jak se liší od ideálního kruhu), to je znázorněno pomocí odchylek. Lze také provést řez a 

podívat se dovnitř. 
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Obr. 12: Ohraničení problémových míst na těle modelu 

 

6.3 Dílčí závěr skenování 

 Chyba měření 

Původní záměr bylo skenovat celou 4m tyč, proto se pevné body umístili doprostřed 

výkovku, aby byla chyba co nejmenší viz schéma na obr. 13: Základní přesnost skeneru je 

20 µm což představuje chybu 0,02 mm + 0,1 mm na každý metr. Celková chyba na 4m tyči 

by se tak rovnala 0,22 mm s maximální chybou dole na rádiusu 0,2272 mm. Z časových 

důvodů se však nestihla naskenovat celá část, ale jenom polovina. Správný postup tedy byl 

umístit referenční body do ¼ výkovku, aby chyba měření byla poloviční tj. 0,12 mm. I přesto 

však lze konstatovat, že chyba vzhledem k velikosti celého objektu je zanedbatelná. Přesnost 

optického skeneru je velmi dobrá a v praxi použitelná. 
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Obr. 13: Postupy při skenování 

Maximální chyba: 

Pro výpočet maximální chyby je potřeba znát radius. Po zjištění poloviny obvodu se 

pomocí Pythagorovy věty vypočte odvěsna, čili vzdálenost(viz obr. 14). 

mm
r

o 9,5415,17214,3
2

2







 

 

Obr. 14: Stanovení maximální chyby měření 

 

mmc 20729,5412000 22   

Maximální chyba měření tedy bude: 

mmMaxchyba 2272,01,0072,202,0   
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 Kruhovitost 

Pomocí softwaru Geomagic je možné zjistit kruhovitost daného modelu a tedy i 

výkovku. Děje se tak proložením určité části modelu geometrickým útvarem – kruhem; viz 

obr. 15, který pak software vyhodnotí pomocí kolmic. Každým bodem prochází kolmice, 

která odečítá vzdálenosti. 

 

Obr. 15: Proložení modelu kruhem 

 

 

Obr. 16: Odchylky od ideálního kruhu 

 

Na obr. 16 můžeme vidět odchylky od ideálního kruhu, kterým byl model proložen. Je 

patrné, že tyto odchylky jsou minimální a pohybují se v rozmezí: 

 Max. odchylka je +/-:0,918 / -0,951 mm. 

 Průměrná odchylka je +/-: 0,173 / -0,213mm 

 Standardní odchylka je: 0,243 mm 

Model (výkovek) lze tedy charakterizovat jako skoro přesný kruh. Odchylky jsou 

způsobené technologii výroby, kdy se na rovných kovadlech kove kruhový průřez 
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z polygonálního ingotu a vzniknou tak podélné hrany po celém obvodu (na obr. 16 to jsou 

modrá místa). 

 

6.4 FEM simulace v softwaru Forge 2009 

FEM simulace byla využita ve dvou fázích. První fáze byla zaměřena na stanovení 

doby ohřevu ingotu, který byl následně tvářen. Ve druhé fázi numerické simulace bylo 

přikročeno k samotné predikci deformačního chování kovaného polotovaru. Všechny použité 

modely jednotlivých tvářených polotovarů a tvářecích nástrojů je nutné zhotovit pomocí 

modelovacího CAD programu Pro/ENGINEER. Jmenovité rozměry pro model ingotu jsou 

popsány v tabulce 19. 

 

Tabulka 19: Parametry a nákres ingotů [6] 

 

 

6.4.1 Křivky ohřevu 

Režimy ohřevu byly simulovány ve Forge 2009. Pro první režim ohřevu byl proces 

nadefinován ve třech krocích. Pro komplexní přehled celého ohřevu pro ingot V6EX byly 

vyhodnoceny obrázky po každých 2 hodinách, které doplňuje přiložený graf na konci každé 

fáze ohřevu. První krok byl počítán při vstupu ingotu do předehřívacího pásma pece o teplotě 

800 C při počáteční teplotě ingotu 20 C. Výstup prvního kroku sloužil jako vstup do 

druhého, kde teplota byla 1000 C. Ve třetím kroku pak to samé na 1170 C. 
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Po simulaci bylo k dispozici celé spektrum ohřevu v každém pásmu. Pro lepší 

stanovení gradientu teploty mezi povrchem a středem byl předkovek rozdělen v průřezu ve 

směru podélném a příčném. Následně byla vybrána místa (nody) mezi hlavou a středem 

ingotu, kde se zjišťoval průběh teplot (znázorněno na obr. 17-18). Následně byly tyto body 

vyexportovány do textového souboru. Pro vytvoření grafu je ještě nutné tyto body přepočítat. 

To je možné provést pomocí načtení výchozího souboru s exportovanými daty. 

Našim výchozím materiálem byla ocel 42CrMo4 o. Jeho doporučené chemické složení 

je uvedeno v tab. 20: Její mechanické vlastnosti po tepelném zpracování jsou uvedeny v [15] 

Tabulka 20: Chemické složení 42CrMo4  

Prvek C Si Mn P S Cr Mo Ni 

(%) 0,38-0,45 max.0,4 0,6-0,9 max.0,025 max.0,035 0,9-1,2 0,15-0,3 max.0,3 

 

 

 
Obr. 18: Body v příčném řezu k vyhodnocení gradientu teplot 

 
Obr. 17: Body v podélném řezu pro stanovení gradientu teplot 
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6.4.2 Výsledky simulace 

Výsledky z prvního režimu ohřevu jsou na obr. 19-22. 

 

1. fáze ohřevu 

  

Obr. 19a: Teplotní profil po 2 h. T=300C Obr. 19b: Teplotní profil po 4 h.  T=150C 

 

Obr. 20: Teplotní profil po 6 h. T=54C 

 

Teplotní rozdíl byl záměrně odečítán ve středu hlavy ingotu. Okrajová místa totiž 

symbolizují hrany ingotu, které mají menší průměr, a tudíž se ohřívají nejrychleji. Došlo by 

tak ke zkreslení teplotního profilu hlavně v počáteční fázi ohřevu. Na obr. 19-20, že se 

teplotní gradient díky vysoké teplotě pece rychle vyrovnává. 
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Obr. 21: Teplotní profily po 8 h. T=19C 

 
 

Obr. 22: Teplotní profily na konci předehřívací fáze – 10 h. 

 

Z přiložených obrázků je vidět pozvolné kolísání rozdílu teplot, zejména při ohřevu 

mezi 6 a 10 hodinami (obr. 20-22). Na konci předehřívací fáze je teplotní rozdíl u podélného 

řezu roven 9 C a u příčného jen 7 C. Je jasné, že není efektivní nechávat ingot v peci celých 

10 hodin, proto je zde třeba rozhodnout, který z teplotních profilů je dostatečný pro ukončení 

1.fáze. Podle technologických zásad ohřevu je podle [16] povolen gradient 1 / 1 cm tloušťky. 

Průběh gradientů teplot pro všechny výše uvedené body shrnuje graf 1: 
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Graf 1: Ohřev ingotu na 800C 

 

 

2. fáze ohřevu 

 

Obr. 23: Teplotní profil po 2 h. T=69C 

 

Z obr. 23 je patrné, že již po dvou hodinách ohřevu se teplotní pole v ingotu vyrovnává. 

V peci již probíhá předávání tepla sáláním, což urychluje ohřívací proces. 
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Obr. 24: Teplotní profily na konci ohřívací fáze – 4 h. 

 

Zde je doba ohřevu adekvátnější. Teplotní rozdíl po 4 h. činí jen 23 C (viz obr. 24). 

Celý průběh teplot je znázorněn v grafu 2. 

 

Graf 2: Ohřev ingotu na 1000C 
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3. fáze ohřevu 

  

Obr. 25a): Teplotní profil po 2 h. T=53C Obr. 25b): Teplotní profil po 4 h. T=12C 

 

  

Obr. 26: Teplotní profily na konci vyrovnávací fáze – 5 h. 

 

Při této teplotě se ještě více zintenzivňuje přenos tepla sáláním. Během 4 hodin 

(obr.25) již došlo k vyrovnání teplot na požadovanou toleranci +/- 15. Konečný teplotní 

profil po stanovených 5 hodinách kde T = 7 C je na obr. 26. Graf 3, který stanovuje 

křivky ohřevu, byl pro přehlednost zkrácen pro dobu 10 h. 
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Graf 3: Dohřev ingotu na 1170C 

 

 

6.4.3 Dílčí závěr 

Z výsledků simulace lze nyní stanovit optimální průběh ohřevu s ohledem na 

energetickou spotřebu a zajištění plynulého provozu. Za těchto stanovených podmínek je 

návrh na technologii ohřevu takový: V předehřívací části by doba ohřevu neměla překročit 

6 hodin. Po této době má ingot ve středu teplotu 725 C s gradientem 55 C, což je hodnota 

přípustná podle [16]. V ohřívací části pak opět není nutné nechávat ingot na teplotě celou 

dobu, protože nejdůležitější je vyrovnání teplot před zahájením tvářecího procesu. Ideální 

ohřev by měl tedy trvat max. 2,5 hod., kdy teplota ve středu bude  935 C se gradient bude 

pohybovat kolem 50 C. Ve vyrovnávací části je jednak snaha udržet teplotní gradient 

v přijatelné mezi a jednak dosáhnout kovací teploty v co nejkratším čase. Jelikož se jedná o 

materiál se širokým rozmezím tvářecích teplot (HKT – DKT), lze vyrovnávací fázi zkrátit až 

na 2 hod., kdy teplota ve středu bude 1100 C, což je tzv. tvářecí teplota. Gradient bude asi 60 

C, což při vhodném tepelném zpracování nezpůsobí porušení materiálu. Kdyby však tepelné 

zpracování spočívalo pouze v ochlazování na vzduchu z dokovací teploty, byl by vhodnější 

delší vyrovnávací čas v rozmezí 4 - 5 hod., aby výsledné tepelné pnutí bylo co nejmenší a 
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nepůsobilo spolu se zbytkovým pnutím degradačně. Celkový čas ohřevu při tomto 

zjednodušeném modelu by činil 9,5 až 13,5 hod.  

 

6.5 Kování ingotu V6EX 

6.5.1 Nadefinování počátečních a okrajových podmínek 

6.5.1.1  Simulace 

 Simulace – slouží pro nastavení a frekvenci ukládání snímků. V našem případě byl 

zvolen ukládací časový krok po 120 s. Čím menší bude tato hodnota, tím více bude 

výsledků, což povede ke vzniku obrovského množství (mnohdy nepotřebných) dat (až 

desítky GB), které nebude snadné převést do osobního počítače a vyhodnotit. S tím 

souvisí i maximální čas, který byl zvolen jako 10s a minimální čas jako 0,1 s. Okolní 

teplota byla nastavena na 40 C z důvodu, že polotovar vyzařuje teplo a mění tak 

teplotu ve svém bezprostředním okolí. 

 

6.5.1.2  Ingot 

 Síť 

MKP zde přináší určitou geometrickou nepřesnost, proto je nutné ingot přesíťovat. 

Přesnost sítě závisí na množství uzlů (nodů). Pro naše účely a urychlení výpočetního procesu 

byla vytvořena hrubší síť obsahující 125 000 uzlů. Kritérium kvality sítě lze určit pomocí 

Surface shape factoru – sf, který udává poměr mezi plochou a obsahem trojúhelníka. Ideální 

je rovnostranný trojúhelník. Odchylky od ideálního případu jsou znázorněny na obr. 27, 

přičemž musí platit vztah [17]: 

          (1) 

 

Obr. 27: Kvalita povrchové sítě u ingotu 
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Z obrázku je patrné, že nejproblematičtější místa se nachází na hranách ingotu, čili 

v místech největšího zakřivení. Lze tedy předpokládat, že síť se v prvních průchodech bude 

deformovat nesymetricky. Zbylý povrch ingotu je dostatečně rovnoměrný, průměrná hodnota 

je přibližně 0,8 a proto lze podmínku považovat za splněnou. 

 

 Materiál 

Materiálem byl již zmíněný 42CrMo4 a podle dovoleného chemického složení z 

tab. 20 byl navolen jednotlivý podíl prvků viz obr. 28a). Jeho křivky napětí-deformace při 

teplotách 800, 1000 a 1170 C jsou na obr. 28b). 

: 

  

Obr. 28a): Chemické složení 42CrMo4 [18]  Obr.28b): Přirozený deformační odpor oceli [18] 

 

 Počáteční průměr: 730 mm 

 Finální průměr: 345 mm 

 Tření – bylo nastaveno bez mazání tj.µ = 0,4 a součinitel mbarre = 0,8 (soušinitel tření 

dle Trescy) 

 Přestup tepla s kovadly – byla zvolena jakoα = 10 000 W/m
2
K 

 Chlazení v prostředí – vzduch α = 10 W/m
2
K 

 Teplota začátku tváření – 1100 C 

 

6.5.1.3 Kovadla 

Přestože kovací nástroje nejsou předmětem zkoumání, bylo u všech 4 kovadel 

provedeno nasíťování, aby se mohlo určit opotřebení nástroje. Sledovanou částí je 
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samozřejmě kovací plocha (179 x 350 mm). Opět byla zjištěna kvalita povrchu sítě viz 

obr. 29., ze kterého je patrná vysoká přesnost. 

 
Obr. 29: Kvalita povrchové sítě u kovadla 

Pro všechny nástroje byly nastaveny tyto shodné veličiny: 

 Délka kovací plochy: 350 mm 

 Tření – bez mazání; µ = 0,4 a mbarre = 0,8 (dle Trescy) 

 Součinitel přestupu tepla – střední hodnota při tváření za tepla α = 10 000 W/m
2
K 

 Teplota – 200 C 

 

Nastavení pohybů kovadel: 

1) Master 

 Počáteční a konečná výška nástroje – 1. úběr tj. 800 a 730 mm 

 Rychlost pohybu – 50 mm/s 

 Směr pohybu – v ose x,y,z 

 Průchodový plán – zde se načte soubor cogging (viz. kap 6.5.2) 

 

2) Slave 

 Rychlost pohybu – 50 mm/s 

 Směr pohybu – záleží na umístění  

 Vedlejší nástroje se řídí podle hlavního tzn., že se nemusí nastavovat zbylé parametry 

 

6.5.1.4 Manipulátory 

Podle provozní praxe i zde byly umístěny 2 manipulátory, jeden na začátku a druhý na 

konci ingotu. Manipulátor je tuhé těleso a tudíž se nedeformuje. Otáčení manipulátorů je 

zahrnuto v souboru cogging.  Jediným nastavitelným údajem je zde rychlost v ose x,y,z. 
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 Rychlost v ose x – zde bude probíhat posun 

 Rychlost v ose y a z – 0; to aby manipulátor neuhnul v jiné ose 

6.5.2 Cogging 

Pomocí tohoto dokumentu je možné do simulace nadefinovat průchodový plán se 

všemi náležitostmi. Ilustrace a popis tohoto programu je na obr. 30. Pro správné definování 

posunu materiálu po úběru zpět mezi kovadla slouží měřítko vzdáleností popsané výše. 

 

Obr. 30: Textový dokument cogging.mpf 

 

1) V prvním řádku se nastavují hodnoty (úhel otočení, posuv materiálu, rotace a čas před 

započetím tvářecí operace) před tvářením 

2) Ve druhém pak hodnoty během tváření 

3) Posunutí materiálu o hodnotu ± 262 mm odpovídá kovací podmínce, že maximální záběr 

kovadel musí být ≤ ¾  délky kovadla. Hodnota xmin / xmax znamená přesunutí začátku / 

konce polotovaru mezi kovadla (nejedná se o vzdálenost, ale souřadnice) 

4) Čas čekání: v prvním řádku představuje úsek mezi vytažením z pece až po zavedení mezi 

tvářecí nástroje. V dalších průchodech se jedná o prodlevu mezi úběry (např. při otáčení). 

Ve druhém řádku se jedná o čas mezi údery kovadel v daném průchodu (hodnota 1 (s) tedy 

znamená plynulý proces) 

5) Nbblows – je počet úběrů v jednom kroku (-1 znamená automatický krok) 

Activebox – je pohyb manipulátorů (hodnota -1 znamená automatický posun v dané ose, 
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dokud se polotovar nachází pod kovadly) 

6) Znázorňuje dráhu, kterou urazí každé kovadlo (deformace je tedy 2*(800-730) mm 

7) Představuje vzdálenost mezi kovadly (musí být větší kvůli šíření) 

Tvářecí proces byl definován pro 15 průchodů. První krok spočíval ve srážení hran. 

Byla nastavena počáteční vzdálenost kovadel na maximální mez, včetně prvního úběru, který 

se nastavuje v programu Forge (viz kap. 6.5.1.3). 

V provozu sice čas mezi tvářením a vytažením z pece trval asi 3 minuty, ale pro 

zkrácení doby výpočtu byla zvolena hodnota 1 s. Důsledkem může být odlišná teplota, 

s poklesem se však počítá, proto byla hodnota začátku tváření zvolena na 1100 C.  

Při technologickém postupu byla definována rotace v ose x zvolena nejen v prvních 

průchodech 20, protože při větším otáčení zůstávala na kovaném polotovaru neprokovaná 

místa. Úhel pro tzv. hladící kování byl zvolen stejný jako v technologickém postupu tj. 10. 

Polotovar se při špatném úhlu otočení může prohnout po délce, při velkém úběru zase může 

vzniknout přeložka, apod. 

 

6.5.3 Výpočet 

Během výpočtu se jednotlivé kroky (průchody) průběžně ukládaly a vyhodnocovaly. 

Pro ukládání byl zvolen pracovní interval 120 s. V důsledku tohoto času se ovšem s rostoucí 

délkou kovaného polotovaru zvětšovala výsledná velikost uloženého souboru, protože 

narůstal počet celkový prvků zpracovávaného polotovaru. Důsledkem bylo upravení časového 

intervalu na vyšší hodnotu. Jeden výpočet trval od 10 do 48 hodin a celkový objem dat byl 

35 GB 

 

6.5.4 Výsledky simulace 

- intenzita napětí, deformace  

- teplota 

- deformační rychlost 

 

U výsledného modelu simulace byly vyhodnoceny průchody číslo 1, 5, 12 a 15 podle 

uvedeného kovacího plánu v tab. Hodnoceny byly parametry jako je intenzita deformace, 

intenzita napětí, taplota, rychlost deformace, vznik přeložek, a také opotřebení nástrojů. 

Výsledky jsou znázorněny ve formě obrázků a grafů. Pro každý průchod byly zvoleny 3 

pozice hledaných elementů – povrch, ¼ průřezu a střed viz obr. 31. 
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Obr. 31: Zvolené body – povrch, ¼ průřezu, střed 

 

 1. průchod 

V prvním průchodu dochází ke srážení hran.  

- Opotřebení kovadel 

  

Obr. 32: Působení všech napětí Obr. 33: Opotřebení kovadel 

 

Rozložení napětí v pracovním nástroji představuje mez kluzu. Pokud dojde 

k překročení meze kluzu, může dojít k lokalizované plastické deformaci v namáhaných 

oblastech a následném popraskání tvářecí plochy. Obr. 32 představuje nerovnoměrné napětí 

po délce kovadla. Zde je patrné, že při kování se využívá celá kovací plocha. Je to dáno 

hloubkou úběru. Napětí se tak pohybuje od 80 až do 120 MPa a lokálně až na 170 MPa, což 

jsou vzhledem k počáteční malé deformaci zanedbatelné hodnoty.  

Obr. 33 znázorňuje opotřebení kovadla při daném průchodu. Je dobře vidět, že 

kritická místa pro tvorbu trhlinek jsou v místech přechodu mezi hladkou a kalibrovanou 

plochou, na hranách a také u okrajů kovací plochy. To by se dalo vysvětlit tím, že v těchto 

místech se koncentruje větší tlakové napětí. Průměrné hodnoty tzv. faktoru opotřebení jsou 

1200 – 2000. Maximální hodnota je 3000. Procentuálně to znamená, že v místech s větší 

hodnotou dochází k většímu opotřebení o 35-60 %.  
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 Intenzita deformace 

 
Obr. 34: Intenzita deformace 

 

Graf 4: Graf intenzity deformace 

 
Výsledky simulace kování ukázaly, že deformační pole vykazuje v prvním průchodu 

rovnoměrné hodnoty. Z obr. 34 je patrné, že intenzita deformace neproniká do středu tyče a 

působí intenzivněji pouze na povrchu při styku s kovadly. Z přiloženého grafu 4 lze odečíst 

jednotlivé hodnoty pro 3 zvolené nody. Na povrchu jsou dosažené hodnoty deformace do 0,45 

a ve středu pod 0,1. Při takto malé intenzitě deformace lze předpokládat vznik dynamického 

zotavení.  
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 Intenzita napětí 

 
Obr. 35: Rozložení intenzity napětí 

 

Graf 5: Průběh intenzity napětí 

 
Vlivem intenzity napětí se určuje největší lokální napětí a velikost mezní hodnoty 

lomové houževnatosti (plastické deformace). Využívá se v lomové mechanice k posouzení 

nebezpečí šíření křehké trhliny v konstrukčních materiálech. Z obr. 35 plyne, že intenzita 

napětí je po výšce nerovnoměrná. Největší hodnoty jsou na kalibrovaných plochách u 

povrchu, přičemž se pásmo její intenzity smršťuje směrem ke středu. Na hranách kovadel 

vznikají tedy tahová napětí. Ve střední vrstvě se vliv napětí mění v závislosti na úběru. 

Výsledný průběh intenzity napětí je znázorněn v grafu 5, kde je vidět, že intenzita napětí 

klesá s rostoucím časem. 
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 Rychlost deformace 

 
Obr. 36: Rychlost deformace 

 
Graf 6:  Rychlost deformace 

 
 

Vliv deformační rychlosti má vliv na kinetiku statické rekrystalizace. Zvýšená 

deformační rychlost urychluje kinetiku rekrystalizace. Na obr. 36 je znázorněn průběh 

rychlosti. Maximální hodnoty deformační rychlosti jsou v místech, kde nic nebrání volnému 

toku kovu, tedy se koncentrují na povrchu při styku s kalibrovanou plochou. V těchto místech 

bude docházet ke zvyšování deformačního odporu. V příčném směru je rychlost deformace 

rovnoměrná a pohybuje se kolem 0,2 s
-1

. Při odečtení rychlosti deformace z grafu 6, kde se 

hodnoty pohybují v řádu setin, se nepředpokládá velké odpevnění. 
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S rostoucí deformační rychlostí většinou tvařitelnost roste do jistého maxima a pak 

zase klesá. Pro různé materiály je hodnota optimální deformační rychlosti značně odlišná. Při 

vysokých rychlostech tváření komplikuje situaci vliv deformačního tepla. 

– Teplota 

 
Obr. 37: Teplota 

 

Graf 7: Průběh teploty 

 
Teplota má zásadní vliv na tvařitelnost oceli. Zvýšená teplota zlepšuje tvařitelnost tím, 

že zmenšuje deformační odpor. S tím přímo souvisí i zvýšení životnosti pracovních nástrojů. 

Při tváření je nutné držet se v rozmezí horní a dolní kovací teploty. 

Z obr. 37 je vidět homogenní teplotní pole v celém polotovaru, vyjma povrchových 

vrstev. Pokles povrchové teploty je znázorněn v grafu 7. Vrstva v ¼ polotovaru dokonce 

zvýšila počáteční teplotu tváření. Důvodem přírůstku teploty je vznik deformačního tepla 
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– Vektorové rozložení posunutí 

 

Obr. 38: Tok materiálu znázorněný pomocí vektorů 

 

Na obr. 38 je pomocí šipek znázorněn vektor posunutí v jednotlivých uzlech. Toto 

posunutí představuje tok kovu po úderu kovadel. 

 

 5. průchod 

– Opotřebení kovadel 

 

 
Obr. 39: Opotřeben kovadel 

 

Při porovnání napětí 5.průchodu (obr. 39) s 1. průchodem lze konstatovat, že nedošlo 

k žádné výraznější změně ovlivňující soudržnost kovadel. Totéž se týka opotřebení.  
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– Intenzita deformace 

 
Obr. 40: Intenzita deformace 

 

Graf 8: Průběh intenzity deformace 
 

 
Grafické znázornění intenzity deformace je na obr. 40 a vyhodnocení v grafu 8. 

Z výsledků plyne, že největší intenzita s hodnotou 0,9 je na povrchu. Z obrázku a grafu je 

vidět, že dochází ke kumulaci deformace, jelikož hodnoty v porovnání s 1. průchodem jsou 

značně vyšší. (Dalším zdůvodněním může být i to, že hodnoty rychlosti deformace, intenzity 

napětí a třeba i opotřebení kovadel zůstaly téměř nezměněné). Intenzita v ¼ tyče se zvýšila na 

hodnotu přes 0,4; této hodnoty bylo dosaženo na podpovrchové vrstvě při 1. úběru. 

Deformační pole je tedy nerovnoměrné, v každém místě působí odlišná deformace. Navíc 

oproti první simulaci proniká více do středu tyče. 

Dosažení kritického stupně deformace (kumulace dislokací) je základním 

předpokladem pro vznik dynamické rekrystalizace. Výsledkem je proto velmi jemné zrno. 
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Velikost kritických deformací se zvětšuje s rostoucí deformační rychlostí a snižuje s rostoucí 

teplotou. 

– Intenzita napětí 

1  

Obr. 41: Intenzita napětí 

 

Graf 9: Průběh intenzity napětí 

 
 

Rovněž i intenzita napětí (obr. 41) nevykazuje výrazné odchylky od předchozího 

průchodu. Hodnoty se plošně zvýšili o 5 - 10 MPa. Napětí je rozloženo po celé délce kovací 

plochy. Zároveň lze vidět, že při tváření vzniká tzv. „kovářský kříž“, což znamená, že 

intenzita napětí proniká do středu polotovaru za současného působení velké smykové 

deformace. Směrem od středu vzniká v podélném směru tahové napětí.  

Výsledný průběh intenzity napětí je znázorněn v grafu 9, kde jsou 3 vrcholové křivky. 

V první je napětí na povrchu menší než v ¼ a ½ tyče, ale ve zbylých křivkách je oproti nim 

větší. Důvodem může být již zmíněný tvar kovadel. 
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– Rychlost deformace 

 
Obr. 42: Rychlost deformace 

 

Graf 10: Průběh rychlosti deformace 

 
 

Průběh rychlosti deformace má podobný charakter jako u 1. průchodu Na obr. 42 jsou 

největší hodnoty 0,6 s
-1

 dosaženy v přechodu mezi rovným a skloněným povrchem. Lze 

předpokládat, že v místech, kde dochází k největší deformaci, vzniká největší deformační 

rychlost. Ta se zmenšuje v ¼ pod povrchem a postupně utlumuje ve středové části. Na styku 

s rovnou kovací plochou vzniká rychlost deformace pouze cca 0,08 s
-1

. Přechodový tvar je 

tedy zdrojem postupného útlumu deformační rychlosti, jež se snižuje směrem ke středu. 

V grafu 10 je znázorněn průběh deformační křivky. 
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– Teplota 

 
Obr. 43: Teplota 

 

Graf 11:  Průběh teploty 

 
 

Z průběhu teplot na obr. 43 je patrné, že teplotní pole je stále homogenní. 

Z přiloženého grafu 11 se vyhodnotí jednotlivé křivky teplot. Mírně zvýšená teplota 

přesahující 1100 C zůstala mezi středem a ¼ tyče. Teplota povrchu pak postupně klesla pod 

1000 C. Stávající podmínky pro tok kovu jsou vyhovující. 
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 12. průchod 

 

– Opotřebení kovadel 

 
Obr. 44: Opotřebení kovadel 

 

Protože se napětí ani v tomto průchodu nelišilo od předchozí simulace, nebylo zde již 

hodnoceno. Průběh faktoru opotřebení kovadel na obr. 44 však dramaticky vzrostl na hodnotu 

8000, což je téměř 3x víc než v předchozích průchodech. Znamená to, že tato místa budou 

nejvíce opotřebovávaná. Jedná se o pravou polovinu kovadla, zejména pak o hrany a 

kalibrovanou část. Při detailnějším prozkoumání kovadel z obr. 2 je patrná určitá shoda, kdy 

jsou vidět deformované plochy na pravé části kovadla s drobnými prasklinkami.  

 

– Intenzita deformace 
 

 
Obr. 45: Intenzita deformace 

 

Při pohledu na obr. 45 je patrná velká nerovnoměrnost deformace po průřezu. Tvar 

vrtule vznikl ohybem po délce při otáčení o 20. Tento se však v dalších průchodech zcela 

vyrovná, nerovnoměrný tvar zůstane pouze na koncích tyče. Dalším jevem je ohýbání, které 

vzniká v důsledku ochlazování. 
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Zde již není patrná akumulace deformace jako při 5. průchodu. Lze tedy předpokládat, 

že již proběhla dynamická a metadynamická rekrystalizace. 

 

– Intenzita napětí 

 
Obr. 46: Intenzita napětí 

 

Graf 12: Průběh intenzity napětí 

 
 

Největší hodnoty jsou opět na povrchu s klesajícím trendem ke středu. Obr. 46 se se 

svým průběhem ani velikosti intenzity deformace neliší od předešlých průchodů. Rovněž tak 

přiložený graf 12, který predikuje největší intenzitu napětí na povrchu s postupným 

poklesem. 
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– Teplota 

 
Obr. 47: Teplota 

 

Graf 13: Průběh teploty 

 
 

Na obr. 47 již nelze pozorovat tak rovnoměrné teplotní pole jako u 1. a 5. průchodu. 

Přesto teplota na povrchu má pořád dostatečnou teplotu přesahující 850 C. Teplota ve středu 

tyče zase o něco vstoupla, její hodnota je již 1132 C. Tyto centrální vrstvy jsou podstatnější 

než povrchové. Z grafu 13 je dobře vidět pozvolný pokles teplot ve všech třech místech. 

Teplota ve středu je pod 1100 C – vysvětlením je zmenšující se průřez tyče a přiblížení 

chladnějších vrstev, v ¼ je teplota kolem 1030 C a na povrchu 920 C. Jestliže jsou vrstvy na 

povrchu chladnější tak se kove lépe, protože nedochází k tak intenzivnímu tečení. 
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– Přeložky 

 
Obr. 48: Přeložky 

 

Na obr. 48 je vidět pravděpodobnost vzniku přeložek. Přeložky vznikají, když vlivem 

deformace dosedne kov na kov a zatlačí se. V průběhu celé simulace došlo k vytvoření pouze 

jedné přeložky, která byla následně opravena upravením sítě. V reálném měřítku stanoveného 

postupu tváření lze tedy konstatovat, že přeložky vznikají jen v nahodilých případech 

doprovázených nižší teplotou, malým posuvem kovadel a velkou deformací. Vliv má i tvar 

kovadel. Kovadla s větším zaoblením brání vzniku přeložek. 

V simulaci přeložky nevznikaly, protože se prováděly malé úběry s dostatečně 

vysokou teplotou. 

 

 15. průchod 

 Intenzita deformace 

 
Obr. 49: Intenzita deformace 
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Graf 14: Průběh intenzity deformace 

 
 

Výsledky simulace ukázaly, že deformační pole je rovnoměrné. Intenzita se 

koncentrovala přednostně na povrchové části (viz obr. 49), kde dosáhla svého maxima 3,5. 

Větší intenzita deformace mezi povrchem a středem je způsobena stykem s kovadly. Ve 

zbylém průřezu se hodnota pohybuje kolem 3 což dokládá graf 14. Polotovar se tedy tváří 

vysokou deformací v celém objemu. Za zvýšením intenzity deformace stojí smyková 

deformace. 

 

– Teplota 

 
Obr. 50: Teplota 
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Graf 15: Průběh teploty 

 
Teplotní pole finálního tvaru kované tyče je znázorněn na obr. 50. Teplota 

v podélném řezu je značně nehomogenní, zejména pak na konci tyče, kdy teplota již klesla 

pod rámec dolních kovacích teplot. Takto nízkou teplotu lze vysvětlit tím, že se jedná o hlavu 

ingotu, která měla na začátku menší průměr, rychleji chladla a navíc byla uchopena 

manipulátorem při prvních průchodech. Teplotní spád se zde pohybuje v rozmezí 700 - 850 

C. V tomto místě nastane větší deformační odpor. To dokládá přiložený graf 15, kdy teplota 

povrchu po průřezu dosahuje již pouze 700 C, zato uvnitř polotovaru je teplota přesahující 

900 C.  

Z uvedeného plyne, že počáteční teplota tváření 1100 C je dostačující pro vykování 

kruhové tyče bez větších deformačních odporů. Dokovací teplota v jádru zde byla přes 

900 C. Jediným problémovým místem zůstává hlava polotovaru. Ta bude nakonec oddělena 

na pile., čímž se zajistí rovnoměrnější mechanické vlastnosti v celém objemu. 

6.5.5 Dílčí závěr simulace 

Během simulace nastalo pár problémů. Například ve 13. průchodu se v modelu 

objevily díry, které musely být opraveny, následně se pak model výrazně prohýbal. Při 

nesprávném úhlu pootočení se tvořila vrtule s ohnutým koncem. Ve 12. průchodu dokonce 

odletěl kousek polotovaru a při následném úběru se zase vrátil. Příčinou byla chyba sítě. 

Z výsledků vyhodnocení lze říct, že v prvních průchodech je malá intenzita deformace 

na pronik do středové oblasti. Ta probíhá intenzivně až od 12. průchodu. Následkem toho 
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roste míra opotřebení nástrojů v inkriminovaných místech. Teplota se po celou dobu tváření 

držela na dobré úrovni, a to byla definována pro 1100 C, přičemž v praxi se tyto ingoty 

mohou tvářet při teplotách až 1150 C.  

 

6.6 Vyhodnocení přesnosti obou simulací 

Pro posouzení přesnosti obou metod byly v softwaru Geomagic Studio mezi sebou 

proloženy oba modely výkovku a vyhodnoceny jejich vzájemné odchylky. Ve snaze zjistit, 

jak se modely liší od ideálního tvaru, byly rovněž proloženy válcem o průměru 345 mm. 

Výsledky jsou znázorněny na obr. 51-53. 

 

 Modely: sken - simulace 

 

Obr. 51: Proložení modelů ze softwaru Geomagic a Forge 

 

Při porovnání odchylek obou modelů vzešlo, že finální tvar simulace navzdory vcelku 

reálně odpovídá skenovanému modelu (obr. 51). Nutno podotknout, že se zde porovnává 

model skenovaný za studena s PC modelem dotvářeným za tepla. Dá se tedy předpokládat, že 

vlivem teplotní roztažnosti by se model po ochlazení smrštil o další 1-2 mm a zmenšil tak 

hodnoty odchylek. 

Maximální a standardní odchylka nebyla vyhodnocena, protože na povrchu modelu se 

vyskytla problémová místa, která odklonila číselné hodnoty do nereálných mezí. Průměrná 

odchylka však je +/-: 2,5 mm. Svědčí to o přesnosti metody konečných prvků navzdory 

nadefinování počátečních podmínek, které vedly k nepřesnostem. Tyto nepřesnosti mohou být 

způsobené především koeficientem tření mezi polotovarem a nástroji, který se mění v průběhu 
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tváření a je závislý na teplotě. Důsledkem pak je odlišný tok kovu v materiálu. Dalšími 

faktory jsou součinitel přestupu tepla a tvar nástrojů. Navíc provozní kovadla nejsou chlazená, 

tudíž opět dojde k překročení počáteční podmínky definované v kap. 6.5.1.3. 

 

 Modely: sken - válec 

 

 

Obr. 52: Proložení naskenovaného modelu s válcem ( 345 mm) 

Jak se liší vykovaný tvar zachycený 3D kamerou oproti ideální kulatině je znázorněno 

na obr. 52. V podstatě je kování na to, že se tváří rovnými kovadly velmi přesné, co se týče 

dosažení kruhovitého průřezu.  

Max. odchylka +/-: 2,0 / -5,3 mm 

Průměrná odchylka +/-: 0,4 / -0,7 mm 

Standardní odchylka +/-: 0,8 mm 
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 Modely: simulace - válec 

 

Obr. 53: Proložení nasimulovaného modelu s válcem ( 345 mm) 

Výsledný model se rovněž proložil válcem (obr. 53). Odchylky jsou velmi podobné 

jako na obr. 53. Opět zde nebyla vyhodnocena max. odchylka díky lokálnímu místu s tmavě 

modrou barvou a čelech modelu, které nepůsobí adekvátně vzhledem k celkovému charakteru 

modelu. Směrodatnější je proto vizuální posouzení barevných polí ze stupnice. 

Průměrná odchylka +/-: 1,3 / -9,4 mm 

Standardní odchylka +/-: 15,5 mm 

 

6.6.1 Dílčí závěr modelování 

Prokázalo se, že modelování tvářecích procesů pomocí MKP má své opodstatnění i 

přes nadefinování konstantních parametrů, které jsou v praxi proměnlivé. Tomu však nelze 

dost dobře předcházet z důvodu nedostatku potřebných dat pro popis veličin. Tímto vznikají 

rozdíly mezi skutečností a modelováním. Největší takto způsobené odchylky byly v průměru 

do 3 mm. Lze tedy konstatovat, že kování proběhlo úspěšně. Numerickou simulaci tak lze 

vřele doporučit při navrhování optimálního postupu např. při válcování, kování, tažení drátu, 

zatečení do kalibru, ohřevu, TZ aj. 
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7 ZÁVĚR 
 

Cílem této diplomové práce bylo predikovat deformační chování oceli při kování na 

rychlokovacím stroji v provozu Vítkovice-Hammering. Vyhodnoceny byly především údaje o 

teplotě, intenzitě napětí, intenzitě deformace, rychlosti deformace a také opotřebení kovadel.  

Postupným cílem bylo nejdříve naskenovat výkovek a získat výsledný model, který se 

v závěru porovnal s modelem vytvořeným numerickou simulací metodou konečných prvků 

Porovnávaly se především vzájemné odchylky a odchylky od ideálního válce. Rovněž byla 

snaha zjistit přesnost skeneru. 

Dílčím cílem bylo stanovit průběh ohřevu kovaného ingotu V6EX podle dané 

technologie ohřevu a optimalizovat časy ohřevu. 

Výsledky průběhu ohřevu ukázaly, že v předehřívací fázi zůstává ingot nadměrně dlouho a 

dochází tak k časovým a energetickým ztrátám. Optimální doba ohřevu by v tomto případě 

měla být maximálně 6 hodin při teplotním gradientu 54 C, což představuje časovou úsporu 4 

hodin. Ve vyrovnávací fázi pak jde hlavně o dosažení požadované teploty tváření ve středu 

ingotu. Nemusí se tedy ohřívat až na horní kovací teplotu 1170 C, ale stačí pouze na tvářecí 

teplotu 1100 C, jak bylo simulováno v této práci. Polotovar vykazoval dobrou tvařitelnost po 

celou dobu procesu, teplota uvnitř byla přes 900 C a na povrchu 700 C. Ideální teploty se 

tedy dosáhne již po 2 hodinách ohřevu při gradientu 53 C. Touto optimalizací se ohřev 

urychlí o 3 hodiny. Čím přesnější bude optimalizace ohřevu, tím menší bude spotřeba 

materiálu, což při velkém objemu výroby bude představovat úsporu nemalých finančních 

prostředků.  

Výsledek měření chyby při skenování byl podle ISO stanoven jako základní chyba 

0,02 mm + 0,1 mm za každý metr. Celková chyba při skenování 4 m tyče by byla 0,22 mm. 

V našem případě však byla tato chyba na 2 m tyči, protože se zbytek nestihlo naskenovat. 

Výsledky počítačových simulací predikovaly chování materiálu v průchodech 

č. 1, 5, 12 a 15. V 1. průchodu došlo pouze ke sražení hran, kde byla deformace necelých 

10 %. Vlivem malé deformace nedošlo k opotřebení nástrojů. Intenzita deformace byla 

největší při styku s kovadly, snižovala se směrem ke středu polotovaru. Teplota v této fázi je 

rovnoměrná stejně jako v 5. průchodu, ve kterém jsou obdobné výsledky. Jediným rozdílem je 

velikost intenzity deformace, která vykazuje známky kumulované deformace. Dá se tedy 

předpokládat vznik dynamické a metadynamické rekrystalizace za vzniku jemnozrné 

struktury. Ve 12. průchodu došlo ke snížení intenzity deformace, což značí, že proběhla 

rekrystalizace. Intenzita deformace vykazovala rovnoměrné hodnoty až na maxima v oblasti 
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kovací plochy. V důsledku zvyšování deformace se zvyšuje i opotřebení kovadel, které je 

oproti předchozímu stavu 3x větší. V posledním 15. průchodu byla hodnocena teplota a 

intenzita deformace. Konečná teplota byla v optimálních mezích 850 - 900 C, pouze 

povrchové vrstvy byly chladnější, toto může mít důsledek v podobě větších odchylek od 

ideálního válce daného průměru a nerovnoměrného povrchu tyče. Intenzita deformace zde 

dosáhla největších hodnot v porovnání s ostatními průchody. Intenzita byla v hodnotách 

2,5 - 3 mezi povrchem a středem. 

Finálním výsledkem bylo porovnání numerického a skenovaného modelu spolu 

s válcem o průměru 345 mm. Výsledky ukazují, že odchylky válce od skenovaného modelu 

byly minimální. Průměrná odchylka činila +0,4 / -0,7 mm. Při porovnání numerického 

modelu s válcem byla tato odchylka přibližně určena na +/- 3 mm. Přesné určení nebylo 

možné, protože v softwaru se vyskytla kolosální odchylka, pravděpodobně v důsledku 

neuzavření celé sítě. A při porovnání modelu simulovaného a skenovaného se tyto odchylka 

pohybovaly průměrně v rozmezí 2,5 mm, přičemž maximální odchylka byla kolem 6 mm. 

Z výše uvedených výsledků lze konstatovat, že simulace proběhla úspěšně, finální tvar a 

velikost odpovídá skutečným parametrům. MKP lze tedy doporučit jako spolehlivý nástroj 

pro simulaci tvářecí procesů. 
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