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1 Úvod 

Ústředním tématem posledních desetiletí je ve většině průmyslových odvětví úspora 

nákladů. V kovárenství představuje nejnákladnější oblast především přímá spotřeby hutního 

materiálu a energeticky náročné procesy spojené s jeho ohřevem. Využití mikrolegovaných 

ocelí umožňuje snižovat náklady, společně se získáním vyšších užitných vlastností vyráběné 

součásti. Prostředkem je použití termomechanického zpracování, neboli řízeného kování, 

spočívající v ochlazování výkovku z dokovací teploty. 

Tato práce se zabývá nahrazením konvenčního tepelného zpracování – normalizačního 

žíhání zápustkového výkovku, metodou termomechanického zpracování mikrolegované oceli 

20MnV6. Jejím cílem je stanovit a experimentálně ověřit podmínky řízeného kování 

pro dosažení požadovaných mechanických a strukturních vlastností vyráběné součásti. 

Zvolené podmínky budou ověřeny pomocí matematického modelování FEM se zaměřením 

na zmapování teplotně – deformační dějů během celého procesu. 
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2 Objemové tváření - kování 

2.1 Volné kování 

Technologie volného kování je využívána k výrobě tvarově jednoduchých součástí a 

předkovků o hmotnosti několika kg až do desítek tun. Povrch výkovků bývá nerovný a 

dosahovaná přesnost je omezená, proto je nutné vyrábět s velkými přídavky na opracování. 

Polotovary pro volné kování jsou kovářské ingoty s výchozí licí strukturou, tvářené 

polotovary (bloky, sochory) a plynule lité předlitky. Kromě dosažení požadovaného tvaru 

výkovku, se dociluje volným kování změny makrostruktury a mikrostruktury výchozího 

polotovaru. Ovlivňuje se velikost zrna a následně i výsledné mechanické hodnoty. Při výrobě 

se používá jednoduchých kovářských nástrojů (kovadel) a přípravků. Mezi základní kovářské 

operace patří – pěchování, prodlužování, děrování, osazování a prosazování, přesazování, 

ohýbání, zkrucování, sekání.   

2.2 Zápustkové kování 

Zápustkové kování se využívá pro velkosériovou výrobu tvarově shodných, přesných 

součástí. Většina vyráběných výkovků spadá do hmotnostní kategorie 0,5 – 30 kg, méně 

obvyklé jsou součásti v řádech stovek kg, případně několika tun, vzhledem k vysoké 

pořizovací ceně nástroje. Výchozími Polotovary jsou především válcované tyče kruhového 

nebo čtvercového průřezu. Charakteristikou zápustkového kování je omezený tok kovu, který 

postupně nabývá tvaru dutiny nástroje nazývaným zápustka.  Skládá se z horního a dolního 

dílu, které jsou upevněny k beranu nebo pracovnímu stolu v závislosti na použité technologii 

upínání. Zápustky pro buchary jsou konstruovány s rybinou a k beranu se upínají pomocí 

klínů a příčných per, která brání podélnému pohybu zápustek. U kovacích lisů jsou využívány 

upínače, které se liší podle provedení jednotlivých zařízení. Hlavní důraz při konstrukci 

upínání je kladen na rychlou výměnu zápustek, a jejich přesném vedení. 1 

Při zápustkovém kování je výchozí polotovar deformován silou vyvozenou beranem 

bucharu nebo lisu. Při kování na bucharech dochází opakovaně k deformaci dynamickým 

rázem, mluvíme tedy o přetržitém procesu tváření. Zápustka je tvořena zpravidla pouze 

jednou kovací dutinou. V okamžiku dopadu bucharu na tvářený polotovar se mění jeho 

rychlost z maximální na nulovou. Z toho plyne, že se na bucharech dosahuje vyšších 

deformačních rychlostí a tím i vyšších deformačních odporů. Rázovou energii bucharu W v J 

lze vypočítat ze vztahu: 
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A
W   (1) 

kde A  - deformační práce bucharu v MPa 

   - rázová účinnost ( 9,08,0  ) 

 Při kování na lisech se uskutečňuje deformace jedním zdvihem beranu, který působí 

na tvářený materiál klidným tlakem. Jedná se v podstatě o nerázový charakter práce. 2 Počet 

kovacích dutin se stanovuje na základě složitosti tvaru výkovku, použitém výchozím 

polotovaru a sériovosti výroby. Základním parametrem kovacích lisů je jejich jmenovitá síla. 

Lisy lze rozdělit do tří základních skupin na klikové s kovací silou 1 MN až 100 MN, 

vřetenové o síle 1 MN až 63 MN a hydraulické o síle až 200 MN.  

Z hlediska využití materiálu pro konečný výrobek a způsobu vyplnění zápustky 

se rozdělují kovací dutiny na uzavřené a otevřené. U uzavřených zápustek hovoříme 

o technologii tzv. bezvýronkového kování, zápustka je zcela vyplněna kovem a umožňuje 

jeho maximální využití. Technologicky je velmi náročné a používá se pouze pro osově 

souměrné součásti. Je nezbytné zabezpečení přesné hmotnosti tvářeného polotovaru, 

dostatečné tuhosti zápustky a odpovídající přesnosti stroje. 3 Druhou technologií je kování 

v otevřené kovací dutině. Zápustka má výronkovou drážku, do které odtéká přebytečný 

materiál a pro kování má nezastupitelný význam.  Tlumí rázy mezi oběma částmi zápustky a 

brání dalšímu vytěsňování kovu z dutiny vzniklý výronek je při následné operaci odstraněn 

stříháním za tepla nebo za studena. Předkovek se při zápustkovém kování získává 

postupovým kováním v několika kovacích dutinách. V závislosti na tvarové složitosti 

výkovku a množství přemisťovaného kovu se přípravné dutiny rozdělují do těchto skupin – 

prodlužovací, zúžovací, rozdělovací, ohýbací, tvarovací, pěchovací, protlačovací. 4 

2.3 Dělení materiálu 

Výchozí válcovaný materiál je dodávaný v celistvých tyčích je nutné nadělit na polotovary 

požadované hmotnosti, která odpovídá hmotnosti polotovaru pro daný výkovek. Dělení 

polotovarů je ve většině případů samostatnou operací. Výjimku tvoří případy, kdy je dělení 

součástí technologického celku, např. u automatizovaných kovacích linek nebo při kování tyčí 

na vodorovných kovacích lisech. Rozeznáváme následující způsoby dělení válcovaných tyčí: 

řezání, stříhání a lámání. 
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2.3.1 Řezání 

Řezáním je možné dělit materiál na různých pilách, dále lze řezat kyslíkoacetylenovým 

plamenem, tato metoda však není vhodná pro velkosériovou výrobu. K progresivním 

metodám lze zařadit elektrojiskrové a laserové řezání. V praxi se uplatňuje zejména řezání 

na pilách, a to u dělení neželezných kovů a slitin. Jejich nízká pevnost vede ke vzniku 

nežádoucích otlaků na koncových částech nastřihaných polotovarů. V současnosti se ve větší 

míře prosazují vysokorychlostní kotoučové pily pro řezání polotovarů z vysokouhlíkových a 

legovaných ocelí, nebo běžných konstrukčních oceli. V místě řezu vzniká materiálový odpad, 

jeho množství je dáno tloušťkou řezného nástroje (1 až 5 mm). Ve srovnání s ostatními 

způsoby dělení se řezání vyznačuje nízkou výkonností a vysokou spotřebou řezných nástrojů, 

současně však vylučuje jakoukoli deformaci řezaného polotovaru. Předností řezání je 

zabezpečení vysoké jakosti řezné plochy, její kolmosti k podélné ose polotovaru a minimální 

rozměrové úchylky délky nařezaných polotovarů. S výhodou se uplatňuje při dělení 

polotovarů pro přesné zápustkové výkovky, pro výkovky kované v uzavřených zápustkách a 

pro pěchované výkovky. 4 

2.3.2 Stříhání 

Stříhání se řadí k nejvýkonnějším a hospodárným způsobům dělení tyčových polotovarů. 

V místě střihu nevzniká žádný odpad, nevýhodou je snížení jakosti střižné plochy, vznik 

otřepů na ustřižených polotovarech a nižší přesnost dělení oproti metodě řezání. Z tohoto 

důvodu nejsou stříhané polotovary vhodné pro kování v uzavřených zápustkách. Díky vysoké 

výkonnosti však patří stříhání k nejrozšířenějšímu způsobu dělení tyčových polotovarů 

pro zápustkové kování v zápustkách otevřených [4]. 

Stříhání se nejčastěji provádí na lisech s klikovým mechanismem. Jakost střižné plochy je 

nejvíce ovlivněna velikostí střižné vůle mezi noži, mírou jejich opotřebení a vlastnostech 

stříhaného materiálu. Nízkouhlíkové a nízkolegované oceli, které mají mez pevnost Rm < 600 

MPa se stříhají za studena, tyče s průřezy rozměru so>100 se v některých případech ohřívají 

na teplotu 200 – 300 °C (tj. do oblasti křehkosti). Legované a vysokouhlíkové oceli se 

před vlastním stříháním ohřívají na teplotu 300 – 400 °C v závislosti na chemickém složení a 

průřezu tyče. 4 

2.3.3 Lámání 

Lámání patří mezi nejméně přesné metody dělení tyčových polotovarů. Je založeno 

na koncentraci napětí vznikajících při ohýbání tělesa se zářezem. Provádí se za studena 
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na klikových, výstředníkových nebo hydraulických lisech, k přednostem lámání patří nižší 

energetická náročnost oproti stříhání. Používá se pro materiály většího průřezu rozměru 

so>150 mm a vyšší pevnosti Rm>700 MPa. Nevýhodou je nízká kvalita lomové plochy a 

možnost vzniku trhlin s následným šířením do materiálu. 4 

3 Ohřev materiálu 

Cílem ohřevu materiálu pro tváření je dosažení optimální teploty polotovaru pro možnost 

uskutečnění plastické deformace. Se zvyšující se teplotou klesá deformační odpor a zvyšuje se 

tvařitelnost, což má za následek snížení energetické náročnosti tváření a zvýšení životnosti 

tvářecích nástrojů. Průvodními jevy ohřevu jsou vznik oxidace, oduhličení povrchových 

vrstev, růst zrna, může případně dojít i k přehřátí či spálení materiálu. 4 

3.1 Tvářecí teploty 

Tváření za tepla se uskutečňuje v intervalu tvářecích teplot znázorněných na obr. 1. Lze je 

rozdělit následujícím způsobem: 

 horní tvářecí teplota (HTT) - nejvyšší přípustná teplota (měřena v peci), na niž lze 

polotovar ohřát, 

 počáteční tvářecí teplota (PTT) - teplota počátku tváření, 

 dolní tvářecí teplota (DTT) - nejnižší přípustná teplota kování, 

 dotvářecí teplota (DT) – skutečná teplota polotovaru na konci tváření. 

Pro stanovení tvářecích teplot je zapotřebí zvážit tyto činitele: 

 metalurgický charakter kovu, 

 rozměry výchozího polotovaru 

 způsob deformace 

 požadavky na konečné vlastnosti výrobku 
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obr. 1 Oblast tvářecích teplot 5 

3.1.1 Horní tvářecí teplota (HTT) 

Při stanovení HTT musí být vždy dodrženo pravidlo nepřekročení teploty pro kritický růst 

zrna. U uhlíkových ocelí závisí růst zrna především na obsahu uhlíku. U legovaných ocelí 

brzdí růst zrna přísadové prvky, zejména pak karbidotvorné. Tyto prvky HTT většinou 

snižují, neboť s jejich vyšší koncentrací stoupá náchylnost k přehřátí a spálení. 4 

3.1.2 Dolní tvářecí teplota (DTT) 

Zásadním způsobem ovlivňuje výsledné vlastnosti výrobku. Její hodnota musí být 

v souladu s energosilovými veličinami tvářecího zařízení a nářadí při zachování dostatečné 

tvařitelnosti. Stanovením optimální kombinace podmínek DTT, velikosti deformace a 

řízeného ochlazování je možné dosáhnout požadovaných vlastností materiálu. Určení DTT je 

rozdílné u podeutektoidních a nadeutektoidních ocelí vlivem rozdílných vlastností feritu a 

cementitu. 

Ukončeni kováni vysoko nad teplotou Ac3 u podeutektoidních ocelí s následným pomalým 

chladnutím na vzduchu podporuje statickou rekrystalizaci. Výsledkem je hrubozrnná 

struktura. Obecně pro podeutektoidní oceli platí doporučení: Ac3 < DTT < (Ac3 + 50) [°C]. 

Pouze ojediněle se uplatňuje dolní tvářecí teplota pod Ac1, např. u pružinových ocelí dochází 

při kování v této oblasti ke zvýšení meze kluzu. 1 

V případě nadeutektoidních ocelí DTT nezasahuje do homogenní austenitické oblasti. 

Dokovaní při tak vysokých teplotách způsobuje vznik hrubozrnné struktury a následné 

vyloučení síťoví cementitu na hranicích austenitických zrn při ochlazování. DTT se proto 
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určuje podle výrazu: Arcm > DTT > Ar1. Nejlepších vlastností materiálu lze docílit DTT 

těsně nad teplotou Ar1. 1 

Při řízeném kování mikrolegovaných ocelí se využívá nízkých DTT , až 700 °C společně 

s vyšší deformací ε = 0,6 – 0,7. Obecně platí, že  DTT < 900 ° vede k zjemnění zrna, zlepšeni 

pevnostních vlastností a zvýšení odolnosti proti křehkému lomu. Feritické oceli se vyznačují 

vysokou náchylností ke kritickému růstu zrna, DTT se u těchto oceli pohybuje DTT kolem 

750 až 800 °C. 

Při kování polotovarů menších rozměrů, které jsou následně tepelně zpracovávány 

s překrystalizací, je výhodné ukončit tváření nad DTT. Ocel má vyšší tvařitelnost a nižší 

deformační odpor, což se využívá zejména při kování tvarově složitých výkovků. Přesné 

dodrženi DTT vyžadují jednofázové oceli a větší polotovary, u kterých je tváření jediným 

postupem ke zjemnění zrna a k dosažení požadovaných vlastností. 

3.2 Doba ohřevu 

Ohřev materiálu má probíhat v nejkratším možném čase, tak aby bylo dosaženo stanovené 

tvářecí teploty a rovnoměrného prohřátí polotovaru (50 K ≥ ΔT ≈ 1 K.cm-l). Stanovení doby 

ohřevu je ovlivněno vznikem tepelných pnutí a zokujením materiálu.  U legovaných a 

mikrolegovaných ocelí musí být zajištěno dostatečné rozpuštění karbidů a karbonitridů. Dobu 

ohřevu pro polotovary o tloušťce t > 100 mm, ohřívaných v komorových pecích lze vypočítat 

ze vztahu: 1 

ttkk 21  (2) 

kde τ - doba ohřevu v h 

 k1 - součinitel materiálové povahy, pro konstrukční, uhlíkové a nízkolegované oceli  k1 

= 10, pro vysokouhlíkové a vysokolegované oceli k1 = 20 

 k2 - součinitel zahrnující vliv uloženi polotovarů v peci podle obr. 2 

t - teplota ohřevu v °C 

k - tvarový součinitel (pro kruhový průřez k = 0,16 až 0,36, pro čtvercový průřez k = 

0,28 až 0,63). 
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Obr. 2 Hodnoty součinitele k2 při různém uložení polotovarů v peci 5 

Pro vysokouhlíkové a vysokolegované oceli platí: 

21    (3) 

kde τ1 -  doba ohřevu od 0 do 850 °C, 

 τ2 - doba ohřevu od 850 do 1200 °C 

Pro vysokouhlíkové oceli se vypočítá doba ohřevu ze vztahu: 

ttk221 10  (4) 

Pro vysokolegované oceli platí vztah: 

ttk21 5,13  (5) 

ttk21 7,6  (6) 

3.3 Způsoby ohřevu 

Při kování se uplatňují spalinové nebo elektrické pece. Typ ohřívací pece je dán 

technologií výroby, resp. určen kovacím zařízením, pro které je kovaný polotovar navržen 

s ohledem na rozměry ohřívaných polotovarů a metalurgický charakter kovu.   

3.3.1 Spalinové ohřívací pece 

Využívají se zejména pro volné kování, případně pro zápustkové kování na bucharech. 

Jedná se o pece komorové s vodorovnou nístějí (obr. 3), s výjezdnou nístějí, nebo pece 

štěrbinové. Dále bývají využívány pece průběžné, s otočnou nístějí tzv. karuselové, jejichž 

výhodou je nepřetržitý provoz. Vytápění je realizováno plynem přiváděným do pece pomocí 

hořáků umístěných v bočních stěnách. Pro zvýšení účinnosti pecí se využívá rekuperace nebo 

regenerace odpadního tepla z ohřátých spalin. Nevýhodou plynových pecí je nízká výkonnost 

a vysoká tvorba okují, dosahující až 4% z celkové hmotnosti ohřívaného materiálu. Příčinou 



 - 11 -  

oxidace povrchových vrstev kovu je pecní atmosféra obsahující volný kyslík, CO2 a vodní 

páru. 1 

 

Obr. 3 Schéma komorové pece: 1 – hořák, 2 – dvířka, 3 - výpust strusky, 4 - odtahový 

Kanál, 5 – rekuperátor 1 

3.3.2 Elektrické ohřívací pece 

Ohřev materiálu pomocí elektrické energie je nejrychlejším a nejúspornějším způsobem 

ohřevu menších polotovarů, zejména v oblasti zápustkového kování. Vyznačuje se těmito 

přednostmi: 1 

 nízké zokujení, pouze 0,4 až 0,6 % 

 přesné dodrženi kovacích teplot 

 nejnižší zátěž pro pracovní a životní prostředí 

3.3.2.1 Indukční ohřev 

Patří mezi nejvíce využívané způsoby ohřevy v odvětví zápustkového kování, umožňuje 

rovnoměrné, rychlé prohřátí materiálu, přesné dodržení kovacích teplot, lišící se pouze v řádu 

desítek °C. Jedná se o nejrychlejší a nejefektivnější metodu ohřívání kovových (vodivých) 

materiálů. Indukční ohřev je průměrně asi desetkrát rychlejší než ohřev ve spalinových 

pecích. 4 

Indukční ohřev je založen na principu průchodu střídavého elektrického proudu vodičem 

(induktorem), kolem kterého se vytváří magnetické pole měnící svou velikost a směr. 

Při vložení kovového polotovaru do magnetického pole se v něm začnou indukovat vířivé 

proudy vysokých hodnot a materiál se rychle ohřívá. Induktory jsou vyrobeny z měděných 

trubek a vzhledem k dosahovaným teplotám musí být chlazeny vodou.  Zdrojem elektrického 

proudu je vysokofrekvenční generátor. Teplo se nevyvíjí v celém průřezu polotovaru 

rovnoměrně. Až 87% tepla vzniká na povrchu v tzv. hloubce vniku, která závisí 
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na elektrických a magnetických vlastnostech materiálu a zejména na kmitočtu proudu, kterým 

induktor napájíme. 4 Hustota proudu ubývá směrem k jádru polotovaru podle vztahu: 1 

).exp( xJJ ox   (7) 

kde Jx - hustota proudu ve vzdálenosti x od povrchu tělesa v A.m
-2

  

 Jo - hustota proudu na povrchu tělesa v A.m
-2

 

 x - vzdálenost od povrchu k jádru tělesa v m 

 α - bezrozměrný součinitel 

Při ohřevu materiálu pro tváření je nutné zajistit postup do vnitřních vrstev materiálu.  

Pomocí hloubky lze stanovit maximální a minimální průměr materiálu, který lze efektivně 

danou frekvencí ohřát na tvářecí teplotu. Velikost frekvence značně ovlivňuje dobu ohřevu a 

spotřebu proudu. Všeobecně pro indukční ohřev platí, že malé průřezy materiálu vyžadují 

vyšší frekvenci a velké průřezy vyžadují malou frekvenci. Volba frekvence, resp. doba ohřevu 

je závislá na požadovaném průběhu ohřevu a žádaném stupni rovnoměrnosti prohřátí průřezu 

polotovaru. Závislosti velikostí frekvencí a dob ohřevu jsou uvedeny v tab 1 a 2.  1 

Tab. 1 Velikosti frekvence v závislosti na 
průřezu materiálu 

Tab. 2 Doba ohřevu v závislosti na průměru 
materiálu 

 
 

3.3.2.2 Odporový ohřev 

Při elektrickém odporovém ohřevu vzniká teplo procházejícím proudem bezprostředně 

v ohřívaném předmětu na základě ohmického odporu. Pohybující se elektrony naráží 

na atomy kovu a předávají jim část své kinetické energie. Rozkmitání atomů se projeví 

vzestupem teploty kovového materiálu. Teplota je v celém průřezu rovnoměrná a ohřev je 

velmi rychlý. Doba ohřevu je tím kratší, čím je intenzita přiváděného proudu větší, čím je 
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intenzita přiváděného proudu větší a čím menší jsou ztráty opalem a vyzařováním. 

Odporového ohřevu se i přes jeho velkou účinnost a nižší investiční náklady využívá 

ve srovnání s ohřevem indukčním velmi málo. Přenášení proudu mezi kontakty způsobuje 

místní přehřívání. 1 Ohřev elektrickým odporem se používá při zápustkovém kování, kdy je 

ohřívací zařízení vestavěno přímo do pracovního prostoru tvářecího stroje. Vhodným 

uspořádáním kontaktů lze ohřívat pouze potřebnou část polotovaru. 

4 Tvářecí stroje pro zápustkové kování 

Volba stroje pro zápustkové kování je závislá na mnoha kritériích, především tvaru, 

hmotnosti vyráběného dílu a požadované přesnosti. Z hlediska tváření je důležitá síla, kterou 

mohou vyvinout stroje 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 a zdvih. 

4.1 Buchary 

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

Na bucharech se vyrábí především výkovky výškově členité a nesouměrné, např. výkovky se 

štíhlými žebry. Podle způsobu zvedání beranu rozeznáváme: padací buchary, mechanické 

padací buchary, kompresorové buchary, parní buchary. 1 

4.1.1 Padací buchary 

Jedná se o nejjednodušší stroje, kinetická energie je vyvozena pouze volným pádem 

beranu. Maximální hmotnost beranu u padacích bucharů pohybuje kolem 103 kg. 

V současnosti se tyto typy bucharů používají velmi zřídka. Příčinou omezení využití padacích 

bucharů jsou především otřesy vznikající při práci, které se šíří do okolí a jejich nízká 

výkonnost. 4 

4.1.2 Protiběžné buchary 

Charakteristikou protiběžných zápustkových bucharů jsou dva berany pohybující se vzájemně 

proti sobě. Jedním z provedení je buchar s mechanickou vazbou. Horní beran je spojen 

pomocí pásů s dolním beranem. Princip činnosti spočívá ve zvedání horního beranu 

stlačeným vzduchem, který je jím následně při pádu urychlován. Prostřednictvím vazby se 

oba berany pohybují stejnou rychlostí proti sobě a při dopadu nevznikají nadměrné otřesy. 

Používají se pouze pro větší zápustkové výkovky kované pouze v jedné kovací dutině. 
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Protiběžné buchary s velkou deformační energií mají vazbu mezi berany hydraulickou nebo 

pneumaticko - hydraulickou. 1 

4.2 Mechanické lisy 

K zápustkovému kování se ve větší míře používají mechanické lisy, vyznačují se 

nerázovým charakterem pohybu. Patří mezi ně vřetenové lisy, klikové kovací lisy a 

hydraulické lisy. 

4.2.1 Vřetenové lisy 

Patří mezi univerzální stroje, používají se pro zápustkové kování, ale také pro rovnání, 

kalibrování, ohýbání. Tvářecí síla je vyvozena šroubem s pohybovým závitem (vřetenem). 

Mezi starší, dnes již málo používané stroje, patří lis s vřetenem poháněným třecími kotouči. 

Rozšířenějším typem lisu, a to i při velkosériové výrobě je vřetenový lis s hydraulickým 

pohonem beranu, schéma lisu je uvedeno na obr. 4. Beran je uložen ve dlouhém vedení pod 

strojem a je ovládán hydraulicky. Ve dvoukotoučovém provedení se vyrábějí o síle až 25 MN 

a do 63 MN v případě hydraulického provedení. 4 Vřetenové lisy se vyznačují nízkou 

pracovní rychlostí 0,5 – 0,9 m.s
-1

 se blíží klikovým lisům. Úplným vyčerpáním kinetické 

energie setrvačníku při úderu a kinematickou nezávislostí smýkadla na pohonu se podobají 

bucharům.  1 Výhodou vřetenových lisů je možnost nastavení velikosti energie úderu 

v jednotlivých zdvizích. 

  

a) b) 

Obr. 4 Vřetenový hydraulický lis: a) schéma [6], b) lis LVH 2500 [7] 
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4.2.2 Klikové kovací lisy 

Klikové lisy patří mezi nejrozšířenější stroje používané v zápustkových kovárnách. Stejně 

jako lisy vřetenové mají nízkou pracovní rychlost 0,6 –0,8 m.s
-1

 , mohou však dosahovat až 

120 zdvihů za minutu. Rozdílné jsou i vázaným pohybem smýkadla na pohon, stálou velikostí 

zdvihu a přesně vymezenou polohou. Jsou opatřeny vyhazovači, které umožňují snadné 

vyjmutí výkovku z kovací dutiny. Klikové kovací lisy využívají především indukční ohřev, 

který díky jeho rychlosti umožňuje provádět mechanizaci a automatizaci kovacího procesu. 

Kovací linka se může skládat z automatické rychlořezné pily, indukčního ohřevu, příčného 

klínového válcování, klikového kovacího lisu, klikového ostřihovacího lisu a ochlazovacího 

dopravníku. Manipulace mezi jednotlivými celky je zajišťována pomocí robotů, manipulátorů 

a dopravníků. 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. Schéma klikového lisu je uvedeno na obr. 5 a). Kovací klikový lis 

s elektronickým řízením je na obr. 5 b). Tok kovu je obtížnější než u bucharu, což klade větší 

nároky na předkování výkovků s vysokými výstupky. Vlivem stejného zdvihu beranu lze 

těžko uplatnit některé operace, jako prodlužování a rozdělování, zhotovení předkovků je 

obvykle nutné provádět na jiných tvářecích strojích. 4 

  

a) b) 

Obr. 5 Klikový kovací lis: a) schéma 6, b) lis LMZ 2500 8 



 - 16 -  

5 Technologie zápustkového kování a konstrukce zápustek 

5.1 Konstrukce výkovku 

Při návrhu konkrétního typu výrobku je nejprve nezbytné provést analýzu technologičnosti 

s ohledem na požadovanou přesnost a schopnost dodržení rozměrů. Tvar a rozměry 

zápustkového výkovku se stanovují podle výkresu hotového dílu. Na základě složitosti tvaru a 

velikosti rozměrů výkovku je následně volen technologický postup kování. Pro možnost 

realizace výrobku zápustkovým kováním je zapotřebí zvolit technologické přídavky, 

především úkosy, které umožní vyjmutí výkovku z kovací dutiny a bezproblémové odstřižení 

výronku. Mezní úchylky rozměrů výkovků se stanovují dle normy ČSN EN 10243-1, 

pro stupeň přesnosti kování F s úchylkami, které poskytují přiměřený stupeň pro obvyklé 

provedení nebo stupeň přesnosti kování E pro přesné provedení výkovku. 9 Pro jejich 

stanovení jsou, kromě rozměrů, nutné ještě tyto údaje: 

 Hmotnost výkovku 

 Tvar dělící roviny 

 Druh oceli 

 Ukazatel členitosti tvaru 

 Druhy rozměrů 

Tvar dělící roviny 

Tvary dělící roviny výkovků se dělí do 3 skupin, a to na přímou, souměrně lomenou a 

nesouměrně lomenou znázorněné na obr. 6. 9 Pokud je to možné, umisťuje se dělící rovina 

do roviny souměrnosti výkovku nebo do roviny dvou největších navzájem kolmých rozměrů. 

1 

 

Obr. 6 Tvary dělící roviny výkovku 9 

Druhy používané oceli 

Stupeň obtížnosti kování závisí na použitém materiálu. Oceli s vysokým obsahem uhlíku a 

vysokolegované oceli jsou hůře tvářitelné a způsobují vyšší opotřebení zápustek. 

Použité druhy ocelí se rozdělují do těchto skupin stupně obtížnosti kování: 9 
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Skupina M1: ocel s obsahem uhlíku do 65% a celkovým obsahem legujících prvků (Mn, Ni, 

Cr, Mo, V, W) do 5% hmotnosti 

Skupina M2: ocel s obsahem uhlíku nad 65% nebo celkovým obsahem legujících prvků (Mn, 

Ni, Cr, Mo, V, W) nad 5% hmotnosti  

Ukazatel členitosti tvaru 

Stanovení ukazatele členitosti tvaru přihlíží k tomu, že při kování tenkostěnných průřezů 

a členitých součástí vznikají oproti jednoduchým dílům větší rozměrové variace vlivem 

rozdílných smrštění, vyšším tvářecím silám a vyšší rychlosti opotřebení zápustky. Výpočet 

ukazatele členitosti tvaru se vypočítá ze vztahu 9 

   telesaobalového

výkovku

m

m
S   (8) 

kde mvýkovku - hmotnost výkovku v kg 

 mobalového tělesa - hmotnost obalového tělesa v kg 

Výpočet hmotnosti obalového tělesa obr. 7 se vypočítá ze vztahu 

 hblm    telesaobalového  (9) 

kde l  - délka tělesa v dm 

b - šířka tělesa v dm 

h  - výška tělesa v dm 

  - hustota oceli (7,85 kg/dm
3
) 

 

Obr. 7 Obalové těleso výkovku 9 

Výsledný ukazatel členitosti tvaru je přiřazen do jedné z těchto skupin: 

S 4: do 0,16; 

S 3: nad 0,16 do 0,32; 

S 2: nad 0,32 do 0,63; 

S 1: nad 0,63 do 1. 
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Druhy rozměrů 

Rozlišujeme čtyři hlavní druhy rozměrů, jejichž vztah ke směru kování a dělící rovině je 

vyjádřen v tab. 3. 

Tabulka 3 Závislost rozměru, směru kování a dělící roviny 9 

Rozměr Směr kování Dělící rovina zápustky 

Délka  

Na jedné straně Šířka  

Výška  

Tloušťka  Příčná 

 

Na základě zpracování těchto hodnot je možné stanovit všechny potřebné mezní úchylky 

pro daný výkovek. Pro zkonstruování výkovku je dále nutné stanovit přídavky na opracování, 

minimální tloušťky stěny, tloušťky dna, případně blány výkovku, úkosy a zaoblení. Údaje o 

velikosti těchto parametrů jsou uvedeny normě pro ocelové zápustkové výkovky v ČSN 

429030, a to pro obvyklé, přesné nebo velmi přesné provedení. 

5.2 Konstrukce zápustek 

Při návrhu konstrukce zápustek se vychází z tvaru finálního výkovku a navržené 

technologie kování, resp. zvoleného typu tvářecího stroje. Je rovněž zapotřebí brát v úvahu 

sériovost výroby, obecně platí, že při větší sériovosti se upřednostňují kovací lisy oproti 

bucharům a volí se vyšší počet kovacích dutin. Dalším kritériem pro konstruování zápustek je 

hmotnost výkovku a metalurgický charakter kovu ovlivňující tvařitelnost. Pro volbu dělící 

roviny výkovku platí tato pravidla: 10 

 rozdělení výkovku má být symetrické kvůli snížení spotřeby materiálu a zlepšení 

kvality střihu po ostřižení, 

 dělící rovina má být, pokud je to možné rovinná, 

 dělící rovina má usnadňovat tok materiálu, 

 dělící rovina se má volit tak, aby obráběné plochy ležely kolmo k rovině rázu. 

Široká škála a různá tvarová složitost vyráběných výkovků obvykle neumožňuje dodržet 

současně uvedená pravidla. Při konstruování je zapotřebí využívat nejlepší možná řešení, 

která ovlivňují konečnou kvalitu výrobku a snižují opotřebení zápustek, případně kovacího 

agregátu. Lomené dělící roviny nesouměrných výkovků zapříčiňují vznik bočních sil, které 



 - 19 -  

negativně ovlivňuje přesazení výkovku. Vyrovnání těchto sil umožňuje např. použití kování 

dvou výkovků zrcadlově proti sobě. 10 

Technické požadavky pro konstrukci zápustek jsou definovány v normách ČSN 228306 

pro klikové kovací lisy, ČSN 228308 pro buchary, ČSN 228309 pro vřetenové lisy. Jedním 

z důležitých faktorů pro návrh zápustek je znalost přibližného výpočtu kovací síly při kování 

na lisech, resp. potřebné deformační síly v posledním úderu při kování na bucharech. 

Umožňuje povést kontrolu energosilových parametrů navrženého stroje a stanovení potřebné 

výšky můstku výronkové drážky. Zápustkové dutiny se zvětšují vůči jmenovitému rozměru 

o hodnotu smrštění, které se stanovují ze součinitelů tepelné délkové roztažnosti a teploty 

kování. Hodnoty smrštění pro běžné oceli jsou 1 – 1,3%, pro ložiskové oceli 1,5%, 

pro austenitické oceli 1,5 – 2%. Mezi normalizované části zápustek patří rovněž výronkové 

drážky, skládají se z můstku a zásobníku, přičemž můstek je hlavním regulátorem stavu 

napjatosti v zápustce. Některé typy výronkových drážek jsou uvedeny na obr. 8. 

  
 

a) b) c) 

Obr. 8 Výronková drážka: a)obvyklá, b)axiální, c) radiaxiální 11 

Součástí konstrukce zápustek je i zvolení způsobu jejich vedení, neboť kovací stroje obvykle 

neumožňuje zhotovit výkovky v dostatečné přesnosti. K vedení zápustek se používají kruhová 

vedení nebo zámky pro zachycení posouvajících sil. 11 U bucharových zápustek se využívá 

podélné, příčné a křížové vedení. Normy pro konstrukci zápustek uvádí také jejich doporučné  

rozměry, výrobní tolerance a drsnost opracování funkčních ploch.  

Postupové kování podélných výkovků vyžaduje zhotovení přípravných kovacích dutin 

metodou ideálního předkovku. Jedná se o osově souměrné těleso, které lze popsat těmito 

vlastnostmi: 

 objem se rovná objemu výkovku a výronku, což zabezpečuje minimální ztráty kovu, 

 délka se rovná délce výkovku, čímže se zkracuje dráha částic kovu a snižuje se 

opotřebení kovací dutiny, 
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 jednotlivé příčné se rovnají součtu průřezu výkovků a výronku, což usnadňuje tok 

kovu v dokovací dutině. 1 

5.3 Zápustkové materiály 

Zápustky jsou při kování vystaveny cyklickému, mechanickému a tepelnému namáhání. 

Jejich životnost zásadně ovlivňuje efektivitu a výrobní náklady celého procesu výroby 

zápustkových výkovků. Materiály pro kovací zápustky jsou nástrojové oceli převážně středně 

a vysoce legované s obsahem uhlíku 0,3 – 0,6 hm. %. U zápustek pro buchary je požadována 

především vysoká houževnatost, u zápustek pro kovací lisy je potom spektrum potřebných 

vlastností širší. V zásadě se u těchto kovacích zápustek vyžaduje optimální kombinace 

pevnosti za tepla, houževnatosti, odolnosti proti popouštěcí křehkosti, vysoké 

otěruvzdornosti, vysoké tepelné vodivosti a dalších vlastností. 12 

Nejčastěji používané legované nástrojové oceli pro práci za tepla označené dle ČSN 

jsou tyto:19 662, 19 663, 19 552, 19 554, 19 721. Pro dosažení vyšších užitných vlastností 

zápustek se začínají ve větší míře prosazovat oceli s vyšší čistotou. Vyrábějí se 

technologií PERS (remelting under increased pressure) – elektrostruskové přetavování 

za zvýšeného tlaku. Zápustky vyrobené z těchto materiálů vykazují vyšší hodnoty plasticity, 

snížený podíl vměstků a inkluzí, zároveň i jejich rovnoměrnější distribuci v objemu kovu. 

Tepelné zpracování zápustek významně ovlivňuje konečné fyzikální vlastnosti materiálu. 

Vysoká pevnost zvyšuje odolnost proti otěru a plastické deformaci, zároveň však snižuje 

houževnatost a odolnost proti vzniku trhlin tepelnou únavou. Zápustky vysoce tepelně 

namáhané vyžadují materiály s vysokými kalícími a popouštěcími teplotami pro zajištění co 

nejvyšší odolnosti proti dodatečnému popouštění.   

V průběhu kovacího cyklu dochází v zápustce ke kolísání teploty. Při vložení ohřátého 

polotovaru do kovací dutiny dochází ihned po zahájení tváření ke změnám mikrostruktury 

na jejím povrchu. Ztráty pevnosti v tepelně namáhaných vrstvách způsobují plastické 

deformace na povrchu zápustky. Rozeznáváme následující mechanismy mechanického 

opotřebení: 

 Abrazivní poškození – vyvolané množstvím přemisťovaného množství kovu a vyšší 

relativní rychlostí po povrchu pracovní části nástroje tzv. otěr. 

 Adhezivní poškození – ulpívání částic tvářeného materiálu na povrchu pracovní části 

nástroje a vliv drsnosti (součinitele tření) povrchu obrobené zápustky. 

 Rozrušenost povrchu materiálu. 

 Lokální plastická deformace aktivních ploch nástroje. 



 - 21 -  

Tepelná únava namáhaných zápustek má za následek: 

 Vznik interkrystalických trhlin (po hranicích zrn) – na povrchu nástroje, v místě styku 

s horkým materiálem. 

 Omezení pevnosti hranic zrn – vznik tepelné únavy souvisí se segregací některých 

prvků v nástrojovém materiálu na hranice zrn. 

Teplotní změny na povrchu zápustek jsou ovlivněny provozními podmínkami např. 

teplotou kování, podmínkami na rozhraní polotovar, zápustka, dobou kontaktu, a zejména 

intenzitou chlazení a mazání povrchu nástrojů. Hodnocení rozložení teplot na povrchu 

nástrojů v kovacích operacích lze provádět různými způsoby. Jedním z nich je hodnocení 

pomocí součinitele přestupu tepla s využitím simulace metodou konečných prvků (FEM). 

Model FEM může provést celkovou tepelně-elasticko-plastickou analýzu dvou fází u kovací 

operace s proměnlivým součinitelem přestupu tepla podél rozhraní polotovar – zápustka, a 

na rozhraní chladicí kapalina – zápustka v čase. 13 

Pro výpočet součinitelů přestupu tepla při kování za tepla lze použít algoritmus inverzní 

metody, založené na laboratorních programech FEM pro analýzu přestupu tepla. Pro jejich 

stanovení je nutná definice okrajových podmínek, součinitele přestupu tepla konvekcí 

při ochlazování vzduchem, měrné tepelné kapacity materiálu zápustky a teploty maziva. 

Součinitel přestupu tepla konvekcí je vlastnost materiálu, kterou není možné přímo vypočítat, 

může však být použit pro výpočet proměnné neznámé pomocí algoritmu inverzní metody. 

Velikost součinitele přestupu tepla konvekcí ovlivňuje teplota, platí, že jeho hodnota klesá 

s rostoucí teplotou chladicí kapaliny. Pro zvyšování životnosti nástrojů je vhodné používat 

chladicí kapaliny s nižší teplotou. 14 

6 Tepelné zpracování výkovků 

Vlastnosti výkovků jsou závislé na chemickém složení oceli a především na konečné 

struktuře. Ke změnám struktury dochází v důsledku fázových přeměn v matrici, jejichž 

příčinou je polymorfie slitin železa. Vlastnosti vzniklých fází závisí na rychlosti ohřevu a 

na rychlosti ochlazování, ale také na teplotě a době prodlevy v izotermické fázi zpracování. 

Změny struktury mohou probíhat dvojím způsobem. Jestliže je struktura v nerovnovážném 

stavu, lze dosáhnout nebo přiblížit se termodynamické rovnováze tepelným zpracování 

nazývaným žíhání. Podle toho, zda je teplota žíhání vyšší nebo nižší než je teplota AC1 

rozlišujeme žíhání s překrystalizací nebo bez překrystalizace. Další procesem tepelného 

zpracování je vytváření nerovnovážných struktur matrice pomocí rychlého ochlazování, 

nazývaným kalení. 15 
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6.1 Žíhání s překrystalizací 

Při žíhání vždy dochází k austenitizaci a výdrži na austenitizační teplotě, dochází 

k intenzivním difuzním dějům, jako jsou rozpouštění karbidů a vyrovnávání koncentračních 

rozdílů. Během ochlazování se austenit transformuje do feriticko-perlitické nebo cementitické  

struktury. 15 Účelem žíhání je získání lepších mechanických vlastností výrobku. 

U podeutektoidních ocelí se provádí ohřev nad teplotu Ac3, u nadeutektoidních  ocelí se 

ohřívá do oblastí nad teplotu Ac1. Mezi žíhání s překrystalizací se řadí normalizační a 

izotermické žíhání, výsledkem je jemnozrnná struktura. Jsou využívány nejčastěji pro 

nízkouhlíkové a cementační oceli zápustkových výkovků. Dalším procesem je homogenizační 

žíhání, které zmenšuje nebo odstraňuje chemickou heterogenitu. 

6.2 Žíhání bez překrystalizace 

Provádí se při teplotách nižších, než je teplota počátku fázových přeměn. Mezi žíhání 

bez překrystalizace patří žíhání na měkko, při kterém dochází ke snížení tvrdosti materiálu, 

sferoidizací karbidů.  Dalšími typy žíhání jsou žíhaní ke snížení pnutí a rekrystalizační žíhání, 

které odstraňuje zpevnění po předchozí plastické deformaci za studena. Oblasti žíhacích teplot 

jsou zobrazeny na obr. 9. 

 

Obr. 9 Oblast teplot žíhacích teplot v diagramu Fe-Fe3C [16] 
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6.3 Kalení 

Cílem kalení ocelí je dosažení vysokých hodnot pevnosti materiálu. Pro podeutektoidní 

oceli spočívá rovněž  v ohřevu do oblasti austenitizace  a setrvání na této teplotě. Teplota 

ohřevu nadeutektoidních a nástrojových ocelí je těsně nad teplotou Ac1. Při ochlazování je 

zapotřebí dosažení kritické rychlosti pro vytvoření martenzitické nebo bainitické struktury. 

Dochází k potlačení nebo vyloučení vzniku rovnovážných přeměn, hovoříme o rozpadu 

austenitu pod teplotou Acm. Jestliže by byla zachována konstantní teplota po celou dobu 

přeměny, je proces nazýván izotermickým rozpadem austenitu, označovaný jako IRA. 

Při různých rychlostech ochlazování materiálu je proces nazýván anizotermickým rozpadem 

austenitu, označovaný jako ARA.   Průběh přeměn přechlazeného austenitu znázorňují 

transformační diagramy obr. 10. Diagramy mají velký praktický význam, neboť umožňují 

stanovit optimální postup tepelného zpracování. 

  

a) b) 

Obr. 10 Transformační diagramy: a) IRA, b) ARA 

Pro urychlené ochlazování se využívají různá chladící média s rozdílným účinkem. Patří 

mezi ně voda, olej, vodné roztoky solí, roztavené kovové lázně, některé oceli jsou kalitelné i 

vzduchem. Pro kalení má velký význam tzv. prokalitelnost, tj. schopnost dosažení určité 

tvrdosti v určité hloubce od povrchu tělesa. Obvykle se požaduje, aby v jádře vzniklo 

po zakalení alespoň 50% martenzitu. Jelikož se zakalené oceli vyznačují vysokou křehkostí, 

zařazuje se po kalení další tepelné zpracování popouštění. Vede k významným změnám 

mikrostruktury a mechanických vlastností. Dochází k fázovým přeměnám martenzitu, 

zbytkového austenitu a minoritních fází - karbidů a karbonitridů. Minoritní fáze mohou 

existovat v zakalené struktuře nebo nově vznikají, jsou příčinou precipitačního zpevňování, 
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které kompenzuje změkčení způsobené transformací martenzitu. Popouštění lze rozdělit podle 

výše teplot na nízkoteplotní do 350 °C, pro oceli nástrojové, konstrukční k cementování, 

speciální a oceli pro valivá ložiska.  Vysokoteplotní popouštění se provádí v oblasti teplot 

od 350 – 750 °C. Souhrnně se pak celý proces nazývá zušlechtění, umožňuje dosažení 

optimální pevnosti a houževnatosti materiálu. 11 

7 Termomechanické zpracování 

Technologie termomechanického zpracování (TMZ) ocelí spočívá v řízení výrobních 

podmínek, s cílem dosažení požadované struktury mechanických vlastností tvářeného 

materiálu. Řízené ochlazování zápustkových výkovků umožňuje nahradit konvenční 

zušlechťování, případně žíhání. Původní technologie TMZ byla vyvinuta pro mikrolegované 

oceli, u kterých můžeme získat širokou škálu vlastností. Rozhodující vliv na výsledné 

mechanické vlastnosti dílu má především velikost zrn a subzrn, množství a disperznost 

precipitátů, hustota dislokací a stavba tuhého roztoku. Optimalizací těchto parametrů lze 

dosáhnout u ocelí s polyedricku strukturní stavbou hodnoty meze kluzu na úrovni 500 – 700 

MPa, při vysoké odolnosti proti křehkému lomu. 18  

Účelem TMZ je získání jemného austenitického zrna a vhodné substruktury před fázovou 

transformací. Fázová transformace austenitu ovlivňuje sekundární strukturu a interfázovou 

precipitaci. Řízené ochlazování (obr. 11) z dokovací teploty musí vycházet ze zákonitostí 

fázové transformace a precipitace. Řízené kování lze rozdělit do několika fází: 18   

 Ohřev na kovací teplotu, musí dojít k rozpuštění karbidotvorných prvků do tuhého 

roztoku austenitu. Pro středněuhlíkové, mikrolegované oceli se provádí ohřev 

v rozmezí 1150 – 1170 °C. 

 Kování s probíhající rekrystalizací, lze dosáhnout zrny až 50 μm, uskutečnění velké 

deformace ε = 0,6 – 0,7. 

 Řízeným ochlazováním musí ve výkovku docházet k precipitaci a zpomalení 

rekrystalizace. Při teplotách nad 950 °C nejsou ještě vytvořeny podmínky 

pro precipitaci. Vhodná oblast pro dynamickou precipitaci se nachází v rozmezí teplot 

850 – 950 °C. Při Teplotách pod 800 °C je již difuzní rychlost pro precipitaci malá. 
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                        čas 

Obr. 11 Schéma ARA diagramu: křivka 1 - zrychlené řízené ochlazování, křivka 2-  neřízené 

ochlazování 19 

7.1 Precipitace u mikrolegovaných ocelí 

V deformovaném materiálu dochází k uzdravovacím procesům, pokud je deformace 

provedena při dostatečně vysokých teplotách, může dojít k zotavení nebo rekrystalizaci již 

během deformace. Při kování mikrolegovaných ocelí je rozhodujícím procesem 

rekrystalizace. U mikrolegovaných ocelí je rekrystalizace zpomalována deformačně 

indukovanou precipitací mikrolegujících prvků – V, Nb, Ti. Tyto prvky a precipitáty jejich 

karbonitridů přímo ovlivňují vlastnosti oceli a ovlivňují vývoj mikrostruktury. Dynamická 

precipitace se výrazně projevuje při deformačních rychlostech menších než 10 s
-1

. 

Mikrolegury rozpuštěné v tuhém roztoku zpomalují pohyb dislokací ve fázi vzniku 

rekrystalizačních zárodků. Důsledkem je zpomalení dynamické rekrystalizace a prodlužování 

inkubační doby statické rekrystalizace. 18 Mezi deformačně indukovanou precipitací a 

rekrystalizací existuje obousměrná interakce, která oba procesy vzájemně urychluje nebo 

zpomaluje.  

7.2 Strukturní přeměny mikrolegovaných ocelí 

Schopnost získání optimálních mechanických vlastností mikrolegovaných ocelí, tj. vysoké 

pevnosti a dobré houževnatosti spočívá v dosažení struktury s acikulárním feritem (AF). 

Destičky AF rostou smykovým difuzním mechanismem podobně jako bainit, ve kterém roste 

ferit zpočátku bez difuze z přesyceného roztoku uhlíku a následně je ukončen 

v netransformovaném austenitu. Hlavní rozdíl mezi vznikem bainitu a AF vyplývá z místa 
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jejich nukleace. Paralelní bainitická svazky nukleují na hranicích zrn austenitu, zatím co 

náhodně orientované destičky AF nukleují  intergranulárně na nekovových vměstcích. 

Iniciace případné trhliny v AF se díky jeho neuspořádanosti zastaví, čímž se zvyšují hodnoty 

houževnatosti materiálu. V důsledku zmenšení velikosti austenitického zrna, vzrůstá 

pravděpodobnost vzniku bainitu místo AF. Na druhou stranu, je AF jedním z posledních 

transformačních produktů, které se vytvoří po růstu alotriomorfního a Widmanstättenva 

feritu. Proto je jeho tvorba ovlivněna předchozími transformačními produkty. Snížení 

velikosti zrna austenitu vede k tvorbě alotriomorfního feritu na jeho hranicích a snižuje 

objemový podíl AF. Vznik vrstvy alotriomorfního feritu na hranicích zrn austenitu zabraňuje 

tvorbě bainitu a podporuje tvorbu AF. Také tím, že vzniká alotriomorfního ferit, zkracuje se 

délka feritových destiček z důvodu poklesu zbytkového podílu austenitu (obr. 12). 20 

 

Obr. 12 Schematické znázornění vlivu alotriomorfního feritu na objemový 

podíl a velikosti destiček feritu v acikulárněferitické mikrostruktuře.20 

 

Jestliže se snižuje velikost austenitického zrna při snížení teploty deformace, klesá 

objemový podíl AF a zkracuje se průměrná délka feritových destiček. Tyto faktory se 

následně podílí na zvýšení houževnatosti a pevnosti. 20 

8 Numerické modelování procesů 

Využití počítačového modelování procesů umožňuje zkrácení vývoje produktu, 

optimalizaci výrobních prostředků daného produktu, snížení výrobních nákladů, a také 

vlastnosti navrženého výrobku. Numerické simulace řeší matematické úlohy pomocí metody 

konečných prvků FEM, méně často pak metodou konečných objemů (FVM). FEM je 

považována za nejefektivnější numerickou metodu řešení problémů matematické fyziky 

popsaných diferenciálními nebo integrálními rovnicemi. FVM využívá řešení diferenciálních 
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rovnic v lokálních objemových elementech vymezených sítí s následným diferenčním 

přepisem v dané síti. 

FEM umožňuje dokonale popsat vyšetřovanou oblast, která je rozdělena na konečný počet 

prvků – elementů definovaného tvaru. Rohy elementů jsou tzv. uzlovými body, ve kterých se 

určují neznámé hodnoty posuvů. Hrany elementů vytváří síť, jejíž hustota ovlivňuje přesnost 

výsledku, zároveň však ovlivňuje dobu výpočtu. Společným problémem všech simulací 

kovacích procesů je degradace sítě konečných prvků a potřeba znovu přesíťovat buď část, 

nebo celou síť pravidelně v průběhu simulace. Přestože je možné využívat sítě tvořené prvky 

o 3 a více uzlových bodech, asi nejvhodnější se zdají být čtyřstranné prvky, které se ukázaly 

být nejvhodnějšími pro simulaci tváření kovů. Problematika degradace jednotlivých buněk 

tvořících sítě spočívá v natáčení jejich konkrétních hran, a to až do okamžiku, kdy jejich 

strmost překročí limitní hodnotu pro zachování dané buňky, čímž musí dojít k jejímu 

přesíťování, aby mohla simulace pokračovat. Čtyřstranné prvky jsou obecně přednostní 

pro simulaci tváření kovů. Systémy opětovné přesíťování 2D čtyřúhelníku obvykle vedou 

k strukturovaným, či nestrukturovaným mřížkám. Strukturované mřížky jsou získány tím, že 

zobrazují pravidelnou obdélníkovou síť. Tento postup funguje nejlépe, když je plocha 

ohraničena čtyřmi křivkami, nebo může být rozdělena do těchto tvarů. Za těchto okolností 

mají vytvořené prvky obvykle dobrý tvar, tj. téměř pravoúhlý. Tuto techniku lze těžko 

automatizovat, pokud je dělení elementů vyžadováno, a je prováděna pouze základní kontrola 

velikosti prvku v různých částech oblasti přesíťování. Nestrukturované mřížky mohou být 

generovány na jakékoli 2D ploše, tvary elementů však nemusí být vždy pravidelné. [21] Opět 

existují dva hlavní přístupy, přímé a nepřímé. Přímé pokusy generování sítí na pokrytí 

přesíťované čtyřúhelníkové oblasti postupují metodicky, obvykle od hranice oblasti směrem 

dovnitř, jedná se o přístup tzv. dlažby [22]. Tento způsob vede k vytvoření mřížky s dobře 

tvarovanými prvky na vnější straně, ale často špatně tvarovanými prvky vnitřními, kde musí 

být jednotlivé vrstvy spojeny. Nepřímé metody vytvářejí nejprve trojúhelníkovou síť [23]. 

Generování trojúhelníkové sítě je často založeno na triangulaci Delaunay [24], je mnohem 

jednodušší a umožňuje snadné vytvoření kvalitní sítě trojúhelníků. Páry trojúhelníky pak 

mohou být spojeny a vytvářet čtyřúhelníky, lze však těžko zaručit jejich vhodný tvar. Novější 

technologie, nazývaná Q-morph [25], kombinuje nejlepší vlastnosti přímé a nepřímé 

nestrukturované metody síťování. Stejně jako v případě nepřímého přístupu, vytváří počáteční 

síť trojúhelníků, ale ty se používají jako vodítko pro tvorbu čtyřúhelníků směrem dovnitř 

od hranic oblasti. Existence základní trojúhelníkové sítě znamená, že je mnohem menší 

problém na spojení s postupujícími vrstvami čtyřúhelníků (obr. 13). Metoda Q-morph má 
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oproti jiným výhodu že je možné velmi přesně ovládat velikosti prvků počáteční 

trojúhelníkové sítě. Schopnost určit různé velikosti prvků na různých místech je velmi 

užitečná, ale důležitější je, že umožňuje automatické síťování bez zásahu uživatele. [21]  

 

Obr. 13 Převod 2D trojúhelníkové sítě na čtyřúhelníkovou použitím Q-morph metody 

a)počáteční síť b) konečná síť 21 
Opětovné přesíťování složitých 3D geometrií je samozřejmě obtížnější. Jedny z prvních 

vývojů byly založeny na generování nestrukturovaných mřížek [26]. Další vývoj popisuje 

metodiku pro automatizované trojrozměrné opětovné síťování čtyřbokých prvků [27]. 

Nicméně, čtyřboké prvky nejsou ideální pro simulace tváření kovů a v současnosti lze využít 

různé techniky využívající ke generování mřížky šestiboké prvky. Rozdělení čtyřbokých 

prvků na šestiboké je poměrně jednoduché, opačný proces je ovšem komplikovaný. V praxi 

této přístup vede vytvoření smíšené mřížky, které obsahují oba typy elementů. Častěji 

používají 3D generátory sítí metodu „dlažby“, tj. vytváření šestibokých prvků ve vrstvách, 

počínaje od povrchu směrem dovnitř, nebo začínají se sítí prvků v jádře objemu, které se 

pokouší připojit k povrchu sítě. Tento způsob také není zcela vyhovující a poměrně často 

zanechává špatně tvarované prvky. Jako nejvhodnější způsob, který umožňuje automatické 

přesíťování, se jeví model, který vytváří přechodové vrstvy mezi jádrem zasíťovaným 

povrchem. 21 Příklad vytvořený pomocí této metody je uveden na obr. 14.  
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Obr. 14 3D šestiboké přesíťování založené na metodě přechodových vrstev  21 

Pro realizaci úspěšné numerické simulace vyžaduje procesní modelování nadefinování 

proměnných jako je tření, materiálové vlastnosti, geometrie nástrojů, atd. Samozřejmě 

problematika numerických predikcí nespočívá pouze v modelování samotných deformací, ale 

je daleko širší. Konkrétním příkladem souvisejícím s uvedenými způsobu „re-meshingu“ 

může být i obvykle finální operace při tvářecích procesech týkající se i zápustkového kování, 

což je ostřih materiálu. Ovšem není to záležitost pouze ostřihu, jiným příkladem může být 

například válcování bezešvých trubek, kdy na děrovací stolici dochází k iniciaci trhliny a 

jejímu následnému šíření. Při každém dělení materiálu je totiž nutno dbát, na to aby bylo dané 

místo materiálu podrobené procesu dělení, na tuto operaci připraveno. Praktickým postupem 

je výrazné zjemnění vložené sítě v těchto oblastech tak, aby jednotlivé prvky mohly být 

navzájem propojeny ihned poté, co dojde k porušení celistvosti původních buněk, které byly 

tvořeny právě těmito hranami. Velmi často se k tomuto využívá nadefinovaného algoritmu 

uváděného pod pojmem „element deletion method“, bez něhož by samotné dělení materiálu 

nebylo realizovatelné. 

8.1 Numerické simulace tvářecích procesů  

Využití numerické simulace při kování má široké uplatnění při deformačním chování 

materiálů, napěťových analýz a predikci struktur. Nový přístup k simulaci výrobního procesu, 

může propojit numerické a experimentální techniky. Takto lze například zkoumat vliv 

různých procesních proměnných na mikrostrukturu ve vybrané oblasti součásti. Numerické 

simulace deformačních a ochlazovacích fází jsou prováděny společně s fyzikálními 

simulačními experimenty simulujícími průmyslové podmínky kování a ochlazování. Postupy 
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zahrnující společné použití numerických a fyzikálních metod zaručuje přesnou predikci 

mikrostruktur tvářeného materiálu. Pro získání akceptovatelných výsledků z numerických 

simulací je vyžadována přesná definice modelu FEM. Velká pozornost musí být věnována 

parametrům, u kterých je prokázáno, že mají významný vliv na proces. Údaje získané 

z průmyslových zkoušek a údaje získané laboratorními experimenty umožňují přesně 

vytvořitt celý model FEM. Numerické simulace fáze ochlazování, které se uskuteční pomocí 

přesně definovaného modelu, dávají přesné vyhodnocení mikrostrukturních složek. 28 

 Při termomechanickém tváření dochází  k řadě mikrostrukturních změn. Predikce výsledné 

mikrostruktury pomocí numerické simulace může být provedena implementací 

konstitutivních rovnic pro růst nebo zjemnění zrna, dynamickou rekrystalizaci a 

metadynamickou rekrystalizaci, do výpočtového SW FEM. Dynamická rekrystalizace se liší 

prvek od prvku v závislosti na deformační rychlosti a teplotě. Modul dynamické 

rekrystalizace začíná počítat, jakmile se začne stávat skutečné efektivní napětí elementu 

větším než kritické napětí pro dynamickou rekrystalizaci. Konstitutivní rovnice jsou 

vyjádřeny jako funkce počáteční velikosti zrna a Zenner-Holomonova parametru Z [s
-1

], její 

obecný tvar je dán rovnicí: 











RT

Q
Z exp  (10) 

kde   - deformační rychlost v s
-1 

Q  - aktivační energie při tváření za tepla v J.mol
-1 

R  - univerzální plynová konstanta v J.mol
-1

K
-1 

T  - teplota v K 

Dynamická rekrystalizace se obvykle vyskytuje u hranic zrn, které vytváří řetězovou 

mikrostrukturu. Celková kinetika rekrystalizace je popsána Avramiho rovnicí (11), kde XR je 

podíl tzv. rekrystalizovaný podíl.  

).exp(1 n

R tKX   (11) 

kde K - vliv termomechanických podmínek
 

n  - kinetický exponent 

Vliv rozdílných teplot tváření se projevuje na výsledné rekrystalizované struktuře. 

Srovnání struktur legované slitiny Ni-Cr-Fe pěchovaných při rozdílných teplotách je uveden 

na obr. 14. Vyšší teplota umožňuje rozpuštění fází, které působí jako překážka pohybu 

na hranicích zrn. Metadynamická rekrystalizace probíhá ve zvýšené míře při výdrži na vyšší 

teplotě po pěchování. Rekrystalizovaný podíl se dále zvyšuje s rostoucím časem výdrže 
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na teplotě. Celkový objem metadynamicky rekrystalizovaného podílu a průměrná velikost 

metadynamicky rekrystalizovaného zrna závisí na počáteční velikosti zrna, na akumulovaném 

napětí, teplotě a deformační rychlosti.  Nehomogenní rozložení napětí a teploty však vedou 

k odlišné struktuře zrna v závislosti na umístění ve finální součásti. Kritické napětí označující 

počátek dynamické a metadynamické rekrystalizace lze vyjádřit číselně, pomocí 

konstitutivních rovnic. Jejich implementací do výpočtového modulu FEM lze predikovat 

změny mikrostruktury během deformačních procesů, jak například dokládá práce 29, (obr 

14). 

 

Obr. 14 Dynamická rekrystalizace slitiny Ni-Cr-Fe na hranici zrn po pěchování deformační 

rychlostí 5 s-1, při teplotě: a) 954 °C, b) 1066 °C 29 
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9 Experiment 

Cílem experimentu je stanovení vhodných podmínek, pro možnost nahrazení konvenčního 

tepelného zpracování výkovku z mikrolegované oceli termomechanickým zpracováním. Při 

experimentu byl hlavní důraz kladen na deformační parametry procesu kování, tzn. šlo 

zejména o popis teplotně-napěťově-deformačních změn v průběhu celého procesu kování. 

Kování se stávalo celkově ze 3 kroků. V první fázi byl zvolen polotovar o definovaném 

objemu, který byl následně podroben ohřevu. Ve druhé fázi pak došlo k samotné plastické 

deformaci ve 3 stupních. Poslední fáze procesu spočívala v řízeném ochlazení takto 

vyrobeného výkovku. Experiment je zaměřen na stanovení vhodných technologických 

podmínek kování a následného řízeného ochlazování, které umožní získání vyšších užitných 

vlastností vyráběného dílu, při snížení výrobních nákladů.  Výsledky provozních zkoušek 

byly porovnány s numerickou simulací FEM celého procesu. 

9.1 Výkovek „hlava pístnice“ 

Výkovek „hlava pístnice“ uvedený na obr. 15 je součástí hydraulického pístu ovládající 

výložníky stavebních strojů (obr. 16) [30]. Z technologie výroby pístu a jeho využití 

vyplývají požadavky na vlastnosti výkovku, tj. dosažení vysoké meze pevnosti a zaručené 

svařitelnosti. Díl se vyrábí z mikrolegované oceli, jakosti 20MnV6 a v současnosti je 

po kování normalizačně žíhán. Dosahované hodnoty meze kluzu 390 – 460 MPa nejsou zcela 

vyhovující, proto byly požadované hodnoty navýšeny ze strany zákazníka na min. 500 MPa. 

Tímto se nabízí řešení výroby metodou termomechanického zpracování výkovku.  

 

Obr. 15 Výkovek „hlava pístnice“   Obr. 16 Bagr s hydraulickými písty[30] 
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9.2 Materiál výkovku 

Materiál použitý pro kování byla plynule odlévaná, vakuově odplyněná mikrolegovaná 

ocel. Chemické složení použité tavby je uvedeno tabulce 4, tyto hodnoty jsou následně 

využity jako vstupní data pro numerickou simulaci kování a řízeného ochlazování. 

Tab. 4 Chemické složení použité oceli 20MnV6 

 

9.3 Technologické podmínky termomechanického zpracování 

9.3.1 Ohřev  

Pro experiment byly zvoleny 3 oblasti kovacích teplot, nazvaných vysoká (VTO), střední 

(STO) a nízká (NTO). Volba hodnot teplot byla ovlivněna především tvařitelností materiálu a 

předpokládaného vlivu na životnost kovacích zápustek.  Interval VTO se pohyboval 

v rozmezí teplot 1150 – 1200 °C, tj. standardních podmínek používaných pro kování, kdy je 

zajištěna dobrá tvařitelnost. Interval STO se pohyboval v rozmezí teplot 1050 – 1150 °C. 

NTO byla zvolena v rozmezí teplot 950 – 1050 °C, což jsou podmínky pro kování již ne zcela 

výhodné. V oblasti DTO došlo ke snížení tvařitelnosti materiálu na úroveň, kdy již byla při 

provádění provozních, zkoušek omezena schopnost materiálu dostatečně vyplnit kovací 

dutinu. Hlavním důvodem byla především poměrně nízká teplota respektive vyšší deformační 

odpor tvářeného materiálu proti jeho zatékání do dutin zápustky. Kování za těchto podmínek 

je stále možné, nicméně při sériové výrobě by musel být brán zřetel na předpokládané snížení 

životnosti zápustek. Zároveň by bylo nutné přistoupit ke změně technologie kování a dílčí 

úpravě konstrukce zápustek. 

9.3.2 Technologie kování 

Vzhledem ke tvaru a hmotnosti 7,4 kg je výkovek „hlava pístnice“ kován na klikovém 

kovacím lisu LZK 4000 s indukčním ohřevem. Výchozím polotovarem pro kování je 

válcovaná tyč čtvercového průřezu, rozměru 80 x 80 mm, délka naděleného přířezu 

pro kování o hmotnosti 8,7 kg byla 178 mm.  Druhou operací je dokování v dokončovací 

zápustce, do které je polotovar vložen diagonálně v podélném směru tvaru výkovku, následuje 

ostřižení výronku na lisu LDO 500. Bezprostředně poté je výkovek ukládán na ochlazovací 

zařízení. Mezi jednotlivými operacemi, a také během ochlazování byla měřena teplota 

na povrchu výkovku pomocí infračerveného teploměru Voltcraft IR – 365 RF. 
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9.3.3 Řízené ochlazování 

Ochlazování výkovků bylo provedeno dvěma způsoby, na vychlazovacím dopravníku 

používaném pro sériovou výrobu, s nižší ochlazovací intenzitou a samostatném ventilátoru 

s vyšší intenzitou ochlazování. Teploty při ochlazování byly měřeny a zaznamenávány 

v půlminutových intervalech. Vzhledem k použité metodě měření, která je ovlivněna tvorbou 

okují a možnými nepřesnostmi při snímání, nejsou naměřené teploty zcela přesné. Z výsledků 

však vyplývá přibližný průběh chladnutí, který lze využít pro další účely. 

Experiment byl proveden na 20 kusech výkovku, pro zaznamenání teplot ochlazování byl 

vybrán vždy 1 ks výkovku pro zvolené teplotní oblasti, pro oba způsoby ochlazování. Vzorky 

mají označení písmeny A – C, podle zvolené teplotní oblasti a k nim je přiřazen číselný index 

označující způsob ochlazování, 1 – ventilátor, 2 – dopravník. Naměřené teploty vzorků během 

operace kování, tj. ohřev (čas 0s), dokování (čas 15s), ostřižení výronku (čas 45s) a teploty 

ochlazování ve vybraných časových intervalech, jsou uvedeny v tabulkách 5 a 6. 

Na základě výsledků zaznamenaných při měření teplot, lze průběh ochlazování rozdělit 

na 2 oblasti s rozdílnými rychlostmi ochlazování. První oblast se nachází v rozmezí teplot cca 

1200 – 800 °C, rychlost ochlazování na ventilátoru se pohybovala v intervalu 2,7 – 1,4 °C/s, 

při použití dopravníku se dále snížila na 2,4 do 1,1 °C/s. Průměrná rychlost ochlazování 

na ventilátoru v této oblasti činila 1,8 °C/s. Při ochlazování na pásu byla průměrná rychlost 

ochlazování snížena na 1,5 °C/s. 

 Druhá oblast se nachází v rozmezí teplot cca 800 – 400 °C, kdy došlo ke snížení 

rychlosti ochlazování. Na ventilátoru rychlost ochlazování činila 1,2 – 0,4 °C/s, při použití 

dopravníku se snížila na 0,9 – 0,2 °C/s. Průměrná rychlost ochlazování na pásu v této oblasti 

činila 0,5 °C/s.  

Tab. 5 Teploty ochlazování výkovku „hlava pístnice“ – ventilátor 

0 15 45 60 120 200 400 600 900

A1 970 1005 974 937 851 711 552 479 329

B1 1078 1112 1068 1039 950 751 569 487 326

C1 1160 1192 1138 1098 993 824 575 505 361

Vzorek/    

teplota [°C]

Čas [s]

 

Tab. 6 Teploty ochlazování výkovku „hlava pístnice“ – dopravník 

0 15 45 60 120 200 400 600 900

A2 960 984 954 921 837 735 605 532 428

B2 1065 1093 1056 1024 931 807 661 602 489

C2 1150 1167 1124 1088 985 863 704 642 516

Vzorek/    

teplota [°C]

Čas [s]
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Průběh teplot ochlazování výkovků kovaných v jednotlivých teplotních oblastech a 

následně ochlazovaných ventilátorem a na dopravníku jsou uvedeny v grafech 1 a 2. 

Graf 1 Průběh teplot ochlazování výkovku „hlava pístnice“ – ventilátor 

 

Graf 2 Průběh teplot ochlazování výkovku „hlava pístnice“ – dopravník 
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9.4 Numerická simulace 

Numerická simulace celého procesu termomechanického procesu tváření byla provedena 

pomocí SW Forge 2011, který je založen na metodě konečných prvků. Vzhledem ke tvaru 

součásti a technologii kování byla k simulaci výkovku „hlava pístnice“ použita 3D simulace.  

9.4.1 FEM simulace kování 

Numerická simulace procesu tváření byla provedena za účelem ověření navržené 

technologie kování a konstrukce zápustek. Dále bylo sledováno zejména deformačně- 

napěťové chování toku materiálu a jeho teplotní pole. Základem simulace tvářecího procesu 

byl přenos geometrií polotovaru a nástrojů z CAD rozhraní. Dalším stěžejním krokem bylo 

nadefinování vlastností tvářeného materiálu.  Reologické vlastnosti materiálu 20MnV6 při 

tváření za tepla byly získány pomocí Špittelovy rovnice (12), zadáním chemického složení 

do reologické databáze materiálů SW Forge dle tab. 3. Počáteční teploty polotovarů pro 

simulaci tváření byly voleny obdobně jako u provozní zkoušky kování, tj. v oblastech teplot 

VTO,STO, NTO. Získané hodnoty reologických vlastností materiálu jsou tedy platné 

pro simulaci kování při teplotách 950, 1100 a 1200 °C, deformaci ε 0,04 – 1,5 a deformační 

rychlost  0,01 – 500. Průběh křivky napětí – deformace pro nadefinovaný materiál je 

zobrazen v grafu 3. 

  TmmmTmmmmTm

f eeTeA 83754291 ...1.....     (12) 

kde A - reologická konstanta 

e - skutečná deformace 

m - reologické konstanty  

T - teplota 

ε - poměrná deformace 

 - deformační rychlost 
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Graf 3 Křivka napětí – deformace pro materiál 20MnV6 

 

Výsledek numerické simulace ovlivňují okrajové podmínky, především pak koeficient 

tření na rozhraní nástroj – polotovar a součinitel přestupu tepla. Na základě provedení 

několika optimalizací a vyhodnocení výsledků, při nadefinování rozdílných okrajových 

podmínek byly stanoveny jejich hodnoty následujícím způsobem. Pro první operaci 

pěchování byl zvolen konstantní model tření podle Coulomba, s koeficientem tření μ = 0,4. 

Nejlépe odpovídá běžným provozním podmínkám, kdy je operace pěchování prováděna 

bez mazání. Pro teplotní výměnu mezi polotovarem a zápustkou byl zvolen koeficient 

přestupu tepla α =20 000 Wm
-2

K
-1

, teplota nástrojů byla stanovena na 250 °C. Dalším ze 

základních nadefinovaných parametrů, vzhledem ke značné deformaci sítě konečných prvků, 

bylo automatické přesíťování během výpočtu. V této práci jsou kvůli velkému rozsahu 

provedených simulací prezentovány pouze výsledky dosažené při numerické simulaci 

v oblasti STO. 

Parametry provedených operací byly zjišťovány pomocí řezů vedených středem výkovku 

v jeho podélném směru. Polotovar ohřátý na 1100 °C, po operaci pěchování s hodnotami 

teplotního pole je uveden na obr. 17.  Nejvyšší teplota 1123 °C byla dosažena v centru 

polotovaru, z obrázku je patrné, že již během pěchovací operace došlo ke zvýšení teploty 

deformačním účinkem.  
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Obr. 17 Teplotní pole – operace pěchování (T-1100 °C) 

V dalších operacích byl rovněž zvolen pro podmínky tření Coulombův model, ovšem 

s nižším koeficientem  μ = 0,15. V reálných podmínkách kování je používáno k mazání 

zápustek emulze vody a grafitu. Po přestup tepla mezi polotovarem a zápustkami byl zvolen 

nižší koeficient přestupu tepla α =10 000 Wm
-2

K
-1

. Oproti operaci pěchování byl snížen, 

neboť během jednotlivými operacemi nebyla nadefinována časová prodleva a nedocházelo tak 

k vyrovnávání teplot mezi teplejšími a chladnějšími oblastmi. Při ponechání koeficientu 

přestupu tepla na úrovni 20 000 Wm
-2

K
-1

, dosahovaly rozdíly nejvyšších a nejnižších teplot 

na tvářeném polotovaru až 270 °C. Způsob uložení napěchovaného polotovaru výkovku 

v dolní dokovací zápustce před simulací dokončovací operace tváření je uveden na obr. 17.   

 

Obr. 17 Uložení polotovaru v dolní zápustce 
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Rozložení teplotního pole v dokovací zápustce je zobrazeno na obr. 18. Opět došlo 

ke zvýšení teploty vlivem deformace ve střední části výkovku, maximální teplota, jak je ze 

snímku patrné byla dosažena v oblasti výronkové drážky. Pokles teploty lze naopak vidět 

v oblasti původního kontaktu polotovaru s kovadly při operaci pěchování a v místě tvořícího 

blánu výkovku. 

  

Obr. 18 Teplotní pole – operace dokování (T-1100 °C) 

Další snímek (obr. 19) zobrazuje intenzitu napětí v konečné fázi dokování, nejvyšší 

hodnotu je vidět opět v oblasti blány výkovku.  

 

Obr. 19 Hodnoty intenzity napětí - operace dokování (T-1100 °C) 

Vývoj struktury je ovlivněn velikostí plastické deformace, na obr. 20 je zachyceno pole 

deformace, které je poměrně homogenní po celém průřezu. Maximální hodnoty deformace 

jsou podle předpokladu viditelné v oblasti výronkové drážky. Z uvedeného vyplývá, že 

technologie výroby a konstrukce zápustky jsou vhodně navrženy.  
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Obr. 20 Velikost deformace- operace dokování (T-1100 °C) 

Prostřižení a ostřižení výkovku, před numerickou simulací, bylo provedeno pomocí 

nadefinovaného Crockfort Lanthamova lomového kritéria. Díky tomuto kroku bylo možné 

předejít předčasnému ukončení výpočtu z důvodu „havárie sítě“. 

9.4.2 FEM simulace řízeného ochlazování 

Predikce vývoje mikrostruktury výkovku byla rovněž provedena numerickou simulací 

v SW Forge, použitím modulu „Quenching“. Provádění výpočtů je možné realizovat pomocí 

diagramů fázových přeměn materiálů vytvořených v TTT databázi. Tímto způsobem byl 

vytvořen i IRA diagram materiálu 20MnV6 uvedený na obr. 21, jako podklad pro jeho 

vytvoření bylo využito chemického složení tavby použitého materiálu z tab. 3. Počáteční 

velikost zrna byla definována jako konstantní o velikosti 7 podle ASTM. Počáteční teploty 

polotovaru byly převzaty z předchozí simulace po ostřižení výronku a blány. Numerická 

simulace ochlazování byla provedena ve všech zvolených teplotních oblastech, tj. VTO, STO, 

NTO. Vzhledem k rozsahu provedených simulací, budou rovněž uvedeny pouze výsledky pro 

výkovek tvářený při počáteční teplotě 1100 °C. Základní parametry simulace ochlazování 

byly nastaveny pro všechny varianty tímto způsobem, čas ochlazování 3600 S, teplota okolí 

20 °C, koeficient přestupu tepla konstantní po celou dobu ochlazování. Z hlediska možnosti 

stanovení různých rychlostí ochlazování byly měněny hodnoty parametrů okrajových 

podmínek, a to součinitele přestupu tepla a emisivita.  
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Obr. 21 IRA diagram materiálu 20MnV6 vytvořený v TTT  databázi 

Rozložení teplotního pole na počátku ochlazování je uvedeno na průřezu ostřiženého 

výkovku (obr. 22). Vzhledem k rozdílným teplotám po průřezu byly výsledky numerických 

simulací vyhodnocovány v blízkosti povrchu výkovku, a také v jeho středu. Zvolené body 

pro zaznamenávání výsledků lze vidět při pohledu na detail řezu výkovku na obr. 23.  

  

Obr. 22 Teplotní pole výkovku – počáteční teplota ochlazování (T-1100 °C)  

 

Obr. 23 Detail řezu výkovku s označením bodů pro záznamy výsledků  
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Numerická simulace procesu ochlazování byla zamřena na získání teplotních 

charakteristik srovnatelných s dosaženými provozními výsledky. Parametry okrajových 

podmínek byly získávány několikerou optimalizací hodnot součinitele přestupu tepla a 

emisivity. Stanovení odpovídajících hodnot bylo provedeno pro oba způsoby ochlazování, jak 

na ventilátoru, tak i na dopravníku.   

 Nejprve byly zjištěny podmínky pro numerickou simulaci ochlazování na ventilátoru. 

Konečné okrajové podmínky pro ochlazování byly stanoveny tímto způsobem, součinitel 

přestupu tepla α = 4 000 Wm
-2

K
-1

 a hodnota emisivity ε = 0,8. Tyto hodnoty, zvláště pak 

součinitel přestupu tepla, odpovídají vysoké intenzitě ochlazování. Výsledné ochlazovací 

křivky povrchu a středu výkovku, získané z numerické simulace, jsou v grafu porovnány 

se skutečnou křivkou ochlazování výkovku s počáteční teplotou kování 1100 °C. Z grafu je 

patrné, že dosažené výsledky jsou poměrně shodné s reálnými podmínkami. Červená křivka 

charakterizuje teplotní průběh zaznamenaný pomocí pyrometru na povrchu výkovku. Zelná 

křivka značí průběh ochlazování získaný z numerické simulace ve středu výkovku, modrá 

křivka odpovídá hodnotám ochlazování na povrchu výkovku. Maximální rozdíl teplot mezi 

povrchem a středem ΔT = 48 °C, k jejich vyrovnání pak dochází v rozmezí teplot 350 – 400 

°C. 

Graf 4 Porovnání ochlazovacích teplot numerické simulace a ochlazování na ventilátoru 

 

V další fázi byly zjištěny podmínky pro numerickou simulaci ochlazování na dopravníku. 

Okrajové podmínky pro ochlazování musely být výrazně změněny na tyto hodnoty, součinitel 

přestupu tepla α = 2 000 Wm
-2

K
-1

 a emisivita ε = 0,8. Tyto hodnoty lze považovat jako 

pozvolné ochlazování na vzduchu. Výsledné ochlazovací křivky povrchu a středu výkovku, 
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získané z numerické simulace, porovnané se skutečnou křivkou ochlazování výkovku 

s počáteční teplotou kování 1100 °C jsou zobrazen v grafu 5. V tomto případě se nepodařilo 

dosáhnout přesné shody mezi numerickou simulací a dosaženými hodnotami v provozních 

podmínkách. Lepších výsledků by bylo pravděpodobně dosaženou vyšší hodnotou emisivity, 

nižší hodnota součinitele přestupu tepla by již nebyla vhodná, neboť by neodpovídala 

skutečnému ochlazování proudícím vzduchem. Barevné označení křivek je obdobné, jako 

v předchozím případě. Maximální rozdíl teplot mezi povrchem a středem ΔT = 42 °C, k jejich 

vyrovnání pak dochází v rozmezí teplot 400 – 450 °C. 

Graf 5 Porovnání ochlazovacích teplot numerické simulace a ochlazování na dopravníku 

 

Na základě výsledků průběhu ochlazování z numerické simulace byly získány modely 

predikce vývoje podílu fází mikrostruktury. V následujících grafech je zobrazen podíl 

jednotlivých fází v závislosti na teplotě, pro simulaci ochlazování na ventilátoru (graf 6) a 

dopravníku (graf 7). Počátky fázových přeměn nejsou zcela přesné, protože nebylo možné 

z hlediska výpočtových možností SW Forge ukládat výsledky v dostatečně krátkých 

intervalech. Za přesnou pak lze považovat predikci složení fází konečné matrice výkovku 

obsahující pouze ferit a perlit. Ve sledovaných místech na povrchu a ve středu se vyskytovaly 

totožné hodnoty podílu fází. Z uvedeného vyplývá, že FEM simulace pravděpodobně není 

schopna predikovat oduhličení v povrchové části ohřátého materiálu. Z toho důvodu byla 

hodnocena pouze struktura ve středové části výkovku. Matematický model podílu fází při 

simulaci ochlazování na dopravníku nabývá těchto hodnot, perlit – 57,1 %, ferit – 42,9%. 

Se snížením rychlosti ochlazování dochází k mírnému snížení podílu perlitu na 56,3 %, a tím 

zároveň ke zvýšení podílu feritu na 43,7 %. Jako velice zajímavou lze považovat skutečnost, 



 - 44 -  

že žádných z nasimulovaných modelů nezaznamenal přítomnost bainitu. Z čehož lze 

usuzovat, že rychlost ochlazování až 2,7 °C/s není dostatečná pro vznik zákalné struktury u 

výkovku „hlava pístnice“. Omezení reologické databáze materiálů SW Forge 2011 bohužel 

neumožnilo nasimulovat predikci velikosti zrna pro materiál 20MnV6. 

Graf 6 Predikce vývoje podílů fází – ochlazování na ventilátoru   

 

Graf 7 Predikce vývoje podílů fází – ochlazování na dopravníku   
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9.5 Hodnocení mikrostruktury 

Metalografické rozbory mikrostruktury byly provedeny na experimentálně zkoumaných 

výkovcích ze všech stanovených teplotních oblastech, při obou režimech ochlazování. 

Na obr. 24 je znázorněno místo pro odběr vzorků na metalografický rozbor a pro tahovou 

zkoušku. Mikrostruktura byla hodnocena na vzorku získaném ze směru kolmého na směr 

rovnoběžný s osou vzorku, a to od povrchu výkovku směrem k jeho středu. Hodnocení 

velikosti zrna bylo provedeno podle normy ASTM E 112.  

 
 

Obr. 24 Místo odběru vzorků pro metalografické a mechanické zkoušky 

Na následujících obrázcích lze vidět srovnání mikrostruktur výkovků kovaných 

v teplotních oblastech NTO a VTO. Mikrostrukturu vzorků ze střední oblasti STO, kterou lze 

označit za přechodovou není v této práci uvedena. Nejprve byly srovnány výsledky 

při ochlazování výkovků na ventilátoru, a to vzorek A1 s počáteční teplotou ohřevu 970 °C a 

vzorek C1 s počáteční teplotou ohřevu 1160 °C. Plochy analyzovaných vzorků byly 

vybroušeny a leptány 3% HNO3, snímky jsou zvětšeny v poměru 100:1.  Obr. 25 a,b) 

zobrazují mikrostrukturu vzorků A1 a C1 od okrajové části vzorku, tj. od povrchu výkovku. 

Struktura obou vzorků je feriticko-perlitická, na povrchu částečně oduhličená, u vzorku A1 se 

vyskytují zrna o velikosti 8 – 9, u vzorku C1 je velikost zrna větší o jeden stupeň 7 – 8. 

Směrem ke středu vzorku má struktura tendenci k hrubnutí zrna. Při vyšší intenzitě 

ochlazování, tzn. při použití metody na ventilátoru, je ve struktuře přítomen perlit a 

alotriomorfní ferit v okolí původních hranicích zrn. V jejich středu pak lze vidět acikulární 

ferit intergranulárně vyloučený. Rozdíl mezi oběma vzorky je v mírně hrubším zrnu u vzorku 

C1, které je zapříčiněno vyšší počáteční teplotou kování. 
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a) vzorek A1, počáteční teplota 970 °C b) vzorek C1, počáteční teplota 1160 °C 

Obr. 25 Mikrostruktura okraje vzorků – ochlazování na ventilátoru 

Porovnání mikrostruktur ve středu vzorků A1 a C1, které byly odebrány ve vzdálenosti 

20 mm od povrchu výkovku, je viditelné na obr. 26. Struktury jsou také tvořeny perlitem a 

alotriomorfním feritem. Ve středové oblasti lze vidět zhrubnutí zrn o velikosti 6 – 7 oproti 

povrchové části, struktura je také tvořena alotriomorfním feritem a acikulárním feritem 

intergranulárně vyloučeným. Nelze však vyloučit ani přítomnost bainitu, jehož svazky 

nukleují na hranicích austenitických zrn. Použitá metoda analýzy mikrostruktury neumožňuje 

jeho přítomnost přesně identifikovat. Pokud se přikloníme k výsledkům FEM simulace, 

neměla by struktura žádný bainit obsahovat. Bainitická přeměna probíhá při středně velkém 

přechlazení, v teplotním intervalu mezi perlitickou a martenzitickou oblastí. Na základě 

výsledků experimentu a porovnáním křivek ochlazování v IRA digramu, dochází k přechodu 

do oblasti bainitické přeměny na úrovni cca 250°C. Tento fakt rovněž podporuje hypotézu 

o malé pravděpodobnosti vzniku bainitu v konečné struktuře. 
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a) vzorek A1, počáteční teplota 970 °C b) vzorek C1, počáteční teplota 1160 °C 

Obr. 26 Mikrostruktura středu vzorků – ochlazování na ventilátoru 

Dále byly srovnány výsledky struktur výkovků ochlazovaných na dopravníku, a to vzorek 

A2 s počáteční teplotou ohřevu 960 °C a vzorek C2 s počáteční teplotou ohřevu 1150 °C. 

Na snímcích 27 a,b) lze vidět mikrostrukturu vzorků A2 a C2 okrajové části vzorku. 

Výsledná struktura je také feriticko-perlitická s oduhličením na povrchu, u vzorku A2 se 

vyskytuje velikost zrna 7 – 9, u vzorku C2 potom dosahuje zrno velikosti 6,5 – 8. 

V povrchové oblasti je struktura homogenní, nevykazuje známky hrubnutí směrem 

ke středové oblasti.  

  

a) vzorek A2, počáteční teplota 960 °C b) vzorek C2, počáteční teplota 1150 °C 

Obr. 27 Mikrostruktura okraje vzorků – ochlazování na dopravníku 
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Na dalších snímcích (obr. 28 a,b) je opět vidět srovnání mikrostruktur ve středu vzorků 

A2 a C2, (20 mm od okraje výkovku). Struktury jsou feriticko – perlitické, bez náznaku 

acikulárního feritu. U vzorku A2 došlo ke zhrubnutí zrna oproti povrchové části o jeden 

stupeň, tj. na velikost 6 – 8. Vzorek C2 vykazuje hrubší strukturu s velikostí zrna 5 – 8. 

Hrubnutí zrna ve středové části výkovku lze přičítat probíhající rekrystalizaci při ochlazování, 

markantnější rozdíl je potom opět u vzorku tvářeného při vyšší teplotě.  

  

a) vzorek A2, počáteční teplota 970 °C b) vzorek C2, počáteční teplota 1160 °C 

Obr. 28 Mikrostruktura středu vzorků – ochlazování na dopravníku 

9.6 EBSD a EDS analýza 

Technika EBSD využívá difrakce zpětně odražených elektronů k analyzování 

krystalografických mikrostruktur. Tato metoda byla použita ke stanovení krystalografické 

orientace, zjištění textury, velikosti a orientaci zrn, byla provedena na vzorku s označením 

A1. Velikost skenované plochy vzorku byla 300x300 μm s krokem 0,6 μm. Před zpracováním 

dat, bylo definováno, že software bude pracovat pouze s body, jejichž confidence index (CI = 

věrohodnostní index) bude větší než 0,1. Dále byla použita filtrační metoda Grain CI 

standardization, což znamená, že všem bodům v jednotlivých zrnech byl změněn confidence 

index na největší hodnotu nalezenou v rámci každého zrna. Tato filtrační metoda v podstatě 

umožňuje bodům s nízkým CI, aby získali orientaci podobnou okolním měřeným bodům. 

Filtrace Grain CI standardization byla provedena s nastavením grain tolerance angle = 5° a 

minimum grain size = 3 body. Pokud 2 sousedící body mají menší úhel, než je definovaná 

hodnota grain tolerance angle, patří tyto do 1 zrna. Minimální velikost zrna (minimum grain 

size) určuje minimální počet podobných sousedních bodů, kterých je třeba pro vytvoření 1 

zrna. Veškeré výsledky byly získány pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu 

s označením Quanta 450 FEG od firmy FEI. Energiově disperzní analyzátor RTG nese 

označení Apollo X a je od firmy EDAX, stejně jako Hikari EBSD detektor. Analýza EBSD 
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byla provedena v softwarech firmy EDAX, a to sběr dat v TSL OIM DC 6.13 a samotné 

zpracování dat v TSL OIM Analysis 6.13. 

Obrázek 29 a) zachycuje pólový obrazec zkoumaného vzorku, znázorňuje orientaci pólů, 

obvykle se jedná o směry kolmé k rovinám mříže vůči orientaci charakteristických směrů 

deformace. V případě vzorku znázorňuje pouze jeho orientaci v komoře, neboť nebylo možné 

jednoznačně stanovit směr deformace. Směr TD odpovídá ose x a směr RD ose y orientaci 

vzorku v mikroskopu. Na obr. 29 b) lze vidět inverzní pólový obrazec s vyznačením 

orientace charakteristického směru TD vůči jednotlivým krystalografickým směrům. 

Struktura na  obrázcích s patrným větším množstvím teček značí, že vzorek po provedené 

plastické deformaci nevykazuje žádnou prioritní zřetelnou texturu, jako např. řádkovitost. 

Tato charakteristika je jedním z dokladů, že během celého procesu kování probíhalo 

uzdravování materiálu, což bylo podpořeno vysokou teplotou a vkládanou deformací. 

 
 

a) b) 

Obr. 29 a) pólový obrazec, b) inverzní pólový obrazec 

Další snímek (obr. 30) obsahuje kombinaci tzv. Image quality a Inverse pole figure map 

(IPF). Z této kombinace map je možné vyčíst orientaci charakteristického směru TD (v tomto 

případě osy x v komoře mikroskopu) vůči jednotlivým krystalografickým směrům uvedeným 

v legendě v barevném inverzním pólovém obrazci. Na snímku je vidět, že orientace 

jednotlivých zrn je různorodá a není upřednostněna v jednom konkrétním směru. 
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a) b) 

Obr. 30 a) Image quality a Inverse pole figure map, b) legenda 

Na následujícím obrázku 31 lze vidět tzv. „Image quality map“, která charakterizuje 

kontrast difrakčních obrazců v každém skenovaném bodě. Dále také charakterizuje 

nízkoúhlové hranice zrn (úhel desorientace je 2-15°) označené červeně, jejich celkový počet 

na analyzovaném vzorku činí 14 104 a celková jejich délka je 4, 89 mm. Nízkoúhlové hranice 

zabírají celkem 20% plochy ze zkoumaného vzorku. Poslední charakteristikou jsou  

vysokoúhlové hranice zrn (úhel desorientace je 15-180°) označené modře, jejich celková 

délka je 7,23 mm a zaujímají 29,7% plochy. Mikrostruktura tvořená vysokoúhlovými 

hranicemi zrn je výhodnější, neboť tyto zvyšují finální mechanické vlastnosti materiálu. 

 
 

a) b) 

Obr. 31 a) Image quality map, b) legenda 
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Provedená analýza také umožnila přesně stanovit velikosti jednotlivých zrn. 

V histogramu (obr. 32) je viditelné množství zrn podle velikosti a jednotlivé podíly 

v celkovém objemu. Z celkových výsledků je tedy zřejmé, že při kování došlo k rekrystalizaci 

některých zrn, přičemž rozmezí jejich velikosti sahá od 0,9 μm až po 40 μm. Větší část 

objemu, až 70%, je tvořena zrny s velikostí nižší, než 15 μm. Grafické znázornění s barevnou 

škálou, uvedeném na obr. 33 informuje o velikosti a rozložení jednotlivých zrn. Získaný 

výsledek je kombinací dvou obrazců, tzv. „Grain size map“ a „Image quality“. Výsledná 

struktura je poměrně nerovnoměrná, pravděpodobně v důsledku nerovnoměrného 

ochlazování. 

 

Obr. 32 Histogram – velikost zrna 
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a) b) 

 Obr. 33 a) Grain size map a Image quality,, b) legenda 

9.7 Mechanické vlastnosti 

Hodnocení výsledků mechanických zkoušek bylo omezeno na požadavek zákazníka, byly 

tedy hodnoceny především tyto parametry dosažení meze kluzu Re a meze pevnosti Rm. 

Odběry vzorků pro tahovou zkoušku byly provedeny v místě, které je uvedeno na obr. 22. 

Samotné zkoušení proběhlo na zkušebních tyčinkách průměru 10 mm, dle normy 

pro zkoušení kovových materiálů ČSN EN ISO 6892-1. Minimální hodnota meze kluzu 

stanovená zákazníkem je 500 MPa. Zkoušky byly provedeny na všech vzorcích kovaných 

ve stanovených teplotních oblastech (NTO, STO, VTO), ochlazovaných oběma způsoby 

(ventilátorem a dopravníkem). Výsledky zkoušek jsou zaznamenány v tabulce 7, z uvedeného 

je patrné, že požadovaná mez kluzu byla dosažena ve všech zvolených teplotních oblastech i 

u obou způsobů ochlazování. Lze také vidět pokles plastických vlastností v oblasti VTO. 

Z vyobrazeného grafu 8, který byl vytvořen z naměřených hodnot, lze vyčíst klesající trend 

meze kluzu s rostoucí počáteční teplotou kování.  

Tab. 7 Mechanické vlastnosti výkovků 

Teplotní oblast

Označení 1 2 3 4 5 6

Vzorek A1 A2 B1 B2 C1 C2

Re [MPa] 578 565 583 579 530 522

Rm [MPa] 791 773 787 770 752 777

A5[%] 20 22 20,6 20,6 14,4 11

Z[%] 53,4 53,4 51,3 50,1 41,3 28,6

NTO STO VTO
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Graf 8 Mechanické vlastnosti výkovků 

 
 

10 Diskuse výsledků 

Provozní zkoušky kování provedené ve stanovených teplotních oblastech detekovali 

zvýšení teploty polotovaru mezi jednotlivými operacemi. Totéž bylo zjištěno při FEM 

simulaci kování. Pomocí optimalizace okrajových podmínek, především pak součinitele 

přestupu tepla, byly nadefinovány odpovídající podmínky pro poměrně přesnou predikci 

vývoje během deformace. 

Numerická simulace se rovněž osvědčila při modelování procesu ochlazování výkovků, 

kdy bylo dosaženo téměř shodné ochlazovací křivky v případě chladnutí na ventilátoru. 

U varianty ochlazování na dopravníku bylo dosaženo FEM simulací pouze přibližného 

srovnání, příčinou je nenalezení vhodných okrajových podmínek odpovídajících dosaženým 

provozním výsledkům. 

Hodnocení metalografických struktur prokázalo ovlivnění počáteční teplotou kování. 

Vzorky kované v NTO vykazují menší velikost zrna, především pak ve středové části 

výkovku. Struktura dílů kovaných při teplotě nad 1100 °C vykazují hrubnutí zrna cca o 1 

stupeň na velikost 6 dle normy ASTM. Největší podíl na výsledné struktuře však prokázal 

účinek rychlosti ochlazování. Experimentem bylo zjištěno, že při počáteční rychlosti 

ochlazování 2,7 – 1,4 °C/s, a v oblasti transformačních přeměn, při rychlosti ochlazování 

nad 1 °C/s dochází ke tvorbě alotriomorfního a acikulárního feritu. Lze také konstatovat, že 

rychlosti ochlazování nižší než 1 °C/s vedou ke tvorbě čistě feriticko-perlitické struktury. 
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Z uvedeného vyplývá, že vhodným řízením ochlazovacích rychlostí je možné do značné míry 

řídit strukturu výkovku „hlava pístnice“ vyráběného z mikrolegované oceli. 

Mikrostruktura provedená metodou EBSD umožnila provést analýzu vzorku nedostupnou 

běžně používanými prostředky. Bylo zjištěno, že během termomechanického procesu došlo 

k uzdravovacím procesům. Dále byl stanoven podíl nízkoúhlových a vysokoúhlových hranic 

zrn, přičemž převažují zrna s vysokoúhlovým rozhraní o cca 30%.  Metodou EBSD bylo 

možné zjistit skutečné velikosti zrn, s vyčíslením jejich podílu na celkovém objemu. Až 70% 

objemu tvoří zna o velikosti nižší než 15 μm. Uvedené faktory příznivě ovlivňují výsledné 

mechanické vlastnosti. 

Rozbor výsledků mechanických vlastností, poukazuje na možnost dosažení nejlepších 

hodnot při tváření s počáteční teplotou v rozmezí 1050 – 1100 °C. Pomocí řízeného 

ochlazování je reálné řídit konečnou mikrostrukturu výkovků „hlava pístu“.  
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11 Závěr 

Diplomová práce pojednává o problematice využití termomechanického zpracování 

zápustkových výkovků z mikrolegovaných ocelí ve firmě Moravské železárny Olomouc a.s. 

Teoretická část je v první oblast věnována popisu technologie zápustkového kování, 

využití materiálů pro kovací nářadí a konstrukci samotných zápustek. Další část pojednává 

o tepelném zpracování a řízeném ochlazování výkovků, se zaměřením na mikrolegované 

oceli. V teoretické části je rovněž zmíněna numerická simulace metodou konečných prvků 

FEM. 

Experimentální část práce se zabývá návrhem procesu kování a řízeného ochlazovaní 

v provozních podmínkách kovárny. Prakticky bylo provedeno několik navržených variant 

řešení a následně byly vyhodnoceny dosažené výsledky. Další část práce se zabývá FEM 

simulací kování a ochlazování, jako nástrojem pro možnou predikci zmíněných procesů, 

kterým by byla schopna nahradit nebo zkrátit provozní zkoušky. Numerická simulace byla 

zaměřena především na sledování teplotních a deformačních dějů. 

Výkovky byly kovány ve 3 zvolených teplotních oblastech a následně řízeně ochlazovány 

různou rychlostí s cílem ovlivnit konečnou strukturu matrice a mechanické zkoušky. 

Vyhodnocení výsledků mechanických zkoušek prokázalo vliv rostoucí teploty na snížení 

meze kluzu, největší pokles byl potom v oblasti horních tvářecích teplot. Rovněž analýza 

mikrostruktury potvrdila ovlivnění vyšší tvářecí teplotou, kdy konečná struktura vykazovala 

zhrubnutí zrna. Bylo ověřeno, že nejvýrazněji se na konečné struktuře podílí způsob 

ochlazování, bez ohledu na kovací teplotu.  Na základě provedených zkoušek byla ověřena 

schopnost řídit požadovaného fázové složení struktury, buď čistě feriticko-perlitické, nebo 

struktury feriticko-perlitické s podílem alotriomorfního a acikulárního feritu. Analýza 

mikrostruktury metodou EBSD umožnila stanovit parametry nedostupné běžnými metodami, 

jako např. podíl vysokoúhlových a nízkoúhlových hranice zrn, skutečnou velikost zrna, podíl 

a množství zrn podle velikosti v celkovém objemu.  Porovnání výsledků FEM simulací 

s výsledky zjištěnými při provozních zkouškách vykázalo dobrou shodu. Především predikce 

procesu ochlazování dosáhla značné shody a přinesl užitečné informace o průběhu fázových 

přeměn.  

Výsledkem experimentu je možnost nahrazení konvenčního tepelného zpracování 

na základě požadavků zákazníka na zvýšení meze kluzu metodou termomechanického 

zpracování. FEM simulace umožňuje predikovat poměrně přesně tepelně – deformační děje 

zkoumaného procesu při stanovení vhodných okrajových podmínek. 
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