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ABSTRAKT 

ŠIDLÁK Filip: Návrh výroby náboje kola. 

 

Práce se zabývá návrhem výroby náboje kola pro automobilový průmysl z oceli C45. 

Po zhodnocení vhodných technologií bylo zvoleno zápustkové kování na mechanickém lise.  

Na základě rozboru technologičnosti byl upraven tvar součásti a stanoveny všechny potřebné 

přídavky a mezní úchylky rozměrů výkovku. Z vypočtené tvářecí síly byl pro kovací operace 

zvolen klikový lis LZK 3150B od společnosti Šmeral Brno, a. s., o nominální 

tvářecí síle 31,5 MN. Výroba je rozdělena do dvou operací, předkování a následné dokování. 

Konstrukce zápustek vycházejí z normy ČSN 22 8306 a jsou vyrobeny z nástrojové oceli 

19 552 s následným tepelným zpracováním. Pro snadnější vyjmutí výkovku je součástí 

zápustek horní a spodní vyhazovač. 

Klíčová slova: Tváření za tepla, zápustkové kování, výkovek, zápustka, klikový lis LZK 

ABSTRACT 

ŠIDLÁK Filip: Design of wheel hub production. 
 

The thesis deals with the design the technology production of wheel hub for the automotive 

industry made of C45 steel. After the evaluation of suitable technologies, a die forging 

on a mechanical press was selected. On the basis of technology analysis, the component shape 

was modified, all allowances and dimensional tolerances were set. According to calculated 

forming force, the crank press LZK 3150B with nominal force 31, 5 MN from 

the manufacturer Šmeral Brno, a. s., was chosen. Manufacturing is divided into two 

operations, pre-forging and after that final forging. Design of dies is based 

on the ČSN 22 8306 standard and they are made of tool steel of grade 19 552 with 

the subsequent heat treatment. The dies have upper and lower ejector for easier removal 

of the forged piece. 

Keywords: Hot forming, die forging, forged piece, die, crank press LZK 
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ÚVOD [1], [2], [3], [4], [5] 

 V současné době existuje celá řada dostupných technologií pro výrobu kovových dílů. 

Zřejmě nejvýraznější pokrok probíhá v oblasti aditivní výroby součástí z kovů (častěji známé 

jako 3D tisk). Její implementace do praxe s velkou pravděpodobností v následujících letech 

ovlivní vnímání a rozvoj průmyslové výroby, ale i přesto se strojírenství neobejde 

bez „tradičních“ technologií, jako například odlévání, svařování, obrábění a tváření, 

které  se stávají vlivem jejich automatizace velmi produktivními. 

 Jednou z nejstarších metod zpracování kovu je tváření, které s výhodou lidstvo využívá 

od doby bronzové. V dnešní době najde své uplatnění především v sériové výrobě, při které 

dochází k výrazné úspoře materiálu a výrobních energií. Mezi hlavní nevýhody patří zejména 

velké finanční náklady spojené s návrhem a výrobou nástroje. Se současnými požadavky 

na co nejnižší výrobní náklady a vysokou produktivitu nachází své uplatnění především 

objemové tváření, kam spadá například válcování, pěchování a kování, které se dále dělí 

na volné a zápustkové. 

 Zápustkové výkovky jsou jedním ze strojírenských polotovarů, které se užívají při výrobě 

součástí motorových vozidel nebo zemědělských strojů, kde slouží například jako polotovary 

ozubených kol, nábojů, spojek, čepů a dalších strojních dílů, viz obrázek 1. Princip 

zápustkového kování spočívá ve vtlačování ohřátého polotovaru do dutiny zápustky, 

což umožňuje produkci velkého množství tvarově shodných výkovků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 1 Příklady zápustkových výkovků [5]. 
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Obr. 2 3D model. 

1 SOUČASNÝ STAV [6], [7], [8], [9], [10], [11] 

 Řešenou součástí je náboj kola osobního automobilu (obr. 2), který slouží k přenosu 

kroutícího momentu od motoru na kolovou jednotku. Na obrázku 3 je znázorněno umístění 

náboje na nápravě. Jedná se o řídící a zároveň hnací nápravu, kde je dobře patrný přenos 

momentu od motorové jednotky přes poloosu až na náboj. Z důvodu úhlové změny natočení 

kola v požadovaném směru jízdy automobilu je spojení náboje s poloosou řešeno pomocí 

homokinetického kloubu. Z celkového konstrukčního řešení nápravy vyplývá důležitost 

řešené součásti a s tím spojené nároky na odolnost proti vnějšímu zatížení vznikajícího 

od  působení radiálních a axiálních sil, které se dynamicky mění během jízdy.  

 

 V dnešní době výrobci nabízí velkou škálu konstrukcí a tvarů 

nábojů, které podstupují neustálou optimalizaci tak, aby byly 

schopny čelit nejnovějším trendům v automobilovém průmyslu. 

Nicméně princip uložení náboje v rameni nápravy je téměř ve všech 

případech řešen pomocí dvouřadých kuličkových ložisek 

s kosoúhlým stykem, které se skládají z jednoho vnějšího 

a dvou vnitřních kroužků. Uložení náboje kola tak vytváří velmi 

dobrou podporu při momentovém zatížení kolové jednotky 

v zatáčkách. Z druhé strany náboje (obr. 4) je připevněn brzdný 

kotouč, ke kterému je přišroubován disk kola. Podkladem 

pro zpracování návrhu výrobní technologie byl výkres součásti 

od firmy Žďas, a. s., se zadanou jakostí materiálu a předepsaným 

tepelným zpracováním. 

 Z konstrukčního provedení zadaného náboje (obr. 2) je patrné, že se nebude jednat 

o uložení pomocí kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem, protože není možné dotažení 

dělených vnitřních kroužků maticí pro vymezení vůle, viz obr. 4. Nelze si také nevšimnout 

absence děr se závity pro připevnění brzdného kotouče. Jelikož se jedná o díl 

pro automobilový průmysl, lze očekávat produkci v deseti tisících kusech za rok. Jak už bylo 

zmíněno, tak se počítá se silným dynamickým namáháním. Okolní prostředí se předpokládá 

vlhké a prašné s výrazným kolísáním teplot z důvodu změny klimatických podmínek během 

roku, kdy se teploty mohou pohybovat v rozsahu –20 až +40 °C.  

 Akciová společnost Žďas je strojírenská firma s dlouholetou tradicí na tuzemském 

i zahraničním trhu, a to především v dodávkách zařízení pro volné a zápustkové kování, 

ve zpracování válcovaných výrobků a šrotu. Nedílnou součástí podniku je metalurgický závod 

specializující se na výrobu odlitků a ingotů o hmotnosti od 0,2 až 50 tun. Dále disponuje 

vlastní kovárnou se třemi hydraulickými lisy své produkce, umožňujícími dodávat rozmanitou 

škálu výkovků ve velikosti od 20 kg do 9 000 kg. 

Obr. 3 Konstrukční návrh nápravy [6]. 

Obr. 4 Kolová 

jednotka [9]. 
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Obr. 5 2D pohled. 

 Na obrázku 5 jsou uvedeny důležité rozměry součásti s předepsanými rozměrovými 

a geometrickými tolerancemi, které kvůli zachování její funkčnosti musí být bezpodmínečně 

dodrženy. Pro kompletní tvarovou určitost slouží výkresová dokumentace (č. v. 3-90-30). 

Z obrázku 5 vyplývá, že maximální výška 

činí 115 mm a největší průměr dílu 

je 170 mm, jenž se nachází ve vzdálenosti  

5 + 0,1 mm od horního čela náboje. Jeho 

plocha slouží k připevnění disku kola 

centrovaného na průměr 85 mm v toleranci 

k6, a proto musí být dodrženy předepsané 

geometrické tolerance kolmosti 

a obvodového házení pojící se ke zmíněným 

plochám. V opačném směru bylo navrženo 

osazení na průměr 88 mm, kde čelní plocha 

s tolerancí kolmosti je zároveň opěrnou 

plochou pro ložisko. Přechod mezi průměry 

170 mm a 88 mm je realizovaný poloměrem 

R10 tak, aby došlo k výraznému snížení 

vlivu vrubového účinku. Následuje osazení 

na průměr 70 mm s tolerancí k6 

a geometrickou tolerancí válcovitosti, který 

slouží pro montáž ložiska, a proto zde byla 

zvolena nižší drsnost povrchu Ra 1,6. 

Poslední část náboje je osazena na průměr 

63 mm, vně kterého se nachází rovnoboké 

drážkování sloužící pro přenos kroutícího momentu od poloosy. Aby bylo zaručeno nasunutí 

drážkované hřídele do náboje, musí být dodrženy všechny jeho normou předepsané 

tolerované rozměry. Finální hmotnost obrobku je 8 kg.  

 Zadaným materiálem je konstrukční ocel C 45. V této práci bude materiál značen podle 

normy ČSN, kde stejnému chemickému složení odpovídá ocel 12 050. Tabulka 1 uvádí její 

chemické složení, podle kterého se řadí do třídy s vyšším obsahem uhlíku, a je vhodná 

pro tváření za tepla (rozsah tvářecích teplot: 800 až 1150 °C) s následným tepelným 

zpracováním (např. kalení a popouštění), které vede k výraznému zlepšení užitných vlastností. 

Možným kritériem při volbě materiálu byla i dobrá obrobitelnost, která je ovšem závislá 

na tvrdosti po tepelném zpracování. Podle předpisu na výkresové dokumentaci bude náboj 

kalen a popuštěn na tvrdost 200 až 240 HV3. Z obecného hlediska je volba materiálu 12 050 

v kombinaci s následným zušlechtěním správná. Často se používá pro výrobu hřídelí, ojnic, 

pístnic, plunžrů, ozubených kol a dalších namáhaných dílů.  Mechanické vlastnosti oceli jsou 

popsány v tabulce 2. Podrobnější informace, například mezní teploty tepelného zpracování, 

jsou součástí materiálového listu, který je obsahem přílohy 1. 

Tab. 1 Chemické složení oceli 12 050 [11]. 

Chemické složení oceli 12 050 [hm. %] 

C Mn Si Cr Ni Cu P S 

0,42 - 0,5 0,5 - 0,8 0,17 - 0,37 max. 0,25 max. 0,3 max. 0,3 max. 0,04 max. 0,04 

Tab. 2 Mechanické vlastnosti oceli 12 050 [11]. 

Mechanické vlastnosti oceli 12 050 

Mez kluzu Re Mez pevnosti Rm Tažnost A5 Kontrakce Z Tvrdost HV 

[MPa] [MPa] % % [-] 

285 590 15 35 225 
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Obr. 7 Třískové obrábění [16]. 

 Volba technologie výroby [1], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20] 

 Volba vhodné výrobní technologie je základním a zároveň velmi důležitým krokem 

při návrhu jakéhokoliv výrobního postupu. V úvahu musí být brána celá řada ovlivňujících 

faktorů, jako například velikost série, požadované mechanické vlastnosti, dostupné možnosti 

strojního zařízení výrobního závodu a náklady spojené s uvedením součásti do výroby. 

Velký důraz musí být kladen na celkovou ekonomičnost. Vzhledem k tvarové složitosti 

náboje a požadované geometrické přesnosti bude nevyhnutelné použít jako dokončovací 

operaci technologii obrábění. Při návrhu výrobního postupu byly zvažovány tyto možnosti: 

 Odlévání – litím roztaveného kovu do předem připravených forem vznikají odlitky 

složitých tvarů s různými tloušťkami stěn a komplikovanými vnitřními dutinami 

(obr. 6). Využití tekutého kovu umožňuje výrobu dílů, které pro svoji tvarovou 

složitost nelze vyrobit jinými dostupnými technologiemi.  Slévatelnost oceli 12 050 

se nikterak neliší od ostatních 

uhlíkových ocelí. Během výroby 

se musí počítat se změnou objemu 

při tuhnutí, která vede ke vzniku 

staženin a povrchových vad. 

Při zvolení výroby polotovaru 

náboje litím by došlo k výrazné 

úspoře materiálu, na druhou stranu 

při slévání oceli dochází ke vzniku 

hrubozrnné struktury, ve které  

se neutvářejí zpevňující vlákna,  

a tím pádem se nezvyšují 

mechanické vlastnosti výrobku. 

Metoda by nebyla vhodná ani  

z hlediska velikosti roční 

produkce. 

  Třískové obrábění – princip metody spočívá v silovém působení nástroje ve tvaru klínu 

na obráběný materiál, viz obrázek 7. Vzhledem k vysokým řezným rychlostem a tření 

na ostří nástroje dochází k negativnímu ovlivnění mechanických vlastností obrobku. 

V současnosti lze na moderních CNC obráběcích centrech dosáhnou přesnosti IT 5 

a drsnosti povrchu až Ra 0,2. Mezi hlavní nevýhody patří nízké využití vstupního 

materiálu. I přes to, že jakost 

materiálu 12 050 má velmi dobrou 

obrobitelnost, bylo by značně 

neekonomické zvolit pouze 

technologii obrábění pro kompletní 

výrobu součásti. A to z důvodu 

dlouhých strojních časů a velkého 

množství odebraného materiálu 

ve formě třísky (zhruba 18 kg). 

Díky vysoké výrobní přesnosti bude 

využito jako dokončovací operace 

předem předtvarované součásti. 

 Protlačování – pracuje na principu deformace polotovaru za působení vnější přetvárné 

síly vyvolané od průtlačníku, viz obrázek 8. Vlivem vzniku vysokého napětí v materiálu 

dojde k takzvanému tečení kovu a materiál se začne přemisťovat podle tvaru 

průtlačnice. Touto metodou lze dosáhnout různých tvarů výrobků, od rotačně 

symetrických až po tvarově složité díly, které by bylo komplikované vyrábět jiným 

způsobem. Protlačování je možné provádět za tepla i za studena, případně 

Obr. 6 Odlévání oceli [15]. 
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Obr. 8 Protlačování [18]. 

za poloohřevu pod teplotou rekrystalizace. Vzhledem ke tvaru, zadanému materiálu, 

rozměrům řešeného náboje a případné velikosti tvářecí síly je nepředstavitelné volit 

metodu protlačování za studena. 

V tomto případě se nabízí 

protlačování za tepla. Jeho použitím 

by došlo k vysokému využití 

materiálu, vzniku zpevňujících 

vláken a zvýšení mechanických 

vlastností. Díky velkému 

rozměrovému rozdílu mezi 

průměrem 170 a 88 mm by bylo 

velmi složité zaručit tok materiálu 

směrem k dolní dutině náboje, 

a proto ani tato technologie není 

vhodná pro výrobu řešené součásti. 

 Zápustkové kování – patří mezi technologie, kdy dochází k objemovému tváření kovu 

při kovací teplotě v dutině zápustky (obr. 9). Vstupní polotovar zahřátý na kovací 

teplotu se vkládá do zápustky a působením úderů nebo klidnou sílou se přetváří 

na požadovaný tvar. Díky vysoké 

produktivitě výroby se tato metoda 

používá především pro sériovou 

produkci. Prokování materiálu,  

při kterém vzniká vláknitá 

struktura, se uvádí společně 

s vysokou produktivitou jako její 

hlavní přednosti. Vlákna se tvoří 

vlivem výskytu vměstků 

na hranicích zrna, viz obrázek 10. 

Jejich přítomnost kladně ovlivňuje 

mechanické vlastnosti výkovku, 

především pevnost a houževnatost. 

Z tohoto důvodu se kování jeví jako 

nejvhodnější technologie pro výrobu náboje kola. 

Na druhou stranu při kování dochází ke vzniku okují 

a celá operace je vysoce energeticky náročná. Jelikož 

bude součást následně celkově opracována, tak případné 

povrchové vady vzniklé přítomností okují budou 

odstraněny. 

 

 

 

 

 

Nejvhodnější výrobní technologií bylo zvoleno zápustkové kování nad rekrystalizační 

teplotou. Bylo uvažováno mezi zhotovením výkovku na bucharu nebo lisu. Vzhledem 

k velikosti série byl zvolen mechanický lis. Dalším důvodem je jeho vhodnost pro případnou 

automatizaci výrobního procesu. Zvoleným způsobem výroby se bude zabývat teoretická 

a praktická část práce. 

  

Obr. 10 Vláknitá struktura [1]. 

Obr. 9 Zápustkové kování [19]. 
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Obr. 12 Střihání [17]. 

Obr. 13 Lámání [17]. 

Obr. 11 Kování s výronkem [1]. 

2 ZÁPUSTKOVÉ KOVÁNÍ [1], [12], [17], [20], [21] 

 Zápustkové kování se řadí do technologií objemového tváření označovaných jako tváření 

za tepla, jelikož se nachází v rozmezí teplot nad rekrystalizační teplotou. Jde o energeticky 

náročnou metodu, a to hlavně z důvodu ohřevu vstupního materiálu na kovací teplotu, 

při které se zlepšuje tvárnost a snižuje deformační odpor.  

 Pod metodou zápustkového kování si lze představit vtlačování ohřátého materiálu 

do dutiny zápustky, kde vlivem tlaku lisu dochází k jeho plastické deformaci, viz obrázek 11. 

Zápustka má tvar vyráběného výkovku případně předkovku a skládá se z horního a dolního 

dílu, kde spodní díl je připevněn k pracovnímu 

stolu stroje a horní část je upnuta k pohyblivému 

beranu. 

  I když se jedná o poměrně starou metodu 

zpracování oceli, tak si stále nese poměrně 

rozsáhlé výrobní zastoupení napříč celým 

průmyslovým odvětvím. Vyznačuje se především 

vysokou produktivitou a výraznou úsporou 

materiálu, jelikož umožňuje vyrábět přesné 

výkovky s minimálními přídavky na obrábění. 

V současné době je snaha vyrábět výkovky 

takové kvality, aby nebylo nutné použít 

dokončovací operace. Metoda se dá velmi dobře 

automatizovat, což je bezpochyby její velkou 

výhodou. 

 Přípravné operace [1], [12], [17], [22], [23], [24], [25] 

 Před samotným kováním je zapotřebí provést přípravu výchozího polotovaru. Běžně je 

materiál dodáván z hutí v tyčích, většinou o délce šesti metrů, které se musí následně dělit 

na špalíky. K dělení materiálu mohou být použity metody: 

 Střihání – je základní operace dělení materiálu (obr. 12). Ke střihu může docházet 

postupně nebo současně podél křivky střihu. Celý proces je možné rozdělit do tří fází. 

Nejprve dosednou nože na dělený materiál 

a následně se do něj vtlačují v oblasti pružné 

deformace. Po překročení meze kluzu dojde 

k trvalé plastické deformaci. Ve třetí fázi napětí 

překročí hodnotu meze pevnosti ve střihu a začne 

se porušovat soudržnost kovu, až nastane utržení 

materiálu. Při využití střihání pro přípravu 

polotovaru určeného k zápustkovému kování 

musí být dodržen požadavek relativně přesného 

objemu, případně váhy.  

 Lámání – nejedná se o běžně používanou technologii dělení. Materiál je možné lámat 

pouze za studena a obecně by měl mít vyšší mez pevnosti, protože v opačném případě 

nedojde k ulomení a tyč se pouze plasticky 

zdeformuje (ohne). Jak je znázorněno 

na obrázku 13, před samotnou operací se musí 

vytvořit vrub v místě budoucího lomu, který  

se vytváří například naříznutím, naseknutím 

nebo narušením místa lomu plamenem  

do hloubky odpovídající přibližně h = 0,1d. 

Potřebná síla pro ulomení materiálu se určí  

z plochy průřezu a pevnosti tyče v tahu. 
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Obr. 16 Kotoučová pila [24]. Obr. 15 Pásová pila [23]. Obr. 14 Rámová pila [22]. 

Obr. 17 Interval kovacích teplot [25]. 

 Řezání kyslíkem – využívá ohřevu místa řezu acetylénokyslíkovým plamenem, 

kde pomocí proudu kyslíku dochází ke spalování železa a vyfukování vzniklého 

kysličníku. Pro dělení je nejvhodnější ocel s obsahem uhlíku do 0,3 %. Materiály 

s vyšším obsahem uhlíku přes 0,5 % se musí nejprve předehřát. Kvalita řezné plochy 

závisí především na nastavení ohřívacího plamene, tlaku kyslíku, správné řezací 

rychlosti a vzdálenosti hořáku od materiálu. Jednou z výhod je vysoká produktivita 

a možnost řezat polotovary až do tloušťky 1 000 mm. Nejčastěji se používá pro dělení 

tyčí velkých průměrů. 

 Řezání pilami – technologie má nižší produktivitu, a proto se volí tam, kde se požaduje 

vyšší kvalita řezné plochy i za cenu ztráty materiálu v podobě třísky a menší trvanlivosti 

řezných nástrojů. Další využití najde při dělení materiálu velkých průřezů, dutých 

profilů a trubek. Nejčastěji se v praxi používají pily: 

 rámové (obr. 14) 

 pásové (obr. 15) 

 kotoučové (obr. 16)  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 Po dělení materiálu následuje ohřev polotovaru na kovací teplotu, která se musí nacházet 

v rozmezí teplotního intervalu uvedeného na obrázku 17. Zpravidla se kove za nejvyšších 

dovolených teplot (v blízkém okolí křivky horní kovací teploty), a to z důvodu snadnější 

tvařitelnosti materiálu, která vede ke snížení výrobních časů a prodloužení životnosti nástroje. 

Vhodné stanovení teplot je jednou z hlavních podmínek správného kování. 

 

 
Obr. 18 Závislost velikosti zrna na teplotě 

a počtu úderů [1]. 
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 Během kování materiálu nad rekrystalizační teplotou probíhají souběžně dva procesy, 

a to deformace zrn a jejich rekrystalizace, která způsobuje vznik nových nedeformovaných 

zrn na úkor deformovaných, čímž dojde k obnově tažnosti. Na obrázku 18 je průběh kování 

podeutektoidní oceli. Bod A znázorňuje zahájení ohřevu materiálu. Bod B reprezentuje 

vyjmutí polotovaru z pece, následuje ochlazení až do bodu C, které způsobilo zakládání 

polotovaru do nástroje. Při prvním úderu dochází k přeměně deformační energie v teplo, což 

vede ke zvýšení teploty výkovku, viz bod B´. Pro dosažení jemného zrna je v tomto případě 

zapotřebí 6 úderů. Z grafu vyplývá, že opakovanými údery se vlivem překrystalizace zrno 

stále více zjemňuje. Na druhou stranu dlouhé setrvání nad teplotou A1 a A3 bez procesu 

tváření vede k nežádoucímu zhrubnutí zrna, k jeho opětovnému zjemnění se musí po kování 

provést další tepelné zpracování. Ač se to nezdá, ohřev polotovaru je komplikovaná operace, 

kde při špatně zvoleném postupu dochází k nežádoucím vadám: 

 Spálení – příčinou je obsah síry v oceli, a to nejčastěji ve formě MnS a FeS, která 

se při vysoké teplotě ohřevu, atakující teplotu tavení, rozpouští a vylučuje na hranicích 

austenitických zrn. Po následném ochlazení dojde k opětovnému odloučení síry 

ve formě sirníků, tentokrát však v mnohem větším množství, protože se ohřevem 

na hranicích zrn navýšila její přítomnost. Vzniklé sirníky zabraňují vzniku dokonale 

jemné struktury a způsobují nevratný děj, který se následně běžným tepelným 

zpracováním (normalizační žíhání, případně zušlechtění) nedá odstranit a vede 

ke vzniku kamenitého lomu. Spálením se snižuje vrubová houževnatost, tažnost 

a kontrakce. Nemá však vliv na pevnost a mez pružnosti. 

 Oxidace povrchu – vzniká vlivem působení kyslíku, oxidu uhličitého a vodní páry 

v atmosféře pece, které vytvářejí na povrchu výkovku tři oxidy: FeO, Fe3O4 a Fe2O3. 

Jde o difúzní proces, ve kterém železo difunduje oxidační vrstvou směrem na povrch 

a zároveň kyslík z povrchu směrem do materiálu. Závisí především na chemickém 

složení, teplotě, době ohřevu a pecní atmosféře. Vzniklé okuje mají velmi negativní vliv 

při zápustkovém kování na kvalitu povrchu a opotřebení zápustky. 

 Oduhličení – probíhá současně s oxidací. Děje se v důsledku působení kyslíku na kov, 

kdy dochází k difúzi přítomného uhlíku směrem ven z povrchu. Zasahuje do větší 

hloubky, než ve které probíhá oxidace povrchu, a závisí především na přítomnosti oxidů 

v atmosféře pece, teplotě a obsahu uhlíku v materiálu. Co nejmenší oduhličení kovu 

je požadováno u přesných výkovků, které nebudou dále opracovány, protože povrchová 

vrstva nedosahuje po tepelném zpracování požadované tvrdosti. 

 Při návrhu ohřevu je možné volit z několika způsobů: 

 Plynný – jedná se o ohřev založený na principu spalování paliv, při kterém probíhá 

oxidační reakce. Ke správnému průběhu musí být zajištěn styk paliva s okysličovadlem, 

kdy směs paliva musí být předehřáta na startovací teplotu. Mezi nejčastější paliva patří 

vysokopecní, zemní nebo koksárenský plyn. Jako okysličovadlo se ve spalovacích 

pecích používá kvůli své dobré dostupnosti atmosférický vzduch. Správného hoření 

lze dosáhnout dodržením přesného poměru směsi a paliva. Příliš velké množství 

okysličovadla je nežádoucí z důvodu rostoucího propalu materiálu a výrazného odvodu 

tepla ve spalinách, což vede k poklesu spalné teploty pece. Při použití vzduchu jako 

okysličovadla vzniká v peci oxidační atmosféra, ve které dochází ke vzniku okují 

a oduhličení povrchu materiálu. Tyto nežádoucí jevy se dají eliminovat ohřevem 

v ochranné atmosféře, lázni nebo pouzdře, případně nátěrem polotovaru. 

 Indukční – probíhá přímo v ohřívaném tělese vlivem vířivých indukovaných proudů 

na základě odporu tělesa. Ohřívaný předmět je umístěn vně cívky připojené 

ke střídavému proudu s vhodně volenou frekvencí. Vířivé proudy nepostupují 

materiálem stejnosměrně, ale jejich intenzita směrem ke středu materiálu slábne. 

Tento typ ohřevu splňuje požadavky na dokonalé prohřátí a přesné dodržení kovací 
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teploty. Mezi hlavní nevýhody se dají zařadit vysoké pořizovací náklady a špatná 

přizpůsobivost pro výrobu členitých výkovků. 

 Odporový – u přímého ohřevu vzniká teplo průchodem proudu ohřívaným tělesem díky 

ohmickému odporu. Celý proces probíhá velmi rychle a teplota je v celém průřezu 

materiálu stejnoměrná. Čím větší je množství dodaného elektrického proudu tím kratší 

je doba ohřevu a snižují se ztráty materiálu opalem. Mezi nevýhody patří komplikovaný 

přenos proudu na polotovary s nerovnými plochami po dělení materiálu, které jsou 

náchylné na lokální přehřívání. 

 Návrh výkovku [1], [4], [12], [17], [26], [27], [28], [29], [30], [31] 

 Před konstrukcí zápustky je zapotřebí zpracovat návrh výkovku. Vychází se z hotové 

součásti a musí být dodrženy určité technologické zásady a zvyklosti. Umístění výkovku 

na výkrese by mělo odpovídat jeho poloze v zápustce. Při návrhu se doporučuje postupovat 

v tomto pořadí:  

 Dělící rovina – plocha (obr. 19), která dělí zápustku na horní a spodní díl, tak aby bylo 

zaručeno snadné vyjmutí výkovku ze spodní dutiny 

nástroje. Umístění roviny může být buď ve směru 

hlavní osy dílu, nebo kolmo na ni. Podle složitosti 

tvaru výkovku může být dělící rovina přímá, jednou 

či vícekrát lomená, případně zakřivená. V praxi 

se nejčastěji využívá přímé varianty a zpravidla 

se volí v místě největšího průměru. Její poloha 

ovlivňuje tok materiálu v zápustce a finální směr 

zpevňujících vláken. 

 Přídavky – z důvodů zajištění požadovaných rozměrových tolerancí a drsnosti povrchu 

se zvětšují jmenovité rozměry součásti o přídavky. Rozlišují se přídavky: 

 Na smrštění – stanovují se z důvodu stažení materiálu při chladnutí. U běžných 

uhlíkových ocelí, do kterých spadá i ocel 12 050, se udává smrštění 1 až 1,6 %. 

Nicméně tato hodnota je pouze teoretická, protože skutečná velikost smrštění 

závisí na chemickém složení materiálu, teplotě při dokování, tvaru 

výkovku a dalších okolnostech. 

 Na obrábění – pokud je nutné některé plochy výkovku následně obrábět, 

tak se jejich rozměry zvětšují o přídavek. Důležitým faktorem, který ovlivňuje 

velikost přídavku, jsou povrchové vady, například šupiny, trhliny, rozválcované 

bubliny a další. Stanovení přídavku popisuje norma ČSN 42 9030, podle které 

se přídavky určují z největšího rozměru hotového součásti ve směru kolmém 

k působení rázu a největší výšky součásti ve směru rázu. Velikosti přídavků 

dle rozměrů výkovku jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tab. 3 Přídavky na obrábění ploch výkovku [27]. 

Největší průměr, 

střední hodnota 

šířky a délky 

výrobku ve směru 

kolmo k rázu 

Největší výška hotového výrobku 

přes  25 40 63 100 

do 25 40 63 100 160 

𝐏ří𝐝𝐚𝐯𝐤𝐲 𝐧𝐚 𝐨𝐛𝐫á𝐛ě𝐧í 𝐩𝐥𝐨𝐜𝐡 2) Pro přesné provedení
1) Pro obvyklé provedení 

přes do I1) II2) I II I II I II I II 

25 40 1,5 1,3 2 1,8 2 1,8 2 1,8 2,5 2,2 

40 63 2 1,8 2 1,8 2 1,8 2,5 2,2 2,5 2,2 

63 100 2 1,8 2 1,8 2,5 2,2 2,5 2,2 2,5 2,2 

100 160 2 2,2 2,5 2,2 2,5 2,2 2,5 2,2 3 2,7 

160 250 2,5 2,2 2,5 2,2 2,5 2,2 3 2,7 3,5 3,2 

Obr. 19 Dělící rovina [4]. 
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Obr. 21 Zařazení výkovku dle 

složitosti [31]. 

Obr. 22 Úkosy výkovku [12]. 

 Technologické přídavky – většinou nejsou hotové součásti vhodné ke kování 

v zápustkách, a proto se nemohou vyrábět 

pouze s přídavky na obrábění, ale jejich tvar 

se musí dále upravit. Jedná se o úkosy bočních 

ploch a minimální rozměr stěn, žeber a dna 

výkovku. Velikost minimální tloušťky taktéž 

stanovuje norma ČSN 42 9030, viz tabulka 4 

a související obrázek 20. Technologické 

přídavky se také využívají ke zjednodušení 

některých tvarových prvků hotové součásti, 

jako například úzké a hluboké vybrání 

a dutiny. Velikosti přídavků je možné ovlivnit 

volbou kovacího stroje. 

Tab. 4 Minimální tloušťka blány a stěn [27]. 

Největší rozměr výkovku 

ve směru kolmo k rázu 

(B, D) 

Největší výška hotového výrobku 

přes 10 25 40 63 100 160 250 

10 25 40 63 100 160 250 400 

přes do Nejmenší tloušťka dna, disku H1 a stěny s 

  25 4 5 6 7 9       

25 40 5 5 6 7 9 11     

40 63 5 6 7 9 11 13 15   

63 100 6 7 9 11 13 15 17 20 

100 160 8 9 11 13 15 17 20 25 

160 250 8 9 11 13 15 17 20 25 

 Zařazení výkovku dle složitosti tvaru – pro stanovení dovolených odchylek rozměrů 

výkovku při výrobě bylo stanoveno tvarově rozměrové zařazení. Je popsáno normou 

ČSN 42 9002, ve které se při volbě stupně přesnosti vychází z oborového číselníku, kde 

se výkovky značí pětimístným číselným 

označením, viz obrázek 21, které se určuje 

podle stupně přesnosti, největšího kolmého 

rozměru na směr rázu a největšího rozměru 

ve směru rázu. V praxi se dodržuje nepsané 

pravidlo, že požadovaná přesnost by neměla být 

vyšší, než je ve skutečnosti třeba. Dále platí, 

že čím je výkovek tvarově složitější, tím větší 

jsou tolerance při jeho výrobě. Je-li požadována 

vysoká přesnost, přidává se jako poslední 

výrobní operace kalibrování.  

 Úkosy – spadají do technologických přídavků a slouží především ke snadnějšímu 

vyjmutí výkovku z dutiny zápustky. Jejich 

velikost se určuje podle tvaru, druhu tvářecího 

stroje a praktických zkušeností technologa. 

Implementují se na veškeré boční plochy kolmé 

na dělící rovinu (obr. 22) a vždy se s nimi 

zvětšuje minimální přídavek na obrábění. Podle 

tabulky 5 se vnitřní úkosy volí výrazně větší, 

protože chladnoucí výkovek má snahu sevřít 

stěny zápustky, pokud je součástí nástroje 

vyhazovač, lze volit všechny úkosy téměř 

o polovinu menší.  

Obr. 20 Tloušťka stěn [29]. 
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Tab. 5 Úkosy zápustkových výkovků [27]. 

Způsob výroby (stroj) 
Hodnoty úkosů zápustkových výkovků 

Vnější  Vnitřní 

Běžně vyráběné úkosy výkovků 3° 7° 

Lisy bez vyhazovače 7° 10° 

Lisy s vyhazovačem  2° až 3°  3° až 5° 

 Zaoblení hran – volí se na přechodech jednotlivých ploch, jelikož by nemuselo dojít 

k úplnému zatečení materiálu do ostrých rohů, které při tváření působí jako 

koncentrátory napětí. Při volbě 

příliš velkého poloměru dochází 

k větší spotřebě materiálu. 

V opačném případě malé 

zaoblení zhoršuje tok kovu, dále 

může vést k porušení povrchu 

trhlinou a způsobuje výraznější 

opotřebení zápustky. Nejmenší 

možný poloměr zaoblení 

výkovku je závislý na výrobním 

stroji a poměru výšky k šířce 

jednotlivých ploch výkovku. 

K volbě zaoblení slouží tabulka 6 

a obrázek 23. 

Tab. 6 Poloměry zaoblení hran výkovku [27]. 

Výška (hloubka) 

 h 

Poloměry zaoblení hran a přechodů při poměru 

ℎ

𝑓
 do 2 

ℎ

𝑓
 přes 2 do 4 

ℎ

𝑓
 přes 4 

přes do r R r R r R 

0 25 2 6 2 8 3 10 

25 40 3 8 3 10 4 12 

40 63 4 10 4 12 5 20 

63 100 5 12 6 20 8 25 

100 160 8 20 8 25 16 40 

160 250 12 30 16 45 25 65 

250 400 20 50 25 75 40 100 

400 630 30 80 40 120 65 150 

 Volba výronkové drážky [1], [17], [28], [32] 

 Výronková drážka je technologická mezera mezi horním a spodním dílem zápustky 

v oblasti dělící roviny. Skládá se z můstku a zásobníku, který slouží pro zachycení 

a zchladnutí přebytečného materiálu. Správná velikost můstku je velmi důležitá, jelikož slouží 

jako regulátor toku materiálu v zápustce. Platí zásada, že u výkovků složitějších tvarů musí 

můstek klást výrazně větší odpor proti vtékání materiálu do zásobníku, tak aby došlo 

k zaručenému zaplnění dutiny zápustky. Tvar výronkové drážky se u zápustek liší. Závisí 

na typu lisu, rozměrech zápustkové vložky, jakosti kovaného materiálu, tvarové složitosti 

a rozměrech výkovku, často také záleží na zvyklostech a zkušenostech dané kovárny. 

Pro kování na mechanických lisech se používá otevřené provedení, kdy nedochází 

ke kontaktu mezi horním a spodním dílem zápustky, což zabraňuje poškození klikového 

mechanismu stroje. Nutná vůle mezi oběma díly se nastavuje přestavením beranu. Tloušťka 

výronku závisí na mezeře v dělící rovině zápustky a také na pružné deformaci stojanu lisu. 

Obr. 23 Zaoblení hran [12]. 
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Na obrázku 24 jsou uvedeny nejčastěji používané tvary výronku. Typ I se volí pro běžné 

aplikace, druhý typ najde své uplatnění v případě, je-li dutina hodně vzdálená od okraje 

zápustkové vložky. Poslední provedení (typ III) se aplikuje tam, kde je v některém místě 

předkovku velký přebytek materiálu a jednostranná drážka by nestačila materiál zachytit. 

Tvar a rozměry výronkové drážky pro mechanické lisy popisuje norma ČSN 22 830, která 

vychází z velikosti tvářecí síly lisu, viz tabulka 7. 

 
Obr. 24 Výronkové drážky [28]. 

Tab. 7 Velikost výronkové drážky [32]. 

Síla lisu 

(MN) 

h 

(mm) 

b 

(mm) 

bz 

(mm) 

r 

(mm) 

2,5 1,0 až 1,5 3 až 5 25 1,0 až 1,5 

6,3 1,0 až 2,0 3 až 7 25 1,0 až 1,5 

10 1,5 až 2,5 4 až 7,5 30 1,0 až 1,5 

16 2,0 až 3,0 5 až 8 32 1,5 až 2,5 

25 2,5 až 4,0 6 až 10 38 1,5 až 2,5 

31,5 2,5 až 4,5 6 až 11 40 2,0 až 3,0 

40 3,5 až 5,5 7 až 12 42 2,0 až 3,0 

63 4,5 až 8,0 9 až 15 50 2,0 až 5,0 

 K určení rozměrů výronkové drážky lze použít i analytický přístup. Vztah pro výpočet 

velikosti můstku ´h´ byl odvozen regresní analýzou z nomogramu uvedeného v katalogu 

pro zápustkové kování od firmy Šmeral Brno a. s.: 

  h = 0,1725 ∙ Go
0,16 ∙ Dv

0,5
 [mm],                  (2.1) 

   kde: Go – hmotnost polotovaru [kg], 

     Dv – průměr výkovku v dělící rovině [mm].   

 Výpočet šířky můstku ´b´: 

  b = 3 ∙ h [mm].                       (2.2) 

 Velikost zásobníku ´n´ lze vypočítat ze vztahu: 

  n = 0,4 ∙ h + 2 [mm].                     (2.3) 

 Poloměr přechodu z dutiny do můstku ´r´ je definován výrazem: 

  r =  
√Svýk

200
+ 0,004 ∙ HD [mm],                  (2.4) 

   kde: HD – hloubka dutiny zápustky [mm], 

   Svýk  – plocha výkovku v dělící rovině [mm2]: 

 SVýk = 
π ∙Dv

2

4
  [mm2].                 (2.5) 

 Poloměr zaoblení přechodu do dělící plochy ´R´ se volí podle vztahu: 

  R = 
h

2
 [mm].                        (2.6) 
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 Síla [1], [17], [32], [33], [34] 

 Působením tlaku vyvolaného od síly lisu dochází k vyplnění dutiny zápustky kovem, 

až nastane poslední fáze celého procesu takzvané dokování, kdy se začne zaplňovat 

výronková drážka přebytečným materiálem. Celý průběh kování a s tím spojený výpočet 

potřebné tvářecí síly k určení velikosti kovacího stroje se velmi těžko matematicky popisuje, 

a to z důvodů složitého průběhu deformačních odporů v uzavřené dutině. Proto jednotlivé 

metody výpočtu vycházejí ze zjednodušených modelů většinou v poslední fázi dokování. 

Finální velikost tvářecí síly je závislá zejména na velikosti výkovku, jeho tvaru, rozměrech 

výronkové drážky, přirozeném deformačním odporu kovu při kovací teplotě a na závislosti 

tření mezi kovaným materiálem a materiálem zápustky. Pro stanovení síly slouží následující 

analytické metody podle: 

 Storoževa – jedná se pouze o přibližný výpočet vycházející z poslední fáze dokování 

výkovku, kdy v plastickém stavu se nachází pouze materiál vtékající do výronkové 

drážky, a proto se při výpočtu vychází z průmětu výronkové drážky do dělící roviny. 

Výsledná kovací síla ´Fk´ se potom vypočte jako součet síly potřebné pro přetvoření 

výronku a síly pro přetvoření kovu v zápustce: 

Fk = σp ∙  {(1,5 +
b

2∙h
) ∙ Svýr + [1,25 ∙ (ln ∙

Dv

h
+ 2 ∙

h

Dv
) +

b

h
− 0,375] ∙ Svýk}     [N],  (2.7) 

    kde: σp  –  přirozený přetvárný odpor při kovací teplotě [MPa], 

      Svýr – plocha průmětu výronkové drážky [mm2]: 

  Svýr = 
π ∙(Dvýr

2  −  Dv
2)

4
  [mm2],              (2.8) 

        kde: Dvýr  – vnější průměr výronku [mm]: 

           Dvýr = 2 ∙ b + Dv [mm].            (2.9) 

 Brjuchanov–Rebelského – jde taktéž o přibližný výpočet kovací síly, ke kterému je 

zapotřebí znát přirozený přetvárný odpor materiálu, který lze odvodit z empirického 

vztahu podle normy ČSN 22 8306. Potom se kovací síla ´Fk
´ vypočte: 

  Fk = 8 ∙  (1 − 0,001 ∙ Dv) ∙ (1,1 + 
20

Dv
)2 ∙ σp ∙  Svýk [N].           (2.10) 

 Tomlenova – při vtékání přebytečného kovu do výronku je přetvárný odpor proti 

přetvoření větší vlivem malé výšky a poklesu teploty. V příloze 2 je zobrazeno 

rozložení deformačních odporů u rotačního výkovku v jednotlivých řezech. Výpočet 

se neobejde bez zpracování grafického řešení, jehož výsledkem je průběh křivky 

přetvárného odporu, viz příloha 2, která slouží k vymezení dílčích ploch. Z nich 

se nadále odčítá vzdálenost těžiště a další veličiny vstupující do výpočtu. Celkový 

výpočet síly ´Fk´ je roven součtu síly od normálových složek napětí ´FN´ a síly 

od tangenciálních složek napětí ´FT´: 

Fk = FN + FT [N],                         (2.11) 

Fk = (2π ∙ ∑ Sj
n
j=1 ∙ rj ) + (π ∙ f ∙ Rmt ∙ ∑  n

j=1 Dj ∙  Δzj) [N],  

  kde: Sj – dílčí plocha pod křivkou deformačních odporu [mm2], 

    rj – vzdálenost těžiště jednotlivých ploch [mm], 

    f  – součinitel tření (volí se v rozmezí 0,35 a 0,45) [-], 

    Rmt – pevnost oceli za dané kovací teploty [MPa], 

    Dj – průměr jednotlivých průřezů [mm], 

    Δzj – výška plochy výkovku v pohybujícím se dílu zápustky [mm]. 
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Pro sestrojení grafického řešení se musí stanovit velikost přetvárného odporu 

jednotlivých průřezů výkovku. Napětí nultého průřezu výkovku ´σd0´ se vypočte: 

σd0 = (1 + 0,73 ∙ f) ∙ σp
∗  [MPa],                     (2.12) 

   kde: σp
*– přirozený přetvárný odpor s vlivem teploty ve výronku [MPa]: 

   σp
∗ = Rmt ∙ Co [MPa],                   (2.13) 

        kde: Co – souhrnný koeficient (z grafu v příloze 3) [-]. 

 Potom napětí pro každý další průřez ´σdn´: 

  σdn = σd(n−1) + σp
∗ ∙

Δrn

zn
 [MPa],                    (2.14) 

   kde: Δrn – délka konstantního průřezu výkovku, viz příloha 2 [mm], 

     zn     – tloušťka průřezu výkovku, viz příloha 2 [mm]. 

 Všechny početní metody jsou pouze orientační a jejich výsledky se od sebe mohou lišit. 

Je vhodné pro srovnání výsledků vždy provádět stanovení kovací síly všemi třemi metodami 

a následně provést vyhodnocení. 

 Lisy [17], [28], [35], [36], [37], [38], [39] 

 Mechanické lisy se díky své konstrukční jednoduchosti řadí mezi nejpoužívanější stroje 

pro tvářecí operace, kde pohyb beranu je odvozen budˇ od klikového ústrojí, nebo vaček, 

případně hřebene. Z technologického hlediska se dá za hlavní nevýhodu považovat dosažení 

maximální tvářecí síly těsně před dolní úvratí, obtížné tváření velkou silou po delší dráze, 

nevýhodný průběh rychlosti a další. I s ohledem na tyto nedostatky jsou však v provozech 

velmi často využívány, a to hlavně kvůli vysoké výrobnosti a snadné automatizaci. Při volbě 

jeho velikosti nesmí být překročeno jmenovité zatížení, tak aby nedocházelo k přetěžování 

mechanismu přenosu energie, které má za následek nevratné poškození. Pro zápustkové 

kování se v praxi nejčastěji používají lisy: 

 Vřetenové – princip pohonu spočívá v nahromadění energie vně rotujícího setrvačníku. 

Pracují stejně jako buchary rázem, ale s poměrně malou rychlostí beranu, zhruba 

0,3 až 0,6 m.s1. Podle konstrukce se dělí na: 

 bezkotoučové 

 dvoukotoučové 

 třikotoučové 

 kombinované 

Své uplatnění nachází v malosériové výrobě 

u výkovků o hmotnosti do 50 kg. Členité 

výkovky je možné kovat i větším počtem 

úderů, tím se však výrazně snižuje 

produktivita, a proto se nejčastěji využívá 

pouze jednoho úderu. Postupové zápustky 

se na vřetenových lisech nepoužívají, jelikož 

dochází ke křížení beranu vlivem 

mimostředného zatížení. Ve výjimečných 

případech je možné do nástroje umístit jednu 

přípravnou operaci, která je méně silově 

náročná a nedochází v ní k velkému přemisťování materiálu (například pěchování). 

Jejich konstrukce umožňuje využití vyhazovače, umístěného ve spodní části nástroje, 

který má za úkol rozevřít obě části nástroje a zároveň usnadnit vyjmutí výkovku 

z kovací dutiny. Na obrázku 25 je uveden kombinovaný vřetenový lis s hydraulickým 

pohonem od firmy Žďas, a. s.  

Obr. 25 Vřetenový lis [37]. 
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Obr. 26 Klikový lis [39]. 

 Klikové – v tomto případě se přenos energie od rotujícího setrvačníku na beran realizuje 

pomocí klikové hřídele, která je ke stále 

se otáčejícímu setrvačníku připojena pomocí 

spojky. Zapne-li se spojka, spustí se i pohyb beranu. 

Klikové kovací lisy pracují klidným tlakem a mají 

konstantní zdvih (až 100 za minutu). Používají 

se tam, kde je zapotřebí přesných rozměrů výkovků 

vyráběných ve velkých sérií. Jsou vhodné  

pro zařazení do automatizovaných kovacích linek. 

Při návrhu výrobního postupu musí být dodržena 

zásada, že na jeden zdvih je provedena v jedné 

zápustkové dutině pouze jedna operace. Z toho 

vyplývá, že počet dutin v zápustce odpovídá počtu 

zdvihů, kterých je zapotřebí pro vykování součásti. 

Téměř ve všech případech se využívá možnosti 

vyjmutí výkovku pomocí horního nebo dolního 

vyhazovače, čímž dojde k úspoře materiálu 

v podobě menších úkosů. Hlavní nevýhodou 

je zalisování okují do výkovku, a proto se musí 

předem odstranit, nebo volit takový režim ohřevu, 

při kterém se jejich vznik sníží na minimum. 

Klikový lis LZK od firmy Šmeral Brno, a. s., 

je uveden na obrázku 26. 

 Zápustka [1], [17], [33], [35], [40], [41], [42], [43] 

 Konstrukce nástroje pro zápustkové kování je dalším důležitým krokem při komplexním 

návrhu výroby výkovku. V zásadě vychází z těchto vstupních údajů: 

 výkres výkovku 

 sériovost výroby 

 jakost, hmotnost a rozměry polotovaru 

 tvářecí zařízení 

 U nástrojů pro mechanické kovací lisy (obr. 27) se ve většině případů dělají dutiny 

zápustek ve zvláštních vložkách čtvercového nebo kruhové průřezu. Každá zápustka se skládá 

z horního a dolního dílu vložky, v nichž je vytvořena vrchní 

a spodní část dutiny výkovku. Jen zřídka kdy je možné 

se v praxi setkat se dvěma dutinami v jednom páru vložek, 

většinou se tomu tak děje při kování drobných výkovků. Velký 

vliv na celkovou konstrukci tvářecího nástroje má sériovost 

výroby, protože čím větší je sériovost, tím je ekonomicky 

výhodnější kovat na více operací. U mechanických lisů 

se používají až 3 dutiny. Využití víceoperačního kování vede 

ke zvýšení životnosti nástroje a snížení spotřeby výchozího 

materiálu. Po stanovení počtu kovacích dutin je třeba 

navrhnout: 

 Dokončovací dutinu – při konstrukci se vychází z výkresu hotového výkovku 

zvětšeného o velikost smrštění a je vhodné se řídit normou ČSN 22 8306. Umístění 

výronkové drážky se volí tak, aby dělící rovina zápustky byla v polovině výšky můstku. 

Při kování na klikovém lisu, kde se dutina zaplňuje pouze na jeden zdvih, nastává 

problém s uzavřeným vzduchem ve spodní dutině, jehož zvyšující se tlak zabraňuje 

správnému zatékání kovu. Proto se na dně nejhlubší části dokončovací dutiny vyvrtávají 

Obr. 27 Zápustka [41]. 
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díry, aby vzduch mohl volně unikat směrem ven. Minimální vnější průměr ´DZD´ 

dokončovací zápustky předepisuje norma ČSN 22 8306 a vypočte se ze vztahu: 

  DZD ≥ DD + 0,2 ∙ (DD + HD) + 10  [mm],                (2.15) 

   kde: DD – maximální průměr dokončovací dutiny [mm]. 

Výškový rozměr horního a dolního dílu zápustky by měl být pro dokončovací zápustky 

vyroben v toleranci ±0,1 mm. Je zapotřebí všechny kovací dutiny výškově sladit tak, 

aby bylo zaručeno vyjmutí výkovku případně předkovku ve všech kovacích operacích 

při nastaveném rozevření beranu lisu. Pro zvýšení životnosti dutiny je dobré u vnějších 

rozměrů využívat minusové mezní úchylky tolerance a u rozměrů hloubek kladné mezní 

úchylky výkovku. 

 Předkovací dutinu – ve které dostává předkovek tvar blízký hotovému výkovku. 

Vzhledem ke stálému zdvihu mechanického lisu nelze provádět v předkovacích 

dutinách prodlužování, případně rozdělování materiálu. Jsou vhodné pouze pěchovací, 

vytlačovací a ohýbací operace. Při případném zhotovení pomocí pěchování musí být 

dodržen pěchovací poměr, kdy by neměla 

pěchovaná délka překročit trojnásobný průměr, 

protože dochází k ohnutí a vzniku nežádoucích 

přeložek. Návrh správného tvaru předkovku 

je velice obtížný a závisí na mnoha 

okolnostech, jako například na tvařitelnosti 

materiálu, typu kovacího stroje, maximální 

možné velikosti zápustkového bloku, sériovosti, 

tvarové složitosti a přesnosti hotového 

výkovku, a hlavně na předešlých zkušenostech 

technologa. Obecně platí zásada, že tvar 

předkovku musí zaručit jednoznačné zakládání 

do dokončovací dutiny. Z tohoto důvodu 

se dělá užší a vyšší, než je finální výkovek, 

viz obrázek 28. Přebytek kovu v předkovací 

dutině má být 3 až 4 % větší a má za úkol 

zajistit zaplnění dokončovací dutiny. Velikost 

minimálního vnějšího průměru předkovací 

dutiny ´DZP´ se vypočte: 

DZP ≥ DP + 0,4 ∙ (DP + HP) + 5 [mm],                 (2.16) 

  kde: DP – maximální průměr předkovací dutiny [mm], 

    HP – hloubka předkovací dutiny [mm].  

Výška horního a dolního dílu zápustky by měla být vyrobená v toleranci ±0,2 mm. 

Tloušťka výronku bývá větší o 30 až 60 % a velikost můstku o 60 až 80 %, než je tomu 

u zápustek dokončovacích. 

 Vyhazovač – díky vlivu tření, tvarové složitosti, úkosům a špatnému mazání dochází 

k ulpívání výkovku v dutině zápustky. Z toho důvodu se pro snadné vyjmutí využívá 

vyhazovačů, které jsou součástí konstrukce stroje. Jak je uvedeno na obrázku 29, 

tak se podle tvaru činné části rozlišují dle normy ČSN 22 8306 na prstencové 

a kolíkové. Prstencové provedení je vhodné pro výkovky s nábojem nebo otvorem 

v ose. Při návrhu se musí dbát na správné stanovení velikosti vůlí mezi kovacím trnem, 

vyhazovačem a zápustkou, protože při malé vůli dochází k jeho zadírání. V opačném 

případě se tak do příliš velké mezery zatlačuje kovaný materiál. Velikosti vůlí a další 

podrobné informace o konstrukci (pevnostní výpočty atd.) jsou popsány 

v normě ČSN 22 8306. 

Obr. 28 Tvar předkovku [1]. 
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Obr. 29 Typy vyhazovačů [40]. 

 Drsnost povrchu – o drsnostech povrchu jednotlivých dílů zápustek pro mechanické 

kovací lisy pojednává již zmíněná norma ČSN 22 8306. Pro celkovou funkci nástroje 

je rozhodující drsnost opracování funkčních ploch. Pro dokončovací dutiny je normou 

předepsaná drsnost od Ra 0,8 až Ra 1,6 μm a pro předkovací je to od Ra 1,6 

až Ra 3,2 μm. Platí pravidlo, že při co nejnižší drsnosti ploch po obrobení dochází 

k lepšímu tečení materiálu. 

 Materiál nástroje – při tváření za tepla je zápustka namáhána mechanicky a tepelně, kdy 

měrné tlaky dosahují hodnot až 2000 MPa, a proto správná volba oceli pro zápustky 

výrazným způsobem ovlivňuje životnost nástroje. Jsou na ni kladeny tyto požadavky: 

a) vysoká pracovní pevnost při vyšších teplotách, 

b) co největší poměr meze kluzu a pevnosti za vyšších teplot, 

c) co nejvyšší popouštěcí teploty, 

d) dobrá odolnost proti opotřebení otěrem, 

e) dobrá prokalitelnost, 

f) dostačující houževnatost i při vyšších pracovních teplotách, 

g) dobrá odolnost vůči nalepování tvářeného materiálu, 

h) co nejmenší tepelná roztažnost, 

i) nenáročná technologie tepelného zpracování, 

j) dobrá obrobitelnost a nízká cena. 

Všechny zmíněné požadavky nelze získat žádnou kombinací legujících prvků. 

Vždy se jedná o hledání co nejlepšího kompromisu.  Při výrobě oceli totiž existují 

protiklady mezi požadovanými a dosažitelnými vlastnostmi. Například s růstem 

pevnosti klesá houževnatost. Vysoká pevnost při vyšších teplotách se získá díky 

vyššímu obsahu uhlíku, tím však klesá tepelná vodivost a roste křehkost. V příloze 4 

jsou uvedeny materiály, které se používají pro výrobu zápustek. Podle obsahu hlavního 

legujícího prvku se dělí na: 

 wolframové 

 chrommolybdenové 

 niklové 

 chromové 

 uhlíkové 
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 Upínání zápustek – se provádí pomocí takzvaný držáků zápustek, které jsou buď 

obdélníkového, nebo kruhového tvaru 

(obr. 30). Z obrázku je patrné, že součástí 

držáku je drážka, za kterou jsou upnuty 

osazenou lištou. Na opačné straně 

obdélníkového provedení je úkos 

pod úhlem 10°, o který se opírá upínka 

přitažená pomocí šroubů a T drážky 

k pracovnímu stolu stroje. Výška 

zápustek ´Hz´ přímo souvisí s použitým 

držákem a sevřenou výškou lisu. Pro lepší 

názornost je v příloze 5 uveden 

ilustrativní řez upnutým nástrojem. 

 Předehřev zápustek – vysokolegované, zejména wolframové oceli mají po finálním 

tepelném zpracování velmi nízkou houževnatost, a proto se musí před samotným 

procesem kování předehřát na 200 až 300 °C. Ohřev na vyšší teploty je zbytečný, 

protože se houževnatost materiálu při teplotách vyšších než 300 °C nezvyšuje. 

Další nespornou výhodou je zpomalení chladnutí výkovku, což zabraňuje růstu 

potřebného tlaku ke tváření, a zvyšuje se tak životnost zápustky. Možnosti předehřevu: 

 pomocí ohřátého ocelového bloku 

 na pískovém roštu 

 pomocí věncovitého hořáku 

 indukční ohřev 

 Chlazení zápustek – při rychlém kovacím taktu, zejména je tomu u plně 

automatizovaných provozů, případně dlouhým setrváním výkovku v zápustce může 

vzniknout výrazné vyhřátí povrchové vrstvy dutiny, což vede k popuštění a ke snížení 

pevnosti oceli. K zamezení tohoto nežádoucího jevu se využívá vodní (vodní sprcha, 

chladící kanály) a vzduchové chlazení. Použití vody se nedoporučuje 

u vysokolegovaných ocelí nebo tam, kde teplota nástroje přesahuje 300 °C. 

 Mazání zápustek – maziva mají za úkol snížit v průběhu kování tření mezi nástrojem 

a tvářeným materiálem, usnadnit vyjmutí výkovku z dutiny a snížit otěr. Styk výkovku 

s dutinou zápustky nikdy neprobíhá po celé ploše, ale pouze v oblasti vrcholků 

povrchových nerovností, vzniklé napětí v místě styku může překročit mez kluzu, tím 

dojde k plastické deformaci povrchu. Použití maziv tento jev eliminuje a souběžně 

zabraňuje vzniku přilnutí kovaného materiálu, studených svarů a snížení deformačních 

odporů. Maziva se nesmí vlivem vysokých provozních tlaků a teplot rozkládat a musí 

si udržet stálou viskozitu. Podle literatury se rozdělují na: 

 tuhá maziva (maziva rozpuštěná ve vodě a v oleji) 

 kapalinná maziva (organické a emulgační oleje, syntetické látky) 

 konzistentní maziva (mazlavá mýdla a mazací tuky) 

 piliny 

 soli (kuchyňská sůl NaCl, soda N2CO3, ledek, fosfaterm a speciální soli) 

 sklo 

V současné době se od některých výše uvedených maziv ustupuje nebo už se vůbec 

nepoužívají a jsou nahrazovány vodnatými a olejnatými grafitovými suspenzemi, 

případně mazacími pastami s grafitem. Podrobnější údaje o těchto mazivech jsou 

uvedeny v příloze 6. 

  

Obr. 30 Držáky zápustek [35]. 
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Obr. 31 Vliv umístění dělící roviny 

na spotřebu materiálu [12]. 

 Technologičnost výkovku [12], [17], [40], [44], [45] 

Technologičnost výkovku je souhrn pravidel, které musí být dodrženy při návrhu tvaru 

kované součásti tak, aby byl zaručen bezchybný průběh kování. Při prvotním rozboru 

vhodnosti výroby zápustkovým kováním se vychází ze základního tvaru vyráběné součásti 

(rotační nebo podlouhlý tvar), hlavních rozměrů, hmotnosti, požadované přesnosti a sériovosti 

výroby. Při konstrukci tvaru výkovku, který je možné bezchybně kovat, se musí: 

 zaručit funkčnost tak, aby byly dodrženy požadované mechanické vlastnosti 

a požadavky zákazníka, 

 posoudit vhodnost materiálu, protože ne všechny materiály jsou vhodné pro zpracování 

technologií zápustkového kování,  

 snížit počet blízko u sebe umístěných žeber na minimum, 

 stanovit vhodně dělící rovinu, aby bylo zaručeno lehké vyjmutí výkovku ze zápustky, 

dokonalé ostřižení výronku. Zároveň by měla rozdělovat výkovek na dvě výškově 

stejné části, čímž se díky stejným délkám úkosů dosáhne výrazné úspory 

materiálu (obr. 31). Obecně je výhodnější 

tvarově složitější prvky umisťovat do horní 

části zápustky, protože dochází vlivem větší 

energie beranu k lepšímu zatékání kovu 

do dutiny. Správnou polohou lze taktéž ovlivnit 

průběh vláken, a tím pádem i pevnost součásti. 

 zvolit co nejvíce kovaných ploch 

bez následného opracování. Rozměr s přesností 

větší, než je možné dosáhnout zápustkovým 

kováním, se musí zvětšit o přídavek 

na obrábění. Jeho velikost závisí na rozměrech 

výkovku. 

 omezit počet výstupků na výkovku, aby nedocházelo ke zhoršení tečení materiálu 

do tvarově složitých míst dutiny a zbytečnému nárůstu potřebné kovací síly, 

 zaručit správné tečení kovu do zápustkové dutiny, respektive nahradit všechny ostré 

rohy a hrany rádiusy s přesně definovanými poloměry podle normy ČSN 42 9030. 

Při malých poloměrech zaoblení může docházet k nebezpečné koncentraci napětí, 

případně ke vzniku nežádoucích přeložek. V opačném případě dochází ke zbytečnému 

zvýšení objemu výchozího polotovaru.  

 vhodně zvolit technologické přídavky s ohledem na zvolené výrobní zařízení. 

Všeobecně slouží pro zjednodušení tvaru součásti, jejich velikost výrazně ovlivňuje 

sériovost výroby. S větším počtem vyráběných kusů roste i shodnost výkovku 

s finálním výrobkem. Do této kategorie také spadají úkosy pro snadné vyjmutí výkovku 

z dutiny zápustky a blány v předkovaných otvorech. Využívají se až pro otvory o větším 

průměru než 10 mm. 

 dodržet nejmenší tloušťku stěny. U tenkých stěn dochází k rychlému chladnutí 

materiálu, které způsobuje obtížné vyplnění zápustkové dutiny i její rychlejší 

opotřebení. Volí se v souladu s ČSN 42 9030. 

 správně zvolit rozměry polotovaru tak, aby při jeho zakládání do dutiny nedocházelo 

k posunutí a následnému vzniku přeložek při kování. 
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Obr. 32 Náboj kola 1. 

Obr. 33 Náboj kola 2. 

Obr. 34 Dělící rovina. 

3 NÁVRH VÝROBY [4], [26], [27], [28], [29] 

 Předmětem zpracování návrhu výroby je náboj kola rotačního tvaru pro automobilový 

průmysl. Z obrázku 32 vyplývá, že se součást skládá z pěti osazených průměrů. Z pravé 

strany je tvořena průměrem 85 mm v délce 5 mm, na který 

navazuje maximální průměr náboje 170 mm o tloušťce 

15 mm. Dále je díl osazen dalšími třemi průměry 

o rozměrech 88, 70 a 66 mm. Celková výška součásti 

odpovídá 115 mm. Na ploše pomyslného disku se nachází 

šest průchozích děr o průměru 14 mm. Ve spodní části 

je vnitřní rovnoboké drážkování 8 x 42 x 46 mm (obr. 33). 

Materiálem pro výrobu náboje byla zadána konstrukční 

ocel 12 050. Předpokládá se výroba v deseti tisících 

kusech za rok. 

 Z hlediska technologičnosti by nebylo možné součást 

bezchybně vykovat, protože není splněna podmínka 

minimální tloušťky stěny mezi vnitřním průměrem 

rovnobokého drážkování (46 mm) a vnějším průměrem 

66 mm. Z toho 

důvodu je nutné 

pomocí technologického přídavku zmenšit průměr 

otvoru na 36 mm. Zápustkovým kováním nelze 

dosáhnout požadované drsnosti a rozměrových tolerancí 

předepsaných na výkrese hotové součásti, a proto 

po vykování bude následovat celkové obrobení. 

Vzhledem k této skutečnosti se musí všechny plochy 

zvětšit o předepsané přídavky na obrábění. 

 Součást bude kována na mechanickém lise s klidnou 

tvářecí silou. Počítá se i s využitím vyhazovače. Zvolený 

typ stroje má vliv jak na návrh výkovku, 

tak i na následnou konstrukci zápustky. 

 Aby bylo možné náboj kola dobře a ekonomicky 

kovat, je zapotřebí konstrukci výkovku navrhnout podle 

normy ČSN 42 9030 a stanovit: 

 Dělící rovinu – jak je znázorněno na obrázku 34, tak je umístěna do roviny dvou 

největších a zároveň na sebe kolmých rozměrů. Při volbě se bral ohled i na následné 

snadné ostřižení výronku. Pokud 

by se na umístění dělící roviny 

nahlíželo z pohledu poměru 

materiálu v horní a dolní části 

zápustky, tak volba podle 

dostupné literatury není správná, 

ale s ohledem na ostatní 

okolnosti a tvar součásti je toto 

řešení možné. 

 Přídavky – volí se z důvodu zaručení bezproblémového průběhu kování a dodržení 

požadovaných finálních rozměrů součásti. Při návrhu výkovku se určují přídavky: 

 Na obrábění – jsou stanoveny z tabulky 3. S ohledem na následné kompletní 

opracování se vychází ze skupiny pro obvyklou přesnost výkovku. Rozměry 

pro stanovení přídavku jsou:  

o největší průměr výrobku ve směru rázu: xvýr = 170 mm 

o celková výška výrobku: yvýr = 115 mm 
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Obr. 35 Technologické přídavky. 

Obr. 36 Zaoblení hran. 

Pro uvedené rozměry výrobku byla odečtena z tabulky 3 velikost přídavku 

3,5 mm. Jejich hodnota je pro všechny obráběné plochy stejná. Nabízí se však 

úvaha ohledně zvětšení přídavku na ploše pro ložisko o průměru 70 k6, 

viz výkres 3-90-30, na které jsou z důvodu zvýšeného namáhání nepřípustné 

jakékoliv povrchové vady. Případnou optimalizaci je možné provést po zhotovení 

zkušební série. 

 Na smrštění – pro zadanou ocel 12 050 odpovídá smrštění 1 až 1,6 %. Při návrhu 

výkovku na ně není brán zřetel. Jsou zohledněny až při konstrukci zápustky, kde 

bude počítáno se střední hodnotou intervalu, které odpovídá 1,3 %. 

 Technologické přídavky – jsou žlutě zvýrazněny na obrázku 35, ze kterého 

je zřejmé, že se nebudou předkovávat díry 

pro šrouby a mezi osazenými průměry 

vzniknou dva přechody s úhlem 

přechodu 30°, díky kterým i přes zvýšení 

odebraného materiálu při obrábění dojde 

k výrazně lepšímu toku materiálu 

při kování do spodní části dutiny 

zápustky. Následně byla stanovena 

z tabulky 4 nejmenší přípustná tloušťka 

stěny na základě největší výšky a průměru 

výkovku: 

o největší průměr: xvýk = 177 mm 

o největší výška: yvýk = 122 mm 

Minimální tloušťka stěny, podle 

tabulky 4, je 17 mm. Po změně rozměru 

otvoru je tato podmínka splněna. 

 Úkosy – jejich velikost vychází z tabulky 5 a jsou aplikovány na všechny kolmé 

plochy k dělící rovině výkovku. Vzhledem ke skutečnosti použití mechanického 

lisu s vyhazovačem jsou stanoveny: 

o vnitřní úkosy: 3° 

o vnější úkosy: 5° 

 Zaoblení hran – jsou zvoleny na všech hranách a v rozích výkovku, a to z důvodu 

lepšího zatékání kovu do zápustky, zároveň se snižuje velikost koncentrovaného 

napětí na hranách, což vede ke zvýšení odolnosti proti mechanickému namáhání. 

Velikost zaoblení se volí z tabulky 6, ale nejprve je k tomu zapotřebí vypočítat 

poměr přilehlých stran, viz obrázek 36: 

   Poměr - 
h1

f1
= 

15

95
= 0,16

z tab.7
→     r1 = 2; R1 = 6,          (3.1) 

    kde:  h1 – výška plochy kolmé k dělící rovině [mm], 

      f1 – délka plochy rovnoběžné s dělící rovinou [mm], 

   Poměr - 
h2

f2
= 

11

177
= 0,06

𝑡.7
→ r2 = 2; R2 = 6, 

   Poměr - 
h3

f3
= 

5

89
= 0,06

𝑡.7
→ r3 = 2; R3 = 6, 

   Poměr - 
h4

𝑓4
= 

40

70
= 0,57

𝑡.7
→ r4 = 3; R4 = 8, 

   Poměr - 
h5

f5
= 

35

17
= 2,05

𝑡.7
→ r5 = 3; R5 = 10, 

   Poměr - 
h6

f6
= 

55

77
= 0,71

𝑡.7
→ r6 = 4; R6 = 10. 

 Z výše uvedených výpočtů jednotlivých poměrů 

a tabulky 6 vyplývá, že na výkovku budou 

použity poloměry 2, 3, 4, 6, 8 a 10 mm. 
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3.1  Tolerance výkovku [4], [26], [27], [28], [29], [30] 

 Dalším důležitým krokem při návrhu je zařazení dle tvarové složitosti, které následně 

slouží ke stanovení dovolených odchylek od jmenovitých rozměrů. Zařazení výkovku náboje 

kola podle tvaru je uvedeno v tabulce 8. 

Tab. 8 Zařazení výkovku dle tvarové složitosti [30].  

Pořadí č. Číslo  Význam 

1. 5 výkovek kruhového průřezu dutý 

2. 4 oboustranně osazený 

3. 6 výkovek s osou kolmou na dělící rovinu dutý, H1) < D2) a H > 2H1
3) 

4. 1 přesah v poměru H : D 

5. 3 výkovek s dělící plochou kolmou na hlavní osu souměrný 
1) – největší výška výkovku [mm] 
2) – největší průměr výkovku [mm] 
3) – nejmenší výška výkovku ve směru rázu (blána, dno) [mm] 

 Označení výkovku dle normy ČSN 42 9002 je tedy: 5 4 6 1. 3. 

 Na základě zařazení výkovku lze určit stupeň přesnosti, viz tabulka 9, vycházející z normy 

ČSN 42 9030. 

Tab. 9 Stupeň přesnosti výkovku [28]. 

Rozdělení podle ČSN 42 9002 
Stupeň přesnosti  

pro provedení 

Tvarový 

druh 

Tvarová 

třída 

Tvarová 

skupina 

Tvarová 

podskupina 

Technolog. 

hledisko 

Obvyklé Přesné 
Velmi 

přesné 

┴ ‖ ┴ ‖ ┴ ‖ 

4; 6; 7 1 až 9 

1; 5 

0 až 9 1 až 2 

5 5 4 4 3 3 

2; 3; 6; 7 5 6 4 5 3 4 

4; 8 6 7 5 6 4 5 

4; 5; 6; 

7 
1 až 5; 9 

1; 5 

0 až 9 3; 4; 5 

5 5 4 4 3 3 

2; 3; 4 5 6 4 5 3 4 

6; 7; 8 6 7 5 6 4 5 

4; 5; 6; 7 1 až 5; 9 1 až 8 0 až 9 6; 7; 8; 9 6 7 5 6 4 5 

4; 5; 6; 7 6 až 8 1 až 8 0 až 9 6; 7; 8; 9 7 7 6 6 5 5 

 Význam označení v tabulce: ┴ – kolmo k rázu, ‖ – ve směru rázu 

 S ohledem na zvolený kovací stroj byl stupeň přesnosti provedení volen z kategorie 

pro přesné výkovky. Kolmé rozměry k dělící rovině odpovídají stupni přesnosti 5 

a rovnoběžné rozměry s dělící rovinou stupni přesnosti 6. Z toho vyplývají: 

 Mezní úchylky – jedná se o povolenou úchylku od jmenovitého rozměru výkovku, 

kde hodnota tolerance je dána součtem absolutních hodnot dolní a horní úchylky. 

Při jejich určení se vychází z velikosti výkovku ve směru kolmém k rázu a ve směru 

působení rázu s ohledem na přesnost provedení: 

 největší průměr: xvýk = 177 mm 

 největší výška: yvýk = 122 mm 

Pro rozměry kolmé k dělící rovině odpovídají mezní úchylky hodnotám uvedeným 

v tabulce 10 a pro rovnoběžné rozměry náboje kola slouží tabulka 11. 

Úchylky v tabulkách se vztahují pro vnější rozměry, pro vnitřní rozměry výkovku platí 

tytéž hodnoty s opačným znaménkem. 
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  Tab. 10 Mezní úchylky rozměrů pro stupeň přesnosti 5 [28]. 

Největší průměr 

výkovku ve směru 

kolmém k síle 

Rozměry výkovku ve směru nositelky síly 

přes 0 25 40 63 100 160 

do 25 40 63 100 160 250 

přes 160 

do 250 

mezní 

úchylky 

+1,4 

-0,6 

+1,4 

-0,7 

+1,5 

-0,7 

+1,5 

-0,8 
+1,7 

-0,8 

+1,8 

-0,9 

tolerance 2,0 2,1 2,3 2,5 2,5 2,7 

  Tab. 11 Mezní úchylky rozměrů pro stupeň přesnosti 6 [28]. 

Největší průměr 

výkovku ve směru 

kolmém k síle 

Rozměry výkovku ve směru nositelky síly 

přes 0 25 40 63 100 160 

do 25 40 63 100 160 250 

přes 160 

do 250 

mezní 

úchylky 

+2,1 

-1,1 

+2,2 

-1,1 

+2,3 

-1,1 

+2,4 

-1,2 
+2,5 

-1,3 

+2,7 

-1,4 

tolerance 3,2 3,3 3,4 3,6 3,8 4,1 

 Mezní úchylky zaoblení hran – volí se podle normy ČSN 92 9030. Stanovení mezních 

úchylek pro výkovek náboje jsou uvedeny v tabulce 12. 

  Tab. 12 Mezní úchylky poloměrů zaoblení [28]. 

Poloměr zaoblení Mezní úchylky 

přes do R r 

0 10 
+0,50 

-0,25 

+0,25 

-0,50 

 Odchylky tvaru – jsou nežádoucí tvarové prvky vznikající vlivem nepřesností 

při výrobě, například špatnou konstrukcí nástrojů, velkých vůlí ve vedení beranu lisu 

a jiných. Dělí se na: 

 Přesazení ´p´– (obr. 37a) vzniká nepřesným vedením zápustek proti sobě 

zapříčiněným špatným ustavením nástroje na pracovním stole nebo opotřebeným 

vedením beranu lisu. Jeho velikost je rovna mínusové mezní úchylce pro rozměr 

kolmo k rázu: 

 p ≤ 1,3 mm. 

 Otřep a sestřižení ´g´ – souvisí s ostřižením výronku. V případě otřepu se jedná 

o neodstraněnou část výronku (obr.37a), sestřižení znamená, že dochází 

k ostřižení části technologických přídavků (obr. 37b). Dovolené hodnoty jsou 

rovny záporné mezní úchylce rozměrů kolmo k rázu: 

 g ≤ 1,3 mm. 

 Jehla ´a´ – vytváří se na okraji střižné plochy (obr. 37c) při ostřihování výronku 

nebo děrování blány. Nejčastějším důvodem je špatná konstrukce nástroje, špatná 

střižná vůle nebo výrazné otupení střižné hrany. Přípustná velikost je rovna kladné 

mezní úchylce rozměru ve směru rázu: 

  a ≤ 1,7 mm. 

 

  

Obr. 37 Úchylky tvaru výkovku [4]. 
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Obr. 38 Návrh výronkové drážky. 

3.2  Výronková drážka [1], [17], [28], [30] 

 Jak je uvedeno na obrázku 38, tak pro zápustkové kování náboje kola byla zvolena 

výronková drážka typu I. Jedná se v praxi o nejpoužívanější provedení pro mechanické lisy, 

a to hlavně díky své tvarové 

jednoduchosti a umístění výronkové 

dutiny pouze v horní části zápustky. Další 

nespornou výhodou je poloha můstku 

v horní dutině, protože zde dochází 

k pomalejšímu ohřevu nástrojového 

materiálu, čímž se prodlužuje životnost 

zápustky. Jelikož není ještě momentálně 

známa velikost tvářecí síly stroje, aby 

bylo možné určit rozměry výronkové 

drážky podle tabulky 7, byl pro stanovení 

její velikosti zvolen analytický přístup. 

 Pro výpočet velikosti můstku 

je zapotřebí znát hmotnost polotovaru. 

Ve výpočtu bude použita hmotnost 

výkovku, která byla odečtena pomocí CAD softwaru NX 8.0 od firmy Siemens, 

kde Go = 8,08 kg. Následně byl vytvořen průmět výkovku do dělící roviny a změřen jeho 

průměr ´Dv´, jehož velikost je 178,15 mm (obr. 38). Potom se velikost můstku ´h´ vypočte 

podle rovnice (2.1): 

 h = 0,1725 . Go
0,16 . Dv

0,5 = 0,1725 . 8,080,16 .  178,150,5 =  3,22  mm. 

 S ohledem na hodnoty v tabulce 8 byla zvolena velikost můstku 3 mm, přičemž vznikne 

 prostor na možné zvětšení můstku, případně renovaci nástroje. 

 Šířka můstku ´b´ se stanovuje ze vztahu (2.2): 

 b = 3 ∙ h = 3 ∙ 3 = 9 mm . 

 Zde je také drobná odchylka od normy ČSN 22 8306. Ale v tomto případě bude 

 ponechána hodnota b = 9. Stejně jako u rozměru ´h´ i zde je prostor k optimalizaci. 

 Velikost hloubky zásobníku ´n´ se určí z rovnice (2.3): 

n = 0,4 ∙ h + 2 = 0,4 ∙  3 + 2 = 3,2 mm. 

Podle uvedeného výpočtu byla hloubka zásobníku stanovena na 3,2 mm. 

 Poloměr přechodu ´r´ z dutiny se vypočte ze vztahu (2.4): 

 r =  
√Svýk

200
+ 0,004 ∙ HD = 

√24 926,51

200
+ 0,004 ∙ 11 = 0,83 mm, 

  kde: HD – hloubka dutiny je 11 mm (obr. 38), 

    Svýk – plocha výkovku se stanoví ze vztahu (2.5): 

     SVýk = 
π ∙ Dv 

2

4
=  

π ∙ 178,152

4
= 24 926,51 mm2. 

Poloměr přechodu byl zaokrouhlen, tedy r = 1 mm. Hodnota není shodná s tabulkou 7, 

kde pro h = 3 mm odpovídá r = 1,5 mm. Pro konstrukci výronkové drážky se ponechá 

zaokrouhlená hodnota 1 mm. 

 Na závěr byl stanoven poloměr přechodu do dělící roviny ´R´ podle vztahu (2.6): 

  R = 
h

2
= 

3

2
= 1,5 mm. 

  Poloměr přechodu do dělící roviny ´R´ odpovídá podle výpočtu velikosti 1,5 mm. 

 Nyní jsou známy všechny rozměry pro určení geometrie výronkové drážky, pro lepší 

přehlednost jsou uvedeny na obrázku 38. 
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3.3  Polotovar [1], [4], [12], [17], [28], [46], [47] 

 Při návrhu velikosti polotovaru se musí nejdříve stanovit jeho celkový objem. 

Před samotným výpočtem byl určen: 

 objem výkovku ´Vvýk´ - vzhledem 

k tvarové složitosti výkovku, byl 

stanoven pomocí CAD softwaru 

NX 8 od firmy Siemens, 

viz obrázek 39, 

 objem výronku ´Vvýr´ – při jeho 

určení se běžně uvažuje 

s 50 až 70 % zaplněním objemu 

výronkové drážky. V tomto 

případě bylo zvoleno otevřené 

provedení, u kterého byla hloubka 

zatečení kovu stanovena 

poměrově z uzavřené výronkové 

drážky na 25 mm. Následný 

výpočet objemu byl taktéž 

proveden pomocí CAD softwaru, 

viz obrázek 40, 

 objem opalu ´δ´ – volí se 

z důvodu vzniku okují během 

ohřevu, kdy při jejich odstranění 

dochází ke ztrátě materiálu. Jeho 

velikost vychází z tvářeného 

materiálu a způsobu ohřevu. 

V tomto případě byl zvolen 

indukční ohřev, kde se u ocelí 

počítá se ztrátou 0,5 až 1 % 

objemu. Pro výpočet velikosti 

polotovaru byla zvolena 

hodnota 0,8 %. 
  Nyní lze z výše uvedených údajů o výkovku vypočítat objem výchozího polotovaru ´Vo´: 

  Vo = (1 + δ) ∙ (Vvýk + Vvýr ∙ 0,7),                  (3.2) 

   = (1 + 0,008) ∙ (1 030 436,6 +  83 530 ∙ 0,7) = 1 097 618,9 mm3. 

  Objem výchozího polotovaru s ohledem na opal je 1 097 618,9 mm3.  

 Aby se zamezilo nežádoucímu vzniku přeložek materiálu vytvořených vlivem vybočení 

polotovaru při prvotní operaci pěchování, musí být dodržen štíhlostní poměr mezi výškou 

a průměrem polotovaru. Volí se v rozmezí od 1,5 až 2,8. Z důvodu správného zakládání 

polotovaru do úzké předkovací dutiny (požadavek co nejmenšího průměru) byl zvolen 

štíhlostní poměr 2,8. Minimální možný průměr polotvaru ´dmin´ se potom vypočte: 

  dmin = 1,08 ∙ √
Vo 

λ

3
= 1,08 ∙ √

1097618,9

2,8

3
=  79 mm,            (3.3) 

   kde: λ – štíhlostní poměr [-]. 

 Nejmenší možný průměr polotovaru tak, aby nedocházelo k vyhnutí polotovaru 

při kování, je 79 mm.  

 Z vypočteného minimálního průměru se vychází při stanovení skutečné velikosti, která 

musí odpovídat normě, podle které jsou dodávány tyče z hutních závodů. Jelikož náboj kola 

bude kován pouze na dvě operace, je nutné, aby průměr výchozí polotovaru se dal 

Obr. 39 Objem výkovku. 

Obr. 40 Objem výronku. 
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Obr. 41 Dělička materiálu TNS 

[48]. 

jednoznačně založit do první pěchovací dutiny zápustky. S ohledem na všechny zmíněné 

okolnosti byla zvolena kruhová tyč válcovaná za tepla o průměru 80 mm dle normy 

ČSN EN 10060, viz informace uvedené v tabulce 13. 

Tab. 13 Tyč kruhová válcovaná za tepla [47]. 

Materiál 12 050 (C45) [-] 

Rozměrová norma ČSN EN 10060 [-] 

Jmenovitý průměr 80 mm 

Plocha průřezu 50,3 cm2 

Mezní úchylka při normální přesnosti ± 1,0 mm 

Přímost tyče <= 0,4 % z L [-] 

Běžně dodávaná délka tyčí 6 m 

Hmotnost 39,45 kg.m-1 

 Dále se musí ze skutečného průměru stanovit délka polotovaru ´L´: 

  L =  
4 ∙ Vo

π∙d2
= 

4∙1 097 618,9 

π ∙802
= 218,34 mm.                (3.4) 

   kde: d –  skutečný průměr polotovaru [mm]. 

  Pro průměr válcované tyče za tepla o průměru 80 mm odpovídá skutečná délka 

přířezu 218,34 mm, ta byla následně zaokrouhlena na 219 mm. 

 Výchozím polotovarem byla zvolena kruhová tyč válcovaná za tepla o průměru 80 mm, 

která bude nakupována v délce 6 metrů a následně dělena na špalíky dlouhé 219 mm. 

3.4  Příprava polotovaru [1], [42], [48], [49] 

Před samotným zápustkovým kováním je zapotřebí zajistit správnou přípravu polotovaru, 

a proto se musí určit: 

 Dělení materiálu – vzhledem k velikosti výrobní série bylo zvoleno střihání. Aby bylo 

možné využít této technologie, musí být dodržena podmínka: 

  L ≥ 0,8 ∙ d ,                        (3.5) 

  217 ≥ 0,8 ∙ 80, 

  217 ≥ 64.  

  Podmínka je splněna. 

Následně je možné určit velikost střižné síly potřebné k oddělení materiálu: 

  FD = no ∙ 0,8 ∙  Rm ∙  
π ∙ d2

4
,                   (3.6) 

    = 1,5 ∙ 0,8 ∙  590 ∙
π ∙ 802

4
= 3 558 796 N, 

   kde: no – součinitel otupení (volen od 1,2 do 1,5), volen 1,5 [-], 

     τs – napětí ve smyku [MPa]: 

      τs = 0,8 ∙ Rm [MPa],                     (3.7) 

 Rm – mez pevnosti oceli 12 050 byla 

volena dle tabulky 2 a je 590 MPa. 

Potřebná střižná síla, od které se bude odvíjet 

volba stroje, vyšla 3,5 MN. 

Pro dělení materiálu byla zvolena dělička tyčí TNS 

(obr. 41) od firmy Metalpres, která využívá 

technologii střihání a je přímo navrhnuta 

pro dělení polotovaru v zápustkových kovárnách. 
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Obr. 42 Indukční ohřívač KSO [49]. 

Mezi její hlavní výhody patři automatický provoz, možnost volby integrovaného 

zásobníku tyčí. Dělička také disponuje přidržovačem tyčí a ústřižků pro zvýšení kvality 

střihu, tlumeným dorazem k přesnému nastavení délky a zařízením pro zabezpečení 

kolmosti střižné plochy, které je zapotřebí především u polotovarů kovaných 

takzvaně „na stojato“. 

 Ohřev – z hlediska nejmenšího vzniku okují byl navržen indukční ohřev polotovaru. 

Celý proces bude zajištěn středofrekvenčním indukčním ohřívačem KSO 1200/1,2-C50 

(obr. 42) od české firmy ROBOTERM. Ohřívač je především určený k ohřevu přířezu 

čtvercových nebo kruhových průřezů na kovací teplotu, který je realizovaný pomocí 

dvou induktorů o jmenovitém výkonu 630 kW, což umožňuje v případě snížení 

produkce využívat pouze druhý induktor, 

čímž se sníží náklady na ohřev menšího 

množství materiálu. Teplota ohřátého 

přířezu je snímána bezdotykovým 

měřičem teploty UPF V, díky kterému 

je automaticky řízen výkon ohřívače. 

Důležitým faktorem byla i možnost 

automatického zakládání přířezů 

do stroje. Bližší technická specifikace 

je uvedena v příloze 7. 

3.5  Výpočet síly [1], [17], [32], [33], [50] 

 Kovací síla bude vypočtena pouze pro poslední operaci, jelikož při dokování má ze všech 

operací největší hodnotu. Pro výpočet je zapotřebí znát přirozený přetvárný odpor materiálu, 

který je přímo závislý na aktuální teplotě výkovku při kování. Pro ocel 12 050 je určen 

interval kovacích teplot od 1 150 do 800 °C. Vzhledem k členitosti výkovku by bylo značně 

neekonomické kovat při minimální přípustné teplotě 800 °C, jelikož by docházelo 

k výraznému opotřebení materiálu zápustky a navýšení potřebné kovací síly.  Po konzultaci 

byl interval kovacích teplot optimalizován na 1 050 až 1 150 °C. Ze stanoveného intervalu 

se vychází při určení přirozeného přetvárného odporu materiálu podle tab. 14. 

Tab. 14 Přirozený přetvárný odpor pro 12 050 [32] 

Materiál 12 050 

Kovací teplota [°C] 900 950 1000 1050 1100 1150 

Přirozený přetvárný odpor σp [MPa] 149 128 108 91 80 71 

 Při výpočtu síly se počítá s přirozeným přetvárným odporem, který odpovídá teplotě 

1050 °C. Jeho velikost je tedy 91 MPa. Kovací síla byla určena podle těchto autorů: 

 Storoževa – síla se určí podle vztahu (2.7): 

 Fk = σp.∙ {(1,5 +
b

2.h
) ∙ Svýr + [1,25 ∙ (ln

Dv

h
+ 2

h

Dv
) +

b

h
− 0,375] ∙ Svýk} , 

 = 91 {(1,5 +
9

2∙3
) ∙ 52 91,5 + [1,25 ∙ (ln

178,15

3
+ 2

3

178,15
) +

9

3
0,375] 24 926,5}, 

 =  20 468 853 N, 

 kde: Svýr – plocha průmětu výronkové drážky se stanoví dle rovnice (2.8): 

      Svýr = 
π∙(Dvýr

2  −  Dvýk
2 )

4
=
π∙(196,152−178,152)

4
= 5 291,5 mm2, 

       kde: Dvýr – vnější průměr výronku se vypočte podle vztahu (2.9): 

          Dvýr = 2 ∙ b + Dv = 2 ∙ 9 + 178,15 = 196,15 mm. 

  Podle Storoževa je velikost kovací síly 20,4 MN. 



Návrh výroby náboje kola     

36 

 Brjuchanov–Rebelského – výpočet kovací síly vychází ze vztahu (2.10): 

 Fk = 8 ∙ (1 − 0,001 ∙ Dv) ∙ (1,1 + 
20

Dv
)2 ∙  σp ∙  Svýk, 

    = 8 ∙  (1 − 0,001 ∙ 178,15) ∙  (1,1 + 
20

178,15
)
2

∙ 91 ∙ 24 926,5, 

    = 21 916 961  N. 

  Podle této analytické metody velikost kovací síly odpovídá hodnotě 21,9 MN. 

 Podle Tomlenova – před výpočtem napětí pro jednotlivé průřezy výkovku, které jsou 

zobrazené a označené ´σd1´ až ´σd6´ na obrázku 43, se musí stanovit přirozený přetvárný 

odpor s vlivem teploty kovu ve výronku ze vztahu (2.13): 

  σp
∗ = Rmt  ∙  Co = 47 ∙ 4 = 188 MPa, 

kde: Co – souhrnný koeficient byl určen podle grafu v příloze 3, jehož     

 hodnota v závislosti na kovací teplotě 1050 °C a hmotnosti výkovku zhruba 

 8 kg je rovna 4, 

    Rmt – mez pevnosti pro kovací teplotu 1050 °C je 47 MPa (stanoveno 

přepočtem z tabulky v příloze 12). 

Přetvárný odpor ve výronku při teplotě 1050 °C je 188 MPa.  

Následně se podle rovnice (2.12) vypočítá napětí pro takzvaný nultý průřez výkovku: 

  σd0 = (1 + 0,73 ∙ f) ∙ σp
∗ = (1 + 0,73 ∙ 0,4).∙ 188 = 242,9 MPa, 

kde: f – koeficient tření, i s ohledem na použití maziva při kování byl zvolen 0,4, 

což odpovídá střední hodnotě doporučeného intervalu. 

Napětí pro nultý průřez výkovku dle výpočtu odpovídá 242,9 MPa. 

 Potom napětí pro každý další průřez výkovku náboje se vypočte pomocí rovnice (2.14): 

  σd1 = σd(n−1) + σp
∗ ∙  

Δrn

zn
= σ0 + σp

∗ ∙
Δr1

z1
= 242,9 + 188 ∙

9

3
= 806,9 MPa, 

  σd2 = σ1 + σp
∗ ∙

Δr2

z2
= 806,9 + 188 ∙

41,6

22
= 1 162,4 MPa, 

  σd3 = σ2 + σp
∗ ∙

Δr3

z3
= 1162,4 + 188 ∙  

7,6

55,2
= 1 188,3 MPa, 

   σd4 = σ3 + σp
∗ ∙  

Δr4

z4
= 1188,3 + 188 ∙  

2,95

84,7
= 1 195,8 MPa, 

   σd5 = σ4 + σp
∗ ∙  

Δr5

z5
= 1195,8 + 188 ∙

22

122
= 1 334,1 MPa, 

   σd6 = σ5 + σp
∗ ∙

Δr6

z6
= 1334,1 + 188 ∙  

14,95

87
= 1 366,4 MPa. 

Pro jednotlivé průřezy výkovku byly vypočteny tyto hodnoty napětí, řazeno od ´σd1´ 

až ´σd6´: 1 162,4; 1 188,3; 1 195,8; 1 334,1 a 1 366,4 MPa.  

Z vypočtených napětí v jednotlivých průřezech výkovku byl v měřítku 1 : 10 vykreslen 

průběh křivky napětí při kování náboje kola, viz obrázek 43. 
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  Obr. 43 Diagram průběhu nárůstu normálových napětí u výkovku. 
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Pro výpočet normálné složky kovací síly je nutné určit velikosti dílčí plochy 

deformačních odporů pod křivkou napětí. Velikost obdélníkové plochy ´Sj´ se vypočte: 

Sj = σdn . Δrn  [N.mm-1].                   (3.8) 

Velikost trojúhelníkové plochy ´Sj+1´ se určí ze vztahu: 

Sj+1 = (σdn+1 − σdn).
Δrn

2
 [N.mm-1].               (3.9) 

Výpočty pro jednotlivé plochy pod křivkou napětí, viz obrázek 43, byly shrnuty 

společně se vzdálenostmi jejich těžišť od osy symetrie součásti do tabulky 15. Pro lepší 

přehlednost jsou v tabulce uvedeny součiny dílčích ploch a vzdáleností jejich těžišť 

a je zde proveden i celkový součet. 

Tab. 15 Výpočty ploch pod křivkou napětí. 

Výpočty ploch pod křivkou napětí 

Č. Sj [N.mm-1] rj [mm] Sj . rj [N] 

1 S1 =  242,9 . 9 =  2 186,1 93,6 204 619 

2 S2 = (806,9 − 242,9).
9

2
= 2 538 92,1 233 749,8 

3 S3 =  806,9 . 41,6 =  33 567 68,3 2 292 626,1 

4 S4 = (1162,4 − 806,9 ).
41,6

2
= 7 394,4 61,4 454 016,2 

5 S5 =  1162,4 . 7,6 =  8 834,2 43,7 386 056,3  

6 S6 = (1188,3 − 1162,4 ).
7,6

2
= 98,4 42,4 4 172,2 

7 S7 =  1188,3 . 3 =  3 505,5 38,4 134 611,2 

8 S8 = (1195,8 − 1188,3 ).
2,95

2
= 11,1 37,9 420,7 

9 S9 =  1195,8 . 22 =  26 307,6 25,9 681 366,8 

10 S10 = (1334,1 − 1195,8 ).
22

2
= 1 521,3 22,3 33 925 

11 S11 =  1334,1 . 15 =  19 944,8 7,5 149 586 

12 S12 = (1366,4 − 1334,1).
14,95

2
= 241,4 5 1 207 

∑Sj . rj

n

i=1

 4 576 356,3 

Celková síla podle Tomlenova, viz rovnice (2.11), se potom vypočte: 

Fk = FN + FT  = (2π ∙ ∑ Sj
n
j=1 ∙ rj ) + (π ∙ f ∙  σp ∑  n

j=1 Dj ∙ Δzj),  

   = (2π ∙ 4 576 356,3 ) + (π ∙ 0,4 ∙ 91 ∙ ((178,2 ∙ 8) + (95 ∙  5))), 

   =  28 971 435 N. 

Z výše uvedeného grafického řešení a analytického přístupu vyplývá, že velikost 

kovací síly podle Tomlenovy metody je 28,9 MN. 

 Ze zmíněných metod, viz tabulka 16, je zřejmá malá odlišnost výsledků prvních dvou 

výpočtů podle Storoževa a Brjuchanov-Rebelského. Kovací síla podle Tomlenova vyšla 

výrazně vyšší oproti ostatním, což může být dáno odlišným přístupem výpočtu. U prvních 

dvou metod se vychází především z oblasti průřezu výkovku okolo dělící roviny, proto jsou 
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Obr. 44 Lis LZK 3150B [51]. 

Obr. 45 Dutina zápustky [53]. 

výsledky velmi podobné. Při použití Tomlenova se výpočet provádí z křivky průběhu napětí 

napříč celým průřezem, jelikož se jedná o tvarově komplikovaný výkovek s dělící rovinou 

umístěnou v horní části, dochází k výraznému nárůstu kovací síly na 28,9 MN. Aby bylo 

zaručené dokování výkovku, bude se při stanovení velikosti tvářecího lisu vycházet z nejvyšší 

vypočtené hodnoty. 

Tab. 16 Kovací síly. 

Metoda 

Storoževa Brjuchanov-Rebelského Tomlenova 

[MN] [MN] [MN] 

20,4 21,9 28,9 

3.6  Volba lisu [36], [51] 

 Pro výrobu výkovku náboje kola byl zvolen mechanický lis LZK 3150B, viz obrázek 44, 

o jmenovité tvářecí síle 31,5 MN od předního českého výrobce tvářecích strojů společnosti 

Šmeral Brno, a. s. Volba se odvíjela od maximální 

vypočtené hodnoty kovací síly 28,9 MN. Lis LZK 

je jednobodový klikový lis s horním pohonem, který 

je přímo určený pro zápustkové kování. Své využití 

nachází především při hromadné výrobě dílů 

pro automobilový průmysl. Beran lisu je veden 

v uzavřeném masivním stojanu tvaru „O“, 

který disponuje vysokou tuhostí. Velkou výhodou oproti 

konkurenčním zařízením je rozměrný pracovní prostor 

s bočními průchody, což umožňuje snadnou manipulaci 

s výkovky. Součástí lisu je také horní a spodní 

vyhazovač, u kterých je možné nastavit jak pracovní 

rychlost, tak i sílu. Přestavení beranu je realizováno 

pomocí hydraulických válců. Výrobce dále nabízí 

kompletní servis stroje, případně realizaci následné 

automatizace výrobního procesu a rozsáhlý sortiment 

příslušenství jako například různé modifikace 

vyhazovačů, upínače zápustek, zvedáky nástrojů a další 

pomocná zařízení. I tento fakt hrál velkou roli při výběru 

výrobního zařízení. Technická specifikace lisu 

je uvedena v příloze 8.  

3.7  Konstrukce zápustky [33], [35,], [40], [52], [53], [54], [55] 

 V první fázi návrhu nástroje (obr. 45) bylo uvažováno o kování na tři operace, kde první 

operací by bylo pěchování, následovalo by předkování a finální dokování výkovku. 

Po odborné konzultaci s technikem firmy 

Žďas, a. s., byla zvolena výroba pouze 

předkováním a dokováním. Díky vynechání 

pěchovací operace polotovaru dojde k úspoře 

výrobního času a snížení nákladů na výrobu 

nástroje. Na druhou stranu se musí počítat 

s nežádoucím zakováním okují do povrchu 

výkovku, což vede ke zvýšení lokální tvrdosti 

v povrchové vrstvě a ke zhoršení mechanických 

vlastností. V tomto případě se předpokládá, 

s ohledem na využití indukčního ohřevu materiálu, 
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Obr. 46 Předkovací zápustka. 

při kterém vzniká malé množství okují, ovlivnění povrchu výkovku maximálně do hloubky 

0,5 mm, která bude při celkovém obrobení součásti odstraněna. V případě, že by zvýšení 

tvrdosti výrazně snižovalo životnost řezných nástrojů při obrábění, což by mělo za následek 

zvýšení celkových výrobních nákladů, bylo by vhodné pěchování opět využít, případně použít 

jiné dostupné technologie pro odstranění okují, jako například oplach vysokorychlostním 

proudem vody nebo stlačeného vzduchu. Po stanovení počtu operací byl proveden návrh: 

 Materiálu nástroje – jak pro horní a dolní díl dokončovací zápustky, tak i pro obě 

předkovací dutiny byla zvolena nástrojová ocel 19 552 s následným tepelným 

zpracováním na 52 ± 2 HRC. Přesné chemické složení a mechanické vlastnosti 

materiálu jsou uvedeny v příloze 11.  

 Upínání zápustek – bylo navrhnuto pomocí monolitického držáku opatřeného 

mechanismem pro souběžné zvednutí vyhazovačů v obou dutinách, ve kterém jsou 

uloženy obě zápustky přitužené proti axiálnímu pohybu příložkami pomocí 

drážky 15 x 15 mm. 

 Předehřevu zápustek – z důvodu zvýšení houževnatosti nástrojové oceli je nutné 

předehřát nástroj na teplotu 250 °C. Aby došlo k zamezení vzniku lokálního přehřátí 

povrchu zápustek při ohřevu plynovými hořáky, byl stanoven indukční ohřev. 

 Chlazení a mazání – mazání a chlazení zápustek je navrhnuto v jednom operačním 

cyklu pomocí automatického rozstřiku vodní grafitové suspenze Aqualub GH 3 

od firmy Molyduval, viz příloha 6. Voda má za úkol ochladit povrch dutiny zápustky 

a grafit slouží jako mazivo. 

 Drsnosti povrchu – drsnost povrchu byla stanovena podle normy ČSN 22 8306. 

Pro plochy dokončovací dutiny Ra 0,8 μm a pro funkční plochy předkovací dutiny 

Ra 1,6 μm. 

 Předkovací dutiny – její rozměry vychází z tvaru optimálního předkovku, který byl 

stanoven na základě teoretických znalostí a s pomocí technika firmy Žďas, a. s. 

Velký důraz byl kladen především 

na jednoznačné založení výchozího 

polotovaru tak, aby se zabránilo vzniku 

nežádoucích přeložek. Při návrhu byly 

zvažovány dvě varianty. První byla 

navrhnuta pouze s přibližným předkováním 

tvaru finálního výkovku, bez spodního 

otvoru. Tím by došlo ke značnému 

zjednodušení celkové sestavy zápustky, mělo 

by to však negativní vliv na průběh kování 

a opotřebení nástroje ve druhé operaci, kde 

by docházelo k silnému namáhání 

a opotřebení spodní dutiny a trnu. Druhé 

konstrukční řešení bylo navrhnuto 

s předkováním spodní dutiny tak, aby 

se vykování otvoru energeticky rozložilo 

do dvou operací. I přesto, že nástroj bude 

konstrukčně složitější (obr. 46), byla vybrána 

druhá varianta, a to z důvodu prodloužení životnosti díky vyrovnanějšímu namáhání 

zápustek v oblasti předkovacího trnu. Dalším důvodem je jednoznačné založení 

předkovku v druhé operaci pomocí předkovaného otvoru. Po zvolení konstrukční 

varianty byl stanoven vnější průměr předkovací dutiny ´DZP´ podle rovnice (2.16): 

DZP ≥ DP + 0,4 ∙ (DP + HP) + 5, 

DZP ≥ 174,1 + 0,4 ∙ (174,1 + 17,5) + 5 ≥ 255,74  mm. 

Pro předkovací dutinu byl zvolen průměr 260 mm. 
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Obr. 48 Vada 

kovacího trnu [52]. 

Pro založení výchozího polotovaru slouží středící průměr 83 mm umístěný hned 

pod plochou pomyslného disku, viz obrázek 46. Jednotlivé díly s uvedenými materiály 

společně se základními rozměry zápustky jsou uvedeny na výkrese sestavy předkovací 

zápustky BP-05-183261-3. 

 Dokončovací dutiny – jak je znázorněno na obrázku 47, skládá se z horní a dolní dutiny 

zápustky, kovacího trnu, spodního prstencového vyhazovače, horního kolíkového 

vyhazovače a dvou opěrných desek. Konstrukce dokončovací dutiny vychází z platné 

normy ČSN 22 8306. V první fázi byl stanoven vnější průměr ´DZD´ z rovnice (2.15): 

DZD ≥ DD + 0,4 ∙ (DD + HD) + 10, 

DZD ≥ 178,15 + 0,4 ∙ (178,15 + 11) + 10 ≥ 263,81mm. 

Pro dokončovací zápustku byl zvolen průměr 265 mm. 

Jelikož se počítá s běžnou životností zápustky, vycházelo se při určení tvaru dutiny 

z jmenovitých rozměrů výkovku zvětšených o přídavek na smrštění. Aby bylo možné 

vykovat otvor ve spodní části výkovku, byl navrhnut kovací trn společně s prstencovým 

vyhazovačem. Předem nelze přesně stanovit, ve které části nástroje bude při rozevření 

výkovek ulpívat, a proto byl zvolen současně spodní i horní vyhazovač. 

Jejich konstrukce společně s kovacím trnem vychází z normy ČSN 22 8306 a je 

podrobněji popsaná v příloze 9. Předpokládá 

se, že kritickým místem v průběhu tváření 

bude oblast okolo kovaného otvoru 

ve spodní části výkovku. Zde bude docházet 

k výraznému nárůstu teploty během 

přetvoření materiálu a s tím souběžné 

i vysoké namáhání kovacího trnu. Při malých 

rozměrech trnu není možné zavést vnitřní 

chlazení vodou, případně vzduchem, a proto 

s největší pravděpodobností bude docházet 

k napěchování trnu a vzniku takzvané 

„soudečkovitosti“, viz obrázek 48, která 

by časem zabraňovala snadnému vyjmutí. 

Aby se tomu předešlo, byla místo běžně 

používané nástrojové oceli zvolena výroba 

dílu ze slinutých karbidů. Po konzultaci 

s obchodně-technickým zástupcem výrobce 

byl zvolen slinutý karbid označovaný 

CTE50A, viz příloha 10, který je schopen současně odolávat 

vysokému teplotnímu a mechanickému zatížení během 

objemového tváření. I přes vyšší pořizovací náklady na výrobu 

dojde k výraznému prodloužení celkové životnosti zápustky. 

Dalším negativním faktorem, na který byl brán při konstrukci 

zřetel, je přítomnost stlačeného vzduchu ve spodní dutině během 

kování. Zde nebylo zapotřebí využít odvzdušňovacího kanálu, 

jelikož se nejedná o zcela uzavřenou dutinu. Odvod 

se předpokládá požadovanou vůlí mezi funkčními plochami 

prstencového vyhazovače, kovacího trnu a spodní dutiny. 

Pro bližší rozměrovou specifikaci nástroje slouží výkres sestavy 

(č. v. BP-04-183261-3) a detailní výkresy horní a spodní dutiny 

(č. v. BP-03-183261-3 a BP-02-183261-2). 

 

 

Obr. 47 Dokončovací zápustka. 
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3.8  Dokončovací operace [12], [17], [55], [56], [57] 

Po vykování náboje kola před finálním tepelným zpracováním a opracováním 

je nezbytné provést: 

 Ostřižení – slouží k odstranění přebytečného materiálu v podobě výronku. Provádí 

se většinou bezprostředně po vykování výkovku, a to buď za tepla, nebo za studena. 

Ostřižení za vyšších teplot se volí u ocelí s větším obsahem uhlíku nad 0,5 %, ostatní 

oceli lze ostřihovat za studena. V praxi se častěji využívá teplá varianta, jelikož výrazně 

klesá ostřihovací tlak a je možné využít vyšší teploty pro případné rovnání součásti. 

I přesto, že ocel 12 050 obsahuje do 0,5 % uhlíku, bude kvůli snížení střižného tlaku 

náboj kola ostřižen za tepla na mechanickém lise. 

Pro správnou volbu stroje se musí vypočítat velikost 

střižné síly. Ta se stanoví z meze pevnosti, délky střižné 

hrany a tloušťky střihaného materiálu. Aby bylo zaručeno 

bezproblémové ustřižení, uvažuje se při výpočtu 

s dvojnásobnou tloušťkou materiálu. Výpočet střižné síly 

´Fs´ vychází ze vztahu: 

FS = 1,7 ∙ LS ∙ 2 ∙ h ∙ Rmt ∙ 0,8,           (3.10) 

 = 1,7 ∙ 559,7 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 130 ∙ 0,8 , 

 = 593 729, 8 N,  

kde:  Rmt – mez pevnosti pro kovací teplotu 800 °C 

je 130 MPa (stanoveno z tabulky 

v příloze 12).  

  Ls – délka střižné síly [mm]: 

    Ls = 2π ∙ (
Dv

2
),         (3.11) 

     = 2π ∙ (
178,15

2
) = 559,7 mm. 

Velikost síly pro ostřižení výronku je 0,6 MN. 

 S ohledem na velikost střižné síly byl pro ostřižení zvolen mechanický lis od firmy 

Šmeral Brno, a. s. LKOA 200 o jmenovité tvářecí síle 2 000 kN, viz obrázek 49.  

 Čištění výkovku – má za úkol odstranit z výkovku nežádoucí okuje. V praxi 

se nejčastěji využívají buď mechanické způsoby (otryskávání, omílání), nebo chemické 

moření ve vodných roztocích kyselin a zásad. V tomto 

případě budou okuje odstraněny pomocí tryskání, 

kdy je povrch výkovku vystaven paprsku abraziva 

letícího vysokou rychlostí. Při dopadu jednotlivých zrn 

dochází ke vzniku tlakového a řezného účinku, 

při kterém dochází k drcení a opadání okují. Pro tryskání 

byl zvolen bubnový tryskač B 8,5 x 10 R/SK od firmy 

S.A.F Praha, s. r. o. (obr. 50), který je vhodný 

pro malosériovou a velkosériovou výrobu. Technická 

specifikace stroje je uvedena v příloze 13. 

  

Obr. 49 LKOA 200 [56]. 

Obr. 50 Bubnový tryskač [57]. 
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4 ZÁVĚRY  

 Předmětem práce je návrh výrobní technologie náboje kola pro automobilový průmysl, 

vyráběného z oceli 12 050 s následným tepleným zpracováním. Vzhledem k tomu, že náboj 

slouží k přenosu kroutícího momentu od motorové jednotky, musí odolávat silnému 

dynamickému zatížení a klimatickým změnám v průběhu roku. S ohledem na tyto požadavky 

bylo důležité při volbě výrobní technologie zachovat, případně i zlepšit užitné mechanické 

vlastnosti, a proto byla zvolena výroba metodou zápustkového kování.  

 V první fázi návrhu výkovku byla určena poloha dělící roviny, která se vzhledem k tvarové 

složitosti dílů nachází v horní části výkovku tak, aby bylo zajištěno po vykování snadné 

ostřižení přebytečného materiálu v podobě výronku. Následně byl proveden rozbor 

technologičnosti. Aby bylo zaručeno správné a efektivní kování, byla zvětšena tloušťka stěny 

otvoru na minimální požadovaný rozměr 17 mm. Dále byly upraveny přechody mezi 

jednotlivými průměry pomocí úkosů o velikosti 30˚, které mají zaručit lepší tečení tvářeného 

materiálu do spodní části dutiny zápustky. Z důvodu celkového obrobení výkovku byly 

v dalším kroku stanoveny podle normy ČSN 42 9030 přídavky na obrábění. Jejich velikost 

byla vzhledem k maximálním rozměrům výkovku stanovena na 3,5 mm. Následně byly 

pro snadnější vyjmutí výkovku z nástroje stanoveny úkosy, které mají podle normy velikost 

3° pro vnější a 5° pro vnitřní plochy. Na závěr návrhu kované součásti se určily přechodové 

poloměry a mezní úchylky rozměrů vycházející ze zařazení výkovku do oborového číselníku. 

 Po zvážení dostupných tvarových variant výronkových drážek bylo zvoleno běžně 

používané otevřené provedení s můstkem o velikosti 3 mm. Poté byly stanoveny z objemu 

výkovku, výronku a ztráty materiálu vlivem opalu rozměry výchozího polotovaru, tím bude 

kruhová tyč válcovaná za tepla o průměru 80 mm dle normy EN 10060 o délce 219 mm.  

Z maximální potřebné kovací síly 28,9 MN vypočtené podle Tomlenova byl zvolen 

klikový lis LZK 3150B vybavený spodním a horním vyhazovačem o nominální tvářecí síle 

31,5 MN od firmy Šmeral Brno, a. s. Zde je nutné podotknout, že síla lisu je dostačující pouze 

za předpokladu, že se nebude kovat souběžně v předkovací a dokovací dutině zápustky. 

V opačném případě by mohlo dojít k nevratnému poškození klikového mechanismu. 

Poté byl proveden návrh konstrukce zápustky pro předkovací a dokončovací operaci, který 

vychází z platné normy ČSN 22 8306. Pro výrobu jednotlivých funkčních dílu zápustek byla 

zvolena nástrojová ocel 19 552, s výjimkou kovacích trnů, které budou vyrobeny ze slinutého 

karbidu CTE50A. 

Závěrem byly stanoveny dokončovací operace. Nejprve bude provedeno ostřižení výronku 

na mechanickém lise LKAO 200 s nominální sílou 2 000 kN, poté bude následovat očištění 

výkovku v automatickém tryskací zařízení od firmy S.A.F Praha, s. r. o.  

Pro dosažení požadované rozměrové přesnosti hotové součásti bude výkovek finálně 

opracován třískovým obráběním. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení Legenda Jednotka 

a Dovolená velikost jehly [mm] 

b Šířka můstku [mm] 

Co Souhrnný koeficient [-] 

d Skutečný průměr polotovaru [mm] 

DD Maximální průměr dokončovací dutiny [mm] 

Dj  Průměr jednotlivých průřezů [mm] 

DP  Maximální průměr předkovací dutiny [mm] 

Dv Průměr výkovku v dělící rovině [mm] 

Dvýr Vnější průměr výronku [mm] 

DZD Minimální vnější průměr dokončovací dutiny [mm] 

DZP Minimální vnější průměr předkovací dutiny [mm] 

f Součinitel tření [-] 

f1 Délka plochy rovnoběžné s dělící rovinou [mm] 

FD Střižná síla k dělení polotovaru [N] 

Fk Kovací síla [N] 

FN Síla od normálových složek napětí [N] 

FS Střižná síla  [N] 

FT Síla od tangenciálních složek napětí [N] 

g Dovolená velikost otřepu a sestřižení [mm] 

Go Hmotnost polotovaru  [kg] 

h Velikost můstku [mm] 

h1 Výška plochy kolmé k dělící rovině [mm] 

HD Hloubka dutiny zápustky [mm] 

HP Hloubka předkovací dutiny [mm] 

HZ Výška zápustky [mm] 

L Délka polotovaru [mm] 

Ls Délka střižné hrany [mm] 

n Velikost zásobníku [mm] 

no Součinitel otupení [-] 

p Dovolená velikost přesazení [mm] 

r  Poloměr přechodu z dutiny do můstku [mm] 

rj Vzdálenost těžiště jednotlivých ploch [mm] 

rn Velikost vnějšího zaoblení [mm] 

R Poloměr zaoblení přechodu do dělící roviny [mm] 

Rm Mez pevnosti [MPa] 

Rmt Pevnost oceli za dané kovací teploty [MPa] 

Rn Velikost vnitřního zaoblení  [mm] 

Sj Dílčí plocha pod křivkou deformačního odporu [mm2] 

So Plocha průřezu polotovaru [mm2] 

Svýk Plocha výkovku v dělící rovině [mm2] 

Svýr Plocha průmětu výronkové drážky [mm2] 

Vvýk Objem výkovku [mm3] 

Vvýr Objem výronku [mm3] 
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xvýk Největší průměr výkovku ve směru kolmém na působení síly [mm] 

xvýr Největší průměr výrobku ve směru kolmém na působení síly [mm] 

yvýk Největší výška výkovku [mm] 

yvýr Největší výška výrobku [mm] 

zn Tloušťka průřezu výkovku [mm] 

   

δ Objem opalu [%] 

Δrn Délka konstantního průřezu výkovku [mm] 

Δzj Výška plochy výkovku v pohybujícím se dílu zápustky [mm] 

σd0 Napětí nultého průřezu [MPa] 

σdn Napětí průřezu [MPa] 

σp Přirozený přetvárný odpor při kovací teplotě [MPa] 

σp
*
 Přirozený přetvárný odpor vlivem teploty ve výronku [MPa] 

τs Napětí ve smyku [MPa] 
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