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ABSTRAKT 
 

DIVIŠ Adam: Výroba závěru zbraně. 

Práce se zabývá návrhem technologie výroby závěru zbraně zápustkovým kováním. Závěr 

zbraně bude vyráběn z materiálu C45 v sérii 500 000 ks za rok. Polotovar bude před kováním 

upraven pomocí technologie příčného klínového válcování. Díky zvolenému výrobnímu 

postupu bude výkovek zhotoven jako čtyř kus. Pro vytvořený návrh byla provedena simulace 

procesu kovaní, jež ukázala nedotečení kovu v celém objemu dutiny. Na základě těchto 

výsledků byly provedeny úpravy a znovu provedena simulace. Dle výsledků druhé simulace již 

došlo k vyplnění dutiny kovem. Pro kování byl zvolen stroj LZK 2500 P od firmy Šmeral a.s. 

se jmenovitou silou 25 MN. Na závěr bylo provedeno technicko-ekonomické zhodnocení 

nákladů na materiál pro výrobu celé série. 

Klíčová slova: Ocel C45, objemové tváření, zápustkové kování, příčné klínové válcování, závěr 

zbraně. 

 

 

ABSTRACT 
 

DIVIŠ Adam: Production of weapon conclusion. 
 

The thesis deals with the design of technology for production of weapon conclusion by die 

forging. The weapon conclusion will be made of C45 steel in series of 500 000 pieces per year. 

Before forging, the base semi-finished product will be treated using cross-wedge rolling 

technology. Thanks to the chosen production process, the forging will be made as four pieces. 

A simulation of the forging process was made for the created design. Results of a simulation 

showed that metal did not fill entire hollow. Based on these results was made changes in design 

and the simulation was performed again. According to the results of the second simulation, the 

hollow has already been filled with metal. For the forging was chosen the machine LZK 2500P 

from Šmeral a.s with a nominal force 25MN. In the conclusion there was a technical-economic 

evaluation of costs for the material required for production of entire series. 

Keywords: C45 steel, volumetric forming, die forging, cross wedge rolling, weapon conclusion. 
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ÚVOD [1], [2] 

Technologie tváření patří k nejstarším metodám zpracování kovů a jejich slitin. Prvotní 

snahy hrubě zpracovávat kov byly pomocí jednoduchých ručních nástrojů. Přelom ve vývoji 

přišel až během středověku, kde s vynálezem vodou poháněných bucharů, tzv. hamrů, začaly 

počátky strojního kování. Výraznější pokrok přišel až s vynálezem parou poháněných bucharů 

v 19. století. Začátkem 20. století jej začaly nahrazovat nejprve parohydraulické, 

poté hydraulické a mechanické lisy. V současnosti se technický rozvoj technologie výroby 

spíše zaměřuje na zdokonalování výrobního postupu již existujících technologií ve spojení 

s nekonvenčními metodami za účelem zvýšení ekonomické efektivity výroby. 

Technologie tváření patří k nejhospodárnějším metodám, co se týče úspory materiálu 

a energie, ale také z důvodu zvýšených mechanických vlastností vyráběných součástí a vysoké 

produktivity v porovnání s jinými technologiemi. Na druhou stranu většina nástrojů je 

jednoúčelových, vyrobených z ušlechtilé nástrojové oceli a jsou na ně kladeny vysoké nároky 

na přesnost a kvalitu, čemuž odpovídá i jejich cena, z tohoto důvodu se technologie tváření 

uplatní zejména v sériové či hromadné výrobě. 

Objemové tváření je nenahraditelnou technologií ve výrobě polotovarů (obr. 1), kde jsou 

rozměry polotovaru na budoucích funkčních plochách zvětšeny o malý přídavek určený 

k následnému obrobení, tak i rovnou finálních produktů, jako např. spojovacích prvků (šroubů 

a matek). Přetvoření materiálu probíhá za studena či za tepla, při současném působení vnějších 

sil bez porušení kontinuity materiálu (nesmí dojít ke vzniku trhlin). Výrobky zhotovené 

tvářením vykazují zvýšené mechanické vlastnosti díky ideálnímu průběhu vláknité struktury 

v tvářeném materiálu nebo vnesené deformaci, která zapříčiní zpevnění materiálu. 

  

Obr. 1 Příklad součástí vyrobených za pomoci objemového tváření [3], [4], [5] 
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1 ROZBOR SOUČÁSTI [6], [7], [8] 

Řešenou součástí je zbraňový závěr, viz obr. 2, s lehce upraveným designem inspirovaný 

součástí funkčního systému pušky Mauser M 98 (Gewehr 98) ráže 7,92 x 57 mm. Jeho uložení 

v pouzdru zbraně je zobrazeno červeně na obr. 3. 

Jedná se o opakovací dlouhou palnou zbraň, která byla v německé vojenské výzbroji od roku 

1898. Prvotní návrh konstrukce byl použit u modelu 1871. Postupem času se konstrukce zbraně 

vylepšovala, avšak systém Mauser zůstal téměř nezměněn. Vylepšený tvar tohoto závěru byl 

také použit u jedné z nejznámějších zbraní německé pěchoty za druhé světové války, 

Karabiner 98k. 

Z konstrukčního hlediska se jedná 

o odsuvný otočný závěr s uzamykacími 

ozuby (1). Pohyb závěru ovládá střelec 

pomocí kliky (2) po boku. Přímočarým 

pohybem závěru dojde k nabrání nábojnice 

ze zásobníku a jeho uzavření v nábojové 

komoře. Otáčivým pohybem po směru 

hodinových ručiček v rovině kolmé na osu 

vývrtu hlavně dojde k uzamčení nábojové 

komory. Díky tomu závěr pevně podepírá 

náboj (3) během celého děje výstřelu. Při 

zpětném pohybu závěru je vystřelená 

nábojnice vyhozena a nahrazena novou 

nábojnicí pomocí pružiny v zásobníku. 

Závěrový systém Mauser je velice spolehlivý a zároveň při relativně malém rozměru je 

schopen snášet velké síly. Spolehlivosti napomáhá také v krátká vzdálenost mezi čelem závěru, 

jež podpírá nábojnici a opěrnými plochami uzamykacích ozubů, čímž se zredukuje nežádoucí 

pružná deformace závěru a pouzdra na minimum.  

V ose závěru je vyvrtaná odstupňovaná díra pro bicí mechanismus (4) s kladnou tolerancí, 

avšak s malým tolerančním polem pro přesné vedení úderníku. Z přední strany je zhotoven 

závit, který slouží k uchycení mechanismu pojistky pro uzamčení/odemčení mechanismu 

spouště. Válcový povrch včetně uzamykacích ozubů je zapotřebí obrobit se zápornou tolerancí 

kvůli volnému uložení závěru v pouzdru zbraně pro snadný pohyb. Nefunkční prvky závěru, 

jako například klika, není potřeba obrábět. Netolerované rozměry jsou vyrobeny se střední 

Obr. 2 Model zadaného závěru 

Obr. 3 Uložení závěru v pouzdru zbraně [6] 
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třídou přesnosti m. Základní rozměry závěru, pro který bude zpracován výrobní návrh, jsou 

zobrazeny na obr. 4. Kompletně zakótovaná součást je na výkrese A3_DP_2020_01. 

Při výběru materiálu, ze kterého bude řešená součást zhotovena, je potřeba zohlednit 

požadavky jak z hlediska technologie výroby a požadované pevnosti, tak z hlediska ceny 

materiálu a složitosti jeho opracování. V době, kdy byla tato zbraň nejvíce používána, tedy za 

první světové války, bylo nejdůležitějším aspektem rychlé vyzbrojení armády. Bylo tedy 

zapotřebí vyrobit zbraně v počtu několika set tisíců až milionů kusů. V této době se závěry 

obvykle vyráběly pomocí přesného lití. Výrobky z odlitků, avšak nevykazují tak dobré 

mechanické vlastnosti, a proto se dnes závěry kovají.  Pro předpokládanou technologii kování 

je zapotřebí zvolit materiál, který je ideálně dobře tvářitelný a následně lehce obrobitelný, 

s požadovanými mechanickými vlastnostmi a cenově co nejlevnější. Při zohlednění těchto 

podmínek se se jako takový materiál nejlépe jeví ocel C45. 

Ocel C45 je nelegovaná ušlechtilá uhlíková ocel vhodná k tváření za tepla a tepelnému 

zpracování zejména k povrchovému kalení. Obrobitelnost je mírně zhoršena, což se řeší 

žíháním na měkko. Ocel je vhodná pro širokou škálu strojních součástí od kovaných hřídelů, 

ozubených kol, ojnic, spojovacích prvků, pák a dalších méně či středně zatěžovaných součástí. 

Mechanické vlastnosti a chemické složení jsou uvedeny v tabulce 1. Rozsah doporučených 

teplot pro tváření za tepla a tepelné zpracování oceli C45: 

• tváření za tepla: 850 až 1150 °C 

• normalizační žíhání: 840 až 870 °C při ochlazení na vzduchu 

• kalení: 830 až 860 °C při ochlazení v oleji a 800 až 830 °C při ochlazení ve vodě 

• popouštění: 530 až 670 °C při ochlazení na vzduchu 

žíhání na měkko: 680 až 720 °C při řízeném ochlazení v peci.  

Materiál Ocel C45 (1.1191) 

Mechanické 

vlastnosti 

Mez pevnosti 

Rm [MPa] 
Tažnost A [%] Mez kluzu Re [MPa] 

650-800 16 430 

Chemické 

složení 

Uhlík  

C [%] 

Mangan 

Mn [%] 

Křemík 

Si [%] 

Síra  

S [%] 

Fosfor 

P [%] 

0,42-0,50 0,50-0,80 max. 0,4 max. 0,035 max. 0,045 

Obr. 4 Základní rozměry zadané součásti 

Tab. 1 Základní mechanické vlastnosti a chemické složení oceli C45. [8] 
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1.1 Varianty výroby [1], [2], [9], [10], [11] 

Z existujících metod výroby zadané součásti je zapotřebí vzít v úvahu klady, zápory, 

sériovost výroby a ekonomické aspekty dané technologie, proto lze vyloučit třískové obrábění 

z tyčového materiálu, pro které by obrobení daného tvaru výrobku bylo značně neekonomické. 

Výrobní postup závěru lze předběžně navrhnout takto: výroba polotovaru, žíhání, třískové 

obrábění a ošetření povrchu před oxidací. 

Jelikož cílem diplomové práce je pouze návrh technologie pro výrobu ideálního polotovaru 

zadané součásti, tak se v následujících kapitolách nebudu zabývat obráběcími technologiemi 

a zaměřím se pouze na výběr a zhodnocení metod pro výrobu polotovaru. 
 

• Odlévání – metoda založená na odlití roztaveného kovu do formy, kde po ochlazení 

ztuhne do požadovaného tvaru. Dle odlévaného materiálu a členitosti, požadované 

jakosti a přesnosti odlitků se odlévá do forem z písku, kovových forem či skořepin. 

Zadaná součást by šla vyrobit všemi způsoby, avšak s ohledem na vysokou sérii je 

nevhodnější lití pod tlakem do studené 

komory (viz obr. 5). Odlité součásti se 

vyznačují heterogenní strukturou 

vzniklou tuhnutím kovu od povrchu ke 

středu, a tedy i rozdílnými 

mechanickými vlastnostmi v těchto 

místech. Další nevýhodou je odpad ve 

formě nálitků, které je potřeba u odlitků 

konstruovat z důvodu značného 

smrštění kovu, jež právě nálitek 

kompenzuje. Zhotovený odlitek má 

tvar finálnímu výrobku nebo je jen 

zvětšený o přídavek pro obrobení 

funkčních ploch. 
 

• Svařování (viz obr. 6) – proces sloužící k vytvoření nerozebíratelného spoje za pomoci 

tlaku nebo tepla či jejich kombinací. V tomto případě by byla použitelná metoda 

svařování za tepla, konkrétně metodou TIG, kdy by součást byla svařena ze dvou již 

obrobených částí (klika + tělo závěru). Jedná se o technologii obloukového svařování, 

při které hoří elektrický oblouk mezi netavitelnou elektrodou a základním materiálem, 

kde dochází vlivem vysokého odporu k jejich ohřevu. Základní materiál se v místě 

ohřevu roztaví a slije, při čemž lze do svarové lázně vkládat přídavný materiál. Aby 

elektroda snesla vysoké teploty a neroztavila se je vyrobena z wolframu. Svařování 

probíhá v inertní ochranné atmosféře, jež chrání tavnou lázeň před přístupem vzduchu 

a usnadňuje zapálení oblouku. 

Technologie se vyznačuje malou 

tepelně ovlivněnou oblastí 

a stabilním elektrickým obloukem. 

Tyto výhody jsou však vykoupeny na 

úkor produktivity (rychlosti 

svařování) a obtížné zvládnutí 

metody, zejména při ručním 

svařování. Pro svařování velkých 

sérii lze, i když za cenu vysokých 

počátečních nákladů, tuto technologii 

automatizovat za pomocí robotů.  

Obr. 5 Tlakové lití do kovové formy [12] 

Obr. 6 TIG svařování [13] 
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Tváření – vzhledem k rozměrům a složitosti tvaru je 

zřejmé, že jediná využitelná technologie je tváření za 

tepla s předkováním. Protože cílem předkování bude 

přerozdělení materiálu podél osy tyčového polotovaru, 

jeví se jako optimální metoda pro předkování příčné 

klínové válcovaní. 

     Příčné klínové válcování (PKV) se provádí na 

speciálních strojích pomocí válcových nástrojů (viz 

obr. 7) na kterých jsou připevněny klínové tvářecí 

elementy.  Tvářecí segmenty při otáčení válců 

vyvolávají v tvářeném polotovaru trojosou napjatost 

způsobující zredukování průměru a prodloužení 

vývalku ve směru šroubovice klínu. Vývalek je 

vytvořen během jedné otáčky válců. Výchozím 

materiálem pro zpracování je kruhová tyč ohřátá na 

kovací teploty (cca 1100 °C). PKV se užívá především 

k výrobě hřídelových dílů nebo polotovarů pro 

následné kování. Díky ideálnímu rozložení materiálu se 

u následného kování sníží kovací síla až o 25 % čímž se 

zvýší také životnost zápustek.  

     Technologie kování spočívá ve spěchování ohřátého 

hutního polotovaru buď to úderem či klidně působící 

silou. Tváření materiálu probíhá volně nebo ve tvarové 

zápustce (viz obr. 8), čímž se docílí přesného tvaru 

s minimálním přídavkem na obrábění. Zápustkové 

výkovky jsou obvykle zhotoveny v jedné až třech 

zápustkách bez potřeby znovu ohřátí materiálu mezi 

jednotlivými zdvihy. Výkovky vykazují zvýšené 

mechanické vlastnosti díky příznivému průběhu vláken, 

jež kopírují tvar, a vysokému stupni prokování, které 

odstraní heterogenní licí strukturu a metalurgické vady. 

Limitující parametr pro použití této technologie jsou 

maximální rozměry a váha zpracovávaného materiálu. 

     Ideální použití technologie kování v kombinaci s 

PKV je u velkosériové výroby, čímž dojde k rozložení 

nákladů na nástroje a jedná se tak o nejekonomičtější 

technologie z hlediska efektivního využití materiálu pro výrobu polotovarů pro 

následné obrobení. 

 

Z uvažovaných možností výroby zadané součásti se jako nevhodnější varianta jeví použití 

kombinace metod příčného klínového válcování pro zhotovení předkovku s ideálním 

rozložením materiálu a následného zápustkového kování na klikovém lisu. Touto volbou 

docílíme nejekonomičtější výroby polotovaru daného dílce s doprovodným zvýšením jeho 

mechanických vlastností. Pro zpracování danými metodami je ideálním polotovarem ocelová 

tyč kruhového průřezu v jakosti C45, jež je vhodná pro tvářní za tepla, i s dobrou obrobitelností 

ve vyžíhaném stavu. 

V následujících kapitolách bude zpracován podrobný teoretický rozbor vybraných 

technologií s potřebnými výpočty a výkresy pro návrh nástrojů a strojů k výrobě polotovaru 

zadaného dílce.  

Obr. 8 Princip zápustkového 

kování [15] 

Obr. 7 Schéma nástroje pro 

PKV [14] 
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2 TECHNOLOGIE VÝROBY [1], [2], [16], [18], [19], [30] 

V kapitole 1.1 byla zvolena výroba daného polotovaru dílce za pomocí kombinace 

technologií příčného klínového válcování a zápustkového kování na klikovém lisu. Obě 

technologie se řádí do kategorie objemového tváření za tepla, při kterých vlivem působení 

vnějších sil dochází v tvářeném materiálu ke vzniku trojosé napjatosti, jež zapříčiní plastickou 

(trvalou) deformaci tvářeného materiálu (viz obr. 9). 

Tváření malou deformační rychlostí se uskutečňuje nejčastěji skluzem. Při skluzu dojde 

k posunu jedné krystalické roviny (rovina nejhustěji obsazená atomy) proti druhé. Tento děj je 

zobrazen na obr. 9. Skluz je umožněn pohybem dislokací. S narůstajícím přetvořením dochází 

ke kumulaci dislokací a vytváření nových (mřížkových poruch), které si navzájem překážejí. 

Aby mohla deformace probíhat dále, je zapotřebí čím dál větší síly pro aktivaci pohybu dalších 

dislokací. Tento děj se nazývá deformační zpevnění a využívá se ho také ke zvýšení pevnosti 

materiálů. Při zvyšující se síle dojde v určité chvíli k překročení meze pevnosti tvářeného 

materiálu, čímž dojde ke vzniku trhlin. 

Při deformaci za tepla, avšak dochází k procesu rekrystalizace, při které vznikají nová 

krystalická zrna na úkor deformovaných. Při nízkých rychlostech tváření tak dochází 

k odstranění zpevnění již během nebo po dokončení tvárného procesu. Díky tomu v kombinaci 

s nižším přirozeným přetvárným odporem ohřátého materiálu na kovací teplotu, se sníží 

potřebná síla k přetvoření až desetkrát. 

Rekrystalizace probíhá za teplot vyšších 

jak teplota počátku rekrystalizace, 

zobrazena obr. 10.  

Při tváření dochází ke vzniku vláknité 

struktury přetvořením zrn v materiálu 

z hrubé dendritické struktury ingotu. 

Vlákna jsou tvořena z nečistot na 

hranicích zrn, která kopírují tvar 

deformovaného materiálu a příznivě 

ovlivňují jeho mechanické vlastnosti. 

Negativním doprovodným efektem tváření 

za tepla je zhrubnutí zrna, čímž se sníží 

mechanické vlastnosti i tvářitelnost kovu, 

proto je nezbytné dokončit kování těsně 

nad spodní kovací teplotou a snížit čas 

ohřevu a výdrž na kovacích teplotách na 

minimum.   

Obr. 9 Schéma elastické (pružné) a plastické (trvalé) deformace [16] 

Obr. 10 Oblast kovacích teplot v diagramu  

Fe-Fe3C [16] 
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2.1 Příčné klínové válcování [17], [18], [28] 

V prvé řadě je potřeba si ujasnit, že příčné klínové válcování (dále jen PKV) se provádí 

převážně dvěma způsoby, a to na stroji s nástrojem, který vykonává rotační pohyb a s nástrojem 

konající pohyb přímočarý vratný. Vzhledem ke strojům vyráběných v ČR bude následný rozbor 

technologie zaměřen na PKV prováděné na dvouválcovém stroji, konající rotační pohyb. 

Teoretická podstata tvářecího děje je však u obou stejná a stejně tak i návrh konstrukce nástrojů. 

Princip PKV na dvouválcovém stroji je schematicky 

znázorněn na obr. 11. Tyčový polotovar kruhového průřezu 

ohřátý na kovací teplotu je postupně tvarován během jedné 

otáčky pracovních válců, na kterých jsou připevněny klínové 

nástroje. Oba válce se otáčejí ve stejném směru a polotovar se 

mezi nimi, vlivem třecích sil od nástrojů, otáčí ve směru 

opačném. K udržení vývalku v ose mezi válci slouží opěrná 

lišta, umístěná za vývalkem, o niž se v průběhu rotace opírá. 

Tvářecí nástroj je tvořen dvojicí totožných kusů, kde na 

každém válci je upevněn jeden kus. Tvarově složitější nástroje 

jsou rozděleny na segmenty, čímž se usnadní výroba 

i případná výměna jen těch částí, které jsou opotřebovány. 

Kromě tvářecích nástrojů lze na válce připevnit i ostřihovací 

nože, které oddělí vývalek od zbytkového materiálu. 

Na obr. 12 je zobrazen rozvinutý průmět nástroje 

zobrazeného na obr. 11, který vznikne tak, že nástroj je 

ortogonálně promítnut na válcovou plochu souosou 

s pracovním válcem. Takto vzniklý průmět je poté rozvinut do 

roviny. Zobrazený nástroj je složen ze dvou šroubových ploch (levochodé a pravochodé). Tyto 

plochy se nazývají redukčními (1) a na obr. 12 jsou znázorněny dvěma přímkami ohraničující 

červenou oblast. Redukční plochy mají na povrchu zhotovené rýhování, jehož účelem je 

zvýšení součinitele smykového tření. Na redukční plochy 

navazují válcové plochy vyrovnávající (2), znázorněné 

zelenou oblastí. K přetvoření materiálu dochází převážně 

vlivem ploch redukčních, které v tvářeném materiálu 

vyvolají tahové napětí potřebné k jeho přemístění ve 

směru osy tvářence. Plochy vyrovnávající slouží 

k dosažení hladkého povrchu válcovaných ploch. Bez této 

plochy by na tvářenci vznikly ostré přechody ve formě 

závitů. Na konci nástroje jsou umístěny plochy hladící, a 

to válcová (3) a kuželová (4). Jejichž účelem je pouze 

finální vyhlazení (zkalibrováni) povrchu vyválcovaných 

ploch tvářence. 

 U složitějších vývalků je možné na každé šroubové 

ploše zhotovit více šroubovic, které však musejí mít stejné 

lineární stoupání, avšak s různými úhly stoupání. 

V rozvinutém ortogonálním průmětu nástroje se 

šroubovice jeví jako rovnoběžky svírající s osou nástroje 

úhel β, který je nazýván úhlem klínu. Druhým důležitým 

parametrem pro konstrukci nástroje je tvar tvořící čáry. Na 

obr. 12 je zobrazen nástroj, který má jednoduché šroubové 

redukční plochy, jejichž tvořící čáry jsou ve tvaru přímky 

svírající s osou šroubových ploch úhly α.  

Obr. 11 Schéma nástroje pro 

PKV [14] 

Obr. 12 Rozvinutý průmět nástroje 

pro PKV [17] 



 

17 

 

2.1.1 Mechanika tvářecího procesu PKV [17], [18], [28] 

K tomu, aby proces tváření při PKV správně 

fungoval, je potřeba aby se tvářený tyčový 

materiál odvaloval po nástroji. Avšak při 

redukci průměru vývalku, zobrazeného na obr. 

13, dochází ke změně odvalovacích poměrů. 

Při odvalování v rovině B jsou tedy obrátky 

rozdílné nežli v rovině C, a tím pádem musí 

docházet mezi rovinami B a C k jednomu ze 

dvou dějů, a to buď ke zkrucování tyče nebo 

k jejímu prokluzu po nástroji. V případě, že 

dochází k prokluzu, pak čisté odvalování 

probíhá pouze v rovině D, která se nachází 

mezi rovinami B a C. Při čemž mezi rovinami 

B a D dochází ke zpoždění rotace tvářence 

oproti nástroji, zatím co mezi rovinami D a C 

je tomu obráceně. Z tohoto důvodu je redukční 

plocha nástroje upravena rýhováním, jejímž 

účelem je zvýšení koeficientu tření, 

potřebného k rotaci tvářeného materiálu. Toto 

rýhování nedovolí normální klouzání nástroje 

po tvářenci, při čemž sebou unáší určitou horní 

vrstvičku materiálu. 

Plochy redukční a vyrovnávající vyvolávají 

v tvářené oblasti tvářence trojosou napjatost, 

kterou můžeme vzhledem k průběhu 

přemísťování materiálu vyjádřit hlavními napětími σ1 > σ2 > σ3 , při čemž jednotlivé napětí 

vyjadřují: 

• σ1 – tahové napětí ve směru osy x, 

• σ2 – tlakové napětí ve směru kolmém k ose vývalku a rovině procházející osami válců, 

• σ3 – tlakové napětí působící kolmo k ose vývalku a je rovnoběžné s rovinou procházející 

osami válců, 

Nejdůležitějším napětím, které způsobuje žádané přemístění tvářeného materiálu je tahové 

napětí σ1. Toto napětí je způsobeno x-ovou složkou Prx normálné síly Pr, vyvolanou působením 

redukční plochy nástroje na tvářenou tyč. Proti pohybu přemísťovaného materiálu působí síla 

Trx, která je x-ovou složkou třecí síly působící na stykové ploše nástroje a vývalku. 

Na obrázku 13 je zobrazen průběh optimálního tahového napětí σ1 v oblasti stykové plochy. 

Z průběhu křivky lze říci, že tahové napětí postupně roste od roviny C, kde má nulovou 

hodnotu, k rovině B, kde dosahuje svého maxima. Růst tahového napětí v této oblasti je 

způsoben snižující se velikostí příčného průřezu, za současného zvyšování velikosti tahové síly 

působící na tento průřez.  

Od roviny B k rovině A působí proti pohybu materiálu ve směru osy x navíc třecí síla Tvx. 

Tato třecí síla snižuje osovou tahovou sílu působící na stykové ploše tvářence tak, že její 

hodnota postupně se vzrůstající vzdáleností od roviny B klesá.  

Při PKV rotuje napěťový systém kolem osy tvářence, což může zapříčinit nechtěný vznik 

dutin v ose tvářence. Mikrodutiny, které se mohou vytvořit již během 2 až 5 otáček tvářence, 

vznikají působením tahových napětí. S rostoucím počtem obrátek, které tvářenec vykoná pod 

účinkem válců, dochází k jejich zvětšování. Toto zvětšení dutin je však již důsledkem plastické 

deformace vyvolané smykovým napětím, jehož velikost je závislá na tlakovém napětí.  

Obr. 13 Charakter průběhu tahového 

napětí σ1 ve tvářené oblasti [17] 
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2.1.2 Vliv úhlu α a β na napěťový stav [17], [18], [28] 

Při PKV dochází u tvářeného materiálu k prodlužování délky ve směru jeho osy za 

současného zmenšení průměru stykových ploch, vlivem převážně ploch redukčních, ale i za 

doprovodného působení ploch vyrovnávacích. Z toho vyplývá, že výsledná kvalita vývalků 

velice závisí na správném nastavení parametrů těchto ploch, zejména ploch redukčních. 

Tvar redukčních ploch je řízen dvěma hlavními parametry, a to redukčním úhlem α a úhlem 

klínu β, znázorněných na obr. 12. Jejich velikost, v závislosti na požadované redukci průřezu 

ΔS válcované tyče, pak významně ovlivňují výsledný napěťový stav ve tvářenci. Vliv 

nepříznivého napětí má vliv na vznik osových dutin či nechtěné prodlužování dříku vývalku 

a jeho nerovnoměrnou redukci. 

Pro přesné posouzení vlivu těchto úhlů na napěťový stav slouží matematické výrazy, které 

v sobě zahrnují i vliv veličiny koeficientu tření mezi nástrojem a tvářencem. Jelikož při tváření 

dochází ke složitému “ šroubovému “ pohybu činných ploch nástroje po tvářenci s nezbytným 

rýhováním redukčních ploch v kombinaci s jejich okujením a opotřebením, je pak přesné určení 

koeficientu tření nemožné. Z tohoto důvodu se matematické výrazy zjednodušují (uvažuje se 

konstantní koeficient tření), díky tomu lze alespoň částečně posoudit vliv úhlů α a β na 

napěťový stav. Aby docházelo k požadovanému přemístění materiálu ve směru osy tvářence, 

bez vzniku osových dutin, je nezbytné, aby v oblastech A až C existovalo tahové napětí σ1. Pro 

jednotlivé oblasti jsou odvozeny výrazy, podmiňující existenci tahového napětí v jednotlivých 

oblastech. 

Pro existenci tahového napětí v oblasti mezi rovinami B a C je nutné splnit podmínku dle 

výrazu: 

tg α  > μ,                          (2.1) 

kde: μ – koeficient tření [−]. 

V oblasti mezi rovinami A a B je existence tahového napětí σ1 vyjádřena pro tři různé 

varianty poměru veličin u a b. Kde veličina u znamená zkrácení délky l tvářené části materiálu 

za jednu polovinu obrátky tvářence. Lze ji nazývat válcovacím krokem. Jak bylo uvedeno 

v předchozí kapitole, tahové napětí od roviny B klesá vlivem zvětšující se třecí síly a nejnižší 

hodnoty nabývá v rovině A, která je pro nás proto důležitým místem pro další posuzování. 

Při válcování, kdy u < b, je existence tahového napětí σ1 v rovině A podmíněna výrazem: 

tg2 ∝ −
1 − k

k2
∙

1 + √1
k

π ∙ tgβ
tgα + μ

1 − k

k2
∙

1 + √1
k

π ∙ tgβ
< 0,                                                            (2.2) 

kde: k =
r

R
 [−], 

   kde:  r – poloměr dříku [mm], 
     R – poloměr tyče [mm]. 

Dle výrazu 2.2 lze říci, že tahové napětí σ1 v rovině A: 

• stoupá s rostoucím úhlem α, 

• stoupá s klesajícím úhlem β, 

• stoupá s rostoucí redukcí ΔS, 

• stoupá s klesajícím koeficientem tření µ. 
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Proložíme-li levou stranu výrazu 2.2 rovno nule a vyjádříme-li z rovnice tgα, získáme tím tak 

limitní hodnotu tgα, při které je napětí σ1 v rovině A nulové. V diagramu závislosti tgα na ΔS 

(viz obr. 14) je tato limita zakreslena křivkami 1 pro 3tři nejčastěji používané hodnoty úhlu β 

a koeficient tření µ = 0,35. V poli nad křivkou bude σ1 v rovině A tahové, naopak v poli pod 

křivkou bude napětí tlakové. 

Křivky 2 jsou sestrojeny dle podmínky existence tahového napětí σ1 v rovině A pro u = b 

plynoucí ze vztahu: 

tg ∝∙ tgβ =
1 − k

π ∙ k2
 .                                                                                                                        (2.3) 

Křivka 2 rozděluje oblast, kde napravo je oblast vyhovující podmínce u < b a nalevo oblast 

vyhovující podmínce u > b. 

Při válcování, kdy u > b je existence tahového napětí σ1 v rovině A podmíněna výrazem: 

tgβ <
1 − k

2μ ∙ π ∙ k2
 .                                                                                                                          (2.4) 

Jak je z výrazu 2.4 patrné, tahové napětí σ1 v rovině A při u > b není závislé na velikosti úhlu α 

a jeho velikost lze tedy ovlivnit pouze změnou úhlu β. Oblast platnosti uvedené podmínky je 

znázorněna na obr. 14, křížovým šrafováním nacházejícím se nalevo od křivky 2 v oblasti nad 

křivkou 1. 

Kombinace hodnot tgα a ΔS, jejichž průsečíky v diagramu na obr. 14 vycházejí mimo 

šrafovanou oblast, pro jednotlivé úhly β, má za následek vznik nepříznivého tlakového napětí 

σ1 v rovině A a tím i vznik dutin v ose vývalku či vytvoření zmetku. V ideálním případě je tedy 

potřeba, aby tahové napětí σ1 v rovině A bylo tahové, popřípadě nulové nesmí však nabývat 

větších hodnot napětí tlakového.  

Obr. 14 Diagram pro vyjádření tahového napětí σ1 v rovině A [17] 
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Šrafovaný prostor na obr. 14 znázorňuje oblast s existencí tahového napětí σ1, což však 

neznamená, že pro kombinace hodnot tgα a ΔS lze využít celou tuto oblast. Velikost tahového 

napětí σ1 roste s rostoucím úhlem α. Stoupne-li tento úhel příliš nad limitu dle výrazu 2.1 a je-

li redukce ΔS dostatečně velká, pak tahové napětí σ1 zapříčiní nežádoucí zeslabení dříku 

v rovině B, kde nabývá největší hodnoty. Aby k tomuto jevu nedošlo je potřeba volit úhel α tak, 

aby se průsečík hodnot tgα a ΔS pohyboval těsně nad křivkou 1. Oblast doporučených úhlů α, 

vytvořených na základě praktického testování válcováním je znázorněna v grafu na obr. 15, kde 

se jako optimální velikost úhlu α jeví rozsah od 20° do 25°, přičemž lze dosáhnout maximální 

možné redukce průřezu až 78 %. Další možností, jak snížit zmíněné tahové napětí v rovině B, 

je pomocí úpravy tvaru nástroje tím, že se přechodová hrana zaoblí rádiusem Rsmin o velikosti 

1 mm. Touto úpravou dojde k rozložení napětí z jednoho bodu do křivky zaoblení čímž se sníží 

či odstraní lokální zeslabení vyválcovaného dříku. 

  

Obr. 15 Pole doporučených úhlů α v závislosti na ΔS [17] 
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2.1.3 Vyrovnávací a hladící plochy nástrojů [17], [18], [28] 

Význam těchto ploch byl vysvětlen v kapitole 2.1. Jedná se o rotační plochy jejichž tvořící 

čára je totožná s tou částí vývalku, při jehož vytváření spolupůsobí. 

Minimální šířka vyrovnávací plochy pv, znázorněná na obr. 16, je zvolena na základě 

teoretických rozborů a praktických zkoušek. Její velikost musí být větší, než je délka dříku 

vyválcovaného za jednu polovinu obrátky tvářence: 

 pv > π ∙ R ∙ tgβ.             (2.5) 

Doporučená minimální šířka vyrovnávací plochy je: 

pv = 1,5 ∙ π ∙ R ∙ tgβ [mm]                 (2.6) 

Vytvořená vyrovnávací plocha často vyžaduje u nástrojů 

také zahloubení o velikosti hv. Praktické zkoušky 

u jednoduchých vývalků však ukázaly, že v případě je-li 

nástroj volen dle grafu na obrázku 14 a 15, je možné toto 

zahloubení neprovádět a ponechat vyrovnávací plochy 

libovolně široké bez nebezpečí vzniku nebo zvětšení 

dutin v osové oblasti tvářence. 

U složitějších vývalků, a hlavně u válcování vnějších 

ploch může v oblasti vyrovnávacích ploch vzniknout 

nepříznivý napěťový stav, při kterém je riziko vzniku 

vnitřních dutin. Toto riziko dále vzrůstá se zvyšujícím se 

počtem aktivních obrátek v oblasti, kde je napětí σ1 

tlakové. Teoreticky nelze přesně určit napěťový stav 

v celé oblasti vyrovnávacích ploch, a proto je 

doporučeno, při konstruování nástroje na novou součást, 

nejprve volit variantu bez zahloubení a teprve po 

odzkoušení procesu nástroj dle potřeby odlehčit, při 

dodržení minimální šířky vyrovnávací plochy dle 

výrazu 2.6. Velikost zahloubení hv je doporučeno volit 

minimálně 1 mm, případně větší v závislosti na způsobu výroby nástroje a jeho budoucí 

renovaci, tak aby se zahloubení nemuselo znovu vytvářet. 

Délka hladící plochy nástroje (obr. 16) se volí dle vztahu: 

1.5π ∙ Rh < lh < 2π ∙ Rh ,                      (2.7) 

 kde: Rh – maximální poloměr hlazené části tvářence [mm]. 

Delší hladící plochy zbytečně prodlužují nástroj a zvyšují tak jeho cenu, navíc se zvyšuje i počet 

aktivních obrátek tvářence a tím i riziko vzniku či zvětšení osových dutin. 

Neválcované plochy není doporučeno hladit, jelikož jejich průměrové tolerance jsou značně 

široké. K vyhlazení těchto ploch by při záporné toleranci vůbec nedošlo a při kladné toleranci 

by po hlazení vznikl ovál, a navíc by se zvýšilo riziko vzniku osových dutin. Dále se neporučuje 

hladit více částí tvářence s větším rozdílem jejich průměrů, a to s ohledem na jejich odvalovací 

poměry tvářence po nástroji, čímž by mohlo dojít ke zkrucování vývalku.  

Obr. 16 Rozvinutý nástroj pro 

PKV [17] 
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2.1.4 Zdrsnění redukčních ploch nástrojů [17], [18], [28] 

Úprava redukčních ploch rýhováním je nezbytně 

nutná pro roztočení a udržení rotace vývalku. Směr 

rýhování je zobrazen na obr. 17, kde je i zobrazen 

vhodný profil rýh. Podle teoretických rozborů 

a praktických zkoušek je nevhodné upravit celou šíři 

redukční plochy rýhováním. Ideální šířka rýhování je 

asi 2/3 délky redukční křivky. Pouze při malých šířkách 

redukční plochy je vhodné upravit plochu v celé šíři. 

2.1.5 Materiál a upínání nástrojů na pracovní 

válce [17], [18], [28] 

U volby materiálu nástrojů pro PKV je převážně 

požadována odolnost proti opotřebení, jelikož jejich 

redukční a vyrovnávací plochy jsou vystaveny 

značným třecím silám. Této vlastnosti lze dosáhnout 

pomocí tepelného zpracování povrchovým kalením či 

nitridováním. K povrchovému kalení je vhodný např. 

materiál 42 2735 dle ČSN, zatím co k nitridování např. 

materiál ČSN 42 2736. 

Nástroje lze vyrábět ve dvou konstrukčních typech: 

a) Nástroje skládané, u nichž jsou tvářecí 

segmenty přivařeny či smontovány k nosnému 

prvku vyrobenému ze zakruženého plechu. 

b) Nástroje celistvé, u nichž jsou segmenty 

vytvořené jako jednolitá tělesa z jednoho druhu 

materiálu. 

U nástrojů určené pro hromadnou výrobu, kde se roční série pohybuje ve stovkách tisíců kusů, 

je výhodnější vyrobit jednolité segmenty z předem odlitých polotvarů, kde je potřeba obrobit 

pouze funkční plochy. U takto vyrobených nástrojů je snazší renovace, montáž, skladování 

i tepelné zpracování. 

Nástroje jsou smontovány s pracovními válci pomocí klínových těles se závitovým otvorem, 

umístěných v rybinové drážce a upevňovacích šroubů. Rybinové drážky jsou na pracovních 

válcích vytvořeny po 20° kolem celého obvodu. Upínání nástrojů je doporučeno po 40°až 60°. 

Každý jednotlivý segment nástroje musí být opatřen jedním perem pro přenášení kroutícího 

momentu z pracovního válce na nástroj. 

Uchycení spodního pracovního válce v konstrukci stoje je provedeno tak, aby se pomocí 

jeho pohybu dala upravit rozteč mezi válci. Díky tomu lze snadno a rychle provést korekci 

rozteče po renovaci nástrojů či přenastavení stroje na výrobu jiné součásti. 

Na spodním válci je vytvořené lóže, do kterého vývalek po ukončení válcování spadne 

a další rotací válce je automaticky vyhozen do bedny či na pás umístěný pod strojem. 

 

  

Obr. 17 Rýhování redukčních ploch 

nástroje [17] 
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2.2 Zápustkové kování na svislém klikovém lisu [1], [2], [11], [16], [18] 

Jedná se o tvářecí metodu, při které je materiál, ohřátý na 

kovací teplotu, spěchován do tvaru dutiny nástroje neboli 

kovací zápustky, zobrazené na obr. 18. Zápustky se skládají ze 

dvou částí rozdělených pomocí dělící plochy na dolní a horní 

zápustku. Dutina zápustky má tvar finálního výkovku, přičemž 

se rozměry zpravidla zvětšují o velikost smrštění ohřátého 

kovu vlivem chladnutí. U ocelových výkovků se rozměry 

dutiny zvětšují o 1 %. Aby došlo k úplnému vyplnění dutiny 

zápustky, je objem tvářeného polotovaru větší než objem 

budoucího výkovku. Přebytečný materiál je vytlačen do 

výronkové drážky, který se v dalším kroku výroby odstraní na 

ostřihovacím lise. 

Kování na klikových lisech se vyznačuje nízkou rychlostí 

pohybu beranu (0,5 až 0,8 m.s-1), oproti kování na bucharu je 

tato hodnota asi 10krát menší. Vlivem této nízké rychlosti je 

materiál tvářen účinkem klidného tlaku, nikoliv rázem jako je 

to u bucharu. Díky tomu dochází k rovnoměrnější deformaci 

v celém objemu tvářeného materiálu. 

S ohledem na konstantní zdvih beranu lisu je problém 

provést jakékoliv přípravné operace ve smyslu prodlužování či 

rozdělování materiálu podél osy výkovku. Předkování lze 

realizovat pouze v omezené míře, jelikož je stroj zpravidla 

konstruován na maximálně tři zápustky (dvě předkovací 

a jedna dokončovací operace). Při zápustkovém kování je 

zapotřebí, aby se tvářený materiál pěchoval, nikoliv 

protlačoval. Při protlačování je velké riziko tvorby přeložek 

(viz obr. 19), což je nežádoucí. Proto se u složitějších výkovků 

využívá doplňkového tvářecího zařízení, což většinou bývají 

klínové válcovací stoje pro vytvoření ideálního polotovaru pro 

následné kování.  

Hotové výkovky se zbavují zbylých okují otryskáváním, 

tepelně zpracovávají, kontrolují, popřípadě kalibrují za 

studena. 

2.2.1 Klikový kovací lis [20] 

Jedná se o mechanický lis u něhož je tvářecí síla vyvozena z 

nastřádané kinematické energie rotujícího setrvačníku. Pomocí klikové 

hřídele a ojnice je rotační pohyb přenesen na přímočarý pohyb beranu. 

Vyznačuje se vysokou produktivitou, avšak z konstrukčního 

hlediska je zde nebezpečí přetížení stroje.  Z grafu pracovního zatížení 

na obr. 20 je jasně patrné, že maximální 

tvářecí sílu lze využít pouze těsně před dolní 

úvratí (DÚ), z čehož vyplývá, že lze jen 

obtížně tvářet velkou silou po delší dráze. 

Lis lze zatížit pouze takovou silou, jež 

nepřevýší předepsanou jmenovitou sílu Fj 

stroje. K přetížení stroje lze dojít i při 

vložení již zchladlého materiálu, který 

Obr. 18 Princip zápustkového 

kování [15] 

Obr. 19 Vada výkovku typu 

‘‘přeložka‘‘ [19] 

Obr. 20 Pracovní graf klikového lisu [20] 
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zákonitě vykazuje větší odpor vůči deformaci. Aby se předešlo poškození stroje přetížením, je 

stroj vybaven různými typy pojistek, jako jsou např. trhací či střižné kolíky. 

V žádném případě nesmí být beran uveden do pohybu, jestliže není vložen materiál pro 

tváření. Velikost mezery mezi zápustkami je totiž uvažována s doprovodným propružením celé 

soustavy, tím pádem při nezaloženém materiálu by mohlo dojít k dosednutí zápustek na sebe 

a následnému poškození nástrojů či stroje. 

2.2.2 Ohřev materiálu [1], [2], [11], [18] 

Kování probíhá zásadně za horních kovacích teplot, při kterých materiál vykazuje nejmenší 

deformační odpor, čímž se docílí lepšího vyplnění dutiny zápustky a snížení potřebné síly 

k přetvoření. Horní kovací teplota musí být vždy nižší, než je kritická teplota růstu zrna. 

U nízkouhlíkových ocelí závisí růst zrna především na obsahu uhlíku, přičemž s vyšším 

obsahem uhlíku se snižuje teplota křivky solidu a tím i horní kovací teploty. 

Doporučené pásmo kovacích teplot pro oceli 

je zobrazeno na obr. 21, přičemž horní kovací 

teplota je o 150 °C až 200 °C nižší než teplota 

solidu a spodní kovací teplota je 50 °C nad 

křivkou překrystalizace A3 u podeutektoidních 

ocelí, respektive nad křivkou A1 

u nadeutektoidních ocelí. U dokovaní vysoko 

nad spodní limitou kovacích teplot dochází 

zejména u velkých výkovků ke vzniku 

hrubozrnné struktury. Naopak při překročení 

dolních kovacích teplot dochází ke zvýšení 

anizotropie mechanických vlastností výkovku. 

Doprovodným efektem ohřevu materiálu je 

vznik tepelného pnutí, jež je řízeno rychlostí 

ohřevu, přičemž to závisí především na teplotní 

vodivosti a rozměrech ohřívaného materiálu. Zatím co u polotovarů do tloušťky 100 mm lze 

tepelné pnutí zcela zanedbat, u polotovarů větších rozměrů je zapotřebí řízeného režimu ohřevu, 

při kterém je po ukončení ohřevu rozdíl teplot mezi povrchem a středem polotovaru minimální. 

Je-li ohřívaný materiál vystaven okolní atmosféře, vznikne na jeho povrchu nežádoucí 

zoxidovaná vrstva. U oceli vznikají oxidy železa (nazývané okuje), tvořící křehkou vrstvu, která 

při deformaci opadává. Okuje se na ocelových polotovarech začínají tvořit již při teplotách cca 

700 °C. Dle způsobu a rychlosti ohřevu ztratí polotovar vlivem okují 1 až 3 % svého objemu. 

K nejvýraznějšímu opalu dochází u velkých polotovarů ohřívaných v komorových pecích, 

naopak díky rychlému indukčnímu ohřevu je opal minimální. Při vystavení ohřátého ocelového 

materiálu s CO2, H2O, O2 a H2 dochází na jeho povrchu k oduhličení. To má za následek snížení 

pevnosti a tvrdosti oduhličené vrstvy, která může dosahovat hloubky až 2 mm. K oduhličení 

dochází zejména při dolní kovací teplotě, zatímco při horní kovací teplotě převládá oxidace.  

Vzniku oxidycké vrstvy a oduhličení lze zcela zamezit ohřevem v inertní atmosféře.  

Na základě tvaru a rozměrů materiálu lze použít různé druhy ohřívacího zařízení: 

• Plynové pece – k ohřevu materiálu dochází spalováním směsi plynu a předehřátého 

vzduchu v uzavřené či průběžné komoře. Využitím redukčního plamene lze dosáhnout 

zmírnění tvorby opalu, avšak s výrazným oduhličením povrchové vrstvy. Pece tohoto 

typu se využívají výhradně pro ohřev objemnějších polotovarů při volném kování. 

• Elektrické odporové pece – dle způsobu ohřevu materiálu se dělí na zařízení s přímým 

průchodem proudu a na zařízení s nepřímím ohřevem. U přímého ohřevu je materiál 

zapojen do obvodu a prochází jím střídavý proud o velké intenzitě a malém napětí, čímž 

se pomocí vysokého odporu generuje teplo. U nepřímého ohřevu je materiál ohříván 

Obr. 21 Kovací teploty u ocelí [1] 
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sáláním tepla ze zabudovaných odporových článků. Výhodou odporových pecí je 

snadná regulace teploty změnou elektrického příkonu. 

• Elektrické indukční pece (obr. 22) – 

vytváření tepla indukcí spočívá v působení 

vířivých proudů v materiálu umístěném 

v elektromagnetickém poli cívky. Aby 

docházelo k rovnoměrnému ohřevu, musí 

tvar cívky těsně kopírovat tvar polotovaru. 

Při indukčním ohřevu většina tepla vzniká 

blízko pod povrchem polotovaru v tzv. 

hloubce vniku. Základní veličina pro určení 

optimální hloubky vniku je frekvence 

střídavého proudu induktoru, která se 

pohybuje v rozmezí od 50 do 10 000 Hz, 

kde čím větší je průměr polotovaru tím 

menší je použitá frekvence. Indukční ohřev 

je využíván ve velké míře v automatizovaných linkách k ohřevu kruhových či 

čtvercových přířezů. Hlavní předností indukčního ohřevu je jeho rychlost, při které 

nedochází k oduhličení a ztráty opalem jsou do 1 % objemu polotovaru.  

Pro snížení nákladů na ohřev je nezbytné, aby celý výrobní proces zahrnující tváření byl 

proveden během jednoho ohřevu materiálu. Přičemž ostřižení výronku se zpravidla provádí za 

dokovacích teplot. 

2.2.3 Konstrukce výkovků [1], [2], [11], [16], [18], [22] 

Návrh tvaru výkovku se provádí dle 

součásti, která má být kováním zhotovena. 

Rozměry součásti jsou zvětšeny 

o přídavky (zobrazené na obr. 23) 

nezbytné pro správné zhotovení výkovku 

a následné obrobení funkčních ploch. 

Proto je třeba, již při návrhu součásti, brát 

v úvahu technologické možnosti 

a konstrukční specifika dané technologie. 

Při návrhu výkovku se nejprve volí 

poloha dělící plochy. Ta rozděluje 

výkovek na část kovanou v horní, 

respektive dolní zápustce. Správné 

umístění dělící plochy musí zaručit snadné 

vyjmutí výkovku z dutiny zápustky. Proto 

je umístění dělící plochy zpravidla 

v polovině výšky největšího průměru či 

rozměru kolmého na směr rázu. Dělící plocha musí být, pokud 

možno v jedné rovině, v ojedinělých případech, kdy je tvar 

výkovku stupňovitý lze zhotovit plochu lomenou. Její umístění 

musí zaručit, že polotovar bude v dutině zápustky pěchován, 

nikoliv protlačován (viz obr. 24). Dutina zápustek je poté 

vytvořena tak, aby větší část výkovku byla umístěna v dolní 

zápustce, což nám zaručí, že výkovek, vlivem třecích sil, zůstane 

přichycen na spodní zápustce. 

  

Obr. 22 Indukční ohřev [21] 

Obr. 23 Přídavky u výkovků 

Obr. 24 Poloha dělící 

plochy [1] 
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Plochy součásti, na kterých je dle výkresu předepsané mechanické obrobení, je nutné zvětšit 

o přídavek. Odebráním tohoto přídavku se odstraní členitá povrchová vrstva, jež vznikla 

otryskáním zbylých okují. Navíc v povrchové vrstvě může docházet k oduhličení, které má za 

následek snížení pevnosti této vrstvy. Jednou z možností, jak určit velikost přídavku pro 

ocelové výkovky je dle ČSN 42 9030.  Dle této normy se velikost přídavku odvíjí od 

požadované přesnosti výkovku a určuje se na základě celkové délky součásti a největšího 

průměru kolmého na směr rázu. Pro nerotační součásti je přídavek určen ze střední hodnoty 

šířky a délky součásti ve směru kolmém na ráz. Doporučené hodnoty přídavku, pro obvyklou 

přesnost výkovku, jsou uvedeny v tabulce 2. 
 

Tab. 2 Přídavky na obrábění ploch pro obvyklé provedení. [22]        Rozměry v mm. 

Největší 

průměr, střední 

hodnota šířky a 

délky ve směru 

kolmo k rázu 

Největší výška hotového výrobku 

přes 25 40 63 100 160 250 400 

do 25 40 63 100 160 250 400  

přes do Přídavky na obrábění ploch 

 25 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0    

25 40 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5   

40 63 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5   

63 100 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5  

100 160 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 3,5  

160 250 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 

250 400 2,5 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 

400 630 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 

630 1000 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

 

Mimo přídavky na obrobení je nutné tvar výkovku upravit na tvar z technologického 

hlediska vhodný ke kování. Tato úprava zahrnuje úkosy na stěnách výkovku, zaoblení hran a 

přechodů, blány v otvorech, zvětšení tenkých stěn a žeber, které by nebylo možné kováním 

zhotovit, případně zjednodušení příliš komplikovaného tvaru. Jednotlivé přídavky jsou 

rozebrány níže: 

• Úkosy – zhotovují se na plochách, které jsou kolmé k dělící ploše z důvodu snazšího 

vyjmutí výkovku z dutiny. Vlivem smrštění kovu při chladnutí jsou úkosy na 

vnitřních plochách (např. předkovací trny otvorů) větší, nežli na plochách vnějších. 

V případě, že je použit vyhazovač, který nám zajistí snadné vyjmutí výkovku 

z dutiny zápustky, lze zvolit menší úkosy. Doporučené hodnoty úkosů dle normy 

ČSN 42 9030 jsou uvedeny v tab. 3. 

 

Tab. 3 Úkosy zápustkových výkovků. [1] 

Úkosy zápustkových výkovků na plochách Vnějších vnitřních 

Zápustkové výkovky se běžně zhotovují s úkosy 3 7 

Pro buchary a lisy bez vyhazovače se dovolují úkosy 7 10 

Pro lisy s vyhazovačem se dovolují úkosy 2° až 3° 3° až 5° 

Pro výkovky kované na vodorovných kovacích strojích 0° až 5° 0° až 5° 
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• Zaoblení hran a přechodů – usnadňuje tok tvářeného materiálu uvnitř dutiny zápustky 

a připívá k úplnému vyplnění hran. U ostrých hran by totiž nedošlo k zaplnění. 

Poloměr přechodů bývá 2,5 až 3krát větší, než poloměr zaobleni hran. V oblasti 

přechodů totiž dochází k největšímu opotřebení povrchu dutiny a je zde vysoké 

riziko tvorby přeložek. Velikost zaoblení hran r a přechodů R se urči dle tab. 4 

a obr. 25 z hodnot doporučované ČSN 42 9030. 

Tab. 4 Zaoblení hran r a přechodů R. [22]             Rozměry v mm. 

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 

 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 

 

• Kovací blána – jedná se technologický přídavek ve formě přepážky vytvořené 

v předkovaném otvoru, jelikož průchozí otvory nelze kováním zhotovit. Tato 

přepážka se následně proděruje. Předkování otvorů do průměru 20 mm je mnohdy 

příliš složité či neproveditelné, proto se součásti s otvory malých průměrů kovou 

s technologickým přídavkem. Na obrázku 26 je zobrazen obvyklý tvar kovací blány. 

Tloušťka blány s se vypočítá dle vztahu: 

s = 0,45√D − 0,25h − 5 + 0,6√h     [mm],      (2.8) 

kde: D – průměr otvoru [mm], 

   h – polovina výšky otvoru [mm]. 

 

  

Obr. 25 Zaoblení hran r a přechodů R u výkovku [22] 

Obr. 26 Obvyklý tvar kovací 

blány [1] 
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• Zesílení tenkých stěn a žeber – provádí z důvodu snažšího zatékání kovu do úzkých 

štěrbin. V místě tenkých žeber navíc dochází k intenzivnímu ochlazování, což dále 

znesnadňuje tok kovu a způsobuje vydírání povrchu dutiny. Doporučené hodnoty 

pro minimální tloušťku dna, blány disku a stěny výkovku dle ČSN 42 9030 jsou 

uvedeny v tab. 5 a určí se dle obr. 27. 

Tab. 5 Minimální tloušťka dna, blány, disku a steny s. [22]                    Rozměry v mm. 

Největší rozměr 

výkovku ve směru 

kolmo k rázu (B, 

D) 

Největší výška výkovku H 

přes 10 25 40 63 100 160 250 

do 10 25 40 63 100 160 250 400 

přes do Minimální tloušťka dna, blány, disku a stěny s 

 40 4 5 6 7 9    

40 63 5 5 6 7 9 11   

63 100 5 6 7 9 11 13 15  

100 160 6 7 9 11 13 15 17 20 

160 250 8 9 11 13 15 17 20 25 

250 400 10 13 15 17 20 25 30 35 

400 630   20 25 30 35 40 50 

630 1000   25 30 35 40 50 60 

2.2.4 Úchylky rozměrů a tvaru zápustkových výkovků [1], [22], [23],  [29]   

Úchylky zahrnují rozměry výkovku, přesazení, otřep a prohnutí. Úchylky zaoblení a hran 

doporučené normou ČSN 42 9030 jsou uvedené v tabulce. 6. 

 

Tab. 6 Mezní úchylky zaoblení a přechodů R a hran r. [22]        Rozměry v mm. 

  

Poloměr zaoblení 
Mezní úchylky 

přes do 

 10 
+0,50 

-0,25 

.R 

+0,25 

-0,50 

.r 

10 32 
+0,40 

-0,20 

+0,20 

-0,40 

32 100 
+0,30 

-0,15 

+0,15 

-0,30 

100  
+0,25 

-0,10 

+0,10 

-0,25 

Obr. 27 Minimální tloušťka dna, blány, disku a stěn výkovku [22] 
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 Při určování velikosti úchylek rozměrů se vychází z obtížnosti kování v závislosti na 

tvarové složitosti výkovku. Podle ČSN 42 9030 jsou hodnoty úchylek určeny z tvarové 

složitosti výkovků roztříděné normou ČSN 42 9002. Dle této normy se tvarová složitost 

zhodnocuje podle 5 kritérií do číselného kódu: 
 

• Tvarový druh: 

4 – výkovky kruhového průřezu plné 

   5 – výkovky kruhového průřezu duté 

   6 – výkovky hranolovitých tvarů plné i duté 

   7 – výkovky kombinovaných tvaru plné i duté 

   8 – výkovky s ohnutou osou 

   9 – výkovky složitých tvarů s přímou dělící plochou 

   0 – výkovky s lomenou dělící plochou 

• Tvarová třída – výkovky tvarového druhu 4, 5, 6, 7, a 8 se dělí do tvarové třídy na: 

1 – konstantní průřez 

   2 – kuželovité (jehlanovité, klínovité) 

    3 – jednostranně osazené 

   4 – oboustranně osazené 

   5 – osazené s kuželem (jehlanem, klínem) 

   6 – prosazené  

   7 – kombinované  

   8 – kombinované s kuželem (jehlanem, klínem) 

   9 – členité (u tvarového druhu 8 – výkovky háků) 

   0 – neobsazeno 

• Tvarová skupina – výkovky druhu 4, 6 a 7 s dělící plochou ve směru hlavní osy 

(technologické hledisko 1, 2) jsou zásadně děleny na výkovky bez otvoru (označené 

čísly 1 až 4) a na výkovky s otvorem (označené 5 až 8). Výkovky s dělící plochou 

kolmo na hlavní osu (technologické hledisko 3, 4, 5) a výkovky zhotovené na 

vodorovných kovacích lisech (technologické hledisko 6, 7, 8) jsou zásadně děleny 

na výkovky plné (označené čísly 1 až 4) a na výkovky duté (označené čísly 5 až 8). 

Jinak se výkovky rozdělují na výkovky nízké a vysoké nebo na výkovky krátké a 

dlouhé. Dále se třídí výkovky podle vzájemných poměrů výšek, poměrů šířek, 

velikosti úhlů ohybu nebo počtem ohybů, velikostí rozvidlení, počtu zalomení, úhlu 

polohy jednotlivých ramen zalomených hřídelů a velikosti úhlu natočení listů 

lopatek.“ 
 

• Tvarová podskupina – třídí výkovky na základě poměrů jednotlivých rozměrů a 

jejich přesahu. Pro určení úchylek je však toto roztřídění nepodstatné. 
 

• Technologické hledisko: 

1 – výkovky s dělící plochou ve směru hlavní osy – souměrné 

   2 – výkovky s dělící plochou ve směru hlavní osy – nesouměrné 

   3 – výkovky s dělící plochou kolmou na hlavní osu – souměrné  

   4 – výkovky s dělící plochou kolmou na hlavní osu – nesouměrné  

   5 – výkovky s dělící plochou kolmou na hlavní osu – s ozubením 

   6 – výkovky zhotovené na vodorovných kovacích lisech – souměrné 

   7 – výkovky zhotovené na vodorovných kovacích lisech – nesouměrné 

   8 – výkovky zhotovené na vodorovných kovacích lisech – s ozubením 

   9 – výkovky s více dělícími plochami 

   0 – neobsazeno  
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Po správném zatřídění výkovku podle tvarové složitosti se následně, dle tabulky 7, odečte 

stupeň přesnosti pro dané provedení, a to jak ve směru kolmém, tak i rovnoběžném s rázem. 

Hodnoty mezních úchylek pro vybrané stupně přesnosti jsou uvedeny v přílohách 1 až 3. 

Hodnoty mezních úchylek jsou udávány pro vnější rozměry. Pro vnitřní rozměry platí stejné 

hodnoty, ale s opačnými znaménky. 
 

Tab. 7 Stupně přesnosti pro obvyklé, přesné a velmi přesné provedení. [22] 

Tvarový 

druh 

Tvarová 

třída 

Tvarová 

skupina 

Tvarová 

podskupina 

Technologické 

hledisko 

Stupeň přesnosti pro 

provedení 

1 2 3 

Obvyklé přesné 
velmi 

přesné 

┴ ║ ┴ ║ ┴ ║ 

4;6;7 - 

1;5 

- 1 až 2 

5 5 4 4 3 3 

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

4;8 6 7 5 6 4 5 

4;5;6;7 1 až 5 

1 až 5 

- 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 

- - 6;7;8;9 
6 7 5 6 4 5 

6 až 8 7 7 6 6 5 5 

8 1 až 8 
1;2;3;4 

- - 
6 7 5 6 4 5 

5;6 7 7 6 6 5 5 

8 9 
1;2 

- - 
6 7 5 6 4 5 

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

9;0 - 
1;2;3;4 

- - 
6 6 5 5 4 4 

5;6;7;8 7 7 6 6 5 5 

 

Tolerance rozměrů zápustkového výkovku zahrnuje všechny rozdíly od jmenovitého 

rozměru, jako jsou neúplné zaplnění dutiny zápustky, výškové nedokování, opotřebení povrchu 

dutiny či nerovnoměrné smrštění výkovku při chlazení. Důležitost dodržení úchylek je zejména 

u ploch, které se neobrábějí, jelikož opotřebením dutiny zápustky se zvětšuje i rozměr výkovku. 

Hodnota dovoleného přesazení p (viz obr. 28a) a otřepu g (obr. 28b), vzniklého sestřižením 

výronku, je rovna hodnotě mínusové mezní úchylky pro daný rozměr kolmý k rázu. Hodnota 

dovolené jehly a (obr. 28c) je rovna plusové mezní úchylce daného rozměru ve směru rázu. 

Dovolený průhyb je dán mínusovou mezní úchylkou stanovoenou pro daný tepelně 

nezpracovaný výkovek. 

  

Obr. 28 Tvarové úchylky [22] 
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2.2.5 Konstrukce zápustek [1], [2], [11], [18] 

U svislých kovacích lisů je konstrukce zápustek zásadně ovlivněna charakterem nerázového 

průběhu kování. Zatěžovací síla zde roste relativně pomalu, proto není potřeba masivního bloku 

jako je tomu u bucharu. Dutiny zápustek jsou vytvořeny v samostatných zápustkových 

vložkách, které jsou zpravidla hranaté s upínací drážkou na zadní straně a úkosem na přední 

straně. 

Zápustkové vložky (1) jsou v pracovním 

prostoru lisu upnuty v pomocném držáku (viz 

obr. 29), který zajišťuje přesné vystředění horní 

a spodní zápustkové vložky díky vodícím kolíkům. 

Vodící kolíky jsou zalisovány ve spodní polovině 

držáku (2) a vedeny ve vodících pouzdrech 

v horním polovině držáku (3). Pomocný držák je 

konstruován pro tři páry zápustkových vložek, které 

jsou opřeny o kalené podložky (4) a samostatně 

upnuty pomocí lišty (5) na zadní straně a úpinky (6) 

na přední straně. V horním i spodním díle držáku je 

umístěn mechanismus (7) pro přenos síly od 

vyhazovače v beranu, respektive stole lisu. Držák je 

v pracovním prostoru lisu připevněn šrouby 

a přesně ustaven pomocí distančních vložek (8). 

Na klikovém kovacím lise lze tedy kovat jeden 

výkovek na tři operace (dvě předkovací a jedna 

dokovací), kde každá operace je provedena 

v jednom zdvihu lisu. Jelikož je zdvih klikového 

lisu konstantní, lze výkovek dále tvářet pouze po 

přemístění do další dutiny zápustky. Aby se snížilo excentrické zatížení stroje je zápustková 

vložka s dokovací dutinou, u které je potřeba největší přetvárné síly, umístěna uprostřed. 

Jelikož je snahou tvářený materiál pěchovat a nikoliv protlačovat, je výkovek kován nejprve 

v předkovacích dutinách, kde postupně získává tvar podobný dutině dokovací. Výkovek, který 

je kován na tři operace (viz obr. 30) je často při první operaci pouze napěchován mezi 

rovnoběžnými deskami. Při této operaci dojde mimo cílené přetvoření i k opadání okují, které 

jsou následně z prostoru zápustky vyfouknuty. Spěchovaný materiál je přemístěn a založen do 

druhé předkovací zápustky. Zde je přetvořen do tvaru podobného dutině dokovací zápustky, 

přičemž je zapotřebí tvar upravit tak, aby se předkovek dal snadno ustavit při poslední operaci. 

Po přemístění a ustavení předkovku do třetí dokovací zápustky je zhotoven konečný tvar 

výkovku s výronkem a blánou v případném předkovaném otvoru. 

Obr. 29 Držák zápustkových vložek [1] 

Obr. 30 Postup kování na svislém kovacím lise [1] 
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Tvar dokovací dutiny je zhotoven dle výkresu výkovku, přičemž rozměry větší než 10 mm 

jsou zvětšeny o míru smrštění kovu při jeho ochlazení (1 % u nízkouhlíkových ocelí). Po 

obvodu celého tvaru výkovku v dělící ploše je potřeba navrhnout výronek, který slouží jak 

zásobník přebytečného materiálu vytlačeného z dutiny. U klikových lisů je výronková drážka 

otevřená, zápustky na sebe nedosedají, neboť zdvih klikových lisů je konstantní a tím i poloha 

dolní úvratě. Tvary výronkových drážek používaných u klikových lisů jsou zobrazeny na 

obr. 31. 

Rozměry výronkové drážky, zvláště můstku, je potřeba volit s ohledem na členitost 

výkovku, neboť můstek je hlavním regulátorem měrného tlaku v dutině zápustky. U složitějších 

výkovků je pro úplné zaplnění dutiny potřeba větších měrných tlaků. Toho se docílí snížením 

výšky můstku a zvětšením jeho délky. U jednoduchých výkovků je tomu naopak. Je však 

potřeba brát v úvahu i proveditelnost ostřižení výronku. 

Dle normy ČSN 22 8306 se nejprve pomocí nomogramu, zobrazeného na obr. 32, určí výška 

můstku z průměru, respektive plochy průřezu výkovku v oblasti dělící plochy a jeho hmotnosti.  

  

Obr. 31 Doporučené tvary výronkových drážek [23] 

Obr. 32 Nomogram pro stanovení výšky můstku h [23] 
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Zbylé rozměry se poté dopočítají z níže uvedených vztahů: 

• Šířka můstku: 

b = 3 ∙ h     [mm].                                 (2.9) 

• Hloubka zásobníku: 

n = 0,4 ∙ h + 2     [mm].                                 (2.10) 

• Poloměr zaoblení přechodu r do dělící plochy: 

r =
√SV

200
+ 0,04 ∙ HD     [mm],                                (2.11) 

kde: SV – plocha výkovku bez výronku v dělící rovině [cm2], 

HD – hloubka spodní dutiny zápustky [mm]. 

• Objem výronku: 

Vvýr = O ∙ [b ∙ h + (n +
h

2
) ∙ B𝑉]     [mm3],                                 (2.12) 

kde: O – obvod výkovku bez výronku v dělící rovině [mm], 

BV – šířka otřepu v zásobníku [mm]. 

Pro výkovky o hmotnosti do 0,5 kg se šířka otřepu v zásobníku B volí 10 mm, do 2 kg 

se volí 15 mm a nad 2 kg se volí 20 mm. 
 

Zápustky se vyrábějí z nástrojové oceli třídy 19 např. 19 662 nebo 19 720, které se vyznačují 

žáru pevností a zvýšenou odolností proti otěru. K zvýšení životnosti nástroje se dutina zápustky 

leští, čímž se sníží vzniklé tření, dále se předehřívá na 200–300 °C a maže směsí oleje a grafitu. 

2.2.6 Vyhazování výkovku [23] 

Při kování dochází mezi tvářeným kovem a dutinou zápustky k tření, jež brání v pohybu 

kovu jak při vyplňování dutiny, tak i při jeho vyjímání. Zejména u členitých výkovků je 

zapotřebí použít vyhazovače, které vytlačí uvízlý výkovek z dutiny. Pohyb vyhazovače je 

vyvozen od pohybu beranu přes pomocný mechanismus. Tvar vyhazovačů je závislý na tvaru 

výkovků. U výkovků s předkovaným otvorem se používá vyhazovač prstencového tvaru (viz 

obr. 33), jelikož by při použití kolíkového vyhazovače (viz obr. 34) mohlo dojít k proděravění 

předkované blány. Doporučené tvary a rozměry vyhazovačů se určí dle normy ČSN 22 8306.  

Obr. 33 Prstencový vyhazovač [23] Obr. 34 Kolíkový vyhazovač [23] 
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2.2.7 Výchozí polotovar [1], [2], [18] 

Pro zápustkové kování na svislých klikových lisech se nejčastěji používá dělený tyčový 

polotovar kruhového průřezu. Jednoduché výkovky rotačního tvaru se kovají z nastříhaných 

špalíků, jejichž objem Vpol je určen z objemu výkovku Vv a dále zvětšen o objem výronku Vvýr 

a objem materiálu Vo, který se znehodnotí při ohřevu polotovaru, tedy: 
 

𝑉𝑝𝑜𝑙 = 𝑉𝑣 + 𝑉𝑣ý𝑟 + 𝑉𝑜                         (2.13) 

Objem znehodnoceného materiálu tzv. opalu, je závislý na způsobu ohřevu. Při indukčním 

ohřevu je velikost opalu asi 1 % z objemu výkovku, kdežto u ohřevu v odporové či plynové 

peci je velikost opalu výrazně vyšší, a to až 3 %. 

U nerotačních tvarově složitých výkovků se 

objem výchozího polotovaru určuje pomocí tzv. 

průřezového obrazce, zobrazeného na obr. 35. 

Výkovkem se nejprve vede síť příčných řezů 

v místech, kde se tvar výkovku výrazně mění. 

Obsahy jednotlivých průřezů se zvětší o plochu 

příčného průřezu výronku a ve vhodném měřítku 

se vynesou jako pořadnice. Spojením koncových 

bodů těchto pořadnic se získá průřezový 

obrazec. Plochy jednotlivých průřezů lze 

přepočítat na průměry, a tím získat tvar ideálního 

předkovku. Vypočtením plochy pod křivkou 

průřezového obrazce získáme objem výkovku 

s výronkem, z kterého lze vypočítat redukovaný 

ideální předkovek. Redukovaný ideální 

předkovek nám ukazuje, jaké množství 

materiálu je nutné přemístit, podél jeho osy, 

z dříku do hlavy předkovku. 

Využije-li se k přemístění materiálu technologie příčného klínového válcování, pak se 

z tvaru ideálního předkovku určí tvar skutečného předkovku (vývalku). V tomto případě bude 

průměr výchozího polotovaru velikosti maximálního průměru vývalku a z potřebného objemu 

se poté dopočítá jeho délka. 

2.2.8 Výpočet kovací síly [1], [11], [18], [23], 

Pro výpočet kovací síly se vychází především z přirozeného přetvárného odporu materiálu 

za kovacích teplot a velikosti výkovku. Při výpočtech je dále brán ohled na tvar výkovku, 

rozměry výronkové drážky a tření mezi tvářeným kovem a dutinou zápustky. Kovací síla se 

počítá především pro závěrečnou fázi kování v dokovací dutině, kde je obvykle potřeba největší 

síly k úplnému vyplnění dutiny. 

V zásadě existují tři typy výpočtů, a to odvozením z nomogramu, z empirických vztahů či 

z teoretického výpočtu deformačních odporů. Nejpřesnější a normou ČSN 22 8306 

doporučovaný výpočet je podle Tomlenova pomocí deformačních odporů v jednotlivých řezech 

výkovku. Při tomto výpočtu se vychází z teorie, že deformační odpor ve fázi, kdy tvářený 

materiál vytéká do výronkové drážky, roste od okraje k ose výkovku. 

  

Obr. 35 Stanovení tvaru polotovaru pomocí 

metody průřezového obrazce [1] 
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Při výpočtu kovací síly pro nekruhové výkovky se nejprve vedou řezy v jednotlivých 

v místech, jež určují geometrický tvar výkovku (viz obr. 36). 

Následně se v uvažovaných průřezech vypočtou deformační odpory. Vzorový příklad 

výpočtu je uveden pro řez A (zobrazený na obr. 37): 
 

σdA0 = 1,285 ∙ RmT ∙ C0     [MPa],                     (2.14)

  kde: RmT – pevnost materiálu za kovací teploty [MPa], 

C0 – Součinitel snížení plasticity v oblasti výronku vlivem snížení teploty [-], (volí 

se 2 až 4 dle členitosti výkovku), 
 

σdA1 = σdA0 + RmT ∙ C0 ∙
yA1

zA1
    [MPa],                                                                                 (2.15) 

σdA2 = σdA1 + RmT ∙
yA2

zA2
             [MPa], 

σdAn = σdAn−1 + RmT ∙
yAn

zAn
       [MPa]. 

kde: yAn – šířka příslušné části výkovku [mm], 

zAn – výška příslušné části výkovku [mm], 

Dále se vypočte plocha vzniklá pod křivkou deformačních 

odporů: 

M0 = σdA0 ∙ (y0 + 2 ∙ x0)                                                    (2.16) 
 

M1 = MA−A = 2 (σdA0 ∙ yA1 +
σdA1 − σdA0

2
yA1 + σdA1 ∙ yA2

+
σdA2 − σdA1

2
yA2)     [N. mm−1]         (2.17) 

 

Obdobně se vypočtou hodnoty ploch i u ostatních řezů. 

  

Obr. 36 Výkovek [18] 

Obr. 37 Průřez v rovině A [18] 
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Pro výpočet tvářecí síly je zapotřebí sestrojit graf (zobrazený na obr. 38) z vypočtených 

ploch jednotlivých řezů tak, že ke každé ploše přiřadíme odpovídající vzdálenost xj. 

Vypočtením plochy pod křivkou grafu Mi=fce (xj) získáme normálovou složku Fn tvářecí 

síly FK: 
 

Fn = M0(x0 + x1) + (M1 − M0)
x0 + x1

2
+ ⋯ + M6 ∙ x6 + (M5 − M6)

x8

2
     [N],       (2.18) 

 kde:  xj – úsek výkovku, kde je plocha Mi konstantní [mm]. 

Krom normálové síly je potřeba při výpočtu kovací síly brát v úvahu i síly potřebné 

k překonání tření na bočních stěnách: 
 

Ft =
RmT

2
∙ S′     [N],                                                                                                                    (2.19) 

kde: S´ - plocha všech kolmých stěn (zkosené a zaoblené se do kolmých promítnou)                         

v horním dílu zápustky. 
 

Výsledná kovací síla se pak skládá ze součtu normálové a tangenciální složky: 

FK = Fn + Ft     [N],                                                                                                                     (2.20) 

U rotačně symetrických výkovků je postup výpočtu obdobný. Na rozdíl od nekruhových 

výkovků lze pouze pomocí jednoho řezu zobrazit celý tvar, z kterého se vypočtou pomocí 

vztahů 2.14 a 2.15 deformační odpory pro příslušné plochy. Vypočtené hodnoty deformačních 

odporů se poté vynesou do grafu pod geometrický model, čímž vznikne křivka průběhu 

deformačního odporu ve výkovku. Normálová složka kovací síly je pak rovna objemu tělesa 

vzniklého rotací plochy ohraničené touto křivkou. Tangenciální složka síly se poté stanoví 

stejným způsobem jako u nekruhových výkovků. 

  

Obr. 38 Graf závislosti Mi=fce (xj) [18] 
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3 NÁVRH VÝROBY 

Řešenou součástí je zbraňový závěr pušky Mauser M 98, s lehce upraveným designem 

(č. v. A3_DP_2020_001), jež by se vyráběl pomocí technologie zápustkového kování 

a následným obrobením funkčních ploch. Tato diplomová práce se nicméně zaměřuje pouze na 

řešení postupu kování. Součást je z oceli C45 (1.0503, ČSN 12 050), s předpokládanou výrobní 

sérií 500 000 ks/rok. 

Výkovek součásti (zobrazený na obr. 39) lze dle jejího tvaru rozdělit na dvě specifické části, 

dřík a kličku. Dřík, jakožto válcová část závěru, lze vykovat bez větších obtíží. Problém nastává 

v oblasti kličky. V úvahu připadají dvě varianty výroby: 
 

a) Vycházet z tyčového polotovaru s konstantním průřezem a v operaci 

předkování polotovar ohnout o 90°. 
 

b) Kovat dvoj či čtyř-kus z polotovaru s proměnným příčným průřezem. 

 

 

 

 

 

 

Již z prvního porovnání obou postupů vyplývá, že druhý způsob bude, jak z pohledu 

technologického, tak zejména ekonomického výhodnější. Problémem tohoto způsobu kování je 

skutečnost, že je potřeba přemístit velké množství materiálu do strany kolmo k ose výkovku. 

Nastává zde riziko, že při kování nedojde k úplnému zatečení tvářeného kovu do oblasti 

kuličky, která se nachází na konci kličky. 

Před samotným kováním je nutné pomocí vhodné technologie přerozdělit materiál 

výchozího polotovaru tak, aby právě v oblasti kličky bylo dostatečné množství materiálu pro 

úplné zaplnění dutiny zápustky. Pro tuto operaci byla jako nejvhodnější zvolena technologie 

příčného klínového válcování. Vytvořený předvalek pak poslouží jako polotovar pro následné 

kování na svislém kovacím lise, kde se výkovek postupně vykove ve třech zápustkách. Díky 

využití technologie PVK lze součást vykovat jako dvoj-kus, případně čtyř-kus (viz obr. 40). 

Dovolí-li rozměry zápustek zhotovit dutinu pro 4 výkovky, je výhodnější použít tuto variantu, 

jelikož se tím usnadní ustavení předkovků v zápustkách a zároveň se tím zvýší produktivita.  

Obr. 39 Model výkovku závěru 

Obr. 40 Model čtyř-kusu výkovku s ideálně vytvořeným výronkem 
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3.1 Konstrukce výkovku 

Pro výrobu zadané součásti kováním je nezbytné dodržet pravidla a postupy technologie, 

a upravit její tvar tak, aby jej bylo možné bez problému vyrobit. Tyto náležitosti jsou popsány 

a provedeny dle normy ČSN 42 9030: 
 

a) Dělící rovina – pro snadné vyjímání je umístěna v polovině výšky součásti, procházející 

osou dříku i kličky, viz obr. 41. 

b) Přídavek na obrábění – zvolen podle tabulky 2 ze střední hodnoty šířky a délky ve směru 

kolmo k rázu a největší výšky hotové součásti: 
 

• Střední hodnota šířky a délky ve směru kolmo k rázu: 

∆Ls =
ls + bs

2
=

160 + 82

2
= 121 mm,                                                                      (3.1) 

  kde: ls – největší délka součásti [mm], 

    bs – největší šířka součásti [mm]. 

• Výška: 

Hs = 24,3 mm                                                                                                                    

Dle tabulky 2 spadá střední hodnota šířky a délky vypočtená ve vztahu 3.1 do rozmezí 

hodnot 100 až 160 mm a výška součásti nepřekračuje hodnotu 25 mm. Příslušným mezím 

je přiřazena hodnota přídavku na obrobení o velikosti 2 mm. Obráběné plochy, které jsou 

zvětšeny o přídavek, jsou zobrazeny na obr. 42 červenou barvou. 

c) Technologické přídavky – tvar výkovku musí být upraven tak, aby jej bylo možné 

vykovat. Vnitřní otvory, které má konečná součást v ose dříku nelze předkovat, proto bude 

v tomto místě uvažován technologický přídavek. Dále je nutné u výkovku zaoblit všechny 

hrany a přechody a na svislých stěnách zhotovit úkosy.  

  

Obr. 41 Poloha dělící roviny 

Obr. 42 Plochy zvětšené o přídavek na obrobení 



 

39 

 

• Zaoblení hran r a přechodů R – hodnoty zaoblení se zvolí, dle tabulky 4, na základě 

výšky h a poměru výšky h a šířky f příslušných stěn výkovku zobrazených na obr. 

43, 44 a 45: 
 

h1

f1
=

12

16
= 0,75           → r1 = 2 mm                                                                          (3.2) 

h2

f2
=

1,2

16
= 0,075        → r2 = 2 mm, R2 = 6 mm 

h3

f3
=

10,8

14
= 0,77        → r3 = 2 mm 

h4

f4
=

3,4

14
= 0,24           → r4 = 2 mm, R4 = 6 mm 

h5

f5
=

3,4

64
= 0,05           → r4 = 2 mm, R4 = 6 mm 

h6

f6
=

4,8

19,8
= 0,24         → r4 = 2 mm, R4 = 6 mm 

Vypočtené poměry jsou ve všech 

případech menší jak 2 a zároveň 

výšky příslušných stěn součásti 

nejsou větší jak 25 mm. Podle tab. 4 

budou tedy všechny hrany zaobleny 

minimálně na R2 a přechody na R6. 
 

• Úkosy – pro snazší vyjímaní 

výkovku z dutiny jsou na svislých 

stěnách výkovku zhotoveny úkosy. 

Jejich velikost je zvolena dle tab. 3, kde pro lis s využitím vyhazovačů je doporučená 

hodnota úkosů na vnějších plochách 2° až 3°. Pro snazší vyjímání je zvolena horní 

hranice tedy 3°. Plochy, na kterých jsou vytvořeny úkosy jsou zobrazeny na obr. 43.  

Obr. 43 Zaoblení hran a přechodů 

Obr. 44 Zaoblení hran a přechodů 

Obr. 45 Zaoblení hran a přechodů 



 

40 

 

3.1.1 Mezní úchylky rozměrů výkovku 

Všechny rozměry výkovku jsou tolerovány dle normy ČSN 42 9030. Dle této normy se 

mezní úchylky stanoví na základě složitosti tvaru výkovku určené normou ČSN 42 9002: 
 

• Tvarový druh - 4 - výkovky kruhového průřezu plné 

• Tvarová třída - 4 - výkovky oboustranně osazené 

• Tvarová skupina – 2 – výkovky bez otvoru L ≤ 3B a H > 2H1 

• Tvarová podskupina – 0 – bez přesahu 

• Technologické hledisko - 1 - výkovky s dělící plochou ve směru hlavní osy – 

souměrné 

Výsledné číselné označení výkovku dle složitosti jeho tvaru je 4420-1. 

Podle označení výkovku se následně dle tab. 7 určí stupeň přesnosti rozměrů. Pro obvyklé 

provedení budou rozměry kolmé k rázu zhotoveny v přesnosti IT5 a rozměry rovnoběžné 

s rázem v přesnosti IT6. V přílohách 1 a 2 jsou uvedeny mezní úchylky pro tyto stupně 

přesnosti, které se určí ze střední hodnoty šířky a délky výkovku ve směru kolmo k rázu 

a největší výšky výkovku ve směru rázu: 
 

• Mezní úchylky rozměrů kolmých k rázu jsou  −0,6
+1,2

 mm. 

• Mezní úchylky rozměrů rovnoběžných s rázem jsou  −1
+1,9

 mm. 

• Mezní úchylky poloměrů zaoblení hran a přechodů se stanoví vynásobením hodnoty 

příslušného zaoblení s hodnotou v tabulce 6, přičemž u zaoblení s poloměrem menším 

jak 3 mm se záporné meze neuvádí. 

• Hodnoty dovoleného přesazení (p) a otřepu (g), vniklého po sestřižení výronku, jsou 

rovny hodnotě mínusové mezní úchylce rozměrů kolmých k rázu: 

p = g = −0,6 mm 

3.2 Návrh výronkové drážky 

Pro výkovek byl zvolen obvyklý typ výronkové drážky dle obr. 31a. U nerotačních výkovků 

se výška můstku výronku určí pomocí nomogramu na obr. 32 z plochy průřezu Sv v dělící 

rovině výkovku a jeho hmotnosti m. Hodnoty potřebných parametrů byly zjištěny pomocí 

programu Autodesk Inventor z modelu výkovku: 
 

• Sv = 46,34 cm2 

• m = 0,6 kg 

Zhotovením přímky protínající osu hmotnosti a plochu průřezu v uvedených hodnotách, 

získáme optimální výšku můstku h = 1,43 mm pro daný výkovek. Pro konstrukci zápustek je 

hodnota výšky můstku zaokrouhlena na h = 1,5 mm. Zbylé rozměry se vypočtou ze vztahů 

závislých na výšce můstku: 
 

• Šířka můstku b – vypočtena dle vztahu (2.9): 

b = 3 ∙ h = 3 ∙ 1,5 = 4,5 mm 

• Hloubka zásobníku n – vypočtená dle vztahu (2.10): 

n = 0,4 ∙ h + 2 = 0,4 ∙ 1,5 + 2 = 2,6 mm 
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• Poloměr zaoblení přechodu r do dělící plochy – vypočten dle vztahu (2.11): 

𝑟 =
√𝑆𝑉

200
+ 0,04 ∙ 𝐻𝐷 =

√4634

200
+ 0,04 ∙ 10,05 = 0,74 𝑚𝑚 

Pro zvýšení životnosti je zaoblení přechodu zvětšeno na 1 mm. 

• Objem výronku – vypočten dle vztahu (2.12): 

Ve výpočtu je uvažováno s velikostí otřepu 

BV = 11 mm. Obvod výkovku v dělící rovině 

O = 494,7 mm byl zjištěn pomocí programu 

Autodesk Inventor. 

Vvýr = O ∙ [b ∙ h + (n +
h

2
) ∙ BV] 

Vvýr = 494,7 ∙ [4,5 ∙ 1,5 + (2,6 +
1,5

2
) ∙ 11] 

Vvýr = 21569 mm2 

Vypočtené rozměry výronkové drážky jsou zobrazeny 

na schématickém obrázku 46. 

3.3 Návrh polotovaru 

Určit polotovar pro výkovky nekruhových tvarů je obtížné, a přitom zásadní pro jeho 

správné vykování. Tvar polotovaru by měl respektovat tvar výkovku, proto u zadané součásti 

nelze použít jako polotovar pro kování 

kruhovou tyč. Z tohoto důvodu je potřeba 

navrhnout, pomocí metody průřezového 

obrazce, polotovar s ideálním tvarem pro 

správné zhotovení výkovku, jež by měl 

zároveň pouze malé množství odpadu ve 

formě výronku. 

Průřezový obrazec je vytvořen z modelu 

výkovku s ideálním výronkem (na obr. 47 

zobrazen modře), jehož délka se skládá 

z délky můstku a předpokládaného zaplnění 

zásobníku výronkové drážky do vzdálenosti 

11 mm. Rozměry modelu jsou zvětšeny 

o 1 %, které polotovar ztratí ve formě opalu. 

Při vytváření průřezového obrazce se nejprve 

v místech, kde se mění tvar výkovku, vede 

síť příčných řezů, viz obr. 47. Zjištěné 

obsahy příslušných řezů, jejichž hodnoty 

jsou uvedeny v příloze 3, jsou vyneseny do 

grafu na obr. 48.  Propojením vynesených 

bodů přímkami získáme průřezový obrazec.  

  

Obr. 46 Tvar a rozměry výronkové 

drážky 

Obr. 47 Řezy vedené výkovkem 
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Pro vytvoření ideálního tvaru předkovku se obsahy jednotlivých průřezů přepočítají na 

průměry, jejichž hodnoty jsou vyneseny do grafu na obr. 49. Avšak takovýto tvar je příliš složitý 

na výrobu, proto je potřeba jej upravit a zjednodušit. Skutečný tvar předkovku, jež by se dal 

vyrobit pomocí technologie příčného klínového válcování je zobrazen červeným obrysem na 

obr. 49. 

Nicméně již od pohledu je jasné, že při využití takovéhoto tvaru vývalku nemůže dojít 

k úplnému vyplnění dutiny v oblasti kuličky, jelikož materiál teče všemi směry. Proto je 

zapotřebí zvýšit objem, tedy průměr válce v této oblasti na maximum. Sice tímto dojde ke 

zvýšení přebytečného materiálu, který vyteče do výronkové drážky, na druhou stranu touto 

úpravou usnadníme tok materiálu v dutině tím, že se sníží objem materiálu, který je potřeba do 

toho prostoru přemístit. 

  

         Obr. 48 Průřezový obrazec 

 Obr. 49 Ideální předkovek 
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Při výpočtu maximálního průměru, a tedy i průměru tyčového polotovaru je zapotřebí 

zohlednit průměr redukované části – dříku. Pro snazší konstrukci nástroje pro PKV budeme 

uvažovat průměr dříku konstantní, a to o velikosti maximálního průměru dříku skutečného 

předkovku (zobrazeného červeně na obr. 49), tedy 37 mm. 

Průměr výchozího tyčového polotovaru se vypočte ze vztahu pro redukci průřezu, přičemž 

proveditelná hodnota redukce je u PKV maximálně 78 %. 
 

∆S =
D2 − d2

D2
∙ 100 → D = √

100d2

100 − ∆S
= 78,88 mm                                                        (3.3) 

kde:  ΔS – redukce plochy průřezu [%], 

    D – průměr výchozího polotovaru [mm], 

    d – průměr redukovaného dříku [mm]. 

Vypočtený průměr je pouze orientační, jelikož jeho hodnotu je potřeba upravit na nejbližší 

běžně se prodávající rozměr kruhových tyčí, které jsou buď to 75 mm nebo 80 mm. 
 

∆S =
802 − 372

80
∙ 100 = 78,6 % 

Přepočtením vztahu pro redukci průřezu z 80 mm na 37 mm sice dostáváme hodnotu, která je 

mírně přes hranici meze, ale s dobře odladěným výrobním procesem by neměl být problém 

dosáhnout požadované redukce. 

Zvýšením průměru hlavy vývalku sice usnadníme zatečení materiálu 

do páčky, na druhou stranu se výrazně zvýší množství přebytečného 

materiálu v jeho ose. Tento problém je teoreticky možné odstranit tak, 

že se objem materiálu obsaženy na jeho koncích (dřík o průměru 

43,6 mm, zobrazený na obr. 49) přesune právě do objemu hlavy 

vývalku. Hlavní myšlenkou je, že materiál bude mít tendenci téct 

nejprve do tohoto volného prostoru v dutině zápustek, a až poté bude 

vytékat do výronkové drážky. 

Potřebný objem materiálu Vhl, jež musí obsahovat hlava vývalku pro 

zaplnění dutiny zápustek v oblasti páčky a konce závěru, je zjištěn 

z modelu této části, zobrazené na obr. 50. 
 

Vhl = 69443 mm3 

Ze známé hodnoty objemu a průměru válce lze dopočítat jeho délka: 

lhl =
4Vhl

πD2
=

4 ∙ 69443

π ∙ 802
= 13,81 mm                                             (3.4) 

Délka hlavy válce je pro jistotu mírně zvýšena a zaokrouhlena na 

lhl = 14 mm. 

Délka redukovaného dříku ldř je vypočtena z celkové délky výkovku, 

zmenšené o část zobrazenou na obr. 50. Tato délka je vynásobena 

dvěma, jelikož se bude kovat čtyř-kus a rozšířena o šířku můstku mezi 

jednotlivými výkovky: 
 

ldř = 2 ∙ (lv − x) + b = 2 ∙ (164 − 32) + 4,5 = 268,5 mm,                                              (3.5) 

kde: lv – délka výkovku [mm], 

  x – délka části výkovku jejíž objem je zahrnut ve výpočtu hlavy vývalku [mm]. 

Obr. 50 Model páčky 

a konce závěru 
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Výsledný tvar a rozměry navrženého předkovku (vývalku) jsou zobrazeny na obr. 51 

(výkrese A4_DP_2020_14). Předběžně však nelze zhodnotit, zda s provedenými úpravami lze 

z tohoto tvaru předkovku výkovek zhotovit. Z velké míry totiž záleží i na tvaru předkovacích 

dutin, a proto je potřeba celý proces kování důkladně odsimulovat. 

Délka výchozího polotovaru (přířezu) je vypočtena z objemu Vpol modelu vývalku, 

zobrazeného na obr. 51: 

Vpol = 457400 mm3 

lpol =
4Vpol

πD2
=

4 ∙ 457400

π ∙ 802
=̇ 91 mm                                                                                        (3.6) 

Výchozí polotovar bude přířez z kruhové tyče o průměru 80 mm a délky 91 mm. 

3.4 Simulace procesu kování 

Pomocí simulace lze relativně rychle ověřit funkčnost navrženého procesu výroby. Ukážou-

li výsledky simulace chyby v návrhu, jako nedotečení kovu do dutiny či tvorba přeložek, je 

následná úprava tvaru zápustek či předkovku rychlá a finančně nenáročná. Navržený proces 

kování lze realizovat až poté co výsledky simulace potvrdí, zda došlo k úplnému zaplnění dutin 

zápustek, přičemž výsledný výkovek nesmí obsahovat vady přesahující dovolené meze. 

Simulace procesu kování řešené součásti byla provedena v programu Simufact forming v.16. 

Z databáze programu byl použit materiálový model průběhu napětí oceli C45 vytvořený dle 

Hensel-Spittel rovnic. Polotovar je kován za počáteční teploty 1100°C. V simulaci je 

uvažováno s použitím maziva ve formě grafitu s olejem, kombinovaným třením o hodnotě 

µ = 0,3 a předehřevem zápustek na teplotu 270°C. 

Výkovek je zhotoven ve třech krocích, kde v prvním je pouze spěchován, v druhém již dojde 

k předkování tvaru a v třetím se výkovek dokove. První krok je simulován metodou konečných 

prvků. U druhého a třetího kroku je z důvodu složitějšího průběhu deformace, a tedy snížení 

času na výpočet, využita metoda konečných objemů. 

  

Obr. 51 Vývalek PKV 
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3.4.1 Simulace prvotního návrhu procesu kování 

Výsledky simulace prvotního návrhu 

ukázaly, že tvářený kov zcela nevyplnil 

dutinu dokovacích zápustek v oblasti 

kuličky na konci páčky, viz obr. 52. Avšak 

simulace potvrdila správnost navrženého 

tvaru polotovaru i dutin předkovacích 

zápustek, proto u nich není potřeba 

provádět rozsáhlé úpravy, ale jen drobné 

změny. 

První vhodná úprava by se nabízela 

zvětšení průměru hlavy vývalku, nicméně 

s touto úpravou by se musel zvětšit i průměr 

dříku vývalku, aby se zachovala maximální 

dovolená 

redukce 78 %. Tím by však došlo ke zvýšení přebytečného 

materiálu, a proto by se k této úpravě přistoupilo až jako k poslední 

možnosti. Místo zvětšení polotovaru však můžeme postupovat 

opačně, a to zkrácením délky páčky cca o 5 mm a zmenšením 

průměru kuličky o 1 mm. Úprava délky by však musela být 

podiskutována s konstruktérem zbraně, zda by délka páčky byla 

dostačující pro snadné ovládání závěru. Osobně toto nemohu 

posoudit, a proto aby byl výkovek zhotovitelný, provedu tuto 

úpravu.  

 Z obr. 52 je vidět, že velké množství materiálu vyteče do 

výronkové drážky ještě předtím, než dojde k vyplnění dutiny 

kuličky, proto se v druhé operaci upraví mezera mezi zápustkami 

z 5 mm na 3 mm. S touto úpravou je potřeba také prohloubit dutinu 

horní zápustky o 2 mm, aby se zachoval objem předkovku. 

Dále zvětšením poloměru zaoblení přechodu mezi páčkou 

a kuličkou z R6 na R15 usnadníme tok kovu v dutině. Všechny 

provedené změny rozměrů páčky jsou zobrazeny na obr. 53. 

3.4.2 Simulace upraveného návrhu procesu kování 

Z výsledků simulace upraveného návrhu je vidět, že kov zcela zaplnil dutinu zápustek 

v oblasti kuličky, viz obr. 54. Zároveň je do 

výronkové drážky vytlačeno dostatečné 

množství kovu pro bezproblémové 

odstřižení výronku. Provedené změny byly 

tedy dostačující. Výkovek dle simulace 

neobsahuje žádné vady typu přeložka, 

a proto by mohl být použit do reálné 

výroby.  

Kompletní výsledky simulace, 

zobrazující průběhy efektivní plastické 

deformace, ekvivalentního napětí 

a konečné teploty výkovku pro jednotlivé 

kroky, jsou zobrazeny níže: 

  

Obr. 52 Zaplnění dutiny kovem u prvotního 

návrhu 

Obr. 53 Změna rozměrů 

páčky 

Obr. 54 Zaplnění dutiny kovem u upraveného 

návrhu 
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• 1. operace – při této operaci je hlava vývalku, zhotoveného pomocí PKV, spěchována na 

výšku 45 mm. Tímto spěchováním dojde k odstranění okují z povrchu předkovku. Dřík 

není potřeba pěchovat, jelikož zde byly okuje odstraněny již při válcování. Na obr. 55 je 

zobrazeno efektivní plastické přetvoření předkovku v konečné fázi pěchování. 

 

Na obr. 56 je zobrazeno ekvivalentní napětí předkovku v konečné fázi pěchování. 

 

Na obr. 57 je zobrazena teplota předkovku v konečné fázi pěchování.  

Obr. 55 Efektivní plastické přetvoření předkovku 

Obr. 56 Ekvivalentní napětí předkovku 

Obr. 57 Teplota předkovku 
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• 2. operace – v tomto kroku je předkován tvar podobný výkovku jež umožní jeho snadné 

ustavení ve 3. operaci. Při konstrukci předkovací dutiny je nutné dodržet pravidlo, aby se 

pokud možno předkovek v 3. operaci pěchoval a nikoliv protlačoval, proto je předkovek 

menší šířky a větší výšky. Na obr. 58 je zobrazeno efektivní plastické přetvoření 

předkovku v konečné fázi kování. Z průběhu simulace je vidět, že materiál teče do 

mezery mezi zápustkami ještě předtím, než vyplní celou dutinu v oblasti kuličky. 

Na obr. 59 je zobrazeno ekvivalentní napětí předkovku v konečné fázi kování. 

Na obr. 60 je zobrazena teplota předkovku v konečné fázi kování.  

Obr. 58 Efektivní plastické přetvoření předkovku 

Obr. 59 Ekvivalentní napětí předkovku 

Obr. 60 Teplota předkovku 
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• 3. operace – v tomto kroku je výkovek dokován do konečného tvaru. Na obr. 61 je 

zobrazeno efektivní plastické přetvoření výkovku v 50 % průběhu kování. 

Na obr. 62 je zobrazeno efektivní plastické přetvoření výkovku v konečné fázi kování. 

Na obr. 63 je zobrazeno ekvivalentní napětí výkovku v 50 % průběhu kování.  

Obr. 61 Efektivní plastické přetvoření výkovku v 50 % průběhu kování 

Obr. 62 Efektivní plastické přetvoření výkovku v konečné fázi kování 

Obr. 63 Ekvivalentní napětí výkovku v 50 % průběhu kování 
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Na obr. 64 je zobrazeno ekvivalentní napětí výkovku v konečné fázi kování. 

Na obr. 65 je zobrazena teplota výkovku v konečné fázi kování. 

I když jsou výsledky simulace dobré a výkovek by se dle aktuálního návrhu vykoval, stále 

je prostor pro optimalizování procesu. Dle simulace 2. operace nedochází k úplnému zaplnění 

dutiny předkovacích zápustek, místo toho kov vytéká do mezery mezi zápustkami. Pro 

odstranění tohoto problému by bylo potřeba upravit tvar dutiny předkovacích zápustek, přičemž 

po každé změně provést znovu simulaci procesu, zda úpravou dojde ke zlepšení. Nicméně tato 

optimalizace by byla časově náročná, a proto nebude v práci dále řešena. 

  

Obr. 64 Ekvivalentní napětí výkovku v konečné fázi kování 

Obr. 65 Teplota výkovku v konečné fázi kování 
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3.5 Výpočet kovací síly 

Kovací sílu je potřeba znát pro zvolení dostatečně výkonného stroje pro zhotovení výkovku. 

Kovací sílu lze určit několika způsoby. Pro rychlý odhad lze použít např. nomogram uváděný 

normou ČSN 22 8306, či různé diagramy od výrobců tvářecích strojů. Nicméně tyto odhady 

jsou použitelné převážně pro kruhové výkovky, a i tak velice nepřesné. Pro přesné určení kovací 

síly je normou ČSN 22 8306 doporučen výpočet podle Tomlenova. Výchozí hodnoty pro 

výpočet kovací síly jsou uvedeny v tabulce 8. Při výpočtu kovací síly nekruhových výkovků je 

nejprve potřeba provést kolmo k ose výkovku řezy (viz obr. 66), v místech, kde se mění jeho 

tvar. 
 

Tab. 8 Výchozí hodnoty pro výpočet síly podle Tomlenova. 

  

  

Materiál 
Kovací teplota 

[°C] 

Přetvárný odpor 

[MPa] 

Součinitel 

C0 [-] 

C45 

(dle ČSN 12 050) 
1100 41 4 

Obr. 66 Výpočet síly podle Tomlenova – polohy řezů 
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V jednotlivých řezech se následně vypočtou ze vztahu 2.14 a 2.15 deformační odpory: 

• Řez A-A (zobrazen na obr. 67) 

yA1 = 4,5 mm zA1 = 1,5 mm 

yA2 = 24 mm  zA2 = 24 mm 

yA3 = 2,25 mm zA3 = 1,5 mm 

σdA0 = 1,285 ∙ RmT ∙ C0 = 1,285 ∙ 41 ∙ 4 = 210,7 MPa 

σdA1 = σdA0 + RmT ∙ C0 ∙
yA1

zA1
= 210,7 + 41 ∙ 4 ∙

4,5

1,5
= 702,7 MPa 

σdA2 = σdA1 + RmT ∙
yA2

zA2
= 702,7 + 41 ∙

24

24
= 743,7 MPa 

σdA3 = σdA2 + RmT ∙
yA3

zA3
= 743,7 + 41 ∙

2,25

1,5
= 805,2 MPa 

• Řez B-B (zobrazen na obr. 68) 

yB1 = 4,5 mm zB1 = 1,5 mm 

yB2 = 23 mm  zB2 = 23 mm 

yB3 = 32,2 mm zA3 = 12 mm 

yB4 = 21,6 mm zA4 = 21,6 mm 

yB5 = 3,5 mm zA5 = 1,5 mm 

σdB0 = 1,285 ∙ RmT ∙ C0 = 1,285 ∙ 41 ∙ 4 = 210,7 MPa 

σdB1 = σdB0 + RmT ∙ C0 ∙
yB1

zB1
= 210,7 + 41 ∙ 4 ∙

4,5

1,5
= 702,7 MPa 

σdB2 = σdB1 + RmT ∙
yB2

zB2
= 702,7 + 41 ∙

23

23
= 743,7 MPa 

σdB3 = σdB2 + RmT ∙
yB3

zB3
= 743,7 + 41 ∙

32,2

12
= 853,7 MPa 

σdB4 = σdB3 + RmT ∙
yB4

zB4
= 853,7 + 41 ∙

21,6

21,6
= 894,7 MPa 

σdB5 = σdB4 + RmT ∙
yB5

zB5
= 894,7 + 41 ∙

3,5

1,5
= 990,4 MPa 

  

Obr. 67 Řez A-A 

Obr. 68 Řez B-B 
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Obr. 69 Řez C-C 

Obr. 71 Řez E-E 

• Řez C-C (zobrazen na obr. 69) 

yC1 = 4,5 mm  zC1 = 1,5 mm 

yC2 = 21,6 mm zC2 = 21,6 mm 

yC3 = 3,5 mm  zC3 = 1,5 mm 

σdC0 = 1,285 ∙ RmT ∙ C0 = 1,285 ∙ 41 ∙ 4 = 210,7 MPa 

σdC1 = σdC0 + RmT ∙ C0 ∙
yC1

zC1
= 210,7 + 41 ∙ 4 ∙

4,5

1,5
= 702,7 MPa 

σdC2 = σdC1 + RmT ∙
yC2

zC2
= 702,7 + 41 ∙

21,6

21,6
= 743,7 MPa 

σdC3 = σdC2 + RmT ∙
yC3

zC3
= 743,7 + 41 ∙

3,5

1,5
= 839,4 MPa 

• Řez D-D (zobrazen na obr. 70) 

yD1 = 4,5 mm zD1 = 1,5 mm 

yD2 = 3,3 mm zD2 = 12 mm 

yD3 = 21,6 mm zD3 = 21,6 mm 

yD4 = 3,5mm  zD4 = 1,5 mm 

σdD0 = 1,285 ∙ RmT ∙ C0 = 1,285 ∙ 41 ∙ 4 = 210,7 MPa 

σdD1 = σdD0 + RmT ∙ C0 ∙
yD1

zD1
= 210,7 + 41 ∙ 4 ∙

4,5

1,5
= 702,7 MPa 

σdD2 = σdD1 + RmT ∙
yD2

zD2
= 702,7 + 41 ∙

3,3

12
= 714 MPa 

σdD3 = σdD2 + RmT ∙
yD3

zD3
= 714 + 41 ∙

21,6

21,6
= 755 MPa 

σdD4 = σdD3 + RmT ∙
yD4

zD4
= 755 + 41 ∙

3,5

1,5
= 850,7 MPa 

 

• Řez E-E (zobrazen na obr. 71) 

yE1 = 4,5 mm  zE1 = 1,5 mm 

yE2 = 21,6 mm zE2 = 28,3 mm 

yE3 = 3,5 mm  zE3 = 1,5 mm 

σdE0 = 1,285 ∙ RmT ∙ C0 = 1,285 ∙ 41 ∙ 4 = 210,7 MPa 

σdE1 = σdE0 + RmT ∙ C0 ∙
yE1

zE1
= 210,7 + 41 ∙ 4 ∙

4,5

1,5
= 702,7 MPa 

σdE2 = σdE1 + RmT ∙
yE2

zE2
= 702,7 + 41 ∙

21,6

28,3
= 734 MPa 

σdE3 = σdE2 + RmT ∙
yE3

zE3
= 734 + 41 ∙

3,5

1,5
= 829,7 MPa 

  

Obr. 70 Řez D-D 
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Dále se dle vztahů 2.16 a 2.17 vypočtou plochy vzniklé pod křivkami deformačních odporů 

příslušných řezů: 
 

M0 = σdA0 ∙ (y0 + 2 ∙ x0) = 210,7 ∙ 61,5 + 2 ∙ 4,5 = 14854 N ∙ mm−1 
 

M1 = MA−A = 2 (σdA0 ∙ yA1 +
σdA1 − σdA0

2
∙ yA1 + σdA1 ∙ yA2 +

σdA2 − σdA1

2
∙ yA2 + σdA3

∙ yA3 +
σdA3 − σdA2

2
∙ yA3)

= 2 (210,7 ∙ 4,5 +
702,7 − 210,7

2
∙ 4,5 + 702,7 ∙ 24 +

743,7 − 702,7

2
∙ 24

+ 743,7 ∙ 2,25 +
805,2 − 743,7

2
∙ 2,25) = 42 309 N ∙ mm−1 

 

M2 = MB−B = 2 (σdB0 ∙ yB1 +
σdB1 − σdB0

2
∙ yB1 + σdB1 ∙ yB2 +

σdB2 − σdB1

2
∙ yB2 + σdB3

∙ yB3 +
σdB3 − σdB2

2
∙ yB3 + σdB4 ∙ yB4 +

σdB4 − σdB3

2
∙ yB4 + σdB5 ∙ yB5

+
σdB5 − σdB4

2
∙ yB5)

= 2 (210,7 ∙ 4,5 +
702,7 − 210,7

2
∙ 4,5 + 702,7 ∙ 23 +

743,7 − 702,7

2
∙ 23

+ 743,7 ∙ 32,2 +
853,7 − 743,7

2
∙ 32,2 + 853,7 ∙ 21,6 +

894,7 − 853,7

2
∙ 21,6

+ 894 ∙ 3,5 +
990,4 − 894

2
∙ 3,5) = 133 174 N ∙ mm−1 

 

M3 = MC−C = 2 (σdC0 ∙ yC1 +
σdC1 − σdC0

2
∙ yC1 + σdC1 ∙ yC2 +

σdC2 − σdC1

2
∙ yC2 + σdC3

∙ yC3 +
σdC3 − σdC2

2
∙ yC3)

= 2 (210,7 ∙ 4,5 +
702,7 − 210,7

2
∙ 4,5 + 702,7 ∙ 21,6 +

743,7 − 702,7

2

∙ 21,6 + 743,7 ∙ 3,5 +
839,4 − 743,7

2
∙ 3,5) = 40 893 N ∙ mm−1 

 

M4 = MD−D = 2 (σdD0 ∙ yD1 +
σdD1 − σdD0

2
∙ yD1 + σdD1 ∙ yD2 +

σdD2 − σdD1

2
∙ yD2 + σdD3

∙ yD3 +
σdD3 − σdD2

2
∙ yD3 + σdD4 ∙ yD4 +

σdD4 − σdD3

2
∙ yD4)

= 2 (210,7 ∙ 4,5 +
702,7 − 210,7

2
∙ 4,5 + 702,7 ∙ 3,3 +

714 − 702,7

2
∙ 3,3

+ 714 ∙ 21,6 +
755 − 714

2
∙ 21,6 + 755 ∙ 3,5 +

850,7 − 755

2
∙ 3,5)

= 46 136 N ∙ mm−1 
 

M5 = ME−E = 2 (σdE0 ∙ yE1 +
σdE1 − σdE0

2
∙ yE1 + σdE1 ∙ yE2 +

σdE2 − σdE1

2
∙ yE2 + σdE3

∙ yE3 +
σdE3 − σdE2

2
∙ yE3)

= 2 (210,7 ∙ 4,5 +
702,7 − 210,7

2
∙ 4,5 + 702,7 ∙ 21,6 +

743,7 − 702,7

2

∙ 21,6 + 734 ∙ 3,5 +
829,7 − 743,7

2
∙ 3,5) = 40 616 N ∙ mm−1 

 

M6 = σdA0 ∙ (y9 + 2 ∙ x9) = 210,7 ∙ (59,1 + 2 ∙ 2,25) = 13 400 N ∙ mm−1  
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Vypočtené plochy jednotlivých řezů se vynesou do grafu závislosti Mi = f-ce (xj), zobrazeného 

na obr. 72. Hodnoty se propojí přímkami, čímž vznikne křivka. Normálová složka tvářecí síly 

Fn pak je rovna obsahu žlutě zvýrazněné plochy pod křivkou vypočtené dle vztahu 2.18: 

Fn = M0 ∙ (x0 + x1) + (M1 − M0) ∙
x0 + x1

2
+ M3 ∙ x2 + (M1 − M3) ∙

x2

2
+ M3 ∙ x3

+ (M2 − M3) ∙
x3

2
+ M3 ∙ x4 + (M2 − M3) ∙

x4

2
+ M3 ∙ x5 + (M4 − M3) ∙

x5

2

+ M3 ∙ x6 + (M4 − M3) ∙
x6

2
+ M5 ∙ x7 + (M3 − M5) ∙

x7

2
+ M5 ∙ x8

+ (M3 − M5) ∙
x8

2
+ M6 ∙ x9 + (M3 − M6) ∙

x9

2
 

Fn = 14854 ∙ (4,5 + 16) + (42309 − 14854) ∙
(4,5 + 16)

2
+ 40893 ∙ 4

+ (42309 − 40893) ∙
4

2
+ 40893 ∙ 12 + (133174 − 40893) ∙

12

2
+ 40893

∙ 18 + (133174 − 40893) ∙
18

2
+ 40893 ∙ 64 + (46136 − 40893) ∙

64

2

+ 40893 ∙ 22 + (46136 − 40893) ∙
22

2
+ 2 ∙ 40616 ∙ 14 + 2

∙ (40893 − 40616) ∙
14

2
+ 13400 ∙ 2,25 + (40893 − 13400) ∙

2,25

2
= 8,308 MN 

  

Obr. 72 Graf závislosti Mi = fce (xj) 
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Tečná složka kovací síly se vypočítá ze vztahu 2.19: 

Ft =
RmT

2
∙ S′ =

41

2
∙ 2 ∙ 4994,3 = 0,205 MN 

Plocha všech kolmých stěn (zkosené a zaoblené se do kolmých promítnou) dutiny v horní 

zápustce je zjištěna pomocí softwaru Autodesk Inventor z modelu výkovku. Hodnota plochy S´ 

je násobena dvěma, jelikož je dosavadní výpočet síly počítán pro výkovek dvoj-kusu.  

Celková kovací síla dvoj-kusu je vypočtena ze vztahu 2.20 jako součet normálové a tečné 

složky síly: 
 

FK2 = Fn + Ft = 8,308 + 0,205 = 8,513 MN 

Navržený proces kování je však pro výkovek čtyř-kusu, proto je potřeba výslednou kovací 

sílu násobit dvěma: 
 

FK4 = 2 ∙ FK2 = 2 ∙ 8,513 = 17,026 MN                                                                                 (3.7) 

Výsledná kovací síla pro výkovek čtyř-kusu, vypočtená dle Tomlenovy metody je 

17,026 MN. Nicméně výpočet musel být pro tvarovou složitost výkovku zjednušen. Válcové 

a kulové tvary byly ve výpočtu uvažovány jako kvádry či krychle, proto bude reálná kovací 

síla ve skutečnosti menší. 

Dalším způsobem, jak přesně zjistit kovací sílu je využít simulace. Průběh kovací síly 

v dokovací zápustce je zobrazen v grafu na obr. 73. Dle grafu dosáhne síla maximální hodnoty 

16,132 MN. Jak je vidět rozdíl mezi zjištěnými hodnotami kovací síly je minimální, tudíž 

výsledky můžeme považovat za správné a dle nich zvolit vhodný stroj pro zhotovení výkovku. 
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Obr. 73 Průběh kovací síly v závislosti na dráze beranu 
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3.6 Dokončovací operace [27] 

Zhotovený výkovek je potřeba dále upravit následujícími operacemi: 

• Ostřižení výronku – obvykle se provádí ihned po kování za dolních kovacích teplot, 

z důvodu nižší potřebné střižné síly. Velikost střižní síly Fs se vypočte z velikosti střižné 

plochy a pevnosti materiálu při dané teplotě. Při výpočtu bude uvažováno ostřižení 

zchladlého výkovku s pevností cca Rm = 500 Mpa: 
 

FS = 1,7 ∙ no ∙ τs ∙ O ∙ h   [N],                                                                                            (3.8) 

   kde: no – součinitel otupení [-], 

      no = 1,2 až 1,5 (zvoleno 1,35) 

     O – obvod výkovku (bez výronku) v dělící rovině [mm], 

     h – výška můstku, 

     τs – smykové napětí [MPa], 

      𝜏𝑠 = 0,8 𝑅𝑚,                                                                                                    (3.9) 

kde: Rm – mez pevnosti v tahu. 

FS = 1,7 ∙ 1,35 ∙ 0,8 ∙ 500 ∙ 494,7 ∙ 1,5 = 681,2 kN 

Uvedený výpočet je pro ostřižení jednoho výkovku, v případě, že by se výronek 

ostřihoval u všech čtyř výkovku naráz je potřeba střižnou sílu násobit. 
 

FS4 = 4 ∙ 𝐹𝑆 = 4 ∙ 681,2 = 2,724 MN 

 Výsledná ostřihovací síla pro ostřižení čtyř výkovků naráz je potom 2,724 MN. 

• Čištění výkovku – výkovky je potřeba očistit od zbylých okují, které byly při kování 

zalisovány do povrchu. Pro tuto operaci je zvolena metoda tryskáním, kdy jsou na povrch 

výkovku metány kovové broky, které zbylé okuje mechanicky odstraní. 
 

• Tepelné zpracování – výkovky mají vlivem pomalého ochlazování nehomogenní 

(rozdílnou) strukturu v jádře a na povrchu, proto se u nich provádí normalizační žíhání, 

které zlepší mechanické vlastnosti. 

3.7 Volba strojů [25] 

Na základě zjištěné kovací síly, jež se pohybuje v rozmezí 16 až 17 MN, byl zvolen svislý 

klikový kovací lis LZK 2500 P od firmy Šmeral a.s., disponující kovací silou 25 MN, což je 

dostatečné pro zhotovení výkovku řešené součásti. V příloze 4 jsou uvedena technická data 

toho stroje. Tomuto lisu odpovídá držák zápustkových vložek QLZK 2500/UC. V příloze 5 jsou 

uvedeny upínací možnosti tohoto držáku, dle kterých jsou navrženy upínací rozměry 

zápustkových vložek. 

Tvářecí stroj pro příčné klínové válcování je zvolen na základě průměru výchozího 

polotovaru a délky zhotoveného vývalku. Stroj vhodný pro zhotovení požadovaného vývalku 

je např. ULS 100 RA od firmy Šmeral a.s., který je schopen zhotovit vývalek až o délce 900 

mm z přířezů o max. průměru Ø100mm. V příloze 6 jsou uvedena technická data toho stroje. 

Lis pro ostřižení výronku je zvolen na základě potřebné střižné síly. Budou-li se všechny 

čtyři výkovky čtyř-kusu ostřihovat najednou, pak je potřeba lis disponující silou větší jak 

2 724 kN, vypočtené ze vztahu 3.9. Vhodný ostřihovací lis pro tuto operaci je LDO 315 A/S 

také od firmy Šmeral a.s., který dle specifikací, uvedené příloze 7, disponuje dostačující 

jmenovitou tvářecí silou 3150 kN. 
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3.8 Konstrukce nástroje pro příčné klínové válcování [26] 

Při konstrukci nástroje je potřeba postupovat dle požadovaného tvaru vývalku. Uvažovaný 

vývalek, viz obr.51, jež byl použit pro odsimulování procesu kování je jednoduchého 

symetrického tvaru, s vnitřní kuželovou plochou o polovičním vrcholovém úhlu 70°. Tento úhel 

není možné pomocí základní redukční plochy vyrobit. Proto je potřeba u nástroje využít 

kombinované redukční plochy, kde je využita základní redukční plocha pro vytvoření dříku 

a pomocná redukční plocha k vytvoření přechodové kuželové plochy. 

Konstrukce nástroje vychází z níže vypočtených parametrů a rozměrů a odpovídá schématu 

zobrazeném v příloze 8: 
 

• Stanovení velikosti redukce: 
Redukce průřezu byla již vypočtena v kapitole 3.3, kde byla zdůvodněna i volba 

výchozího a redukovaného průměru vývalku. 
 

• Úhel základní redukční plochy α a úhel stoupání šroubovice klínu: 
Hodnoty těchto parametrů jsou určeny z obr. 15, na základě maximální proveditelné 

redukce průřezu. Redukční plocha je upravena rýhováním pro zvýšení koeficientu tření. 

α = 23° 

β = 7°30′ 

• Úhel stoupání šroubovice pomocné redukční plochy β1 a její umístění lp: 

β1 =
β

2
   [°]                                                                                                                               (3.10) 

β1 =
7°30′

2
= 3°45′ 

lp = pk − 1,5 ∙
π ∙ D

2
   [mm]                                                                                                (3.11) 

lp = 251 − 1,5 ∙
π ∙ 80

2
= 62,5 mm 

kde: D – výchozí průměr [mm]. 

• Pomocná redukční plocha α1: 

𝛼1 = 70° 

• Vyrovnávací – hladící plocha pv: 

pv = (1,5 ∙ π ∙ d ∙ tgβ)   [mm]                                                                                             (3.12) 

pv = (1,5 ∙ π ∙ d ∙ tgβ) = (1,5 ∙ π ∙ 37 ∙ tg7,5) = 24,8 mm =̇ 25 mm 

kde: d – redukovaný průměr [mm]. 

• Výška odvalování materiálu po redukční šikmé ploše h: 

h =
D − d

2
   [mm]                                                                                                                  (3.13) 

h =
80 − 37

2
= 21,5 mm 

• Délka odvalovaného materiálu po redukční šikmé ploše lv: 

lv =
h

tgα
   [mm]                                                                                                                      (3.14) 

lv =
21,5

tg23°
 = 50,7 mm 
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• Výška redukční šikmé plochy a: 

a = h + (1,5 až 2)   [mm],         zvoleno 1,5                                                                    (3.15) 

a = 21,5 + 1,5 = 23 mm 

• Délka redukční šikmé plochy b: 

b =
a

tgα
   [mm]                                                                                                                       (3.16) 

b =
23

tg23°
= 54,2 mm 

• Rádius zaoblení Rz mezi redukční a hladící plochou: 

Rz = (0,8 až 1,5) ∙ a   [mm],         zvoleno 0,8                                                                (3.17) 

Rz = 0,8 ∙ 23 = 18 mm  

• Rádius zaoblení Rz1 hrany náběhu redukčních ploch: 

Rz1 = 3 až 5   [mm], zvoleno 4                                                                                  (3.18) 

• Výška odlehčení hladící plochy hv: 

hv = 0,5 až 15   [mm],                                                                                                          (3.19)                                                                                      

 odlehčení hladící plochy se u nástroje nepoužije, odůvodnění viz kapitola 2.1.3. 

• Délka náběhové hrany redukčních ploch l1: 

l1 =
a

tgα ∙ tgβ
   [mm]                                                                                                             (3.20) 

l1 =
23

tg23° ∙ tg7°30′
= 411,57 =̇ 412 mm 

• Délka redukčních ploch l2: 

l2 =
c/2

tgβ
   [mm],                                                                                                                     (3.21) 

l2 =
252,8/2

tg7°30′
= 960 mm 

 kde: c – délka dříku [mm]. 

• Délka kalibrovací plochy pk: 

pk = π ∙
D

2
∙ (1,5 až 2,5)   [mm], zvoleno 2                                                             (3.22) 

pk = π ∙
80

2
∙ 2 = 251,2 =̇ 251 𝑚𝑚 

Z výše vypočtených rozměrů jsou vytvořeny výkresy nástroje A0-DP-2020-16 a sestavy 

nástrojů A1-DP-2020-17. 

3.9 Konstrukce kovacích zápustek 

Rozměry zápustek a upínací prvky jsou navrženy dle přílohy 5 podle upínacích možností 

upínače QLZK 2500/UC zvoleného kovacího lisu LZK 2500 P. Tvar a rozměry dutiny dokovací 

zápustky jsou stanoveny dle norem ČSN 22 8306 a ČSN 42 9030. Rozměry dutin předkovacích 

zápustek není potřeba vyrábět s vysokou přesností, proto budou tolerovány dle normy ČSN ISO 

2768 běžné přesnosti. Zápustkové vložky budou zhotoveny z oceli jakosti 19 662, 

doporučované normou ČSN 8306.  
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Dutiny zápustek jsou navrženy tak, aby v nich bylo snadné předkovky ustavit: 

• Pěchovací zápustky (obr. 74) – zde je výkovek pouze pěchován plochou deskou, 

a proto není potřeba jakkoliv ustavit polotovar (vývalek). Nicméně je zde navržena 

drážka, která slouží pro přesné ustavení předkovku v druhé operaci. Pěchovací 

zápustky jsou zobrazeny a okótovány na výkresech A2_DP_2020_04 

a A2_DP_2020_05. 
 

• Předkovací zápustky (obr. 75) – v této operaci je předkován tvar podobný výkovku. 

Hlavní snahou je zde přemístit materiál do oblasti páčky pro její úplné vykování ve 

třetí operaci. Ustavení výkovku do osy je zde prováděno pomocí výstupku 

vykovaného v první operaci, který zapadne do drážky zhotovené ve spodním dílu 

zápustek. Pro přesné ustavení předkovku vůči dutině v horní zápustce jsou na spodní 

zápustce vytvořeny dvě vystouplé plochy o rozměru odpovídajícím délce dříku. Tvar 

výstupků zároveň zaručí, že pěchovaný kov z hlavy vývalku nepoteče směrem ke 

středu zápustky, ale k okrajům. Předkovací zápustky jsou zobrazeny a okótovány na 

výkresech A2_DP_2020_06 a A1_DP_2020_07. 
 

• Dokovací zápustky (obr. 76) – zde dochází ke zhotovení finální podoby výkovku. 

Předkovek je zde ustaven tak, že se obrátí o 180° (předkovaným tvarem dolů) a usadí 

do spodní dokovací zápustky. K přesnému ustavení by měli pomoci předkovaná 

ramena páček, které jsou užší a vyšší nežli dutina dokovací zápustky odpovídající 

části. Dokovací zápustky jsou zobrazeny a okótovány na výkresech A1_DP_2020_08 

a A1_DP_2020_09. 

Pro vyhazování výkovku jsou použité kolíkové vyhazovače. Jelikož výkovky neobsahují 

žádné ploché roviny, je nutné použít vyhazovač jehož konec je upraven dle tvaru válce 

výkovku. Proto je nutné jeho tvar upravit tak, aby zůstal orientovaný v jednom směru a nemohl 

se pootočit. Rozměry použitých vyhazovačů jsou zobrazeny na výkresech A4_DP_2020_11 až 

15. Kompletní sestava všech zápustek a vyhazovačů zobrazena a zakótována na výkresu 

A0_DP_2020_10.  

Obr. 74 Pěchovací zápustky Obr. 75 Předkovací zápustky Obr. 76 Dokovací zápustky 
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3.10 Technologický postup [26] 

Výkovek řešené součásti bude vyráběn v několika technologických operacích, jejichž pořadí 

je sepsáno v technologickém postupu, viz tab. 9. 
 

Tab. 9 Technologický postup výroby. 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

Název výkovku: 

Výkovek závěru 

Číslo výkresu výkovku 

A3-DP-2020-002 

Číslo výkresu součásti: 

A3-DP-2020-001 

Číslo 

operace: 
Název operace 

1 Dělení materiálu – řezat 

Jakost materiálu: 

C45 

Profil materiálu:  

kruhová tyč Ø80 mm 

Rozměrová norma: 

EN 10060 

Stroj: 

Pásová pila Bomar 

EasyCut 275.230 DG 

Délka: 

91+1 mm 

Hmotnost přířezu: 

3,6 kg 

2 Kontrola přířezu 

Způsob kontroly: 

Kontrola hmotnosti a jakosti přířezů s četností 10 % 

3 Ohřev polotovaru 

Stroj: 

Indukční ohřívač KSO 800/1,5-C40 

Teplota: 

1200 °C ± 20 °C 

4 Příčné klínové válcování 

Stroj: 

ULS 100 RA pro příčné klínové válcování 

Teplota: 

1200 °C ± 20 °C 

5 Zápustkové kování 

Stroj: 

LZK 2500 P 

Kovací teplota: 

1100 ± 25 °C 

Kovací síla: 

16,2 MN 

1. operace: pěchování 

2. operace: předkování 

3. operace: dokování 

6 Ostřih 

Stroj: 

LDO 315 A/S 

Hmotnost čistého 

výkovku: 0,5 kg 

Střižná síla: 

2,6 MN 

7 Tepelné zpracování 

Metoda: 

Normalizační žíhání na 580 MPa 

Agregát: 

Elektrická komorová pec 

8 Tryskat 

Stroj: TSM 1-250 

9 Konečná kontrola 

Způsob kontroly: 

Kontrola rozměrů výkovku s četností 10 % 
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4 TECHNICKO – EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

V technicko-ekonomickém hodnocení budou řešeny pouze náklady na materiál pro výrobu 

500 000 kusů technologií kováním. Třískové obrábění funkčních ploch nebude vzhledem 

k zaměření diplomové práce na zhotovení výkovku řešeno. 

Náklady na materiál se vypočítají z potřebného počtu tyčí na výrobu celé série a ceny tohoto 

materiálu. V kapitole 3.3 byl určen výchozí rozměr polotovaru kruhové tyče o průměru 

Ø80 mm a délky 91 mm. Tento polotovar získáme nadělením tyče, která se běžně dodává 

v délce 6 m. Pro dělení bude použita pásová pila s tloušťkou pilového pásu 0,9 mm. Odpad 

vzniklý dělením bude uvažován ve výpočtu vratných nákladů. 
 

1. Počet přířezů z jedná tyče: 

np =
Lt

L + tp
   [𝑘𝑠]                                                                                                               (4.1) 

np =
6000

91 + 0,9
= 65,28 ks                                                                               

   kde: Lt – délka dodávaného tyčového polotovaru [mm], 

     L – délka přířezů [mm], 

     tp – tloušťka pilového pásu [mm]. 

Celkový počet přířezů z jedné tyče je 65 ks. 

2. Počet tyčí pro celou sérii – ve výpočtu je uvažováno se zhotovením čtyř výkovků 

z jednoho přířezu. 
 

nt =
nrs

np ∙ nv
   [𝑘𝑠]                                                                                                               (4.2) 

nt =
500 000

65 ∙ 4
= 1923,07 ks =̇ 1924 ks 

    kde: nrs – celkový počet vyráběných výkovků [ks], 

      nv – počet výrobků z jednoho přířezu [ks]. 

Na výrobu celé série je potřeba 1924 kusů tyčí v délce šesti metrů. 

3. Hmotnost jedné tyče: 

mt = Lt ∙
D2 ∙ π

4
∙ ρ ∙ 10−9   [kg]                                                                                       (4.3) 

mt = 6000 ∙
802 ∙ π

4
∙ 7850 ∙ 10−9 = 236,63 kg 

 kde: D – průměr tyče [mm], 

   ρ – hustota oceli [kg.m-3]. 

Hmotnost jedné tyče je 236,63 kg. 
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4. Přímé materiálové náklady pro celou sérii: 

Npt = nt ∙ m ∙ C   [𝐾č]                                                                                                         (4.4) 

Npt = 1924 ∙ 236,63 ∙ 24,68 = 11 236 214 Kč 

 kde: C – cena za 1 kg tyčového polotovaru jakosti C45 [Kč] , 

    C = 24,68 Kč/kg, dle katalogu Ferona ze dne 26.06.2020. 

 Materiálové náklady na celou sérii činí 11 236 214 Kč. 

5. Vratné náklady ocelového odpadu: 

Nv = (nT ∙ mt − nrs ∙ mv) ∙ C   [𝐾č]                                                                                (4.5) 

Nv = (1924 ∙ 236,63 − 500 000 ∙ 0,601) ∙ 3 

Nv = 464 328 Kč 

 kde: Co – cena ocelového odpadu [Kč], 

   mc – hmotnost výkovku po odstranění výronku a blány [kg], 

     mc = 0,601 kg, určeno z 3D modelu výkovku. 

 Vratné náklady zahrnující odpady z dělení materiálu a ostřižení výronku činí 464 328 Kč. 

6. Celkové náklady na materiál: 

NC = Npt − Nv   [𝐾č]                                                                                                          (4.6) 

NC = 11 236 214 − 464 328 = 10 771 886 𝐾č 

Dle výpočtu činí celkové náklady na materiál pro vykování 500 000 kusů výkovků řešené 

součásti 10 771 886 Kč. 

Náklady na pořízení zápustek nelze jednoduše zhodnotit ani odhadnout, z důvodu jejich 

vysoké složitosti. Náklady na pořízení stroje a jejich odpis nelze zhodnotit, jelikož neznáme 

jejich cenu ani režijní náklady případné výrobní firmy.  
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5 ZÁVĚRY 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout výrobní proces zbraňového závěru. V minulosti se 

součást vyráběla pomoci odlévání. Nicméně takto zhotovené součásti vykazují horší 

mechanické vlastnosti, proto bylo úkolem navrhnout lepší výrobní postup. Po zhodnocení 

vhodných výrobních možností s ohledem na požadované mechanické vlastnosti a vysokou 

výrobní sérii byla jako nejoptimálnější zvolena technologie zápustkového kování na svislém 

klikovém lisu. S ohledem na uvažovanou technologii byl zvolen materiál C45, který je vhodný 

k tváření za tepla. 

Součást je složitého tvaru složeného z válcového těla a páčky vystupující kolmo z těla. Při 

návrhu výroby se proto rozhodovalo nad dvěma způsoby, jak výkovek zhotovit. První možností 

bylo kovat součást z tyče, která by se v předkovací dutině ohnula a následně dokovala, nebo 

druhou možností bylo přerozdělit materiál vhodnou technologií, tak aby bylo dost materiálu 

k vykování páčky. Nakonec byla zvolena druhá možnost, u které ale vystává riziko, jestli kov 

do páčky doteče. S tímto postupem výroby je možné zhotovit výkovek jako dvoj či čtyř kus. 

Z hlediska větší efektivity a snazšího zakládání předkovku do dutin zápustek bude výkovek 

kován jako čtyř kus. 

Tvar výkovku řešené součásti byl navržen dle příslušných norem ČSN 42 9030 

a ČSN 22 8306 pro konstrukci zápustkových výkovků. Nejprve byla zvolena dělící rovina, 

určeny přídavky na obrábění, úkosy a velikost zaoblení hran a přechodů pro lepší zatékání kovu 

do dutiny. Pro přerozdělení materiálu před samotným kováním byla zvolena metoda příčného 

klínového válcování. Pro usnadnění toku materiálu do dutiny páčky byl navržen tvar vývalku 

o maximální průměru Ø80 mm s ohledem na vyrobitelnost minimálního redukovaného dříku 

pro vykování těla závěru. Výkovek bude vyroben na tři operace, dvě předkovací a jedné 

dokovací. 

Pro vytvořený návrh byla provedena simulace procesu kování. Výsledky simulace prvotního 

návrhu ukázaly nedotečení kovu do konce dutiny páčky. Na základě těchto výsledků byl 

upraven tvar zápustek a proces kování znovu přesimulován. S provedenými úpravami již dle 

výsledků nové simulace došlo k úplnému zaplnění dutiny kovem. 

Pro zhotovení vývalku byl na základě jeho rozměrů zvolen stroj ULS 100 RA od firmy 

Šmeral a.s., pro který byl navržen jedno operační nástroj. Pro určení vhodného lisu byla 

vypočtena potřebná kovací síla o velikosti 17 MN. Z výsledků simulace by reálná síla měla být 

ještě o 1 MN menší. Na základě vypočtené síly byl určen klikový lis LZK 2500 P od firmy 

Šmeral a.s. Pro odstřižení výronku byl na základě potřebné střižné síly zvolen ostřihovací lis 

LDO 315 A/S rovněž od firmy Šmeral a.s. V konečné fázi bude výkovek očištěn od zbylých 

okují a normalizačně žíhán. 

Nakonec byly v technicko-ekonomickém hodnocení vypočteny náklady na materiál, 

potřebný na zhotovení celé série, které po odečtení vratného materiálu činí 10 771 886 Kč. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení Popis Jednotka 

   

a Jehla [mm] 

a Výška redukční šikmé plochy [mm] 

A Tažnost [%] 

b Šířka můstku [mm] 

b Délka redukční šikmé plochy [mm] 

B Největší šířka výkovku [mm] 

bs Největší šířka součásti [mm] 

Bv Velikost zatečení kovu do výronku [mm] 

C Cena za 1 kg tyčového polotovaru jakosti C45 [Kč] 

C0 Součinitel zvýšení odporu vlivem poklesu teploty [-] 

Co Cena ocelového odpadu [Kč] 

D Průměr otvoru [mm] 

D Průměr tyče [mm] 

dk Průměr kolíkového vyhazovače [mm] 

dk‘ Průměr otvoru pro kolíkový vyhazovač [mm] 

DÚ Dolní úvrať [°] 

Dv Průměr výkovku v dělící rovině [mm] 

F Síla [N] 

Fj Jmenovitá síla [N] 

FK Kovací síla [N] 

FK2 Kovací síla potřebná pro vykování dvojkusu [N] 

FK4 Kovací síla potřebná pro vykování čtyřkusu [N] 

Fn Normálová složka kovací síly [N] 

Fs Střižná síla [N] 

Ft Tangenciální složka kovací síly [N] 

g Otřep [mm] 

h Výška stěny [mm] 

h Výška můstku [mm] 

h Výška odvalování materiálu po redukční šikmé ploše [mm] 

H Největší výška výkovku [mm] 

HKOV Dráha beranu [mm] 

Hs Výška součásti [mm] 

HÚ Horní úvrať [°] 

hv Velikost zahloubení [mm] 

l délka [mm] 

L Délka přířezů [mm] 

l1 Délka náběhové hrany redukčních ploch [mm] 

l2 Délka redukčních ploch [mm] 

ldř Délka dříku [mm] 

lhl Délka hlavy vývalku [mm] 



 

 

 

lp Poloha pomocné redukční plochy [mm] 

ls Největší délka součásti [mm] 

Lt Délka dodávaného tyčového polotovaru [mm] 

lv Délka výkovku [mm] 

lv Délka odvalovaného materiálu po redukční šikmé ploše [mm] 

m Hmotnost [kg] 

M Plocha pod křivkou deformačního odporu [N/mm] 

mc Hmotnost výkovku po odstranění výronku a blány [kg] 

mt Hmotnost jedné tyče [kg] 

n Výška zásobníku [mm] 

NC Celkové náklady na materiál [Kč] 

no součinitel otupení [-] 

np Počet přířezů z jedná tyče [ks] 

Npt Přímé materiálové náklady pro celou sérii [Kč] 

nrs Celkový počet vyráběných výkovků [ks] 

nt Počet tyčí pro celou sérii [ks] 

nv Počet výrobků z jednoho přířezu [ks] 

Nv Vratné náklady ocelového odpadu [Kč] 

O Obvod výkovku v dělící rovině [mm] 

p Přesazení [mm] 

pk Délka kalibrovací plochy [mm] 

Pr Normálná síla [N] 

Prx x-ová složka normálné síly Pr [N] 

pv Šířka vyrovnávací plochy [mm] 

r Poloměr dříku [mm] 

r Zaoblení hrany [mm] 

R Poloměr tyče [mm] 

R Zaoblení přechodu [mm] 

Re Mez kluzu [MPa] 

Rh Maximální poloměr hlazené části tvářence [mm] 

Rm Mez pevnosti v tahu [MPa] 

Rz Rádius zaoblení mezi redukční a hladící plochou [mm] 

Rz1 Rádius zaoblení hrany náběhu redukčních ploch [mm] 

s Tloušťka kovací blány [mm] 

Sv Plocha výkovku v dělící rovině [mm2] 

T Teplota [°C] 

tp Tloušťka pilového pásu [mm] 

Tvx Třecí síla [N] 

u Válcovací krok [mm] 

Vhl Objem hlavy vývalku [mm3] 

Vo Objem opalu [mm3] 

Vpol Objem polotovaru [mm3] 

Vv Objem výkovku [mm3] 



 

 

 

Vvýr Objem výronku [mm3] 

x Délka části výkovku jejíž objem je zahrnut ve výpočtu hlavy vývalku [mm] 

xn Délka příslušné části výkovku [mm] 

yn Šířka příslušné části výkovku [mm] 

zn Výška příslušné části výkovku [mm] 

α Úhel redukční plochy [°] 

α1 Úhel pomocné redukční plochy [°] 

β Úhel klínu redukční plochy [°] 

β1 Úhel stoupání šroubovice pomocné redukční plochy [°] 

ΔLs Střední hodnota šířky a délky ve směru kolmo k rázu [mm] 

ΔS Redukce plochy průřezu [%] 

ρ Hustota oceli [kg/m3] 

σ1 Tahové napětí ve směru osy x [MPa] 

σ2 Tlakové napětí ve směru kolmém k ose vývalku a rovině procházející 

osami válců 
[MPa] 

σ3 Tlakové napětí působící kolmo k ose vývalku a je rovnoběžné 

s rovinou procházející osami válců 
[MPa] 

σd Deformační odpor [MPa] 

τs Smykové napětí [MPa] 

ϕ Úhel natočení klikového mechanismu [°] 

µ Koeficient tření [-] 
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Příloha 1 – Mezní úchylky a tolerance rozměrů výkovku pro stupeň přesnosti IT5 [22] 

 

 
  



 

 

 

Příloha 2 – Mezní úchylky a tolerance rozměrů výkovku pro stupeň přesnosti IT6 [22] 

 

 
  



 

 

 

Příloha 3 – Obsahy průřezů pro konstrukci průřezového obrazce 

  

Číslo 

průřezu 

Vzdálenost od 

počátku osy x 

[mm] 

plocha průřezu 

[mm2] 

Odpovídající průměr 

kruhu 

[mm] 

0 0 0 0 

1 2 1332 41,2 

2 9 1646 45,8 

3 14 1543 44,3 

4 18 1588 45,0 

5 23 2336 54,5 

6 27 2595 57,5 

7 31 2336 54,5 

8 36 1395 42,1 

9 44 1219 39,4 

10 53 921 34,2 

11 84 927 34,4 

12 115 886 33,6 

13 120 855 33,0 

14 133 843 32,8 

15 140 1050 36,6 

16 148 1050 36,6 

17 155 843 32,8 

18 164 776 31,4 

19 166,25 174 14,9 
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Příloha 6 – Stroj pro příčné klínové válcování ULS 100 RA [24] 

 



 

 

 

Příloha 7 – Ostřihovací lis LDO 315 A/S [24] 

  



 

 

 

Příloha 8 – Schéma nástroje PVK s kombinovanou redukční plochou [26] 

 


