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ABSTRAKT 
KRYŠTOF Marek: Výroba nástrčného klíče 

 

Práce předkládá návrh výroby nástrčného klíče. Nástrčný klíč se používá jako bezpečnostní 

klíč pro povolování bezpečnostních matic kol automobilu. Na základě požadavků na součást 

byla zvolena vhodná technologie výroby. Součást je vyrobena pomocí protlačování a 

pěchování. Výchozím polotovarem pro tváření je tyč válcovaná za tepla z oceli 1.7131 (ČSN 

14 220) o průměru 26 milimetrů. Bezpečnostní klíč bude vyroben na dvouklikovém lisu 

GTX-300H. Výroba proběhne ve třech operacích. 

Klíčová slova: nástrčný klíč, protlačování, pěchování, ocel 14 220, GTX-300H 

ABSTRACT 

KRYŠTOF Marek: Production of socket wrench 
 

This thesis propses the design of production of a socket wrench. A socket wrench is used as 

safety wrench for loosening safety screws of the car wheels. The proper  technology for 

production was chosen based on the component requirements. The component is made by 

using metal extrusion and heading. The starting blank for metal forming was chosen steel rod 

made of 1.7131 steel (ČSN 14 220) with a diameter of 26 milimeters. The safety wrench will 

be made by doublecrank press GTX-300H. Production will be done in three operations. 

Keywords: socket wrench, metal extrusion, heading, steel 14 220, GTX-300H 
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ÚVOD [1], [2], [3], [4] 

Technologie tváření je velmi důležitou technologií při výrobě polotovarů i hotových 

výrobků. Technologie tváření patří mezi nejhospodárnější technologie z hlediska úspory 

energie a materiálu. Mezi hlavní kritéria pro výběr nejvhodnějšího polotovaru patří sériovost 

výroby, strojní vybavení závodu a ekonomické hledisko výroby. Technologie tváření se dělí 

na tváření plošné a tváření objemové. 

Při objemovém tváření dochází ke změně tvaru v celém objemu polotovaru, tedy 

deformace nastává ve směru všech tří os napětí. Nejčastějšími polotovary jsou špalíky, dráty, 

přířezy atd. Mezi objemové tváření patří kování, válcování, tažení drátů, trubek a profilů, 

protlačování, apod. 

Plošným tvářením se rozumí technologie zpracování plechů – ve formě tabulí nebo svitků. 

Dosahuje se změny tvaru plošného i prostorového bez významné změny tloušťky plechu. 

Mezi technologie plošného tváření patří tažení, ohýbání, stříhání, rovnání, atd. Ukázka 

polotovarů zhotovených technologií tváření je znázorněna na obrázku 1. 

 

 

 

  

Obrázek 1 Hutní polotovary [1], [2], [3], [4]. 
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1 ROZBOR ZADÁNÍ [5] 

Práce se zabývá návrhem 

nástrojů pro výrobu nástrčného 

bezpečnostního klíče určeného 

k povolování bezpečnostních 

šroubů kol automobilu. Tyto 

šrouby slouží jako ochrana před 

odcizením kol z lehkých slitin 

hliníku z automobilu – obrázek 2. 

Bezpečnostní šrouby mají stejné 

vlastnosti jako standardní šrouby. 

Mají ale speciálně tvarované 

hlavy a k jejich povolení je 

zapotřebí speciální tvarový 

nástrčný klíč.  

Nástrčný klíč je stejného válcového tvaru jako běžně používané standardní nástrčné 

klíče, například v gola sadách, viz obrázek 3. Liší se však specifickým tvarem stykové 

plochy, kterou je povolován bezpečností šroub. Tato plocha je navržena tak, aby šroub 

nešel povolit klasickým nástrčným klíčem se šestihrannou tvarovou plochou. 

Bezpečnostní klíč je určen k připevnění na ráčnu nebo rázové pneumatické utahováky. 

Nejčastěji využívaným materiálem pro výrobu nástrčných klíčů jsou legované chromové 

nebo chrom-vanadové oceli. 

Klíče lze vyrábět obráběním, kováním, odléváním nebo protlačováním. Vzhledem 

k požadovaným vlastnostem klíče (dlouhá životnost, jednoduché použití, zdravotní 

nezávadnost) a ekonomičnosti výroby byla jako vhodná metoda výroby zvolena 

technologie protlačování. Součást bude vyrobena protlačováním v několika na sebe 

navazujících operacích, v sérii 1000 kusů. Tato metoda se jeví jako nejlepší řešení 

vzhledem k požadavku vysoké přesnosti součásti a malého množství odpadu materiálu, 

vznikajícího při tváření. 

  

Obrázek 3 Nástrčné bezpečnostní klíče [5]. 

Obrázek 2 Bezpečnostní šroub. 
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2 TEORIE PROTLAČOVÁNÍ [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], 

[16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24] 
 

Protlačování je technologický proces objemového tváření, při kterém je polotovar 

(špalík, kalota) přeměňován na tělesa různého tvaru, nejčastěji kruhového nebo symetrického 

průřezu. K přeměně materiálu dochází vlivem působení tlakové síly průtlačníku na materiál 

polotovaru, který je vlivem působení prostorového stavu napjatosti plastický a dochází 

k přemístění jeho částic. Nedochází však k porušení soudržnosti jeho molekulární vazby. 

Protlačování lze provádět za tepla, poloohřevu či za studena. Směr pohybu tvářeného 

materiálu je určen geometrií tvářecího nástroje - protlačovadla. Výrobek se nazývá protlaček. 

Vyrábět lze jak hotové díly, tak polotovary určené k dalšímu zpracování. 

Významný vliv na technologii protlačování má výchozí stav a jakost materiálu 

polotovaru. Vzhledem k velikosti přetvárného odporu jsou pro protlačování vhodné materiály 

s tažností větší než 10 % a kontrakcí větší než 50 % - oceli s obsahem uhlíku do 0,2 % C, 

neželezné kovy a jejich slitiny. Nevhodné jsou materiály, u kterých je nutno vyvinout tvářecí 

sílu větší než 2500 MPa nebo materiály, u kterých, díky jejich chemickému složení, dochází 

během deformace ke zpevnění a deformace nepřekračuje 25 %. Dochází-li během tváření 

k velkému zpevnění materiálu, zařazuje se mezioperační žíhání (nejprve rekrystalizační a poté 

na měkko). Protlačovat lze i materiály s povrchovou úpravou. 

 Princip protlačování je deformace materiálu v důsledku působících sil do předem 

stanoveného směru s výhodnými mechanickými a rozměrovými vlastnostmi konečného 

výrobku (viz obrázek 4). Protlačování patří mezi nejvíce ekonomicky výhodné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 4 Princip zpětného protlačování [14]. 
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procesy technologie tváření. Mezi další přednosti této technologie patří její vysoká přesnost 

výroby a kvalita povrchu výrobků. Běžně se dosahuje výrobních tolerancí IT8 až IT7, 

v případě kalibrování až IT6,tj. řádové přesnosti ± 0,05mm a drsnosti materiálu Ra 0,8. Jeden 

z rozhodujících vlivů na kvalitu povrchu a přesnost průtlačků má tření. 

 Tření je jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících proces technologie protlačování. 

Výrazně ovlivňuje proces tváření, kvalitu výrobku, proces a ekonomičnost výroby. Největší 

vliv má tření při tváření ocelí, proto je nutné provádět vhodné povrchové úpravy. Při 

nevhodné nebo špatně provedené povrchové úpravě dochází k suchému tření a může dojít až 

k zadření tvářecích nástrojů. 

Velikost třecích sil také závisí na jakosti a drsnosti povrchu průtlačníku a průtlačnice a 

na velikosti jejich opotřebení na kritických místech. Mezi nejčastěji používaná maziva při 

protlačování za studena patří: mazací oleje pro protlačování za studena, tuhá maziva – sulfid 

molybdeničitý (MoS2), která se používají pro fosfátované povrchy. Při protlačování za tepla a 

poloohřevu se používají: minerální mazací oleje, syntetické mazací oleje a vodnaté disperze. 

Protlačováním lze vyrábět dutá tělesa – pouzdra, trouby, víčka pro elektrotechnický, 

strojírenský a spotřební průmysl. Dále lze vyrábět hydraulické a pneumatické válce, duté 

pístní tyče, matrice, různé profilované součásti apod. Protlačování lze rozdělit podle způsobu 

tečení materiálu na: 

 dopředné protlačování – materiál se pohybuje ve stejném směru, jako je směr  

pohybu průtlačníku (viz obrázek 5). Konečný tvar dává průtlačku tvar průtlačnice. 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 6 Součásti vyráběné dopředním protlačováním [16], [17]. 

 

 

Výchozí polotovar bývá zejména kalota získaná lisováním nebo upichováním 

z tyčí. Používá se při tváření výrobků s nekonstantním průřezem, tedy čepů, 

šroubů apod. (viz obrázek 6). 

Obrázek 5 Dopředné protlačování [14]. 
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 zpětné protlačování – materiál se pohybuje v opačném směru, než je směr pohybu  

 
Obrázek 8 Součásti vyráběné zpětným protlačováním [18], [19]. 

průtlačníku (obrázek 7). Používá se pro výrobu dutých průtlačků nebo součástí se 

žebry, kdy je tloušťka stěny v porovnání s průměrem velmi malá – obrázek 8. 

 stranové protlačování – materiál se pohybuje ve směru kolmém na pohyb 

průtlačníku, tj. teče do stran - viz obrázek 9. Používá se pro průtlačky s vnějším i 

vnitřním oboustranným osazením, součástky s výstupky po obvodu, např.: 

ozubená kola – obrázek 10. 

  

Obrázek 7 Zpětné protlačování [14]. 

Obrázek 9 Stranové protlačování [14]. 
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 kombinované protlačování – kombinace zpětného a dopředného protlačování – 

část materiálu se přemisťuje před čelem průtlačníku - vyplňuje dutinu průtlačnice a 

část materiálu vytváří stěny nádoby (viz obrázek 11). Používá se pro profilované 

součásti – obrázek 12.  

 

  

Obrázek 12 Kombinované protlačování [14]. 

Obrázek 10 Ozubená kola vyráběná stranovým protlačováním [20], 

[21]. 

Obrázek 11 Součásti vyráběné kombinovaným protlačováním [22],[23]. 
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 protlačování trubek – speciální technologie protlačování, jedná o způsob 

dopředného protlačování dutých válcových špalíků. Špalíky jsou nejprve nahřáty 

(stlačením při pěchování) a poté děrovány – viz obrázek 13. 

 Po ukončení  

procesu protlačování 

zůstává v průtlačnici 

zbytkový odpad, který 

je nutno odstranit. 

Stupeň deformace 

dosahuje při této 

operaci velkých  

hodnot - součinitel 

prodloužení 8 až 25 

(např. polotovaru o 

délce 700 mm a 

průměru 200 mm lze 

vyrobit trubku délky 6 

až 18 metrů). 

 

 hydrostatické protlačování – další speciální technologie protlačování, při níž je 

výchozí polotovar obklopen kapalinou o vysokém tlaku (viz obrázek 14) – vytvoří 

se napětí ve všech směrech a tvárnost materiálu se zvýší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrostatický tlak kapaliny dosahuje 

až 3000 MPa, v jedné operaci lze 

dosáhnout přetvoření až 80 %. 

Protlačovat lze plné a duté profily a 

tělesa. Hydrostatické protlačování se 

používá také například pro výrobky 

plátované mědí nebo jinými 

neželeznými kovy – obrázek 15. 

 

 

Obrázek 13 Protlačování trubek [14]. 

Obrázek 15 Plátované tyče [24]. 

Obrázek 14 Hydrostatické protlačování [14]. 
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2.1 Materiály vhodné pro protlačování a jejich úprava [6], [9], [11], [14], 

[15] 

Pro protlačování se využívá většina kovových materiálů, které jsou schopné plastické 

deformace. 

2.1.1 Neželezné kovy 

Díky svým mechanickým vlastnostem vyhovují tyto kovy technologii protlačování 

nejlépe. V porovnání s materiály nástrojů jsou velmi měkké a tvárné, ve většině případů 

nevyžadují žádné speciální povrchové úpravy. Výjimky tvoří žíhání některých slitin.  

Do této skupiny nejpoužívanějších materiálů patří hliník a jeho slitiny, měď a její slitiny 

(mosaz s minimem 68 % Cu), olovo, cín, zinek, nikl a jeho slitiny s železem, slitiny kobaltu 

s železem. 

2.1.2 Oceli  

Nejdůležitějšími a nejpoužívanějšími materiály pro protlačování jsou oceli. Jelikož se 

stoupajícím stupněm deformace roste také zpevnění oceli, je velmi důležité věnovat pozornost 

přípravě polotovarů – jejich mazání. Dále je potřeba také věnovat pozornost úpravě geometrie 

nástroje, volbě vhodného materiálu nástroje a jeho tepelnému zpracování.  

Nejvhodnějším materiálem pro protlačování jsou oceli s obsahem uhlíku do 0,2 % C, 

popřípadě oceli nízkolegované. Se zvyšujícím se obsahem uhlíku a vyšším procentuálním 

zastoupení legur se zvyšuje měrný tvářecí tlak – konečného tvaru součásti lze dosáhnout 

použitím více operací, v tomto případě je nutné opakovat i mezioperační žíhání vícekrát. 

Při protlačování se vychází z poznatků (zkušeností), že nehospodárný je takový materiál, pro 

který je nutný tvářecí tlak vyšší než 2500 MPa. Dále nejsou vhodné ty materiály, u nichž 

nelze v jedné operaci dosáhnout deformace minimálně 25 %. Výběr vhodných ocelí pro 

protlačování je uveden v tabulce 1.  

 
Tabulka1Vhodné oceli pro protlačování – výběr [14]. 

 

Druh 

výrobku 

 

Druh 

oceli 

Žíhané Po protlačení Stupeň 

deformace 

[cca %] 
Mez 

kluzu 

Re[MPa] 

Mez 

pevnosti 

Rm [MPa] 

Tažnost 

A5[%] 

Mez 

kluzu Re 

[MPa] 

Mez 

pevnosti 

Rm[MPa] 

Tažnost 

A5[%] 

 

 

Běžné 

součásti 

12 010 

12 020 

11 340 

11 376 

11 426 

11 508 

230 

280 

200 

230 

280 

340 

380 

430 

330 

400 

420 

500 

25 

20 

25 

25 

20 

25 

400 

500 

500 

400 

500 

700 

700 

770 

700 

650 

650 

950 

8,5 

7,0 

7,0 

7,8 

7,0 

7,0 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

 

Tvarové 

součásti 

12 013 

14 220 

14 120 

16 120 

150 

340 

300 

380 

300 

500 

450 

500 

35 

20 

20 

min. 20 

450 

500 

500 

530 

650 

600-700 

600-700 

750 

9,0 

8,0 

8,0 

8,0 

60 

60 

60 

60 

Žáruvzdorné 

a 

korozivzdorné 

oceli 

17 021 

17 255 

320 

350 

550 

700 

28 

35 

- 

1000 

850 

1200 

15 

12 

40 

40 
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2.2 Technologičnost tvaru součástí [6], [7], [8], [9], [13], [14] 

 

Obvykle se objemovým tvářením vyrábí součásti symetrického tvaru (obrázky 16, 17, 18). 

Technologie umožňuje i výrobu specifických součástí, které jsou nesymetrické (obrázek 19). 

Součásti se zhotovují pomocí různých metod nebo jejich kombinacemi. Velikost tvářených 

dílů je limitována měrným tlakem tvářecích nástrojů a velikostí tvářecích strojů – silou a 

dráhou beranu. Podle charakteristického tvaru se součásti rozdělují do několika skupin: 

 

a) součásti kalíškového tvaru: jedná se o součásti jednostranné či dvoustranné, 

nejčastěji se vyrábí dopředným nebo zpětným protlačováním, 

 
Obrázek 16 Součásti kalíškového tvaru [6]. 

b) součásti čepového tvaru: převážně se vyrábí stranovým a dopředným 

protlačováním, nebo pomocí pěchování, 

 
Obrázek 17 Součásti čepového tvaru [6]. 

c) nízké rotační součásti s průchozím otvorem: vyráběné kombinací základních 

způsobů tváření, 

 
Obrázek 18 Nízké rotační součásti s průchozím otvorem [6]. 

d) součásti nepravidelného tvaru: jedná se o specifické tvarové součásti, vyráběné 

v menším rozsahu za pomoci upravených postupů technologie na speciálně 

vyvinutých nástrojích, 
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Obrázek 19 Součásti nepravidelného tvaru [6]. 

Při návrhu tvaru součásti je nutné zohlednit vybranou výrobní technologii, při volbě 

ideálního tvaru je nutné dbát následujících zásad: 

 rovnoměrné rozložení materiálu ve výrobku (zabránit shromažďování materiálu 

v určitých částech součásti), 

 plynulé tvarové přechody bez náhlých změn průřezu a ostrých hran, 

 malý počet ostrých hran (ztížení toku materiálu, zvýšení tvářecí síly – obrázek 20 

a, d), 

 efektivní využití náběhových kuželů s úhlem minimálně 27 (obrázek 20 b, e)a 

zaoblení/zkosení rohů (obrázek 20 c, f). 

 
Obrázek 20 Příklady vhodných a nevhodných součástí [6]. 

U tvarově složitějších součástí s vyšší přesností, zvláštními mechanickými vlastnosti nebo 

zvýšenou jakostí povrchu je nutné provést samostatný vývoj vhodného tvaru součásti. 

2.3 Základní technologické výpočty [6], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14] 

 

Objem polotovaru 

Vychází se ze zákona zachování objemu, který při objemovém tváření platí, tj. objem 

výchozího polotovaru se při objemovém tváření nemění a objem hotového výrobku je stejný 

jako objem polotovaru. Objem výchozího polotovaru se určí z konečného tvaru výlisku, 

k němuž je nutno přičíst přídavky na případné dokončovací operace.  

Objem hotového výlisku lze také určit součtem nebo rozdílem dílčích objemů, na které 

byl výlisek rozdělen. Dalším možnou variantou zjištění objemu hotové součásti je využití 

CAD softwarů, ve kterých lze generovat objem součásti dle druhu materiálu. 

 

Přetvoření (deformace) 

Hodnota přetvoření je limitována vyčerpáním plasticity tvářeného materiálu. Přetvoření 

nesmí přesáhnout mezní hodnotu, při které by došlo k porušení celistvosti tvářeného 

materiálu. V případě, že stupeň přetvoření překročí tuto hodnotu, je nutné zařadit do procesu 

tváření mezioperační rekrystalizační žíhání pro obnovu plasticity tvářeného materiálu. 

Velikosti mezních hodnot deformace pro jednotlivé technologie tváření za studena jsou 

uvedené v tabulce 2. Tabulka 3 obsahuje orientační stupně přetvoření pro různé materiály. 
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Přetvoření se dělí na: 

 logaritmické přetvoření h, 

 poměrné změny průřezu  

 
Tabulka 2 Mezní hodnoty deformace pro různé způsoby tváření [6]. 

 

Způsob tváření 

Změna průřezu 

 [%] h[-] 

Zpětné protlačování 40 ÷ 75 0,51 ÷ 1,4 

Dopředné 

protlačování 

uzavřené 30 ÷ 95 0,37 ÷ 3,0 

volné 5 ÷ 30 0,05 ÷ 0,37 

 

Pro dopředné protlačování plných těles platí: 

 

     
  

  
 

  
 

  
  [-]        (2.1) 

 

kde S1 – průřez součásti před protlačováním [mm
2
] 

S2 – průřez součásti po protlačování [mm
2
] 

D1 – průměr součásti před protlačováním [mm] 

D2 – průměr součásti po protlačování [mm] 

 

   
     

  
      

  
    

 

  
      [%]      (2.2) 

 

 

Pro dopředné protlačování dutých tělesa platí: 

 

 

     
     

     
 

  
    

 

  
    

  [-]         (2.3) 

 

kde D1 – průměr součásti před protlačováním [mm] 

 D2 – průměr součásti po protlačování [mm] 

D0 – průměr dutiny po protlačování [mm] 

 

     
  

  
      

  
    

 

  
    

      [%]        (2.4) 

 

 

Pro zpětné protlačování platí: 

 

 

     
  

     
 

  
 

  
    

  [-]         (2.5) 

 

     
     

  
      

  
 

  
       [%]        (2.6) 
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Tabulka 3 Orientační stupně přetvoření při protlačování [14]. 

Způsob 

protlačování 

 Ocel 

 

Hliník Měď 

Dopředné 

 
h  100 [%] 50 ÷ 100 

 

160 ÷ 450 

 

120 ÷ 200 

 

 [%] 40 ÷ 70 

 

80 ÷ 99 

 

70 ÷ 85 

Zpětné h  100 [%] 92 ÷ 300 

 

160 ÷ 480 

 

120 ÷ 300 

 

 [%] 60 ÷ 95 80 ÷ 99 70 ÷ 95 

 

Pro protlačování se používá přetvoření do 80 %. Příprava výchozího polotovaru zahrnuje 

tyto technologické operace: 

 příprava rovnáním, 

 loupání materiálu – odstranění povrchových vad a zabezpečení přesného rozměru 

materiálu, 

 dělení materiálu: 

- stříháním, řezáním špalíků z tyče, 

- vystřihováním výstřižků z plechu, 

- upichováním. 

 tepelné zpracování: 

- žíhání ocelí naměkko pro snížení pevnosti na minimální hodnotu, 

- homogenizace (500 C) vhodné pro hliník a jeho slitiny. 

 úprava povrchu – čištění, odstranění okují po tepelném zpracování v omílacích 

bubnech, popřípadě moření v kyselinách s následnou neutralizací, odmaštění před 

fosfátováním. 

 fosfátování – vytvoření nosného povlaku pro mazivo. Fosfátová vrstva je pórovitá a 

skvěle ulpí na povrchu ocelových, popřípadě hliníkových polotovarů, má výbornou 

schopnost nasát mazivo do svých pórů a podržet ho po celou dobu protlačování. 

 mazání – strojní olej, technický lůj, vápenná voda, mazlavé mýdlo, molikot – MoS2. 

 

Rychlost deformace 

Je vyjádřena změnou logaritmické deformace součásti dφh za jednotku času dt. Jedná se o 

rychlost, kterou je deformována tvářená součást. Rychlost pohybu nástroje je závislá na druhu 

použitého tvářecího stroje. Podle použitého tvářecího stroje jsou rozlišovány rychlosti 

tvářecího nástroje, viz tabulka 4. 

 
Tabulka 4 Rychlosti deformace tvářecích strojů [9]. 

Tvářecí stroj Rychlost v [ms
-1

] Rychlost deformace  [s-1
] 

Hydraulické lisy 0,02÷ 0,25 0,01 ÷ 10 

Klikové a vřetenové lisy 0,3 ÷ 0,6 4 ÷ 25 

Buchary 5 ÷ 8 40 ÷ 160 

Vysokorychlostní 

buchary 

20 ÷ 40 200 ÷ 1000 
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 [s-1

],         (2.7) 

 

kde v0 – okamžitá rychlost pohybu nástroje [ms-1
], 

h – vztažná výška [mm]. 

 

   
 

      
           

                                         (2.8) 

 

kde s – celková dráha beranu [mm], 

      n – počet zdvihů beranu za minutu [min
-1

], 

      t – čas [s], 

     hberanu – zdvih beranu [mm]. 

 

Přirozený přetvárný odpor 

     Vypočítá se pomocí analyticky vyjádřené matematické funkce, která byla experimentálně 

zjištěna. Tato funkce může být aproximována do různých typů funkcí – polynom, polytropa, 

racionálně lomená funkce apod. Dosazením hodnot do této funkce je získána hodnota 

přirozeného přetvárného odporu pro konkrétní materiál. Za konkrétních podmínek, jako jsou: 

teplota, působící síla, součinitel tření, atd. Průběh přirozeného přetvárného odporu materiálu 

nejlépe vystihují liché stupně polynomu, např. polynom 5. stupně: 

 

        
       

       
       

           [MPa],              (2.9) 

 

kde φh – logaritmická deformace [-], 

     A0-5 – konstanty polynomu [MPa]. 

 

      Přirozený přetvárný odpor lze také vypočítat pomocí konstitutivní Johnson-Cookovi 

rovnice. Tato rovnice obsahuje 5 experimentálně stanovených parametrů. Tento vztah patří 

k nejpoužívanějším vztahům pro výpočet přirozeného přetvářného odporu při vysokých 

rychlostech deformací. 

 

           
          

  

   
      

    

     
 

 

  [MPa]              (2.10)     

kde    – mez kluzu (stanovená z kvazistatických kompresních testů) [MPa], 

      B – pevnostní parameter [-], 

      n – exponent zpevnění [-], 

     C – parametr určující citlivost na rychlost deformace [-], 

         – referenční rychlost deformace [s
-1

], 

     T – teplota materiálu [K], 

     T0 – referenční teplota [K], 

    Tm – teplota tavení [K], 

    m – teplotní koeficient odpevnění [-]. 

 

Měrná přetvárná práce 
     Jedná se o práci potřebnou k přetvoření objemové jednotky tvářeného materiálu. 

        
       

       
         [J·mm

-3
],              (2.11) 

 

kde B0-4 – konstanty polynomu [J·mm
-3

]. 
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Deformační přetvárný odpor 

     Deformační odpor je vnitřní napětí v materiálu, které vzniká v tělese jako reakce na 

působení vnějších tvářecích sil. Jedná se o přirozený přetvárný odpor materiálu navýšený o 

vliv pasivních technologických odporů materiálu při změně tvaru tělesa. 

 

         
 

 
 

   

 
    [MPa],                             (2.12) 

 

kde  f – součinitel tření [-], 

      D – průměr průtlačku, který je ve styku s nástrojem [mm], 

      h – výška průtlačku, která je protlačovaná (výška kalíšku) [mm]. 

 

Pro dopředné protlačování podle Feldmanna platí: 

 

 
Obrázek 21 Schéma protlačování dle Feldmanna. 

           
  

  
     

  

  
 

 

 
 

 
         

     

  
           

  

  
    [MPa],     (2.13) 

 

kde     – střední hodnota přirozeného přetvárného odporu [MPa], 

          – přirozený přetvárný odpor materiálu v zásobníku [MPa], 

      f1,2 – součinitel tření [-],  

        – vrcholový úhel kužele [rad], 

     D1 – výchozí průměr před protlačováním [mm], 

     D3 – konečný průměr po potlačování [mm], 

     L1 – výška zásobníku [mm], 

     L3 – výška očka [mm].   

 

Pro zpětné protlačování podle Siebela platí: 

 

             
  

      
  

      
  

         
  

      
  

      [MPa],             (2.14) 

 kde D – vnější průměr průtlačku [mm], 

       d – vnitřní průměr průtlačku [mm]. 

 

Přetvárná práce stroje 

Parametr nezbytný při kontrolních výpočtech tvářecího stroje. 

                
 

 
   [J],                  (2.15) 

kde      – přírůstek logaritmického přetvoření [s
-1

], 

       V – objem průtlačku [mm
3
]. 
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Tvářecí síla 
K uskutečnění požadované tvářecí operace je nutné vyvinout tvářecí sílu o určité velikosti. 

Tato síla nesmí překročit jmenovitou tvářecí sílu používaného stroje (lisu). Maximální 

hodnotu tvářecí síly F lze určit ze základního vztahu (2.16). 

 

         [N],                   (2.16) 

kde σds – střední hodnota deformačního odporu [MPa], 

 S – konečný průmět plochy výlisků, na který působí tvářecí síla [mm
2
]. 

 

Velikost tvářecí (protlačovací) síly ovlivňují tyto parametry: 

a) chemické složení a mechanické vlastnosti materiálu součásti, 

b) příprava před protlačením, zejména mazání, 

c) geometrie nástroje 

d) velikost redukce – čím větší redukce, tím větší síla, 

e) velikost průtlačníku – čím větší plochy průtlačníků, tím větší síla, 

f) tloušťka stěny dutých součástek – čím menší tloušťka stěny, tím větší síla, 

g) druh použitého stroje. 

 

Tvářecí práce a výkon 

K dimenzování nástrojů a ke kontrole dovoleného zatížení stroje je nutné znát maximální 

velikost síly potřebné ke tváření. Výpočet tvářecí síly a výkonu slouží k ověření zatížitelnosti 

pohonu lisu, tj. setrvačníku a hnacího elektromotoru. Pro efektivní využití lisu, bez jeho 

přetížení, je nutný správný výběr a dimenzování tvářecího lisu, to probíhá po vyhodnocení 

potřebné tvářecí síly a tvářecího výkonu. Velikost tvářecí práce A je dána vztahem: 

 

             [J],                     (2.17)   

 

Celková práce je proto dána vztahem: 

 

         [J].                   (2.18) 

 

Účinnost tváření na daném lisu je určena poměrem vlastní přetvárné práce a práce 

celkové, platí tedy: 

 

   
 

  
 

 

    
 

 

  
  

 

[-].                   (2.19) 

 

Účinnost se zmenšuje s malou tuhostí lisu a využíváním lisu pro tváření na malé pracovní 

dráze. Tvářecí výkon vyjádřený prostřednictvím celkové tvářecí práce: 

 

   
  

               
    [kW],                   (2.20) 

 kde t1 – doba jednoho zdvihu beranu stroje [s]. 

 

Zavede-li se do vztahu (2.20) počet zdvihů lisu za minutu n, platí: 

 

   
    

               
    [kW].                   (2.21) 

 

Potřebný výkon lisu je dán součtem tvářecího výkonu, výkonu pomocných mechanismů 

lisu (stříhání, vyhazování výlisku atp.) a výkonu pro běh stroje na prázdno. 
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2.4 Kritéria pro volbu zařízení a způsobu protlačování [6], [7], [8], [9], [10], [14] 

 

Hospodárnost provozu je ovlivněna především výrobním programem a hmotností 

výchozího polotovaru. Podle výrobního programu je určen základní koncept, obsah, investiční 

a provozní náklady zařízení. Z hlediska vlivů na velikost nákladů je v principu účelným 

řešením omezovat výrobní program a přizpůsobit výrobu výrobě sériové. Výrobní zařízení, 

umožňující výrobu široké škály různých druhů výrobků, je hospodárné pouze tehdy, jestliže 

umožňuje rychlý a spolehlivý přechod na výrobu jiného druhu výrobku. Provozní náklady je 

možné také redukovat pomocí použití výchozích polotovarů o vyšší hmotnosti. 

Při porovnání obou základních metod protlačování (zpětného a dopředného) mohou 

provozní náklady u zpětného protlačování být oproti nákladům na dopředné protlačování o 20 

až 25 % nižší, protože: 

 vyšší hmotnost výchozího polotovaru má příznivý vliv na poměr pracovního a 

vedlejšího času, to přináší vyšší využití tvářecího zařízení; 

 nedolisky jsou podstatně kratší, tvoří cca 10 % průměru kaloty (u dopředného 

protlačování 7 až 8 % délky kaloty); 

 použití výchozích polotovarů o větší délce redukuje počet dělení pilou, snižuje  

přídavky; 

 lze použít vyšší rychlost lisování, u obtížně tvářitelných slitin je vyšší rychlost 

v mnoha případech velmi výhodná; 

 struktura je po celé délce výrobku rovnoměrná, rozměrové úchylky jsou po celé 

délce menší – snížení nákladů na tažení (některé profily není potřeba kalibrovat); 

 spotřebu energie lze snížit o 15 až 20 % a čep může být lisován při nižší teplotě. 

 

Zpětné protlačování má však i určité nevýhody: 

 maximální průměr kružnice opsané profilu je omezen kvůli dutému průtlačníku; 

 povrch čepů musí být o určité jakosti – povrch výlisků je tvořen z povrchových 

partií čepu. 

I přes uvedené příklady nevýhod u zpětného protlačování převažuje celá řada 

ekonomických a technologických výhod s možností použití lisovacích programů. Proto se 

zpětného protlačování hojně využívá při nově navrhovaných procesech výroby. 

2.5 Nástroje pro protlačování [7], [9], [11], [14] 

 

Nástroje pro protlačování se nazývají průtlačníky a průtlačnice, společně tvoří nástroj 

nazývaný protlačovadlo.  Protlačovadla pro dopředné a zpětné protlačování jsou znázorněna 

na obrázcích 27 a 28. Musí splňovat celou řadu požadavků, mezi které patří: 

 nástroj jako celek musí být dostatečně tuhý, 

 musí zajišťovat snadné vyhození průtlačku z nástroje, 

 musí zajistit přesné vedení funkčních částí, 

 zajistit snadnou montáž při výměně nástrojů, 

 dlouhá životnost nástroje a hospodárnost při jeho výrobě, 

 zajišťovat chlazení a mazání nástroje během tvářecí operace, 

 zabránit možnému poškození průtlačku, 

 splňovat podmínky bezpečnosti práce. 

 Pro svoje výborné mechanické vlastnosti jsou nejvíce používaným materiálem na výrobu 

protlačovacích nástrojů nástrojové oceli. V tabulce 3 je znázorněn výběr nejčastěji 

používaných materiálů na výrobu protlačovadel. 



26 

 

 
Tabulka 5 Výběr nejčastěji používaných materiálů na výrobu protlačovadel [14]. 

Materiál Tvrdost Použití 

19 436 

19 474 

19 614 

19 721 

19 423 

19 733 

19 824 

19 436 

14 160 

14 436 

56 ÷ 62 HRC 

52 ÷ 56 HRC 

58 ÷ 60 HRC 

max. 52 HRC 

62 ÷ 63 HRC 

62 ÷ 63 HRC 

62 ÷ 63 HRC 

58 ÷ 60 HRC 

zušlechtěno na 

1200 MPa 

průtlačnice 

průtlačnice 

průtlačnice 

průtlačnice 

průtlačníky 

průtlačníky 

průtlačníky 

průtlačníky 

bandáže 

bandáže 

 

Na ostatní díly (nefunkční) jako jsou tělesa protlačovadel, upínací desky, objímky 

průtlačnic atd. se používají konstrukční nebo nástrojové materiály – 11 600, 11 700, 19 423, 

apod. 

2.5.1 Nástroje pro dopředné 

protlačování [6], [9], [10], [11], 

[14] 

Dopředného protlačování se v technologii 

tváření využívá při redukci plných špalíků 

nebo při protlačování dutých nádob. Dopředné 

protlačování lze využít až do poměru délky 

průtlačku ku jeho průměru 24:1. Délka 

průtlačku není závislá na délce průtlačníku. 

Zásadním parametrem pro dopředné 

protlačování je tvar redukční části. 

Nejpoužívanějším tvarem je redukční kužel, 

jehož velikost má významný vliv na velikost 

deformačního odporu. Je nutné volit optimální 

velikost úhlu kuželové části průtlačnice. 

Průtlačníky pro dopředné protlačování 

Pro protlačování plných součástí je nejčastěji využíváno průtlačníků z jednoho kusu 

s upínací částí – hlavou kuželovou nebo válcovou. Pozvolný přechod mezi dříkem a hlavou 

průtlačníku zamezí vzniku koncentrace napětí. Doručené rozměry a tvar průtlačníku pro 

protlačování plných součástí jsou na obrázku 22. 

Pro protlačování dutých součástí dochází u nedělených průtlačníků k porušení nástroje 

v místě přechodu z malého průměru. Z tohoto důvodu je využíváno dělených průtlačníků 

s upínacími pouzdry. Doporučený tvar a rozměry průtlačníku pro protlačování dutých součástí 

jsou na obrázku 23. 

Obrázek 22 Průtlačník pro dopředné protlačování 

plných součástí [11]. 



27 

 

 
Obrázek 23 Průtlačník pro protlačování dutých součástí[11]. 

Průtlačnice pro dopředné protlačování 

     Pro zvýšení únosnosti a zajištění snadné vyměnitelnosti se průtlačnice pro dopředné 

protlačování zapouzdřují do objímek – bandáží. Bandáže jsou konstruovány buď s přesahem 

na kuželovou plochu, nebo s ohřevem objímky na válcovou plochu. Dle velikosti tvářecí síly 

a tlaku se používají průtlačnice s jednou objímkou, pro vnitřní radiální tlaky do 1600 MPa 

nebo průtlačnice s dvěma objímkami pro velikosti tlaku do 2000 MPa.  

     Při přetvoření průtlačku větším než 30 % je nutné konstruovat průtlačnice tak, aby 

minimální výška funkční části průtlačnice byla shodná s výškou protlačovaného špalíku. Díky 

této konstrukci je zabezpečeno, že protlačovaný špalík je při tváření veden po celé své délce. 

Tvar a rozměry průtlačnice pro dopředné protlačování uvádí obrázek 24 a tabulka 6. 

Protlačovadlo pro dopředné protlačování je znárodněno na obrázku 28. 

 
Tabulka 6 Geometrické parametry průtlačnice pro dopředné protlačování [11]. 

 Velikost rozměrů 

D4 D3 + (0,1 až 0,2) 

h 0,5 L    

2 30 až 90 

R1 (D1 – D3)/2 

R2 (0,05 až 0,1)LD3 

R3 0,15  LD1 

h2 min. 0,7 LD1 

 1až 2 

 5až 10 

 

 

 

 

 

2.5.2 Nástroje pro zpětné protlačování [6], [9], [10], [11], [14] 

Zpětné protlačování se využívá při výrobě součástí kalíškovitého tvaru. Půtlačník pro 

zpětné protlačování je nejvíce namáhán na tah, střih a ohyb. Tvar čela průtlačníku výrazně 

ovlivňuje velikost a průběh protlačovací síly. Použitím odlehčeného průtlačníku, 

s odlehčením za čelní fasetou, se výrazně sníží tření mezi průtlačníkem a stěnou vystupujícího 

kalíšku. 

 

Obrázek 24 Průtlačnice pro 

dopředné protlačování [11]. 
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Průtlačníky pro zpětné protlačování 

     Při konstruování průtlačníku je vycházeno z rozměru jeho pracovní části – průměr d. Čelní 

část průtlačníku má fasetu o výšce h. Průměr fasety je shodný s vnitřním jmenovitým 

rozměrem dutiny průtlačku. Zmenšením průměru za fasetou dojde ke snížení třecí síly 

materiálu o průtlačník, čímž se také sníží protlačovací síla a síla stírací. Funkční rozměr 

průtlačníku h1 nesmí přesáhnout trojnásobek průměru pracovní části, což zamezuje vzniku 

nepříznivého namáhání průtlačníku. Upínací část tvoří kuželová nebo válcová plocha. 

Optimální tvar průtlačníku pro zpětné protlačování ukazuje obrázek 25. 

 

 
Obrázek 25 Průtlačník pro zpětné protlačování [11]. 

Průtlačnice pro zpětné protlačování 

     Obdobně jako průtlačnice pro 

dopředné protlačování i průtlačnice pro 

zpětné protlačování bývají zalisované do 

jedné nebo více objímek. Využití bandáží 

umožní vyšší únosnost nástroje. Jedno-

duché průtlačnice bez objímek je možné 

používat pro nižší velikosti radiálních 

tlaků – do 1000 MPa. Funkční dutina 

průtlačnic je určena tvarem průtlačku. 

Ústí pracovní dutiny bývá zaobleno, nebo 

má kuželový náběh. Zaoblení snižuje 

koncentrace radiálních napětí. 

Otevřených dutin s mírnou kuželovitostí 

je využíváno pro usnadnění vyhazování 

průtlačků (zabránění velkých osových 

tahů). Funkční povrch dutin je broušen a 

lapován. Na obrázku 26 je zobrazena 

průtlačnice pro zpětné protlačování. 

Protlačovadlo pro zpětné protlačování je na obrázku 27. 

 

Obrázek 26 Průtlačnice pro zpětné protlačování [11].  
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2.6 Stroje na protlačování [7], [9], [14], [22] 

 

Při protlačování se používají 

stroje, které jsou schopny vyvinout 

velkou a stálou velikost síly, která 

působí na poměrně dlouhé dráze. 

Nejčastěji používanými stroji jsou 

lisy mechanické, hydraulické a 

speciální.  

Mechanické lisy  

Používají se zejména při 

zpětném protlačování, kdy je 

výchozím polotovarem kalota 

malé tloušťky - potřeba relativně 

malého zdvihu beranu lisu. 

Nejčastěji se používají klikové a 

výstředníkové lisy (obrázek 29). 

 

 

 

 
Obrázek 29 Klikový a výstředníkový lis [22]. 

Obrázek 28 Protlačovadlo pro zpětné 

protlačování [14]. 

1 – průtlačník, 2 – průtlačnice, 3 – spodní trn, 4 

– objímka, 5 – středící podložka, 6 – podložka,  

7- podložka, 8 – tyč vysunovače, 9 – čočka, 10 

– vložka stírače, 11 – těleso nástroje, 12 – 

spodní upínací deska, 13 – upínací kruh. 

 

Obrázek 27 Protlačovadlo pro dopředné 

protlačování [14]. 

1- těleso upínače, 2 - průtlačník, 3 - protlaček, 4 - 

vyhazovač, 5 – vedení vyhazovače,6 - spodní 

upínací deska. 
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Hydraulické lisy 
Používají se u operací, při kterých je potřeba větší protlak z důvodu zajištění konstantní 

síly v kterékoli poloze beranu. Nevýhodou těchto lisů je malý počet zdvihů za minutu. 

Hydraulický lis je znázorněn na obrázku 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciální lisy 
Mezi speciální lisy patří postupové tvářecí automaty pro hromadnou výrobu strojních 

součástí nebo polotovarů (znázorněny na obrázku 31) využívané ve velkosériové výrobě 

drobných součástí jako např.: výroba šroubů, matic, atd. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30 Hydraulické lisy [22]. 

Obrázek 31 Tvářecí automaty pro hromadnou výrobu [22]. 
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3 VLASTNÍ ŘEŠENÍ PRÁCE  

3.1 Volba výchozího polotovaru průtlačku 

Při výběru výchozího polotovaru pro výrobu nástrčného klíče bylo vycházeno 

z požadavků, které byly kladeny na hotový výrobek. Nástrčný klíč musí splňovat tyto 

podmínky:  

 pevnost, 

 dlouhá životnost, 

 jednoduché použití, 

 zdravotní nezávadnost. 

 

Tyto požadavky bylo také nutné zkombinovat s technologickými požadavky na výrobu a 

materiálovými vlastnostmi výchozího polotovaru. Požadované vlastnosti materiálu: 

 dostatečná houževnatost, pevnost a tvrdost, 

 dobrá tvářitelnost a tažnost. 

 

Po vyhodnocení všech požadavků byla jako výchozí polotovar zvolena tyč válcovaná za 

tepla z mangan-chromové oceli 14 220 o průměru 26/28 mm vyrobené dle DIN 1.7131. 

3.2 Technologické a mechanické vlastnosti oceli 14 220 [27], [28], [29] 

 

Jedná se o ušlechtilou konstrukční mangan-

chromovou ocel k cementování. Je vhodná pro strojní 

součásti s velkou pevností v jádře, jako jsou: hřídele, 

ozubená kola, vačkové hřídele, zdviháky ventilů, pístní 

čepy, zubové spojky, apod. Je vhodná pro 

zušlechťování – do průměru součásti 35 mm a 

k cementování. Lze dosáhnout velmi tvrdé povrchové 

cementační vrstvy. Ocel je dobře tvářitelná za tepla po 

žíhání na měkko i za studena, je dobře obrobitelná a 

svařitelná.  

Tyče válcované za tepla znázorněné na obrázku 32 jsou vyráběny v průměrové řadě dle 

ČSN 42 5510 uvedené v příloze 1. 

Chemické složení dle ČSN 41 4220 a procentuální zastoupení jednotlivých prvků v oceli 

14 220 je znázorněno v tabulce 7, její mechanické vlastnosti v tabulce 8. 

 
Tabulka 7 Chemické složení oceli 14 220 [28], [29]. 

 C [%] Mn[%] Si [%] Ni [%] Cu[%] Al [%] P [%] S [%] Cr[%] 

ČSN 
0,14-

0,19 
1,1-1,4 

0,17-

0,37 
- - - 

Max 

0,035 
Max 

0,035 
- 

ČSN EN 

10204 
0,16 1,21 0,21 0,09 0,23 - 0,012 0,029 - 

aktuál. 

VUT 
0,13 1,25 0,23 0,05 0,22 0,02 0,010 0,020 - 

T-PROM  
0,14-

0,19 
1,1-1,4 

0,17-

0,37 
- - - 

Max 

0,035 
Max 

0,035 
0,8-

1,1 
lentus-

ocel.cz  
0,2 1,4 0,2 - - - - - 1,1 

 

Obrázek 32 Tyče válcované za tepla 

[27]. 
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Tabulka 8 Mechanické vlastnosti oceli 14 220 [28], [29]. 

 14 220.1 14 220.3 

Mez kluzu Rp0.2 [MPa] - min. 588 

Mez pevnosti Rm [MPa]  785 

Tažnost A5 [%]  10 

Tvrdost HB10 [-] min. 152 max. 197 

Kontrakce Z [%]  min. 30 

Modul pružnosti v tahu E [MPa] 206 000 

Modul pružnosti ve smyku G [MPa] 79 000 

 

3.3 Technologické výpočty 
Stanovení objemu a hmotnosti polotovaru 

Při stanovení objemu výchozího polotovaru se vychází z platnosti zákona zachování 

objemu, tj. objem výchozího polotovaru je stejný jako objem vyráběné součásti. Objem 

polotovaru lze určit pomocí: 

 Softwaru 
Pomocí CAD softwaru AutoDesk INVENTOR byl objem součásti určen  

V=13 541 mm
3
. 

 Součtem elementárních objemů 
Výpočet objemu součásti byl proveden pomocí sčítání a odečtení elementárních 

objemů, na které byla součást rozdělena. Tvar součásti je znázorněn na obrázku 

33. Rozdělení součásti na její elementární objemy je na obrázku 34. Při výpočtech 

jednotlivých objemů byly zanedbány zkosení hran a rádiusy. 

 

 
  

Obrázek 33 Nástrčný klíč po tváření. Obrázek 34 Schéma rozdělení součásti na 

její elementární objemy. 
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Výpočty jednotlivých objemů 

 Výpočet objemu šestihranu V1 

 

 

            
   

 
       

   

 
          (3.1) 

 

                             
 

kde S1 – obsah podstavy šestihranu [mm
2
], 

      h1 – výška šestihranu[mm], 

      a – velikost hrany šestihranu [mm]. 

 

 

 

 

 

 Výpočet objemu válce V2 

 

 

            
      

 
    

       

 
               (3.2) 

 

                                          

 

kde S2 – obsah kruhu [mm
2
], 

h2 – výška válce[mm], 

Dv – průměr válce[mm]. 

 

 

 

 

 Výpočet objemu tvarové dutiny – „kytičky“V3 

 

 

                                    (3.3)           

 

 kde h3 – výška „kytičky“[mm], 

       S3 – součet dílčích obsahů „kytičky“[mm
2
]. 

 

 

 

 

Dílčí obsahy „kytičky“ 

 

                                     (3.4) 

 

        kde a – délka strany obdélníka [mm], 

              b – délka strany obdélníka [mm]. 

 

 

 

Obrázek 35 Objem V1. 

Obrázek 36 Objem V2. 

Obrázek 37 Objem V3. 

Obrázek 38 Obsah s1. 
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                               (3.5) 

 

kde a – strana trojúhelníka [mm], 

va – výška na stranu a trojúhelníka [mm]. 

 

 

 

 
 

      
 

 
                   

 

 
                       (3.6) 

 

                  
 

kde r – poloměr kruhu [mm], 

       l – délka kruhu [mm], 

       t – délka tětivy [mm], 

      h – výška oblouku [mm], 

 

   
         

   
 

           

   
                                   (3.7) 

 

  kde α – úhel výseče[mm], 

 
 

 

 

 

      
 

 
                                             (3.8) 

 
 

  
   

   
 

       

   
                   (3.9) 

 

 

                                                          (3.10) 

 

 Výpočet celkového objemu nástrčného klíče Vc 

 

                                            

   

   

 

 

                                       (3.11) 

 

       Vypočítaný objem hotové součásti se liší od přesného objemu, určeného pomocí 

softwaru, přibližné o 0,65 %. Vzniklá odchylka je s největší pravděpodobností způsobena 

zanedbáním sražení a zaoblení hran. V dalších výpočtech bude používána přesná velikost 

objemu určená programem INVENTOR. 

  

 Velikost objemu součásti s přídavkem 3,5 % na zarovnání čel 

                                         (3.11) 
 

Obrázek 39 Obsah s2. 

Obrázek 40 Obsah s3. 

Obrázek 41 Obsah s4. 
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 Přesná hmotnost hotové součásti  

                                                    (3.12) 

 

kde ρ – hustota oceli 14 220 [kg·m
-3

]. 

 

 Přesná hmotnost polotovaru 

                                                      (3.13) 

3.4 Varianty řešení 

Pro výrobu nástrčného bezpečnostního klíče je zvažováno použití dvouoperačního nebo 

tříoperačního tvářecího automatu. Nejprve bude polotovar uříznut pomocí pásové pily na 

požadovanou výchozí délku z tyče o průměru 26 mm nebo 28 mm, od dodavatele Ferona. 

Poté bude pomocí dopředného a zpětného protlačování ve dvou nebo třech operacích tvářen 

do požadovaného tvaru. 

 

Varianta A 

V této variantě je výchozím polotovarem špalík o průměru 28 mm uříznutý za délku 22,8 

mm, který bude tvářen ve dvou operacích. Rozdíl mezi přetvořením dříku a hlavy nástrčného 

klíče je v této variantě výroby 29,2 %. To znamená, že klíč vyrobený touto metodou má 

rozdílné mechanické vlastnosti v dříku a hlavě přibližně o jednu třetinu. To však nijak nevadí 

vzhledem k vyššímu namáhání šestihranného dříku při používání. Nevýhodou této metody je 

potřeba speciálně tvarované průtlačnice ve tvaru šestihranu pro druhou výrobní operaci. 

Technologický postup: 

     řez       – uříznutí polotovaru o délce 22,8 mm z tyče o výchozím průměru D0 = 28 mm,  

        s výchozím obsahem styčné plochy S0 = 615,75 mm
2 

1.operace – dopředné protlačení šestihranu o obsahu styčné plochy S1 = 259,81 mm
2
,  

         vytvoření vodícího úkosu pro následující operaci 

2. operace – zpětné protlačení dutiny ve tvaru „kytičky“ o obsahu její plochy S2 = 267,8 mm
2 

 
Obrázek 42 Varianta A. 
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Výpočet logaritmické deformace 

Výpočet logaritmické deformace je proveden dle rovnice (2.1) pro dopředné protlačování a 

rovnice (2.5) pro zpětné protlačování. 

 

  
      

  
       

   
  

  
   

      

      
            

 

  
       

  
       

   
  

     
   

      

            
           

 

Varianta B 
V této variantě je výchozím polotovarem špalík o průměru 28 mm uříznutý za délku  

22,8 mm, který bude tvářen ve dvou operacích. Rozdíl mezi přetvořením dříku a hlavy 

nástrčného klíče je v této variantě výroby 29,2 %. To znamená, že klíč vyrobený touto 

metodou má rozdílné mechanické vlastnosti v dříku a hlavě přibližně o jednu třetinu. To však 

nijak nevadí vzhledem k vyššímu namáhání šestihranného dříku při používání. Nevýhodou 

této metody je potřeba speciálně tvarovaného průtlačníku, ve tvaru „kytičky“, pro druhou 

výrobní operaci. Také by mohlo docházet k deformaci otvoru během druhé tvářecí operace. 

Technologický postup: 

      řez      – uříznutí polotovaru o délce 22,8 mm z tyče o výchozím průměru D0=28 mm,  

         s výchozím obsahem styčné plochy S0=615,75 mm
2 

1. operace – zpětné protlačení dutiny ve tvaru „kytičky“ o obsahu její plochy S1=267,8 mm
2
 

2. operace – dopředné protlačení šestihranu o obsahu styčné plochy S2=259,81 mm
2
,  

          vytvoření vodícího úkosu pro následující operaci 

 
Obrázek 43 Varianta B. 

Výpočet logaritmické deformace 

Výpočet logaritmické deformace je proveden dle rovnice (2.5) pro zpětné protlačování a 

rovnice (2.1) pro dopředné protlačování. 
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Varianta C 
V této variantě je výchozím polotovarem špalík o průměru 28 mm uříznutý za délku        

22,8 mm, ze kterého bude zhotoven nástrčný klíč v jedné operaci. Součást bude vyrobena 

v jedné operaci pomocí kombinovaného protlačování (zpětné + dopředné). Celkové 

přetvoření materiálu součásti je 143,4 %, rozdíl mezi přetvořením dříku a hlavy je 29,2 %. To 

znamená, že klíč vyrobený touto metodou má rozdílné mechanické vlastnosti v dříku a hlavě 

přibližně o jednu třetinu. To však nijak nevadí vzhledem k vyššímu namáhání šestihranného 

dříku při používání. Nevýhodou této metody je velká tvářecí síla, kterou musí vyvinout 

tvářecí stroj. 

Technologický postup: 

      řez       – uříznutí polotovaru o délce 22,8 mm z tyče o výchozím průměru D0 = 28 mm, 

         s výchozím obsahem styčné plochy S0 = 615,75 mm
2 

1. operace – kombinované protlačení celé součásti - dopředné protlačení šestihranu o obsahu 

          styčné plochy S1 = 259,81 mm
2
 + zpětné protlačení dutiny ve tvaru „kytičky“ o 

          obsahu její plochy S2 = 267,8 mm
2 

 

 
Obrázek 44 Varianta C. 

Výpočet logaritmické deformace 

Výpočet logaritmické deformace je proveden dle rovnice (2.1) pro dopředné protlačování a 

rovnice (2.5) pro zpětné protlačování. 
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Varianta D 

V této variantě je výchozím polotovarem špalík o průměru 26 mm uříznutý na délku     

26,4 mm, který bude tvářen ve třech operacích. Při použití  této varianty je rozdíl mezi 

přetvořením dříku a hlavy nástrčného klíče pouze 2,9 %. To znamená, že mechanické 

vlastnosti klíče vyrobeného touto metodou lze považovat za stejné v celém jeho objemu.  

Nevýhodou této metody je potřeba speciálně tvarované průtlačnice ve tvaru šestihranu pro 

druhou a třetí výrobní operaci. 

Technologický postup: 

      řez      – uříznutí polotovaru o délce 26,4 mm z tyče o výchozím průměru D0=26 mm, 

         s výchozím  obsahem styčné plochy S0=539,93 mm
2 

1. operace – dopředné protlačení šestihranu o obsahu styčné plochy S2=259,81 mm
2
,        

          vytvoření vodícího úkosu pro následující operaci  

2. operace – pěchování válcové části na průměr 28 mm s obsahem styčné plochy  

          S2=615,75 mm
2
 

3. operace – zpětné protlačení dutiny ve tvaru „kytičky“ o obsahu její plochy S3=267,8 mm
2
 

 

Výpočet logaritmické deformace 

Výpočet logaritmické deformace je proveden dle rovnice (2.1) pro dopředné protlačování a 

rovnice (2.5) pro zpětné protlačování. 

 
Obrázek 45 Varianta D. 

 

   
      

  
       

   
  

  
   

      

      
                      

 

   
       

  
       

  
       

    
  

  
     

  

     
     

  

      
      

      
     

      

            
                    

 

     Z výše uvažovaných variant se jako nejvhodnější varianta pro výrobu nástrčného klíče jeví 

varianta D. V tomto návrhu výroby je využívané tvářecích operací pěchování, dopředného a 

zpětného protlačování. Přetvoření v této variantě je v hlavě i dříku téměř totožné. Klíč 

vyrobený dle varianty D bude mít rovnoměrné zpevnění v celém svém objemu.  
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     V porovnání s ostatními variantami nejsou požadavky na složitost nástrojů pro jednotlivé 

operace nikterak vysoké, což nijak razantně nenavyšuje náklady na jejich výrobu.  

     Varianta D byla uznána za nejvhodnější a budou k ní vztaženy následující výpočty a 

postupy.  

 

3.5 Výpočet rozměrů v jednotlivých operacích 

a) Výpočet rozměrů polotovaru  
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b) Výpočet rozměrů v 1. operaci 
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c) Výpočet rozměrů v 2. operaci 
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Obrázek 46 Polotovar (špalík). 

Obrázek 48 Rozměry v 2. operaci. 

Obrázek 47 Rozměry v 1. operaci. 
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d) Výpočet rozměrů v 3. operaci 
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Rozměry součásti po 3. operaci odpovídají rozměrům hotové součásti. Nyní jsou již 

určeny všechny potřebné rozměry při jednotlivých krocích varianty D (viz obrázek 45). 

 
Obrázek 50 Rozměry součásti ve všech operacích. 

3.6 Výpočet tvářecí síly a přetvárné práce [11], [28], [30], [31], [32]  

Výpočet přetvárných odporů je proveden pomocí konstituční Johnson-Cook rovnice, která 

velmi dobře popisuje chování materiálu při vyšších rychlostech deformace. Potřebné 

parametry pro výpočet jsou uvedeny v tabulce 9.  

 
Tabulka 9 Parametry rovnice Johnson-Cook pro ocel 14 220 [28]. 

Symbol Jednotka Velikost 
   [MPa] 400 
B [-] 680 
C [-] 0,057 
n [-] 0,4 
m [-] 0,7 
T [K] 296 
T0 [K] 293 
Tm [K] 1773 

Obrázek 49 Rozměry ve 3. operaci. 
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Výpočet rychlosti beranu lisu 

     Pro výpočet rychlostí deformace je nutné znát rychlost 

beranu lisu. Předběžně byl zvolen klikový lis LUD 500/2000 

znázorněný na obrázku 51. Z jeho základních technických 

specifikací, uvedených v tabulce 10, je vycházeno při 

výpočtu rychlostí deformace.  

 
Tabulka 10 Technické parametry klikového lisu LUD500 [30]. 

Technický údaj Hodnota 

Jmenovitá síla [t] 500 

Počet zdvihů za minutu [-] 20 

Zdvih beranu [mm] 315 

Přestavitelnost beranu [mm] 130 

Upínací plocha beranu [mm] 1900x870  

Výška pracovní plochy lisu [mm] 750 

Síla spodního vyhazovače [t] 100 

Síla horního vyhazovače [kN] 78,4 

Výkon hlavního elektromotoru [kW] 55 

Hmotnost stroje [kg] 40100 

Půdorysná plocha lisu [mm] 3200x2200 

 

    
 

      
           

      
        

                                  

 

Pro následující výpočty byly tvarové plochy šestihranu a tvarové dutiny „kytičky“ 

nahrazeny geometrickými modely válcových ploch o stejných plochách a objemech. 

 

1. operace – Dopředné protlačení šestihranu: ØD0=26 mm na ØD2=18,2 mm          

      (z S0=539,93 mm
2
 na S1=259.81 mm

2
). 

     Při výpočtech silových poměrů v první operaci je vycházeno z výpočtového modelu, ve 

kterém je tvarová plocha šestihranu nahrazena válcovou plochou o stejném objemu. Z ní byl 

vypočten průměr po tváření D2=18,2 mm Výška očka průtlačnice h12=4 mm. 

 
Obrázek 52 Geometrický model pro 1. operaci. 

Obrázek 51 Klikový lis LUD 

500/2000 [30]. 
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Logaritmické přetvoření v 1. operaci 

 
      

  
  

     
      

      
       

            

Maximální rychlost přetvoření v 1. operaci 

   
  

  
 

    

     
                  

 

Přirozený přetvárný odpor v 1. operaci 

   
 

       

  
   

 
        

       
                  

 

               
             

             
            

          

                                                                    

          

 

            
          

          
          

          

                                                          

          
 

Měrná práce v 1. operaci 

            
               

                                        

                
 

Střední hodnota přirozeného přetvárného odporu v 1. operaci 

    
 

 

   

     
     

 
        

   

 
           

     
                             (3.14) 

 

      Při určení velikosti potřebné protlačovací síly a tvářecí práce je vycházeno z předpokladu, 

že protlačovaný materiál se přetváří až v kuželové průtlačnici a potřebné hodnoty získáme 

buď ze známého grafu závislosti              , nebo pomocí následujících analytických 

výpočtů.  

 

Vstup do redukční části průtlačnice 

 Normálové hlavní napětí 

        
        

   

  
 

   

    

   
    

  
   

  

  
 

   
    

 
    

  
                 (3.15) 

                
 

    
 

      

     
   

     

    
   

  

    
 

      

     
 

     

    
                

 

Normálové tečné napětí 

            
                                        (3.16) 

 

Smykové napětí 

                                                   (3.17) 

 

Výstup z redukční části průtlačnice do válcového očka 

Normálové hlavní napětí 

         
   

  
    

        
 

    
                               (3.18) 
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Normálové tečné napětí 

           
                                        (3.19)

              

Smykové napětí 

                                                  (3.20)

             

Radiální napětí 

   
    

                              (3.21) 

 

         
                                      (3.22) 

 

Vstup do válcového kontejneru 

Osové hlavní napětí 

         
         

           
           

                            (3.23) 

 

Radiální napětí µ=0,3 

    
 

 

   
     

   

     
                                (3.24) 

 

Smykové napětí 

                                                 (3.25) 

 

Výstup z válcového kontejneru 

Osové hlavní napětí 

                                          (3.26)

           

Radiální napětí µ=0,3 

    
 

 

   
     

   

     
                                (3.27) 

 

Smykové napětí 

                                                (3.28) 

 

Potřebná protlačovací síla 

            
           

     

 
                                 (3.29) 

 

Přetvárná práce v 1. operaci 

                                               (3.30) 
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2. operace – Pěchování válcové části: z h1=19,63mm na h2=16,93 mm.  

Výpočet lze provést i pomocí poměru zpěchovaných průměrů tvářeného polotovaru, a 

to z  ØD0=26 mm na ØD1=28 mm, (z  S0=539,93 mm
2
 na S1=615,75 mm

2
). Byl však 

zvolen postup pomocí poměru zpěchovaných výšek polotovaru. 

 
Obrázek 53 Geometrický model pro 2. operaci. 

Logaritmické přetvoření v 2. operaci 

   
    

  

  
     

     

     
                      (3.31) 

 

Maximální rychlost přetvoření v 2. operaci 

   
  

  
 

    

       
                           (3.32) 

 

Přirozený přetvárný odpor v 2. operaci 

   
           

              

              

              

      (3.33) 

            
                                        

                                                        

          
 

Střední hodnota přirozeného přetvárného odporu v 2. operaci 

    
 

       

 
 

          

 
                                (3.34) 

 

Určení počtu pásem 
 

 
 

  

  
 

  

     
                        (3.35) 

 

     Protože 
 

 
        , bude existovat pouze pásmo stagnace, normálové napětí na čelní 

ploše je dáno rovnicí: 

           
  

  
  

  

 
                       (3.36) 

 

Tvářecí síla v 2. operaci 

   
    

 

 
     

   
     

    
  

     

 
            

       

       
                 (3.37) 
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Měrná práce v 2. operaci 

            

               
                                          (3.38) 

                

 

Přetvárná práce v 2. operaci 

                                               (3.39) 

 

3. operace – Zpětné protlačení tvarové dutiny – „kytičky“: ØD3=18,79 mm,   

      (S3=267,8 mm
2
). 

     Při výpočtu silových poměrů je využito poměru mezi výškou hlavy polotovaru před tvářecí 

operací a výškou hlavy polotovaru se vzniklou dutinou. Dále lze při výpočtech silových 

poměrů ve třetí operaci, obdobně jako ve druhé operaci, také vycházet z výpočtového modelu, 

ve kterém je tvarová plocha dutiny „kytičky“ nahrazena válcovou plochou o stejném objemu. 

V tomto případě je hodnota vypočteného průměru po tváření d=18,97 mm. 

 
Obrázek 54 Geometrický model pro 3. operaci. 

Kontrola podmínky dle Dippera  

  
    

  
 

     

  
 

          

     
                     (3.40) 

 

→ nesplňuje podmínku      , způsob dle Dippera tedy není vhodný 

 

Logaritmické přetvoření v 3. operaci 

                 
    

  

     

     
      

            
                          (3.41) 

 

Maximální rychlost přetvoření v 3. operaci 

   
  

           
 

    

                      
                           (3.42) 

 

Přirozený přetvárný odpor v 3. operaci 

   
         

          
  

   
      

    

     
 

 

                 (3.43) 
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Střední hodnota přirozeného přetvárného odporu v 3. operaci 

    
 

       

 
 

          

 
                              (3.44) 

Deformační odpor dle Feldmanna v 3. operaci 

   
          

 
  

 

       
  

 

  
     

  
 

  
        

  
 

      
  

  
                   (3.45) 

 

               
   

           
   

           
   

              
   

          
      

              

              

 

Tvářecí síla v 3. operaci 

      
                                         (3.46) 

 

Měrná práce v 3. operaci 

        
               

                                            (3.47) 

 

Přetvárná práce v 3. operaci 

                                                (3.48) 

 

Celková tvářecí síla  

    

                                          

   

   

                          

 

Celková tvářecí práce 

 

                                           

   

   

                     

 

Potřebný výkon stroje 

   
 

 
 

   

  
 

          

  
                                       (3.51) 

 

      Na obrázku 55 jsou vyobrazeny křivky přetvárných odporů s označenými výslednými 

velikostmi logaritmických přetvoření v jednotlivých operacích. Z vypočtených údajů vyplývá, 

že velikosti přetvoření hlavy a dříku součásti nabývají téměř stejných hodnot. 
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Obrázek 55 Výsledné křivky přetvárných odporů. 

 

3.7 Výpočet radiálního tlaku během tváření [11], [31] 

Radiální tlak vzniká při tváření a působí kolmo na směr působení tvářecí síly, tj. vzniká 

působením deformačních odporů tvářeného kovu a působí ve směru kolmém ke stěně 

tvářecích nástrojů – průtlačnic. Její velikost je nutno znát pro správné konstrukční provedení a 

dimenzování tvářecích nástrojů.  

V případě, že je radiální tlak menší než 1000 MPa není zapotřebí průtlačnice 

zapouzdřovat. Při velikosti tlaku mezi 1000 až 1600 MPa se průtlačnice zapouzdřují pomocí 

jedné objímky. Pro tlaky od 1600 do 2000 MPa se používají na zapouzdření objímky dvě. 

 

a) Výpočet radiálního tlaku v 1. operaci 

      Pro zjištění radiálního tlaku při dopředném protlačování je nutné nejprve určit hodnotu 

osového napětí σρ v místě vstupu z kontejneru do redukčního kužele. Velikost tohoto 

napětí je dána rovnicí (3.15): 
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Obrázek 56 Schéma dopředného protlačování pro výpočet radiálního tlaku [11]. 

Osové napětí v kontejneru 

      Osové napětí dosahuje nejvyšší hodnoty v místě vstupu materiálu do válcového 

kontejneru, tedy při hodnotě z=h1=19,63mm. Hodnota Poissonovy konstanty pro ocel je 

µ=0,3. Hodnota tohoto napětí je dána rovnicí (3.23): 

 

                                             
 

Radiální napětí v 1. operaci 

      Hodnota velikosti radiálního napětí je dána součtem hodnot z rovnic (3.24) a (3.27). Tato 

hodnota odpovídá velikosti součtu radiálních napětí na vstupu a výstupu z válcového 

kontejneru: 

                                                          (3.52) 

 

      Hodnota radiálního tlaku pro dopředné protlačování v 1. operaci je 570,1 MPa. Pro tuto 

hodnotu radiálního tlaku není nutné průtlačnici zapouzdřovat do objímky. 

 

      b) Výpočet radiálního tlaku v 2. operaci 

      Radiální tlak při pěchování je určen rovnicí dle Siebela: 

 

 
Obrázek 57 Schéma pěchování dle Siebela [11]. 
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                      (3.53) 

 

      Hodnota radiálního tlaku pro pěchování v 2. operaci je 59,3 MPa. Pro tuto velikost 

radiálního tlaku není nutné průtlačnici/pěchovnici zapouzdřovat do objímky. 

 

      c) Výpočet radiálního tlaku ve 3. operaci   

      Určení radiálního tlaku bylo provedeno dle Dipperova vztahu. Výpočet radiálního tlaku 

byl však proveden podle vztahu dle Siebela, a z toho plyne, že rovnice dle Dippera (rovnice 

3.40) nebyla pro výpočet vhodná. Porovnáním deformačních odporů dle Dippera a dle Siebela 

z jejich poměru byl navržen radiální tlak ve 3. operaci.  

Předpoklad řešení dle Dippera 

   
  

  
          [-]                   (3.54) 

   
      

             

                  
 

Nerovnost předpokladu dle Dippera není splněna, vztah tedy není vhodný. 

 
Obrázek 58 Schéma zpětného protlačování dle Dippera [11]. 

Výpočet logaritmických přetvoření v jednotlivých oblastech podle Dippera  

      
  

 
   

     

     
                         (3.55) 

 

           
 

   
           

     

       
                      (3.56) 

 

                                             (3.57) 

 

    
       

 
 

           

 
                        (3.58) 
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Přirozený přetvárný odpor 

Parametry pro výpočet jsou uvedeny v tabulce 9,             . 

 

   
          

          
  

   
      

    

     
 

 

                (3.59) 

 

                               
     

 
      

       

        
 

   

              

 

    
           

          
  

   
      

    

     
 

 

                (3.60) 

 

                                
     

 
      

       

        
 

   

              

Deformační odpor dle Dippera 

           
    

  
          

       

   
                  (3.61) 

 

           
         

        
            

           

        
              

 

Radiální tlak dle Dippera 

           
       

   
            

           

        
                         (3.62) 

 

Porovnání deformačního odporu dle Dippera a Siebela 
   

   
 

      

      
                         (3.63) 

 

    
   

    
 

      

    
                             (3.64) 

 

Odhad radiálního tlaku ve 3. operaci dle Siebela je získán poměrem radiálního tlaku dle 

Dippera a poměrů deformačních odporů dle Dippera a Siebela. Pro zpětné protlačování ve 3. 

operaci je jeho velikost 1819,3 MPa. Při této velikosti tlaku bude průtlačnice zapouzdřena 

pomocí dvou objímek. 

3.8 Volba tvářecího stroje [33], [34] 
Pro výpočet rychlosti beranu lisu byl 

předběžně zvolen klikový lis LUD 500/2000 od 

výrobce ŽĎAS a.s. Žďár nad Sázavou. Pro výběr 

vhodného tvářecího stroje – lisu bylo nezbytné 

stanovit hodnoty velikosti tvářecí síly F=1469,1 

kN a potřebného výkonu stroje P=1,5 kW.  

Klikový lis LUD 500/2000 tyto podmínky 

s přehledem splňuje. Pro výrobu řešené součásti 

bude vhodnější jej nahradit klikovým lisem 

GTX-300H od výrobce CHIN FONG 

MACHINE INDUSTRIAL CO. LTD., který má 

vhodné technické parametry. Základní parametry 

lisu jsou uvedeny v tabulce 11, detailnější 

informace jsou v příloze 3. Jmenovitá síla tohoto 

lisu je 3000 kN a jeho elektrický výkon je  Obrázek 59 Klikový lis GTX-300H [33]. 
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30 kW. Nově zvolený výrobní stroj, zobrazený na obrázku 59, splňuje požadované parametry. 

Jedná se o sloupcový dvouklikový tvářecí lis. 

Mezi jednotlivými tvářecími operacemi bude součást mazána pomocí mazadla 

MOLYDUVAL Moralub KFP 15. Jedná se o vysoce aditivovaný olej pro protlačování 

zastudena ISO VG 100/150. 

 
Tabulka 11 Základní technické parametry klikového lisu GTX-300H [33]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Návrh sestavy postupového nástroje 

Při vypracování výkresové dokumentace postupového nástroje bylo vycházeno z rozměrů 

upínací plochy stolu vybraného klikového lisu GTX-300H.  

Výkresová dokumentace sestává z dílenských výkresů nástrojů pro výrobu nástrčného 

klíče. Jedná se o nástroje pro 3 tvářecí operace, tj. průtlačníky a průtlačnice pro dopředné a 

zpětné protlačování. 

Označení vypracovaných výkresů: 

 

Typ výkresů: Číslo výkresů: 

  

-průtlačnice pro dopředné protlačování DP-2020-01/01 

-průtlačník pro dopředné protlačování DP-2020-01/02 

-průtlačnice pro pěchování DP-2020-02/01 

-průtlačník pro pěchování DP-2020-02/02 

-průtlačnice pro zpětné protlačování DP-2020-03/01 

-průtlačník pro zpětné protlačování 

-1. objímka pro zpětné protlačování  

-2. objímka pro zpětné protlačování 

DP-2020-03/02 

DP-2020-03/03 

DP-2020-03/04 

-výkres součásti  DP-2020-04/01 

-výkres polotovaru DP-2020-05/01 

-sestava postupového nástroje DP-2020-06/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technický údaj Hodnota 

Jmenovitá síla [t] 300 

Počet zdvihů za minutu [-] 30-50 

Zdvih beranu [mm] 170 

Upínací plocha beranu [mm] 2200x900  

Upínací plocha stolu [mm] 2500x1000 

Výška pracovní plochy lisu [mm] 620 

Výkon hlavního elektromotoru [kW] 30 

Půdorysná plocha lisu [mm] 3400x1870 



 

 

52 

3.10 Návrh protlačovacích nástrojů [11], [32] 

Návrh protlačovacích nástrojů je řešen pro všechny výrobní operace, při kterých je tvářena 

součást – nástrčný bezpečnostní klíč. V návrhu je řešeno celkem 6 nástrojů – pro každou 

operaci je navrhována průtlačnice a průtlačník. Jako materiál průtlačnic byla zvolena ocel 

19 436. Průtlačníky jsou navrženy z oceli 19 733. 

3.10.1 Návrh nástrojů pro 1. operaci – dopředné protlačování šestihranu 

Velikost radiálního tlaku v 1. operaci při dopředném protlačování šestihranu je 570,1 MPa 

(viz kapitola 3.7). Není nutné průtlačnici zapouzdřovat pomocí objímky. 

Průtlačnice pro 1. operaci 

Průtlačnice je navržena z vysokolegované chromové oceli 19 436, která má dobrou 

odolnost vůči opotřebení pro práci za studena. Tato ocel je vhodná pro nástroje pro tváření za 

studena, které jsou tvarově jednoduché. Na obrázku 24 jsou znázorněny základní rozměry 

průtlačnice pro dopředné protlačování. Rozměry dané technologickým postupem: 

ØD1=26 mm 

šestihran D3=17,3 mm 

 

Ostatní základní rozměry jsou voleny podle následujících vztahů:  

                                

                          , vzhledem k předchozím výpočtům byla zvolena 

hodnota h=4 mm 

h1=26 mm - zvolen 

h2=19 mm – zvolen 

             v předběžném návrhu byl zvolen úhel α=90° →2α=180° 

             
γ = 2° - zvolen 

R1=1 mm – zvolen 

                                    

                              
R4=2 mm - zvolen 

 

Průtlačník pro 1. operaci 

Průtlačník je navržen z vysoko houževnaté wolfram-chromové oceli 19 733, vhodné pro 

výrobu nástrojů pro tváření za studena. Na obrázku 22 jsou znázorněny základní rozměry pro 

průtlačníky pro dopředné protlačování. Zvoleným technologickým postupem je dán rozměr: 

Ød=26 mm, ostatní funkční rozměry jsou dány uvedenými vztahy: 

                               

                                

               
                 vzhledem k dalším rozměrům postupového nástroje určených 

podle pracovních rozměrů stolu lisu je zvolena hodnota h=56,4 mm 

                         

                          

                                      
R2=d=26 mm 

3.10.2 Návrh nástrojů pro 2. operaci – pěchování válcové části  

Velikost radiálního tlaku v 2. operaci při pěchování válcové části součásti je 93,32 MPa. 

Není nutné  pěchovnici zapouzdřovat pomocí objímky. 
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Pěchovnice pro 2. operaci 

Průtlačnice je navržena z vysokolegované chromové oceli 19 436, která má dobrou 

odolnost proti opotřebení pro práci za studena. Tato ocel je vhodná pro nástroje pro tváření za 

studena, které jsou tvarově jednoduché. Základní rozměry pro pěchovnici jsou podobné jako 

rozměry průtlačnice pro dopředné protlačování a jsou znázorněny na obrázku 23. Rozměry 

dané technologickým postupem: 

ØD1=28 mm 

šestihran D3=17,3 mm 

R2=1 mm 

R3=2 mm 

Ostatní základní rozměry jsou dány vztahy: 

                                
h1=20 mm - zvolen 

h2=25 mm – zvolen 

γ = 2° - zvolen 

                               

Pěchovník pro 2. operaci 

Průtlačník je navržen z vysoko houževnaté wolfram-chromové oceli 19 733, vhodné pro 

výrobu nástrojů pro tváření za studena. Základní rozměry pěchovníku jsou téměř shodné 

s rozměry průtlačníku pro dopředné protlačování, viz obrázek 21. Rozměr dán 

technologickým postupem: Ød=28mm. Ostatní rozměry jsou určeny pomocí vztahů: 

                               

                                

               
                 vzhledem k dalším rozměrům postupového nástroje určených 

podle pracovních rozměrů stolu lisu je zvolena hodnota h=59,6 mm 

                               

                                

                                      
R2=2 mm - zvolen 

3.10.3 Návrh nástrojů pro 3. operaci – zpětné protlačování tvarové dutiny – 

„kytičky“  

Velikost radiálního tlaku ve 3. operaci při zpětném protlačování tvarové dutiny – 

„kytičky“ je 1819,3 MPa. Je proto nutné průtlačnici zapouzdřit pomocí dvou objímek. 

Objímky jsou navrženy z chrom-vanadové oceli 19 423 vhodná pro výrobu tvářecích nástrojů. 

Průtlačnice pro 3. operaci 

Průtlačnice je navržena z vysokolegované chromové oceli 19 436, která má dobrou 

odolnost proti opotřebení pro práci za studena. Tato ocel je vhodná pro nástroje pro tváření za 

studena, které jsou tvarově jednoduché. Na obrázku 26 jsou znázorněny základní rozměry 

průtlačnice pro zpětné protlačování. Funkční rozměry dány technologickým postupem jsou: 

ØD1=28 mm 

šestihran D3=17,3 mm 

R1=1 mm 

R2=2 mm 

Ostatní rozměry jsou dány vztahy: 

                                
h1=24 mm - zvolen 

h2=21 mm – zvolen 
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γ = 2° - zvolen 

                               
 

Průtlačnice pro 3. operaci bude zalisovaná do dvou objímek. Objímky jsou navrženy 

z vysokolegované niklové oceli 19 655, která má zvlášť dobrou houževnatost proti namáhání 

tlakem (údery a rázy) a proti opotřebení. Tato ocel je vhodná pro nástroje pro tváření za 

studena, které jsou silově namáhané. Na obrázku 60 jsou znázorněny základní rozměry 

objímek. Funkční rozměry objímek dány rozměry průtlačnice jsou:  

 

1. objímka:  

ØD1=45 mm 

ØD2= 1,6   ØD1=1,6   45=72 mm 

h=h1+h2=24+21=45 mm 

γ = 2°  

 

2. objímka: 

ØD1=45 mm 

ØD2= 2,2   ØD1=2,2   45=99 mm 

h=h1+h2=24+21=45 mm 

γ = 2° - zvolen 

 

 

Průtlačník pro 3. operaci 

Průtlačník je navržen z vysoko houževnaté wolfram-chromové oceli 19 733, vhodné pro 

výrobu nástrojů pro tváření za studena. Základní rozměry průtlačníku pro zpětné protlačování 

jsou znázorněny na obrázku 25. Základní rozměry průtlačníku dané technologickým 

postupem jsou: 

„kytička“ d=15,5 mm 

α=5° 

R1=1 mm 

Ostatní rozměry jsou určeny dle následujících vztahů: 

                                   

                                   

                                       

            
              

h=3 mm 

                  vzhledem k dalším rozměrům postupového nástroje 

určených podle pracovních rozměrů stolu lisu je zvolena hodnota h1=79  mm 

                               

                                

                                      
R3=min d → 16 mm 

R4=2 mm - zvolen 

 

      Všechny rozměry tvářecích nástrojů jsou uvedeny na výrobních výkresech, které jsou 

v příloze.  

 

  

Obrázek 60 Objímky pro průtlačnice [11]. 
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4 EKOMICKÉ HODNOCENÍ [35] 
Výroba součásti objemovým tvářením za studena (pěchováním a protlačováním) vykazuje 

příznivé výsledky, jak z hlediska technického, tak i z hlediska ekonomického. 

Součást bude vyrobena ve třech operacích na mechanickém dvouklikovém lisu GTX-

300H. Zvolený výrobní stroj splňuje parametry navržené výroby. Jako nejvhodnější postup 

výroby byla vybrána varianta D. V první operaci bude dopředně protlačen šestihran z 

polotovaru uříznutého na požadovanou délku. Následně bude v druhé operaci napěchována 

válcová část součásti. V poslední, třetí operaci, bude zpětně protlačena tvarová dutina – 

„kytička“. Výhodou zvoleného postupu je rovnoměrné zpevnění součásti v celém jejím 

objemu. U zvolené varianty byl určen rovnovážný bod. Velikost plánované série je 1 000 

ks/rok. 

Objemové tváření za studena umožňuje velmi vysoké využití materiálu, kdy dochází 

k takřka bezodpadovému využití materiálu. Protlačování nejčastěji probíhá na výkonných 

tvářecích strojích, díky čemuž jsou výrobní časy velmi krátké. To má za důsledek celkové 

snížení nákladů výroby a růst produktivity práce. 

Při porovnávání nákladů na objemové tváření za studena a třískové obrábění je zřejmé, že 

vstupní náklady pro objemové tváření, co se týče nákladů na stroje a nástroje, jsou 

mnohonásobně vyšší než vstupní náklady pro třískové obrábění. Z tohoto důvodu je 

technologie objemového tváření za studena vhodná pro velké výrobní série, u kterých dochází 

ke snižování nákladů na jeden výrobek. Závislost výrobních nákladů na jeden kus Nj na počtu 

vyrobených kusů n je znázorněna na obrázku 61. Přehled faktorů ovlivňujících konečnou 

cenu výrobku je uveden v tabulce 12. 

 
Obrázek 61 Závislost výrobních nákladů na počtu vyrobených kusů [35]. 

  
Tabulka 12 Přehled nákladů určujících konečnou cenu výrobku [35]. 

1. Přímé náklady na materiál 

Vlastní 

náklady 

výroby 

Vlastní 

náklady 

výkonu 

Úplné 

vlastní 

náklady 

výkonů 

Výrobní 

cena 
Prodejní 

cena 

2. Přímé náklady na mzdy 

3. Ostatní přímé náklady,  

    energie,… 

4. Výrobní režie 

5. Správní režie 

6. Odbytové náklady 

7. Zisk 

8. Obchodní a odbytové přirážky a srážky 
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4.1 Výpočet nákladů při objemovém tváření [35] 

Přímé náklady na materiál 

     Jako výchozí polotovar pro tváření je zvolena kruhová tyč válcovaná za tepla o průměru 

26mm a délce 26,4 mm dle ČSN 41 4220. 

 

                                             (4.1) 

 

                                                     (4.2) 

kde SM1 – spotřeba materiálu [kg/ks], 

      cm – cena materiálu [Kč/kg], 

      n – počet vyrobených kusů/rok [ks]. 

 

Přímé náklady na mzdy 

                                             (4.3) 

kde t – výrobní čas [Nh],  

     Mt – hodinová mzda [Kč/hod].      

 

             
   

  
 

   

     
 

   

  
 

   

       
                (4.4) 

     kde tA1 – čas výroby 1 kusu [Nmin], 

           tB1 – čas přípravy na 1 kus [Nmin], 

          dv – počet kusů ve výrobní dávce [ks]. 

 

Přímé náklady na elektrickou energii 

 

                                                        (4.5) 

kde P – příkon [kWh], 

         – využití stroje [-], 

     CE – cena energie [Kč/kWh]. 

 

Celkové přímé náklady 

 

                                                                     (4.6) 

 

     Z důvodu neznalosti výše nákladů na režii provozu nelze zcela přesně stanovit celkové 

přímé náklady. Z tohoto důvodu byly celkové přímé náklady navýšeny o odhadované náklady 

na provoz dílny (voda, plyn, atd.). 

 
                               (4.7) 
 

Fixní náklady 

Náklady na pořízení a údržbu nástrojů. 

                          (4.8) 

 

Celkové náklady 

                                                    (4.9) 
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Celkové náklady na výrobu jedné součásti 

 

     
       

 
 

       

    
                         (4.10) 

Zisk 75 % z roční výroby součásti 

 

    
          

   
 

          

   
                           (4.11) 

 

Cena jednoho kusu při zisku 75 % 

 

    
            

 
 

               

     
                       (4.12) 

 

Rovnovážný bod 

 

   
    

        
 

       

       
                                (4.13) 

 

 
Obrázek 62 Graf výnosů a nákladů s rovnovážným bodem. 

Cena jedné sady 

Sada se skládá ze dvou kusů bezpečnostních klíčů a čtyř kusů speciálních bezpečnostních 

šroubů. 

 

                                                      (4.14) 

 

 

Cena jedné sady s DPH (21 %) 

 

                                                       (4.15) 
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Hodnota rovnovážného bodu je zobrazena na obrázku 62. Rovnovážný bod představuje 

hodnotu počtu výrobků, při které se výnosy rovnají nákladům. Náklady na výrobu jedné 

součásti jsou 400 Kč, při uvážení zisku 75 % bude cena jedné součásti 700 Kč. Výroba 

součásti bude zisková při velikosti série větší, než je rovnovážný bod, tj. série nad 834 kusů 

bude zisková. Cena jedné bezpečnostní sady je (včetně DPH 21 %) 2178 Kč. 

4.2 Výpočet nákladů při třískovém obrábění [35] 
Přímé náklady na materiál 

      Jako výchozí polotovar pro třískové obrábění je zvolena kruhová tyč válcovaná za tepla o 

průměru 31mm a délce 39 mm dle ČSN 41 4220. 

 

     
      

 

 
      

        

 
                                   (4.16) 

 

                                                          (4.17)

             

                                                       (4.18)           

 

Přímé náklady na mzdy 

                                                      (4.19)  

 

             
   

  
 

   

     
 

  

  
 

 

       
                        (4.20)

       

Přímé náklady na elektrickou energii 

 

                                                        (4.21)

   

Celkové přímé náklady 

 

                                                         (4.22) 

             
 

     Z důvodu neznalosti výše nákladů na režii provozu nelze zcela přesně stanovit celkové 

přímé náklady. Z tohoto důvodu byly celkové přímé náklady navýšeny o odhadované náklady 

na provoz dílny (voda, plyn, atd.). 

 

                                      (4.23) 

 

Fixní náklady: 

Náklady na pořízení a údržbu nástrojů. 

                                  (4.24) 

 

Celkové náklady: 

                                                            (4.25) 

 

Celkové náklady na výrobu jedné součásti: 

 

     
       

 
 

       

    
                         (4.26) 
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Neboť výše přímých nákladů na výrobu jedné součásti při obrábění převyšuje cenu jedné 

součásti zhotovené technologií objemového tváření, jsou další výpočty nákladů pro třískové 

obrábění bezpředmětné. V tabulce 13 je uvedeno porovnání přímých nákladů na objemové 

tváření a třískové obrábění. 

 

Cena jedné sady 

Sada se skládá ze dvou kusů bezpečnostních klíčů a čtyř kusů speciálních bezpečnostních 

šroubů. 

 

                                                               (4.27)

              

 

Cena jedné sady s DPH (21 %) 

 

                                                       (4.28)

              

 
Tabulka 13 Porovnání přímých nákladů. 

Náklady/technologie Tváření Obrábění 

Materiál -P Nmat 3 080 7 624 

Mzdy - PNmzdy 1 504 75 015 

Energie - PNenerg 23 085 396 000 

Celkové - PNcelkem 400 000 610 000 

Náklady na 1 kus 400 610 

1 kus s DPH 484 738 

Cena jedné sady sDPH 2178 3068 
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5 ZÁVĚRY 
Práce se zabývá návrhem pro výrobu bezpečnostního nástrčného klíče. Klíč slouží 

k povolování bezpečnostních šroubů kol automobilů. Tyto se používají jako ochranný prvek 

před odcizením kol z lehkých slitin z automobilu. Po zhodnocení všech požadavků byla jako 

výchozí polotovar vybrána tyč válcovaná za tepla o průměru 26 mm z mangan-chromové 

oceli DIN 1.7131. Tyč je dodávána v kusové formě, délka tyčí je 6 metrů. Polotovary o délce 

26,4 mm budou děleny pomocí pásové pily. 

Součást je vyráběna ve výrobní sérii 1 000 kusů pomocí protlačování (dopředného a 

zpětného) a pěchování. Proces tváření probíhá při teplotě 23°C. 

Celý proces výroby bude proveden na mechanickém dvouklikovém lisu GXT-300H. 

Bezpečnostní klíč bude vyroben ve třech tvářecích operacích. Velikost potřebné tvářecí síly je 

2 565,6 kN. 

Mezi jednotlivými tvářecími operacemi bude součást mazána pomocí vysoce 

aditivovaného oleje pro protlačování zastudena MOLYDUVAL Moralub KFP 15.  

Průtlačníky a průtlačnice pro jednotlivé operace jsou navrženy z nástrojové oceli. 

Průtlačnice budou zhotoveny z oceli 19 436, průtlačníky z oceli 19 733. Průtlačnice pro první 

a druhou operaci není třeba zapouzdřovat do objímek, průtlačnice pro třetí operaci je nutno 

zapouzdřit pomocí dvou objímek. Objímky jsou navrženy z oceli 19 436. Konstrukce všech 

nástrojů je řešena dle přiložené výkresové dokumentace. 

Náklady na výrobu jednoho nástrčného klíče jsou 400 Kč. Klíč bude prodáván v sadě 

spolu s bezpečnostními šrouby. Tato sada se skládá ze dvou kusů nástrčných klíčů a čtyř kusů 

bezpečnostních šroubů. Cena sady činí 2 178 Kč včetně DPH a zohledněného 75% zisku. 

V porovnání se sadou zhotovenou pomocí obrábění je finální cena sady vyrobené pomocí 

protlačování o 890 Kč nižší. Cena sady vyrobené obráběním činí 3068 Kč. 

Součástí práce jsou potřebné technologické a kontrolní výpočty pro sledované veličiny a 

parametry při tváření součástí. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZNAČEK 

 
Zkratka/Symbol 

 

Jednotka Legenda 

   

A [J] Přetvárná práce 

A5 [%] Tažnost 

Ac [J] Celková práce 

Aj [ J · mm
-3

] Měrná přetvárná práce 

B [-] Pevnostní parametr 

C [-] Parametr určující citlivost na rychlost deformace 

C75 [Kč] Cena jednoho kusu se ziskem 75% 

CE [Kč/kWh] Cena energií 

Ckonečná [Kč] Cena jedné sady včetně DPH 

Cm [Kč/kg] Cena materiálu 

Csada [Kč] Cena jedné sady 

d [mm] Vnitřní průměr průtlačku 

dv [ks] Počet kusů ve výrobě 

dφh [s
-1

] Přírůstek logaritmické deformace 

D0 [mm] Průměr dutiny po protlačování 

D1 [mm] Průměr součásti před protlačováním 

D2 [mm]
 

Průměr součásti po protlačování 

D3 [mm] Konečný průměr po protlačování 

E [MPa] Modul pružnosti v tahu 

f [-] Součinitel tření 

F [N] Tvářecí síla 

G [MPa] Modul pružnosti ve smyku 

h [mm] Vztažná výška 

hberanu [mm] Zdvih beranu 

HB10 [-] Tvrdost podle Brinella 

L1 [mm] Výška zásobníku 

L3 [mm] Výška očka 

m [kg] Hmotnost  

Mt [Kč] Hodinová mzda 

n [ks] Počet vyrobených kusů 

N1ks [Kč] Celkové náklady na výrobu jednoho kusu 

Ncelkem [Kč] Celkové náklady 

Nfix [Kč] Fixní náklady 

P [kW] Tvářecí výkon 

PNcelkem [Kč] Celkové přímé náklady 

PNenerg [Kč] Přímé náklady na energii 

PNmat [Kč] Přímé náklady na materiál 

PNmzdy [Kč] Přímé náklady na mzdy 

RB [ks] Rovnovážný bod 

Rm [MPa]
 

Mez pevnosti v tahu 

Rp0,2 [MPa]
 

Smluvní mez kluzu 

      [mm
2
] Dílčí obsah plochy 

S [mm
2
] Konečný průmět plochy výlisku, na který působí  

tvářecí síla 



 

 

 

S1 [mm
2
] Průřez součásti před protlačováním 

S2 [mm
2
] Průřez součásti po protlačování 

SM1 [kg/ks] Spotřeba materiálu 

t [s] Čas  

t1 [s] Doba jednoho zdvihu beranu 

tA1 [Nmin] Čas výroby jednoho kusu 

tB1 [Nmin] Čas přípravy na jeden kus 

T [K] Teplota materiálu 

T0 [K] Referenční teplota při statické mezi kluzu 

Tm [K] Teplota tavení 

v [m · s
-1

] Rychlost pohybu nástroje 

v0 [m · s
-1

] Okamžitá rychlost pohybu nástroje 

V 

 

Vc 

[mm
3
] 

 

[mm
3
] 

Objem polotovaru (s přídavkem 3,5 % na 

zarovnání čel) 

Objem průtlačku 

Z [%] Kontrakce 

Z75 [Kč] Zisk 75 % z roční výroby 

    [rad] Vrcholový úhel kužele 

ε [-] Poměrná změna průřezu 

η [-] Účinnost tváření 

ηi [-] Využití stroje 

µ [-] Poissonova konstanta 

π [-] Ludolfovo číslo 

ρ [kg · m
-3

] Hustota  

σ0 [MPa] Mez kluzu stanovená z kvazistatických 

kompresních testů 

σIII [MPa] Normálové napětí na čelní ploše 

průtlačníku/pěchovníku 

σd [MPa] Deformační přetvárný odpor 

σp [MPa] Přirozený přetvárný odpor 

σps [MPa] Střední hodnota přirozeného přetvárného odporu 

σr1 [MPa] Radiální napětí na výstupu z redukční části 

průtlačnice 

σr2 [MPa] Radiální napětí na vstupu do válcového kontejneru  

σr3 [MPa] Radiální napětí na výstupu válcového kontejneru 

σz1 [MPa] Osové hlavní napětí na vstupu do válcového 

kontejneru 

σz2 [MPa] Osové hlavní napětí na výstupu z válcového 

kontejneru 

σρ1 [MPa] Normálové hlavní napětí na vstupu do redukční 

části průtlačnice 

σρ2 [MPa] Normálové hlavní napětí na výstupu z redukční 

části průtlačnice 

σρφ1 [MPa] Smykové napětí na vstupu do redukční části 

průtlačnice 

σρφ2 [MPa] Smykové napětí na výstupu z redukční části 

průtlačnice 

σφ1 [MPa] Normálové tečné napětí na vstupu do redukční části 

průtlačnice 

σφ2 [MPa] Normálové tečné napětí na výstupu z redukční části 



 

 

 

průtlačnice 

τrz1 [MPa] Smykové napětí na vstupu do válcového kontejneru 

τrz1 [MPa] Smykové napětí na výstupu z válcového kontejneru 

     [s
-1

] Referenční rychlost deformace 

    [s
-1

] Rychlost deformace 
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file:///F:/Ing_Kryštof-final.docx%23_Toc43814702
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file:///F:/Ing_Kryštof-final.docx%23_Toc43814712
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