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ANOTACE 
 
PALÁN Robert. Výroba opěry tvářením. Diplomová práce magisterského studia, Strojní 
inženýrství, Obor M2307 Strojírenská technologie, Specializace 02 Tváření, svařování, 2. 
stupeň, 2. ročník, šk. rok. 2007/2008. FSI VUT v Brně, ÚST Odbor tváření kovů a plastů, 
květen 2008, str. 66, obr. 36, tab. 8, 3 přílohy 
 
     Diplomová práce, vypracovaná v rámci magisterského studijního oboru M2307, předkládá 
návrh výroby součásti tvářením. Materiálem výkovku je ocel ČSN 12 050 dodaná jako 
polotovar ve formě tyče Ø210 mm a délky 4 000 mm. Z ní se budou řezat jednotlivé přířezy 
na vykování součásti. Výrobní série je 100 000 kusů. Na základě studií technologií, vhodných 
pro výrobu součásti, byla zvolena technologie zápustkového kování na dvě operace na 
svislém kovacím lisu LMZ 6 500, s indukčním ohřevem polotovaru a ostřižením výronku a 
blány na ostřihováním lisu LDO 315 A/S. Pro tuto variantu jsou provedeny veškeré výpočty, 
návrh zápustek a všech potřebných strojů pro výrobu zadané součásti. 
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ANNOTATION 
 
PALÁN Robert, Production of support forming.A graduation thesis of master´s studies, 
Mechanical engineering, Department M2307 Metal forging technology, Specialization 02 
Forming, Welding, 2. graduate, 2. year, school – year 2007/2008. FSI VUT Brno, ÚST 
Department of Metal Forging Technology, May 2008, page NO 66, picture NO 36, chart NO 
8, suplement NO 12 
 
     The graduation thesis, drew up with in the frame of engeneering studies department 
M2307, submits a concept of a production by forming. A materiál of a forget piece is steel 
ČSN 12 050, provided as a semi – finished product in a form of a bar Ø210 mm, lenght 4 000 
mm. The particular dimension stocks with be cut from it to forge out a part. Production work 
is 100 000 pcs. Based on studies of technologies, suitable for producing the part a specific two 
stage technology of a drop forging was chozen on a vertical forging press LMZ 6 500, with 
induction heating of the semi – finished product and a product – trim of fin and pellicle or a 
trimming press LDO 315 A/S. For this alternate all the required calculations are realized of 
swages and all the necessary machines for the production of are quested enganget part.                   
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1. ÚVOD [9] 
 
     V dnešní době připadá až 60% vyráběné oceli na strojírenský průmysl. Z toho je asi jedna 
pětina vratný materiál v podobě třísky a jiného odpadu. To dokazuje důležitost rozvoje metod, 
které dávají kovu tvar za vzniku téměř nulového nebo minimálního odpadu. Jednou z těchto 
metod je kování, které je zároveň i nejstarším způsobem, kterým člověk vyráběl nástroje. 
     Kování patří do technologie objemového tváření za tepla, kterou se docílí za ohřevu změna 
tvaru polotovaru uvedením materiálu do plastického stavu, aniž by došlo k porušení 
soudržnosti. Takto vyrobené součásti – výkovky, se vyznačují celistvou strukturou, vysokou 
houževnatostí a odolností proti šíření křehkého lomu při dynamickém zatěžování.V současné 
době se rozvíjí technologie přesného kování tj. výkovky jsou kovány na hotovo s minimem 
úprav po vykování. 
     Aktuálně probíhající rozvoj experimentální a výpočetní techniky nám dovoluje modelovat 
tvářecí proces za předem vymezených podmínek a odvodit tak přesný matematický popis 
požadovaných vlastností tvářeného kovu. Velký význam v dnešní době je kladen na simulační 
programy tvářecích procesů, které nám umožní odhalit výrobní nedostatky dříve než se 
provede výroba prvních zkušebních kusů nebo série. 
      
     Moje diplomová práce je zaměřena na objemové tváření za tepla, konkrétně na technologii 
zápustkového kování. Proto jsou veškeré technické parametry a tvářecí stroje zaměřeny pouze 
na kování v zápustkách, nikoliv na kování volné.  
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2. LITERÁRNÍ STUDIE 
 
2.1 Kování [9] 
 
     Je to nejpoužívanější způsob tváření za tepla, u kterého je vnější tvářecí síla přenášena na 
tvářený materiál pomocí rázu ( kování na bucharu, ruční kování ) nebo tvářecí silou ( kovací 
lisy ). Směr toku materiálu při tváření je potom určen zákonem nejmenšího odporu. 
     Dle použití tvářecích nástrojů rozdělujeme kování na volné a zápustkové. Volné kování 
můžeme potom dělit na ruční a strojní, zápustkové kování pak na kování na bucharech a na 
lisech. 
 
2.1.1 Historie kování [9] 
 
     Již ve starověku měla měď největší hospodářský význam. Nejprve se používala bez 
příměsí a později i ve slitinách s jinými kovy ( nejčastěji s cínem ). Člověk ji nejprve odléval 
a potom se jí naučil zpracovávat mnohem jednodušším způsobem – kováním. Její užití bylo 
výhradně na zbraně a ozdobu. Spolu s bronzem byla nejdůležitějším kovem až do doby, kdy 
se člověk seznámil s železem a začal jej hojně používat. Železo mělo na rozdíl od mědi daleko 
lepší mechanické vlastnosti díky kterým se jeho výroba rychle rozšířila. Železo našlo 
uplatnění nejen na výrobu zbraní, ale i na řemeslnické a hospodářské nářadí. 
     Kovárenství ve svých počátcích vývoje navazovalo bezprostředně na výrobu železa ale 
přímo s ní i souviselo. Železo se zpracovávalo hlavně ručním kováním za pomocí kladiva, 
kovadliny a kleští. Ohřev materiálu probíhal v kovářských výhních, kde se topilo dřevěným 
uhlím a pomocí měchů se do ní ručně vháněl vzduch. 
     K rozvoji strojního kování u nás došlo v 16. ÷ 17. století a to v podobě vodních hamrů. 
Vodní hamr byl vodou poháněný buchar s tavící pecí. V peci se vyráběla těstovitá železná 
hrouda promísená se struskou, která byla z vnitřku vytlačována kováním. Získaná hrouda 
kujného železa se potom ohřívala ve výhni a pomocí hamru se vykovala na požadovaný 
výkovek. Takto se vyráběla celá řada výkovků např. obruče, radlice, nápravy, atd. K zániků 
vodních hamrů došlo zcela až po 2. světové válce. 
     Kolem roku 1840 sebou přinesla průmyslová revoluce prudký rozvoj strojního kování. Byl 
sestrojen první parní buchar a došlo k jeho rozšíření do celé Evropy. Převážně na něm byly 
kovány svazky svářkového železa, které sloužily ke stavbě mostů a železnic. 
     Během 1. světové války došlo k intenzivnímu vývoji technologie tváření a tvářecích strojů, 
zvlášť po roce 1918. Automobilový a letecký průmysl spotřebovával značné množství 
výkovků. Zápustkové kování pak znamenalo rychlou výrobu zcela shodných výkovků z oceli 
a později i hliníkových slitin. Pro vykování menších výkovků se používali pružinové buchary. 
Později došlo k nahrazení pružin vzduchovým polštářem, a tak vznikly pneumatické buchary. 
Na století se potom začalo používat pro kování mechanických, hydraulických, vřetenových a 
dalších lisů. Vývoj strojů i technologie zápustkového kování byla oproti volnému kování 
různorodější. Kovárny se začali specializovat na výrobu různých součástí a dělily se tak na 
kovárny pro volné a zápustkové kování. 
     I dnes dochází v kovárenství k vývoji nové technologie. Kovárny se specializují na 
velkosériovou výrobu nebo na kusovou a malosériovou. Současným trendem je kování 
nových materiálů, jako jsou mikrolegované oceli, titan a jeho slitiny, které jsou používané 
v moderních průmyslových odvětvích a lékařství. Snaha je vyrábět výkovky s co nejmenšími 
přídavky a pokud možno vyrábět již hotové součásti bez dalších úprav. Tímto se  sníží nejen 
náklady na materiál, ale i na provoz, ale díky vyšším ziskům se zvětší konkurence schopnost 
kováren a bude tak stále docházet k rozvoji kovárenství a tímto bude zaručena jeho 
budoucnost.         
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2.1.2 Volné kování [1] [2] 

     Volné kování je složitý tvářecí proces, pří němž se uskutečňují mnohé operace na tvářecích 
strojích a nástrojích víceúčelové povahy výrobním postupem dle obr. 2.1.  
     Technologie volného kování je objemové tváření za tepla. Používá se pro výrobu volně 
kovaných výrobků od nejmenších hmotností až do několika tun. Volné kování se uskutečňuje 
ve všech typech výroby, a to jak v malosériové, tak i v hromadné, a to při výrobě předkovků 
pro zápustkové kování. Volné kování se nejčastěji používá při výrobě velkých strojních dílů 
s vysokými požadavky na kvalitu, mechanické vlastnosti a homogenitu materiálu polotovaru 
pro tyto díly. 
     Základní kovářské operace volného kování jsou pěchování, prodlužování, osazování, 
prosazování, děrování, ohýbání, sekání a zkrucování. Všechny údaje o jednotlivých operacích 
volného kování, tj. od přípravy polotovaru přes ohřev až po vlastní tvářecí operaci i úpravy po 
vlastním kování jsou zahrnuty v technologickém postupu. Ten obsahuje i pracovní postup. 
     Pro volné kování se používá buď bucharů – téměř všechny typy s výjimkou protiběžného. 
Nebo lisů – téměř výhradně hydraulických. 
 

 
obr. 2.1 Výrobní postup [1] 

 

 
obr.2.2 Základní kovářské nástroje [1] 

a) kovadla 1-rovná, 2-tvarová, 3-kombinovaná 
b) hladící příložky 
c) naznačovaní příložky 
d) sekáče 
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Charakteristické znaky volného kování jsou: 

 

1. Získání jakostních výkovků s nesrovnatelně lepšími vlastnostmi než u odlitků 
(kováním se svařují vnitřní necelistvosti, čímž slábne jejich vrubový účinek) 

2. Turbulentní charakter deformace, jímž se zabezpečuje dendritické struktury při 
menších úběrech než při ostatních způsobech tváření 

3. Výroba výkovků o velké hmotnosti (až 350 t), což je jinými technologiemi nemožné 
nebo neúčelné 

4. Víceúčelové tvářecí stroje a nástroje, jimiž se snižují výrobní náklady výkovků, což 
ekonomicky opodstatňuje volné kování při kusové a malosériové výrobě 

5. Značné materiálové přídavky na povrchu volných výkovků 
6. Omezená tvarová složitost volných výkovků 
7. potřeba vysoce kvalifikovaných a fyzicky zdatných pracovníků     

    
2.1.3 Zápustkové kování [9] 
 
     Tvoří rozsáhlý obor tváření.Charakteristickým rysem je řízené tečení ohřátého kovu dle 
tvaru dutiny. Zápustka je zpravidla dvoudílná ocelová forma, která je rozdělena tzv. dělící 
rovinou na dvě části. V každé části je vytvořena dutina, která odpovídá tvaru výkovku. 
     Postup kování probíhá tak, že ohřátý polotovar vložíme do spodní zápustky a silou horní 
zápustky dohotovíme výkovek. Přebytečný materiál je potom vytlačen do tzv. výronkové 
drážky. Výronek je potom odstřižen.  
 
Charakteristické znaky zápustkového kování jsou: 
 
- dosažení větší přesnosti než u volného kování 
- vyšší stupeň prokování – směr vláken kopíruje obrys zápustkového výkovku 
- vysoká výkonnost a jednoduchá obsluha zápustky 
- krátký pracovní čas 
- možnost použití mechanizace a automatizace 
 
2.2 Konstrukce výkovků 
 
2.2.1 Základní charakteristika výkovků [8] 
 
       Kováním se zhotovují finální výrobky, ale také polotovary pro pozdější opracování, kde 
by užití normalizovaného válcovaného polotovaru bylo neekonomické. A to z důvodů úspory 
materiálu nebo pevnostních vlastností. Výkovky se zhotovují buď volným nebo zápustkovým 
kováním. Pro zhotovované výkovky oběma způsoby je charakteristické, že mají materiálové 
přídavky na pozdější opracování a technologické na usnadnění výroby. Konstrukce výkovku 
je ovlivněna několika faktory jako např. tvar a velikost součásti, materiál výkovku, vyráběné 
množství, způsob konečné úpravy a konečné použití.  
 
2.2.2 Technologické přídavky [2] 
 
     Zjednodušují tvar výkovku, zejména ty části, které by se kovaly obtížně, nebo jejich 
kování by bylo neekonomické. Např. průchozí otvory kovem na blánu. Úkosy, každý rozměr 
vetší jak 10 mm zvětšit, přídavky na opal a přídavky na konečnou úpravu výkovku (většinou 
obrábění).  
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a) Přídavky na obrábění a výrobní tolerance [2] 
      
     Se stanovují pro jednotlivé způsoby kování, hmotnost, rozměry a složitost výkovku dle 
stupně obtížnosti, přesnosti výkovku a dle kovacího stroje. Další určení je uvedeno v normě 
ČSN 0277 a ČSN 9030. 
 
b) Úkosy [3] [6] 

     Slouží pro snadnější vyjímaní výkovků ze zápustek. Provádíme je na svislých plochách 
výkovků, tj. na plochách rovnoběžných s pohybem zápustky. Čím větší je úkos, tím snadněji 
lze výkovky vyjmout. Úkosy vnitřních stěn výkovku jsou větší než na vnějších stěnách. 
Vnější svislé plochy výkovku během chladnutí a smršťování se uvolňují od stěn dutiny, 
kdežto vnitřní stěny chladnoucí výkovek svírá.  Aby při kování výkovky nezůstaly v horní 
dutině zápustky, dělají se u těchto forem o něco větší úkosy než u spodních a to tehdy, když 
formy obou zápustkových dílů jsou stejně hluboké. Úkosy jsou potom v horní dutině pod 
úhlem 7º a v dolní pod úhlem 6º. V tabulce 1 jsou doporučené hodnoty úkosů pro jednotlivé 
kovací stroje. 
     U zápustek pro kování žebrovitých výkovků jsou úkosy dutin závislé na hloubce a šířce 
žeber výkovků.Čím vyšší a užší jsou tato žebra, tím větší úkosy musí mít dutina zápustky. 
     Malé úkosy dutin zápustek znesnadňují tečení materiálu při vlastním kování, způsobují 
předčasné napěchování a poškození zápustek a přispívají ke vzniku tepelných trhlinek. Tyto 
trhlinky pak ještě více znesnadňují správné tečení materiálu a přispívají k znehodnocování 
zápustek.  
  

Vnitřní plochy Vnější plochy Tvářecí stroj 

úkos úhel použití úkos úhel použití 

1:5 11º Obvyklé 1:5 11º U vysokých žeber 

1:10 6º Obvyklé 

Buchar 

1:10 6º Mělké dutiny 

1:20 3º Při malé výšce 

1:5 11º Hlubší dutiny 1:10 6º Při větší výšce 

1:10 6º Obvyklé 1:10 6º Obvyklé 

Klikový nebo 

vřetenový lis     

1:20 3º S vyhazovačem 1:20 3º S vyhazovačem 

1:10 6º Pro dutiny 1:10 6º U tvarů pěchovaných 

v lisovníku 

1:50 1º Ostatní 

Horizontální kovací lis 

1:50 1º Pro otvory 

 0º Na čelistech 

Tab.1 velikost úkosů při kování [5] 
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c) Předkování děr [5] 

     Při zápustkovém kování se otvory kovají tzv. na blánu. Otvor není průchozí, ale je tam 
blána, která se po vykování dílce odstřihne. 
     Proto při kování otvorů je nutné stanovit tloušťku blány. Tloušťka blány se určí ze vzorce: 
  110, 45. 0,25. 5 0,6.s D h h= − − +       [2.1]  
     Pro případ, kdy (d – 1,25R) > 26, se doporučují blány s úkosem do středu dle obr.2.3 a). 
Při kování nízkých výkovků kruhového tvaru a velkého průměru se a hlavně u výkovků, které 
se kovají z předkovaných kruhů se doporučuje tvar dle obr. 2.3 c). Potom se tloušťka blány 
určí ze vzorce: 
 ds .4,0=            [2.2] 
a poloměr 1R  pak ze vzorce: 
 1 15.R h=            [2.3] 
Poloměr 2R  je nutno najít graficky. Funkce tohoto tvaru blány se blíží funkci výronku, může 
sloužit i jako zásobník přebytečného materiálu, např. při kování kroužků velkých průměrů bez 
vnějšího výronku. Zde je však problém při konstrukci zápustky kdy je potřeba, aby 
přebytečný kov vytékal právě do blány. 
 

 
                 a)                                    b)                                                             c)    

obr. 2.3 Tvary blán pro předkování otvorů [5] 

 
2.2.3 Zaoblení rohů a hran [5] 

     Při navrhování výkovku je třeba se vyhnout ostrým hranám a rohům, které nám způsobují 
opotřebení zápustky, případně i její prasknutí. Proto se doporučuje volit pro každý výkovek 
nejvýhodnější zaoblení hran a rohů. Větší zaoblení hran a rohů prodlužuje životnost zápustky, 
nedostatečná zaoblení v zápustce zvětšují odpory při tečení materiálu a na povrchu výkovku 
se mohou tvořit zákovky. Informativní hodnoty poloměrů hran a rohů h z /f (h z - výška 
výkovku, f- šířka výkovku) jsou uvedeny v tabulce 2. 
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Poloměry zaoblení hran a rohů při poměru  

Výška (hloubka) h z  

[ ]mm  
2zh

f
=  2 4zh

f
= −  4zh

f
=  

Přes  Do  r z  R z  r z       R z r z  R z  

 25 1,5 4 2 2,5 2,5 6 

25 40 2 5 3 3 3 11 

40 63 3 8 4 4 4 16 

63 100 5 12 5 7 7 22 

100 160 7 17 8 9 9 32 

160 250 13 30 16 20 20 65 

250 400 20 50 25 30 30 100 

400 630 30 80 40 45 45 150 

630 1 000 Po dohodě s výrobcem 

Tab. 2 Poloměry zaoblení [5] 

 

2.2.4 Ideální předkovek [1] [2] 
 
     Je to předkovek, který získáme z poslední přípravné dutiny. Ideální předkovek je myšlený 
předkovek s kruhovými průřezy, které jsou stejné velikosti jako celkové příslušné průřezy 
výkovku s výronkem. Rozměry ideálního předkovku získáme tak, že hotovou součástí 
vedeme tolik řezů kolik je potřeba viz. obr. 2.4. Jednotlivé plochy potom vyneseme do grafu a 
spojíme křivkou, tím dostaneme průřezový obrazec. Z tohoto obrazce potom získáme tvar 
ideálního předkovu tak, že jej přepočítáme na jednotlivé průměry, a tím pak získáme 
předkovek, který se pak přibližuje tvaru hotové součásti.    
 

 
Obr. 2.4 princip konstrukce ideálního předkovku [2] 



 

 - 15 -

2.2.5 Třídění výkovků do tříd [9] 
 
     Základním kritériem pro třídění výkovků je jeho tvar. Každou navrhovanou součást pro 
zápustkové kování lze dle jejího tvaru zařadit do určité skupiny výkovků. Pro každou skupinu 
je doporučen určitý způsob technologického postupu výroby. Tím se usnadní sestavení 
technologického postupu a výkresu výkovku, ale i konstrukce zápustky. Výkovky je možno 
třídit i podle stroje na kterém budou vyráběny. 

 
 
12. Tvarový druh ( X X X X . X ) 
 

4 výkovky kruhového průřezu plné 
5 výkovky kruhového průřezu duté 
6 výkovky hranolovitých tvarů plné i duté 
7 výkovky kombinovaných tvarů plné i duté 
8 výkovky s ohnutou osou 
9 výkovky složitých tvarů s přímou dělící plochou 
0 výkovky s lomenou dělící plochou 

 
13. Tvarová třída ( X X X X . X )  
 

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 s hákem ) 
0 neobsazeno 

 
     Výkovky zařazené podle tvarového druhu 9 a 0 se dále rozdělují do tvarových tříd: 
 

1 převážně kruhový průřez 
2 převážně plochý průřez 
3 s hlavou a jedním ramenem 
4 s hlavou a více rameny 
5 jednostranně rozvidlené 
6 oboustranně rozvidlené 
7 zalomené 
8 šroubovité ( stoupání < 1 ) – pouze u tvarového druhu 0 
9 šroubovité ( stoupání < 1 ) – pouze u tvarového druhu 0 
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14. Tvarová skupina ( X X X X . X ) 
 
     U výkovků zařazených do jednotlivých tvarových tříd jsou čísly 1 až 8 dále tříděny 
výkovky podle štíhlostních a jiných dále uvedených poměrů. 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 čísly 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, průměrů, šířek, velikosti úhlu ohybu 
nebo počtem ohybů, velikostí rozvidlení, počtu zalomení, úhlu polohy jednotlivých ramen 
zalomených hřídelí a velikosti úhlu natočení listů lopatek. 
 
15. Tvarová podskupina ( X X X X . X )     
 
     Zápustkové výkovky, které přesahují stanovený maximální poměr dvou na sobě závislých 
veličin, se označují podle jednotlivých vzájemných poměrů čísly 1 až 9. Zápustkové výkovky, 
které nepřesahují stanovený maximální poměr dvou na sobě závislých veličin, se označují 
číslem 0. 
 

1 přesah v poměru L : B (D) nebo H : B (d) 
2 přesah v poměru H : 1H  ( D : 1D  ) 
3 přesah v poměru B : 1B  
4 přesah v poměru F : 1F  
5 přesah v hloubce dutiny h : d nebo úhlu listů lopatek β 
6 přesah v tloušťce dna nebo blány 1H  
7 přesah v tloušťce stěny s nebo velikosti rozvidlení l : b 
8 přesah v zaoblení přechodů a hran R, r 
9 kombinace několika přesahů 
0     bez přesahu 

 
kde: L,h,H,D,d,B,B1 ,F,F1 R,r – jsou rozměry výkovků, které udává norma ČSN 42 9002 
 
16. Technologické hledisko ( X X X X . X )   
 

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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2.3 Zápustka 
 
2.3.1 Materiály zápustek [5] 
 
     Na zápustkový materiál jsou kladeny jsou kladeny vysoké požadavky a to: 
 

a) vysoká tvrdost, houževnatost a mez tečení, tj. dobrá tvarová stálost, vysoká mez kluzu 
a tažnost 

b) vysoká pevnost za tepla, tj. schopnost udržet si dostatečnou tuhost i při vyšších 
teplotách ( až do 650 ºC ) 

c) odolnost proti tepelným rázům a krátkodobému kolísání teploty 
d) vysoká otěruvzdornost 
e) dobrá obrobitelnost 
f) jednoduché tepelné zpracování a necitlivost proti vzniku trhlin při kalení 

 
Při volbě materiálu na zápustku je potřeba se řídit těmito kritériemi a vlivy: 
 
Materiál výkovku – pro legované a nelegované oceli o nízké přetvárné pevnosti stačí 
zápustkový materiál měkčí a s menší odolností proti opotřebení 
  
Způsob kování – při kování na bucharech je zápustka namáhána více mechanicky, na lisech je 
zase namáhána více tepelně 
 
Velikost výrobní dávky – při velkém množství výkovků je třeba volit materiál s vysokou 
životností 
 
Tvar dutiny – pro ploché dutiny lze použít materiál křehčí o vyšší tvrdosti, pro hluboké dutiny 
a tvarové dutiny je nutno použít materiál zvlášť houževnatý a zušlechtěný v celém průřezu 
 
     Konečná volba materiálu je dána dosažitelnou pevností i za vyšších teplot, hloubkou 
prokalení a ekonomickým hlediskem (cena materiálu a životnost zápustky). Pro výrobu 
zápustek se nejčastěji používají chromniklové oceli ( např. 19 650, 19 662, 19 663,..), které se 
hodí pro střední a velké zápustky pro buchary i lisy. Jsou houževnaté a málo náchylné 
k praskání. Jejich nevýhodou jsou poměrně nízké popouštěcí teploty (450 ÷ 500 ºC), takže 
s nehodí na tvarově složité výkovky. 
     Podobné vlastnosti má ocel 19 642, která má vyšší obsah niklu, což zajišťuje větší 
prokalitelnost a houževnatost, takže se hodí pro velké zápustky pro kování na bucharech. 
     Do další skupiny patří oceli chromové s přísadou Mo, příp. W a V typu 19 552, 19 553. 
Tyto oceli mají o něco vyšší popouštěcí teploty. Jsou vhodné pro středně velké zápustky pro 
lisy i pro buchary. 
     Pro malé a složité nástroje, které vyžadují dobrou odolnost proti opotřebení se používají 
wolframové oceli typu 19 721, 19 723. Tyto oceli je možno použít i pro vložky zápustek. Jsou 
však citlivější na teplotní rázy a snadno tak praskají. 
     Samostatnou skupinu tvoří ocel LN (19 541 ), což je 3% molybdenová ocel, která se 
používá především pro nástroje chlazené vodou , pro lisování, protlačování a tlakové lití 
kovů. 
 
     Pevnost, na kterou je doporučeno zápustky zušlechtit záleží především na velikosti bloku 
zápustky a na hloubce dutiny. Doporučují se tyto hodnoty: 
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- velké zápustky o hmotnosti 1 000 kg a více  - pevnost 1 000 – 1 250 MPa 
- střední zápustky o hmotnosti kolem 500 kg  - pevnost 1 200 – 1 350 MPa 
- malé zápustky o hmotnosti kolem 100 kg   - pevnost 1 450 – 1 600 MPa 
- velmi malé zápustky, vložky a trny    - pevnost 1 500 – 2 000 MPa 
- pevnost kořene u bucharových zápustek   - pevnost    850 – 1 000 MPa 
- pevnost vločkovaných bloků    - pevnost 1 000 – 1 200 MPa  
 
2.3.2 Rozměry zápustek [5] 
 
     Maximální rozměry zápustky jsou určeny pro každý buchar jeho výrobcem. Na obr. 2.5 je 
diagram dle ČSN 22 8308 a udává nám minimální výšku zápustkového bloku minH  
v závislosti na hloubce dutiny DH .  

 
Obr.2.5 Diagram pro určení minimální výšky zápustkového bloku [7] 

   
     Přednostní rozměry zápustkových bloků ( šířka/výška/délka ) udává norma ČSN 21 1410. 
Jsou zde uvedeny i rozměry kontrolního rohu, který slouží při usazování zápustky ke kontrole 
přesazení. Provádí se zpravidla na přední straně a té boční stěně, která má minimum 
otevřených dutin, kdy to poloha a členitost výkovku vyžaduje. U zápustek s vedením není 
nutný. V postupové zápustce se od kontrolního rohu kótují vzdálenosti dutin. Norma dále 
uvádí značení zápustek.   
 
2.3.3 Dělící rovina [2] [3] 

     Dělící rovinu volíme podle tvaru výkovku a může být buď rovná, lomená nebo příp. 
zakřivená (obr. 2.7). Dělící rovina se umisťuje do roviny dvou největších vzájemně kolmých 
rozměrů nebo do roviny souměrnosti výkovku (obr 2.6a). Jestliže jiná volba dělící roviny 
umožňuje snížení váhy výchozího polotovaru, zmenšení obvodu výronku apod., užívá se 
způsob uvedený na obr. 2.61b. Vyšší výkovku se umisťuje do horního dílu zápustky.   Volba 
dělící roviny je důležitý úkon neboť nám musí umožnit: 

a) snadné vypracování zápustkové formy a nízké náklady na její výrobu 
b) jednoduché a levné předkování výkovků 
c) malá spotřeba materiálu výkovku 
d) přesné vykování výkovků bez větších obtíží 
e) snadné vyjímání hotových výkovků 
f) vhodný průběh materiálových vláken 
g) čisté ostřižení výronkové drážky 
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                                                   a)                                    b) 

obr.2.6 Volba dělící roviny [2] 

 

 
obr. 2.7 Lomená dělící rovina [5] 

 
obr. 2.8 Dělící rovina se zámkem [5] 

  
     U nejjednodušších dvoudílných zápustek s rovnou dělící rovinou je forma vypracována jen 
ve spodní zápustce, kdežto vrchní zápustka je rovná a hladká. Zápustky s lomenou dělící 
rovinou se používají při kování složitých tvarů. Dělící plocha může být lomena jednou i 
několikrát.  
     V zápustkách s lomenou dělící plochou vznikají při kování nepříznivé, bočně působící síly 
, které nám způsobují uvolňování a vzájemné posouvání vrchní a spodní zápustky proti sobě   
, a tím způsobují přesazování výkovků. Toto se odstraňuje vhodnými úpravami zápustek např. 
zápustky se doplňují vodícími plochami (obr. 2.8), které boční tlaky zachycují nebo kovat dva 
kusy dohromady (obr.2.9) čímž se boční síly zcela vyrovnají. Někdy je výhodnější kovat 
s rovnou dělící plochou a až po vykování výkovek ohnout.    
 

 
obr. 2.9 Příklad kování dvou kusů dohromady [2] 
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2.3.4 Výronková drážka [5] [7] 
 
a) Buchar 
 
     Hlavní funkcí výronkové drážky je regulace tlaku v dutině zápustky a zachycení 
přebytečného materiálu, který do ní uniká. Výronkovou drážku tvoří můstek b a zásobník b z . 
     Hlavním regulátorem tlaku v dutině zápustky je můstek výronkové drážky. Členité 
výkovky vyžadují větší měrné tlaky, tj. nižší výšku výronku h  a širší hodnotu b. Poloměr 
přechodu tvaru do dělící roviny r je :  

0,04.
200

d
D

F
r H= +          [2.4] 

Poloměr r však nesmí přesáhnout určitou hodnotu, ta obvykle bývá 3 až 6 mm, záleží však na 
velikosti použitého bucharu. Pro stanovení rozměrů výronkové drážky je nutno spočítat výšku 
můstku h. Ta se spočítá:  

(0,015 0,012). Dh až F=         [2.5]  
kde se volí 0,012 pro největší výkovky  
                  0,015 pro malé výkovky 
Pro takto vypočtenou výšku můstku se z tabulky potom určí rozměr výronkové drážky z.  
     Při výpočtu materiálu připadající na výronek při určování velikosti výchozího polotovaru 
je rozhodující velikost zásobníku  a stupeň jeho zaplnění. Hlavní rozměry zásobníku jsou 
zřejmé z obrázku 2.10. koeficient zaplnění výronkové drážky v zásobníku je asi 0,7. 

 
a) b) 

 

 
c) 

obr. 2.10 Tvary výronkových drážek [5] 

     Používané typy výronkových drážek jsou na obr. 2.10. Typy a) a b) jsou nejčastěji 
používané a typ c) se používá pro složité pro složité výkovky, u kterých je předpoklad většího 
přebytku materiálu. U typů a) a b) se zásobník umisťuje obvykle do horní části zápustky. 
Zásobník je možno umístit z technologických důvodů i do spodní části zápustky. 
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b) Lis 
 
     Při kování na klikových lisech na sebe nesmí zápustky dosednout proto je výronková 
drážka otevřená. Protože výška výronku je ovlivněna pružením lisu. Lis nesmí být spuštěn 
bez předehřátého polotovaru v zápustce, jinak by hrozilo zničení zápustek a poškození lisu. 
Výšku můstku výronku tvoří vzdálenost zápustek mezi dolní úvratí beranu při zapružení lisu. 
Zásobník se provádí jako vybrání bloku zápustky až k jejímu okraji.  
     Tvary výronkových drážek jsou na obrázku 2.11. Typ a) je nejběžněji používaný, typ b) se 
používá v případě velké vzdálenosti dutiny od okraje zápustky. V případě velkého přebytku 
materiálu je možno vybrání provést v obou částech zápustky. Typ c) je možno použít 
v případě, že výška výronku h je vyšší než nejmenší výška výkovku. V tomto případě se 
používá dosedací plocha. 

 
                           a)                                                  b) 

 
                                                          c) 

obr. 2.11 Tvary výronkových drážek [7] 

     Přechod tvaru do dělící roviny je stejný jako u bucharových zápustek a to dle vzorce 
[2.4]. Tento poloměr však nesmí přesáhnout hodnotu: 
- u lisů o jmenovité síle 6,3 ÷ 16 MN     je r max = 3 mm 
- u lisů o jmenovité síle 25 ÷ 40 MN      je r max = 4 mm 
- u lisů o jmenovité síle až 60 MN          je r max = 5 mm 
 

     Rozměry uvedených typů výronkových drážek jsou uvedeny v tabulkách pro jednotlivé 
velikosti kovacích lisů. 
     Objem materiálu připadající na výronek lze výpočet dle vztahu: 

. . .
2výr z
hV O b h n b⎡ ⎤⎛ ⎞= + +⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

       [2.6] 
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     Šířka otřepu v zásobníku se volí: 
- pro výkovky o hmotnosti do 0,5 kg →  10 mm 
- pro výkovky o hmotnosti do 2 kg    →  15 mm 
- pro výkovky o hmotnosti nad 2 kg  →   20 mm 

 

2.3.5 Zápustkové dutiny – dělení [5] 
 
     Provádí se u postupových zápustek, kdy je polotovar pomocí kleští přenášen z jedné dutiny 
do druhé, případně se s ním otáčí kolem osy. Příklad takové zápustky je na obr. 2.12. 
     Podle technologie použití je možno dutiny dělit na: a) dutina zužovací  
  b) dutina otevřená rozdělovací 
  c) dutina pro otáčivé kování 
  d) dutina prodlužovaní 
   e) dutina tvarovací 
  f) dutina ohýbací 
  g) oddělovací část – utínka 

 
 

obr. 2.12 Příklad postupové zápustky [5] 
 
 

ad a) Dutina zužovací 
 
     V této dutině dochází k přemisťování materiálu ve směru podélné osy – polotovar se 
prodlužuje. V některých jeho částí dochází k redukci a v některých se pěchuje. Kove se 
jedním úderem bez rotace polotovaru. Výškové rozdíly profilu zužovací dutiny se stanoví dle 
průměru ideálního předkovku. 
 
ad b) Dutina otevřená rozdělovací 
 
     V této dutině dochází k přemisťování materiálu ve směru podélné osy a současně s tímto 
dochází k napěchování a redukci v příčném průřezu. Kování se provádí na 2 – 4 údery 
s pootáčením o 90º. 
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ad c) Dutina pro otáčivé kování 
 
     Je to nejběžnější přípravná dutina. Je výhodná pro předkování osově symetrických 
výkovků z předkovků kruhového průřezu. Kovaný polotovar se zde obvykle zpracovává po 
prodlužovací operaci a při kování se s polotovarem otáčí kolem podélné osy o 90º. Rozměry 
dutiny se stanoví výpočtem průřezu nebo objemu výkovku v jednotlivých úsecích. Musíme 
dbát na to, aby materiál nezaplňoval dutinu úplně, aby nedocházelo k tvorbě výronku, který 
by se v další operaci zakoval. Průřez dutiny má oválný tvar. 
       
ad d) Dutina prodlužovaní 
 
     V této dutině dochází k postupné redukci původního průřezu za současného zvětšení délky 
předkovku. Může být otevřená nebo uzavřená. Umisťuje se z pravidla v levém rohu zápustky. 
Slouží pro hrubé rozdělení materiálu v jednotlivých průřezech. Je po vykování úchytky pro 
kleště téměř vždy první operace při postupovém kování. Při kování dochází k posunu 
materiálu za současného otáčení polotovaru kolem podélné osy. Dutina má funkční plochy 
rovnoběžné nebo ve tvaru oválu. Rovnoběžné plochy se používají v případě, že následuje 
kování v dutině pro otáčivé kování a nevadí znatelné stopy jednotlivých úběrů na předkovku. 
Oválný tvar se používá když následuje kování jedním úderem v některé tvarovací dutině bez 
rolování. V oválné dutině převládá prodlužování a stopy po úběrech jsou málo znatelné.    
 
ad e) Dutina tvarovací 
  
     V této dutině dochází k nepatrnému přemisťování materiálu ve směru osy a dutina se 
používá k tvarování materiálu na tvar obrysu hotového výkovku v dělící rovině. Kove se 
jedním nebo dvěma údery bez rotace materiálu. Šířka dutiny musí být o 10 – 20 mm větší než 
je šířka kovaného polotovaru, celkový tvar je podle technologie buď větší nebo menší než 
obrys hotového výkovku. 
 
ad f) Dutina ohýbací 
 
     Tato dutina slouží k ohýbání předkovku nebo v některých případech i k ohnutí hotového 
ostřiženého výkovku. Při konstrukci dutiny je nutné, aby byl ohýbaný výkovek podepřen na 
dvou místech a pokud možno byl ve vodorovné poloze. Tohoto se docílí vhodným dorazem 
nebo zapuštěním části předkovku. Poloměry zaoblení a přechody musí být v mezích možností 
co největší, aby se zabránilo přeložení materiálu u ostrých ohybů. 
 
ad g) Oddělovací dutina – utínka 
 
     Slouží k oddělení hotového výkovku od tyče nebo k oddělení kovaných dvojkusů. Utínka 
se umisťuje na zápustce šikmo a podle potřeby na kterémkoliv rohu pracovní plochy 
zápustky.  
 
     K tomu, aby mohl být kovaný kus držen v kleštích a přemisťovaný do jednotlivých dutin, 
vytváří se na předkovku tzv. úchytka, pro kterou je nutno v každé kovací dutině vytvořit 
vybrání, případně i větší vybrání pro kleště. Úchytka se pak odstřihne na utínce.  
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2.3.6 Smrštění [5] 
 
     Při stanovení rozměrů dutiny v zápustce je třeba pamatovat na smrštění výkovku při 
chladnutí v dutině zápustky a na tolerance výkovku. 
     Z hlediska smrštění výkovku je nutno všechny rozměry dutiny vetší jak 10 mm zvětšit 
proti jmenovitému rozměru o hodnotu smrštění, která je uvedena v tab. 3. 
 

Materiál Smrštění v %
Běžné oceli 1,0 – 1,3 

Ložiskové oceli 1,5 
Austenitické oceli 1,5 – 2,0 

Mosaz 1,0 – 1,7 
Slitiny Cu 1,4 
Slitiny Al 0,6 – 1,0 

Tab. 3 Velikost smrštění [5] 
 

     Hodnota smrštění je ovlivněna materiálem, kovací teplotou a tvarem výkovku. U 
největšího délkového rozměru podélných výkovků (ojnice, páky, ..) se hodnota smrštění 
zvětšuje až o 50 %, u běžných ocelí max. 1,8 %.  
 
2.3.7 Mazání [8] [9] 
 
     Při pohybu materiálu v zápustce dochází k jeho styku se stěnou a tím nám dochází ke tření. 
Tření můžeme zmenšit použitím vhodného maziva. 
 
Maziva musí plnit tyto požadavky:  
- snižovat tření v průběhu kovacího procesu mezi stěnou zápustky a matriálem 
- usnadňovat vyjímaní výkovků z dutin 
- snižovat otěr zápustky 
- jednoduché nanášení  
 
Maziva používaná při zápustkovém kování rozdělujeme do těchto skupin: 
 
1. Tuhá maziva      a) dispergovaná ve vodě 
                               b) dispergovaná v oleji 
 
2. Kapalná maziva a) minerální a organické oleje 
   b) emulgační oleje 
   c ) syntetické látky 
 
3. Konzistentní maziva – mýdla a tuky 
 
4. Piliny 
 
5. Soli 
 
6. Sklo 
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     Ve skupině tuhých maziv dispergovaných ve vodě je nejrozšířenější grafit. Má velmi dobré 
mazací vlastnosti, které jsou dány jeho krystalickou strukturou, mimořádnou přilnavostí a 
absorpcí. Dále sem patří mastek, slída, křída a sirníky jako např. molybdeničitý, wolframičitý, 
titaničitý a zinečnatý. 
     Kapalná maziva se u zápustkového kování rozšířila pro dobré oddělování výkovku od 
zápustky. Patří sem oleje emulgované ve vodě, minerální oleje a syntetická maziva rozpustná 
i nerozpustná. 
     Mazání zápustek tuky a mýdly je nevhodné, protože se musí nanášet ručně. Užitečnější 
jsou tuky pro svoje snadné nanášení ale nevýhodou je, že po vypaření zanechávají zbytky 
vzniklé zmýdelněním mastných kyselin. 
     Piliny se používají převážně pro snadnější vyndávání výkovků ze zápustky. Uvolnění 
způsobí plyny a vodní pára vzniklé při spálení. 
     Mezi používané soli patří roztok kuchyňské soli, sody, ledku atd. Při kování se odpaří voda 
a na výkovku zůstane izolační vrstva solných krystalů, ke kterým okuje nemohou přilnout. 
Nevýhodou je, že rozprášený solný roztok znečišťuje stroj a má velké korozní účinky. 
     K nejpozději užívaným mazivům patří sklo. Nanáší se na výkovek ve formě vaty, fólií 
nebo suspenzí v prchavém nosiči. Při ohřevu se nosič vypaří a na povrchu výkovku se vytvoří 
ochranná vrstva proti okujím.  
        Nejlépe hodnoceným mazivem z laboratorního hlediska je koloidní grafit rozpuštěný ve 
vodě. Nesmíme však zapomenout, že výběr maziva závisí především na požadavcích výroby. 
V dnešní době se klade největší důraz na ekologičnosti maziv, a to jak k přírodě, tak 
k pracovnímu prostředí a hlavně k pracovní obsluze, která přichází do kontaktu s těmito 
mazivy. 
 
2.3.8 Odvzdušnění [3] [7] 
 
     Při kování v hlubších a v hlubokých formách není při kování žádný problém. Jestliže však 
výkovek není přesně vykován, pak je nutno ho znovu ohřát na kovací teplotu a vložit do 
zápustkové dutiny. Ale vlivem vyšší teploty se zvětší objem výkovku, ten pak nedosedne až 
na dno a tím nám vznikne dutý prostor.  
     Sálajícím teplem z výkovku a účinky úderů bucharu nebo tlakem lisu stoupá tlak pod 
výkovkem. Tím se účinky kovacího stroje zmenšují a kromě jsou výkovky velkým tlakem 
vyhazovány z dutiny zápustky. Aby se tomuto zabránilo vyvrtá se v nejhlubším místě 
zápustkové formy menší otvor, kterým může vzduch unikat viz. obr. 2.13. 
     Otvory k odvádění vzduchu ze zápustek jsou jen tehdy nutné, když kování výkovků není 
dobře proveditelné při jednom ohřevu materiálu. 
 
 

 
 

obr. 2.13 Odvzdušnění zápustek [7] 
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2.3.9 Vložkování zápustek [5] 
 
     Zápustkové vložky se používají při výrobě nové zápustky nebo při opravě opotřebované 
kovací dutiny nebo jejich částí. Vložkou nahradíme celý tvar nebo jen jeho část. Narazení 
celého tvaru se používá z důvodu úspory zápustkového materiálu. Vložka se vyrobí z jakostní 
zápustkové oceli a zbytek bloku se zhotoví z levnějšího matriálu nebo i z jakostní konstrukční 
oceli. 
     Částečné vložkování se provádí v místech, kde dochází k nadměrnému namáhání 
zápustkové dutiny, kdy je potřeba vložku častěji měnit nebo z důvodu úspory zápustkového 
materiálu, kdy tvar vystupuje nad dělící plochu. Vložky se nasazují s přesahem H8/u7. 

 
obr. 2.14 Příklad zápustkové vložky [5] 

2.3.10.Vedení zápustek [5] 
 
     Vedení zápustek ( horní zápustky proti dolní ) se používá jen u jednodutinových zápustek, 
kde vedení beranu nezaručuje vykování výkovku v požadované přesnosti a z hlediska 
přesazení výkovku. U postupových zápustek se vedení nedělá z důvodu rozložení vodících 
kolíků , které by znemožňovaly rovnoměrné rozložení dutin a charakter vedení beranu u 
bucharu pro postupové kování to ani nevyžaduje. Vedení se používá hlavně u protiběžných 
bucharů. 
 
     Druhy vedení: a) kruhové 
 b) podélné, příčné popř. kruhové 
 c) zámky pro zachycení posouvajících sil 
 d) vodící kolíky 
 
ad a) Kruhové vedení 
 
     Používá se u kruhových a čtvercových zápustek obvykle pro rotační tvary výkovků. Tvar a 
rozměry vedení jsou na obr. 2.15. Výška vedení Hv závisí na tvaru výkovku a velikosti 
bucharu, bývá v rozmezí Hv = 20 ÷ 60 mm. Je-li hluboká dutina použije se výška vedení větší 
než 60 mm. Šířka vedení Sv = Hv u čtvercových zápustek , u kruhových zápustek bývá  
Sv = 1,5 . Hv. Úhel vedení γ = 3°÷5º , poloměr hrany bývá R = 4 ÷ 8 mm. Pokud je toto 
vedení umístěno ve spodní části zápustky, je nutno v této části zhotovit ve vedení vybrání pro 
snadnější manipulaci s předkovkem.   
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obr. 2.15 Kruhové vedení zápustek [5] 

 
kde R je zaoblení rohů a hran vedení 
 
ad b) Podélné, příčné a křížové vedení 
 
     Používá se u obdélníkových zápustek. Podélné se používá pro vymezení přesazení 
v příčném směru, příčné vedení se používá v podélném směru a křížové vedení se používá pro 
přesazení v obou směrech. Příklad podélného vedení je na obr. 2.16. Vůle a výrobní tolerance 
se volí z tabulky č. 4, která platí i pro kruhové vedení. 
 

Dv (Lv) ∆v Tolerance
do       300 0,4 + 0,2 

301   až 600 0,8 + 0,3 
601   až 1000 1,6 + 0,5 
1001 až 1500 2,4 + 0,8 

Tab.4 Vůle a tolerance vedení [5] 
 

 
obr. 2.16  Podélné vedení [5] 

 
     Jak vedení kruhové, tak i vedení příčné, podélné popř. křížové se používají poměrně málo, 
hlavně pro velkou pracnost a vyšší spotřebu zápustkového materiálu. Šířka vedení b v  má být 
minimálně dle vzorce: 
 b v  = 1,5.h v           [2.7] 
 Tyto vedení mají ale výhodu, že zajistí dobré vedení a tím dobrou kvalitu a přesnost 
výkovku.   
 
ad c) Zámky pro zachycení posouvajících sil 
 
     Používají se především u zápustek s lomenou dělící rovinou. Při kování hrozí z úderové 
síly vzájemné posunutí zápustek do boku, čímž vznikne přesazení. V takovém případě je 
vhodné umístit dutiny tak, aby se síly vzájemně eliminovaly např. při kování dvojkusu. Při 
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kování jednoho kusu je možno dutinu naklonit tak, aby krajní body ležely v jedné rovině. 
Toto uspořádání však vyžaduje boční úkosy ve směru kování. Chceme-li této úpravě zabránit, 
je třeba možno použít opěrný zámek, který posouvající sílu zachytí. Na obr. 2.17 je příklad 
takového zámku. Šikmé plochy je možno lícovat s vůlí 0,5 mm. Výška vedení Hv se stanoví 
podle potřeby v rozsahu 20 ÷ 60 mm, přičemž šířka vedení se stanový: 
Sv = 1,5.Hv.          [2.8]   
 

 
obr. 2.17 Zápustka se zámkem [5] 

 
ad b) Vodící kolíky 
 
     Používají se nejčastěji pro zamezení přesazení výkovků u podélných zápustek. Zachycují 
tlaky, kterými je namáháno vedení beranu bucharu. Obvykle se používají dva až čtyři kolíky, 
které se umisťují zpravidla v rozích dolní zápustky tak, aby střed dutiny zápustky ležel ve 
středu jejich spojnice ( v případě dvou kolíků, které se umisťují diagonálně ), nebo 
v průsečíku spojnic u čtyř kolíků. Minimální vzdálenost kolíků a k od okraje zápustky se volí: 

5 10
6k ka d= +      mm         [2.9] 

kde kd  je průměr vodícího kolíku 
 
     Tvar a rozměry vodících kolíků a otvorů jsou na obr. 2.18 b). průměry vodících kolíků 
jsou normalizovány ve velikostech průměru kolíku kd = 12 ÷ 135 mm.  
 

 
                          a)                                 b)                                       c) 

obr. 2.18 Vodící kolík [5] 
     a)   Otvor 
     b)   Kolík 
     c)   Díra   
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2.4 OHŘEV 
 
2.4.1 Ohřívací zařízení [1] [3] 
 
a) Elektrický ohřev 
 
Ohřev přímým průchodem proudu 
  
     Je vhodný pouze pro štíhlé materiály (tyče, dráty, trubky, atd. ). Na obr. 2.19 je princip 
ohřevu. Do vsázky 1 se zavádí proud pomocí speciálních často vodou chlazených elektrod 3 
ze speciálního transformátoru 2, jehož výstupní napětí je možno regulovat. Regulace se 
nejčastěji provádí přepínáním odboček na vstupním ( primárním ) vinutí. Ohřívací napětí se 
volí v rozmezí od 5 V do 60 V podle průměru a délky tyče. 

 
obr. 2.19 Princip elektrického ohřevu [1] 

 
     Ve srovnání s indukčním ohřevem má o něco větší účinnost a zařízení je jednodušší. Ale 
často mu nemůže konkurovat, protože je vsázka celou dobu vázána mechanicky na 
elektrodový systém, který do ní zavádí proud. 
 
Nepřímý odporový ohřev 
 
     Využívá se pro materiály s menší ohřívací teplotou ( pod 100 ºC ) a při menších výrobních 
sériích. Ohřev je poměrně pomalý a bez řízených atmosfér při něm vzniká značné okujení. 
V současnosti se využívá stále méně a je nahrazován ohřevem indukčním. 
     Využití tohoto ohřevu je hlavně při tepelném a chemicko-tepelném zpracování, kdy se 
pomalý ohřev přímo vyžaduje. 
 
Indukční ohřev 
 
     Princip ohřevu spočívá v tom, když vložíme do dutiny cívky kus kovového materiálu, 
kterou protéká střídavý elektrický proud, tak se indukují ve vloženém materiálu vířivé proudy. 
Tyto proudy dosahují velkých hodnot a materiál se rychle zahřívá. 
     Teplo se však nevyvíjí rovnoměrně v celém průřezu ale plných 87 % vzniká na povrchu 
v tzv. hloubce vniku. Hloubka vniku závisí na elektrických a magnetických vlastnostech 
materiálu a zejména na kmitočtu proudu, kterým je ohřívací cívka napájena. 
     Při ohřevu pro tvářecí účely je potřeba umožnit teplu postup do vnitřních vrstev materiálu. 
Proto volíme pomalejší ohřev, aby byl materiál prohřát v celém průřezu. V tab. 18 jsou 
uvedeny vhodné kmitočty pro různé průměry ocelového materiálu. 
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Průměr materiálu (mm) Kmitočet (Hz)
170 – 800 50 
50 – 170 1 000 
35 – 120 2 000 
22 – 70 4 400 
15 – 40 10 000 

Tab. 5 Volba kmitočtu dle průměru materiálu [1] 
       
b) Ohřev v peci 
 
Plynová pec 
 
     Ohřívají se zde převážně malé kusy pro malé zápustkové výkovky. V peci je jeden nebo 
více plynových hořáků. Do hořáků se přivádí plyn a předehřátý vzduch. Vzduch je zahřát 
pomocí rekupetátoru na 300 ºC ÷ 350 ºC a tím zvyšuje teplotu plamene. Konstrukce hořáku 
umožňuje regulaci vzduchu a plynu. Plamen je buď s přebytkem vzduchu ( oxidační ) a tím se 
nám zvyšuje množství okují nebo s přebytkem plynu ( redukční ). 
 
Karuselová pec 
 
     Jsou to pece průchozí. Můžeme v nich ohřívat materiály o různých rozměrech a tvarech. 
Pec je vyztužena řadou nosných sloupů. Hořáky jsou umístěny na vnějším plášti pece a 
směřují do proti pohybu otáčení nístěje. Pohyb nístěje je buď přetržitý nebo nepřetržitý. Má 
tři části ohřevu a to část předehřívací, ohřívací a vyrovnávací. Podle tohoto jsou uvnitř 
pracovního prostoru rozmístěny ohřívací hořáky. 
     Výhodou je rovnoměrné prohřátí materiálu, reprodukovatelnost ohřevu a využití tepla ze 
spalin. 
     Nevýhodou je půdorysný tvar kruhu a poměrně velký zastavěný prostor. 
 
Talířová pec 
 
     Je druh karuselové pece. Ohřívaný materiál je uložen na talíři a otáčí se s ním uvnitř pece 
kde je téměř stejná teplota. Pec má jeden pracovní otvor. Ohřívací hořáky jsou umístěny na 
plášti a směřují tangenciálně do pracovního prostoru. 
     Výhodou pece je její cyklický chod a rovnoměrné rozmístění materiálu na talíři. 
     Nevýhoda je zhoršená ekonomie talířových pecí oproti karuselovým, protože se zde 
nevyužívá teplo ze spalin. 
 
Štěrbinová pec 
 
     Používá se pro ohřev konců tyčí, trubek a děleného materiálu v kovárnách především pro 
vodorovné kovací lisy. Pece mají buď průchozí nebo uzavřenou štěrbinu a podle toho se také 
dělí. 
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Strkací pec 
 
     Patří do skupiny průchozích pecí a je nejvhodnější pro ohřev u zápustkového kování 
společně s pecí karuselovou. Má mechanizovaný průchod materiálu a pevnou nístěj. 
Zakládací zařízení je mimo pec. Podle provedení nístěje je možné pece dělit na pece s rovnou 
nístějí a na pece s vodícími drážkami. Pracovní prostor se skládá z  předehřívací a ohřívací 
části. Ohřívací zařízení je umístěno na bočních stěnách. Má regulovatelné odtahové kanálky 
spalin. 
     Výhodou je pravidelnost  kadence ohřívaného materiálu a částečné využívání tepla se 
spalin. Má jednodušší provedení než karuselová pec a nižší pozorovací cenu. Lépe využívá 
zastavěný prostor. 
 
Komorová pec 
 
     Je jich mnoho typů, které se liší konstrukcí a provedením, dále se mohou lišit počtem 
dveří, skladbou vyzdívky, umístěním hořáků, atd. 
 
     V zásadě lze dělit komorové pece pro zápustkové kování na: 
 

- pece jednodveřové 
- pece dvoudveřové dveřmi umístěnými na čelní stěně vedle sebe 
- pece dvoudveřové, u nichž jsou jedny dveře umístěny na čelní stěně  a druhé na zadní 

stěně 
- pece třídveřové s dvěma dveřmi umístěnými na čelní stěně a jedněmi na zadní stěně 
- pece vícedveřové nebo s jinou kombinací umístění dveřních otvorů 

 
     Ocelová konstrukce pece musí být řádně vyztužená z důvodu vysokých teplot. Hořáky jsou 
umístěny v bočních stěnách, někdy i v klenbě. Pro oboustranný ohřev jsou přidány hořáky, 
které směřují do kanálů pro nístěj. 
     Nevýhoda komorových pecí je především v tom, že ohřev není kontinuální a nevyužívá 
tepla spalin k předehřevu.  
 
2.4.2 Opal [1] 
 
     Opal vzniká oxidací povrchových vrstev ohřívaného tělesa v pecní atmosféře která 
obsahuje volný kyslík, CO 2  a vodní páru. Vzájemný podíl vznikajících oxidů železa, FeO, 

Fe 3 O 4  a Fe 2 O 3  postupně od základního kovu k atmosféře se mění s teplotou dle obr. 2.20. 
Oxidace se urychluje neustálým odpadáváním okují z povrchu ohřívaného tělesa z důvodu 
rozdílné teplotní roztažnosti okují a základního materiálu. Okuje obsahují 71 ÷ 76 % železa a 
jejich hustota je 3 900 ÷ 4 000 kg . m 3− . 
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obr. 2.20 Graf oxidace [1] 

Opal má za příčinu: 
 

1. Ztráta kovu ( 1 ÷ 3 % kovu na jeden ohřev, celkem se znehodnotí v okujích až 4 % 
vyrobené oceli ) 

2. Snížení životnosti pecní výlože z důvodu nalepování okují, popř. vznik strusky 
3. Nezbytnost zařazení odokujení před vlastním tvářením 
4. Snížení životnosti tvářecích nástrojů 
5. Možné zatlačení okují do tvářeného polotovaru 
6. Nezbytnost čištění povrchu tvářených výrobků před dalším tvářením nebo obráběním 

 
Vznik okují závisí na : 
 
1. Ohřívací teplotě:  
Má nejvýraznější vliv. Okuje se začínají tvořit v rozmezí teplot  
600 ÷ 900 ºC z počátku téměř neznatelně, ale nad teplotou 1 000 ºC se začínají tvořit velmi 
intenzivně. Rychlost oxidace při teplotě 1 320 ºC je až sedmkrát vyšší než při teplotě 900 ºC. 
Nad teplotou 1 320 ºC dochází již k natavování okují. Pro zokujení u nelegovaných ocelí platí 
vztah: 

 z = 48,8 . τ exp 9000
T

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

    [ g . cm² ]      [2.10] 

 
kde: T [K] - teplota 
        τ [h] - doba ohřevu 

 
2. Době ohřevu: 
 Projevuje se parabolickou závislostí., tak že se s časem zmenšuje přírůstek okují. 

 
3. Pecní atmosféře: 
Nejčastěji bývá oxidační (O 2 , C O 2 , H 2 O, S O 2 ), dále pak redukční 

(N 2 ). Tlustší vrstva okují z oxidační atmosféry se snadněji odlupuje od základního kovu, 

kdežto tenčí vrstva z redukční nebo neutrální atmosféry lpí pevně na základním kovu, takže  
odstranění okují je mnohem obtížnější. 
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4. Chemickém složení: 
 U nelegovaných ocelí s obsahem uhlíku do 0,3 % zokujení vzrůstá,kdežto při vyšším obsahu 
uhlíku se snižuje protože s oxidací uhlíku vzniká CO 2 s omezujícím vlivem na další tvorbu 

okují. Přísadové prvky s vyšší afinitou k železu(Cr, Al, a další ) vytvářejí souvislou vrstvu 
pevně lpících okují, která rovněž zpomaluje další oxidaci. Přísadové prvky s nižší afinitou      
( Ni, Cu, Mo, aj.) se vyredukují pod vrstvu okují, čímž nezbrzďují oxidaci. 
 
 
Ohřev s omezeným opalem 
 
     Opal lze při ohřevu snížit před tvářením dvěma způsoby: 
 
a).Rychlostním ohřevem: 
je založený na intenzivním vnějším tepelném toku, čehož se dosáhne  buď zvýšenou teplotou 
pece ( důraz na přestup tepla sáláním ), což však klade na velké    konstrukční náklady pecní 
prostor, nebo zvýšení rychlosti proudění spalin a jejich usměrnění přímo na povrch vsázky     
( důraz na přestup tepla prouděním ) při nižších nárocích na konstrukci pecního prostoru. 
 
 
b).Řízenou atmosférou pece:  
vytvoří se spalováním topné látky s minimálním přebytkem, popř. mírným nedostatkem 
vzduchu. Úpravou vzájemného poměru redukčních a oxidačních složek spalin lze dosáhnout 
výrazného omezení opalu za současného zeslabení ulpívání k základnímu kovu, což nám 
zjednoduší jejich odstranění před tvářením.Průvodním jevem takto získané ochranné 
atmosféry jsou spaliny se značnou entalpií, které se využívají k rekuperačnímu předehřívání 
vzduchu nebo i plynu.   

 
2.5 Výroba předkovku  

2.5.1 Předkovací válce [1] [2] [4] 

     Kovací válce jsou doplňkovým tvářecím strojem, na němž se s vysokou výkonností 
zhotovují předkovky, a to především pro tvářecí stroje (svislé kovací lisy, vřetenové lisy), na 
nichž nelze uskutečnit některé přípravné operace (prodlužování a rozdělování). 
     Na kovacích válcích se zhotovují jednoduché předkovky bez tenkých žeber a výstupků. 
Tváření je snazší a dokonalejší, čím povolnější jsou změny příčného průřezu výkovku. 
Z hlediska návazného kování je nejvýhodnější navrhnout tvar předkovku z kovacích válců 
podle průřezového obrazce ideálního předkovku. 
     Válcování na kovacích válcích je charakteristické tím, že se válcuje jen částí obvodu válce 
– segmenty s přerušováním chodu po každé otáčce. Dochází k postupné redukci průřezu 
výchozího materiálu mezi segmenty kovacích válců. 
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Obr. 2.21 Tvary zápustek [2] 

     Postup předkování je uveden na obr. 2.22. Na hřídelích 3 jsou upevněny tvarovací 
segmenty (zápustky) 2 mezi kterými je mezera. Do ní se vloží polotovar 1 až k dorazu . Po 
záběru válců je materiál vtahován třecími silami do dutiny mezi segmenty a vysunován 
směrem k obsluze stroje. Stroj je spuštěn sešlápnutím pedálu obsluhou nebo automaticky 
koncovým spínačem dorazu. Pohon od elektromotoru je veden na setrvačník přes lamelovou 
spojku a brzdu. Vypnutí spojky a zapnutí brzdy je ovládáno koncovým spínačem a vačkou na 
hřídeli, která zastaví válce tak, aby mezery mezi segmenty byly proti sobě. 

 
obr. 2.22 Kování na předkovacích válcích [7] 

     Kalibry (tvářecí dutiny) kovacích válců mohou mít různé tvary. Největší redukce průřezu 
se ale dosahuje použitím řad ´´čtverec – ovál – čtverec,,. Proto se doporučuje střídat čtyřhran 
s oválem nebo přecházet z obdélníku na obdélník. Materiál před vložením do dalšího kalibru 
musíme otočit o 45º nebo 90º dle tvaru kalibru. 
     Při válcování je velmi obtížné dosáhnout jedním průchodem válci velkých změn příčných 
průřezů. Proto je nutné válcovat postupně v několika kalibrech a nebo v jednom kalibru 
několika průchody. To záleží na tvaru předkovku a velikosti redukce průřezu. Počet nutných 
průchodů lze vypočítat ze vzorce: 
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Pr = ln ln
ln

Spol Spř
sλ

−          [2.11] 

kde sλ  je součinitel prodloužení, sλ  = 1,2 ÷ 1,3  
 
2.5.2 Příčné klínové válcování [4] 
 
     Princip metody spočívá v tom, že předehřátý materiál (přístřihy, špalíky) jsou vloženy 
mezi dva ve stejném smyslu rotující válce, na nich jsou upnuty shodné nástroje klínovitého 
tvaru, jejichž pracovní část má tvar šroubovice. V kalibračních částech těchto nástrojů jsou 
potom tvary vyráběné součásti. Tyto nástroje potom vnikají svou užší částí do tvářeného 
materiálu a postupně jej přemisťují ve směru osy tvářené tyče, takže je tyč při tváření 
prodlužována. Na konci těchto nástrojů bývají v případě válcování tyčí umístěny ještě nože, 
které odstraní hotovou součást od tyče viz.obr 2.23. Celý proces tváření musí proběhnout na 
jednu otáčku válců. 

 
obr. 2.23  Schéma příčného klínového válcování [4] 

 
     Vývalky se nejčastěji používají jako předkovky pro zápustkové kování nebo jako přesné 
polotovary pro obrábění např. pro hřídele, čepy. Vývalek může slučovat i několik tvarově 
stejných součástí. Při použití této metody se největší průměr vývalku rovná průměru původní 
tyče. 
  
    Nástroje pro příčné klínové válcování se vyrábí z kovaných nebo odlévaných prstenců 
popř. ohýbaných z ploché nástrojové oceli odolné proti oděru. Jsou z jednoho kusu, ale 
mohou být i dělené. Nástroj je jednoduchého tvaru. Životnost podle složitosti tvaru vývalku je 
60 ÷ 150 tisíc vývalků. Tato technologie výroby předkovků oproti jiným metodám vykazuje 
značnou úsporu materiálu a práce kvalifikovaných nástrojařů.  
     Ve srovnání s technologií kovacích válců je výkon automatů PKV o 50 % vyšší při úspoře 
materiálu 15 ÷ 20 % a přesnější tvary předkovků.  
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obr. 2.24 Rozvinutý nástroj [4]  

     Redukční plochy nástrojů jsou šroubové, jedna je levochodá a druhá pravochodá. Na obr. 
2.24,  kde je rozvinutý nástroj se tyto šroubovice jeví jako rovnoběžky nástroje svírající 
s osou nástroje úhel β  (úhel klínu). Nástroj má nejčastěji jednoduché redukční plochy, které 
tvoří čáry svírající s osou šroubových ploch úhel ω (úhel redukční). Vliv úhlů ω a β  se 
projevuje vznikem dutin v osové oblasti a nežádoucím protahováním a zeslabováním dříků. 
Velikost úhlu β  se pohybuje do 10º, maximálně do 13º 30´. 
     Vyrovnávací plochy nástroje spolupůsobí s plochami redukčními při přemisťování 
materiálu. Úkolem rotačních hladících ploch je konečné vyhlazení povrchu válcovaných 
ploch tvařence. 
     V průběhu jedné otáčky pracovních válců musí proběhnout tyto úkony: 
- vlastní vyválcování vývalku 
- odstranění již hotového vývalku 
- vložení nového polotovaru a následné valcování dalšího vývalku 
     Čas jedné otáčky se pohybuje kolem 4 ÷ 5 s. Doba záběrů válců je 2,5 ÷ 4,5 s.   

 

2.6 Kovací stroje a příslušenství 
 
2.6.1 Volba kovacího stroje [8] 
 
     Při navrhování výroby pro danou součást a tím i zvolit vhodný stroj na její výrobu musíme 
uvažovat tyto hlavní činitele: počet kusů 
    tvar a rozměry součásti 
    velikost tvářecích sil 
 
     Dále je potřeba přihlédnou i k vedlejším činitelům, které mohou mít někdy i zásadní vliv 
na výrobu a to např. parametry tvářecího stroje, uskupení kovací linky, kterou máme k 
dispozici atd. Rozhodující činitel při volbě stroje je počet kusů a jaký použijeme nástroj. 
Rozhodující činitel pro volbu technologie je tedy poměr ceny nástroje k počtu kusů. Dále je tu 
potřeba i odlišnost zatékání kovu v zápustce na bucharu a na lisu.  
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2.6.2 Porovnání buchar versus lis [3] 
 
Buchar 
 
- jsou to energetické stroje tj. energie potřebná k tváření se získá tím, že se beran se 
  zabudovanou vrchní zápustkou zvedne, načež se nechá volným pádem nebo za pomocí 
  působení hnací síly např. pára spadnou na spodní díl zápustky 
- zatékání materiálu je ve směru nebo proti směru rázu 
- pracovní rychlost je vyšší 
- snadné odstraňování okují 
- větší úkosy, zápustka nemá vyhazovač 
- zápustka má více pracovních dutin 
- má povrchový účinek (tvrdší povrch) 
- upínání se provádí pomocí pera a klínu  
- větší zápustky z důvodu odolávání větším rázům  
- častější výskyt poruch (řemeny, lana, prkna u padacích bucharů, pístnice u parovzdušných) 
- horší vedení beranu 
- větší udržovací náklad 
Lis 
 
- silový tvářecí stroj 
- zatékání materiálu je lepší kolmo na směr působení síly 
- kování masivních výkovků  
- lepší a bezpečnější manipulace v pracovním prostoru 
- hůře odpadávají okuje 
- menší úkosy, snadné vyjímaní výkovků zápustka má vyhazovač 
- zápustka má jenom jedenu pracovní dutinu  
- upínání pomocí upínek 
- menší namáhání zápustek, větší životnost 
- lepší vedení beranu 
- prokování výkovku v celém objemu 
 
2.6.3 Upínání zápustek [5] [7] 
 
LIS 
 
     Zápustky se upínají do držáku zápustek. Tvar zápustky je kruhový nebo obdelníkový viz. 
obr. 2.25. Rozměr zápustek je dán použitým držákem zápustek, jejich výška je dána sevřenou 
výškou držáku (výška H), rozměr A je dán sevřenou výškou lisu viz. obr. 2.26. Spodní i horní 
část držáku je uchycena pomocí šroubů, ustavení držáku na lisu se dělá např. pomocí 
klínových vložek na boku spodní části držáku. Zápustky jsou uloženy na kalenou desku, ve 
které jsou vybrání pro vyhazovače. Vyhazovače bývají často ve tvaru pravítek s výstupky. 
V pevní operaci bývá obvykle jen kolík, protože v této operaci se obvykle provádí jen 
pěchování polotovaru. 
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obr. 2.25 Tvary zápustek [6]  
 
     Těleso zápustky má obvykle v zadní držáku, příp. osazení, za kterou je upnuta pomocí 
osazené lišty. Na přední straně zápustky je úkos 10º, o úkosovou část se opírá upínka, která je 
na opačném konci tvarována jako L a je opřena o úkosovou část drážky v tělese držáku. 
Upínka je pak je pak přitažena pomocí šroubů a T – drážky. Každá zápustka se upíná 
samostatně a má pouze jednu dutinu. Dotažením šroubu v T – drážce je zápustka přitlačena na 
zadní osazenou lištu a současně je přitlačena k podkladové kalené desce. Boční ustavení 
zápustek se provádí tak, že se zápustky (max. tři) dorazí na jednu stranu k boční liště a na 
druhé straně jsou dotlačeny pomocí úkosové lišty a šroubů. Pokud je šířka zápustek menší než 
odpovídá rozměrům držáku, je nutno použít distančních vložek, tzv. mezerníků. Zápustka 
musí mít vzhledem k sevření stále stejnou výšku tak, aby součet výšek spodní a horní 
zápustky byl roven sevřené výšce držáku H. Proto pokud je při obnově zápustky (po 
opotřebení) snížena výška zápustky, je nutno zápustku podložit tak, aby měla původní výšku. 
     Pro kruhové zápustky se používá stejný systém upínání, jen zadní opěrná lišta a upínky 
v sobě mají polokruhová vybrání. 
      Schéma držáku zápustek pro upínání obdélníkových zápustek je na obr. 2.26. 
 



 

 - 39 -

 
obr. 2.26 Schéma upnutí zápustek [5] 

 
 
 
BUCHAR 
 
     Upínání zápustek na buchar je normalizováno. Upínání horní i spodní části zápustky se 
provádí stejně, a to pomocí kořene zápustky – rybiny a upínací rybinovité drážky na šabotě na 
beranu. Boční upevnění zápustky se provádí pomocí klínu, proti axiálnímu posunutí v drážce 
je zápustka zajištěna perem, které se vkládá do boční drážky, vytvořené kolmo na rybinu. 
Odpovídající vybrání pro pero je vytvořeno rovněž v kořenu zápustky. Klín je pak umístěn na 
protilehlé straně drážky. Někdy se používají klíny z obou stran kořene zápustky. 
     Příklad upnutí zápustek je na obr. 2.27. V případě, že se upínají nízké zápustky, užívá se 
nástavných držáků, které bývají horní i dolní. Pokud se upíná zápustka z menšího bucharu na 
větší buchar, používá se přechodových držáků (viz. obr. 2.28 ). 
     Kořen zápustek příp. držáků je na obr. 2.27. Řídícím rozměrem je šířka a.      
 
Příložky – jsou to ocelové plechy o tloušťce t = 0,5 ÷ 4 m, které se vkládají do drážky podle 
potřeby a vymezuje se s jimi přesazení tvaru zápustek 
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Klín – má podélný úkos 1: 100 ( úhel 0º35´ ), nerovnoběžnost jeho šikmých stěn je 2º (jedna 
stěna má úkos 10º a druhá 12º . Klín může být z jedné strany zápustky nebo i z obou stran 
 
Kontrolní roh – dělá se u zápustek bez vodících kolíků nebo bez středění. Jsou to dvě 
vzájemně kolmé opracované plochy na bočních stěnách zápustek. Hloubka opracování se dělá 
obvykle 5 mm, výška opracované části bývá 50 ÷ 60 mm. Hlavním účelem těchto ploch je, že 
slouží jako výchozí plochy při výrobě zápustky, od kterých se odměřují polohy dutin na 
zápustce a jednotlivé funkční rozměry. Výkres zápustky proto bývá kótován od těchto ploch. 
Kontrolní roh se dá také využít při seřizování a upínání zápustek na buchar, protože je na něm 
možno kontrolovat případné přesazení zápustek. 
 
Přenášecí kolíky – se nasazují do otvorů v zápustce a slouží k uchycení zápustky při dopravě 
nebo manipulaci se zápustkou. Velikost otvorů se volí podle hmotnosti zápustky a podle 
maximálního dovoleného zatížení na jeden kolík ( viz. ČSN 21 1416 ). Pro zápustky do 
hmotnosti 2000 kg je průměr přenášecích kolíků  25 mm a pro zápustky o hmotnosti větší než 
2000 kg je průměr přenášecích kolíků 40 mm. Rozteč otvorů pro kolíky bývá:  

4
k

k
at =           [2.12]  

Vzdálenost od kořene zápustky je:  
k k  = 1,5 . h          [2.13] 
kde h [mm] výška drážky u obr. 2.28 
 
délka otvoru v zápustce je:  
L = 2 . d k           [2.14] 
     Kolíky pro přenášení musí být minimálně čtyři, aby se zápustka při přenášení neotočila. 
  
    Zaražení klínu do rybiny se provádí u malých zápustek ručním kladivem, u větších 
pneumatickým kladivem, u velkých zápustek u protiběžných i rozhoupáním těžkého sochoru, 
který je zavěšen na jeřábu. 
 

 
 
 

1- pouzdro jistícího čepu 
2- jistící čep 
3- klín 
4- příložka klínu 
5- zápustka 
6- kořen 
7- upínací drážka 

 
 
         
 
 

 
Obr. 2.27 Příklad upnutí zápustky [7] 
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obr. 2.28 příklad upnutí zápustky a přechodový držák [7] 

 
2.6.4 Vyhazovač [5] 
 
     Při zápustkovém kování na lisech dochází k ulpívání výkovků v dutině zápustky což je 
způsobeno hloubkou dutiny, členitosti výkovku, úkosy v dutině v zápustky, třením a dalšími 
faktory ( nedostatečné mazání a odstraňování okují aj. ). Proto je nutné při výrobě zápustek 
posoudit tyto faktory a rozhodnout se pro některý způsob vyhazování výkovku ze zápustky, 
což nám umožňuje konstrukce lisu. Vhodnou konstrukcí vyhazovače mužem do určité míry 
ovlivnit životnost zápustky.  
     Podle tvaru funkční části vyhazovače se dělí na : a) prstencové 
                                                                                    b) kolíkové 
 
 
ad a) Prstencový vyhazovač 
 
     tyto vyhazovače se používají pro výkovky s charakteristickým zahloubením ve středu 
výkovku – nábojem a případným trnem pro předkování otvoru ve výkovku. Průměr 
předkovacího trnu se stanový s ohledem na zajištění přípustných tlaků v dosedacích plochách 
z těchto poměrných vztahů, ze kterých plyne:  

2

2 0,85pt

pt

d
D

≤           [2.15] 

průměr prstence D p  musí vyhovovat podmínkám:    
5p pD d≥ +  mm         [2.16] 

5p t vD D d≥ + +  mm         [2.17] 
     Vůle v prstencovém vyhazovači se určí z tabulky 6.   
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                  vůle [mm]  

   d p  [mm] 

 

       vnitřní 

          1∆  

        vnější 

          2∆  

do 50          0,3 0,2 

51-100          0,4 0,3 

101-180          0,5 0,4 

   Tab. 6 Vůle v prstencovém vyhazovači [5] 

 

    
obr. 2.29 Prstencový vyhazovač [5] 

ad b) kolíkový vyhazovač 
 
     Tyto vyhazovače se používají jako středové, mimo středové a nebo se mohou použít i 
v ploše výronku ( působí na blánu, těleso výkovku nebo na výronek ). Umístění závisí na 
tvaru a proporcích výkovku. Konstrukce vyhazovače je uvedena v normě ČSN 22 8306  
 
     Doporučené průměry vyhazovacích kolíků, vůle ve vedení a výška hlavy kh  vyhazovacího 
kolíku jsou uvedeny v tab. 7. Průměr hlavy (paty) kolíkového vyhazovače se stanový: 

2 22.k k vD d d= +          [2.18] 
kde D k  [mm] průměr hlavy kolíkového vyhazovače  
       d k  [mm] průměr otvoru pro vyhazovací kolík   
     Vyhazovače v zápustce jsou ovládány přes vyhazovač v držáku zápustek od vyhazovačů 
v lisu (ve stole nebo beranu). V případě, že lis má jen jeden vyhazovač uprostřed v ose lisu, je 
nutno vytvořit rozvod v držáku zápustek.   
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Jmenovitý průměr 

kd [mm] 

Vůle ve vedení

[mm] 
kh  

[mm]

12 0,2 10 

16 0,2 10 

25 0,3 15 

32 0,3 15 

40 0,3 15 

50 0,4 20 

63 0,4 20 

80 0,4 20 

Tab. 7 Vůle kolíkovém vyhazovači [5] 

 
2.7 Kovárenské operace 

2.7.1 Ostřihování a děrování výkovků [1] [7] 
 
     Jsou to dokončovací operace po tváření výkovků. Provádí se za tepla i za studena na 
odstřihovadlech a děrovadlech upnutých na ustřihovacích lisech 
     Ostřihovací lisy mají větší výrobnost než buchary, vřetenové a hydraulické lisy, a proto je 
výhodnější ostřihovat výkovky na lisech za studena. Takto se zpracovávají menší výkovky 
z uhlíkových ocelí a nízkolegované oceli. V takových případech se počítá s jedním 
ustřihovacím lisem na dva tvářecí stroje. Ostřihování za tepla se provádí ve všech ostatních 
případech, především u vysoce výkonných svislých kovacích lisů. 
     Konstrukční provedení ostřihovadla a děrovadla je na obr. 2.30 a 2.31, vůle pro střižník a 
střižnici se volí dle tab. 8. 
     Střižná a děrovací síla se počítá ze vztahu:  

odstřF = k . R mϑ  . S          [2.19] 

kde k = 1,02 – 1,36 

 
                                   a)                          b)                              c) 

obr.2.30 Konstrukční provedení odstřihovadel [7] 
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obr.2.31 Děrovací operace [7]  

 

Provedení střižníku ,s sH D  δ 

Do 5 0,3

5 až 10 0,5

10 až 19 0,8

19 až 24 1,0

25 až 30 1,2

a) 

Nad 30 1,5

Do 20 0,3

20 až 30 0,5

30 až 48 0,8

48 až 59 1,0

59 až 70 1,2

b) 

Nad 70 1,5

c)      -- 0,3

Tab. 8 Vůle mezi střižníkem a střižnicí [?]  

 

 

2.7.2 Rovnání a kalibrování výkovků [1] 
 
     Některé výkovky se po odstřižení výronku zkřiví a to se napraví rovnáním za studena 
(malé výkovky) nebo rovnáním za tepla. Rovnání se provádí v buď v dokovací dutině 
zápustky nebo ve zvláštní rovnací zápustce upnuté na ostřihovacím lisu.  
     Kalibrováním se zpřesňují rozměry výkovku aby se mohlo v některých případech upustit 
od dalšího obrábění výkovků. Kalibrování se provádí na kolenových lisech. Plošným 
kalibrováním se zpřesňují rozměry mezi rovnoběžnými plochami výkovku za současného 
zvětšení rozměrů kolmo na směr kalibrování. Objemovým kalibrováním se dosahuje větší 
přesnosti všech rozměrů výkovku. Kalibruje se za studena nebo za tepla, přičemž se 
přebytečný kov přemisťuje do malého výronku a ten je pak obroušen. 
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Obr. 2.32 Velikost rozměrových úchylek při kalibraci výkovků [1] 

2.7.3 Tepelné zpracování výkovků [1] 
 
     Samotné kování má příznivý vliv na vlastnosti a strukturu výkovku. Po kování následuje 
většinou tepelné zpracování, jímž se zlepšuje jakost výkovku, a to s ohledem na jeho další 
zpracování a použití.  
     
     K základním způsobům tepelného zpracování patří: 
 
Žíhání ke snížení pnutí 
 
     Používá se pro uvolnění vnitřních pnutí, která se kumulují ve výkovku při rovnání, 
svařování a ochlazování. Při neodstranění těchto pnutí může dojít při konečných úpravách 
(obrábění,..) ke zkřivení, lomu či k zborcení součásti.  
      
     Obvykle se používá tento postup: 
 

1. pomalý ohřev na teplotu 450 ÷ 650 ºC ( nejlépe s využitím tepla výkovku 
chladnoucího z dokovací teploty ) 

2. prodleva na žíhací teplotě po dobu τ = d/25 [h]                                                              
kde d [mm] - průměr výkovku   

3. ochlazování v uzavřené peci rychlostí 10 ÷ 12 1.K h−  na teplotu 200 ºC 
4. ochlazování v otevřené peci, popřípadě na volném vzduchu či v pískovém zásypu 

 
Žíhání na měkko 
 
     Účelem žíhání je sferoidizace karbidů ve feritické matrici, a tím zlepšit obrobitelnost ocelí 
se zvýšenou koncentrací uhlíku ( cw > 0,5 % ) a ocelí legovaných. Podstatou je dlouhodobého 
žíhání těsně pod teplotou 1Ac , které však u některých eutektoidních a nadeutektoidních ocelí 
trvá i přes 40 h. 
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Normalizační žíhání 
 
     U výkovků z podeutektoidních ocelí se jim získá rovnoměrná a jemnozrnná struktura. 
Podstatou je ohřev 30 ÷ 50 ºC nad teplotou 3Ac , prodleva ( austenitizace ) a následné 
ochlazování. Ohřívací režim lze stanovit pomocí příslušného diagramu a uhlíkového 
ekvivalentu. 
     Ochlazování z austenitizační teploty musí být natolik rychlé, aby se dosáhlo nejjemnější 
struktury. U meších průřezů stačí ochlazování na vzduchu, u větších průřezů se ochlazování 
urychluje proudícím vzduchem, popř. ponořením do olejové lázně.         
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3. STÁVAJÍCÍ MOŽNOSTI VÝROBY 
 
Zadanou součást lze zhotovit několika způsoby 
 

1. Třískové obrábění – tato varianta výroby se hodí zejména pro kusovou výrobu, 
protože je levná a nevyžaduje výrobu speciálních nástrojů na její obrobení. 
Nevýhodou této varianty je, že při obrábění dochází k porušení materiálových vláken 
a tím se nedosáhne takových mechanických vlastností jaké jsou od této součásti 
očekávány. Další  výraznou nevýhodou je malé využití materiálu. 

2. Zápustkové kování – pro tuto variantu výroby je nutno vyrobit speciální nástroj – 
zápustku, nevýhodou je případně její dražší výroba. Pro daný počet kusů a z hlediska 
pevnostních vlastností součásti se jeví tato varianta jako nejvhodnější. Výhodou je 
také podstatně větší využití materiálu. 

3. Odlévání – výroba touto technologií by byla nejrychlejší, ale i odlitek by nevykazoval 
požadované mechanické  vlastnosti. Nutná by byla i obměna materiálu 12 050 za 
ekvivalentní uhlíkovou ocel vhodnou pro odlévání se stejným chemickým složením a 
podobnými mechanickými vlastnostmi (např.ČSN 42 2660) 
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4. NÁVRH TECHNOLOGIE VÝROBY ZADANÉ SOUČÁSTI 
 
     Vzhledem ke stávajícím možnostem výroby součásti a vyráběnému množství je optimální 
varianta zápustkové kování viz. kapitola 3. Součást bude vykována ve dvou operacích a 
potom budou následovat dokončovací operace: odstřižení výronku a blány (za tepla) 
       obrobení funkčních ploch 
       vyvrtání otvorů   
4.1 Zadaná součást 
 
Materiál: 12 050 
Sériovost: 100 000 ks/rok 

 
obr. 2.35 zadaná součást 

 
4.2 Návrh postupu kování 
 

 
obr. 4.34 Postup kování 
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4.3 Návrh technologického postupu výroby 
 
Technologický postup: 
 

1. Kontrola příchozího materiálu a očištění 
2. Dělení materiálu a doprava do ohřívacího zařízení 
3. Ohřev na kovací teplotu 
4. Doprava ke kovacímu zařízení a kontrola teploty přířezu 
5. 1. operace zápustkového kování 
6. 2. operace zápustkového kování 
7. Ostřížení výronku a blány 
8. Tepelné zpracování 
9. Kontrola  
10. Moření  
11. Expedice 

 
4.4 Technologické podmínky kování součásti 
 
     Než začneme vlastní kování je nutné zápustky předehřát. V našem případě budeme 
zápustku předehřívat na teplotu 250 ºC. 
 
     Při kování budeme používat ekologické mazivo pro objemové tváření za tepla na bázi 
směsi grafitu s vodou. Použité mazivo je od firmy Graphite Týn, spol. s.r.o. a jeho obchodní 
název je AGUANET LS.    
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5. STANOVENÍ TECHNOLOGICKÝCH DAT A VYPRACOVÁNÍ  
 
5.1 Zatřídění výkovku dle složitosti tvaru [10] 
 
     Zatřídění pomocí normy ČSN 42 9002. 
 
5210 – 4  
  
5 – tvarový druh – výkovky kruhového tvaru duté 
2 – tvarová třída – kuželovité 
1 – tvarová skupina - H D≤  , 12H H≤  
0 – tvarová podskupina – bez přesahu 
4 – technologické hledisko – bez přesahu 
 
5.2 Přídavky na obrábění [11] 
 
     Přídavky se volí dle normy ČSN 42 9030 Str. 3, tab. 1 – obvyklé provedení 
 
Průměr výkovku – 250 ÷ 400 
Výška výkovku – 100 ÷ 160 
 
Přídavky na obrábění ⇒3,5 
 
5.3 Volba blány a výronkové drážky [12] 
 
     Blánu volím dle kapitoly 2.2.2. c) a její rozměry jsou dány vzorci [2.2] a [2.3]: 
 s = 0,4 . d = 0,4. 75  =  0,4 . 8,66 = 3,5 mm  

2 15. 5.18,5R h= =  = 92,5 mm 

 
obr. 5.35 Blána pro předkování otvoru 

       
     Výronková drážka volena dle normy ČSN 22 8306, str.1, typ I. Obvyklý. 
 
Hloubka zásobníku: 0, 4. 2 0,4.5 2n h mm mm= + = + = 4 mm   [5.20] 
Ostatní parametry výronkové drážky voleny dle dané normy podle síly lisu z tab.8 na str. 23. 
 
Můstek:  b = 12 mm 
Výška můstku: h = 5 mm 
Poloměr přechodu: R = 3 mm 
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obr. 5.36 Výronková drážka 

 
5.4 Kovací úkosy [11] 
 
     Kovat se bude na mechanickém lisu LMZ 6 500, zápustka bude opatřena dolním 
vyhazovačem, který bude plnit i funkci předkovacího trnu. 
     Úkosy se volí dle normy ČSN 42 9030 str.8, tab.6. 
 
Lis s vyhazovačem – vnější i vnitřní úkosy = 3º 
 
5.5 Poloměry zaoblení [11] 
 
     Poloměry zaoblení rohů a hran se volí dle normy ČSN 42 9030, str.6, tab.4, dle poměru h/f 
 
- zaoblení hran:  R = 2 mm 
      R = 8 mm 
 
-zaoblení přechodů:  r = 2 mm 
   r = 6 mm 
   r = 10 mm 
 
5.6 Stupeň přesnosti [11] 
 
     Určí se pomocí normy ČSN 42 9030, str.10, tab.7 - obvyklé provedení 
 
Kolmo k rázu:  5 
Rovnoběžně s rázem: 5 
 
5.7 Mezní úchylky a tolerance rozměrů a zaoblení výkovku [11] 
 
Určí se pomocí normy ČSN 42 9030 Str. 13, tab. 10 
 
Průměr 250 – 400 
Výška 100 – 160  
 
Stupeň přesnosti 5 ⇒Mezní úchylky: +1,9 
      -1,0 
 

Tolerance:  T = 2,9 
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Poloměr hran a přechodů: do 10 ⇒  mezní úchylky +0,5.R 
        -0,25.R 
 
        +0,25.r 
        -0,5.r 
  
 přes 10 do 32 ⇒    +0,4.R 
       -0,2.R 
   
       +0,2.r 
       -0,4.r    
    
 
5.8 Výpočet objemu a určení výchozího polotovaru  
 
     Celkový objem kované součásti s blánou a výronkovou drážkou byl určen pomocí 
programu Solidworks.  
     Tento objem je ještě zvětšen o přídavek na opal ( pro ocel bývá až 3%). Protože bude 
přířez ohříván indukčně volím přídavek na opal 1,1 %. 
 
Objem výkovku s opalem: 3 634 942,5 mm³ 
 
Průměr polotovaru volen dle dodávaného sortimentu firmy Ferona: PD = 210 mm 

Délka polotovaru: 2

4.
.P

Pl

Vl
dπ

= = 2

4.3634942,5
3,14.210

= 105 mm       [5.21] 

 
Výchozí polotovar: Ø210x105 mm 
 
5.9 Návrh tvářecích strojů  
 
5.9.1 Výpočet tvářecí síly [12] 
 
     Na základě velikosti tvářecí síly se zvolí vhodný kovací stroj, kterým bude výchozí 
polotovar ve dvou operacích přetvořen na požadovaný výkovek. Obvykle se počítá pro 
poslední operaci kde je potřeba největší tvářecí síly. 
 
     Tvářecí síla je určena z nomogramu a pomocí výpočtové metody dle Tomlenova. Obě tyto 
metody jsou uvedeny v normě ČSN 22 8306. 
 
a) Určení síly z nomogramu str.8, obr.3 (viz. příloha 1) 
 
Průměr výkovku s můstkem:   2. 330 2.12C VkD D b= + = + = 354 mm [5.22] 

Průmět plochy výkovku i s můstkem:
2 2. .354

4 4
C

Vk
DS π π

= = = 98 373,01 mm 2  [5.23] 

Základní přetvárný odpor Pk  z tab.1, str.3: 41Pk =  MPa  pro kovací teplotu 1 100 C  
 
Tvářecí síla: F = 48 MN  
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b) Určení síly dle Tomlenova 
 
     K výpočtu tvářecí síly jsem použil výpočtový program z předmětu Teorie tváření a  normu 
ČSN 22 8306. 
 
Výpočet: ´

Sσ = 123 MPa 
  0σ = 158,05 MPa 
  1σ = 519,06 MPa 
  2σ = 532,88 MPa 
  3σ = 671,21 MPa 
  4σ = 701,11 MPa 
  5σ = 732,55 MPa 
  6σ = 903,39 MPa 
 

nF = 55 485 745,08 N 

tF = 4 887 877,27 N 
 
Výsledná kovací síla: F = 60 373 622,27 N = 60,4 MN 
 
5.9.2 Volba kovacího stroje [15] 
 
     Na základě výsledné tvářecí síly volím klikový kovací lis LMZ 6 500 s jmenovitou tvářecí 
silou 65 MN od firmy Šmeral. 
 
Technické parametry: 
 
Jmenovitá tvářecí síla     65 MN 
Zdvih       450 mm 
Sevření      1 250 mm 
Přestavení beranu     20 mm 
Počet zdvihů      45 /min 
Počet využitelných zdvihů    20 /min 
Průchod      2 300 mm 
Rozměr stolu      2 200 x 2 000 
Rozměr beranu     2 100 x 1 890 
Výška lisu      8 570 mm 
Výkon elektromotoru     2 x 160 kW 
Systém řízení      SIEMENS SIMATIC S7 
Mazací systém     DELIMON 
Hydraulický systém     HYDRAULIK 
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5.9.3 Výpočet ostřihovací síly a volba ostřihovacího stroje [15] 
 
     Ostřihovat se bude výronek a prostřihne se otvor. Ostřihování se bude provádět na 
ostřihovacím lisu LDO 315 A/S. 
 

2,7. . .osv SF o hσ=  = 2,7. 120. 1 036,2. 5 = 1,7 MN     [5.24] 
 

2,7. . .osb SF o hσ= = 2,7. .120. 235,5. 3,5 = 0,27 MN     [5.25] 
 

co osv osbF F F= +  = 3,4 + 0,27 = 1,97 MN      [5.26] 
 
Technické parametry lisu LDO 315 A/S 
 
Jmenovitá tvářecí síla     3 150 kN 
Zdvih       200 mm 
Sevření      600 mm 
Přestavení beranu     140 mm 
Počet zdvihů      44 1/min 
Počet využitelných zdvihů    22 1/min 
Průchod      1 400 mm 
Rozměr stolu      1 380 x 952 mm 
Rozměr beranu     1 380 x 950 mm 
Výška lisu      5 140 mm 
Výkon elektromotoru     30 kW 
Systém řízení      HERION – SIMATIC S 7 
Mazací systém     DELIMON 
Hydraulický systém     SIEMENS – NORGREN – HOERBIGER 
 
5.9.4 Volba pily na dělení výchozího materiálu [17] 
 
     Dělení výchozího materiálu bude probíhat na pásové pile KASTO sba A2. Na ní se budou 
řezat z plné kulatiny o rozměrech Ø210x4000 mm výchozí polotovary o rozměrech               
Ø 210x105 mm. Pila je  automatická a její parametry jsou uvedeny níže. 
 
Technické parametry: 
 
Řezné rozsahy 
 
90º kulatina     260 mm 
90º plochý (šxv)    260 x 260 mm 
90º hranol     260 x 260 mm 
90º svazek (šxv)    260 x 120 mm 
Nejkratší dělená délka    6 mm 
Nejmenší dělitelný průměr   10 mm 
Nejkratší zbytek při jednom řezu  10 mm 
Nejkratší zbytek při automatickém cyklu  110 mm 
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Rozměry a hmotnosti 
 
Délka       2 090 mm 
Šířka      2 254 mm 
Výška       720 mm 
Výška vyložení materiálu   700 mm 
Hmotnost     1 300 kg 
 
Výkonové parametry 
 
Celkový příkon    4 kW 
Výkon řezného motoru   2,2 kW 
Délka jednoho posuvu materiálu  750 mm 
Řezná rychlost-plynule nastavitelná  18-110 m/min 
Rozměr pilového pásu   3 830 x 27 x 0,9 mm 
Posuv do řezu     plynule regulovaný 
Posuv materiálu    elektromechanický 
Upínání materiálu    hydraulické 
Napínání pilového pásu   mechanické 
 
  
5.9.5 Ohřívací zařízení [16] 
 
     K ohřevu přířezů se bude používat kompaktní středofrekvenční ohřívač přířezů od firmy 
ROBOTERM typové řady KSO-T. Ohřívač je určen k indukčnímu ohřevu ocelových přířezů 
kruhového nebo čtvercového průřezu na kovací teplotu. Součástí ohřívače je i tranzistorový 
měnič kmitočtu. 
     Výhody tranzistorového měniče jsou: - úspora zastavěného prostoru 
      - menší náklady na stavební úpravy  
      - rychlejší a levnější montáž ohřívače u uživatele 
      - odpadají ztráty v SF kabelech 
     Ohřívače se skládají ze tří modulů – vstupního, ohřívacího a výstupního. Na zvláštní 
požadavek je možno doplnit ohřívač i o třídičku ohřátých přířezů. 
     Pro ohřev požadovaného průřezu není zařízení dostačující. Proto je nutné se zkontaktovat 
s dodavatelem, který nám upraví na přání velikost induktoru, aby bylo možné ohřát náš přířez.    
 
5.10 Návrh zápustek 
 
5.10.1 Materiál zápustek [5] 
 
     Volím jako výchozí materiál dodaný z hutě 19 663.3 a konečné zpracování materiálu je   
19 663.9. Výchozí materiál je legovaná Cr-Ni ocel s obsahem 0,55 % C, 0,7 % Mn, 1,1 % Cr, 
1,7 % Ni, 0,4 % Mo, 0,2 % V. 
     Ocel má velkou houževnatost a její tepelné zpracování bude spočívat v zakalení a potom 
bude následovat dvakrát popuštění na 46-48 HRC. Ocel je odolná proti změnám teploty, proti 
popouštění a tepelné únavě. 
     Zvolený materiál je vhodný pro zápustky s pevností nad 1 300 MPa. Zápustky mohou mít 
hlubokou a tvarově členitou dutinu. Dále se z ní vyrábí vložky do zápustek a razníky pro 
vodorovné kovací lisy. 
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5.10.2 Rozměry zápustek [12] 
 
     Průměr zápustek se spočítá ze vzorců které jsou uvedeny v normě ČSN 22 8306. Výška 
zápustky se určí dle normy ČSN 21 1420 str.7, tab. 5.  
 
- pro předkovací zápustku:   D  0, 2.( ) 5D D DD D H≥ + + +  mm   [5.27] 
      D ≥ 326 + 0,2. (326 + 132) + 5 mm 
                                                D ≥ 422,5 mm ⇒  425 mm 
    Ø425x200 mm 
     
- pro dokončovací zápustku:  D 0,4( ) 10D D DD D H≥ + + +  mm   [5.28] 
    D 330 0,4.(330 89,5) 10≥ + + +  mm 
    D≥  507,8 mm  ⇒  510 mm     
    Ø510x200 mm 
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6. TECHNICKO - EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ [10]  
 
Cena 1 kg oceli 12 050.0 od firmy Ferona (ze dne 24.4.2008) 19,50 Kč/kg 
Dodávaný rozměr tyče:  Ø210 x 4 000 mm 
Rozměry přířezu:  Ø210 x 105 mm 
Výrobní množství:  100 000 ks 
 
6.1 Počet tyčí na danou sérii 
 

Pr
Pr

4000
105 0,9

T

P

Ln
L L

= =
+ +

= 37 přířezů      [6.29] 

 
kde Prn  počet přířezů z jedné tyče 
 TL  délka tyče [mm]   
 PL  délka přířezu [mm] 
 PrL  délka prořezu [mm] 
 

Pr

100000
37

VD
T

nn
n

= = = 2 703 tyčí       [6.30] 

 
kde Tn  počet tyčí 
 VDn  vyráběné množství 
 Prn   počet přířezů  
 
 
6.2 Přímé materiálové náklady na vyráběné množství 
 

. .MN T T MP n Q Q=  = 2 703 . 1 080,1 . 19,5 = 56 930 450,85 Kč   [6.31] 
 
kde MNP  přímé náklady na materiál [Kč] 
 TQ  hmotnost jednoho kusu tyče [kg] 
 MQ  cena za jeden kilogram materiálu [Kč] 
 
6.3 Přímé materiálové náklady na jeden výkovek 
 

.MNV V MP Q Q= = 28 . 19,5 = 546 Kč       [6.32] 
 
kde MNVP  náklady na jeden výkovek [Kč] 
 VQ  hmotnost polotovaru [kg] 
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6.4 Stupeň využití materiálu 
 

18,7
28

vs
m

V

Qk
Q

= = = 0,67        [6.33] 

 
kde mk  stupeň využití 
 vsQ  hmotnost součásti [kg] 
 
6.5 Vratný odpad 
 

( ).ODP VK VSQ Q Q n= −  = (27,4 – 18,7) . 100 000 = 870 000 Kč   [6.34] 
 
kde ODPQ  hmotnost odpadu z jednoho kusu [kg] 
 VKQ  hmotnost výkovku [kg] 
 n počet kusů 
 
V tomto odpadu nejsou započteny zbylé odřezky, které lze využít pro jiné účely.  
 
6.6 Zpracovací náklady 
 
     Jsou to náklady, které v sobě zahrnují náklady na jednotlivých pracovištích, které se podílí 
na výrobě součásti. Určují se dle pracnosti operace a jejich počtu prováděných na 
jednotlivých pracovištích. Tyto náklady sem zpracoval pomocí podkladů firmy Zetor. 
 
1) Zpracovací náklady 
 
Pracoviště/operace Pzn (Kč/min)/sazba (Kč/kg) Režie (%) Cena (Kč/ks) 
Dělení 0,6466 2 170 1,5812 
Kovárna- ohřev, kování, ostřih 0,7755 2 560 35,6325 
 
Tepelné zpracování Sazba 0,5 8,82 
Triskání  Sazba 0,7 0,92 
Podíl nářadí na 1 kus 20,12 
Odbytová a správní režie 600 % 3,84 
∑zprac. nálady na 1 kus 70,9137 
∑ zprac. Náklady na 100 000 kusů 7 091 370 
 
2) Cena nástroje 
 

Nářadí Cena materiálu (Kč) Cena práce (Kč) Celková cena (Kč) 
Zápustka 1 59 504 32 500 92 004 
Zápustka 2 85 686 50 250 135 936 
Výsledná cena za sadu 227 940 
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6.7 Celkové výrobní náklady 
 
     Tyto náklady tvoří v sobě zahrnují veškeré náklady potřebné na výrobu součásti. 
 

Jednotlivé náklady Cena (Kč) 
Přímé materiálové náklady 56 930 450,85
Zpracovací náklady 7 091 370 
Cena nástroje 227 940 
∑Uvn na celou sérii 100 000 ks 64 249 760,85
∑Uvn na jeden kus 642,5 
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7. ZÁVĚR 
 
     Cílem moji diplomové práce bylo navrhnout optimální výrobu zadané součásti. Součást je 
možno vyrábět třemi technologiemi a to odléváním, třískovým obráběním a zápustkovým 
kováním. Vzhledem k vyráběnému množství 100 000 kusů, tvaru součásti a požadovaným 
mechanickými vlastnostem jsem zvolil jako nejvýhodnější variantu zápustkové kování.. 
Součást bude vyráběna ve dvou operacích (předkovací a dokončovací) na klikovém lisu LMZ 
6 500 od firmy Šmeral, jehož jmenovitá síla dostačuje na vykování součásti. Velikost kovací 
síly jsem určil podle výpočtového vztahu dle Tomlenova a poté ověřil ještě dle nomogramu 
v normě ČSN 22 8306. Předkovací i dokončovací zápustky jsou opatřeny vyhazovači a ti 
slouží rovněž i jako předkovací trny. Vyhazovače jsou pouze v dolních zápustkách a pokud 
by součást ulpívala v horní zápustce bylo by nutné opatřit i horní zápustku vyhazovačem. U 
dokončovací zápustky by opět plnil i funkci předkovacího trnu. Zápustky lze opatřit i 
případným vybráním pro kleště. 
     Výrobu součást je možné i automatizovat a výrobní linku doplnit o robot na vytřiďování 
kusů dle teploty. 
     Před zpuštěním výroby je dobré zpustit ověřovací provoz a tím tak odstranit veškeré 
nedostatky a předejít jim tak než se začne součást vyrábět.  
     V dalším bodě jsem řešil technicko – ekonomické zhodnocení. Nejprve  jsem určil celkové 
náklady na materiál, který bude dodáván firmou Ferona a v další části jsem určil zpracovací 
náklady. Z toho pak vyšla cena 642,5 korun za jednu součást. Velikost ceny je především 
ovlivněna rozměrností a tím pádem většími náklady na materiál.              
     Součásti diplomové práce je i vypracování výkresová dokumentace, která je v rozsahu dle 
pokynů vedoucího diplomové práce. 
 



 

 

8. SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 
 
A  sevřená výška lisu       [mm] 
a  šířka kořene zápustky       [mm] 
a k   minimální vzdálenost kolíků od okraje zápustky   [mm] 
B  šířka držáku        [mm] 
b  šířka můstku        [mm] 
b k   šířka drážky        [mm] 
bz  šířka zásobníku       [mm] 
Bz  šířka zápustky        [mm] 
b v   šířka podélného vedení      [mm] 
D  průměr díry při kování otvoru s úkosem    [mm] 
d  průměr díry        [mm]  
D c   průměr výkovku s můstkem      [mm] 
D D   průměr kovací dutiny       [mm] 
D k   průměr díry pro vodící kolík      [mm] 
d k   průměr vodícího kolíku      [mm] 
D p   průměr dosedací části prstencového vyhazovače   [mm] 
d p   průměr otvoru pro prstencový vyhazovač    [mm] 
d pl   průměr polotovaru       [mm] 
D pt   průměr dosedací části předkovacího trnu    [mm] 
d pt   průměr otvoru pro předkovací trn     [mm] 
D s   průměr výkovku při ostřihování     [mm] 
D v   průměr zápustky bez vedení      [mm] 
d v   průměr otvoru pro vyrážecí kolík     [mm] 
D Vk   průměr výkovku       [mm] 
D z   průměr zápustky       [mm] 
F  celková kovací síla       [N] 
f  šířka výkovku        [mm]  
F co   celková ostřihovací síla      [N] 
F d   průmět plochy do dělící roviny     [mm 2 ] 
F n   normálná síla        [N] 
F odstř   ostřihovací síla       [N] 
F osb   síla na ostřižení blány       [N] 
F osv   síla na ostřihnutí výronku      [N] 
F t   tangenciální síla       [N] 
H  sevřená výška držáku       [mm] 
h  výška můstku        [mm] 
h1   vzdálenost od středu blány po okraj díry    [mm] 
H D   hloubka dutiny       [mm] 
h k   výška hlavy vyhazovacího kolíku     [mm] 



 

 

H min   minimální výška zápustkového bloku    [mm] 
H S   vzdálenost od středu blány po okraj díry pří ostřihování  [mm] 
H V   výška vedení        [mm] 
h v   výška podélného vedení      [mm] 
H Z   výška zápustky       [mm] 
h Z   výška výkovku       [mm]  
K  polovina vzdálenosti vodících sloupků    [mm] 
k  součinitel zahrnující otupení nožů     [mm]  
K k   vzdálenost od kořene zápustky     [mm] 
k p   přetvárný odpor       [MPa] 
L  délka otvoru v zápustce pro kolík     [mm] 
l  délka kolíků        [mm] 
l 1   délka díry pro vodící kolík v dolní zápustce    [mm] 
l 2   délka díry pro vodící kolík v horní zápustce    [mm] 
l p   délka polotovaru       [mm] 
L Z   délka zápustky       [mm] 
L V   délka vedení        [mm] 
n  hloubka zásobníku       [mm] 
O  obvod výkovku       [mm] 
P r   počet průchodů       [-] 
R  zaoblení přechodů u kování otvorů na blánu    [mm] 
r  poloměr přechodu do dělící roviny     [mm] 
R1   přechodový poloměr u zásobníku     [mm] 
R 2   poloměr blány v zásobníku      [mm] 
R mυ   pevnost v tahu při stříhání za tepla     [MPa] 
R Z   zaoblení hran        [mm] 
r Z   zaoblení přechodů       [mm] 
S  plošný obsah střižné plochy polotovaru    [mm] 
s  tloušťka blány        [mm] 
S max   maximální tloušťka blány      [mm] 
S min   minimální tloušťka blány      [mm] 
S pol   plocha polotovaru       [mm 2 ] 

S před   plocha předkovku       [mm 2 ] 
S V   šířka vedení        [mm] 
S Vk   průmět plochy výkovku i s můstkem     [mm 2 ] 
t  tloušťka        [mm] 
t k   rozteč otvorů pro přenášecí kolíky     [mm] 
V  celkový objem výkovku      [mm 3 ] 
v  výška kořene zápustka      [mm] 
V výr   objem výronku       [mm 3 ] 

z  zokujení        [g.cm 2 ] 



 

 

∆V  vůle ve vedení        [mm] 
α  úkos         [º] 
β  úhel klínu        [º] 
γ  úhel vedení        [º] 
δ  vůle pro střižník a střižnici      [mm] 
σ   napětí v jednotlivých řezech      [MPa] 
τ  prodleva na žíhací teplotě      [h] 
ω  redukční úhel        [º] 
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