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Cílem diplomové práce bylo navržení nejvýhodnějšího technologického postupu 
výroby zadané součásti objemovým tvářením. Práce obsahuje literární studii, která je zdrojem 
informací pro samotné řešení. Další důležitou částí je celkový technologický postup výroby 
dílu od návrhu polotovaru, volby stroje k hotovému  výrobku. 

Jako nejvýhodnější se jeví zápustkové kování na svislém kovacím lisu ve třech 
operacích.  

Z ekonomického hlediska vyplívá, že zápustkové kování je při použití navržené 
technologie výroby nejvýhodnější.  
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The aim of this dissertation is to design an optimal technological processing of a given 
component by solid forming. This work includes a bibliographic study, which is the source of 
information for the solutions. Another important topic is the global technological processing 
of the given component: to begin with gear blank design until the final product.  

The best option seems to be the die forging on forging press in three steps. 
From an economical point of view, the die forging realized according to the designed 

technological processing appears to be the best solution. 
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1. Úvod            [1] 
V dnešní době, kdy se každý podnik snaží vyrábět s co možná  nejmenšími náklady, 

jsou upřednostňovány takové metody výroby, které mají menší spotřebu materiálu a 
energetickou náročnost. Toto vše vyzdvihuje metody, jenž dávají kovu přesný tvar, že 
případné následné opracování je s minimálním odpadem. Jednou z těchto metod je zápustkové 
kování. 

V této diplomové práci se budu zabývat možným technologickým postupem výroby 
držáku objemovým tvářením. Držák je určen pro automobilový průmysl a bude vyráběn 
v sérii 120 000 kusů za rok. 

S ohledem na požadované množství a mechanické vlastnosti dílu volím výrobu 
pomocí zápustkového kování, které je jednou z hlavních metod tváření za tepla. Takto 
vyrobené součásti mají jak celistvou strukturu, tak vysokou houževnatost a jsou odolné proti 
šíření křehkého lomu při dynamickém zatěžování.  

Cílem této práce je pomocí literární studie, výpočtů a norem ČSN navrhnout 
technologický postup výroby součásti, vypracovat výkresovou dokumentaci a v závěru 
provést technicko-ekonomické zhodnocení navrženého způsobu výroby.  
 
 

 
Obr. 1: 3D model vyráběného dílu 
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2. Literární studie 
 
2.1 Kování           [1], [8] 

Kováním se rozumí objemové tváření za tepla. Výchozí polotovar je přeměňován silou 
působící buď rázem (ruční kování a kování na bucharech) nebo plynulým tlakem (kování na 
lisech), přičemž tok materiálu se řídí zákonem nejmenšího odporu. 

Můžeme jej rozdělit podle použití tvářecích nástrojů na volné a zápustkové. Volné 
kování můžeme ještě rozdělit na ruční a strojní. Zápustkové kování dělíme podle použitého 
stroje na kování na lisech a kování na bucharech. 
 
 
2.1.1 Historie kování         [25], [26] 

První zmínky o využívání a zpracování kovů člověkem jsou z doby okolo 7 tisíc let 
před naším letopočtem. V té době hlavním kovem byla měď, která byla využívána bez 
příměsí a posléze jako slitina s dalšími kovy, nejčastěji s cínem. Používala se na ozdoby a 
zbraně. Éra mědi pomalu končí přibližně ve 3. tisíciletí před Kristem, kdy jsou datovány první 
pokusy zpracovávat železo, jak potvrzují archeologické nálezy na dnešním území Turecka. 
Jako první byly zpracovávány materiály převážně meteorického původu. Z nalezených 
předmětů je zřejmé, že řemeslníci používali základní kovářské operace jako vytahování, 
rozštěpování, ostření a probíjení. 

Díky dobrým mechanickým vlastnostem železa se jeho výroba rozšířila do celého 
světa. Využití našlo nejen při výrobě zbraní, ale také na nástroje běžného používání.  
V prvních kovárnách měli kováři z nářadí k dispozici pouze kladivo, kovadlinu a kleště. 
Materiál ohřívali ve výhních, kde jako palivo sloužilo dřevěné uhlí a pomocí měchů do nich 
vháněli vzduch. 

V Českých zemích došlo k rozvoji strojního kovářství během 14. století, kdy se poprvé 
začali používat vodní hamry s tavící pecí. Jak je z názvu patrné hamry (buchary) byli 
poháněny vodou, čímž se zvýšila produktivita. Pomocí nich se vyráběla celá řada výrobků 
jako např. hřídele, nápravy, obruče, radlice …atd. Po druhé světové válce jejich využití začalo 
pomalu klesat. Dnes se s vodními hamry můžeme setkat pouze v některém muzeu. 

Rozmach kovářství a kovářských strojů nastává kolem roku 1850. Tehdy je sestrojen 
první parní buchar. Největší vývoj technologie tváření přišel v první polovině minulého století 
se začátkem automobilového a leteckého průmyslu, které vyžadovaly velké množství dílů. 
Použitím zápustkového kování pro jejich výrobu se docílilo hromadné výroby přesných a 
rozměrově stejných výkovků jak z oceli, tak později i z jiných kovů a slitin. Počátkem 20. 
století se začalo ke kování využívat mechanických, vřetenových a hydraulických lisů. 

 
Obr. 2: Vodní hamr 
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2.1.2 Volné kování         [9], [11], [12] 
Volné kování je způsob objemového tváření za tepla i s možným využitím 

mezioperačního ohřevu. Lidmi je využíváno po staletí. Lze jej provádět ručně nebo strojně. 
Používá se pro výrobu volně kovaných výkovků od nejmenší hmotnosti až do několika tun ve 
všech typech výroby – od kusové až po hromadnou (výroba předkovků pro zápustkové 
kování).  

Pomocí základních kovárenských operací se dosáhne přibližného tvaru součásti, což 
platí pro oba způsoby volného kování. Materiál pak díky tlaku nebo úderům teče v kolmém 
směru na směr působící síly.  

Ruční kování se provádí na kovadlině pomocí ručního kovářského nářadí. Materiál je 
ohříván ve výhni nebo v malých pecích. V současnosti se ruční volné kování používá pouze 
při opravách, zámečnictví, ale hlavně k uměleckému kování. 

Jako stroje pro volné kování jsou v průmyslových kovárnách nejvíce využívány parní 
(vzdušní), kompresorové nebo pružinové buchary s maximální hmotnosti beranu až 1500 kg. 
Pro kování největších výkovků se zpravidla používají místo bucharů hydraulické lisy. 
Výhodou je, že lis může pracovat v integrovaném obvodu s manipulátorem. Jako polotovar se 
používá ingot nebo hrubý předkovek (tyč, sochor) nebo jejich část. 

Základní kovářské operace zahrnují sekání, pěchování, prodlužování, osazování, 
prosazování, děrování, ohýbání, zkrucování a kovářské svařování. Výsledek značně závisí na 
zručnosti obsluhy. Veškeré informace o jednotlivých operacích od přípravy polotovaru přes 
ohřev a vlastní tvářecí operace až po případné tepelné zpracování jsou uvedeny 
v technologickém postupu. Ten také obsahuje pracovní postup.  

Součástí postupu je výkres součásti, výkres výkovku se zaznamenáním přídavků na 
obrábění i technologických přídavků, tolerance, hmotnost a materiál polotovaru i výkovku, 
stupeň prokování, jednotlivé operace, kovací teploty, podmínky a průběh ohřevu, tepelné 
zpracování, použité tvářecí stroje, pomůcky a nástroje, způsob měření a kontroly. Pro 
stanovení přídavků a rozměrových tolerancí lze postupovat dle ČSN - dnes již nezávazně. 
 
Charakteristickými znaky volného kování jsou: 
1) výkovky s lepšími vlastnostmi než odlitky 
2) používané nástroje jsou více účelové, tím se snižují výrobní náklady  
a z ekonomického hlediska zvýhodňuje kusovou a malosériovou výrobu 
3) velké materiálové přídavky 
4) omezená tvarová složitost výkovků 
5) nutnost kvalifikované a fyzicky zdatné obsluhy 
6) výkovky, které jsou jinými technologiemi nevyrobitelné nebo neúčelné, hmotnost mohou 
mít až 500 t 

 
Obr. 3: Příklad výroby volným kováním 
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2.1.3 Zápustkové kování        [1], [9], [11], [12] 
Zápustkové kování v součastné době patří mezi nejpoužívanější způsoby tváření ocelí  

a jiných slitin. Je pro něho charakteristické řízené tečení ohřátého kovu do dutiny zápustky. 
Zápustka je zpravidla dvoudílný ocelový nástroj, v jehož spodní a vrchní části je obrobená 
dutina shodná s tvarem výkovku. Přechodu mezi oběmi částmi v uzavřeném stavu říkáme 
dělící rovina. Kování se uskutečňuje pomocí jednodutinových nebo postupových 
(několikadutinových) zápustek. 

Stroje používané pro tuto výrobní technologii jsou buchary (kování úderem) a lisy 
(kování klidným tlakem). 

Postup kování (obr. 5) probíhá tak, že materiál ohřátý na příslušnou teplotu (tvar může 
být přibližně předkován do tvaru dílu) vložíme do spodní poloviny zápustky. Silou horní 
zápustky deformujeme materiál do požadovaného tvaru. Přebytečný materiál je vtlačován do 
drážky po obvodu dutiny. Tomuto přebytečnému materiálu říkáme výronek. Po dokončení 
operace je výronek ostřižen. 

Zápustkovým kováním jsou vyráběny jednoduché, ale i tvarově složité výkovky 
v rozmezí hmotnosti od několika gramů do 300 kg. Využití nachází především v hromadné a 
velkosériové výrobě, ale také třeba při zakázkové výrobě dílů, na které jsou kladeny speciální 
požadavky. 
 
Charakteristickými znaky zápustkového kování jsou: 
1) hromadná nebo velkosériová výroba  tvarově stejných součástí 
2) vysoká výkonnost a snadná obsluha 
3) tvar a hmotnost výkovku je omezena pracovním prostorem a max. silou stroje 
4) přesnější tvar výkovků než u volného kování 
5) vysoký stupeň prokování 
6) výkovek má podélný průběh vláken 
7) lepší mechanické vlastnosti (pevnost, houževnatost) 
8) krátký pracovní čas 
9) manipulaci lze mechanizovat a automatizovat 
 

 
 

Obr. 4: Příklad zápustkového kování na bucharu [12] 
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2.2 Konstrukce zápustkového výkovku 
 
2.2.1 Všeobecné pokyny         [1], [11] 

Zásady pro vypracování výkresu výkovku jsou velice podobné jak pro kování na 
bucharech, tak na lisech. Výkres výkovku se kreslí podle výkresu hotové opracované součásti. 
Snahou je výkovek co možná nejvíce zjednodušit a zároveň dodržet základní pravidla jeho 
konstrukce. Jejich nedodržení může vést k nadměrné spotřebě kovu, zdražení kování i 
obrábění. a často i k zhoršení jakosti součástí.  
 
Při zhotovení výkresu výkovku je třeba určit:  

- roztřídění zápustkových výkovků 
- polohu dělící roviny 
- přídavky na obrábění 
- technologické přídavky (úkosy, zaoblení, velikost blány) 

 
Nemělo by se zapomínat, že tvar výkovku také určuje geometrii nástroje.  
 
2.2.2 Rozdělení a zařazení zápustkových výkovků     [2], [15] 

Aby byl zápustkový výkovek přesně definován musí být tvarově a typově zařazen do 
určité skupiny. Do této skupiny jsou zařazeny všechny výkovky podobné tvarem a výrobní 
technologií. To ulehčuje jak sestavování výkresu výkovku tak tvorbu technologického 
postupu a konstrukci nástroje. Přesné zařazení se řídí normou ČSN 42 9002 (částečně 
nahrazuje 42 0277) a je dáno pětimístným číselným označením. 
 

 
 

Obr. 5: Rozdělení výkovků [15] 
 
Výkovky se dají také dělit podle druhu použitého stroje na: 
a) Zápustkové výkovky kované na bucharech se dělí do skupin: 
I. skupina - výkovky s rovnou protáhlou osou 
II. skupina – výkovky s prohnutou osou 
III. skupina – výkovky s výčnělky 
IV. skupina – výkovky rozvidlené nebo s rozvidlením 
V. skupina – výkovky s kruhovým nebo čtvercovým půdorysem nebo blížící se tvarem 
VI. skupina – výkovky se složeným tvarem  
 
b) Zápustkové výkovky kované na klikových kovacích lisech se dělí do skupin: 
I. skupina – výkovky s půdorysem kruhovým nebo čtvercovým nebo blížící se tvarem 
II. skupina – výkovky s dlouhou osou 
III. skupina – výkovky s ohnutou osou 
IV. skupina – výkovky vyráběné sdruženým kováním na zápustkovém lisu a na jiném 
kovacím  zařízeni 
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c) Zápustkové výkovky kované na vodorovných kovacích lisech se dělí do skupin: 
I. skupina – dříkovité výkovky s hlavami 
II. skupina – výkovky s průchozí dírou 
III. skupina – výkovky se slepou dírou 
IV. skupina – výkovky s míšeného tvaru 
V. skupina – výkovky kombinovaného tvaru 
 
2.2.3 Dělící rovina         [1], [2], [3], [11] 

Dělící rovinou nazýváme plochu rozdělující zápustkový blok na horní a spodní díl ve 
které je umístěna výronková drážka. Tato plocha závisí především na tvaru výkovku. Jejím 
správným umístěním se zlepší tok materiálu v dutině zápustky a konečné vyjímání hotového 
dílu. Její umístění se nejčastěji volí do dvou největších, vzájemně na sebe kolmých rozměrů 
(obr. 6a) nebo do roviny souměrnosti výkovku (obr. 6b). To ovšem neplatí, pokud se 
zvolením jiné polohy dělící roviny sníží váha výchozího polotovaru, zmenší obvod výronku a 
zjednoduší další technologické operace.  
 
Druhy dělících rovin: 

- rovinná, výrobně nejjednodušší  
- lomená, zlepšuje zatékání materiálu, ale zároveň se zvyšuje namáhání vedení zápustky 

a následné možnosti přesazení výkovku 
- složená z vodorovných, šikmých a válcových úseků 
- dle prostorových souřadnic, například při výrobě lopatek šroubů  

 
Při navrhování dělící roviny platí tato pravidla:  

- rozdělení materiálu výkovku má být symetrické, pokud ne umisťuje se jeho větší část 
do horního dílu zápustky  

-  dělící rovinu pokud možno volit rovinnou 
-  dělící rovina má usnadňovat tok materiálu 
-  aby obráběné plochy ležely v rovině kolmé ke směru rázu  

 
Poloha dělící plochy je také částečně určena při rozdělení zápustkových výkovků 

podle složitosti tvaru dle ČSN 42 9002. 
 

 
 

Obr. 6: Volba dělící roviny [11] 
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2.2.4 Přídavky a tolerance       [1], [2], [11], [16] 
Aby bylo u výkovků dosaženo požadované kvality povrchu a přesnosti rozměrů dle 

výkresové dokumentace, musí být jmenovité rozměry zvětšeny o přídavky. Při zápustkovém 
kování se používají přídavky na obrábění a technologické přídavky.  

Přídavky na obrábění ploch jsou stejné pro všechny rozměry výkovku. Určují se podle 
přesnosti největšího rozměru hotového výrobku ve směru kolmo k rázu a podle jeho největší 
výšky. Velikost přídavků se liší jednak provedením, které může být obvyklé, přesné nebo 
velmi přesné, ale také zvoleným způsobem kování.  

Už při konstrukčním návrhu výkovku se snažíme volit přídavky pouze na funkčních 
plochách, které budou v dalších fázích výroby obrobeny a tím zbaveny povrchových vad, 
které vznikají při tváření za tepla (trhliny, rozválcované bubliny, oduhličená vrstva do 
hloubky od 0,3 mm). To celkově spoří materiál, zkracuje dobu obrábění a v konečném 
výsledku zlevňuje výrobu. Přesné velikosti přídavků na obrábění jsou určeny normou ČSN 42 
9030. 

Většina výkovků však pouze s přídavky na obrábění není vyrobitelná. Proto se takové 
součásti upravují ještě pomocí tzv. technologických přídavků. Ty právě zjednodušují části, 
které nelze vykovat nebo by byly kovány neekonomicky. Do těchto přídavků patří úkosy 
vnějších a vnitřních stěn, zaoblení hran a přechodů, minimální tloušťka stěn, žeber a den u 
tenkostěnných výkovků. Těmito přídavky se nechají upravovat součásti i v jiných případech. 
Obyčejně se jedná o kování děr, kdy nelze vyrobit průchozí otvor. Proto se díra pouze 
předkove s přídavkem (blánou), která se po vykování odstřihne spolu s výronkem. 

S větší tvarovou složitostí výkovku je obtížné dodržet přesné rozměry dutiny zápustky. 
Tvar je spojen i rozdílným chladnutím výkovku, které má za následek rozdílné smrštění a 
zvětšuje se možnost nevyplnění celé dutiny zápustky. Proto jsou veškeré přídavky a tolerance 
přesně stanoveny pro jednotlivé druhy výkovků z norem ČSN 42 9002 a ČSN 42 9030 nebo z 
podnikových norem. 

Dalším možným způsobem určení přídavku je výpočtem středního přídavku ze vzorce 
(1), který vychází pouze z hlavních rozměrů výkovku. 

 
l0015,0h015,04,0P ⋅+⋅+= [mm]      (1) 

 
P – hodnota středního přídavku v mm 
l - hlavní rozměr v dělící rovině (délka nebo průměr) v mm 
h – výška výkovku ve směru rázu v mm 

 
 

Obr. 7: Přídavky na obrábění a technologické přídavky [9]  
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2.2.5 Zápustkové úkosy        [1], [2], [11], [16] 

Úkosy se volí na svislích plochách výkovku tj. na plochách ve směru rázu a za účelem 
snadného vyjímání výkovku ze zápustky. Úkosy vnějších stěn jsou menší než vnitřních, 
protože při chladnutí se venkovní povrch smršťuje a tím vzniká mezera mezi výkovkem a 
stěnou zápustky, kdežto vnitřní plochy výkovku se stahují a tím jej v zápustce svírají. 
Velikost úkosu se určuje podle druhu použitého kovacího stroje a způsobu vyndávání 
výkovku (Tab. 1) . Jejich přesnou velikost stanovuje norma ČSN 42 9030. 

 
 

  vnější vnitřní 

Zápustkové výkovky se běžně vyrábějí s 
úkosy 

3° 7° 

Buchary a lisy bez vyhazovače 7° 10° 

Lisy s vyhazovačem 2° až 3° 3° až 5° 

Vodorovné kovací stroje 0° až 5° 0° až 5° 

 
Tab. 1: Velikost zápustkových úkosů 

 
 
2.2.6 Poloměry zaoblení        [1], [2], [11], [16] 

Výkovky s ostrými hranami nelze kovat, proto se volí jejich zaoblení – vnější r a 
vnitřní (přechod) R. Volbou správné velikosti zaoblení se zlepšuje vyplňování dutiny 
zápustky a prodlužuje se její životnost. Jinak může docházet v rozích zápustky k hromadění 
napětí a následnému vzniku trhlin nebo k otupení hran a napěchování jejich bočních stěn.  

Zaoblení se provádí i na špatně proveditelných žebrech a výstupcích kde se volí co 
největší poloměr vrcholu ať už jedním poloměrem nebo s ponecháním krátkého rovného 
úseku. Přesná velikost zaoblení je určena normou ČSN 42 9030, kde je velikost rádiusu 
závislá na poměru výšky výkovku (hloubce dutiny) h a šířce f v přilehlé části vybrání 
(otvoru). 

 
 

 
 

Obr. 8: Zaoblení hran a přechodů výkovku [18] 
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     Rozměry v mm 

Poloměry zaoblení hran a přechodů při poměru 
Výška (hloubka) 

h h/f do 2 h/f přes 2 do 4 h/f přes 4 

přes do r R r R r R 
  25 2 6 2 8 3 10 

25 40 3 8 3 10 4 12 
40 63 4 10 4 12 5 20 
63 100 5 12 6 20 8 25 
100 160 8 20 8 25 16 40 
160 250 12 30 16 45 25 65 
250 400 20 50 25 75 40 100 
400 630 30 80 40 120 65 150 

 
Tab. 2: Velikost zaoblení hran a rohů výkovků 

 
2.2.7 Předkování děr a blán        [1], [4] 

Součásti které mají průchozí díry, nemohou být kovány v zápustce i s touto průchozí 
dírou. V zápustce se otvor pouze předkove a nechá se blána, která se ostřihne společně 
s výronkem. Příliš tlustá blána ztěžuje děrování. Naopak příliš tenká blána způsobuje příliš 
rychlé napěchování příslušných výstupků v dutině zápustky, což je příčinou sevření výkovků. 
Literatura doporučuje počítat tloušťku obyčejné rovné blány (Obr. 8a) podle vzorce (2). 
 

h6,05h25,0d45,0h1 +−−=  [mm]     (2) 

 
Jeli průměr rovné blány výrazně větší než její tloušťka podle pravidla d-1,25R>2, je 

výhodnější volit blánu s úkosem do středu. Při kování nízkých kruhovitých výkovků velikého 
průměru může použití rovné blány způsobovat přeloženiny. Naopak použití blány s úkosem 
zase znesnadňuje prostřižení. Řešením je nerozhánět kov, ale naopak tlačit jej od obrysu blány 
do speciálního prostoru tzv. kapsy. Tvar je na obrázku (Obr. 8b) a její tloušťka je dána 
vztahem (3). 

d4,0h =  [mm]       (3) 
 

Ať je ale tvar blány volen jakkoli, poloměry zaoblení na vrcholech výstupku se stanoví 
stejně jako ostatní vnitřní  poloměry zaoblení jak je zmíněno v kapitole 2.4.6 .  

Předem kované neprůchozí díry, které nemají na výkrese součásti omezenou hloubku, 
doporučuje se zaoblit díra pouze jedním poloměrem. Podobná konstrukce zaručuje vysokou 
životnost zápustky při největší hloubce předem kované díry. 

 

 
Obr. 9: Předkování otvorů [4] 
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2.2.8 Ideální předkovek        [1], [4], [11], [20] 

Předkovek používáme především pro podlouhlé výkovky složitějšího tvaru a 
podle něho také navrhujeme rozměry předkovacích dutin zápustek.  

Ideální předkovek potom získáme z poslední přípravné dutiny. Tím dostáváme 
konkrétní představu o rozdělení materiálu v jednotlivých průřezech a o rozdělení 
při předkovacích operacích. Z něho se poté vychází při navrhování průřezového obrazce a 
z toho lze snadno pomocí výpočtu zjisti množství vsázkové kovu. Ideální předkovek je 
myšlený předkovek s kruhovými průřezy, jejichž velikost je rovna příslušnému průřezu 
výkovku s výronkem. Zaplnění výronku se uvažuje ze 70 %.  
Návrh ideálního předkovku vyhotovíme rozdělením ploch výkovku s výronkem 
v charakteristických řezech. Plochy těchto průřezů se převedou na plochy kruhu. Průměry 
těchto ploch se přenesou na společnou osu a spojením jejich koncových bodů získáme tvar 
ideálního předkovku. Vyjde-li ideální předkovek ostrohranný je lepší jej upravit na plynulý 
tvar. 

Při výrobě prohnutých výkovků s plynulými nebo ostrými ohyby je potřeba ideální 
předkovek navrhnout pro rozvinutý tvar.  

 
Obr. 10: Návrh ideálního předkovku [4] 

 

 

2.3 Zápustka  
 
2.3.1 Výronková drážka a určení jejich rozměrů    [1], [2], [4], [18] 

Výronkov drážka je po celém obvodu dokončovací dutiny zápustky v dělící rovině. 
Jde vlastně o další dutinu, do které při kování vtéká přebytečný kov. Skládá se z můstku, 
který reguluje tlak ve vnitřní dutině a zabraňuje rychlému vtečení kovu do výronkové drážky 
dříve, než bude vyplněna dokončovací dutina. Platí zde pravidlo nejmenšího odporu. Další 
částí je zásobník, kde se přebytečný kov shromažďuje. Z mnoha typů výronkových drážek se 
volí tvar a velikost podle kovacího stroje, způsobu ostřižení, velikosti a tvaru výkovku.  
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Pro buchary se používají uzavřené typy drážek, obr. 11a) . Zápustky jsou po obvodu 
opatřeny styčnou plochou, která přenáší zbytkovou energii beranu. Tím se liší od zápustek 
určených pro lisy. Rozměry výronkové drážky a můstku pro buchary se volí podle normy 
ČSN 22 8308. 

Pro kování na lisech se používají otevřené výronkové drážky, znázorněné na obr. 11b).  
Jelikož je kování na lisech přesnější, není potřeba mít výronek tak velký, jako při kování na 
bucharech. Samozřejmě může být stejný nebo větší, záleží na konkrétním výkovku. Rozměry 
výronkové drážky a můstku pro lisy se volí podle normy ČSN 22 8306. 

 
Obr. 11: Typy výronkových drážek [4] 

 
Výpočet výronkové drážky: 

Přechodový rádius tvaru výronkové drážky do dělící roviny: 
 

D
V H04,0

200

S
r +=  [mm]      (4) 

 
Výška můstku h se pro buchar musí spočítat. Výsledná hodnota se zaokrouhlí na 

nejbližší vyšší  číslo  podle tab. 7 v normě ČSN 22 8308 a z ní pak odečteme zbývající údaje. 
 

VS015,0012,0h ÷=  [mm]      (5) 

U výronkových drážek pro lisy se jen určuje hloubka zásobníku n, jelikož není nikde 
uvedena. Zbylé parametry se určí podle síly lisu z tab.7 v normě ČSN 22 8306.  

 
2s4,0n +=  [mm]       (6) 

 
SV [mm2] – plocha průmětu výkovku do roviny kolmé k e směru rázu 
HD [mm] – podle obr. 11a) 
h [mm] – výška výronku 
s [mm] – šířka můstku 
bz [mm] – šířka zásobníku 
R [mm] – poloměr zaoblení zásobníku 
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2.3.2 Rozměry zápustek        [4], [18], [19] 
Na určení rozměrů dutiny zápustky má vliv: 

- rozměr výkovku včetně výronku 
- jakost materiálu výkovku 
- minimální vzdálenost S dutiny od okraje zápustky 
- hloubka dutiny 
- minimální vzdálenost S1 mezi jednotlivými dutinami 
- předpokládaný počet obnov 
- upínací možnosti stroje 
- velikost dosedací plochy (platí u bucharů) 
- vedení zápustky 

 
Pro stanovení minimální vzdálenosti dutiny od okraje zápustky S (obr. 12b) nebo 

minimální  vzdálenost dutin S1 (obr. 12c) při kování více kusů se nejdříve musí určit pomocná 
hodnota T. Pomocná veličina T, která je závislá na poloměru R ve spodní části dutiny, 
hloubce dutiny HD a úhlu α1 se určí jednak z nomogramu (příloha 1), nebo ze vzorce (7). 

 

R4,0H

cosH11
T

D

1D

+
α⋅⋅=  [mm]      (7) 

 
HD [mm] – hloubka dutiny 
R [mm] – poloměr ve spodní části dutiny 
α1 [°] – úhel bočního úkosu dutiny 
 

Vnější velikost zápustkových bloků, je dána upínacími možnostmi zvoleného stroje. U 
lisů je rozhodující sevřená výška zápustkových držáků, kdežto u bucharů je minimální a 
maximální výška zápustky i hmotnost horního a spodního dílu určena výrobcem. Výška je 
také závislá na tvaru výkovku a stanovuje se z příslušných norem ČSN. Doporučené velikosti 
zápustkových bloků jsou uvedeny v ČSN 21 1410.  

Jestli se pro vedení zápustek nepoužijí vodící kolíky nebo jiné vedení, musí se pro 
seřízení a kontrolu přesazení opatřit zápustkové bloky tzv. kontrolním rohem. Jde o dvě 
navzájem opracované kolmé plochy na přední a méně dutinami porušené boční ploše. 
Hloubka kontrolního rohu je 5 mm a výška v rozmezí 50 – 60 mm. Bývá výchozí plochou při 
výrobě především postupové zápustky, kde se od něho kótuje poloha dutin a ostatní funkční 
rozměry. Výkres zápustky bývá kótován od této plochy. 

 
Obr. 12: Příklady určení rozměrů zápustek [18] 

 
2.3.3 Smrštění           [18] 

Ohřevem se zvětšuje objem materiálu, proto je nutné při návrhu zápustkové dutiny 
vzít v úvahu i tuto skutečnost. Rozměry dutiny kovací zápustky se proto konstruují větší 
právě o teplotní roztažnost materiálu. Je tedy nutné zvětšit všechny jmenovité rozměry 
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přesahující 10 mm o hodnotu smrštění. Výjimkou jsou spojovací rádiusy. K určení velikosti 
smrštění můžeme požít hodnoty z tabulky X nebo výpočtu ze vztahu (8). 

 
( )010 ttll −⋅α⋅=∆  [mm]      (8) 

 
l0 [mm] – délka výkovku při teplotě 20°C 
α – střední koeficient tepelné roztažnosti 
t0 [°C] – teplota 20°C 
t1 [°C] – dokovací teplota  
 

Materiál Smrštění v % Materiál 
Smrštění v 

% 

Běžná ocel 1 až 1,3 Mosaz 1 až 1,7 
Ložisková ocel 1,5 Slitiny Al 0,6 až 1 
Austenitická ocel 1,5 až 2 Al Bronz 1 až 1,3 

 
Tab. 3: Hodnoty smrštění u vybraných materiálů 

 
Na hodnotu smrštění má veliký vliv druh použitého materiálu, tvar výkovku a kovací 

teplota. U výkovků kovaných v oblasti nejmenší kovací teploty se uvažuje s hodnotou 
smrštění o 1/3 nižší. Největšího délkového rozměru podélných výkovků (např. ojnice, páky) 
se hodnota smrštění zvětšuje o 50 %. Pokud by tomu tak nebylo, veškeré výkovky by byly 
zmetky. 
 
2.3.4 Zápustkové dutiny         [1], [4], [11] 

Nyní budeme navazovat na již dříve zmíněnou kapitolu 2.4.7 - Ideální předkovek. 
Spousta druhů výkovků se nedá vykovat pouze na jednu operaci, nebo na dně s pěchováním. 
Proto se používá postupových zápustek, ve kterých se snažíme docílit ideálního předkovku či 
dělení. Jelikož tvary součásti bývají složité, můžeme její tvar předkovat i ve více dutinách.  
 
Podle složitosti lze přípravné dutiny rozdělit na: 
 
a) Zúžovací dutina – Kov se zde nepatrně 
přemisťuje ve směru osy a to má za následek na 
některých místech zmenšení původního průřezu za 
současného nepatrného zvětšení na jiných místech. Výchozí polotovar se kove jedním úderem 
a ve stejné poloze (bez pootočení) se polotovar klade do zápustkové dutiny. 
 
b) Otevřená rozdělovací dutina – V této dutině se 
také zvětšují průřezy polotovaru, to znamená 
množství kovu, na některých místech na vrub 
zmenšení průřezu výchozího polotovaru na jiných 
místech. Polotovar se kove 2 až 4 údery, přičemž se 
vždy pootočí o 90°. Zvětšuje více průřezy než 
zúžovací dutina.  
 
c) Uzavřená rozdělovací dutina – Uzavřeným profilem 
dutiny v příčných řezech (řez A-A) se dosáhne většího 
nahromadění kovu. To znamená intensivnější přemístění 
z průřezů, jež jsou menší než průřez výchozího 
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polotovaru, do průřezů, které jsou větší než průřez výchozího polotovaru. Zpracování je stejné 
jako v otevřené rozdělovací zápustce.  
 
d) Prodlužovací dutinu – Slouží k hrubému rozdělení 
polotovaru do jednotlivých průřezů a tvarů. Prodlužování se 
uskutečňuje vlastně na principu volného kování, kdy se 
polotovar prodlužuje na úkor příčného průřezu při současném 
pootáčení o 90°. 
 
e) Plošina pěchovací – Používá se pro zploštění nebo pěchování polotovaru především 
rotačních tvarů, před kováním v dokončovacích dutinách. Kove se několika údery. 
 
f) Tvarovací dutina – Dává polotovaru půdorysný tvar 
výkovku a nepatrně přemisťuje kov ve směru osy. Ve tvarovací 
dutině se polotovar kove obvykle jedním úderem, pootočí se o 
90° a v této poloze se vloží do zápustkové dutiny.  
 
g) Plošina zplošťovací – Používá se ke zplošťování polotovaru tyčového tvaru. přitom 
dochází k místnímu zúžení. Tato předkovací operací operace se používá pro kování širokých 
výkovků s protáhlou osou. Kove se několika údery. Dutina bývá umístěna na levém rohu 
zápustky. 
 
h) Ohýbací dutina – Dochází zde k ohýbání dle 
půdorysného tvaru výkovku. Přemístění kovu a zúžení 
průřezu je nepatrné. Kove se na 1 až 2 údery. Do další 
dutiny se vkládá po pootočení o 90°. 
 
i) Oddělovací dutuna (utínka) – Slouží k odseknutí hotového výkovku od tyče nebo 
oddělení dvojkusů kovaných s otáčením.Umisťuje se na zápustce šikmo podle potřeby na 
kterémkoliv rohu pracovní plochy zápustky. 
 
 
2.3.5 Materiál zápustek        [4], [13], [18], [22] 

Při tváření za tepla je zápustka namáhána mechanicky a tepelně. Měrné tlaky se 
pohybují až v tisících MPa. Dochází přitom k trvalým deformacím dutiny zápustky a stykové 
plochy.  

Při tečení materiálu podél stěny zápustky dochází na povrchu dutiny ke smykovému 
namáhání a ke vzniku plošného opotřebení důsledkem tření. 

Přestupem tepla z tvářeného kovu do zápustky, se povrch dutiny ohřívá a po 
dokončení zase chladne. Takovým to střídáním teplot, která se na povrchu dutiny blíží 500 
°C, u výstupků dutin až 600 °C, vznikají tepelná napětí a společně s ostatními výše 
zmíněnými namáháními způsobují poškození zápustkové dutiny trhliny. 
 
Z těchto namáhání vyplývají požadavky kladené na zápustkové oceli: 

- vysoká tvrdost, houževnatost a mez tečení, kluzu a tažnost 
- vysoká pevnost za tepla 
- necitlivost na kolísání teploty 
- vysoká otěruvzdornost 
- dobrá obrobitelnost 
- jednoduchá obrobitelnost a necitlivost na vznik trhlin při kalení 

Těchto kombinací se docílí přidáním kombinace legujících prvků Cr, Ni, Mn, W a W, Cr, V . 
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Polotovary pro výrobu zápustek se dodávají: 

- ve vyžíhaném stavu o pevnosti 800-900 MPa. Opracování je snadnější, ale po  
obrobení musí následovat tepelné zpracování. 

- v zušlechtěném stavu o pevnosti 1200-1500 MPa. Větší pevnost vede k potížím  
při opracování. 

 
Zušlechtění závisí na typu tvářecího stroje, velikosti bloku zápustky a na hloubce 

dutiny, proto se hodnota zušlechtění řídí obecně platnými směrnicemi. 
 
Pevnost klesá: 

- s rostoucím rázem kovacího stroje (buchary mají nižší pevnost než lisy) 
- s rostoucí velikosti zápustky 
- s rostoucí hloubkou dutiny 

 

Hmotnost zápustky Pevnost v Mpa 

větší než 1000 kg 1000 až 1200  

cca. 500 kg s nejmnším rozměrem od 
200 mm do 400 mm 

1100 až 1400 

do 100 kg a okolo 100 kg s nejmnším 
rozměrem od 100 mm do 200 mm 

1300 až 1800 

malé zápustky, vložky, trny do 
100 mm 

1500 až 2000 

Tab. 4: Doporučené rozmezí pevnosti zápustek podle hmotnosti 
 

Pro bucharové zápustky jsou nejvíce využívány tyto nástrojové oceli: 19 642, 19 665, 
19 663, 19 662 a 19 650. Zápustky určené pro lisy se naopak vyrábějí z nástrojových ocelí: 
19 721, 19 541, 19552, 19 662 a 19663. V příloze 2 je rozdělení nástrojových ocelí podle 
rozměrů nástroje, stupně legování, tvrdosti a použití dle ČSN 22 8306. 

V současné době kovárny ve spolupráci s výrobci ocelí vyvíjí nové materiály 
zápustek, které budou splňovat veškeré požadavky. Cenově však budou levnější a požadované 
tvrdosti se docílí při nižších kalících teplotách. Také je ve stádiu výzkumu použití 
nekonvenčních materiálu (např. niklové superslitiny, keramika apod.) i aplikace postupů 
tepelného povrchového zpracování (nitridace, použití tenkých vrstev aj.). 
 
 
2.3.6 Vložkování zápustek      [1], [2], [4], [18], [19] 

Zápustkové vložky se používají buď při zhotovení nové zápustky nebo při opravě 
opotřebovaných dutin nebo jejich jednotlivých částí. Vložka může nahrazovat buď celý tvar 
nebo pouze část tvaru. Tím výrazně zlevníme výrobu nové nebo renovaci staré zápustky a 
zmírníme výrobní požadavky na obráběcí stroj. 
Celý tvar se vložkuje z důvodů úspory zápustkového materiálu. Vložka se vyrobí z jakostní 
zápustkové oceli a vlastní zápustkový blok je z běžné zápustkové oceli nebo z jakostní 
konstrukční oceli. 
Částečné vložkování tvaru se provádí v místě nadměrného namáhání zápustek nebo z důvodů 
úspory zápustkového materiálu v případech, kdy tvar vystupuje nad dělící plochu. 
Vložky uložené za tepla i za studena se lícují s přesahem H8/f7. Důležité je nezapomenout 
zajistit vložky v horní polovině zápustky. Příklad zápustkové vložky je na obr. 13. 
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Obr. 13: Zápustková vložky [18] 

 

2.4 Ovlivnění životnosti zápustek 
Životnost zápustek je ovlivněna volbou zápustkového materiálu jak už bylo zmíněno v 

kapitola 2.5.5, tepelném zpracování zápustky a její povrchové úpravě, volba technologie 
kování, seřízení zápustky, stavu tvářecího stroje ...atd. . Na životnost má, ale také velký vliv 
zacházení s nástrojem jak během provozu tak i při jeho uskladnění. Vhodnou úpravou 
předkovku (kapitola 2.4.7) se zase zmenší opotřebení vnitřku dutiny důsledkem tření.  

Dalším činitelem ovlivňujícím životnost nástroje a tedy i opotřebení je množství 
tvářeného materiálu, kdy jeho nedostatek může vést až k prasknutí zápustky. V opačném 
případě se přemisťuje velké množství materiálu, což může mít u lisů za následek tzv. 
,,kousnutí lisu“. Jde vlastně o přetížení stroje, kdy beran zůstane zaklíněn ve spodní úvrati.  
 

2.4.1 Předehřev zápustek 
Předehřev zápustkové dutiny je důležitý zejména u členitých tvarů výkovků a u 

ostrých záhybů. Nástroj je tedy před zahájením kovacího procesu rovnoměrně předehřát na 
200-300 °C. Tím se zmenšuje přestup tepla mezi nástrojem a dílem, což zpomaluje dobu 
chladnutí výkovku, napomáhá lepšímu zatékání kovu a snižuje měrný tlak v dutině. 

Zahřívání nad již zmíněné rozmezí teplot není efektivní, jelikož po překročení 300 °C 
klesá houževnatost. 
 
Zápustky se nechají předehřívat těmito způsoby: 

a) Pomocí zahřátého ocelového bloku – ne příliš efektivní, protože je pouze 
nerovnoměrný místní ohřev. Zvyšuje se vyhřátí dělící roviny a tím se snižuje její pevnost. 

b) Plynovým hořákem – prudký nebo lokální ohřev také není příliš vhodný, zejména u 
vysokolegovaných ocelí zvyšuje možnost prasknutí zápustky 

c) Ohřev na pískovém roštu – zápustka je vyhřívána mimo stroj na pískovém roštu 
jenž je ohříván plynovými hořáky. Následná manipulace s ní je velice obtížná. 

d) Věncovitý plynový hořák – nejpoužívanější způsob ohřevu, protože se jeho tvar 
nechá přizpůsobit tvaru zápustky a předehřev může probíhat i během provozu. 

e) Indukční ohřev – předehřev nízkou frekvencí okolo 50Hz. 
 

2.4.2 Chlazení zápustek  
Při výrobě velkého množství výkovků v krátkém časovém sledu na jednom stroji nebo 

při nárazovitém kování, ale také při dlouhé době styku materiálu se zápustkou může dojít 
k velkému vyhřátí povrchu zápustkové dutiny. Teplota se může pohybovat až okolo 600°C. 
To, jak už bylo zmíněno v kapitole 2.4.1, vede k poklesu houževnatosti a popouštění. Vysoké 
teploty mimo jiné vedou k překrystalizaci, kterou doprovází i objemové změny.  

S vyhřátím dutiny zápustky se můžeme především setkat u poloautomatických nebo 
automatických kovacích strojů. V těchto případech musíme volit intenzivní chlazení (např. 
vodou) a pravidelné mazání. Samozřejmě použití chlazení se řeší individuálně a hlavně závisí 



- 23 - 

na postupu a formě výroby. Příliš prudké nebo nerovnoměrné chlazení může mít opět za 
následek vznik nejen pnutí, ale i trhlin.  

Při volbě způsobu chlazení musíme zvážit, jestli stačí pouze chladit stlačeným 
vzduchem nebo použít vodní sprchy. Nevýhodou vodního chlazení je, že se nedá použít u 
nástrojů z vysokolegovaných ocelí nebo tam, kde pracovní část nástroje pokaždé operaci 
překračuje do určité tloušťky teplotu přes 300 °C.  
 
 
2.4.3 Mazání zápustek        [4], [20], [21], [23] 

Každá plocha ať už obrobená nebo neobrobená má určitou drsnost povrchu. 
Vzájemným dotykem dvou ploch neprobíhá styk po celé ploše, nýbrž pouze v nejvyšších 
vrcholech profilu povrchu.  

V našem případě je to plocha dutiny zápustky a polotovaru výkovku. Kováním 
dochází k toku (přemisťování) materiálu v dutině zápustky a tím ke vzniku třeni, které 
můžeme výrazně ovlivnit mazáním. Zlepšením zabíhavosti snížíme potřebnou tvářecí sílu.  
 
Maziva by měla plnit alespoň podstatnou část těchto požadavků: 
a) snižovat tření při přemisťování kovu v dutině zápustky a zlepšovat její zaplnění. Naopak u 
můstku je vyžadováno vysoké tření. 
b) působit proti lokálnímu navařování a poškození obou povrchů 
c) oddělovat materiál od zápustky 
d) smáčet povrch zápustky rovnoměrně, aby nedocházelo k lokálnímu porušení maziva 
e) být nekorozivzdorný a neabrazivní 
f) neobsahovat zbytky, které by se mohly shromažďovat v hlubokých dutinách 
g) vyvíjet určitý tlak plynů, které usnadňují vyjmutí výkovku ze zápustky. U bucharů je toto 
zvláště důležité, neboť se u nich nepoužívají vyhazovače. 
h) nevylučovat nepříjemné a jedovaté složky a kouř 
 
Maziva používaná při zápustkovém kování rozdělujeme do skupin: 
1. Tuhá maziva 
 - grafit dispergovaný ve vodě 
 - grafit dispergovaný v oleji 
 - MoS2 
2. Kapalná maziva 
 - minerální a syntetické oleje dispergované ve vodě 
3. Konzistentní maziva 
 - mazlavá mýdla a mazací tuky 
4. Piliny, proutí (na bucharech) 
5. Soli 
 - kuchyňská sůl, soda, ledek, speciální soli 
6. Sklo 
 

Z první skupiny maziv je nejpoužívanější grafit, který má díky své krystalické 
struktuře velmi dobré mazací vlastnosti, dobrou přilnavost a absorpci. Do tuhých maziv 
dispergovaných ve vodě ještě patří mastek, slída a síra. Dále to jsou sirníky kovů jako např. 
sirník molibeničitý, wolframičitý, titaničitý a zinečnatý. 

Kapalná maziva jsou používána pro svoje dobré odpařovací vlastnosti. Tím velice 
pomáhají při vyjímání výkovků. 

Konzistentní maziva jsou celkově nevhodná, protože se musí nanášet ručně. Mazací 
tuky jsou pro svoje jednodušší nanášení účinnější oproti mýdlům, ale po odpaření zanechávají 
v dutině zápustky nečistoty. 
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Piliny nebo proutí se používá především u bucharů k uvolňování výkovků z hlubokých 
zápustek. Uvolnění zařídí plyny vzniklé spálením pilin, proutí. 

Z páté skupiny maziv se používají roztoky kuchyňské soli, sody, ledku a jiných. 
Odpařením vody z naneseného solného roztoku zůstane na plochách zápustkové dutiny film 
ze solných krystalů, ke kterým okuje nemohou přilnout. Nevýhodou je, že solné roztoky mají 
velké korozivní účinky a při jejich rozprašování dochází k znečištění stroje. 

Sklo je nejpozději používané mazivo. Nanáší se je formě fólie, prášku nebo skelné 
vaty. Při ohřevu se sklo roztaví a vytvoří v dutině ochrannou vrstvu proti okujím. Nevýhodou 
ovšem je jeho tuhnutí v dutině zápustky, ze které se špatné odstraňuje.  
 

Jednotlivé druhy mazání nejsou zaměnitelné. Mazání jenž je vhodné pro hydraulické 
lisy nemusí být vhodné pro kování na bucharu. Proto je vždy při jeho volbě důležité brát 
v úvahu třecí faktor a chladící vliv zápustky. 

 
 
2.4 Dělení materiálu         [9], [13] 

Kovárny většinou používají polotovary vyrobené válcováním za tepla a to sochory 
čtvercového nebo kruhového průřezu, tyče čtvercové, kruhové, tlustostěnné trubky, 
protlačované a tažené polotovary. Rozměrnější polotovary se ještě dělí na vhodně dlouhé 
přířezy těmito způsoby: 
- řezáním 
- stříháním 
- lámáním 
 
 
2.5 Ohřev materiálu         [9] [11] [13] 

Základním předpokladem pro dosažení kvalitních výkovků je správná volba a 
dodržení optimálních tvářecích teplot. Ohřevem materiálu se zvyšuje tvářitelnost a snižuje 
deformační odpor, čímž se zlepšuje jakost materiálu.  

Hodnota teplot je ovlivněna tím, tváří-li se materiál ve formě odlitku (ingot, 
kontinuálně litý blok) nebo jednou již 
tvářený. Litý materiál se tváří za teplot o 
100 – 150 °C nižších než materiál již 
jednou tvářený. Také kovací teploty pro 
volné kování jsou obvykle nižší než pro 
zápustkové výkovky.  

Čas potřebný k ohřevu na kovací 
teplotu musí být co možná nejkratší, jinak 
může dojít k narušení povrchové i vnitřní 
kvality materiálu. Kratší doba 
minimalizuje negativní projevy ohřevu 
(přehřátí oceli, oduhličení, opal).  
 
Na požadovaný ohřev materiálu má vliv: 
- tepelná vodivost materiálu 
- měrná tepelná kapacita 
- tepelná roztažnost 
- plasticita kovu 

 
Obr. 14: Rozsah kovacích teplot pro 

uhlíkové oceli [11] 
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Obr. 15 : Rozmístění materiálu v peci [12] 

 
 
2.5.1 Vady vzniklé ohřevem        [11] [13] 
Přehřátí oceli 

Vzniká při poměrně dlouhé prodlevě na velmi vysokých teplotách. Přehřátím se 
zhoršují plastické vlastnosti, jako např. vrubová houževnatost, tažnost a kontrakce. Nelze ho 
odstranit normalizačním žíháním, ale ocel lze napravit překování a dostatečným stupněm 
prokování, nebo difuzním žíháním za vyšších teplot. 
 
Spálení oceli 

Nastává při ohřevu za teplot blížících se teplotám tavení. Spálená ocel má špatné 
mechanické vlastnosti a je velmi křehká. Bohužel se nedá nijak napravit. 
 
Oxidace a vznik okují (možnost trochu víc rozvést opal)  
 Tento děj nastává při ohřevu v oxidační atmosféře. Okuje se nejvíce tvoří v rozmezí 
teplot 850 °C – 1250 °C, působením volného kyslíku ze vzduchu a působením plynů, které 
obsahují kyslík. Okuje zhoršují přesnost a jakost povrchu ohřívané oceli. Ztráta kovu na jeden 
ohřev představuje 1-3 %. Zároveň nastává oduhličení. Oduhličená vrstva nedosahuje po 
následném tepelném zpracování potřebné tvrdosti. 

Oxidace a vznik okují se projevuje i u neželezných kovů a je potřeba s nimi počítat 
hlavně při tváření bez přídavků na obrábění. 

 
 

Ohřívací zařízení opal kovu v % 
v naftové peci 3 až 4 
v naftové průchozí peci 2,5 až 3 
v plynové komorové peci 2,5 až 3 
v plynové průchozí peci 1 až 2,5 
v elektrické peci 1 až 1,5 
ve vysokofrekvenčním a 
odporovém zařízení 0,5 až 1 

 
Tab. 5: Velikost opalu podle použitého ohřívacího zařízení 
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2.5.2 Ohřívací zařízení         [9] [11] [13] 
Ohřívací zařízení lze dělit podle několika způsobů. Hlavním z nich je způsob vzniku 

tepla pro ohřev materiálu na pece palivové a na pece elektrické s indukčním ohřevem.  
1) Ohřev palivový (pevná paliva, plyn) 

- je ekonomicky výhodnější  
- záporem tohoto ohřevu je vyšší opal, delší doba ohřívání a větší nároky na udržení   
  vyhovujícího pracovního prostředí 

 
Plynové pece dále dělíme: 

a) s přímým topením – zde je materiál vystaven přímému účinku plamene 
b) s nepřímým topením – materiál chráněn před účinky plamene uložením do  

 zvláštních skříní nebo pouzder 
c) komorové pece – nevýhodou těchto pecí je, že ohřev a průchod materiálu není  

 kontinuální 
d) průchozí pece – v těchto pecích prochází ohřívaný materiál vnitřním prostorem bez 

 zastavení 
 
2) Ohřev elektrickou energií 

- je ekonomicky náročnější  
- má menší propal  

 
Elektrický ohřev realizujeme: 

a) přímým průchodem proudu – principem je zavádění elektrického proudu do vsázky  
    pomocí elektrod transformátoru, jehož napětí lze regulovat 
b) nepřímý odporový ohřev – princip spočívá v tom, že je elektrický proud veden  

 přímo ohřívaným polotovarem kde indukčním odporem vzniká teplo; je používán   
 pro ohřev materiálu s nižšími ohřívacími teplotami (1000 °C) a pro malé výrobní  
 série  

c) indukční elektrický ohřev – účinkem indukovaných proudů přímo v ohřívaném  
 materiálu na základě ohmického odporu vzniká teplo 
 

 
Obr. 16: Schéma indukčního ohřevu [21] 

 
 
Ohřívací zařízení pro volné kování: 
Komorové kovářské pece (s pevnou nebo výjezdnou nístějí) 

- jsou používány nejčastěji 
- umožňují dobré řízení tepelného režimu 
- občas jsou opatřeny zařízením na využití odpadního tepla 
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- pro ohřev velkých rozměrů vsázky se používá komorová pec vozová s výsuvnou   
  nístějí 
 

Narážecí pece (strkací) - s mechanickým zakládáním materiálu 
Ohřívací zařízení pro zápustkové kování: 
 
Karuselová pec (obr. 16) 

Jedná se také o pec průchozí, kterou můžeme 
používat pro ohřev poměrně širokého sortimentu materiálu, 
odlišného nejen rozměrem, ale i tvarem. Vnitřní a vnější 
plášť pece a část dna jsou vyztuženy a upevněny na řadu 
nosných sloupů. Pro jednoduchou obsluhu jsou zakládací a 
vyjímací dveře umístěny na vnější stěně blízko sebe. 

Umístění hořáků je na vnější stěně pece a směřují 
proti pohybu nístěje. Nístěj je otočena a má tvar mezikruží, 
její rám tvoří tuhý svařenec z profilové oceli. Nístěj může 
být uložena na koulích pomocí opěrných vodících drážek 
nebo na řadě pevně uložených nosných kladek. Výhodou je 
možnost rovnoměrného prohřátí materiálu a 
reprodukovatelnost ohřevu. Nevýhodou je poměrně velký 
zastavěný prostor, jež je způsoben půdorysem, který má 
tvar kruhu. 
 
Talířová pec (obr.17) 

Jsou druhem pecí karuselových a vzhledem 
k postupnému pohybu materiálu mají charakter pecí 
průběžných, i když se materiál pohybuje ve stále stejném 
uzavřeném pracovním prostoru. Pec má pouze jeden 
pracovní otvor pro zakládání a vyjímání materiálu. Dveře 
mají ruční nebo pneumatické zvedání. Hořáky nalezneme 
na plášti, odkud směřují tangenciálně do pracovního 
prostoru. V horní části klenby nalezneme vyvedený 
odtah. Nístěj je otočná a má tvar plné desky.  

Vhodou je rovnoměrné rozložení ohřívaného 
materiálu na nístěji tzv. cyklický chod. Nevýhodou je 
horší ekonomie než u pecí karuselových, neboť zde není 
využíváno teplo odcházejících spalin k přímému 
předehřátí materiálu. 
 
Strkací pec (obr. 19) 

Jedná se o pec průchozí s pevnou nístějí. 
S výjimkou karuselových pecí je to nejvýhodnější typ 
pece pro zápustkové kovaní ve větších sériích. Dále je 
můžeme dělit na pece s rovnou nístějí a pece s vodícími 
drážkami. U pece s rovnou nístějí je materiál uložen 
rovně a v případě pece s vodícími drážkami je uložena 
podélně. Pracovní prostor tvoří část předehřívací a 
ohřívací. Hořáky nalezneme na bočních stěnách.Na 
začátku předehřívací části je umístěn odtah spalin. 
Výhodou je především pravidelnost kadence ohřívaného 
materiálu a  možnost přímého předehřátí materiálu. Mají 

 
Obr. 17: Karuselová pec [9] 

 

Obr. 18: Talířová pec [5] 

 
Obr. 19: Strkací pec [5] 
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jednoduší konstrukci a tím i nižší cenu. Lépe využívají místa a s ním i zastavěný prostor 
kolem pece. 
 
 
Komorová pec (obr. 20) 

Komorové pece se především liší počtem dveří, ale také konstrukcí a provedením, 
tvarem pracovního prostoru, umístěním odtahů, 
skladbou vyzdívky atd.  
 
Pro zápustkové kovaní je dělíme na:  
a) jednodveřové pece 
b) dvoudveřové pece s umístěním dvou dveří na 
přední stěně vedle sebe 
c) dvoudveřové pece, kde jsou jedny dveře 
umístěny na přední stěně a druhé na stěně zadní 
d) třídveřové pece s dvěma dveřmi umístěnými na 
přední stěně a posledními na stěně zadní 
e) vícedveřové pece nebo pece s jiným umístěním 
dveřních otvorů 
 

Vhodný typ pece volíme dle použití, 
umístění, druhu sortimentu ohřívaného materiálu a 
kovacího procesu. Hořáky v těchto pecích nalezneme v bočních stěnách a někdy i v klenbě. 
Aby bylo dosaženo oboustranného ohřevu jsou přidány hořáky, které směřují do kanálů pro 
nístěj a umožňují tak spodní ohřev. Z ochranných důvodů jsou před dveřními otvory umístěny 
clony. Nevýhoda těchto pecí je především v ohřevu a průchodu materiálu, který není 
kontinuální. Dále pak poměrně nízká tepelná účinnost vyplívající z toho, že se nevyužívá 
odpadního tepla spalin k přímému předehřátí materiálu. 
 
 
2.6 Výroba předkovku         [4], [20] 

Pro výrobu předkovků pro zápustkové kování je možno použít volné kování, které je 
ze všech možných metod nepracnější. Další možností je použití předkovací dutiny zápustky, 
která umožňuje vytvořit složitější předkovky. V současné době je velmi používanou 
technologií kování na kovacích válcích, které sice vyžaduje speciální nástroje, je však 
výhodné svou produktivitou. Jinou metodou, která nabízí vysokou efektivitu je příčné klínové 
válcování, které umožňuje sice jen výrobu rotačních součástí, je však výhodnější při 
velkosériové výrobě výkovku. 
 
2.6.1 Kovací válce          [4], [9], [20] 

Výroba předkovků na kovacích válcích (obr. 21a) patří mezi nejvíce používané 
způsoby předkování pro práci na svislých kovacích lisech. Jedná se vlastně o válcování, 
kterým se polotovar prodlužuje nebo zužuje. Nástroj je složen z válců, na kterých jsou 
přidělány zápustky (obr. 21b). Výrobní proces probíhá zasunutím ohřáté tyče pomocí kleští 
nebo manipulátorem do mezery mezi kovací válce až po koncový doraz. Stroj je spuštěn 
sešlápnutím pedálu nebo automaticky koncovým spínačem dorazu. Při záběru válců je 
materiál vtahován třecí silou do dutiny mezi segmenty a vysouván směrem ke kováři. Pohon 
od elektromotoru je veden na setrvačník přes lamelovou spojku a brzdu. Vypínání spojky a 
zapínání brzdy je ovládáno koncovým spínačem a vačkou na hřídeli, která zastaví válce tak, 
aby mezery mezi segmenty byly proti sobě. Materiál je tvářen během jedné otáčky segmentů. 

 
Obr. 20: Dvoudvéřová  

komorová pec [5] 
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V následující otáčce se předkovek vloží do sousedního páru zápustek. To se opakuje, dokud 
poslední kalibr nedá předkovku konečný tvar. Rychlost otáčení válců je 60 ot/min. 

Při válcování je velmi obtížné docílit jedním průchodem válci velkých změn průřezu. 
Proto je nutné válcovat postupně v několika kalibrech anebo v jednom kalibru několika 
průchody. Kalibry kovacích válců mají různé tvary. Největší redukce průřezu nastává při 
kombinaci řad čtverec-ovál a obdélník –obdélník. Materiál se před každým vložením mezi 
kalibry musí pootočit o 45° nebo o 90°. 

 
 

Obr. 21: Kovací válce [4] 
 
2.6.2 Příčné klínové válcování - PKV       [4], [20] 

Metoda výroby PKV (obr. 22) spočívá v tom, že předehřátý materiál (přístřihy, 
špalíky) je vkládán mezi dva, ve stejném smyslu otáčející se válce, na nichž jsou upnuty 
stejné nástroje klínovitého tvaru, jejichž pracovní část má tvar šroubovice. Tvary vyráběných 
součástí jsou v kalibračních částech těchto nástrojů. Nástroje vnikají svou užší částí do 
tvářeného polotovaru a postupně jej přemisťují ve směru osy tvářené tyče čímž se součást 
prodlužuje. Na konci těchto nástrojů bývají v případě válcování tyčí umístěny také nože, které 
hotovou součást oddělí od ostatního materiálu. Celý proces probíhá během jedné otáčky 
válců. 

Takto vyrobené výkovky se především 
používají jako předkovky  pro následné zápustkové 
kování nebo jako polotovary s minimálními přídavky 
na obrábění např. pro hřídele, čepy atd.  

Vývalek může slučovat i několik tvarově 
stejných součástí. Při použití této metody se nesmí 
zapomenout na to, že největší průměr součásti je 
zpravidla stejný jako průměr výchozího materiálu. 

Nástroje pro příčné klínové válcování jsou 
vyrobeny z prstenců odlitých nebo kovaných, popř. 
ohýbaných z ploché nástrojové oceli, odolné proti 
otěru. Mohou být z jednoho kusu i dělené. Nástroje 
mají jednoduchý tvar, jejich životnost se pohybuje v 
závislosti na tvaru vývalku okolo 60-150 tisíc vývalků. 
V porovnání s dalšími technologiemi výroby 
předkovků vykazuje výroba nástrojů PKV velké úspory 
nástrojových materiálů a kvalifikovaných nástrojařů. 
Renovace profilů nástrojů probíhá obvykle broušením. 

 
Obr. 22: Schéma příčného 
klínového válcování [9] 
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Výkon automatů pro příčné klínové válcování je ve srovnání s technologií kovacích 
válců vyšší o 50 % při úspoře materiálu 15-20 % a přesnějším tvarem vývalku. Jako výchozí 
materiál se používají tyče kruhového průřezu, výjimečně čtvercového průřezu. 
 

2.7 Stroje pro kování a jejich příslušenství 
 
2.7.1 Volba kovacího stroje         [9]  
Při volbě tvářecího stroje musíme vycházet z těchto kritérií: 

1) počet vyráběných kusů 
2) rozměry a tvar součásti 
3) velikost tvářecí síly 

 
Toto jsou samozřejmě jen ty stěžejní podmínky, ale někdy mohou hrát hlavní roli i 

podmínky vedlejší. Mezi ně např. patří strojní vybavení kovárny nebo velikost otvoru ve 
stole, velikost pracovního prostoru, počet zdvihů lisu…atd. 

Většinou však při volbě stroje rozhoduje počet kusů a požadavek jejich přesnosti. Od 
toho se odvíjí i použití tvářecího nástroje. Z ekonomického hlediska rozhoduje poměr cena 
nástroje k počtu kusů.  
 
Charakteristika některých strojů pro zápustkové kování: 
Jednočinné padací buchary 

Jsou konstruovány jako prknové, řemenové nebo 
řetězové. Pohon je spodní na vzduch nebo páru. Rázová práce 
se koná pouze volným pádem horní poloviny zápustky. 

Prknový zápustkový buchar je znázorněn na obr. 23. 
Beran je zdvihán pomocí uklínovaného prkna, sevřeného mezi 
dvěma třecími válci. Válce jsou přitlačovány k prknu pákovým 
mechanismem. V horní poloze je beran držen brzdovými 
čelistmi. 

Rázová energie je dána hmotností padajících čelistí a 
výškou jejich pádu. Moderní buchary jsou vybaveny 
pneumatickou spojkou a programovým řízením a s možností 
nastavení různých rázových energií. 
 
Dvojčinné padací buchary 

Konstrukčně se vychází z jednočinných bucharů. Při 
rázu beranu dochází k tomu, že se pára pouští i nad píst. 
Rozdělování páry je řízeno šoupátkovým rozvodem. 
Rázová energie je výrazně větší než u jednočinných 
bucharů. 
 
Protiběžné buchary 

U předchozích dvou typů bucharů může dojít 
k nadměrnému zatěžování šaboty. Průvodním jevem je 
rovněž přenášení rázů ze šaboty do základu pod bucharem a 
do konstrukce haly. Tomu je zabráněno u protiběžných t.j. 
bezšabotových bucharů. Schéma bucharu je na obr. 24. 
Horní beran je poháněn parou, jejíž regulace se děje ručně 
rozvodovým šoupátkem. Spodní beran je spojen s horním 
beranem 20 až 40 ocelovými pásy přes dvě kladky. Pásy 

 
Obr. 23: Padací 

prknový buchar [9] 

 
Obr. 24: Schéma  

protiběžného bucharu [9] 
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jsou pružně zakotveny. Tento systém dovoluje rázovou energii až 500 kJ. Vazba obou beranů 
může být rovněž pomocí pákového systému a tažných tyčí. Pro největší rázové energie 1300 
kJ se používá hydraulická vazba beranů. Tyto buchary jsou vhodné pro nejtěžší výkovky a pro 
kování v jednodutinových zápustkách. Jsou nevhodné pro postupové kování. 
Svislé klikové kovací lisy 

Schéma kovacího lisu je na obr. 25. Lisy jsou 
charakteristické mohutným setrvačníkem a pneumatickou 
lamelovou spojkou s mohutnými stojany. Staví se až do síly 
120 MN jako dvoustojanové. Zdvih mají zcela určitý a práce 
je dána kinetickou energií setrvačníku. Maximální síla je 
dána pevností stojanu. Pokles otáček bývá 7 až 10 %. 
K deformaci se využije pouze část zdvihu. Lisy jsou 
vybaveny rychle přestavitelným smykadlem a uvolňovacím 
zařízením zaseknutého smykadla, ke kterému může dojít při 
přetížení blízko dolní úvrati. Lisy jsou vhodné pro kování 
v mechanizovaných nebo automatizovaných kovacích 
linkách. 
 
Vodorovné kovací lisy 

V principu jde o klikové kovací lisy 
v horizontálním uspořádání. To umožňuje kování 
tyčového materiálu. Kinematické schéma lisu 
s horizontálně otevíracími čelistmi je na obr. 26. Staví se 
do jmenovité síly 16 MN. Mechanické kovací lisy svým 
charakterem umožňují nejvhodnější realizaci 
pokrokových technologií a dávají možnost vysoké 
mechanizace a automatizace. 
 
Vřetenové lisy 

Jedno z konstrukčních řešení je na obr. 27. Na těchto 
lisech lze provádět běžné zápustkové kování, kování 
protlačováním, kování v uzavřených zápustkách, rovnání, 
kalibrací, děrování, stříhání a pěchování.  

Při sestavování pracovního postupu se vychází zhruba 
ze stejných zásad jako u bucharů. Dopadová rychlost 
smykadla je 0,3 až 0,6 m/s. Snahou je kovat výkovek na 
jeden úder, v jednodutinové zápustce. Není-li to možné, je 
třeba volit buď vyšší kovací teplotu, výkonnější stoj, 
dokonalejší předkovek. Pokud je to nutné je možné provést 
předkování na bucharu nebo na kovacích válcích. 
 
Hydraulické kovací lisy 

Tyto lisy se používají pro kování velkých výkovků z lehkých slitin. Poměrná rychlost 
tváření je zde až 100x nižší než u bucharů. Jejich použití je nutné u kovů s požadovanou 
malou rychlostí. Staví se lisy až se silou 750 MN. 
 
Kovací stroje pro volné kování: 

Pro výrobu dílů volným kování se převážně používají pružinové buchary různých 
velikostí a jsou vhodné pro všechny typy volných výkovků.  

Pro kování malých a středně velkých výkovků se používá kompresorových bucharů. 
Jako poslední stroje používané při volném kování jsou dvojčinný jednostojanový a 

 
Obr. 25: Klikový lisu [9] 

 
Obr. 26: Vodorovný klikový lis 

 
 

Obr. 27: Vřetenový lis 
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dvojstojanový buchar. Na nich se kovou středně velké a velké výkovky o max. rozměru ve 
směru kování do 900 mm. Výkovky z ingotů vážící až 350 t se kovou na hydraulických 
lisech. 
 
 
2.7.2 Porovnání vhodnosti bucharu a lisu      [9], [11] 

Základním faktorem ovlivňujícím jak volbu druhu tvářecího stroje pro danou součást, 
tak rozsah předběžného předkování polotovaru, je odlišnost v zatékání kovu do dutiny 
zápustky. Účinek rázu u bucharu způsobuje 
vetší rychlost tečení a snadnější zaplňování 
hlubší dutiny ve směru rázu a naopak. Klidné 
působení síly lisu způsobuje lepší tečení kovu 
ve směru kolmém k působící síle, obr. 28. Mimo 
to se u bucharů horní dutina zápustky zaplňuje 
lépe než spodní. Vše je způsobeno následkem 
setrvačných sil ve tvářeném materiálu a 
v důsledku rychlejšího ochlazování polotovaru 
ve spodním díle nástroje, kde je delší dobu 
v kontaktu se zápustkou než v její horní části. 

K dokončení výkovku na lisu stačí pouze jeden zdvih beranu – výška hotového 
výkovku je určena sevřením lisu, které je konstantní. Na bucharech je zapotřebí několika 
úderů, než se zaplní dutina zápustky a horní část nástroje se dotkne spodní části. Zápustky 
používané pro kování na lisech se daleko méně opotřebovávají, poněvadž žhavý kov se stýká 
se zápustkou pouze po dobu jednoho stlačení.  Na druhé straně okuje z polotovaru hůře 
odpadávají, zakovávají se do výkovku a tím jeho povrch znehodnocují. Tvrdé okuje 
nepříznivě působí na dutinu zápustky, jejíž povrch ničí. Okuje z polotovaru kovaného na 
bucharu rázem snadněji opadávají. Proto se někdy i na svislých kovacích lisech pro odstranění 
okují zařazuje jako první operace pěchování. 

Výkovky kované na mechanických lisech jsou přesnější. Z hlediska výrobních nákladů 
je rozhodující především výkon stroje, tzn. množství výkovků za jednotku času, podíl ceny 
nástroje na jeden výkovek a sériovost výroby. Buchary mají 3x nižší výkonnost než klikové 
lisy a nepotřebují tak velké základy jako buchary. Práce na lisu je méně fyzicky náročná a ani 
nevyžaduje příliš kvalifikovanou obsluhu. Výroba 
výkovků na lisech je díky vysokým pořizovacím 
cenám strojů a vyšším nákladům na zápustky 
výhodnější než na bucharech až při velkosériové 
nebo hromadné výrobě. 
 
 
2.7.3 Upínání zápustek   [4], [11] 

Každý stroj má své specifické upínání 
nástroje dané svým typem a velikostí zápustky. 
Všechny buchary mají stejný nebo podobný 
způsob upevňování nástrojů. Upínání spodního a 
horního dílu zápustky se provádí pomocí kořene – 
rybiny  a upínací rybinovité drážky v beranu a 
šabotě. Boční upevnění se provádí pomocí klínu. 
Proti axiálnímu posuvu je zápustka zajištěna 
perem. Klín je umístěn na protilehlé straně, jak je 
patrné z obrázku 29. K vymezení vůle mezi perem 
a beranem/šabotou se používají normalizované 

 
Obr. 28: Tečení kovu při kování 

 
 

Obr. 29: Upínání zápustky na buchar 
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příložky.  
V případě upínání nízké zápustky nebo malé zápustky na větší buchar, je zapotřebí 

použít pro oba díly speciální držák. Přesné postupy upínání jsou rozebrány v ČSN 21 1410, 
ČSN 21 1413 a ČSN 21 1417. 

Upínání zápustek u svislých 
kovacích lisů se provádí dle ČSN 
21 1420 do speciálních upínačů 
(obr. 30). Normalizovaným 
velikostem zápustek odpovídá 
normalizovaná řada upínačů, které 
jsou přiřazeny podle velikosti lisu. 
Spodní i horní část držáku je 
uchycena pomocí šroubů ke stolu 
lisu a k beranu lisu. Ustavení 
držáku je provedeno klínovými 
distančními vložkami z boku 
spodní části držáku. Boční ustavení 
je provedeno doražením zápustky 
k jedné straně pomocí úkosové 
lišty a šroubů. Pokud zápustková vložka neodpovídá rozměrům držáku, tzn. je menší, musí se 
použít distančních vložek (mezerníků). 

U vřetenových lisů je upínání nástrojů odlišné. Stůl i beran jsou opatřeny T-drážkami. 
Upevnění obou dílů zápustky je pak provedeno upínkami a šrouby. Tím lze na vřetenové lisy 
upínat jak nástroje svislých klikových lisů, tak bucharů. Způsob upínání je uveden podle síly 
lisu v ČSN 21 1411 nebo v ČSN 21 1412. 

Všechny typy vodorovných kovacích lisů mají upínání zápustek shodné. Dolní plochy 
zápustek jsou opatřeny příčnými drážkami, které jsou lícovány na pera v podpěrných 
konzolách lože a bočního smýkadla. Vzájemnému posunutí zabraňují klíny, které také udržují 
správnou polohu proti lisovníkům. Zápustky se upevňují shora šrouby a podložkami. Pro 
výkovky malých rozměrů se  používají zápustky vkládané ještě do vložek. 
 
 
2.7.4 Vedení zápustek        [4], [18], [19] 

Vedení zápustek se používá u jednodutinových zápustek a tam, kde vedení stroje 
nezaručuje zhotovení výkovku požadované přesnosti, hlavně z hlediska přesazení. Postupové 
zápustky vedení nepotřebují, neboť vodící kolíky by znemožňovaly rovnoměrné rozložení 
dutin. 
 
Rozlišujeme tyto druhy vedení: 

1) Kruhové – používá se u kruhových a čtvercových zápustek 
2) Podélné, příčné a křížové – používá se u podélných zápustek. Používá se pro  

 vymezení příčného přesahu, podélného přesahu nebo vymezení přesahu v obou   
 směrech 

3) Zámky k zachycení posouvajících sil – používá se především u zápustek s lomenou  
 dělící rovinou 

4) Vodící kolíky – zabraňují přesazení výkovku a zachycují tlaky, kterými je  
 namáháno vedení stroje. Používá se 2 až 4 kolíků, umístěných zpravidla v rozích  
 spodní zápustky. 

 
 

Obr. 30: Držák zápustek klikového lisu 
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Obr. 31: Kruhové vedení zápustek a) – c) pro buchar [4], d) – e) pro lis [18] 

 
 
2.7.5 Vyhazovače         [4], [18], [19] 

Při zápustkovém kování zpravidla dochází k ulpívání výkovků v dutině zápustky, což 
je ovlivněno hloubkou dutin, její drsností, třením, členitostí výkovku, úkosy, radiusy, špatným 
mazáním, ofukováním okují a opotřebením zápustky. Proto je zapotřebí použít k vyjímání 
výkovků některého způsobu vyhazování, které umožňuje konstrukce stroje. Vhodnou 
konstrukcí vyhazovače lze také zvýšit životnost zápustky. 

 
Podle umístění na stroji se dělí na: 

- horní 
- spodní 

 
Podle tvaru činné části, která je v přímém styku s výkovkem dělí norma ČSN 22 8306 
vyhazovače na: 

- prstencové 
- kolíkové 
- vložkové 
 
Prstencové vyhazovače se používají pro výkovky s nábojem nebo otvorem v ose. 

Průměr předkovacího trnu a průměr jeho dosedací části se stanoví s ohledem na přípustný 
měrný tlak v dosedacích plochách. 

Kolíkové vyhazovače se používají jako středové, mimostředové a umístěné v ploše 
výronku. Působí na blánu, tvar nebo výronek. 

V mimořádných případech se nechá použít vložku – předkovací trn. Vložkové 
vyhazovače jsou vhodné pro výkovky s blánou posunutou do spodní části výkovku. Používají 
se tehdy, když by vyhazovací kolík příliš zeslabil vložku a je tak výhodnější vyhození celou 
plochou, přičemž se kove bez blány, s vnitřním výronkem. 

Vyhazovače v dutině zápustky jsou ovládány pomocí vyhazovacích kolíků umístěných 
ve stole lisu nebo v beranu. U starších lisů byl pouze jeden vyhazovač v ose stroje a do 
ostatních bočních operací musel být řešen rozvodem v držáku zápustek. V současné době se 
vyrábí lisy, či upravují tak, aby byly vyhazovače ve všech operacích. Vyhazovač v zápustce je 
potom ovládán pomocí vyhazovacích kolíků ve stroji přes tlačné kolíky v držáku zápustek. 
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2.8 Další kovárenské operace 
 
2.8.1 Ostřihování výkovků        [2], [4], [11]  

Při výrobě výkovků v uzavřených, nebo otevřených zápustkách vzniká na výkovku 
výronek, případě předkování otvorů blána. K docílení konečného tvaru výkovku je nutné 
výronek s blánou odstranit. Tyto operace nazýváme ostřihováním nebo děrováním. 

Výkovky s větším obsahem než 0,5 % C se ostřihují za tepla a výkovky s nižším 
obsahem C než 0,5 % lze ostřihovat za studena. Větší a složitější výkovky se ostřihují vždy za 
tepla, z důvodů menšího tlaku při ostřihování a možnosti využití teploty pro rovnání výkovku. 
Ostřihování výronku eventuálně blány se provádí na mechanických nebo hydraulických 
lisech. Ostřihovací lisy jsou součástí kovací linky, která je tvořena ohřívacím zařízením, 
předkovacím strojem, kovacím strojem a ostřihovacím strojem.  

Ostřihovací síla se vypočítává odděleně pro vnější a vnitřní výronek/blánu. S ohledem 
na vůli v nástroji a jeho otupení (což je způsobeno tahovým a ohybovým namáháním ve 
střižné ploše) se počítá střižná síla pro ostřihování vnějšího výronku podle vzorce (9, 10). 
 
Síla potřebná k odstřižení vnějšího výronku: 

 
6

S 10RmsL6,1F −⋅⋅⋅⋅≈  [NM]     (9)  

 
Síla potřebná k odstřižení vnitřní blány: 

 
6

11S 10RmsL6,1F −⋅⋅⋅⋅≈  [NM]     (10) 

 
Při současném ostřihování a děrování v kombinovaném nástroji je celková síla: 

 

1SS FFF +=  [NM]       (11) 

 

 
 

Obr. 32: Vyhazovače – a) prstencový, b) - c) kolíkový  
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Při určení velikosti lisu se celková vypočtená síla F zvětšuje s ohledem na opotřebení 
zápustek a tím i silnější výronek o 25%. Celková síla FC tak bude: 
 

F25,1FC ≈  [NM]       (12) 

 
L [mm] – skutečný obvod ostřižku po čáře ostřižení vnějšího výronku 
L1 [mm] – skutečný obvod ostřižku po čáře ostřižení vnitřní blány 
Rm [MPa] – mez pevnosti materiálu v tahu 
s [mm] – skutečná tloušťka stříhané vrstvy vnějšího výronku 
s1 [mm] – skutečná tloušťka stříhané vrstvy vnitřní blány 
 

Pro určení potřebné velikosti ostřihovacího lisu je třeba rovněž prověřit, zda rozměry 
pracovního prostoru, tzn. upínací možnosti lisu, jsou dostatečné pro umístění ostřihovacího 
nástroje. Jestliže jsou dané rozměry nedostatečné, je třeba zvolit jiný lis, který bude rozměry 
pracovního prostoru vyhovovat. V praxi se často volí lis pro ostřihovaní a děrování za tepla.  
V praxi se velice často volba lisu pro ostřihování a prostřihování za tepla řídí velikostí 
použitého bucharu nebo kovacího lisu, s nimiž tvoří kovací soubor. Obvyklé velikosti 
ostřihovacích lisů přiřazeným k určitým typům strojům pro zápustkové kování jsou uvedeny 
v tabulce 6.  

 

 
 

2.8.2 Rovnání výkovků          [4]  
Rovnání výkovků se provádí za tepla nebo za studena. Technologická operace rovnání 

za studena se zařazuje po tepelném zpracování a čištění. Za tepla se rovnají výkovky zkřivené 
kováním a ostřihováním. Na zkřivení má největší vliv vyjímání ze zápustek, zejména   
uvázne-li výkovek v dutině zápustky. Další možností, kdy může dojít ke zkřivení je během 
ostřihování a tepelného zpracování. Velikost zkřivení výkovku se určuje podle os křivosti a 
podle úhlu zkřivení. Za rovný se považuje takový výkovek, jehož křivost nepřekračuje 
tolerance dané normou ČSN 42 9030 nebo výkresem výkovku. 
 
 

Zápustkový buchar Síla klikového 
kovacího lisu 

(MN) 
Hmotnost 

beranu (kg 103) 
Energie úderu 
beranu (kJ) 

Síla 
ostřihovacího 

lisu (MN) 

3,15 0,3 4 0,5 
6,3 0,5 10 1 
10 0,75 15 1,6 

12,5 1,25 25 2 
16 1,5 30 2,5 
20 2 40 3,15 
25 2,5 60 3,15 

31,5 3 80 4 
40 4 100 5 

63 6 150 8 
 

Tab. 6: Určení síly ustřihovacího lisu 
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Výkovky se rovnají: 
1) Za tepla v dokončovací dutině zápustky. Snižuje se tak výkonnost kovacího stroje a 
životnost dokončovací dutiny. 
2) V rovnacích nástrojích upevněných na ostřihovacím lise. Tyto nástroje jsou mnohdy 
kombinovány s ustřihovacími. Ostřihuje se a kalibruje na jeden zdvih. 
3) Za studena v rovnacích zápustkách, což je nejlepší způsob. K rovnání se používají buchary, 
vřetenové lisy, ostřihovací lisy. Vyžaduje-li se větší průhyb, lze rovnat i na hydraulických 
lisech.Rovnací dutina má tvar výkovku s určitými odchylkami v rozměrech i tvaru pro 
snadnější vyjímání i vkládání. V příslušných normách ČSN jsou podle průřezu uvedeny 
velikosti odchylek. 
 

2.8.3 Kalibrování výkovků 
Kalibrování se provádí u zápustkových výkovků u kterých je velký důraz kladen na 

vyšší rozměrovou přesnost, přesnou hmotnost, čistý a hladký povrch. Za teple lze kalibrovat 
téměř na všech typech strojů pro zápustkové kování. Nejčastěji se kalibruje při jednom ohřevu 
zápustkového výkovku a to hned po ostřižení výkovku. Využitím dokovací teploty zabráníme 
dalšímu okujení. Z těchto důvodu se kalibrovací stoj umisťuje hned vedle ostřihovacího.  
Má-li zápustkový  výkovek větší přídavky, vzniká pří kalibraci nový výronek, který je nutné 
ostříhnout až za studena. Jinak může dojít k jeho zkřivení. Přesnost kalibrovaných výkovků 
závisí především na přesnosti zápustkového kování před kalibrováním, na teplotě a tuhosti 
tvářecího stroje. 

Přesnější než kalibrování za tepla je kalibrování za studena (ražení). Zařazuje se až po 
tepelném zpracování výkovků, které jsou zbaveny okují. Pro kalibrování za studena se 
používají razicí lisy. Kalibrované části výkovků se současně zpevňují. Proto je nutné výkovky 
v některých případech ještě tepelně zpracovat. Je-li požadavek na vysokou přesnost výkovků 
je výhodnější předběžně kalibrovat nejdříve za tepla a poté za studena. 
 
Druhy kalibrace: 
a) plošná – pro dosažení hladké plochy, čistého povrchu, přesné výšky a přesné vzdálenosti 
mezi kalibrovanými plochami 
b) objemová – tvarovaný povrch se stlačuje, čímž na konci kalibrování vzniká malý výronek 
c) kombinovaná – kombinace obou předchozích druhů 
 
Optimální podmínky pro zajištění vysoké přesnosti při kalibrování jsou: 
1) Nízká a stejnoměrná tvrdost výkovku ke kalibrování (oceli legované nebo s více než  
0,2 % C se před kalibrací ještě tepelně zpracovávají) 
2) Úzké rozměrové tolerance výkovků (přesné kování nebo třídění výkovků na dávky) 
3) Dobrý stav kalibrovacího stroje 
4) Veliká tvrdost a tuhost kalibrovacího stroje 
5) Mazání pracovních ploch kalibrovacího stroje 
6) Docílit co nejvyšší měrný tlak v nástroji 
 

Kalibrovací síla se počítá z velikosti kalibrované plochy, tzn. jejího průmětu do dělící 
roviny, a měrného tlaku. Při kalibraci za tepla se kalibrovací síla snižuje o 50 až 70 %. 
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3. Návrh technologie výroby součásti 
 

Pří správné volbě způsobu výroby zadané součásti musí být zohledněny nejen konečné 
mechanické vlastnosti dosažené danou technologií, ale také ekonomické náklady spojené 
s výrobou zvolenou technologií. 
 
Zadaná součást: 
Materiál: 14 221.1 
Sériovost: 120 000 ks/rok 
Smrštění: 1% 
 
Charakteristika materiálu: 
Jde o sériovou výrobu držáku, který bude využíván 
pro držení stabilizačních tyčí na nápravách 
nákladních automobilů. Přehled vlastností zvoleného 
materiálu je v příloze 3. 
 

 

3.1 Zhodnocení současného stavu výroby 
Zadaná součást se dle výkresu (1) nechá 

vyrobit několika způsoby. 

3.1.1 Třískové obrábění 
Vhodné především pro kusovou a malosériovou výrobu, protože je relativně levná a 

není nutná výroba speciálních nástrojů. Jednou z velkých nevýhod je, že při obrábění dochází 
k porušení materiálových vláken, což výrazně zhoršuje mechanické vlastnosti, na které je 
kladen v tomto případě velký důraz. Součást by nebyla vhodná pro dané použití, protože by 
mohlo při namáhání docházet ke vzniku prasklin. Další nevýhodou je velká časová náročnost 
výroby z běžně normalizované tyče s využitím materiálu pouze 26,7 % na jeden kus. 
Lepším polotovarem než plná tyč je válcovaná silnostěnná trubka, kde využití materiálu činí 
35 %, ale musí se zvážit změna materiálu. 

3.1.2 Odlévání 
Výroba touto technologií je rychlejší než obrábění, avšak odlitek také nevykazuje 

požadované mechanické vlastnosti než výkovek. I když díly vyráběné odstředivým litím se 
těmto vlastnostem dost přibližují. Nevýhodou je možný vznik nestejnorodé struktury 
v odlitku. Nutná by byla i volba materiálu lepšího pro odlévání. 

3.1.3 Zápustkové kování 
V porovnání s předchozími dvěma variantami vychází zápustkové kování z výrobního 

a ekonomického hlediska mnohem více finančně náročné. Součásti mají specifický tvar, pro 
který se musí vždy vyrobit speciální nástroje (zápustky). 
Ale vzhledem k počtu vyráběných kusů a zvýšeným pevnostním požadavkům kladeným na 
součást je tento způsob výroby nejvhodnější. Součást bude díky nepřerušovaným 
materiálovým vláknům zpevněná, což zamezí vniku prasklin. 

Využití materiálu je 48,8 %, což můžeme pokládat za uspokojivé vzhledem k tomu, že 
se zbylý materiál opálí v peci nebo se odstraní ostřižením výronku a blány.  

Obr. 33: Zadaná součást 
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3.2 Návrh technologického postupu 
I. Základní technologický postup 

1. Vstupní kontrola materiálu 
2. Dělení materiálu 
3. Očištění a kontrola jakosti 
4. Ohřev na kovací teplotu 
5. Zápustkové kování – 1. operace (pěchování) 
6. Zápustkové kování – 2. operace (předkování) 
7. Zápustkové kování – 3. operace (dokončení) 
8. Ostřižení výronku a blány 
9. Kalibrace výkovku za tepla 
10. Tepelné zpracování 
11. Kontrola tvrdosti 
12. Odstranění okují a nečistot 
13. Výstupní kontrola 
14. Moření 
15. Expedice 

 
II. Základní technologický postup 

1. Vstupní kontrola materiálu 
2. Dělení materiálu 
3. Očištění a kontrola jakosti 
4. Ohřev na kovací teplotu 
5. Zápustkové kování – 1. operace (pěchování) 
6. Zápustkové kování – 2. operace (předkování) 
7. Zápustkové kování – 3. operace (dokončení) 
8. Ostřižení výronku a blány 
9. Kalibrace výkovku za tepla 
10. Tepelné zpracování 
11. Odstranění okují a nečistot 
12. Kalibrace výkovku za studena 
13. Tepelné zpracování na odstranění zbytkových pnutí 
14. Kontrola tvrdosti 
15. Otryskání 
16. Výstupní kontrola 
17. Moření 
18. Expedice 

 
Technologické postupy se liší především v zařazení kalibrování výkovků. Kalibrování 

výkovků za tepla bude probíhat hned po ostřižení a lze jej provést na jakémkoli stroji pro 
zápustkové kování. 

Při volbě kalibrace za studena je potřeba použít speciální stroj. Pro tuto operaci je 
vhodný razící lis. Výhodou je dosažení větší přesnosti rozměrů a většího zpevnění materiálu. 
Výběr vhodné varianty je ovlivněn hlavně technicko-ekonomickými ukazateli - finanční 
náročností a požadavky na konečnou kvalitu výrobku. 
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3.3. Návrh výkovku 
Vzhledem k tvaru a velikosti součásti dle výkresu (1-výrobek), je nejlepší volba 

kování na lisu. Pro ni jsou navrženy všechny potřebné parametry a příslušná výkresová 
dokumentace (2-výkovek), (3-výkovek za tepla), (4-dokončovací zápustka), (5-rozmístění 
zápustek v držáku).  

 

3.3.1 Zařazení výkovku podle složitosti tvaru 
Zařazení výkovku je podle normy ČSN 429002. Toto zařazení dále určuje stupeň 

přesnosti a z nich mezní úchylky a tolerance rozměrů. 
 
Zařazení výkovku:  5320 – 4 
 
5 – tvarový druh - výkovky kruhového průřezu duté 
3 – tvarová třída - kuželovité (jehlanovité, klínovité), jednostranně osazené 
2 - tvarová skupina – H ≤ D; H > 2h1 
0 – tvarová podskupina – bez přesahu 
4- technologické hledisko – výkovky s dělící plochou kolmo na hlavní osu, nesouměrné 
 

3.3.2 Určení provedení výkovku 
Norma ČSN 429030 udává tyto možné stupně provedení výkovku: 
- Obvyklé 
- Přesné 
- Velmi přesné 
- Dle dohody 
 

Od zvoleného typu provedení výkovku se v dalším postupu návrhu odvíjí volba 
technologických přídavků, přídavků na obrábění, mezních úchylek rozměrů a tvarů. 
 

Volím obvyklé provedení. 
 

3.3.3 Přídavky na obrábění  
Přídavky na obrábění jsou voleny dle ČSN 429030, str.3, tab.1 pro obvyklé provedení 

Volí se v závislosti na největším průměru výrobku kolmo k rázu a největší výšce výkovku. 
H=100 mm, D=188 mm => přídavek ho = 3mm 

 

 
 

Obr. 34: Držák s přídavkem na obrábění 
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3.3.4.Technologické úkosy 
Technologické úkosy jsou voleny dle ČSN 429030, str.8, tab.6 podle druhu výrobního 

stroje. Velikost bočních úkosů pro zápustkové výkovky je volena z důvodu snadnějšího 
vyjímání dílu ze zápustky. Použitím vyhazovače můžeme volit menší hodnoty úkosů. 

V mém případě počítám s využitím vyhazovače až v poslední operaci, proto 
předkovací dutiny budou mít rozdílné úkosy než dutina dokončovací, obr. 35. 
 

  Operace 

Úkos Předkování Dokončení 

vnitřní 10° 3° 

vnější 5° 3° 
 

Tab. 7: Zvolené úkosy 
 

3.3.5 Poloměry zaoblení hran a přechodů 
Velikost zaoblení hran a přechodů je volena dle ČSN 429030, str.6, tab.4 

Hodnoty velikost poloměrů je dána výškou výkovku a poměrem h/f. 
Tabulka s hodnotami a schématem pro jejich určení je také v kapitole 2.2.6 této práce. 
 

 
 

a) předkovek b) hotový výkovek 
Obr. 35: Poloměry zaoblení hran a přechodů, úkosy stěn 

 

3.3.6 Volba stupně přesnosti  
Stupně přesnosti jsou voleny podle zařazení výkovku z normy ČSN 42 9030, str.10, 

tab.7 . 
 
Rozměry kolmé ke směru rázu: IT5  
Rozměry rovnoběžné se směrem rázu: IT6  
 

3.3.7 Volba mezních úchylek, tolerancí rozměrů a zaoblení 
Úchylky a tolerance rozměrů se volí dle normy ČSN 429030, str.13, tab.10 a str.14, 

tab.6 na základě stupně přesnosti. Úchylky zaoblení hran a přechodů jsou voleny také z ČSN 
429030, str. 16, tab. 13. 
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Pro IT5 kolmo ke směru rázu:   mezní úchylka rozměrů  +1,7 [mm] 
- 0,8 [mm] 

 
tolerance           T = 2,5 [mm] 

 
Pro IT6 ve směru rázu:    mezní úchylka rozměrů  +2,5 [mm] 

- 1,3 [mm] 
tolerance           T = 3,8 [mm] 

 
Poloměr hran r a přechodů R do 10 mm:   + 0,50 r + 0,50 R 

 - 0,25 r  - 0,25 R 
 

3.3.8 Určení dalších parametrů 
Ostatní potřebné parametry jsou voleny dle ČSN 429030, str. 16, 17, 18 . Upřesňují 

polohu obou polovin zápustky. 
 
Přesazení: p = 0,8 [mm] 
 
Sestřižení a otřep: g = 0,8 [mm] 
 
Jehla: a = 2,5 [mm] 
 
Průhyb: v tomto případě se průhyb neuvažuje 
 
Úchylka souososti: 0,5 [mm] 
 

3.3.9 Volba blány 
Tloušťka blány v okraji: 

489,35,944,0d4,0h bb ==⋅=⋅=  [mm]       (13) 

 
Tloušťka blány uprostřed: 

2045h5S b =⋅==  [mm]          (14) 

 
Poloměr R1: 

20h5R b1 ==  [mm]           (15) 

 
Poloměr R2 je určen graficky při konstrukci modelu výkovku: R2=75 [mm] 

 
 

Obr. 36: Blána 
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3.3.10 Návrh výronkové drážky 
Výška můstku h: 

Výšku můstku se stanový dle normy ČSN 22 8306 z nomogramu, str. 5, obr. 2 , 
příloha 4. 
 
Potřebné parametry: 
mo = 12 [kg] 
Sv = 304,81[cm2] 
Dv = 197 [mm] 
 

Z nomogramu hodnota h vychází cca. 3,7mm proto volím 4mm. 
 
Šířka výronkového můstku b: 

Platí poměr 842h2b
h

b
2 =⋅=⋅=⇒=  [mm]       (16) 

 
Hloubka zásobníku n: 

46,3244,02h4,0n ⇒=+⋅=+⋅=  [mm]        (17) 
 
Přechodový rádius: 

09,45,8004,0
200

52,30480
H04,0

200

Sv
r DD =⋅+=+=  [mm]     (18) 

 
Volím tedy přechodový rádius 4 mm. 

 
Průmět plochy výkovku s můstkem Sc: 

21382197b2DvDc =⋅+=⋅+=  [mm]        (19) 
 

356
4

3,21

4

Dc
Sc

22

=⋅π=⋅π=  [cm2]        (20) 

 

3.3.11 Návrh polotovaru 
Hustota materiálu ρ = 7860 kg.m-3  
Váha výkovku mA = 11,6 [kg] (určeno z 3D modelu výkovku) 
 
Výpočet objemu polotovaru: 

85,15855971569985,940711475827VVVV OpVýrVC =++=++=  [mm3]   (21) 

 
Objem výkovku: 
Objem výkovku je určen z 3D modelu programem Catia. 
 

VV = 1475827 [mm3] 
 
Objem výronku: 
Šířka otřepu B je pro výkovky s hmotností nad 2 kg 20 mm. 








 ⋅






 ++⋅π=






 ⋅






 ++⋅= B
2

h
nhbDB

2

h
nhboV vVýr  
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85,9407120
2

4
448197VVýr =







 ⋅






 ++⋅⋅π=  [mm3]      (22) 

 
Objem opalu: 

Velikost opalu v % je dána podle použitého ohřívacího zařízení. Ohřev bude probíhat 
v odporovým zařízení s opalem v rozmezí 0,5 až 1%. Volím 1%. 
 

( ) ( ) 1569901,085,94071147582701,0VVV VýrVOp =⋅+=⋅+=  [mm3]    (23) 

 

3.3.12Určení rozměrů polotovaru 
Při volbě polotovaru se vychází z pravidla pěchování, tj. štíhlostní poměr λ. 
 

8,25,1
D

L

0

0 ÷==λ   Volím λ = 2         (24) 

 
Výpočet předběžného průměru: 

00

2
0

C DD
4

D
V ⇒⋅λ⋅

⋅π
=  

31,100
2

85,15855974V4
D 33 C

0 =
⋅π

⋅=
λ⋅π

⋅
=  [mm]       (25) 

 
Nejbližší vyráběný průměr ty če je podle ČSN 42 5510 roven 105±1 mm. 

 
Délka polotovaru: 

12,183
105

85,15855974

D

V4
L

22
0

C
0 =

⋅π
⋅=

⋅π
⋅

=  [mm]       (26) 

 
Volím délku polotovaru 183 mm. 

 
Kontrola štíhlosti polotovaru: 

vyhovuje74,1
105

183
⇒==λ           (27) 

 
Polotovar tedy bude: Ø105 – 183 ČSN 42 5510 

 

3.4 Výpočet tvářecí síly a návrh stroje 
Velikost tvářecí síly lze provést několika způsoby. Pro možnost porovnání výsledů 

bude výpočet proveden třemi způsoby. 

3.4.1 Určení tvářecí síly dle nomogramu ČSN 22 8306 
Tvářecí síla je stanovena podle nomogramu uvedeného v ČSN 22 8306, str. 6, obr. 3,  

příloha 5. 
 
Ke stanovení potřebné síly je zapotřebí určit parametry:  

- základní přetvárný odpor kp 
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- stupeň tvarové složitosti 
- velikost plochy výkovku s výronkem v dělící rovině Sc 

 
a) Základní přetvárný odpor: 

Pro vybrané materiály je jeho hodnota v závislosti na teplotě uvedena v ČSN 22 8306 
na str.3, tab. 1.  
  

Kovací teplota ve °C 

900 950 1000 1050 1100 1150 1200 Materiál 

Základní přetvárný odpor kp 

14 221 193 148 122 108 101 95 - 

 
Tab. 8: Základní přetvárný odpor pro ocel 14 221 

 
 
b) Stupeň tvarové složitosti se určí dle ČSN 22 8306, str. 4, tab. 2, příloha 7. 

Z tabulky vyplývá , že zadaná součást patří do skupina III – součásti s vysokým 
stupněm členitosti. 
 
c) Velikost plochy výkovku s výronkem v dělící rovině Sc. 

Tato ploch byla určena již při návrhu výronkové drážky => Sc = 356 [cm2] 
 

Pro výše zmíněné parametry odpovídá dle nomogramu síla lisu 23,5 MN. 
 
 

3.4.2 Určení tvářecí síly podle Brjuchanov - Rebelskeho 
Literatura [2] uvádí pro výpočet síly lisu tento vztah: 

 

( ) V

2

V
V S

D

20
1,1D001,018F ⋅σ⋅








+⋅−=  

 

( ) [ ] 96,16kN9,1696081,3046
197

20
1,1197001,018F

2

⇒=⋅⋅






 +⋅⋅−=  [MN]   (28) 

 
Hodnota σ je určena z tabulky uvedené v Zápustkovém kování I. [1], její opis je v příloze 6. 
 
 

3.4.3 Výpočet tvářecí síly z nomogramu firmy Šmeral 
 

[ ] 24,25kN11,2524117,11013566,0KkpS6,0F tsC ⇒=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  [MN]   (29) 

 
Koeficient vlivu tvarové složitosti Kts je určen z tabulky 9. 
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Stupeň tvarové složitosti 

I. II. III. IV. V. VI. 

Koeficient tvarové složitosti Kts 

1 1,08 1,17 1,25 1,33 1,42 

 
Tab. 9: Koeficient vlibu tvarové složitosti 

 

3.4.4 Porovnání vypočtených tvářecích sil: 
Jak je z grafu 1. patrné velikosti vypočtených tvářecích sil jsou si podobné, především 

pak jsou minimální rozdíly ve velikosti sil vypočtených dle ČSN a firmy Šmeral. Určení síly 
podle Brjuchanov – Rebelského je trochu nepřesné, jelikož se při výpočtu dosazuje pouze 
průmět plochy největšího průměru výkovku (bez výronku) do dělící roviny.  
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Graf 1. – Porovnání vypočtených tvářecích sil 
 
 

3.4.5 Volba kovacího stroje 
Na základě vypočtené síly potřebné k vyrobení výkovku můžeme vybrat vhodný 

tvářecí lis. Z praxe je všeobecně známo, že vypočtená hodnota by měla být přibližně 75 % 
síly lisu. To proto, aby během provozu nedošlo k jeho přetížení následkem prudkého zvětšení 
tvářecí síly (např. při nižší dokovací teplotě výkovku). 

Na základě těchto kritérií volím svislí kovací lis LZK 3150B od firmy Šmeral Brno 
a.s. s tvářecí silou 31,5 MN. Technické parametry lisu jsou v příloze 8. 
Zápustky budou upnuty do odpovídajícího držáku pro zvolený typ lisu, tj. držák QLZK 
3150/UB. Držák je navržen pro upnutí tří kruhových zápustek nebo tří plochých zápustek.  
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3.5 Návrh rozměrů zápustky 
Rozměry výronkové drážky již byly navrženy při stanovení rozměrů můstku v kapitole 

3.3.10. 
 
Minimální vzdálenost dutiny od okraje zápustky: 

Tento výpočet je jen kontrolní, protože vnější rozměry zápustek jsou dány výrobcem 
držáku. Jejich rozměry jsou patrné z výkresu FSI-DP-005 - Umístění zápustek v držáku.  
Kontrolní výpočet dle ČSN 22 8306. 
 
1. Předkovací zápustka 

( )
( ) 581082,0108D

5HD2,0DD

1

1D1D1D1

++⋅+≥
++⋅+≥

         (30) 

2,136D1 ≥  [mm] 
 
2. Předkovací zápustka 

( )
( ) 5451252,0125D

5HD2,0DD

2

2D2D2D2

++⋅+≥
++⋅+≥

         (31) 

164D1 ≥  [mm] 
 
3. Dokončovací zápustka 

( )
( ) 105,787,1964,07,196D

10HD4,0DD

3

3DVV3

++⋅+≥
++⋅+≥

        (32) 

78,316D1 ≥  [mm] 
 
 
Mezní úchylky rozměrů dokončovací dutiny zápustky 

Velikost úchylek dokončovací dutiny jsou určeny dle normy ČSN 22 8306, str. 20, 
tab. 7. Hodnoty mezních úchylek jsou uvedeny v tabulce níže. 

 
  

Jmenovitý 
rozměr Mezní úchylky 

přes do ┴ II 

0 25 0,06 0,07 
25 40 0,07 0,1 
40 63 0,08 0,12 
63 100 0,1 0,15 
100 160 0,12 0,2 
160 250 0,15 0,25 
250 400 0,2 0,3 
400 630 0,3 0,45 

630 1000 0,4 0,6 

┴ - kolmo k rázu,   II - ve směru rázu 
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3.6 Výpočet síly pro ostřižení a děrování 
Děrování a ostřihování výkovku bude probíhat ve dvou operacích, dvěma nástroji 

umístěnými na jednom ostřihovacím stroji. Jako první odstraníme děrováním blánu. Nástroj 
pro děrování je vybaven pro lepší sejmutí výkovku ze střižníku stíračem. V druhé operaci, na 
druhém nástroji bude probíhat ostřižení výronku. Po jeho ostřižení výkovek propadne skrz 
střižnici do bedny nebo transfer. 
 
Děrovací síla: 

49,29610808,07,1F

hoRm8,07,1F

d

11d

⋅⋅⋅⋅=
⋅⋅⋅⋅=

          (33) 

[ ] 4,1744N1744347Fd ⇒=  [kN] 

 
Ostřihovací síla: 

49,61810808,07,1F

hoRm8,07,1F

d

d

⋅⋅⋅⋅=
⋅⋅⋅⋅=

          (34) 

[ ] 2,3636N3,3636161Fd ⇒=  [kN] 

 
Z výpočtu síly pro děrování a ostřihování je zřejmé, že větší síla je potřebná na 

ostřižení výronku. Proto budeme volit druh ustřihovacího lisu právě podle ostřihovaní síly. 
Jako nejvýhodnější se jeví ostřihovaní lis LDO 500A od firmy Šmeral Brno a.s. s jmenovitou 
silou 5000 kN. Technické parametry jsou v příloze 9. 
 
 
Zobrazení postupu kování po operacích: 
 

 
Obr. 37: Postup kování 
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4. Technicko - ekonomické hodnocení 

4.1 Náklady na výrobu obráběním 
 
Počet vyráběných kusů: 120 000 ks 
Hmotnost výrobku: mc = 6,1 [kg] 
Výkupní cena odpadu: Cv = 5 [Kč/kg] 
 

1) Náklady výrobních dělníků 
Rozměr polotovaru: Ø190x102 - ČSN 42 5510 
Hmotnost polotovaru: mp = 22,73 [kg] 
Cena 1 kg oceli 14 221: Cm = 37,45 [Kč/kg] 
 
Náklady na jeden kus: 

24,85173,2245,37mCN pm1m =⋅=⋅=  [Kč]       (35) 

 
Celkové náklady na materiál: 

10214880012000024,851120000NN 1mm =⋅=⋅=  [Kč]      (36) 
 

2) Mzdy výrobních dělníků 
Výrobní čas jedné součásti: tk = 1,4 [hod] 
Hodinová mzda dělníka: mv = 150 [Kč] 
 
Mzdy na jeden kus: 

2251505,1mtM vk1V =⋅=⋅= [Kč]         (37) 

 
Celkové náklady na mzdy: 

27000000120000225120000MM 1VV =⋅=⋅=  [Kč]      (38) 

 
3) Vratný odpad 

Vratný odpad je ve formě třísek. Jeho hmotnost určíme odečtením hmotnosti výrobku od 
hmotnosti polotovaru. 
 
Odpad z 1 ks: 

63,161,673,22mmm cpo =−=−=  [kg]        (39) 

 
Hmotnost celkového odpadu: 

199560012000063,16120000mm oo .celk
=⋅=⋅=  [kg]      (40) 

 
Cena za vrácený odpad: 

997800051995600cmNo vo .celk
=⋅=⋅=  [Kč]       (41) 

 
4) Dílenská režie 

Třískové obrábění činí 650% mezd dělníků. 

17550000027000000
100

650
M

100

650
Ro V =⋅=⋅=  [Kč]      (42) 
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5) Podniková režie 
Podniková režie činí 200 % mezd dělníků. 

5400000027000000
100

200
M

100

200
Rp V =⋅=⋅=  [Kč]      (43) 

 
6) Zvláštní náklady 

Cena obráběcích nástrojů: 45000 [Kč] 
 

4.2 Náklady na výrobu zápustkovým kováním 
 

1) Náklady výrobních dělníků 
Rozměr polotovaru: Ø105x183 - ČSN 42 5510 
Hmotnost polotovaru: mpv = 12,5 [kg] 
Cena 1 kg oceli 14 221: Cmv = 31,41 [Kč/kg] 
 
Náklady na jeden kus: 

63,3925,1241,31mCN pvmv1m =⋅=⋅=  [Kč]      (44) 

 
Celkové náklady na materiál: 

4711560012000063,392120000NN 1mm =⋅=⋅=  [Kč]     (45) 
 

2) Mzdy výrobních dělníků 
Výrobní čas jedné součásti: tkv = 0,5 [hod] 
Hodinová mzda dělníka: mvk = 130 [Kč] 
 
Mzdy na jeden kus: 

751505,0mtM vkkv1Vv =⋅=⋅= [Kč]       (46) 

 
Celkové náklady na mzdy: 

900000012000075120000MM 1VvVv =⋅=⋅=  [Kč]     (47) 

 
3) Vratný odpad 

Jeho hmotnost určíme odečtením hmotnosti výrobku od hmotnosti polotovaru. 
 
Odpad z 1 ks: 

4,61,65,12mmm cpvov =−=−=  [kg]       (48) 

 
Hmotnost celkového odpadu: 

7680001200004,6120000mm ovov .celk
=⋅=⋅=  [kg]     (49) 

 
Cena za vrácený odpad: 

38400005768000cmNo vov .celk
=⋅=⋅=  [Kč]      (50) 

 
4) Dílenská režie: 

Kování činí 1000% mezd dělníků. 

900000009000000
100

1000
M

100

1000
Ro Vv =⋅=⋅=  [Kč]     (51) 
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5) Podniková režie 
Podniková režie činí 200 % mezd dělníků. 

180000009000000
100

200
M

100

200
Rp Vv =⋅=⋅=  [Kč] (51) 

 
6) Zvláštní náklady 

Výroba speciálních nástrojů  - zápustek:  1. operace = 150 000 [Kč] 
2. operace = 180 000 [Kč] 
3. operace = 250 000 [Kč] 

 
- ostřihovací a děrovací nástroj: 200 000 [Kč] 

 
Náklady celkem: 780 000 [Kč] 
 

4.3 Porovnání technicko-ekonomických ukazatelů 

Technologie výroby Obrábění 
Zápustkové 

kování 

Počet kusů [ks] 120 000 120 000 

Spotřeba materiálu [kg/ks] 16,63 6,4 

Hmotnost polotovaru 
[kg/ks] 

22,73 12,5 

Doba výroby 1 ks [hod] 1,4 0,5 

 
Tab. 10: Porovnání spotřeby materiálu obráběním a kováním 

 
Z tabulky vyplývá, že zápustkové kování oproti obrábění lépe využívá materiál, snižuje 
výrobní čas jednoho dílu. 

4.4 Porovnání nákladů 
Technologie výroby 

Položka 
Obrábění Kování 

Rozdíl  

Celk. náklady na materiál 102148800 47115600 55033200 

Mzda dělníků 27000000 9000000 18000000 

Dílenská režie 175500000 90000000 85500000 

Zvláštní náklady 45000 780000 -735000 

Vratný odpad -9978000 -3840000 -6138000 

Celkové náklady 294715800 143055600 151660200 

Náklady na 1 ks 2455,965 1192,13 1263,835 

 
Tab. 11: Porovnání nákladů 

Z ekonomického porovnání je zřejmá úspora nákladů. Výrobou jednoho výkovku uspoříme 
1 264Kč. 
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Závěr 
 

Cílem této práce bylo navrhnout co možná nejlevnější postup výroby zadaného dílu, 
sloužícího jako držák ve stabilizačním ústrojí náprav  nákladních automobilů.  Držák je 
vyráběn z materiálu 14 221.1 v množství 120 000ks/rok. Díl není nijak tvarově složitý, proto 
je jeho výroba možná hned několika způsoby, ale ne všemi se dá docílit požadovaných 
mechanických vlastností při dodržení  tvarových a rozměrových požadavků. Dalším faktorem 
ovlivňujícím způsob výroby je právě požadované množství dílů. 

S přihlédnutím ke všem těmto faktorům byla zvolena  výroba zápustkovým kováním. 
S vyhlídkou pozdější automatizace jsem dal přednost výrobě na svislém klikovém lisu před 
bucharem. Tím je jasně dán směr konstrukce výkovku, navrhování přídavků na obrábění, 
technologických přídavků, rádiusů atd. Samozřejmě v souladu s platnými ČSN normami.  

Výkovek bude vyráběn na 3 operace. První je pěchování. V druhé se bude 
předkovávat přibližný tvar pro lepší zaplnění dokončovací dutiny a ve třetí bude kování 
dokončeno. Všechny tyto operace budou probíhat na jednom stroji. Přibližná síla potřebná 
právě pro dokončení poslední operace byla stanovena výpočtem na cca. 25MN. V praxi se 
ovšem tato hodnota bere jako 75% celkové síly lisu. Proto navrhuji stroj LZK 3150 firmy 
Šmeral Brno o síle 31,5 MN. K tomuto lisu je od výrobce také dodáván držák nástrojů QLZ 
3150/UC. V něm budou upnuty po stranách zápustky pro pěchování a předkování. Uprostřed 
(v ose lis) pak zápustka dokončovací. 

Jelikož se kove s výronkem a vnitřním zlobníkem bylo potřeba navrhnout také stroj 
pro jejich odstranění. Doporučuji stroj opět od firmy Smetal Brno a to ostřihovací lis LDO 
500. Jím pak bude výkovek ve sdruženém nástroji ještě za tepla nejprve proděravěn a 
následně ostřihnut. Tento postup se opět nechá automatizovat. 

 
Z ekonomického hlediska je zřejmé, zvolený postup výroby je efektivní v porovnání 

s obráběním. Platí to ovšem jen pro hromadnou a velkosériovou výrobu, jelikož jen výroba 
kovacích nástrojů je finančně hodně náročná. V mém případě je volba zápustkového kování 
dobrá. Výroba jednoho kusu držáku pomocí  kování stojí 1192,-Kč a stejný díl vyrábění 
soustružením stojí 2450,- Kč, to mluví za vše. 

 
Součástí diplomové práce je také výkresová dokumentace vyráběného dílu, výkovku, 

dokončovací zápustky a cháma rozmístění zápustek v držáku. 
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Seznam použitých symbolů 
 

Symbol Název Jednotky 

b šířka výronkového můstku [mm] 

B šířka otřepu v zásobníku [mm] 

Cm cena 1 kg oceli 14 221 [Kč/kg] 

Cv výkupní cena odpadu [Kč/kg] 

D největší průměr výrobku kolmo k rázu [mm] 

D0 průměr polotovaru [mm] 

D1 vnější průměr zápustky pro 1. operaci [mm] 

D2 vnější průměr zápustky pro 2. operaci [mm] 

D3 vnější průměr dokončovací zápustky [mm] 

db průměr na kterém je umístěna blána [mm] 

Dc průměr vákovku s výronkem [mm] 

DD1 průměr dutiny zápustky pro 1. operaci [mm] 

DD2 průměr dutiny zápustky pro 2. operaci [mm] 

Dv největší průměr výkovku [mm] 

Dv průměr výkovku bez výronku [mm] 

F síla lisu [MN]  

Fd děrovací síla [kN]  

Fs ostřihovací síla [kN]  

H největší výška výrobku [mm] 

h výška můstku [mm] 

h1 tloušťka blány [mm] 

hb tloušťka blány v okraji [mm] 

HD1 hloubka dutiny ve spodní zápustce 1. operace [mm] 

HD2 hloubka dutiny ve spodní zápustce 2. operace [mm] 

HD3 hloubka dutiny ve spodní dokončovací zápustce [mm] 

Hv nejvyšší výška výkovku [mm] 

kp základní přetvýrný odpor [MPa] 

Kts koeficient vlivu tvarové složitosti výkovku [-] 

L0 délka polotovaru [mm] 

mc hmotnost výrobku [kg] 

mo hmotnost přířezu [kg] 
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mo hmotnost odpadu z 1ks [kg] 

mocelk. celková hmotnost odpadu [kg] 

mov hmotnost odpadu z 1ks [kg] 

movcelk. celková hmotnost odpadu [kg] 

mp hmotnost polotovaru [kg] 

mpv hmotnost polotovaru výkovku [kg] 

mv hodinová mzda obráběče [Kč] 

MV celkové náklady na mzdy obráběčů [Kč] 

MV1 mzda dělníka za výrobu 1 ks [Kč] 

mvk hodinová mzda kováře [Kč] 

MVv celkové náklady na mzdy kovářů [Kč] 

MVv1 mzda dělníka za výrobu 1 výkovku [Kč] 

n hloubka zásobníku [mm] 

Nm celkové náklady na materiál [Kč] 

Nm1 náklady na 1 ks [Kč] 

No cena vráceného odpadu [Kč] 

o obvod výkovku [mm] 

o1 obvod blány [mm] 

r poloměr zaoblení vnějších hran [mm] 

R poloměr zaoblení vnitřních přechodů [mm] 

R1 poloměr zaublení přechodu mezi zásobníkem a blánou [mm] 

R2 pooměr zaoblení zásobníku [mm] 

rD přechodový rádius [mm] 

Rm pevnost materiálu v tahu [MPa] 

Ro výše mezd dělníků [Kč] 

Rp výše podnikové režie [Kč] 

Sc plocha výkovku s výronkovým můstkem [cm2] 

Sv 
průmět plochy výkovku bez výronku do roviny kolmé k 
rázu [cm2] 

T tolerance [mm] 

tk výrobní čas jedné součásti [hod] 

tkv výrobní čas jednoho výkovku [hod] 

Vc ovjem polotovaru [cm3] 

Vop objem opalu [cm3] 

Vv objem výkovku [cm3] 
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Vvýr objem výronku [cm3] 

λ štíhlost [-]  

σ pevnost materiálu na konci kování [kg/mm2] 
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Příloha 1 
 

Nomogram pro určení T při výpořtu tloušťky stěny zápustky 
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Příloha 2 
 

Nástrojové oceli na zápustky a zápustkové vložky 
 

Oceli ČSN 
Rozměr nástroje 

Legované 

malý střední velký nízko středně vysoko 

Tvrdost 
nástroje  

HB 
Poznámka k použití  

+ + +   19642   360-465 
zápustky s hlubšími a členitějšími dutinami 
pro běžné výkovky 

+ + + 19662     360-465 
výkonné zápustky s pevností do 1300 MPa 
pro malé až střední série výkovku 

+ + + 19650     360-465 
výkonné zápustky s pevností přes 1300 
Mpa pokud není k dispozici ocel 19663 

+ + + 19663     360-465 
výkonné zápustky s pevností přes 1300 
MPa pro střední série výkovků 

+ +   19665     360-465 
výkonné zápustky s pevností přes 1300 
MPa pro střední až větší série výkovků 

+ +     19740   410-485 
vysoce výkonné zápustky s vysokou 
houževnatostí - možnost chlazení vodou 

+ +     19552   410-485 
vysoce výkonné, zejména členitější 
zápustky pro velké série výkovků 

+ +     19555   410-485 
použití jako u oceli 19552,avšak s větším 
výkonem 

+ +     19556   410-485 použití jako u oceli 19552 nebo 19555 

+ +     19720   410-485 
vysoce výkonné zápustky s větší 
houževnatostí než u oceli 19721 

+         19723 410-485 
vysoce výkonné zápustky s členitějšími 
dutinami,než u oceli 19721 

+       19553   410-485 
vysoce výkonné zápustky pro jednodušší 
dutiny a velké série výkovků 

+       19541   410-485 
vysoce výkonné zápustky s požadavkem 
chladit nástroje vodou 

+       19554   410-485 
vysoce výkonné zápustky pro jednodušší 
dutiny a velké série výkovků 

+         19721 410-485 
vysoce výkonné nejvýše namáhavé 
zápustky pro velké série jednodušších 
výkovků 

+       19564   410-485 
vysoce výkonné, nejvýše namáhané 
zápustky, náhrada za ocel 19721 
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Příloha 3 
 

Vlastnosti oceli 20MnCr5 
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Příloha 4 
 

Nomogram pro určení výšky můstku 
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Příloha 5 
 
 

Nomogram pro určení síly lisu 
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Příloha 6 

 
Pevnost oceli při teplotě konce kování 

 

σ [kg/mm2] při kování v zápustce 

Charakteristika oceli 

na 
bucharech 

na 
klikových 

lisech 
na VKS 

Ostřižení 
výronku za 

tepla 

Konstrukční uhlíkové oceli s obsahem 
uhlíku do 0,25 % 

5,5 6 7 10 

Konstrukční uhlíkové oceli s obsahem 
uhlíku větším než 0,25 % nebo 
konstrukční nízko legované oceli s 
obsahem uhlíku do 0,25 %  

6 6,5 8 12 

Konstrukční nízko legované oceli s 
obsahem uhlíku větším než 0,25 %  

6,5 7 9 15 

Vysoce legované konstrukční oceli 7,5 8 10 20 

Legované nástrojové oceli 9 - 10 10 - 12 12 - 14 25 
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Příloha 7 
 
 

Stupně tvarové složitosti výkovků 
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Příloha 8 
 

Svislý kovací lis LZK 3150B 
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Příloha 9 
 

Ostřihovací lis LDO 500A/S 
 
 

 
 


