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ABSTRAKT 

ŽIŽKA Jiří: Problematika zápustkového kování na bucharech. 

 

Tato práce se zabývá problematikou zápustkového kování na bucharech, což je technologie 

využívaná především pro výrobu tvarově a výskově různorodých a členitých součástí s žebry 

a výstupky. Výkovky se zhotovují na několik úderů pomocí nástrojů zvaných zápustky. Při 

návrhu výkovku se vychází s výkresové dokumentace. Pro úspěšné vykování součásti je třeba 

správně zvolit  kovací teplotu, dělicí rovinu, přídavky a tolerance. Buchary jsou stroje 

pracující rázem, využívají kinetickou energii na tváření materiálu. Je pro ně charakteristická 

dobrá stoupavost materiálu a zaplňování hlubších dutin ve směru rázu. Používá se několik 

druhů, jsou to například buchary padací nebo dvojčinné a další. 

 

Klíčová slova: tváření, kování, zápustkové kování, zápustka, buchar 

ABSTRACT 

ŽIŽKA Jiří: Issues of hammer die forging 

 

This bachelor thesis deals with issues of hammer die forging which is technology that is 

mainly used for the production of shaped and height-versatile and rugged forgings with ribs 

and protrusions. Forgings are made by several blows of the tools which are called dies. 

Design of forgings is based on drawing documentation. For successful production of the 

component it is important to choose right forging temperature, parting line, required additions 

and tolerances. Hammers are machines which work with hit energy, they use kinetic energy 

for forming the material. Their characteristic features are good climbing of the material and 

filling deeper chambers in direction of the hit. Several types of hammers are used, for 

example fall hammer or double acting hammer and more. 

Keywords: forming, forging, die forging, die, hammer  
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ÚVOD [14], [23], [25], [29], [30] 

 Kování patří mezi jednu z nejstarších technologií, jejíž kořeny sahají až do starověku do 

doby měděné. Lidé tuto technologii používali zejména pro výrobu nástrojů a zbraní. Původně 

šlo pouze o ruční kování, ovšem už kolem 12. století došlo k mechanizaci v podobě 

tzv. hamrů. V 19. století došlo k velkému pokroku, když byl vynalezen parní stroj a díky tomu 

vznikly první strojní buchary. V současné době se kované součásti objevují ve všech 

oblastech průmyslu, hlavně tam, kde je potřeba vysoká pevnost. 

 Kování je způsob výroby součástí objemovým tvářením za tepla, při němž dojde 

k přeměně výchozího materiálu na předkovek nebo hotový výkovek, což se děje účinkem 

tlakových přetvárných sil. Přetvoření probíhá vlivem úderů nebo klidně působící silou. 

Výhodou této technologie je, že se obdrží příznivý průběh vláken a dochází ke zjemnění 

výchozí struktury materiálu, čímž se zlepšují jeho mechanické vlastnosti. Vyrábět lze součásti 

od jednoduchých po poměrně složité tvary. Příklady zápustkových výkovků jsou na obr.1. 

 Při této technologii se využívá ruční nebo strojní varianty, kde podle druhu použitých 

nástrojů se dá rozdělit na volné a zápustkové. Ze strojů se při zápustkovém kování používají 

lisy nebo buchary, přičemž na variantu s buchary je zaměřena tato práce.  

 

 
  

Obr. 1 Příklady zápustkových výkovků [30] 
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1 ZÁPUSTKOVÉ KOVÁNÍ NA BUCHARECH  [9], [11], [25], [27], [29], [31] 

 Zápustkové kování je tváření materiálu za tepla v dutině kovacího nástroje, který se nazývá 

zápustka, ta je většinou složena ze dvou dílů (horní a dolní). Uvnitř obou dílů se nachází 

dutina, která má negativní tvar hotového výkovku, ale její rozměry jsou zvětšeny o hodnotu 

smrštění. Princip zápustkového kování na bucharu je takový, že výchozí polotovar ohřátý na 

potřebnou kovací teplotu se vloží do spodní poloviny zápustky a následně se dutina v nástroji 

vyplní v důsledku působení úderů 

horní poloviny zápustky na 

materiál (obr 2). Kove se obvykle 

více údery, až dokud obě 

poloviny na sebe nedosednou. 

Aby bylo zajištěno, že se dutina 

vyplní celá, musí být objem 

polotovaru o něco větší, než je 

objem konečného výkovku. 

Vzniklý přebytečný materiál je 

vytlačen do výronkové drážky, 

která se nachází kolem celého 

tvaru dutiny, nazývá se výronek, 

ten je poté ostřižen na 

ostřihovacím lisu.  

 Zápustkovým kováním se dosahuje vysokého stupně prokování, v materiálu se vytváří 

vlákna, která kopírují obrys výkovku, to vše zlepšuje jeho mechanické vlastnosti, a přesnost 

hotových součástí se pohybuje běžně kolem IT12 až IT16, výjimečně IT9. Ovšem i přesto se 

musí všechny funkční plochy dále obrobit na požadovanou přesnost. Kování na bucharu 

umožňuje kovat tvarově různorodé, výškově členité i nesouměrné výkovky, které mohou mít 

štíhlá žebra a vysoké výstupky. 

 Jak již bylo zmíněno, buchary pracují údery beranu, přičemž největší potřebná síla je při 

posledním úderu (obr. 3). Dopadové rychlosti beranu jsou vysoké, mohou dosáhnout rychlosti 

až 9 m.s-1, z toho důvodu je hloubka 

a trvání vnikání do materiálu velmi 

malá, takže účinek je spíše 

povrchový. Další důsledky rázových 

účinků bucharu jsou větší rychlost 

tečení a snadnější zaplnění hlubších 

dutin ve směru a proti směru rázu 

a lepší zaplnění horní zápustky. Tyto 

vlastnosti jsou způsobeny jako 

důsledek setrvačných sil a většího 

ochlazení materiálu ve spodní části, 

v níž je delší dobu v dotyku 

s povrchem zápustky. 
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Obr. 2 Princip zápustkového kování [31] 

Obr. 3 Rázová práce bucharu [11] 



 

2 PŘÍPRAVA POLOTOVARU [8], [10], [13], [25], [29], [33] 

 Pro zápustkové kování na bucharu se jako výchozí materiál používají vývalky, což jsou 

polotovary vytvořené válcováním. Pro další zpracování je nutné vývalky rozdělit na 

jednotlivé polotovary o hmotnosti vypočtené pro výchozí materiál daného výkovku. Můžou to 

být různé špalky, špalíky, přířezy nebo nápichy. Pro dělení se nejčastěji používají tyto 

metody: 

• Řezání - jedná se o dělení materiálu pásovou nebo kotoučovou pilou. Výsledkem jsou 

čisté a rovnoběžné řezné plochy a přesná délka dělených polotovarů, jde však o málo 

produktivní metodu. Používá se pro přesné zápustkové výkovky a řezání vývalků 

největších průřezů. 

• Stříhání - jedná se oddělování částí materiálu pomocí protilehlých břitů nožů. Stříhání 

je nejvíce produktivní způsob dělení, navíc je velmi hospodárné, protože nevzniká 

žádný odpad, a proto jde o nejpoužívanější metodu. Nevýhodou je horší kvalita střižné 

plochy. 

• Lámání - na polotovaru se v určitém místě označí a vytvoří zářez o dostatečné 

hloubce, položí se na pevné podpory, trn zatlačí na polotovar, ve špičce zářezu se 

koncentruje napětí, které překročí mez pevnosti a dojde k lomu. Uplatňuje se 

u tvrdších ocelí a vývalků větších průřezů. Metoda je produktivní, kvalita povrchu 

plochy v místě lomu je horší. 

 

 Připravený polotovar je nutné ohřát na určitou kovací teplotu. Dodržení a správná volba 

optimálních tvářecích teplot je nezbytná pro získání kvalitních výrobků. Čím více je materiál 

ohřátý, tím více je tvářitelný a jeho deformační odpor nižší, čimž se snižuje opotřebování 

zápustek a také spotřeba 

energie. Je důležité, aby se 

součást prohřála 

rovnoměrně v celém 

objemu, jinak by došlo 

k vadám součásti. Kovací 

teploty jsou pro různé 

materiály odlišné, přičemž 

oceli jsou nejlépe tvárné 

v oblasti austenitu.      

V Fe-Fe3C diagramu je 

horní hranice kovací 

teploty ocelí v zásadě 

vymezena křivkou solidu 

a nachází se 200 až 300°C 

pod ní, spodní hranice je 

vymezena přeměnou fáze 

γ     v α (obr. 4). Pro 

zápustkové  výkovky   jsou 
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                          Obr. 4 Kovací teploty v diagramu Fe-Fe3C [29] 



 

kovací teploty obvykle vyšší než pro volné výkovky. Většinou se kove na horní hranici teplot 

kvůli lepší zatékavosti oceli. Setrvání na vysokých teplotách ale nesmí trvat příliš dlouho, 

jinak dochází ke zhrubnutí zrna, což je 

nežádoucí a zhoršují se mechanické 

vlastnosti, proto je důležité teploty 

kontrolovat. Pokud zrno zhrubne, ale 

při kování je dostatečně velký stupeň 

deformace, tak se zrno zjemní (obr. 5). 

Pokud tomu tak není a zrno zůstává 

hrubé, musí po kování následovat další 

tepelné operace, aby se zrno zjemnilo. 

Z tohoto důvodu se mají kovací teploty 

přizpůsobovat stupni deformace, 

obzvláště pro konečné teploty, při 

kterých už bývají deformace malé. 

 

 

 Pro správné ohřátí materiálu je důležité nejen dodržení správných teplot, ale také způsob 

ohřevu. Při ohřívání dochází v materiálu ke vzniku nebezpečného vnitřního pnutí, ke kterému 

jsou některé oceli náchylné více a některé méně, proto se rozlišuje ohřev jednostupňový 

a vícestupňový. V prvním případě probíhá ohřev přímo na horní kovací teplotu nejvyšší 

možnou rychlostí, používá se u nízkouhlíkových a nízkolegovaných ocelí, vykazující vysokou 

plasticitu a tepelnou vodivost. V druhém případě je ohřev rozdělen na více částí. Významná je 

teplota, při níž ocel přechází z pružného do plastického stavu, pohybuje se kolem 500°C, do 

této teploty je ohřev choulostivý a musí probíhat pomalu. Jakmile dosáhne vnitřek předkovku 

této teploty, je materiál dostatečně plastický, ohřev už není tak nebezpečný a je možné ohřívat 

vyšší rychlostí. Tento ohřev se uplatňuje pro oceli s vyšším obsahem uhlíku a středně až 

vysocelegované oceli. Při ohřívání polotovaru se vyskytují následující jevy: 

• Propal - tento jev vzniká v důsledku působení pecní atmosféry, která obsahuje 

okysličující plyny. Dochází k oxidaci povrchových vrstev ohřívaného tělesa 

a následně vzniká na povrchu vrstva okují, ty ale následně vlivem úderů při kování na 

bucharech částečně z povrchu odlétávají. Okuje mají špatný vliv na rozměry a jakost 

výkovků, často dochází k jejich zakování a zvyšují opotřebení zápustky. 

• Oduhličení - jde o ochuzování povrchu materiálu o uhlík. Probíhá současně s oxidací, 

avšak do větší hloubky. Je nebezpečné zejména u přesných zápustkových výkovků, 

kovaných bez přídavků na obrábění, neboť oduhličená vrstva nedosahuje po tepelném 

zpracování potřebné tvrdosti. 

• Přehřátí a spálení - k přehřátí dochází při delším setrvání na velmi vysokých teplotách, 

nastává zhrubnutí zrna, což zhoršuje plastické vlastnosti oceli. Při ohřevu blízko 

teplotě tavení dojde ke spálení oceli, nastává natavení hranic zrn a úplné znehodnocení 

oceli. Náprava už není možná, na rozdíl od přehřátí, kdy je možno následky odstranit 

dostatečným prokováním nebo speciálním difuzním žíháním. 
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Obr. 5 Kovací diagram [29] 



 

K ohřevu materiálů v kovárnách se používají pece. Rozlišují se různě, například podle druhu 

paliva, podle způsobu ohřevu, podle pohybu materiálu atd.. K zápustkovému kování se 

používají některé druhy plynových pecí a elektrické pece: 

• Plynové pece - u těchto pecí teplo předávané polotovaru vzniká spalováním směsi 

plynů, které jsou do spalovací komory přiváděné pomocí jednoho či více hořáků. Jde 

o směs plynu a předehřátého vzduchu, podíl těchto složek se reguluje pomocí hořáků 

a vytváří se tak neutrální, oxidační nebo redukční plamen. Plynové pece mohou být 

komorové nebo průchozí. Komorové pece jsou konstrukčně jednoduché, nevýhodou je 

neplynulý ohřev a průchod materiálu. Průchozí pece mají jednotlivé části vyhřívány na 

rozdílnou teplotu, materiál se tak může postupně ohřívat potřebnou rychlostí. 

K zápustkovému kování se používá pár druhů komorových pecí, z průchozích pecí to 

jsou pak pece narážecí, karuselové (obr. 6), talířové a štěrbinové. 

• Elektrické odporové pece - ohřívaným polotovarem prochází střídavý proud o velké 

intenzitě a nízkém napětí, teplo v materiálu vzniká z důvodu jeho elektrického odporu. 

Výhodou je, že teplota se dá dobře regulovat pomocí elektrického příkonu, je v celém 

ohřívaném průřezu prakticky stejnoměrná a ohřev probíhá velmi rychle. U těchto pecí 

se dá vytvořit umělá atmosféra, což snižuje tvorbu okují. 

• Elektrické indukční pece - jedná se o nejpoužívanější ohřev v zápustkovém kování, při 

němž se polotovar umístí do cívky (obr. 7), kterou prochází střídavý proud, tím se 

kolem cívky vytvoří proměnné magnetické pole, které v daném polotovaru indukuje 

vířivé proudy, následně v předmětu vzniká teplo na základě jeho elektrického odporu. 

Intenzita proudů směrem ke středu materiálu slábne a tím se materiál hůře prohřívá, 

proto je nutné správně nastavit frekvenci proudů. Mezi výhody indukčního ohřevu 

patří jeho vysoká účinnost, zmírnění oduhličení a tvorby okují a čistší provoz 

v kovárně, nevýhodou jsou vysoké pořizovací náklady. 

 

 
                   Obr. 6 Karuselová pec [33]                         Obr. 7 Indukční ohřev [8]  
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3 NÁVRH VÝKOVKU [1], [9], [13], [28] 

 Než se navrhnou samotné zápustky pro kování, je nutné s ohledem na výrobní stroj provést 

návrh výkovku (obr. 8). Při návrhu výkovku se vychází z výkresu hotové obrobené součásti. 

Nejdříve je potřeba zhodnocení součásti z technologických a ekonomických hledisek, při 

němž se volí nejvýhodnější tvar výkovku pro potřeby zápustkového kování a jak lze součást 

kovat nejefektivněji. Dále je pro zhotovení výkresu výkovku třeba: 

• určit polohu a průběh dělicí roviny 

• určit přídavky na obrábění 

• určit technologické přídavky, jako jsou zápustkové úkosy, poloměry zaoblení, tvar 

a rozměry předkovaných dutin a blán na děrování 

• určit mezní úchylky a tolerance 

 
Obr. 8 Náčrt výkovku [28] 

3.1 Dělicí rovina [1], [4], [13], [19] 

 Jedná se o rovinu, která je stanovená oblastí doteku spodní a horní části zápustky a její tvar 

plochy se řídí tvarem výkovku. Může být rovná, lomená nebo složená z úseků vodorovných, 

šikmých a válcových. Některé výkovky mají dělicí rovinu ještě složitější, je navrhována 

pomocí prostorových souřadnic. Hlavním požadavkem na volbu dělicí roviny je, aby bylo 

umožněno snadné vyjmutí výkovku z dutiny zápustky ve směru úderu bucharu. Aby se 

výkovek dal snadno vyjímat, musí být všechny jeho boční stěny opatřeny zápustkovými 

úkosy, tudíž na bočních stěnách výkovků nesmí být žádné dutiny. Pokud je ve výkovku 

kovaném na bucharu prohloubení, je možné jen ve směru úderu bucharu. Při konstrukci dělicí 

roviny je snaha držet se těchto zásad: 

• zajištění snadného vyjmutí výkovku ze zápustky 

• zaplnění dutiny zápustky je vhodnější pěchováním než protlačováním 
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• obvykle se dělicí rovina klade do roviny dvou největších, vzájemně kolmých rozměrů 

výkovku, nebo do roviny souměrnosti výkovku, od této zásady se ustupuje, pokud se 

jinou volbou dělicí roviny dosáhne značné úspory na váze výkovku a odpadu 

• dělicí rovina by měla umožnit dokonalé ostřižení výronku 

• umístění vyšší části výkovku do horního dílu zápustky 

• ovlivnění správného průběhu vláken 

• možnost kontroly vzájemného přesazení zápustek 

 

Na obr. 9 jsou příklady správného a špatného zvolení dělicí roviny. 

 

 
Obr. 9 Příklady umístění dělicí roviny [19] 

3.2 Zařazení výkovků [1], [5], [6] 

 Všechny výkovky je potřeba zařadit do různých kategorií podle jejich tvaru a velikosti. 

Zařazení výkovku je potřebné z důvodu správného určení přídavků a tolerancí. K tomuto 

zatřídění výkovků slouží norma ČSN 42 9002, která rozděluje výkovky pomocí pěti čísel: 

 

 XXXX - X   1.číslo - tvarový druh (přímé, ohnuté, duté, plné, vidlice) 

     2.číslo - tvarová třída (změny průřezu) 

     3.číslo - tvarová skupina (štíhlostní poměr, délka) 

     4.číslo - tvarová podskupina (přesah poměrů) 

     5.číslo - technologické hledisko (souměrnost, dělicí rovina) 

 

 

 Dále se podle tvarového zařazení výkovku zvolí stupeň přesnosti výkovku, což se provádí 

podle normy ČSN 42 9030. Přesnost provedení se dělí na čtyři druhy, obvyklé provedení, 

přesné provedení, velmi přesné provedení, provedení dle dohody, pro buchary platí obvyklé 

provedení. 
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3.3 Přídavky na obrábění [1], [5], [7], [13] 

 Hotové výkovky často nejsou dostatečně přesné a nemají potřebnou kvalitu povrchu, proto 

je nutné je následně obrábět. Přídavky materiálu na obrábění se používají pouze na 

tzv. funkční plochy a na výkovky, u kterých je třeba velká rozměrová přesnost, hladkost 

a dobrá jakost povrchu, to je zejména důležité u součástí určených k následným povrchovým 

úpravám, jako je např. cementování, nitridování apod.. Jednou z příčin znehodnoceného 

povrchu výkovku je vrstva okují na povrchu, což způsobuje jeho velkou drsnost. Vrstva 

pokrytá okujemi se odstraňuje především mořením, pískováním nebo otloukáním v bubnu. Po 

této operaci však zůstává povrch značně členitý, což je potřeba odstranit. Mezi další faktory 

ovlivňující velikost přídavků na obrábění patří oduhličení, které vzniká do určité hloubky pod 

povrch součásti, a povrchové vady, jako jsou šupiny, trhliny, přeložky apod., jež často sahají 

příliš hluboko a jsou hlavní příčinou zmetkovitosti výkovků. Všechny tyto činitele je nutné 

odstranit obráběním. K určení přídavků na obrábění slouží norma ČSN 42 9030 a vychází se 

z přesnosti provedení výkovku. Přídavky jsou pro všechny rozměry stejné (obr. 8) a jsou 

určeny dle největšího rozměru hotového výkovku ve směru kolmo k rázu a podle jeho 

největší výšky. 

 

3.4 Technologické přídavky [1], [5], [7], [13], [16] 

 Finální tvar součástí často nebývá vhodný ke kování v zápustkách, proto se kromě 

přídavků na obrábění používají i přídavky technologické, které upravují výkovek na vhodný 

tvar (obr. 8). Z technologického hlediska to jsou zejména nutné boční úkosy, zaoblení hran 

a přechodů, zvětšení tloušťky stěn žeber a den tenkostěnných výkovků na minimální tloušťku, 

kterou je možno ekonomicky a kvalitně kovat. Dalšími případy, kdy je nutno použít 

technologických přídavků, jsou například výkovky s příliš členitými plochami s úzkým 

a hlubokým vybráním, dále pak to jsou výkovky s dutinami a vybráním ve směru kolmém 

k pohybu beranu bucharu, které nelze vykovat, a proto musí být vyplněny technologickým 

přídavkem. 

• Zápustkové úkosy - v podstatné míře ulehčují vyjímání výkovku ze zápustkové dutiny 

a jejich velikost závisí v první řadě na velikosti a tvaru výkovku, čím větší je poměr 

výšky k šířce, tím jsou i úkosy větší a naopak, dále na druhu materiálu, neboť těžko 

tvářitelné materiály vyžadují větší úkosy něž lehce tvářitelné, například dural 

potřebuje téměř poloviční úkosy oproti oceli, a nakonec závisí také na druhu 

použitého stroje. Z důvodu nízké trvanlivosti bucharových zápustek a zeslabení 

průřezu zápustky pod dutinou v místech největšího úderu není možné pro vyjmutí 

výkovku z dutiny zápustky použít mechanických vyhazovačů, proto se u bucharů 

používá větších zápustkových úkosů, což značně usnadňuje ruční vyjmutí výkovku 

z dutiny. Hotové výkovky drží v dutině třením, jejich vyjmutí usnadňují zápustkové 

úkosy tím, že zkracují dráhu působení tohoto tření. Je ovlivněno mnoha faktory, 

například drsnost a mazání povrchu dutiny, rychlost chladnutí výkovku, velikost 

a směr smrštění výkovku atd. Úkosy se dají dělit na vnější a vnitřní. U vnějších úkosů 

se smršťováním při chladnutí výkovku tvoří vůle mezi povrchem výkovku a stěnou 

dutiny, kdežto u vnitřních úkosů dochází k přitlačení povrchu výkovku ke stěnám 

dutiny, z toho důvodu musí být vnitřní úkosy větší než vnější. Ke kování na bucharech  
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bývají  používány  úkosy o  velikosti  3°; 5°; 7°; 10°; 12° a 15°. Při  úkosech  menších 

než 3° je vyjímání výkovku bez vyhazovačů obtížné a při 15° úkosech lze vyjmout 

výkovek libovolně složitý a velký. 

• Zaoblení hran a přechodů - při konstrukci výkovku je velmi důležité zvolit vhodné 

poloměry zaoblení hran a přechodů kvůli správnému tečení materiálu a snížení 

namáhání zápustky, omezení vzniku různých chyb výkovku a také z důvodu 

snadnějšího vyjmutí výkovku z dutiny zápustky. Poloměry zaoblení musí být 

dostatečně velké, při malých poloměrech dochází k horšímu zaplňování dutiny 

zápustky, navíc se v oblasti malých poloměrů koncentrují napětí vznikající při úderu, 

která způsobují vznik trhlin, ty jsou pak příčinou rychlého opotřebení a rozbití 

zápustek. Dalším problémem je otupení hran zápustky s malým poloměrem, 

následkem toho dochází k napěchování a lepení materiálu k zápustce, jejíž dutina se 

pak musí brousit. Vhodné poloměry zaoblení také snižují možnost vzniku různých 

chyb výkovku, tvářený kov bývá porušován ostrou hranou dutiny, která může 

přeseknout vlákna, a tak vzniknou povrchové záhyby a přeloženiny v těle výkovku. 

Tento přídavek také pomáhá snadnějšímu vyjímání výkovku z dutiny. Nejvhodnější 

by bylo volit zaoblení co největší, to však zvyšuje spotřebu materiálu, proto se 

hodnoty zaoblení určují podle normy. Podle té se určuje velikost zaoblení v závislosti 

na poměru výšky a šířky každé dutiny zvlášť. Volba zaoblení nikdy nesmí zmenšovat 

přídavky na obrábění. 

• Tloušťka dna, blány a stěny výkovku - pro menší namáhání zápustky a zvýšení její 

životnosti je potřeba také určit vhodnou minimální tloušťku dna, blány a stěny 

výkovku (obr. 10). Tyto hodnoty minimálních tlouštěk se určují podle platné normy na 

základě největšího rozměru výkovku ve směru kolmo k rázu a největší výšky 

hotového výkovku. 

 
Obr. 10 Nejmenší tloušťka dna a stěny výkovku [5] 

 

Součásti, které mají průchozí díry, není možné vykovat i s touto průchozí dírou, proto 

se  díra pouze předkove do úrovně tzv. blány, která se zde nechává. Blánu je potřeba 

po vykování prostřihnout zároveň s ostřihováním výronku. Pokud je blána příliš tenká, 

může způsobit potíže při dokování výkovku, pokud je nadměrně tlustá, je potřeba větší 

síly při děrování, navíc dochází k větší ztrátě materiálu. Obvyklé provedení  

blán     zápustkových    výkovků    je  zobrazeno  na  obr. 11a .  V  případech,  kdy   je 
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 𝑑 − 1,25𝑅 > 26𝑚𝑚 , je doporučeno použít místo rovné blány vhodnější blánu 

s úkosem do středu (obr. 11b). U výkovků, které jsou nízké a mají velké průměry díry, 

by mohly vzniknout přeloženiny v případě použití předchozích blan, proto se používá 

ještě další druh, tzv. blána s „kapsou” (obr. 11c), při jejímž vzniku se kov nerozhání, 

ale naopak se tlačí od obrysu blány, aby vytvořil tvar kapsy. 

 

 

Obr. 11 Provedení blán [16] 

 

3.5 Mezní úchylky a tolerance [5], [7] 

 Hodnoty mezních úchylek a tolerancí obsahují úchylky rozměrů a tvarů, a stanovují se 

podle normy ČSN 42 9030. K určení mezních úchylek a tolerancí rozměrů je třeba výkovek 

nejprve tvarově zařadit, podle tvarového zařazení se zvolí stupeň přesnosti výkovku 

a nakonec se z dané tabulky přesnosti z největšího rozměru výkovku ve směru kolmo k rázu 

a ve směru rázu určí jednotlivé hodnoty. Tabulkové hodnoty jsou udávané pro vnější rozměry, 

pro vnitřní rozměry platí tytéž hodnoty, ale s opačnými znaménky.  

 Jako tvarová úchylka je myšlena změna zaoblení hran a přechodů, pro tyto úchylky je 

stanovena obdobná tabulka, jejíž hodnoty závisí na velikosti vnějšího a vnitřního zaoblení, 

tyto hodnoty se následně vynásobí poloměrem zaoblení hrany nebo přechodu. Do tvarových 

úchylek dále patří dovolené přesazení, otřep, sestřižení, jehla, průhyb, úchylky souososti nebo 

stopy po vyhazovačích. Součet všech úchylek nesmí být větší než velikost přídavku na 

obrábění. Příčinou nepřesnosti zápustkového kování a vznikem těchto úchylek může být 

nepřesnost výroby zápustek, vliv ohřevu materiálu, změna tvaru dutiny zápustky opotřebením 

nebo deformací kováním a dalšími ostatními vlivy jako například rozměry polotovaru, 

vedením beranu bucharu a další. 
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4 NÁSTROJE PRO BUCHARY [1], [11], [13], [16], [20], [22], [26], [29] 

 Nástroje, jenž se používají pro zápustkové kování, se nazývají zápustky. Většinou se 

skládají z horního a spodního dílu, horní zpravidla koná pracovní pohyb a nachází se na 

beranu bucharu, kdežto spodní je pevný a je upevněn na stole bucharu, výjimku tvoří 

protiběžné buchary, kde je spodní díl uložen taktéž na beranu a koná pohyb. V zápustkách se 

nachází dutiny negativního tvaru výkovku, které jsou postupnými údery zaplňovány, pouze 

jsou zvětšeny o hodnotu smrštění. Podle stanoveného počtu, rozměrů a umístění těchto dutin 

se volí rozměry zápustkového bloku. Při navrhování zápustky je potřeba znát výkres výkovku, 

údaje o výchozím materiálu a navržený buchar. Z těchto údajů se dále stanovuje počet 

operací, přípravné a dokončovací dutina, výronková drážka, vedení, vložkování, rozměry 

zápustky, nakonec také materiál a jeho tepelné zpracování. 

 Zápustky pro buchary jsou s otevřenou dutinou (obr. 12), do níž se vkládá materiál, který 

má objem větší, než je objem finálního výkovku, ten postupně vyplňuje dutinu zápustky 

a jeho přebytek vytéká do výronkové drážky vedené okolo celého tvaru dutiny, kde tvoří 

tzv. výronek, jenž je poté ostřižen. 

 
Obr. 12 Bucharová zápustka s otevřenou dutinou [26] 

 

Podle počtu dutin se rozlišují zápustky jednodutinové (jednorázové) a vícedutinové 

(postupové). Při kování na bucharech se dříve používaly vícedutinové (obr. 13), v nichž se 

kovalo v několika po sobě jdoucích operacích, které 

polotovar nejdříve potřebně předkovaly a nakonec 

dokovaly na konečný tvar. V dnešní době se používá 

zápustek jednodutinových, kdy se kov postupnými 

údery tváří v jedné dutině, která má tvar odpovídající 

tvaru hotového výkovku a je doplněna o výronkovou 

drážku po obvodě. Kove se optimálním počtem 

úderů, neboť při kování pouze jedním úderem nemusí 

dojít k úplnému vyplnění dutiny, hlavně u složitějších 

výkovků, nebo dochází k tvorbě trhlin z důvodu 

rychlého přemístění kovu, a při kování příliš velkým 

počtem úderů zase dochází k velkému tepelnému 

namáhání zápustky. Jako předkovky se používají polotovary předkované volným kováním, 

pomocí podélného válcování nebo příčného klínového válcování. V případě, že je třeba zvýšit 
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Obr. 13 Vícedutinová zápustka [29] 



 

životnost nástroje nebo je součást složitější, používá se postupové kování ve více dutinách 

podobně jako dříve ve vícedutinových zápustkách, přičemž každá dutina má svoji zápustku 

a kove se na více strojích. Při tomto způsobu kování je důležité, aby nedocházelo 

k prodlevám, buchary musí být rovnoměrně vytíženy, proto by měl být jejich výkon zhruba 

stejný. Jednotlivé dutiny lze rozdělit na: 

• Dutina zužovací - polotovar se zde kove jedním úderem, bez pootočení, kov se 

přemísťuje ve směru podélné osy, na některých jeho místech se průřez redukuje, jinde 

se pěchuje. 

• Dutina rozdělovací otevřená (obr. 13a) - tato dutina slouží k přemístění materiálu ve 

směru podélné osy stejně jako dutina zužovací, avšak dochází k většímu napěchování 

a redukci v příčném průřezu, materiál se kove na 2 až 4 údery s pootáčením o 90°. 

• Dutina pro otáčivé kování (roler) - je to nejběžnější přípravná dutina, která obvykle 

následuje pro předchozím prodlužování polotovaru, při kování se s polotovarem otáčí 

kolem podélné osy o 90°. Výhodně se tato dutina používá pro předkování osově 

souměrných výkovků, jejichž předkovek má kruhový průřez. Průřez dutiny má tvar 

oválu, při určování jejích rozměrů se vychází z výpočtu průřezů nebo objemů výkovku 

v jednotlivých úsecích s ohledem na to, aby se dutina zcela nezaplnila a tím nedošlo k 

vytvoření výronku, jenž by se při dalším kování zakoval. 

• Dutina prodlužovací (obr. 13b) - používá se pro hrubé rozdělení materiálu 

v jednotlivých průřezech, původní průřez se redukuje a zvětšuje se délka předkovku, 

děje se tak při současném otáčení kolem podélné osy. Tato operace následuje téměř 

vždy jako první po vykování úchytky pro kleště. Funkční plochy dutiny se řeší buď 

jako rovnoběžné nebo do tvaru oválu. Rovnoběžné jsou používány, pokud jako další 

operace následuje kování v roleru a nevadí stopy jednotlivých úběrů. Oválné se 

používají, když následuje kování jedním úderem v tvarovací nebo ohýbací dutině bez 

rolování, po kování v této dutině jsou stopy po úběrech málo znatelné. Prodlužovací 

dutina se nachází obvykle v levém rohu zápustky a její umístění může být přímé nebo 

šikmé. 

• Dutina tvarovací - kováním jedním nebo dvěma údery se materiál v této dutině tvaruje 

na tvar obrysu hotového výkovku v dělicí rovině, při kování se materiál neotáčí. 

Celkový tvar dutiny je buď větší, nebo menší než obrys hotového výkovku, záleží na 

technologii, její šířka musí být o 10 až 20 mm větší než šířka kovaného předkovku. 

• Dutina ohýbací (obr. 13c) - touto dutinou se ohýbá buď základní polotovar, nebo 

předkovek, vyjímečně se ohýbá hotový ostřižený výkovek. Dutina se musí konstruovat 

tak, aby byl ohýbaný předkovek podepřen na dvou místech a byl ve vodorovné poloze, 

to lze zajistit vhodným dorazem nebo zapuštěním části předkovku. U ostrých ohybů je 

možnost vzniku přeloženin, proto poloměry zaoblení a přechody musí být co největší. 

• Dutina oddělovací (utínka) - používá se k odseknutí hotového výkovku od tyče nebo 

k oddělení dvojkusů kovaných s otáčením. Utínka se nachází v kterémkoli rohu 

plochy zápustky podle potřeby, na šikmo natočená. Utínka slouží také k odstřižení 

tzv. úchytky, která se vytváří na předkovcích, aby kovář mohl s kovaným materiálem 

manipulovat pomocí kleští. Pro úchytku je v každé dutině vytvořeno vybrání. 
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• Dutina předkovací (obr. 13d) - kováním v této dutině se předkovek co nejvíce přiblíží 

tvaru dokončovací dutiny. V případě složitých a obtížných výkovků má dutina 

usnadnit zaplňování dutin v oblastech úzkých žeber, obtížných přechodů a ostrých 

hran, tím se zvyšuje životnost dokončovací dutiny, což je hlavním účelem. Předkovací 

dutina nemá výronkovou drážku, jsou zde větší zaoblení hran, větší úkosy a mezní 

úchylky jsou zhruba dvojnásobné oproti dokončovací dutině. Tvar předkovku v dělicí 

rovině je stejný jako tvar hotového výkovku, pouze je štíhlejší a vyšší. 

• Dutina dokončovací (obr. 13e) - kováním v této dutině se dostane konečná podoba 

výkovku, proto je tvar dutiny shodný s tvarem hotového výkovku, pouze je zvětšený 

o hodnotu smrštění a okolo celého tvaru dutiny se v dělicí rovině nachází výronková 

drážka (obr. 13f). Při konstrukci zápustky se tato dutina řeší jako první a vychází se 

při tom z výkresu výkovku. Její umístění se řeší tak, aby obtížné tvary jako žebra 

a úzké profily byly umístěny v horním dílu zápustky. 

 

4.1 Výronková drážka [5], [11], [16], [20], [22] 

 Výronková drážka je umístěna kolem celé dokončovací dutiny zápustky v dělicí rovině, 

vytéká zde přebytečný materiál v konečné fázi kování. Skládá se z můstku a zásobníku, 

můstek slouží jako hlavní regulátor tlaku v dutině zápustky a zvyšuje odpor proti vytečení 

materiálu do drážky, tím pomáhá k dokonalému vyplnění dokončovací dutiny, zásobník je 

potřeba k pojmutí přebytečného materiálu. Výronkové drážky existují otevřené a uzavřené, 

pro buchary se používají uzavřené, je to z důvodu, že je nutné zajistit dostatečně velkou 

dosedací plochu, aby se snížila rychlost opotřebovávání nástroje. Z těchto uzavřených 

výronkových drážek se nejčastěji používají tři typy. Nejvíce se používá výronková drážka 

prvního typu dle obr. 14A , případně dle obr. 14B, zhotovuje se v horním dílu zápustky, 

protože dolní díl má nižší životnost v důsledku delšího styku s tvářeným kovem. Druhý typ 

výronkových drážek má stejné rozměry jako drážky na obr. 14A a 14B, rozdíl je v umístění 

zásobníku do dolního dílu zápustky místo do horního. Tenhle typ se používá tehdy, kdy 

dutina zápustky leží jen ve spodním dílu zápustky, nebo když se výkovek před ostřížením 

výronku otáčí o 180° oproti poloze, kterou měl při kování. Třetí typ výronkové drážky 

(obr. 14C) je používán pro tvarově velmi složité výkovky, kde se počítá s větším přebytkem 

materiálu. 

 
Obr. 14 Výronkové drážky pro buchary [5] 
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4.2 Vedení zápustek [1], [13], [16], [20], [22] 

 Protože vedením bucharu není dostatečně zaručena přesnost výkovků, musí se používat 

vedení zápustek. Dle ČSN 22 8308 se používají tyto druhy vedení: 

• Kruhové (obvodové) vedení (obr. 15a) - doporučuje se používat u kruhových 

a čtvercových zápustek obvykle pro součásti rotačních tvarů a souměrných podle obou 

vodorovných os. Na přední nebo zadní straně vedení se v některých případech dělá 

vybrání pro páčidlo pro snazší uvolňování výkovků. 

• Podélné, příčné a křížové vedení - používá se u obdelníkových zápustek, podélné se 

používá pro vymezení přesazení v příčném směru, příčné pro vymezení přesazení 

podélném směru a křížové vedení (obr. 15b) vymezuje přesazení v obou směrech. 

• Zámky pro zachycení posouvajících sil (obr. 15c) - používají se hlavně u zápustek 

s lomenou dělicí rovinou, u nichž dochází při kování ke vzniku sil způsobujících 

posouvání zápustek do boku. 

• Vodicí kolíky (obr. 15d) - zamezují přesazení výkovků u podélných zápustek 

a zachycují tlaky, které namáhají vedení beranu. Používají se dva nebo čtyři kolíky, 

které se zalisují do spodní části zápustky a jsou umístěny tak, aby se střed dutiny 

nacházel ve středu jejich spojnice nebo na průsečíku těchto spojnic, v horní části 

zápustky jsou nalisovaná patřičná vodicí pouzdra. 

 
                                                a)                                                                     b) 

  
                                c)                                                                                d) 

Obr. 15 Druhy vedení [22] 
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4.3 Upínání zápustek [1], [13], [16], [20], [22] 

 Na bucharech se upínání horní a spodní části zápustky provádí pomocí upínací plochy 

zápustky ve tvaru rybiny a rybinové drážky v nástavci šaboty nebo v beranu, do níž se tato 

plocha vkládá. Zápustka je zajištěna jak proti axiálnímu, tak proti bočnímu posuvu v drážce. 

Proti axiálnímu posuvu je zabezpečena perem, které je umístěno ve vybrání bočních stěn 

rybiny, bočnímu posunutí je zamezeno pomocí klínu, který je vložen mezi protilehlou stěnu 

a rybinovou část zápustky. Klín má obvykle podélný úkos 1:100, jeho boční stěny svírají 

určitý úhel a musí lícovat s bočními stěnami rybiny zápustky a bucharu. Kromě nejběžnějšího 

druhu upínání (obr. 16a) se v některých výjimečných případech používá upevňování pomocí 

přechodových a nástavných držáků (obr. 16b). Nástavné držáky se užívají v případě, že se 

upínají nízké zápustky, přechodové držáky umožňují upevnění zápustky z menšího bucharu 

na větší. 

 

 
 

Obr. 16 Druhy upínání [16] 

 

4.4 Materiál a mazání zápustek [9], [13], [20], [22] 

 Při výběru nejvhodnější oceli na zápustky je nutné se řídit různými kritériemi a vlivy, jako 

jsou např. materiál výkovku, způsob kování, velikost výrobní dávky a tvar dutiny, které 

ovlivní tvrdost, odolnost proti opotřebení, životnost, houževnatost a další vlastnosti. Pro 

kování na bucharech jsou vhodné zápustky z ocelí, které mají vyšší prokalitelnost, dobrou 

houževnatost a odolnost proti popouštění. Jelikož jsou bucharové zápustky namáhány více 

mechanicky než tepelně a je pro ně typický silný úder, jehož přebytečnou energii musí z větší 

části zápustka absorbovat, je pro ně nejdůležitější z těchto vlastností dobrá houževnatost, i za 

cenu snížení pevnosti. Hodnoty pevnosti se běžně pohybují v mezích 1200 - 1400 MPa 

a hodnoty vrubové houževnatosti dosahují minimálně 30 - 40 J/cm2. Nejpoužívanějším 

materiálem jsou hlavně oceli niklové (např. 19 642, 19 617), u nichž houževnatost a plastické 

vlastnosti jsou velmi dobré jak za normálních , tak i za zvýšených teplot. Za určitých 

podmínek je však možno použít i oceli chrommolybdenové (např. 19 552), chromové 

(např. 19 466) a uhlíkové (např. 19 083). 
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 Maziva se používají především ke snížení tření mezi nástrojem a tvářeným kovem, což se 

projevuje snížením deformačního odporu, síla a práce ke kování a odporu proti tečení 

materiálu v zápustce. Kromě toho se mazáním zajišťuje chlazení zápustek, snížení jejich 

opotřebení a lepší uvolňování výkovků. Je třeba, aby se maziva vlivem vysokých provozních 

teplot a tlaků nerozkládaly a zároveň si udržely malou a stálou viskozitu. V případě, že by se 

z maziv během kování vytvořili tuhé zbytky, tak zabrání dokování nebo dojde k jejich 

zakování do výkovku. Dle funkce se maziva rozdělují na: 

• Látky s převážně mazacími účinky - tato maziva snižují přilnavost a tření mezi 

výkovkem a zápustkou. 

• Látky s převážně uvolňovacími účinky - tato maziva ve styku s materiálem o vysoké 

teplotě shoří, vytvoří plyny a vodní páru, čímž uvolňují výkovek z dutiny. 

Z hlediska chemického složení se maziva rozdělují na: 

• Tuhá maziva - nejpoužívanější z této skupiny je grafit, ten má díky své krystalické 

struktuře výbornou přilnavost a mazací účinky, má také vysokou teplotní stabilitu až 

do teplot 600°C. Jako další tuhá maziva se používají sirníky kovů 

(např. molybdeničitý, wolframičitý). Tuhá maziva jsou dispergovaná ve vodě nebo 

v oleji, tato směs je pak rozprašována na ohřáté zápustky, kde se po odpaření kapaliny 

vytvoří souvislý mazací film. 

• Kapalinná maziva - v zápustkovém kování se tato maziva uchytila zejména kvůli 

jejich dobrému oddělování výkovku od zápustky, jedná se o minerální, organické, 

emulgační oleje a syntetické látky. 

• Konzistentní maziva - jedná se o tuky a mazlavá mýdla, jejich použití není moc 

vhodné, poněvadž se musí nanášet ručně a po jejich vypaření nebo spálení zanechávají 

tuhé zbytky, které se následně mohou zakovat do výkovku. Avšak výhodou těchto 

maziv je jejich odolnost vůči vysokým tlakům. 

• Piliny - používají se především při kování v hlubokých zápustkách, neboť jejich 

spálením vznikají plyny a vodní pára, které značně pomáhají vyjmutí výkovku. 

• Soli - po rozprášení solného roztoku se odpaří voda a na zápustce se vytvoří izolační 

vrstva solných krystalů, které chrání dutinu před zakováním okují, protože na ně 

nemůžou přilnout a snadno se ofoukají. Nevýhodou těchto maziv je znečištění stroje 

a jejich velké korozivní účinky. Patří sem roztok kuchyňské soli, sody, ledku atd. 

• Sklo - nanáší se na materiál v prchavém nosiči ve formě vaty nebo fólií, při ohřevu 

dojde k vypaření nosiče a roztavené sklo vytvoří ochrannou vrstvu proti tvoření okují. 

Zbylé sklo na vychladlém výkovku se odstraní oklepáním nebo pískováním. 

Problémem jsou ztuhlé zbytky skla v dutině zápustky. 
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5 BUCHARY [13], [15], [17], [29] 

 Buchary jsou tvářecí stroje pracující rázem, jejichž pracovní část (beran a zápustka) koná 

přímočarý vratný pohyb. V beranu je naakumulovaná kinetická energie, jejíž větší část se 

během rázu přemění v přetvárnou práci pro kování součásti. Rychlost beranu obvykle 

dosahuje kolem 10 m.s-1, ovšem u zrychlených bucharů stoupá až k 20 m.s-1.  

 Výhodou bucharů je větší rychlost tečení a kvalitní vyplnění hlubokých dutin ve směru 

pohybu beranu kvůli lepší stoupavosti materiálu ve směru rázu. Díky těmto vlastnostem se 

výhodně používají pro kování tvarově značně různorodých, výškově členitých 

i nesouměrných výkovků, které můžou mít štíhlá žebra výstupky. Zápustkové kování se 

provádí na bucharech různého konstrukčního provedení (obr. 17). 

 

 
 

Obr. 17 Základní rozdělení bucharů 

5.1 Protiběžné [3], [13], [15], [17], [21] 

 Protiběžné buchary, někdy též zvané protiúderové, nemají oproti ostatním bucharům 

šabotu, ta je nahrazena spodním beranem, který se pohybuje proti hornímu přímočarým 

vratným pohybem (obr. 18). S tímto souvisí další odlišnost, protiběžné mají na rozdíl od 

klasických typů menší základy, protože vzájemným pohybem beranů se téměř vyrovnají 

nárazové síly. Velkou výhodou principu protiběžných bucharů jsou vysoké tvářecí rychlosti 

a energie, díky kterým se mohou vyrábět velké a komplikované výkovky v zaručeně velké 

přesnosti. Jejich nevýhodou je ovšem nižší životnost zápustek z důvodu většího namáhání. 

Jednotlivé buchary mohou mít různou vazbu beranů, vazba mezi nimi může být mechanická 

pásová, hydraulická, mechanická páková nebo žádná při nezávislém pohonu. 

 Mechanismus s mechanickou pásovou vazbou má parovzdušný, pneumatický, případně 

hydraulický pohon. Přes kladky jsou vedeny ocelové pásy, které spojují oba berany a zvedají 

spodní beran proti hornímu, dochází v nich k rázům, které jsou tlumeny pomocí gumových 

kroužků. Spodní beran bývá o 5 až 15% těžší než horní, to pomáhá k odlehčení pásu. 

 U mechanismu s hydraulickou vazbou je horní píst poháněn párou nebo vzduchem. 

Ve společných uzavřených válcích je olej, který zvyšuje svůj tlak prostřednictvím pístů 

a pohybu horního beranu, tím dojde k vysunutí pístu, jenž zvedne spodní beran. Buchary 

s hydraulickou vazbou se používají hlavně na výrobu velkých výkovků s energií úderu 

až 1300kJ. 

 Nejméně používaná je mechanická páková vazba, která brání odrazu, proto se u těchto 

bucharů užívají pružiny, aby se berany mohly od sebe po úderu odrazit. Tyto buchary jsou 

poháněné parovzdušně nebo mechanicky, příliš se ale nepoužívají z důvodu častého ničení 

pružin. 
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 Jako příklad této skupiny strojů je největší protiběžný buchar na světě DG 140 (obr. 19) 

vyráběný firmou Miller Weingartenm, která je pod společností Schuler. Tímto bucharem se 

vyrábí dlouhé výkovky, jako například klikové hřídele, nebo lopatky turbín. 

 

                          
         

       Obr. 18 Schéma protiběžného bucharu [13]              Obr. 19 Buchar DG 140 [30] 

 

5.2 Padací [13], [17], [32] 

 Jsou to jednoduché tvářecí stroje, jejichž principem je zvednutí beranu do určité výšky, 

který po uvolnění spadne vlastní váhou na polotovar, přičemž dopadová rychlost je kolem 

6 m.s-1. Je více druhů konstrukcí, první z nich jsou 

řemenové buchary, u nichž se pro zvednutí beranu 

používá řemen unášený řemenicí, který je přitlačován 

kladkou, ta je poháněná elektromotorem. Při povolení 

přítlačné kladky beran spadne. Dosti podobnou 

konstrukcí je zvedání pomocí řetězu. Dalším typem 

jsou prknové padací buchary. Beran je zvedán pomocí 

prkna sevřeného mezi dvěmi kladkami, které jsou 

poháněny elektromotorem. Beran začne padat, jakmile 

se dosáhne dostatečné výšky a přítlačné kladky se 

odsunou od sebe. Posledními typy jsou buchary se 

zvedáním beranu hydraulicky a pneumaticky, oba 

pracují velmi podobně. Jako příklad padacích bucharů 

se dá uvést hydraulický padací buchar KPH 2000 

(obr. 20) od firmy ŽĎAS.  

 

 

26 

Obr. 20 Padací buchar KPH 2000 

[32] 



 

5.3 Dvojčinné [12], [13], [17], [18] 

 Dvojčinné buchary pracují na principu přívodu pracovního 

média (kapalina nebo vzduch) střídavě nad a pod pracovní píst, 

což způsobuje střídavý pohyb beranu nahoru a dolů. Píst je 

s beranem spojený pístnicí a pohybuje se ve válci, který je 

uchycen na stojan stroje. Pohyb je umožněn pomocí šoupátkového 

rozvodu, kdy šoupátko se pohybuje stejným směrem jako beran, 

při pohybu nahoru zavře výfuk pístu a následně otevře přívod 

média směrem vzhůru. V dřívější době se  používaly spíše parní 

buchary, v dnešní době se používají převážně hydraulicky řízené 

buchary. Na dvojčinných bucharech se mohou kovat středně velké 

až velké výkovky. U těchto bucharů je počet úderů vyšší než 

u padacích, bývá mezi 45 a 80 údery za minutu a energie těchto 

úderů se pohybuje mezi 19,5 - 147 kJ. Příkladem této skupiny 

strojů je buchar HO-U 315 od firmy Lasco (obr. 21).  

 

 

5.4 Vysokorychlostní [17] 

 Principem těchto strojů je dopadání nástroje s velkou kinetickou energií, díky čemu je 

velká i deformační rychlost tvářeného materiálu, s kterou roste i jeho přetvárný odpor, což je 

nežádoucí. Důvodem, proč se i přesto kove 

vysokou rychlostí, je současný vznik 

tzv. tepelného efektu, kdy se část energie 

přeměňuje na teplo, které ohřívá materiál. 

Tepelný efekt ale převažuje negativní vliv 

přetvárného odporu jen v rozmezí rychlosti 

10 až 30 m.s-1. Vysokorychlostní buchary lze 

podle nositele energie dělit do tří skupin. První 

skupinou jsou stroje, které pracují se stlačeným 

dusíkem, používá se pro ně uzavřený systém 

pracovního média (obr. 22). Druhá skupina je 

tvořena buchary, které používají jako nositele 

energie stlačený vzduch, pro ně se používá 

otevřený systém pracovního média. Poslední 

skupinou jsou buchary pracující na principu 

výbušného motoru, u nichž se potřebná energie 

získává při spalování plynu ve spalovací 

komoře. Vysokorychlostními buchary se kovou 

především těžko tvářitelné materiály s vysokým 

deformačním odporem, jako např. vysokouhlíkové a legované vysocepevné oceli, žárupevné 

a antikorozní oceli.  
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Obr. 21 Dvojčinný buchar 

 HO-U 315 [12] 

Obr. 22 Schéma vysokorychlostního 

bucharu [17] 



 

6 ZÁVĚRY 

 Zápustkové kování na bucharech je nezastupitelná výrobní technologie, pomocí které se 

vyrábí součásti téměř do všech oblastí průmyslu. Výkovky se kovají převážně na několik 

zdvihů, přičemž z hlediska produktivity výroby je snaha, aby se počet těchto zdvihů co 

nejvíce snížil a součást se vyrobila za co nejkratší čas, proto se v dnešní době celý výrobní 

proces postupně automatizuje. 

 Pro úspěšné vykování součásti je potřeba nejdříve ohřát polotovar na správnou kovací 

teplotu, aby byl deformační odpor, opotřebení nástrojů a potřebná energie co nejmenší. Jako 

další je třeba zhotovit návrh výkovku, při němž se vychází z výkresové dokumentace. Nejprve 

se součást musí zhodnotit z technologických a ekonomických hledisek a navrhnout 

nejefektivnější způsob kování. Dle tvaru se zvolí dělicí rovina, dále se z hlediska funkce 

součásti a její výroby určí potřebné přídavky a nakonec se zvolí přípustné mezní úchylky 

a tolerance. Dle těchto údajů se navrhne samotná zápustka a její dutiny, ve kterých probíhá 

tváření materiálu na požadovaný tvar. Zápustka se na buchar upíná pomocí rybinovitých 

drážek, je také nutné, aby měla správné vedení z důvodu výroby dostatečně přesných 

výkovků. Pro zvýšení životnosti zápustek je třeba zvolit správný materiál, pro buchary 

nejčastěji niklové oceli, a mazání pro snížení tření při toku materiálu. 

 Buchary jsou energetické stroje pracující rázem, jejichž hlavní výhodou je rychlé tečení 

kovu a jeho dobrá stoupavost ve směru rázu, proto se v zápustkovém kování využívají 

především na výrobu tvarově a výskově různorodých a členitých výkovků s žebry a výstupky. 

Jejich použití bylo na nějakou dobu omezeno a používaly se především lisy z důvody větší 

bezpečnosti práce, v dnešní době se k nim ovšem zase vrací díky jejich specifickým 

vlastnostem při kování a protože některé výkovky je mnohem výhodnější kovat právě na 

bucharech. V zápustkovém kování se vyskytují buchary protiběžné, padací, dvojčinné 

a vysokorychlostní, přičemž v současné době jsou nejčastější buchary protiběžné z důvodu 

eliminace nárazových sil a s tím spojené výroby jejich menších základů. 
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