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ABSTRAKT 
 

Bakalářská práce vypracována v rámci studia oboru B-STI St rojní inženýrství 
zpracovává technologii tváření a volbu nástrojových ocelí pro výrobu tvá řecích 
nástrojů. V počáteční části se práce zabývá teoretickými základy tvá ření, jako jsou 
tvářecí odpory a zákony tvá ření. Další část je věnována nástrojovým ocelím a jejich 
nejčastějšímu tepelnému zpracování. V následující části rešerše se nachází základní 
popis jednotlivých vybraných tvářecích operací včetně uvedení používaných strojů a 
nástrojů a vyzdvižení podstatných prvků dané technologie. Rovněž jsou zde uvedeny 
požadavky na materiál daného nástroje. Cílem této p ráce je zpracování 
materiálových tabulek ocelí pro st řižné a protlačovací nástroje a zápustky. Tyto 
tabulky se nachází v p říloze této práce. 

Klíčová slova 
Technologie tváření, materiál, nástrojová ocel, tepelné zpracování,  nástroj. 

 

ABSTRACT 
 

The bachelor’s thesis elaborated within the scope o f full-time study of specialization 
B-STI Mechanical Engineering is dealing with formin g technologies and choice of tool 
steels for the production of forming tools. In the initial part of the work we are 
engaged in forming theoretical background, such as forming resists and shaping 
rules. Another section is devoted to tool steels an d their most frequent heat 
treatment. In the following section of search is a basic description of the selected 
forming operations, including the use of machines a nd tools and highlight of the 
essential elements of the technology. Requirements for material of the tool are also 
listed there. The goal of this work is creating ste el material sheet for cutting and 
extrusion tools and dies. These sheets are located in the attachment of this work. 

Key words 
Forming technology, material, tool steel, heat trea tment, tool. 
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1. ÚVOD 
 
Tváření je technologické odvětví, které se zabývá změnou tvaru polotovaru na tvar 
výrobku, a to bez vzniku t řísky. Pomocí tváření můžeme dosáhnout požadovaných 
tvarů jak objemových, tak plošných, nebo také d ělit materiály. 

Tyto operace se provádí buď tzv. za studena, nebo za tepla, což zna čí pásma teplot, 
v jakých se během samotného procesu pohybujeme. Společně s volbou vhodné 
technologie, nástroje a postupů je tváření velice komplexní proces. Proto, jako i ve 
všech ostatních odvětvích, jsou na materiály tvá řecích nástrojů vzneseny různé 
požadavky na vlastnosti, které je pot řeba pro dosažení správné funkčnosti dodržet. 
Tyto požadavky jsou rozdílné téměř pro každou součást tvářecího nástroje, jehož 
konstrukce bývá v některých případech značně komplikovaná. Při návrhu tvářecího 
nástroje je proto potřeba přistupovat k výběru vhodného materiálu jak z hlediska 
technologického, tak z hlediska ekonomického, aby s e výrobní náklady daly snížit na 
minimum a tím zvýšit celkový výdělek. 

Z toho důvodu je snaha o minimalizaci využití drahých materi álů pouze na části 
nástroje, kde je to nezbytné. Toto sice m ůže vést k složitější konstrukci, ale také 
k nižší ceně nástroje. Vhodnými tepelnými a povrchovými úpravam i materiálů, které 
dávají levnějším materiálům požadované vlastnosti, lze dosáhnout dalšího sníž ení 
nákladů. Proto se pro konstrukci tvá řecích nástrojů používá široké spektrum 
materiálů, od konstrukčních ocelí, přes ušlechtilé a legované až po nástrojové, a dále 
pak různé nekovové materiály. 

Cílem této práce je vytvo řit materiálové tabulky nástrojových ocelí pro výrob u 
střižných a protlačovacích nástrojů a zápustek. Tyto tabulky mohou sloužit p ři 
navrhování tvářecích nástrojů jako rychlý a p řehledný zdroj nejpoužívanějších 
materiálů, což může být přínosem během studia i v následující praxi. V t ěchto 
tabulkách budou uvedeny údaje důležité pro volbu vhodné nástrojové oceli a její 
nejčastější tepelné zpracování. Nejpodstatnějšími parametry jsou mez kluzu a tvrdost 
daného materiálu po tepelném zpracování. Další spec ifické vlastnosti včetně 
chemického složení lze posléze dohledat v materiálo vých listech daných ocelí. Pro 
výběr v současnosti nejpoužívanějších materiálů budou jako zdroje sloužit diplomové 
práce a materiálové listy společně s jinými vybranými podklady. 
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2. TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ 
 
Tvářením označujeme výrobní proces, při kterém se za působení vnější síly mění 
tvar polotovaru, a to bez vzniku t řísky nebo jeho porušení. Tvá řením můžeme vyrábět 
jak hotové výrobky, tak i polotovary ur čené pro další technologické operace, 
například obrábění, dělení a jiné. Jelikož p ři tváření nevzniká tříska, je tato metoda 
finančně velice efektivní. Nevýhodou však bývá vyšší cena n ástroje, a proto se 
tváření využívá převážně pro sériovou a hromadnou výrobu, p ři níž jsou celkové 
náklady nižší než u obrábění. 

Základní dělení technologie tváření je na tváření objemové a plošné. Do kategorie 
plošného tváření lze zařadit například stříhání, ohýbání a tažení. Objemové tvá ření 
se dále dělí na tváření za tepla a za studena. Do kategorie objemového tváření za 
tepla, při němž se pohybujeme nad rekrystalizační teplotou polotovaru, spadají 
například operace kování volné či zápustkové, z kategorie tvá ření za studena pak 
můžeme jmenovat operace protlačování nebo pěchování. 

2.1. Fyzikální základy tvá ření 
 
Během procesu tváření dochází k fyzikálním jevům, jejichž znalost je jedním 
z klíčových faktorů při navrhování vhodného technologického postupu. P ři působení 
dostatečně velké síly na materiál těleso reaguje vznikem deformace. Tato deformace 
se dělí na deformaci elastickou a plastickou. 

Elastická deformace je taková deformace, která zani kne po odstranění zatěžující síly.  
Pro tuto deformaci platí Hookův zákon:  

� � � � �  [MPa] 

Kde:  � … napětí 
           E … modul pružnosti materiálu 
           � … poměrné prodloužení 

Deformace plastická je deformací trvalou, čili zůstává i po odlehčení tělesa. Plastická 
deformace se uskutečňuje pohybem dislokací, a to kluzem nebo dvoj čatěním. Ke 
kluzu dochází při posunu dislokací po krystalografických rovinách s  nejhustším 
uspořádáním atomů. K dvojčatění dochází tehdy, když dojde k p řeskupení krystalové 
mřížky a mřížky původní a přeskupení jsou osově souměrná podle osy, jež se 
nazývá rovina dvojčatění. 

Obr. 2.1 Mechanismus kluzu [1], [2] 
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Obr. 2.2 Mechanismus dvojčatění [1], [2] 

 

2.2. Zákony kluzu [2] 
 
Ke kluzu dochází v krystalografických rovinách a sm ěrech, pro které platí tyto 
zákony: 

1. Směr kluzu je totožný s některým směrem, který je nejhustěji obsazený atomy. 

2. Kluz probíhá většinou v rovině nejhustěji obsazené atomy. 

3. Ze souboru kluzových systémů (rovina, směr) je aktivní ten kluzový systém, který 
je optimálně orientován vůči vnějšímu zatížení, to je ve kterém je maximální 
smykové napětí.  

 

2.3. Zákony plastické deformace  
 
Při zatížení tělesa a vzniku plastické deformace se vždy materiál deformuje podle 
následujících zákonů:  

- Zákon zachování objemu – za předpokladu nestlačitelnosti tvářeného materiálu 
můžeme říci, že objem před a po tváření je stejný. 

- Zákon nejmenšího odporu – pokud rozdělíme součást na velký počet malých 
elementárních bodů, můžeme sledovat, že při deformaci se každý z těchto bodů 
pohybuje ve směru, který klade nejmenší odpor. 

- Zákon přídavných napětí a nerovnoměrnosti deformace – u určité tvářecí operace 
je napětí, a tedy i deformace, vždy rozloženo nerovnom ěrně v závislosti na styčné 
ploše materiálu s nástrojem, nehomogenitě materiálu a jeho fyzikálních, 
chemických a mechanických vlastnostech. 

- Zákon podobnosti – musí být dodržena geometrická, matematická a fyz ikální 
podobnost. 

 

2.4. Odpory p ři tvá ření [3] 
 
K dosažení požadované tvarové změny materiálu technologií tváření je třeba 
překonat odpor materiálu proti plastické deformaci. 



11 
 

Deformační odpor (technologický) (σd) je souhrn všech napětí v deformovaném 
materiálu, které působí proti napětí vyvolanému vnějšími silami. Deformační odpor je 
roven součtu hodnot tzv. přirozeného přetvárného odporu (σp) a pasivních odporů 
(především tření). 

Přirozený přetvárný odpor (σp) je odpor materiálu proti působení vnějších sil za 
podmínek jednoosého stavu napjatosti. Závisí obecně na jeho chemickém složení, 
struktuře, velikosti a rychlosti deformace a teplot ě tváření. 

Znalost hodnot deformačních odporů má význam v praxi p ři navrhování 
technologického postupu tváření. Křivky přirozených odporů se zjišťují pěchovací 
zkouškou, která probíhá za určité teplotě a v určité rychlosti deformace. 
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3. NÁSTROJOVÉ OCELI 
 
Jsou takové oceli, které používáme pro výrobu nástr ojů a které mají dostatečné 
vlastnosti pro plnění této úlohy. Dle normy ČSN EN 42 0002:1976, která je p řiložena 
v přílohách této práce, jsou nástrojové oceli zna čeny číslicí 19, tedy 19 xxx.xx, ale ne 
vždy je nutno použít k výrobě nástroje oceli z této t řídy. Na nástrojové oceli je 
vznesena řada požadavků, převážně na mechanické vlastnosti. Mezi nejdůležitější 
patří tvrdost a mez kluzu, ale pro každý typ nástroje j sou rozhodující jiné parametry, 
jako například odolnost proti otěru, odolnost proti popuštění a jiné. Jelikož je výroba 
nástroje i cena materiálu velmi vysoká a výrazn ě se projevuje na ceně výrobku, je 
potřeba zajistit co nejvyšší životnost nástroje.  

 

3.1. Tepelné zpracování nástrojových ocelí 
 
Cílem tepelného zpracování nástrojových ocelí je zí skat takovou strukturu, která 
dovoluje zpracování dané oceli, a poté strukturu, k terá dodá požadované vlastnosti 
nástroje. Materiál je pro zpracování většinou dodáván ve stavu žíhaném na měkko. 
Pro zpracování materiálu do konečné podoby nástroje se volí většinou kalení             
a popouštění. Tepelné zpracování se skládá z oh řevu, výdrže a ochlazení, viz obr. 
3.1. 

 

Obr. 3.1 Průběh tepelného zpracování [4] 
1 – ohřev, 2 – výdrž na teplotě, 3 – ochlazování  

3.1.1. Žíhání 
 
Je to proces, jehož charakteristickým prvkem je oh řev a následná výdrž na žíhací 
teplotě, po níž je provedeno pozvolné ochlazování. Tento p roces probíhá bez 
přístupu kyslíku, aby nedošlo k povrchové oxidaci a v zniku okují. Dle postupu             
a žíhacích teplot, viz obr. 3.2, jej d ělíme na více druhů: 

Žíhání na měkko se používá před zpracováním oceli. Cílem tohoto žíhání je vznik 
globulárního perlitu, který vede k získání nízké tv rdosti, dobré obrobitelnosti              
a tvářitelnosti za studena. Během žíhání na měkko se pohybujeme v teplotách pod 
Ac1 s výdrží na této teplotě 2-4 hodin, v závislosti na chemickém složení oceli             
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a velikosti polotovaru. K ochlazování dochází velic e pozvolna, a to v pecích, kde se 
do teploty 600°C ochlazuje rychlostí 10-20°C za hod inu. 

Žíhání na snížení pnutí se nejčastěji provádí při teplotách 600-650°C s následným 
ochlazováním na vzduchu. Cílem tohoto žíhání je sní žení pnutí v materiálu, které 
vzniklo při předchozích operacích – tváření za studena či obrábění. Toto žíhání se 
často provádí jako mezioperační při výrobě přesných a komplikovanějších tvarů, kde 
je nutno dodržet malé tvarové změny po kalení. 

Normalizační žíhání se používá pro homogenizaci různorodé struktury, která vzniká 
například různým stupněm prokování či rozdílnou rychlostí chladnutí. Pracovní 
teploty se zde pohybují nad teplotou p řeměny, teda Ac1, Ac2 nebo Ac3. Výsledkem po 
ochlazování na vzduchu je homogenní jemnozrnná stru ktura s rovnoměrně 
rozloženými karbidy. 

 

Obr. 3.2 Pásma žíhacích teplot ocelí [4] 

3.1.2. Kalení 
 
Jedním z nejdůležitějších tepelných zpracování je kalení. Cílem tohoto zpracování je 
dosáhnout bezdifuzní přeměny na martenzitickou strukturu. Materiál je p ředehřán na 
austenitizační teplotu tak, aby došlo k rozpušt ění karbidů a obohacení austenitu 
uhlíkem. Správně zvolené teploty jsou zobrazeny na obrázku 3.3. Nás ledné 
ochlazení probíhá za vysokých rychlostí tak, že se ochlazovací křivka dostane pod 
tzv. bainitický nos, viz obr. 3.4. Snahou je, aby s e co nejvíce austenitu p řeměnilo na 
martenzit. Důležitým parametrem je prokalitelnost, která určuje, do jaké hloubky 
materiálu jsme schopni dosáhnout martenzitické stru ktury. Hodnoty prokalitelnosti se 
zjišťují laboratorně. 
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Obr. 3.3 Schéma martenzitického kalení a pásma kalí cích teplot ocelí [4] 

 

 

Obr. 3.4 Způsoby kalení znázorněné v diagramu ARA [4] 

3.1.3. Austenitizace 
 
Austenitizace je přípravný proces před kalením. Materiál se oh řeje nad 
rekrystalizační teplotu a dojde k plně difuzní přeměně na austenit. Teploty se 
pohybují nad A3, A1, Acm. Doba ohřevu je dána především průřezem materiálu           
a určuje se dle tabulek a diagramů, případně dle zkušeností. Při příliš dlouhém 
ohřevu může dojít k hrubnutí austenitického zrna, které má z a následek horší 
mechanické vlastnosti. 

3.1.4. Popoušt ění   

 
Je dokončující zpracování, které se provádí po kalení. Po ka lení je materiál křehký     
a náchylný k praskání, a proto je nutné jej popusti t, což vede ke vzniku sorbitické 
struktury. Teplota popouštění se volí dle požadované tvrdosti a pevnosti. Pro nástroje 
pro práci za studena se popouštěcí teplota volí převážně v rozmezí 150-300°C a pro 
nástroje pro práci za tepla 500-650°C. Oh řev je pozvolný a bez nutnosti p ředehřevu, 
ochlazení probíhá rovněž pozvolna. Kombinace kalení a popouštění se nazývá 
zušlechťování. 
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Obr. 3.5 Schéma zušlechťování [4] 
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4. PLOŠNÉ TVÁŘENÍ ZA STUDENA 
 
Plošné tváření je takové, při kterém měníme tvar polotovaru, ovšem jeho tlouš ťka 
zůstává téměř neměnná. Tyto operace se p řevážně provádějí bez předehřevu           
a využíváme podstatně menších sil než p ři tváření objemovém. V této práci se dále 
zabývám nejběžnějšími technologiemi plošného tváření za studena. 

4.1. Stříhání 
 
Jedná se o základní operaci plošného tvá ření. Při stříhání dochází k dělení materiálů 
vlivem působení dvou protilehlých nožů. Stříhání se dělí na základě tvaru nožů          
a jejich pohybu. Velmi důležitá část stříhání je správná volba st řižné vůle. V ideálním 
případě by nože měly být v jedné rovině, to je však v praxi neproveditelné, a proto je 
mezi noži vůle. Volba této vůle výrazně ovlivňuje životnost nástroje i kvalitu st řižné 
plochy. 

 

Obr. 4.1 Výrobek technologie p řesného stříhání – ozubená kola a další sou částky 
hodinového stroje [5] 

 

4.1.1. Stroje pro st říhání 
 
Díky vysoké rozmanitosti této technologie je velký i počet používaných strojů. Pro 
stříhání vnějších hran se používají tabulové nůžky, které mohou mít pohon jak 
mechanický, tak hydraulický. Pro st říhání na střižnících se nejvíce používají lisy, a to 
především hydraulické. 
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4.1.2. Nástroje pro st říhání 
 
Rovnoběžné nože 

Nástrojem jsou dva přímé nože, které jsou vzájemně rovnoběžné. Nevýhodou této 
technologie je vysoká hodnota okamžité st řižné síly, která má za následek vyšší 
požadavky na volbu stroje a větší namáhání nástroje. Střižný proces rovnoběžnými 
noži je zobrazen na obr. 4.2. 

 

Obr. 4.2 Schéma stříhání na rovnoběžných nožích 

Skloněné nože 

Stříhání skloněnými noži je identické se st říháním noži rovnoběžnými, avšak vlivem 
úhlu mezi noži nedochází k tak vysokým okamžitým ho dnotám střižné síly. Ta je 
rozložena rovnoměrněji. Nevýhodou však je deformace ust řižené části, která vzniká 
působením postupujícího šikmého nože. 

 

Obr. 4.3 Schéma stříhání na skloněných nožích 

Střihadla 

Střihadla jsou nástroje sloužící pro vyst řihování různých tvarů z plechu. Materiál je 
dodáván mezi vodicími lištami, p řičemž střižník vystřihuje požadovaný tvar. Schéma 
střihadla je vyobrazeno na obrázku 4.4. Dle komplikova nosti výsledného tvaru 
probíhá vystřihování buď jednorázově na jeden zdvih, nebo postupově, kdy na každý 
zdvih ubereme pouze část a konečný výstřižek je zhotoven až poslední části 
nástroje, jak lze vidět na obr. 4.5. Tento způsob je velmi rychlý a efektivní, ale 
nevýhodou je vysoká cena nástroje, proto se používá  převážně pro hromadnou 
výrobu. 
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Obr. 4.4 Schéma střižného nástroje 

 

Obr. 4.5 Postupové střihadlo [6] 

 

4.1.3. Důležité parametry st říhání 
 
Střižná vůle 

Volba správné vůle mezi noži neboli st řižné vůle, je jeden z klíčových kroků 
technologické přípravy. V ideálním případně by nože měly být v jedné rovině, to je 
však v praxi neproveditelné, a proto se mezi noži v olí vůle. Její velikost má výrazný 
vliv na průběh střižné síly a jakost st řižného povrchu. Správně zvolená vůle je taková, 
kdy dojde k propojení trhlinek vzniklých b ěhem střižného procesu v jednu plochu. 
Velikost střižné vůle se volí dle tloušťky a materiálu výstřižku a pohybuje se 
v rozmezí 2,5 – 10% tlouš ťky materiálu. 

Přesné stříhání 

Přesné stříhání je speciálním typem st říhání na střižnících. Pomocí technologických 
úprav jsme schopni dosáhnout velmi p řesných výstřižků a kvalitních střižných ploch. 
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Tato technologie je vhodná pro většinu typů výstřižků a je velmi účinná pro stříhání 
velmi malých kusů. 

 

Obr. 5.6 Schéma přesného stříhání 

 

4.1.4. Materiálové požadavky na st řižné nástroje 
 
Během procesu dochází k namáhání nástroje tlakem, ohy bem, střihem a rázem. Při 
styku nástroje s polotovarem rovněž dochází ke vzniku otěru, vlivem kterého navíc 
stoupá teplota, takže se během procesu můžeme dostat do hodnot p řesahujících 
300˚C. Dále dochází k zaoblení hran, což vede ke zv ýšení tření a snížení přesnosti. 
Při cyklickém namáhání může ve větších sériích dojít k vzniku trhlinek, vyštipování     
a vydrolování. Jako prevence proti tomuto jevu slou ží zajištění homogenní struktury 
polotovaru pro nástroj, které dosáhneme dobrým prot vářením. Abychom tedy zajistili 
dostatečnou výdrž nástroje a kvalitu výrobků, je nutné zajistit dostatečnou tvrdost, 
houževnatost, otěruvzdornost, teplotní stálost a homogenní strukturu  materiálu 
nástroje. 

 

4.2. Ohýbání 
 
Ohýbání je operace, při níž měníme tvar polotovaru takovým zatěžováním, že 
dochází ke vzniku ohybového momentu, který vyvolá p ružně-plastickou deformaci. 
Tato deformace je ovlivněna materiálovými charakteristikami a tloušťkou materiálu 
v místě ohybu.  

Dle ohýbaného materiálu se ohýbání dělí na ohýbání úzkých polotovarů a širokých 
polotovarů. Toto rozdělení je závislé na poměru tloušťky t a šířky b materiálu. Jestliže 
je poměr b:t > 1:3, jedná se o ohýbání úzkých polotovar ů, jestliže b:t < 1:3, jedná se 
o ohýbání polotovarů širokých. Tento poměr má vliv na průběh napětí v materiálu     
a zúžení v místě ohybu, ke kterému dochází u ohybu širokých polotov arů. 
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Obr. 4.7 Výrobek technologie ohýbání a sva řování – rám motocyklu [7] 

 

4.2.1. Operace ohýbání 
 
V ohyb a U ohyb 

Tyto ohyby jsou základními operacemi p ři ohýbání. V ohyb je klasickým ohybem 
s jedním středem ohybu, kdy po ohnutí zaujímá sou část tvar písmene V. Nástroj je 
při tomto ohybu v kontaktu s materiálem pouze v jedno m bodě. Při U ohybu je nástroj 
v kontaktu ve dvou místech a sou část se ohýbá podle dvou st ředů ohybu a dochází 
k dvěma souměrným ohybům současně.  

 

Obr. 4.8 Schéma V a U ohybu 

 

4.2.2. Stroje a nástroje pro ohýbání 
 
Pro ohýbání se využívají lisy. Volba výkonu a typu je závislá na tvářené součásti. 
Příklad ohraňovacího lisu je uveden na obr. 4.9. Základní podoba  ohýbacího nástroje 
je složena z ohybníku p řipojeného k beranu lisu a ohybnice. Tvar nástroje j e volen 
dle použité technologie. Během ohýbání dochází převážně k namáhání nástroje na 
tlak a otěr. V jistých případech je možnost vzniku i namáhání na vzp ěr.  
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Obr. 4.9 Ohraňovací lis [8] 

 

4.2.3. Odpružení p ři ohybu 
 
Po odlehčení nástroje dochází k eliminaci pružné deformace a  změně úhlu ohybu. 
Tento jev je nazýván odpružení a je jedním z typick ých jevů ohýbání. Při návrhu 
technologického postupu výroby součásti je vždy nutno počítat s odpružením            
a správně volit úhel ohybu tak, aby m ěl materiál po odpružení požadovaný úhel. 

 

4.3. Tažení 
 
Tažení je technologický proces, p ři němž dosahujeme změny tvaru plošného 
polotovaru, tzv. přístřihu, na prostorové duté těleso. Při tažení obecně nedochází 
k výrazné změně tloušťky materiálu. Tažení se nejčastěji používá pro rotační 
součásti, ale je ho možno použít i pro sou části s hranami. V takových p řípadech je 
nutno pečlivě navrhnout tvar výtažku a nástroje, aby nedošlo ke vzniku vad 
v hranách. Tažná síla se volí taková, aby vyvolala napětí nad mezí kluzu, ale nižší 
než mez pevnosti. Pokud by došlo k p řekročení meze pevnosti, došlo by k protržení 
dna a vzniku zmetku. 

 

Obr. 4.10 Výrobek a nástroj technologie tažení [9] 
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4.3.1. Stroje a nástroje pro tažení 
 
Pro tažení se využívají výhradně lisy. Nejvhodnější pro tuto technologii jsou lisy 
hydraulické.  

Nástroj pro tažení je složen z tažníku a tažnice. S oučástí nástroje může být 
přidržovač, který ovlivňuje kvalitu výtažku a odstraňuje zvlnění polotovaru, viz obr. 
4.11. Tažení bez přidržovače se používá převážně pro tvarově jednodušší součásti 
tažené z tlustého polotovaru. P řidržovač použijeme pro tvarově náročnější součásti    
a větší redukci průměru přístřihu. 

 

Obr. 4.11 Schéma tažení 

 

4.3.2. Víceopera ční tažení 
Pokud má výtažek velký poměr hloubky k průměru, není možné provést tažení na 
jednu operaci, jelikož by hrozilo protržení dna výt ažku. V takových případech je nutno 
výrobu odstupňovat a provést víceoperační tažení, kdy se polotovar tvá ří ve více 
krocích se zvětšující se hloubkou a zmenšujícím průměrem. Počet potřebných 
operací se určí z výpočtového vztahu, který lze nalézt v podkladech pro ta žení či 
normách. 

4.3.3. Materiálové požadavky na nástroje pro tažení  
Při tažení dochází ke značnému otěru ploch nástroje a polotovaru. Z toho d ůvodu je 
nutné zajistit dostatečnou odolnost proti opotřebení, čehož můžeme dosáhnout 
například nitridací povrchu. Stejně jako u stříhání dochází ke tření a zvýšení teploty 
nástrojů. U tažení je tento nárůst závislý především na rychlosti tažení, která tedy 
ovlivňuje životnost nástroje. Dosahujeme teplot až nad 30 0˚C. 
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5. OBJEMOVÉ TVÁ ŘENÍ ZA TEPLA 
 
Při objemovém tváření materiálu je nutno materiál p ředehřát na tzv. kovací teplotu. 
Tato teplota je závislá na chemickém složení materi álu a technologii tváření a její 
volba je velmi důležitou součástí technologické přípravy výrobku. Obecně se pásmo 
kovacích teplot nachází v Fe-Fe 3C diagramu 200˚C pod solidem.  

5.1. Zápustkové kování 
 
Kování je jedním z nejtypičtějších a nejstarších představitelů tváření. Při 
zápustkovém kování je polotovar tvá řen do požadovaného tvaru ve formě zvané 
zápustka. Touto technologií lze dosáhnout tvarově složitějších tvarů při vysoké 
efektivitě výroby. Z důvodu velmi vysoké ceny nástroje je tato technologie  používaná 
výhradně pro sériovou a hromadnou výrobu. 

 

Obr. 5.1 Výrobek technologie zápustkového kování – klikový hřídel motoru 
automobilu [10] 

 

5.1.1. Stroje pro zápustkové kování 
 
Zápustkové kování lze provádět na bucharech nebo lisech. Výběr tvářecího stroje je 
velmi důležitou částí technologického návrhu. Buchar zajišťuje lepší tečení materiálu 
ve vertikálním směru, menší opotřebení nástroje (vlivem kratšího styku s materiálem)  
a vyšší rychlost výroby. Naopak výhodami lisu jsou lepší tečení materiálu 
v horizontálním směru, pomalejší nárůst zpevnění a klidný chod, který lze lépe 
sledovat a regulovat během procesu. Na typu stroje závisí volba tvaru výro nkové 
drážky. 
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Obr. 5.2 Příklady lisu a bucharu [11], [12] 

5.1.2. Nástroje pro zápustkové kování 
 
Nástrojem je dvoudílná ocelová forma, zápustka, jej íž horní část je uchycena 
v beranu stroje. Při operaci je do spodní části vložen předehřátý polotovar, který bývá 
pro složitější tvary předkován. Dutina zápustky má tvar výrobku a p ři působení síly 
dochází k zatékání materiálu, tedy ke tvá ření, přičemž přebytečný materiál se vyloučí 
ve výronkové drážce. Ta se nachází v d ělicí rovině zápustky.  

 

Obr. 5.3 Schéma zápustky 

5.1.3. Parametry výkovku 
 

Technologické přídavky   

Jelikož se tečení materiálu řídí fyzikálními zákony, nejsme schopni v zápustkách  
vykovat jakýkoliv tvar. Z tohoto důvodu se u výrobků navrhují technologické přídavky, 
které umožňují jeho vykování. Tyto p řídavky jsou po kování odstraněny obráběním či 
jinými technologiemi. 
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Výronková drážka 

Výronková drážka je nezbytnou součást každé zápustky. Polotovar vložený do 
zápustky má z technologických důvodů větší objem než hotová součást. Výronková 
drážka slouží pro výtok tohoto p řídavku. Výronkové drážky jsou tvarovány dle 
zvoleného kovacího stroje. Drážka pro lis je otev řená a pro buchar uzav řená, jak je 
znázorněno na obr. 6.5. Výronek bývá po kování odst řižen. 

 

Obr. 5.4 Tvar výronkové drážky 

5.1.4. Materiálové požadavky na zápustky 
 
Na rozdíl od tváření za studena je p ři tváření za tepla nástroj ve styku s materiálem o 
vysoké teplotě. Zápustka je předehřátá na teploty 150 – 200˚C, ale na plochách, 
které jsou v kontaktu s materiálem, dochází k oh řevu nad 550˚C. Při využití lisu jsou 
tyto teploty ještě větší z důvodu delšího kontaktu nástroje s materiálem. V této  
povrchové vrstvě nástroje může dojít k austenitizaci a po následném ochlazení 
k vzniku bainitu či martenzitu a pnutí nebo i trhlinek, které znateln ě snižují životnost 
nástroje. Tento fakt společně s vysokým namáháním během tváření vede 
k požadavku na vysokou mez kluzu, a to i za zvýšený ch teplot. Tvrdost zápustky se 
volí v závislosti na použitém stroji, jelikož vyšší  tvrdost snižuje houževnatost, která je 
potřebná pro použití bucharů. Při použití lisu se volí hodnoty 48-50 HRC, kdežto p ři 
použití bucharu menší, a sice 38-45 HRC. Pro buchar y se požaduje pevnost 
zápustky 1200-1400 MPa a je dán požadavek na vyšší houževnatost, 30-40 J·cm-2. 
Při použití lisu jsou hodnoty pevnosti 1400-1800 MPa a houževnatost 10-20 J·cm-2. 

 

5.2. Volné kování 
 
Volné kování je technologická operace objemového tv áření za tepla, při níž měníme 
tvar výrobku pomocí kování bez použití forem. Tato technologie se používá pro 
široké spektrum výrobků, nejčastěji však pro velké několikatunové výkovky a pro 
výrobu předkovků pro zápustkové kování. Mezi základní operace prová děné volným 
kováním patří: pěchování, osazování, prodlužování, děrování, ohýbání, sekání a jiné. 
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Obr. 5.5 Výrobek technologie volného kování [13] 

 

5.2.1. Stroje a nástroje pro volné kování 
 
Pro volné kování se používají jak lisy, a to p ředevším hydraulické, tak i buchary 
všech druhů vyjma protiběžných. U volného kování se používají ú čelové nástroje, 
které jsou pomocí rybinového vedení p řichyceny k beranu stroje. Tyto nástroje jsou 
tvarovány podle příslušné operace, např. pro pěchování, osazování, děrování           
a prodlužování. 

 

 

Obr. 5.6 Volné kování [14]   
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6. OBJEMOVÉ TVÁ ŘENÍ ZA STUDENA 
 
Nejtypičtějším zástupcem této kategorie je protlačování. Při objemovém tváření za 
studena se může pracovat s předehřevem materiálu, ale nikdy se nedostáváme na 
rekrystalizační teplotu. 

6.1. Protla čování 
 
Protlačování je technologický proces, p ři němž vzniká tvarový výrobek. Výhodou 
protlačování však je větší tvarová univerzálnost a možnost volby rozdílnýc h tloušťek 
skořepiny. Toho se využívá nap říklad při výrobě munice a levnějších polotovarů. 
Špalíky, používané jako polotovary, mají nižší po řizovací náklady než plechy. 
Protlačováním jsme schopni získat vysokou p řesnost a kvalitu povrchu, ovšem 
nejsme schopni přesně korigovat všechny rozměry protlačku.  

 

Obr. 6.1 Výrobek technologie protlačování – nábojnice [15] 

6.1.1. Operace protla čování 
 
Zpětné protlačování 

Při zpětném protlačování je směr toku materiálu opačný než směr působící síly. 
Polotovar je vložen do uzav řené průtlačnice a průtlačník působící silou způsobí 
tečení materiálu. Touto metodou vyrábíme p ředevším duté výrobky – pouzdra, víčka 
apod. 

 

Obr. 6.2 Schéma zpětného protlačování 

 

 



28 
 

Dopředné protlačování 

Při dopředném protlačování teče materiál ve směru působící síly. Tvar protlačku je 
korigován tvarem průtlačnice. Touto metodou vyrábíme nap říklad čepy, nýty, 
polotovary pro šrouby a jiné. 

 

Obr. 6.3 Schéma dopředného protlačování 

Kombinované protlačování 

Je kombinací předešlých dvou operací. Materiál teče v obou směrech, jak ve směru 
působení síly, tak i proti směru. Tvar protlačku je v tomto p řípadě korigován jak 
průtlačníkem, tak průtlačnicí, a jsme schopni vytvá řet různé tvary s osazením. 

 

Obr. 6.4 Schéma kombinovaného protlačování 

Stranové protlačování 

Při této operaci je směr tečení materiálu kolmý na směr působící síly. Tok materiálu 
je zamezen ve všech směrech kromě směru kolmého na působící sílu. Touto 
metodou vyrábíme součástky s obvodovými výstupky a jiné. 

6.1.2. Stroje pro protla čování 
 
Z důvodu vysoké a rovnoměrné síly po delší dráze je nutno, aby stroj spl ňoval různé 
požadavky. Jedná se například o velkou tuhost stolu a upnutí nástroje, dost atečný 
zdvih, kvalitní chlazení a mazání a automatické pod ávání. Tyto požadavky splňují 
mechanické, hydraulické a speciální lisy. Mechanick é lisy jsou použity p řevážně u 
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zpětného protlačování s malým zdvihem, hydraulické lisy pro vyšší p ožadavky na sílu 
a speciální lisy pro automatickou výrobu šroub ů, čepů a matic. 

 

6.1.3. Materiálové požadavky na nástroje pro protla čování 
Nástroj pro protlačování je částečně podobný střižnému nástroji. Základními částmi 
jsou průtlačník a průtlačnice upnuté v objímce. Hlavní požadavky na nástroj jsou 
tuhost, snadné vyhazování protlačku, přesné vedení, dokonalé chlazení a mazání     
a maximální životnost. 

Při protlačování dochází k vysokému stálému namáhání nástroje tlakem. Při tečení 
materiálu po nástroji poté dochází k namáhání na ot ěr a je nutno zajistit odolnost 
proti otěru. Pokud používáme dlouhý protlačovací trn, může dojít k namáhání na 
vzpěr, které je rovněž nutno brát v potaz.  
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7. MATERIÁLOVÉ TABULKY 
 

Součástí zadání této práce jsou materiálové tabulky pro  střižné a protlačovací 
nástroje i zápustky. Z technických podkladů jsem vybral aktuálně nejpoužívanější 
materiály a dle materiálových listů k nim uvedl základní vlastnosti – zp ůsob tepelného 
zpracování a tvrdost s mezí kluzu po tomto tepelném  zpracování. Tyto hodnoty se 
pohybují v intervalech v závislosti na typu polotov aru a průběhu tepelného 
zpracování, které v praxi volíme tak, abychom dosáh li požadovaných vlastností pro 
navrhovaný nástroj. Volba materiálu závisí na namáh ání nástroje, rozměrech, tvaru 
nástroje a výrobku, pracovních teplotách a v neposl ední řadě na nákladech na 
materiál a zpracování. 

Hlavním účelem těchto tabulek je zjednodušit a zrychlit práci p ři navrhování tvářecího 
nástroje. V těchto tabulkách lze najít základní údaje pot řebné pro výběr materiálu      
a poté můžeme v materiálových listech hledat již konkrétní m ateriál. Výčet materiálů 
v tabulkách obsahuje pouze nejpoužívanější materiály a je možno libovolně 
doplňovat materiály dle možností skladů, dodavatele a jiných. 

Pro vypracování těchto tabulek jsem použil software Microsoft Excel 2 007. Tabulky 
jsou uspořádány do 3 sešitů, z nichž každý je věnován jednomu nástroji. Pro 
názornost je ke každé tabulce p řiloženo i schéma daného nástroje. Vypracované 
tabulky jsou součástí příloh této práce. 

 

Obr 7.1. Náhled materiálové tabulky  
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8. ZÁVĚR 
 

Technologie tváření je velice progresivní výrobní technologií, kter á má v současném 
průmyslu nezastupitelné místo. Obrovská škála tvá řecích operací nám umožňuje 
vyrábět výrobky i polotovary velmi rychle a s lepšími mec hanickými vlastnostmi, než 
mohou v této době nabídnout jiné technologie. 

Požadavky na tvářecí nástroje jsou velmi specifické, a tak musí být brán velký zřetel 
na správnou volbu materiálů, tepelného zpracování a povrchovou úpravu p ři jejich 
výrobě. V této práci jsem se zabýval nástroji vyrobených z nástrojové oceli třídy 19 
dle ČSN EN 42 0002:1976.  

Velké množství norem popisujících značení materiálů se může zdát jako komplikace 
při volbě správného materiálu, ale ve většině norem lze najít označení ekvivalentního 
materiálu dle jiné normy, který má tém ěř stejné vlastnosti, a tudíž je pro nástroje 
použitelný. 

Součástí této práce jsou materiálové tabulky pro st řižné a protlačovací nástroje          
i zápustky. Z technických podkladů jsem vybral aktuálně nejpoužívanější materiály     
a dle materiálových listů k nim uvedl základní vlastnosti – zp ůsob tepelného 
zpracování a tvrdost s mezí kluzu po tomto tepelném  zpracování. Tyto hodnoty se 
pohybují v intervalech v závislosti na typu polotov aru a průběhu tepelného 
zpracování, které v praxi volíme tak, abychom dosáh li požadovaných vlastností pro 
navrhovaný nástroj. Volba materiálu závisí na namáh ání nástroje, rozměrech, tvaru 
nástroje a výrobku, pracovních teplotách a v neposl ední řadě na nákladech na 
materiál a zpracování. 

Vytvoření materiálových tabulek pro další tvá řecí nástroje, případně naprogramování 
elektronické databáze, přenechávám a doporučuji dalším studentům. Tyto tabulky 
jsou velmi užitečnou a zjednodušující pomůckou při návrhu tvářecích nástrojů 
z nástrojových ocelí a znalosti nabyté p ři jejich sestavování mohou pomoci p ři dalším 
studiu, tvorbě diplomové práce a technické praxi. 
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Příloha 1 
II. ČSN 42 0002:1976 
a) Rozdělení a značení tvářených ocelí 
Schéma číselného označení tvářených ocelí podle chemického složení 
 Základní číselná značka  Doplňkové číslo 

 X X  X  X  X  .X  X  

Třída oceli                  Stupeň přesnosti 

Informace závislá na třídě 
ocelí     

         

 

Stav oceli v závislosti 
na tepelném 
zpracování 

Informace závislá na třídě 
ocelí                Pořadové číslo 

První číslice v základní značce je 1 a udává tvářenou ocel. 
Druhá číslice ve spojení s první udává třídu oceli (viz.tabulka). 
 
Pozn. Označení materiálu např. 17 023, označení normy ČSN 41 7023. 
 

Rozdělení ocelí do tříd-význam prvního dvojčíslí 
Třída 
oceli 

Oceli podle 
Charakteristika ocelí 

použití stupně legování 

10 

konstrukční 

nelegované 

předepsané hodnoty mechanických vlastností, 
chemické složení není předepsáno 

11 
předepsané hodnoty mechanických vlastností a 
obsah C, P, S, popř. (P+S) a dalších prvků 

12 
předepsaný obsah C, Mn, Si, P, S, popř. (P+S) a 
dalších prvků 

13 

legované 

nízkolegované 

legovací prvky: Mn, Si,Mn-Si, Mn-V 

14 legovací prvky: Cr, Cr-Al, Cr-Mn, Cr-Si, Cr-Mn-Si 

15 
legovací prvky: Mo, Mn-Mo, Cr-Mo, Cr-V, Cr-W, Mn-
Cr-V, Cr-Mo-V, Cr-Si-Mo-V, Cr-Mo-V-W 

16 
nízko a středně 

legované 
legovací prvky: Ni, Cr-Ni, Ni-V, Cr-Ni-Mn, Cr-Ni-V, 
Cr-Ni-W, Cr-Ni-Mo, Cr-V-W, Cr-Ni-V-W 

17 
středně a vysoko 

legované 

legovací prvky: Cr, Ni, Cr-Ni, Cr-Mo, Cr-V, Cr-Al, Cr-
Ni-Mo, Cr-Ni-Ti, Cr-Mo-V, Mn-Cr-Ni, Mn-Cr-Ti, Mn-
Cr-V, Cr-Ni-Mo-V, Cr-Ni-Mo-W, Cr-Ni-Mo-Ti, Cr-Ni-
V-W, Cr-Ni-W-Ti atd. 

19 nástrojové 

nelegované předepsaný obsah C, Mn, Si, P, S 

legované (nízko, středně, 
vysoko) 

legovací prvky: Cr, V, Cr-Ni, Cr-Mo, Cr-Si, Cr-V, Cr-
W, Cr-Al, Cr-Ni-W, Cr-Si-V, Cr-Mo-V, Cr-V-W, Cr-Ni-
Mo-V, Cr-V-W-Co, Cr-Ni-Mo-W, Cr-Ni-V-W atd. 

 

Význam třetí číslice v základní značce ocelí tř. 19 
 

 

Třetí 
číslice 

Druh oceli podle legování 

0, 1, 2 nelegované oceli 

3 oceli legované Mn, Si, V, Mn-SI, Mn-V, Mn-Cr-V, Mn-Cr-W-V 

4 
oceli legované Cr, Cr-Mn, Cr-Al, Cr-V, Cr-Si, Cr-Mn-V, Cr-Si-V, Cr-W-
V, Cr-Mn-Si-V 

5 
oceli legované Cr-Mo, Cr-Mo-Mn, Cr-Mo-V, Cr-Mo-Si-V, Cr-Mo-W-V, 
Cr-Mo-Ni-V-Co, Cr-Mo-W-Si-V 

6 
oceli legované Ni-Cr, Ni-Cr-V, Ni-Cr-W, Ni-Mo-Cr, Ni-Cr-Mo-V, Ni-Cr-
W-V, Ni-Cr-W-Mo, Ni-Cr-W-Si, Ni-Cr-W-Si-V 

7 
oceli legované W, W-Cr, W-V, W-Cr-Mn, W-Cr-Si, W-Cr-V, W-Cr-Si-V, 
W-Cr-Ni-V, W-Cr-V-Co 

8 oceli legované W-Cr-V, W-Cr-Mo-V, W-Cr-V-Co, W-Cr-Mo-V-Co 

9 speciální oceli, jako např. vytvrzované typu Ni-Co-Mo-Ti 



 



Část nástroje Materiál Nejčastější způsob TZ Doporučený rozsah tvrdosti Mez kluzu (v tlaku )
19 221 kaleno a popuštěno 60-64 HRC 2600 MPa
19 421 kaleno a popuštěno 57-64 HRC 2300-3000 MPa 
19 436 kaleno a popuštěno 57-64 HRC 1620 MPa, 2700-3000 MPa
19 437 kaleno a popuštěno 58-64 HRC 1860 MPa, 2750-3000 MPa
19 569 kaleno a popuštěno 57-61 HRC 2400-2600 MPa
19 436 kaleno a popuštěno 57-64 HRC 1620 MPa, 2700-3000 MPa
19 437 kaleno a popuštěno 62 HRC 1860 MPa
19 573 kaleno a popuštěno 62-65 HRC 1900 MPa
19 421 kaleno a popuštěno 57-64 HRC 2300-3000 MPa
19 437 kaleno a popuštěno 55 HRC 1320 MPa
19 572 kaleno a popuštěno 57-63 HRC 2300-3100 MPa

přidržovač 19 437 58 HRC 1860 MPa, 2750-3000 MPa
11 500 bez TZ 225-295 MPa
11 600 bez TZ 255-335 MPa
11 500 bez TZ 225-295 MPa
11 600 bez TZ 1700-1980 MPa
19 083 50-59 HRC 255-335 MPa
11 500 bez TZ 225-295 MPa
19 083 50-59 HRC 1700-1980 MPa
19 421 57-64 HRC 2300-3000 MPa
11 600 bez TZ 255-335 MPa
12 050 188-253 HB 305-390 MPa
19 436 59 HRC 1620 MPa
12 050 188-253 HB 305-390 MPa
19 312 55-62 HRC 2200-3000 MPa
11 600 bez TZ 255-335 MPa
19 436 59 HRC 1620 MPa

vodící sloupek 14 220 208-269 HB 560-680 MPa

vodící pouzdro 14 220 208-269 HB 560-680 MPa
19 312 55-62 HRC 2200-3000 MPa
19 313 55-63 HRC 2100-3100 MPa

P
říloha 2

hledáček

upínací deska

kotevní deska

vodící deska

opěrná deska

vodící lišta

Střižný nástroj

střižník

střižnice

vyhazovač

základová deska



 



Část nástroje Materiál Nejčastější způsob TZ Doporučený rozsah tvrdosti Mez kluzu
19 541 kaleno a dvakrát popuštěno 45-51 HRC 1300-1850 MPa
19 552 kaleno a dvakrát popuštěno 44-48 HRC 1050-1650 MPa
19 642 kaleno a dvakrát popuštěno 42-48 HRC 1280-1450 MPa
19 650 kaleno a dvakrát popuštěno 46-48 HRC 1350-1660 MPa
19 662 kaleno a dvakrát popuštěno 43-46 HRC 1200-1440 MPa
19 663 kaleno a dvakrát popuštěno 44-48 HRC 1080-1360 MPa
19 721 kaleno a dvakrát popuštěno 43-51 HRC 1410-1780 MPa
19 723 kaleno a dvakrát popuštěno 42-50 HRC 1400-1900 MPa
19 541 kaleno a dvakrát popuštěno 45-51 HRC 1300-1850 MPa
19 552 kaleno a dvakrát popuštěno 44-48 HRC 1050-1650 MPa

Zápustka

horní zápustka

    P
říloha 3

19 552 kaleno a dvakrát popuštěno 44-48 HRC 1050-1650 MPa
19 642 kaleno a dvakrát popuštěno 42-48 HRC 1280-1450 MPa
19 650 kaleno a dvakrát popuštěno 46-48 HRC 1350-1660 MPa
19 662 kaleno a dvakrát popuštěno 43-46 HRC 1200-1440 MPa
19 663 kaleno a dvakrát popuštěno 44-48 HRC 1080-1360 MPa
19 721 kaleno a dvakrát popuštěno 43-51 HRC 1410-1780 MPa
19 723 kaleno a dvakrát popuštěno 42-50 HRC 1400-1900 MPa

dolní zápustka



 



Část nástroje Materiál Nejčastější způsob TZ Doporučený rozsah tvrdosti Mez kluzu (v tlaku )
19 314 kaleno a popuštěno 57-65 HRC 1800 MPa
19 315 kaleno a popuštěno 57-64 HRC 1800 MPa
19 426 kaleno a popuštěno 55-64 HRC 2200-3000 MPa
19 423 kaleno a popuštěno 55-64 HRC 2200-3000 MPa
19 191 kaleno a popuštěno 50-66 HRC 1100-2000 MPa
19 571 kaleno a popuštěno 57-63 HRC 2300-2750 MPa
19 820 kaleno a popuštěno 63-65 HRC až 3400 MPa
19 830 kaleno a popuštěno 62-66 HRC 1425 MPa, 3500-3600 MPa
19 436 kaleno a popuštěno 57-64 HRC 1620 MPa, 2700-3000 MPa
19 550 kaleno a popuštěno 47-57 HRC 1350-1750 MPa
19 572 kaleno a popuštěno 57-63 HRC 1580-1600 MPa
19 571 kaleno a popuštěno 57-63 HRC 2300-2750 MPa
19 614 kaleno a popuštěno 53-60 HRC 1450-1800 MPa
19 735 kaleno a popuštěno 52-59 HRC 1800-2150 MPa
19 820 kaleno a popuštěno 63-65 HRC až 3400 MPa
19 830 kaleno a popuštěno 65-66 HRC 1425 MPa, 3500-3600 MPa
19 550 47-57 HRC 1350-1750 MPa
19 740 45-48 HRC 1380-1550 MPa
19 550 47-57 HRC 1350-1750 MPa
19 655 42-50 HRC 1220-1605 MPa
15 261 40-45 HRC 605-716 MPa
19 426 55-64 HRC 2200-3000 MPa
19 314 62 HRC 1800 MPa
19 569 57-61 HRC 2400-2600 MPa
19 820 63-65 HRC až 3400 MPa
19 830 65-66 HRC 1425 MPa, 3500-3600 MPa
19 314 62 HRC 1800 MPa
19 426 55-64 HRC 2200-3000 MPa
19 550 47-57 HRC 1350-1750 MPa

    P
říloha 4

Protla čovací nástroj

kolík vyhazovače 

vyhazovač

vnější zděřový kroužek

vnitřní zděřový kroužek

zděř

průtlačnice

průtlačník



Část nástroje Materiál Nejčastější způsob TZ Doporučený rozsah tvrdosti Mez kluzu (v tlaku )
19 314 62 HRC 1800 MPa
19 356 54-65 HRC 1850-2800 MPa
19 436 57-64 HRC 1620 MPa, 2700-3000 MPa
19 550 47-57 HRC 1350-1750 MPa
19 314 62 HRC 1800 MPa
19 356 54-65 HRC 1850-2800 MPa
19 436 57-64 HRC 1620 MPa, 2700-3000 MPa
19 550 47-57 HRC 1350-1750 MPa
11 600 bez TZ 255-335 Mpa
11 700 bez TZ 285-365 MPa
12 060 214-274 HB 345-550 MPa
13 180 40-45 HRC 1030-1320 MPa
14 260 40-45 HRC 1175-1620 MPa

těleso protlačovadla

vodící vložka

opěrná deska

Protla čovací nástroj


