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ABSTRAKT 

BARTÁK Jan: Analýza procesu kování háku čelisťového výměnového závěru. 

 

 Diplomová práce se zabývá optimalizací procesu kování háku čelisťového výměnového 

závěru používaného v železniční dopravě v kolejových výhybkách, který je kován z oceli 

jakosti 13 240. Při současné výrobě háku ve společnosti Královopolská kovárna s.r.o. dochází 

ke vzniku defektu v podobě přeložky na vnitřní straně jeho zahnuté části. Na základě vytvořené 

numerické simulace současného stavu, za pomoci simulačního programu Simufact Forming, 

jsou v práci stanoveny podmínky vzniku přeložky. Následně jsou vytvořeny úpravy založené 

na literární studii této problematiky, jako jsou změna velikosti polotovaru, geometrie tvaru 

předkovku, ohýbacího nástroje a kovacích zápustek. Provedené objemové a geometrické 

úpravy jsou ověřeny za použití simulace v softwaru, v nichž se již zmiňovaná přeložka 

neobjevovala.   

Klíčová slova: ocel 13 240, volné kování, ohyb, zápustkové kování, numerická simulace 

ABSTRACT 

BARTÁK Jan: Analysis of a Forging Process of the Jaw Turnout Lock Hook. 

 

The thesis is focused on optimalization of jaw turnout lock hook forging process which is 

used in rail transport and is forged from steel of 13 240 grade. Production process of the hook, 

that is being used in Královopolská kovárna s.r.o. company now, leads to fold  defect in the 

inner side of curved part formation. Conditions of the folds formation were defined using the 

numeric simulation of this process in Simufact Forming software. After that improvements such 

as change of semi-finished product size, change of geometry of ancestor shape, bending tools 

and forging die were made according to linear study of this problematics. These volumetric and 

geometric changes were verified using the simulation in software and relocation defect did not 

appear. 

Keywords: 13 240 steel, open die forging, bending, closed die forming, numerical simulation 
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ÚVOD [7], [9], [10], [11], [12], [13], [15] 

Pro výrobu součástí je možné využít mnoha různých technologií od odlévání, přes třískové 

obrábění až po tváření. Pro zvolení vhodné technologie je potřeba zvážit mj. výrobní možnosti 

a ekonomičnost. To vše závisí na objemu dané výroby, technologičnosti konstrukce, požadavků 

na kvalitu apod.  

Technologie tváření je perspektivní oblastí výroby jak pro malé, střední, tak i velké série  

s ohledem na potřebu snižování časové náročnosti výroby a hospodárnost procesu. 

Hospodárnost tvářecích technologií spočívá především, oproti ostatním způsobům výroby,  

v úspoře materiálu a energií.  

Technologii tváření lze rozdělit na plošné a objemové. V plošném tváření jsou polotovarem 

plech nebo trubka, které jsou následně zpracovány technologiemi stříhání, ohýbání, tažení atd. 

za předpokladu, že převážně nedochází k výrazné změně tloušťky (deformace nastává ve dvou 

směrech). V technologiích objemového tváření (např. protlačování, válcování nebo volné  

a zápustkové kování) dochází k deformaci polotovaru již za předpokladu trojosé napjatosti. 

Dalším rozdělením je teplota, při které proces probíhá, tj. za studena, částečného ohřevu a za 

tepla. Metody tváření za částečného ohřevu a za tepla jsou využívány hlavně z důvodu snížení 

tvářecích sil, čehož se využívá zvláště v objemovém tváření, a to např. v kování. Příklady 

kovaných součástí jsou vyobrazeny na obr. 1. 

 

 

Obr. 1 Příklady výkovků [10], [11], [12], [13] 
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1 ROZBOR STÁVAJÍCÍHO STAVU [14], [23], [34], [38] 

Řešenou součástí je výkovek háku čelisťového výměnového závěru. Součást s hlavními 

rozměry je vyobrazena na obr. 2. Tento hák je vyráběn firmou Královopolská kovárna s.r.o. 

sídlící v Brně.  

Výkovek je zhotoven do tvaru J. Jeho hlavními rozměry jsou šířka 366,1 mm, výška 

176,2 mm a tloušťka 65 mm. Na pravé straně, kde je součást zahnutá, je velikost vnějšího 

poloměru 83 mm a vnitřního 20 mm. Na výkovku nejsou žádné ostré hrany a všechna 

nekótovaná zaoblení mají velikost minimálně 3 mm. Dělící rovina je umístěna v rovině 

souměrnosti a k ní realizováno zkosení ploch 1:10. Všechny podrobnější rozměry jsou uvedeny 

ve výkresu č. 1, který byl poskytnut firmou Královopolská kovárna s.r.o.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hák čelisťového výměnového závěru (dále jen hák), je používán v železniční dopravě. 

Nachází se v traťových výhybkách, kde háky přemisťují hlavně jazyky, nebo i srdcovku, pro 

změnu směru jízdy vlakové soupravy, viz princip na obr. 3. 

Hák je přišroubován na jazyk kolejnice přes stěžejku. Jazyk tvoří plochu, do které se opře 

osazení železničního kola a tím je kolo „donuceno“ odbočit na jinou kolej. Celý mechanismus 

je zavěšen a klouže po ocelových plátech. Hák je připevněn k závorovacímu pravítku, které 

zajišťuje jeho pohyb a funkci závěsným třmenem. Pohyb háku s jazykem směrem ke kolejnici 

je zajištěn tlakem závorovacího pravítka do závěrové části háku. Proti vysmeknutí z drážky 

závorovacího pravítka je hák opřen o spodní stranu paty kolejnice. Na konci paty kolejnice se 

nachází svěrací čelist, za kterou je závěrový hák vytlačen vzhůru a zaklesnut, čímž je celá 

výhybka zajištěna. Pohyb v opačném směru je naopak zajištěn opřením součásti závorovacího 

pravítka do dorazu háku a poklesu závěru háku do drážky. Tím je hák uvolněn a jazyk se může 

přestavit do vzdálenější polohy.  

Celý postup přestavení jazyků výhybky je rozkreslen ve fázích v příloze 1. 

Obr. 2 Hák čelisťového výměnového závěru 
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Materiálem pro výrobu háku je v současné době ocel ČSN 13 240 (dle DIN 37MnSi5 a dle 

EN 1.5122). Tato Mn-Si ocel je určena k zušlechtění a je náchylná na popouštěcí křehkost. Její 

hlavní výčet mechanických vlastností je souhrnně uveden v tab. 1 a chemické složení je 

tabelováno v tab. 2. Celý materiálový list se nachází v příloze 2.  

Tab. 1 Mechanické vlastnosti oceli ČSN 13 240 [14] 

 

Mez pevnosti Rm [MPa] 780 až 930 

Mez kluzu Rp0,2 [MPa] 540 

Tvrdost HB [MPa] 208 až 253 

Modul pružnosti E [GPa] 206 

Modul pružnosti ve smyku G [GPa] 79 

Kontrakce Z [%] 45 

Tažnost A5 [%] 14 

Vrubová houževnatost KCU [J∙cm-2] min. 24,5 

Teploty tváření za tepla [°C] 800 až 1150 

Obr. 3 Schéma principu funkce čelisťového závěru [38] 

b) uzavřená poloha 

a) otevřená poloha 
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Tab. 2 Chemické složení oceli ČSN 13 240 [14] 

 

 Součást je vyráběna technologiemi volného kování, ohýbání, zápustkového kování  

a ostřihování. Všechny tyto technologie jsou prováděny za tepla. Výrobní postup se skládá 

konkrétně z těchto základních operací: 

• dělením materiálu pásovou pilou z polotovaru čtvercového průřezu o rozměrech 

80×80 mm, na délku 329 mm, 

• ohřev polotovaru v plynové peci při teplotě přibližně 1 150 °C po dobu 30 minut, 

• výroba předkovku metodou volného kování na buchar ABUS 1000, 

• ohnutí předkovku na klikovém lisu LKD 520,  

• zápustkové kování v protiběžném bucharu Beche 16, kde je součást kována, do 

potřebného tvaru a rozměrů,  

• ostřižení výronkové drážky v ostřihovacím nástroji umístěném taktéž na klikovém lisu 

LKD 520.  

Z důvodu přebytku materiálu je poté dílec opět umístěn do zápustek protiběžného bucharu  

a dokován do konečných rozměrů. Po dokování je přebytečný výronek opět ostřižen.  

Během výrobního procesu nastává problém v podobě vzniku přeložky (praskliny) na vnitřní 

straně ohnuté části háku, v rádiusu R20, viz obr. 4. Ta je pro funkci háku nebezpečná, a proto 

je potřeba ji odstranit. Z toho důvodu musí být součást optimalizována. Tato prasklina se objeví 

již při prvním kování v zápustkách, avšak někdy je zakována a zmizí. Po otryskání je provedena 

100% kontrola všech součástí, zda se v tomto místě prasklina neobjevila. Pokud je v tomto 

inkriminovaném místě přeložka nalezena, je opravena vybroušením tohoto místa na spodní mez 

tolerance rozměru. Pokud při následné kontrole se již přeložka nevyskytuje, je výkovek 

vyhovující.  

Vzniklé přeložky jsou 

považovány za závadu a je potřeba 

jejich odstranění. Práce je tak 

především zaměřena na optimalizace 

zmíněného kovacího procesu, na 

který bude zaměřena její rešeršní 

část. 

 

  

Prvek C Mn Si P S 

Obsah [hm.%] 0,33-0,41 1,1-1,4 1,1-1,4 max. 0,035 max. 0,035 

Obr. 4 Umístění vzniku přeložky na výměnovém háku 
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2 TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ ZA TEPLA [3, 4, 6, 9, 15, 24, 26, 27, 43] 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, lze obecně technologie tváření rozdělit dle teplot na tváření 

za studena, poloohřevu (někdy označováno také jako částečného ohřevu) a za tepla, kdy při 

teplotách nižších, jak teplota rekrystalizace je materiál deformačně zpevňován a pro obnovení 

plasticity materiálu je potřeba rekrystalizační žíhání. Rekrystalizační teplota se nachází  

v rozmezí (35 až 40) % teploty tavení materiálu. S tím souvisí i určení mezní teploty pro tváření 

za studena, kterou je možné určit dle vztahu 2.1.  

  𝑇 ≤ 0,3 ∙ 𝑇𝑡𝑎𝑣,                                                                                                                            (2.1) 

   kde: T – teplota procesu [°C], 

     Ttav – teplota tavení materiálu [°C]. 

Teploty tváření za poloohřevu se nachází pod teplotou rekrystalizace, tudíž je materiál 

deformačně zpevňován, avšak za nižších hodnot přetvárného odporu materiálu.  

V oblasti mezi tvářením za studena a za částečného ohřevu, viz obr. 5, se nachází oblast 

nevhodná pro tváření. Toto omezení se týká pouze uhlíkových ocelí v rozmezí teplot přibližně 

od 100 do 300 °C z důvodu zvýšení přetvárného odporu v důsledku vzniku deformačního 

stárnutí tzv. modrého žáru.  

Tváření za tepla probíhá za teplot vyšších jak rekrystalizační teplota. To způsobí primární 

rekrystalizaci a obnovení zrna, díky čemuž můžeme materiál téměř neomezeně tvářet.  Rozmezí 

teplot pro tváření za tepla je pro uhlíkové oceli v rozmezí od 900 do 1 300 °C v oblasti austenitu. 

Spodní hranicí je počátek deformačního zpevňování nad hodnotou teploty Ac3. Tváření za tepla 

se hlavně využívá z důvodu snížení přetvárného odporu materiálu. 

Obr. 5 Vliv teploty na přetvárný odpor oceli 14 140.3 [4] 
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Oblast fázových přeměn se nachází mezi oblastmi teploty překrystalizace Ac1 a bodem 

přeměny Ac3, kde probíhá tváření za částečného ohřevu a tvářením za tepla. V tomto pásmu 

dochází k fázové přeměně, při chladnutí z austenitu na ferit a opačně.  

Nepopíratelnou výhodou součástí tvářených za studena i za tepla je průběh vláken. V ocelích 

jsou vlákna vytvořena tuhnutím sloučenin síry a fosforu. Mají vyšší teplotu tavení než železo, 

a proto vytváří obálku kolem primárních zrn tuhnoucí oceli. Při tváření jsou primární zrna 

deformována a po rekrystalizaci se přemění v nová nedeformovaná zrna. Kvůli malé difúzní 

rychlosti vměstků zůstávají zdeformovány ve směru toku materiálu a při vybroušení se projeví 

jako vlákna. Při technologiích obrábění jsou naopak vlákna přerušována, viz obr. 6.  

Díky tomuto usměrnění vláken jsou tvářené součásti schopny dosáhnout vyššího provozního 

zatížení. Další nespornou výhodou tváření je ekonomičnost procesů, konkrétně se jedná  

o úsporu materiálu a kratší výrobní časy. 

2.1 Ohřev materiálu [3, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 37] 

Důvodem ohřevu materiálu před procesem kování je potřeba snížení přetvárného odporu 

tvářeného materiálu, který klesá s rostoucí teplotou, viz kapitola 2. Snižování přetvárného 

odporu má za následek snižování tvářecích sil a důsledkem je i nižší opotřebení tvářecích 

nástrojů. Zároveň dochází i k zvýšení produktivity tvářecího procesu a energetické úspoře. 

Oblast kovacích teplot materiálu je znázorněna na obr. 7.  

Při ohřevu polotovaru je potřeba hlídat rychlost a současně dobu ohřevu. Pokud je polotovar 

rychle ohříván, vznikají tak napětí mezi povrchem a jádrem, způsobená tepelnou roztažností 

materiálu, což může způsobit 

vytvoření teplotních trhlin. Při 

dlouhé výdrži polotovaru na 

vysokých teplotách vznikají 

okuje. V případě ohřevu 

polotovaru současně s pecí, 

dochází k menším teplotním 

rozdílům a nevznikají velká 

napětí. Časy ohřevu jsou však 

delší, což zvyšuje množství 

okují. Druhou možností je 

ohřev polotovaru v předehřáté 

peci, kde dochází ke vzniku 

vyšších napětí, ale menšího 

množství okují. Obě možnosti 

ohřívání a průběhy teplot jsou 

vyobrazeny na obr. 8. Obr. 7 Oblast kovacích teplot [15] 

Obr. 6 Průběh vláken v součástech [43] 
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Maximální tepelná napětí nesmí přesáhnout dovolená napětí, dodržením přípustného 

teplotního rozdílu tělesa definovaného jako:  

∆𝑇 =
𝑘 ∙ 𝜎𝑇

𝛼 ∙ 𝐸
=

𝑘 ∙ (0,5 𝑎ž 0,67) ∙ 𝑅𝑚

𝛼 ∙ 𝐸
,                                                                                  (2.2) 

   kde: ΔT – přípustný teplotní rozdíl [K], 

     k – tvarový součinitel [-], 

     σT – dovolené teplotní napětí [MPa], 

     α – teplotní délková roztažnost [K], 

     E – modul pružnosti v tahu [MPa]. 

Ohřev polotovaru je tedy potřeba provádět rychle vzhledem k množství vzniku okují  

a zároveň brát ohled na rychlost ohřevu, z důvodu možnosti vytvoření trhlin.  

Jednou z nejčastěji využívaných možností ohřevu je plynový. Při spalování plynných paliv 

hořáky umístěnými v peci, se plyn mísí s atmosférickým vzduchem. Plynové pece jsou 

používány hlavně pro ohřev velkých polotovarů. Z důvodu spalování paliva, což je oxidační 

reakce, dochází vždy k oxidaci povrchu materiálu (opalu) a zároveň se může objevit i 

oduhličení povrchových vrstev materiálu. Nejpoužívanějšími typy plynových pecí jsou: 

• pece karuselové – jsou řešeny jako prstencové průchozí pece, kde se v nístěji konstantní 

rychlostí otáčí. V peci se nacházejí vstupní a výstupní dvířka. Změnou rychlosti otáčení 

se reguluje doba průchodu ohřívaného materiálu pecí. Hořáky jsou nasměrovány proti 

směru pohybu nístěje na vnějším plášti pece. Kadence vsazovaného materiálu musí být 

sladěna s příkonem pece. Nevýhodou karuselových pecí je jejich rozměrnost a kruhový 

tvar (nedostatečné využití prostoru). Odvod spalin je umístěn proti směru pohybu 

ohřívaného materiálu a je jimi předehříván, 

• pece talířové – jsou druhem karuselových pecí, s rozdílem, že mají pouze jedna pracovní 

dvířka. Nístěj pece je otočná a má tvar plného kruhu. Výhodou je jejich cyklický chod 

a snadná obsluha. Nevýhodou je odvod spalin komínem umístěným v ose pece, bez 

využití pro předehřev, 

Obr. 8 Teplotní rozdíl při ohřevu [25] 
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• pece strkací – patří k průchozím pecím s rovnou nístějí. Společně s karuselovými 

pecemi jsou vhodné pro kontinuální ohřev ve větších sériích. Umístění hořáků je 

v bočních stěnách a odvod spalin je umístěn na začátku pece, kde je materiál vkládán, 

čímž je předehříván. Na obou stranách pece jsou umístěny dvířka,  

• pece komorové – se liší hlavně umístěním a počtem pracovních dvířek. Hořáky jsou 

umístěny ve stěnách a někdy i v klenbě, nebo pod nístějí. Odtah spalin je řešen 

umístěním několika otvorů v bočních a zadních stěnách a jsou řízeny hradítky. 

Nevýhodou je jejich nekontinuální průchod materiálu a její nízká účinnost z důvodu 

nevyužívání odváděných spalin k předehřevu materiálu,  

• komorové pece vozkové – jsou využívány pro ohřev těžkých a rozměrných polotovarů, 

které jsou umístěny na podvozku. Ten je následně možné vytáhnout z nístěje před pec, 

což velice zjednodušuje manipulaci, 

• narážecí pece kovářské – jsou průchozími pecemi. Materiál je vkládán dveřním otvorem 

v zadní stěně pece a vyjímán otvorem v boční stěně. Hořáky jsou umístěny v čelní stěně 

a v klenbě, případně i v bočních stěnách či spodní hořáky. Odvod spalin je umístěn 

poblíž vstupního otvoru pece k využití předehřevu spalinami materiálu či spalovacího 

vzduchu. 

Další možností ohřátí polotovaru je využití elektrické energie. Elektrické pece je možné 

použít pro ohřev menších výkovků. S využitím řídící elektroniky je možné i její přesné řízení 

způsobu ohřevu vyobrazeného na obr. 9. Hlavními způsoby ohřevu s využitím elektrické 

energie jsou: 

• elektrický indukční ohřev – je realizován indukováním vířivých proudů, které zahřívají 

těleso. Vířivé proudy vznikají, pokud se vloží kovové feromagnetické těleso do 

magnetického pole, které je vytvořeno průchodem střídavého elektrického proudu 

cívkou, do které je ohřívané těleso vloženo. Cívka je vytvořena z měděné trubičky, 

kterou protéká chladící médium. Z ekonomických důvodů je volen různý kmitočet 

elektrického proudu pro různé průměry ohřívaného materiálu. Vhodné kmitočty pro 

různé průměry ohřívaného materiálu jsou uvedeny v tab. 3. Tento princip ohřevu je 

velice rychlý. Velikou výhodou je, že při něm nevznikají téměř žádné okuje a tepelné 

ztráty minimální, protože je teplo vyzařováno pouze ohřívaným předmětem,  

Tab. 3 Doporučené kmitočty indukčního ohřevu [3] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• elektrický odporový ohřev – je založen na principu vzniku tepla průchodem 

elektrického proudu. Je dělen na přímý a nepřímý. 

➢ nepřímý odporový ohřev – má podobný princip jako přímý ohřev, ale jsou 

zahřívána topná tělesa umístěna v pecním prostoru. Teplo je na ohřívaný materiál 

přenášeno převážně sáláním, prouděním pecní atmosféry a částečně vedením od 

pecní vyzdívky,  

Kmitočet proudu 

[Hz] 

Průměr ocelových průřezů 

[mm] 

50 200 - 800 

600 75 - 280 

1000 50 - 150 

2000 35 - 120 

4000 22 - 70 

10000 15 - 35 
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➢ přímý odporový ohřev – princip je založen na přímém průchodu elektrického 

proudu ohřívaným tělesem, které je připojeno přes elektrody v uzavřeném obvodu. 

Je nutné zajistit dosti silný zdroj elektrického proudu, což také limituje průřez 

ohřívaného tělesa. 

2.1.1 Vady při ohřevu [6], [7], [16], [17] 

Při ohřevu materiálu před tvářením mohou nastat průvodní nežádoucí jevy, závisející na 

zvolené technologii ohřevu. Tyto jevy mohou znehodnotit celý výkovek. Nejběžnějšími vadami 

vznikajícími při ohřevu jsou:  

• přehřátí oceli – je děleno na dvě stádia, přičemž v prvním stádium neovlivňuje hranice 

zrn a nastává při ohřevu materiálu těsně pod horní kovací teploty, kdy zhrubne 

austenitické zrno. Při jeho ochlazení vzniká Widmannstattenova jehlicová struktura, 

kterou lze odstranit pouze normalizačním žíháním. Při druhém stádiu přehřátí, které 

ovlivňuje hranice zrn, dochází k rozpouštění MnS a FeS již obsažených v ocelích  

a difuzí se dostává na hranice zhrublých austenitických zrn. Při ochlazení vznikají na 

hranicích zrn sulfidy a vzniklá feritická matrice je oslabena. Toto stádium lze odstranit 

dostatečným prokováním a difuzním žíháním za vysokých teplot. Jsou ovlivněny 

plastické vlastnosti jako tažnost, vrubová houževnatost a zúžení, 

• spálení oceli – nastává při překročení teploty, která je vyšší než teplota solidu a dochází 

k natavení hranic zrn, do kterých se difuzí dostává síra s fosforem. Tím je ocel velmi 

křehká a nesoudržná, čímž je znehodnocena. Spálenou ocel není již možné opravit,  

• opal (oxidace) – je způsoben oxidací povrchové vrstvy polotovaru v kontaktu s pecní 

atmosférou. Vznikají především při teplotách nad 700 °C. Velký vliv na tvorbu okují 

má doba ohřevu, při které je nejintenzivnější na počátku a postupem času je množství 

okují zmenšováno. Nezanedbatelné je i chemické složení materiálu, kdy u uhlíkových 

ocelí okujení stoupá do hodnoty 0,5 % uhlíku a od vyšších obsahů množství okují klesá. 

Mezi prvky snižující rychlost oxidace patří: hliník, chróm, křemík, mangan a titan. 

Celkové množství okují lze zredukovat metodou ohřevu (indukční ohřev), pecní 

atmosférou (užitím ochranných plynů), nebo ochrannými nátěry, 

• oduhličení – je ochuzení povrchové vrstvy materiálu o uhlík, což vede ke snížení 

pevnostních vlastností ocelí. Tento proces probíhá současně s oxidací a zasahuje do 

větších hloubek než oxidace. Při vyšších teplotách převládá proces oxidace, a proto je 

pod vrstvou okují malá oduhličená vrstva. Při nižších teplotách převládá oduhličení 

oproti oxidaci. Hloubku oduhličení je možné ovlivnit chemickým složením materiálu, 

teplotou a pecní atmosférou. Lze použít i ochranné nátěry. 

Obr. 9 Schéma principů odporových ohřevů [20] 
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2.2 Technologie kování [1, 3, 4, 6, 7, 9, 15, 16, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 37] 

Technologie kování se řadí mezi technologie tváření za tepla. Díky vyšší teplotě, při které je 

materiál zpracováván, klesá jeho přetvárný odpor, který má tím menší pevnost, čím vyšší je 

jeho teplota. Proto je potřebná nižší tvářecí síla a práce.  

Při příliš nízké teplotě se kov hůře tváří a vzniká v něm vnitřní napětí, proto se stává křehčím. 

Při překročení eutektoidní 

teploty Ac1 dochází k fázové 

přeměně z perlitu na 

austenit a dochází ke 

zjemňování zrna. Tento jev 

nastává i při kování, kdy 

s každým úderem je zrno 

zjemňováno. Pokud však 

kovací teplota překročí 

určitou hodnotu, konkrétně 

Ac3, krystaly kovu zhrubnou  

a tím klesne i houževnatost 

materiálu, viz obr. 10. 

Kováním se mění také 

mechanické vlastnosti 

zpracovávaného materiálu, 

které jsou závislé na 

chemickém složení a jeho 

krystalické struktuře.  

 

Kovací teploty pro zápustkové kování leží zpravidla výše jak teploty pro volné kování. Mezi 

další činitele ovlivňující vlastnosti výkovku jsou způsob ohřevu, prohřátí, doba setrvání na 

ohřívací teplotě, ochlazování po kování atd. Ochlazování výkovku by mělo probíhat postupně 

z důvodu vzniku velkých vnitřních napětí a nebezpečí vzniku trhlin. 

Technologie kování lze rozdělit na volné a zápustkové, či ruční a strojní. Ruční volné kování 

má v současné době jen malý význam a jsou jím zhotovovány v podstatě jen umělecké 

předměty, či menší opravy. Strojní volné kování je využíváno hlavně pro rozměrnější výkovky 

jako hřídele atd. a jsou tvářeny pouze mezi berany. Zápustkové kování je využíváno hlavně pro 

tvorbu přesnějších výkovků. Zápustkové kování se dále dělí na kování s otevřenou nebo 

uzavřenou výronkovou drážkou, podle volby výrobního stroje – bucharu či lisu. U bucharů jsou 

vytvořeny uzavřené výronkové drážky pro vybití přebytečné energie (buchar nemá spodní 

úvrať), zatímco lisy mají pevný zdvih, a proto je výronková drážka otevřená. 

Základním postupem pro výrobu výkovku je stanovení velikosti polotovaru z výkresu 

součásti. Ohřátý polotovar je nutné vhodně předkovat pro následné zápustkové kování. Po něm 

jsou zařazeny operace, kdy je oddělen přebytečný materiál výkovku odstřižením výronku a 

děrováním blány otvoru s následným rovnáním a tepelným zpracováním výkovku.  

Postup výroby kované součásti se dělí na několik kroků: 

• výkres součásti – slouží ke zjištění tvaru a rozměrů, od kterých se odvíjí daná 

technologie,  

• výkres výkovku – vytvořen podle výkresu hotové součásti. Jako první je zvolena dělící 

rovina a určení složitosti podle normy ČSN 42 9002. Tvar výsledné součásti je upraven 

dle normy ČSN 42 9030 o přídavky na obrábění, tvarovou složitost, tepelné zpracování 

a technologické přídavky (vnitřní a vnější úkosy a rádiusy, předkování otvorů apod.),  

 

Obr. 10 Závislost velikosti zrna na teplotě a režimu kování [4] 
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• volba polotovaru – pro výkovek je určen metodou ideálního předkovku. Jde  

o zhodnocení průřezů v charakteristických místech. Tyto plochy jsou převedeny na 

kruhové plochy, jsou naneseny na osu a vzájemně propojeny. Dále musí být objem 

polotovaru zvětšen o objem výronku a opalu. Ten je závislý na metodě ohřevu. Pokud 

je používán indukční ohřev, bývá objem opalu přibližně 1,5 % a u plynového ohřevu 

až 5 % z objemu výkovku, 

• dělení polotovaru – je realizováno hlavně technologiemi stříhání, lámání, nebo 

třískového obrábění,  

• ohřev polotvaru – je určen podle potřebné kovací teploty, doby ohřevu a způsobu 

ohřevu. Podrobněji byl ohřev popsán v kap. 2.1. 

• předkování – lze provést kovacími válci, předkovací dutinou, příčným klínovým 

válcováním nebo volným kováním, 

• kování – provádíme na lisech či bucharech za kovacích teplot. U lisů je jejich velikost 

určena podle velikosti potřebné tvářecí síly a u bucharů je jejich velikost stanovena dle 

potřebné práce, 

• ostřižení výronku a děrování – je prováděno na klikových nebo ostřihovacích lisech,  

• rovnání – je zapotřebí, protože výkovek bývá zdeformován během ostřihování. 

Rovnání je realizováno v dokovací nebo rovnací zápustce, 

• kalibrace – je prováděna pro zvýšení přesnosti výkovku, 

• tepelné zpracování – je prováděno pro zlepšení mechanických vlastností, zlepšení 

obrobitelnosti nebo odstranění vnitřních pnutí  

• moření a otryskání – jsou dodatečnými úpravami výkovků. Mořením v kyselinách jsou 

odstraňovány okuje vzniklé při ohřevu materiálu na kovací teplotu. Otryskáním rychle 

letícími částečkami se výkovek zbaví okují a plasticky deformují vrchní vrstvičku 

kovu. 

2.3 Volné kování [6, 7, 9, 15, 16, 18, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 44] 

Jak již bylo uvedeno, volné kování se rozděluje na ruční a strojní. Ruční kování je převážně 

prováděno na kovadlině za pomoci ručních nástrojů. Strojní volné kování probíhá na bucharech 

či lisech. Ohřev materiálu je prováděn v kovářské výhni nebo v pecích.  

Volným kováním se nejčastěji dosahuje 

pouze přibližného tvaru hotové součásti 

pro následné zápustkové kování, nebo  

u větších výkovků pro obráběcí operace. 

Tvar výkovku je dosažen větším 

množstvím úderů bucharu, či zdvihů 

beranu lisu. Vzniklý výkovek je pouze 

přibližný a s velkými přídavky  

a tolerancemi.  Volné kování je používáno 

především v kusové nebo malosériové 

výrobě, hlavně při výrobě předkovků pro 

následné zápustkové kování, nebo velkých 

výkovků, jako jsou hřídele turbín atd.  

 

 

Na obr. 11 je vidět schematický princip volného kování. Beran bucharu či lisu (1) realizuje 

samotné kování, při kterém je výkovek upnut v manipulátoru (2), který je určen k pohybu a 

otáčení výkovku. Při úderu bucharu nebo taku lisu dochází k tomu, že tvárný materiál může 

volně téct ve směru působícího tlaku, i ve směru kolmém čili do stran.  

 

Obr. 11 Schéma principu volného kování [44] 
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Tváření polotovaru metodou volného kování lze rozdělit do několika základních operací: 

• pěchování – patří mezi silově a energeticky nejnáročnější děj v kování. Při této operaci 

je zmenšována výška a zvětšován příčný průřez tělesa za účelem zvýšení stupně 

prokování a snížení anizotropie. Pěchováním je možné zhotovit výkovek o větším 

příčném průřezu, než má výchozí polotovar se změnou radiálního průběhu vláken. 

Schéma pěchování je znázorněno na obr.12 a), 

• prodlužování – je jednou z nejpoužívanějších operací ve volném kování. Dochází při 

něm ke záměrnému zmenšování příčného průřezu polotovaru a k jeho prodlužování. 

Jedná se o postupné stlačování částí tělesa za současného posouvání a hranění. Výhodou 

prodlužování je rozrušování dendritické struktury a tím zlepšení mechanických 

vlastností. Princip prodlužování je vyobrazen na obr.12 b), 

• děrování – je operace, při níž vzniká výkovek s průchozí, či neprůchozí dírou, 

vtlačováním různých druhů děrovníků, 

• osazování a prosazování – je podobné jako prodlužování s tím rozdílem, že se tak děje 

ve vymezené části výkovku. Osazování se provádí na koncích výkovků a prosazování se 

používá na nekoncových částech výkovku. Obě operace jsou využívány u výkovků, 

jejichž průřez se stupňovitě mění, jako například u hřídelí, 

• přesazování – je založeno na příčném přemístění předem vymezeného objemu 

polotovaru. Přesazování je obdobou osazování s rozdílem vymezení, které je provedeno 

vtlačením trojúhelníkového nástroje z obou stran polotovaru a zvětšení průřezového 

rozměru polotovaru až o 25%. V následující operaci je vzájemně posunutými kovadly 

s rovnými čely polotovar přesazen. Vznikne tak část, kde podélná osa vzniklého 

přesazení je rovnoběžná s podélnou osou výkovku. Touto operací jsou vyráběny klikové 

hřídele. Schéma přesazování je vidět na obr.12 c), 

• ohýbání – zakřivuje podélnou osu výkovku. Vznikají tak tlaková napětí na vnitřní straně 

ohybu, kdy dojde ke zvrásnění. Na vnější straně vznikají tahová napětí a může dojít ke 

vzniku příčných trhlin. Při ohybu výkovku dochází ke zeslabování příčného průřezu 

v místě deformace, čemuž je možné zabránit zesílením výchozího polotovaru, 

• zkrucování – má podstatu v pootočení vymezené části výkovku oproti jiné části o určitý 

úhel kolem své osy. Zkroucením výkovku dojde ke vzniku napětí na povrchu - čím větší 

je úhel pootočení a průměr zkroucené části. Doporučuje se zbavit výkovek povrchových 

vad a nepřekračovat úhel zkroucení 90°,  

• sekání – se využívá pro oddělení přebytečného materiálu od výkovku nebo dělení 

polotovaru. Nástrojem je úzký sekáč, který vytváří štíhlé pásmo deformace, kde 

převládají tahová napětí. 

Pouze pěchování a prodlužování může ovlivnit jak metalurgickou, tak i technologickou 

stranu kování. Metalurgicky ovlivňují anizotropii materiálu, rovnoměrnost rozptýlení karbidů 

a vznik radiálního průběhu vláken. Ostatní operace mohou ovlivnit pouze technologickou 

stranu kování.  

Obr. 12 Příklady základních operací volného kování [6] 
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2.3.1 Nástroje pro volné kování [15], [16], [27], [28], [30] 

Tvar kovadel je velice jednoduchý a univerzální – od rovných kovadel až po kovadla se 

základními tvary, viz obr. 13. Kovadla mohou být plochá, úhlová, tvarové klapky atd., či se 

mohou používat různě tvarované nože a příložky. Horní kovadlo je upevněno v beranu a spodní 

kovadlo v šabotě bucharu nebo na stole hydraulického lisu.  Příložky a nože bývají ručně 

umísťovány. Pro manipulaci s polotovary a nástroji se používají různé druhy kleští pro menší 

výkovky a u větších výkovků je potřeba použít manipulátorů.  

 

2.4 Zápustkové kování [3], [6], [7], [9], [15], [16], [21], [25], [26], [27], [37], [45] 

Jedná se o způsob strojního zpracovávání kovů ve tvárném stavu, který je vkládán do 

zápustek, kde dochází k jejímu vyplnění údery beranu bucharu či lisu. Na obr. 14 je vidět 

schematický princip zápustkového kování. Dolní polovina zápustky (1) je připevněna na šabotě 

a horní polovina zápustky (2) je připevněna na beranu bucharu či lisu. U protiběžného bucharu 

je spodní polovina zápustky 

připevněna na spodním 

pohyblivém beranu. Zápustka 

je dutina, která má negativní 

tvar (otisk) kované součásti a je 

zpravidla vyrobena 

z nástrojové oceli. Podle 

potřeby jsou zápustky 

dvoudílné a vícedílné. Tvarově 

i rozměrově jsou zápustkové 

dutiny přibližně stejné jako 

výsledný výkovek, což je 

příznivé pro sériovou výrobu.  

 

Zápustkové dutiny lze dále rozdělit na zápustky uzavřené nebo otevřené. Zápustky  

s uzavřenou dutinou jsou používány pro přesné kování. Zápustky pro přesné kování nemají 

výronkovou drážku, a proto je velice důležité, aby byl přesně určen objem polotovaru. Častěji 

jsou používány zápustky s otevřenou dutinou. 

Při zápustkovém kování s otevřenou dutinou je tok materiálu stejný, jako u volného kování, 

čili ve směru podélném i kolmém na směr působení tlaku. Stranové tečení je však omezeno 

výronkovou drážkou vytvořenou kolem celé tvarové dutiny v dělící rovině. Výronková drážka 

se skládá z můstku a zásobníku (kontejneru). Můstek slouží jako regulátor tlaku v dutině. Při 

procesu tváření, kdy se zápustkové dutiny přibližují, se mezera (můstek) do výronkové drážky 

zmenšuje. Kov vtékající do výronkové drážky částečně zabraňuje unikání dalšího kovu, což 

způsobí nárůst odporu proti stranovému tečení do výronkové drážky. Tento nárůst odporu 

zapříčiní vznik tečení materiálu i proti směru působícího tvářecího tlaku. Díky tomu je zcela 

Obr. 13 Vzhled kovadel pro volné kování [16] 

Obr. 14 Schéma principu zápustkového kování [45] 
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vyplněna i tvarová dutina nad dělící rovinou. Po úplném vyplnění dutiny zápustky je přebytečný 

materiál vytlačen do výronkové drážky, způsobí zaplnění můstku a části zásobníku 

(kontejneru). Výronek má taktéž funkci tlumení rázů při dosedání zápustek a tím snižuje jejich 

opotřebení. Příklad kování na bucharu v jednodutinové zápustce na více úderů je vidět na 

obr. 15. 

Pro úplné vyplnění zápustkové dutiny a vytvoření výronku je potřeba, aby u složitějších 

výkovků byl zpracovávaný materiál předem připraven do vhodného tvaru. Tento tvar musí co 

nejvíce odpovídat konečnému tvaru výkovku.  

Kovat se musí optimálním počtem úderů v závislosti na složitosti výkovku a velikosti stroje. 

Při malém počtu úderů může dojít k nedotečení materiálu do všech částí dutiny a může  

i způsobit vznik trhlin následkem vysoké rychlosti tečení materiálu. Při velkém počtu úderů je 

zápustka tepelně namáhána dlouhotrvajícím kontaktem s ohřátým výkovkem. 

2.4.1 Konstrukce zápustek [4, 6, 7, 8, 15, 16, 18, 21, 26, 27, 30, 31, 32, 33] 

Tvar i rozměry zápustek jsou přibližně stejné jako finální výkovek. Největší vliv na rozměry 

zápustek mají materiál a rozměry výkovku, způsob vedení a upnutí zápustek. Rozměr 

zápustkové dutiny je nutné zvětšit oproti rozměrům výkovku o 1 až 1,5 %, z důvodu smrštění 

výkovku po ochlazení vlivem tepelné roztažnosti. Dále musí být dokončovací dutina opatřena 

již zmiňovanou výronkovou drážkou. Ta může mít mnoho různých tvarů. V zásadě se dělí na 

uzavřenou a otevřenou. Uzavřená výronková drážka je používána pro kování na bucharech.  

Otevřená je používána pro kování na lisech. Uzavřené výronkové drážky jsou, na rozdíl od 

otevřených, vybaveny tzv. vybíjecími plochami. Ty jsou potřeba pro vybití přebytečné energie 

bucharu při dokování výkovku. U lisů není potřeba používat vybíjecí plochy, protože 

mechanismus pohybu beranu nikdy nepřekročí spodní úvrať. 

Materiály pro zápustky musí být voleny s ohledem na potřebu vysoké pevnosti, tvrdosti, 

otěruvzdornosti a houževnatosti. Velmi důležitým aspektem je i volba stroje, na kterém bude 

součást kována. 

Zápustky pro buchary mohou být konstruovány jako jednodutinové, nebo vícedutinové. 

Jednodutinové zápustky je možné použít, pokud není potřeba polotovar před samotným 

kováním v zápustce tvarově přiblížit konečnému tvaru, nebo je u složitějších výkovků 

polotovar připraven např. technologiemi volného kování či PKV (příčné klínové válcování). 

Ve vícedutinových zápustkách je materiál postupně tvářen ze základního tvaru polotovaru 

v přípravných dutinách, kde je např. tvářený objem postupně prodlužován, ohýbán, předkován 

a v poslední dutině dokován. Poslední (dokovací) dutina má po svém obvodu již zmiňovanou 

výronkovou drážku. Buchary jsou vhodnější pro tvarově složitější a hlubší výkovky.  

Obr. 15 Postup kování v jednodutinové zápustce bucharu [15] 
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Jak již bylo zmíněno, pro kování na bucharu jsou výronkové drážky uzavřené. Jejich 

příklady jsou vyobrazeny viz obr. 16. Typ A je nejobvyklejší a typ B je používán pro členitější 

s velkým přebytkem materiálu.   

Jednotlivé rozměry výronkové drážky jsou podrobně definovány v normě ČSN 22 8308. 

Jednotlivé rozměry jsou určovány hlavně podle výšky můstku „hv“, kterou lze určit dle vztahu 

2.4. Podle výsledné hodnoty „hv“ je možné stanovit dílčí velikosti výronkové drážky, které jsou 

uvedeny v tab. 4. Výpočet výšky můstku výronkové drážky „hm“ je dále ovlivněn koeficientem, 

který závisí na velikosti výkovku. Pro malé výkovky je volen koeficient 0,015, pro velké 

výkovky 0,012.  

  ℎ𝑚 = (0,012 𝑎ž 0,015) ∙ √𝑆𝑣,                                                                                               (2.3) 

   kde: hm – výška můstku výronkové drážky [mm], 

     Sv – plocha průmětu výkovku do dělící roviny kolmé k rázu [mm2]. 

 Poloměr přechodu do dělící roviny se vypočte dle vztahu: 

𝑟𝑝 =
√𝑆𝑣

200
+ 0,04 ∙ 𝐻𝐷 ,                                                                                                              (2.4) 

   kde: rp – poloměr přechodu do dělící roviny [mm], 

     HD – hloubka dutiny [mm]. 

 Poloměr však nemůže přesáhnout hodnotu rp = 3 až 6 mm. Tato mez je závislá na 

velikosti použitého bucharu. 

Protože buchary tváří materiál silnými údery, je nutné, aby materiály zápustek byly voleny 

s ohledem na potřebnou vysokou houževnatost, na úkor pevnosti. To souvisí také s tím, že 

velkou část energie musí pohltit zápustka. Pevnosti materiálů pro zápustky bucharů se pohybují 

v rozmezí 1 200 až 1 400 MPa a minimální vrubová houževnatost 30 až 40 J/cm2. Z důvodu 

větších rozměrů zápustek musí mít zvolený materiál co největší prokalitelnost. Proto jsou 

používány legované Cr-Ni oceli. Nejpoužívanějšími ocelemi jsou ČSN 19 662 a ČSN 19 663 

do pevností 1 300 MPa. Pevnějšími materiály, ovšem za cenu snížení houževnatosti, jsou pro 

malé a střední zápustky používány oceli ČSN 19 662 a ČSN 19 663. 

 

 

 

 

Obr. 16 Příklady výronkových drážek bucharových zápustek [30] 

a) typ A b) typ B 
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Tab. 4 Rozměry výronkových drážek u bucharových zápustek [16] 

Kování na klikových kovacích lisech je možné ve vícedutinových zápustkách, kde výronek 

má pouze dutina v poslední operaci. Kování na hydraulickém lisu většinou probíhá pouze v 

jedné zápustce.  

Zápustky pro lisy jsou konstruovány s uvážením rozdělení kovacího procesu do vícero 

operací. Každá operace tedy probíhá v jedné zápustkové dutině a vždy musí být provedena na 

jeden zdvih. Z tohoto důvodu je potřeba umístit vedle sebe více zápustek, které bývají většinou 

tři (předkovací, kovací a dokovací). Předkovací a kovací dutiny zápustek jsou umístěny po 

okrajích a dokovací dutina je umístěna uprostřed. Tím je zamezeno vychylování, při největším 

působení dokovací síly. To by zapříčinilo vznik závad na stroji a výrobu vadných dílů.  

Vzhledem k tomu, že pohyb beranu lisu je omezen spodní úvratí, postačují pro kování na 

lisech otevřené výronkové drážky bez vybíjecích ploch. Nejvíce používané typy výronkových 

drážek jsou vyobrazeny v obr. 17. Typ A je používán obvykle. Typ B je aplikován při velkých 

vzdálenostech od okraje zápustky. Výška můstku je určena z nomogramu, nebo stejně jako u 

bucharů podle rovnice 2.4. Přechod z dutiny do výronkové drážky „rp“ lze stanovit stejně jako 

u bucharu, podle vztahu 2.5. Přibližné rozměry výronkové drážky jsou uvedeny v tab. 5. Při 

kování na sebe nesmí zápustky nikdy dosednout, jinak by mohlo dojít k jejich zničení. Zásobník 

výronkové drážky je protažen až k okraji zápustkového bloku. Všechny rozměry výronkových 

drážek jsou uvedeny v normě ČSN 22 8306.  

Šířku můstku výronkové drážky pro lisy lze stanovit dle:  

 𝑠𝑚1 = 3 ∙ ℎ𝑚,                                                                                                                             (2.5)  

  kde: sm1 – šířka můstku výronkové drážky lisu [mm]. 

Hloubka zásobníku je stanovena dle: 

  𝑛 = 0,4 ∙ 𝑠𝑚1 + 2,                                                                                                                    (2.6)  

   kde: n – hloubka zásobníku lisu [mm]. 

 

hm 

[mm] 

R, n 

[mm] 

Zaplňování zápustkové dutiny 

Pěchování 
Protlačování 

Jednoduché Složité 

b1 

[mm] 

b2 

[mm] 

Svrd 

[mm2] 

b1 

[mm] 

b2 

[mm] 

Svrd 

[mm2] 

b1 

[mm] 

b2 

[mm] 

Svrd 

[mm2] 

0,6 3 6 18 5 6 20 61 8 22 74 

0,8 3 6 20 69 7 22 77 9 25 88 

1 3 7 22 80 8 25 91 10 28 104 

1,6 3,5 8 22 102 9 25 113 11 30 155 

2 4 9 25 136 10 28 153 12 32 177 

3 5 10 28 201 12 32 233 14 38 278 

4 6 11 30 268 14 38 344 16 42 385 

5 7 12 32 343 15 40 434 18 46 506 

6 8 13 35 435 16 42 530 20 50 642 

8 10 14 38 601 18 46 745 22 55 903 

10 12 15 40 768 20 50 988 25 60 1208 
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Tab. 5 Rozměry výronkové drážky pro svislé kovací lisy [30] 

 

U materiálů pro výrobu zápustek pro lisy je doporučená pevnost mezi 1 600 a 1 800 MPa. 

Není u nich požadována tak velká houževnatost, jako u materiálů pro zápustky buchary. Ta se 

pohybuje v rozmezí od 2 do 10 J∙cm-2. Naopak je u nich požadována vyšší pevnost a tvrdost, 

čímž je zajištěna jejich vyšší otěruvzdornost a odolnost proti popuštění. To je důležité kvůli 

delší době styku ohřátého materiálu se zápustkou. Materiály používané pro malé a středně velké 

nástroje jsou oceli ČSN 19 552, ČSN 19 554 a ČSN 19 556. Pro členité zápustkové dutiny jsou 

používány oceli s vyšší odolností proti tepelné únavě jako oceli ČSN 19 451 a ČSN 19 723. 

Oceli pro zápustky jsou před obráběním žíhány na měkko, pro zlepšení obrobitelnosti. Ohřev 

musí být rovnoměrný a výdrž na teplotě je 4 až 8 hodin, s následným pozvolným ochlazením. 

Při kalení nástrojů je důležité dodržení kalících teplot a hlídat rychlost ochlazování, aby 

nedošlo k velkým tepelným rozdílům povrchu a jádra. To by mělo za důsledek vznik velkých 

vnitřních pnutí a trhlin. Funkční části nástroje je nutné chránit před oduhličením ochrannými 

nátěry či ochrannou atmosférou. Následným popouštěním je odstraňováno vnitřní pnutí  

a dochází ke strukturálním změnám rozpadem zbytkového austenitu na karbidy. Tím se sníží 

tvrdost a pevnost oceli, ale zase se zvýší její houževnatost. Ohřev zakalených nástrojů musí být 

pozvolný s výdrží na popouštěcí teplotě přibližně 1 hodinu na každých 20 až 25 mm hloubky. 

Následné ochlazení probíhá na klidném vzduchu.  

2.4.2 Vedení a upínání zápustek [6], [15], [16], [21], [25], [30]  

Pro správnou výrobu nepřesazených výkovků a zamezení vzniku poruch na strojích je nutné, 

aby bylo dosaženo správného vedení zápustek a jejich pevného upnutí ve stroji.  

Zajištění centrického vedení horního dílu zápustky do spodního dílu zápustky je možné 

zajistit pomocí vodících kolíků nebo obvodovým vedením.  

Jmenovitá síla lisu [MN] hm [mm] sm1 [mm] sm2 [mm] rmax [mm] 

6,3 1,0 až 2,0 5,0 až 7,0 25 3 

10 1,5 až 2,5 5,0 až 7,1 30 3 

16 2,0 až 3,0 6,0 až 8,0 32 3 

25 2,5 až 4,0 7,0 až 10,0 38 4 

40 3,5 až 5,5 8,0 až 12,0 42 4 

63 4,5 až 8,0 10,0 až 15,0 50 5 

Obr. 17 Příklady výronkových drážek pro zápustky lisů [30] 



26 

 

• vedení pomocí kolíků (obr. 18) – bývá uskutečněno nejméně dvěmi a nejvíce čtyřmi 

kolíky. Jejich umístění musí být takové, aby se střed dutiny nacházel ve středu spojnice, 

nebo v průsečíku spojnic vodících kolíků. U postupových zápustek není vhodné používat 

vedení pomocí kolíků i z bezpečnostních důvodů. Pro zamezení vytahování vodících 

kolíků, které jsou umísťovány ve spodní zápustce, je vhodné tyto kolíky osadit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro zajištění dlouhé životnosti zápustek je vhodné díry jak v horní, tak i ve spodní 

zápustce vložkovat. Tím se zajistí snadná a levná oprava při jejich opotřebení, bez 

nutnosti úpravy zápustek. Vedení kolíky musí být umístěno symetricky od okrajů 

zápustky ve vzdálenosti dle vztahu 2.7. 

𝑎𝑘 =
5

6
∙ 𝑑𝑘 + 10,                                                                                                           (2.7) 

kde: ak – vzdálenost středů kolíků a děr od okraje zápustky [mm], 

   dk – průměr kolíku [mm]. 

Obr. 18 Vedení zápustek kolíky [30] 
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• obvodové vedení zápustek (obr. 19) – je vhodné pro kruhové výkovky a výkovky, které 

jsou souměrné podle obou vodorovných os. Jsou rozděleny na kruhové, příčné, podélné  

a křížové. Výška obvodového vedení bývá v rozmezí 25 až 40 mm. Šířka musí být 

minimálně stejně velká jako výška a u kruhového vedení je až 1,5× větší. Úhel náběhu 

vedení se pohybuje od 3 do 6 ° a zaoblení hran bývá od 4 do 8 mm. Obdélníkové vedení 

je používáno u nízkých 

podlouhlých tvarů výkovků 

s vyšší přesností. Často je 

kombinováno i s vedením pomocí 

kolíků. Obvodové vedení není 

moc používané z důvodu velké 

pracnosti a materiálové náročnosti 

na výrobu. V případě jejich 

porušení ulomením je velmi 

náročné toto vedení nahradit  

a zápustka bývá obvykle celá 

snížena. Podélné vedení je 

používáno pro vymezení 

přesazení v příčném směru. 

Příčné vedení je naopak pro 

vymezení v podélném směru, 

křížové vymezuje přesah v obou 

směrech. 

 

Dalším velice důležitým aspektem pro správnou výrobu výkovků je upínání zápustek. To je 

taktéž děleno podle výrobního stroje.  

Na bucharech je upínání zápustek realizováno bez šroubů. To je z důvodu jejich 

napěchování, po kterém s nimi nelze pohybovat, nebo uvolňování vlivem otřesů. Tím by došlo 

k pohybu zápustky a jejímu poškození. Bucharové zápustky jsou upínány výhradně pomocí 

rybinových drážek v šabotě a v beranu bucharu, která je vyobrazena na obr. 20. 

Rozměry rybiny zápustky musí odpovídat rozměrům rybiny na bucharu. V opačném případě 

je možné využít nástavných držáků, které jsou použity, jestliže je výška rybiny menší než 

minimální vzdálenost základní plochy beranu či šaboty od opěrné plochy zápustky. Proti 

podélnému pohybu je 

zápustka zajištěna perem 

v základní ploše, nebo 

vybráním v bočních stěnách 

rybiny. Je důležité, aby 

střední (opěrná plocha)  

a nejvíce namáhaná část 

zápustky dosedla na 

základní plochu stroje. 

Z tohoto důvodu musí být 

zajištěna vůle min. 2 mm 

mezi okrajem zápustky 

(mimo rybinu) a rovnou 

plochou stroje mimo jeho 

rybinovou drážku.  

Pokud je tato vůle menší 

či větší, může dojít k 

Obr. 19 Schéma obvodového vedení [30] 

Obr. 20 Upínání zápustky protiběžného bucharu [16] 



28 

 

rozlomení bloku zápustky. Dále jsou pro zajištění zápustky používány klíny, jejichž stěny 

svírají úhel, který musí být shodný jak v rybině zápustky, tak i bucharu. Podélný úkos klínu 

musí souhlasit s podélným úkosem rybiny a bývá volen v poměru 1:100. U protiběžných  

a některých padacích bucharů je zápustka zajištěna párem klínů, které jsou protisměrně 

zatlučeny na jedné straně, nebo zatlučení dvou párů klínů po obou stranách rybinové drážky. 

Klíny musí mít stejné podélné úkosy, což je zároveň výhodou, protože mohou být podélné 

boční stěny rybin zápustky a bucharu rovnoběžné. Zajištění proti podélnému posunutí je 

v tomto případě realizováno perem, které je umístěno v základní ploše bucharu. Je nutné dbát 

na dodržení svislé vůle mezi perem a zápustkou, aby zápustka dosedala na základovou plochu 

a nedošlo k jejímu porušení. Zápustkový blok musí být vytvořen tak, aby mohl být umístěn 

v ose stroje a společně s vodícími prvky nesmí způsobovat vychylování. Tím se zamezí vzniku 

závad na stroji a zápustkách. Vychylování může způsobit také nedostatečně velká základní 

plocha zápustky, či nedokonalé dosedání vybíjecích ploch. Nedodržením některého z těchto 

pravidel může způsobit uvolnění zápustkových bloků a jejich posuvu.  

Zápustky určené pro kování na lisech jsou upnuty do upínacích držáků, které jsou 

normalizované a vyrobené z běžné uhlíkové oceli. Jejich vzhled je znázorněn na obr. 21.  

  

Upínací držáky jsou připevněny na desku a beran lisu pomocí šroubů. Vzájemně jsou 

spojeny vodícími sloupky a pouzdry, čímž je zabezpečeno přesné vedení a zamezeno přesazení. 

Zároveň je horní zápustka vedena proti spodní části zápustce relativně přesným vedením lisu 

v porovnání s vedením bucharu. Pokud je toto vedení nedostačující pro výrobu výkovků, je 

možné využít kombinaci s obvodovým vedením, jako u bucharových zápustek. Zápustky jsou 

umístěny na kalenou vložku v upínacím držáku, ve které jsou vybrání pro vyhazovače. Blok 

zápustky má v zadní rovné části drážku, za kterou je upnuta pomocí osazené lišty v upínacím 

držáku. Přední strana zápustkového bloku má úkos 10°, o kterou se opírá upínka ve tvaru L. Je 

zapřena v drážce v těle upínacího držáku. Upínka je následně přitažena šroubem v T-drážce. 

Místo upínky může být použit klín, který se opírá o svislou plochu v přední části upínacího 

držáku a také je přitažen šroubem v T-drážce. U více dutinových zápustek (kde je každá dutina 

umístěna v jedné zápustce) musí být každá zápustka upnuta samostatně.  

Obr. 21 Upínání zápustky pro lisy [25] 
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Přitažením šroubů jsou zápustky přitlačeny k zadní stěně a liště držáku, zároveň jsou zatlačeny 

ke kalené podkladové desce. Proti bočnímu posuvu jsou zápustky zajištěny doražením na jedné 

straně ke svislé stěně. Na druhé straně jsou dotlačeny úkosovou lištou se šrouby. Dále musí být 

zajištěna správná výška, která je tvořena součtem výšek horní a spodní zápustky. Ta se musí 

rovnat sevřené výšce držáku zápustek. To je důležité hlavně při obnově zápustek jejich 

snížením. V tomto případě musí být zápustka podložena na původní výšku.  

2.4.3 Předehřev a mazání zápustek [6], [21], [36] 

Před započetím práce je důležité provést předehřátí zápustkových bloků. Nejvhodnější je 

předehřátí před upnutím do kovacího stroje. To se provádí buď v pecích (kryté plynové 

předehřívače), nízkofrekvenčním indukčním ohřevem, nebo pokládáním rozžhavených 

ocelových těles přímo na zápustky. Je také možné předehřát zápustky přímo ve stroji 

přenosnými plynovými předhřívači.  

Předehřev má zamezit roztrhnutí zápustkových bloků při rychlém a nestejnoměrném ohřevu 

při kování vlivem rozdílných teplot mezi povrchem a jádrem, jak bylo popsáno v kapitole 2.2. 

Při správném ohřevu mají vhodně tepelně zpracované zápustky odpovídající houževnatost  

a pevnost. Důležitost předehřevu roste s tvarovou komplikovaností, kterou má zápustková 

dutina nebo dutiny jako je jejich členitost, ostré záhyby atd.  

Předehřev je potřeba provádět při přestávkách, výměně směn, nebo pokud se nepracuje 

dostatečně intenzivně a zápustky chladnou vlivem nedostatečného přestupu tepla z kovaného 

polotovaru. Velikost teploty předehřevu se odvíjí od materiálu, ze kterého je zápustka 

vytvořena a pohybuje se přibližně v rozmezí 120 - 300 °C. Maximum houževnatosti ocelí pro 

práci za tepla se nachází v rozmezí 200 - 300 °C. Při vyšších teplotách houževnatost klesá.  

Během kontaktu ohřáté zápustky s výkovkem je zpomaleno jeho ochlazování, což je příznivé 

pro jeho vlastnost být tvářen. Při přílišném poklesu teploty výkovku by se zvýšil jeho přetvárný 

odpor, což způsobí i nadměrné opotřebení dutiny zápustky.  

Mazáním při zápustkovém kování je sníženo tření mezi tvářeným materiálem a zápustkou, 

je usnadněno vytahování výkovků ze zápustek a snížení jejího otěru. Snížením tření mezi 

zápustkou a kovaným materiálem je snížen přetvárný odpor, síla i práce. Pokud není vhodně 

mazáno, dochází ke vzniku studených svarových spojů vlivem plastické deformace při 

překročení meze kluzu. Tyto svary jsou při dalším pohybu roztrženy.  

Je nutné zdůraznit, že není mezi třením a otěrem žádná spojitost, při snížení tření se může 

zvýšit otěr. Je to způsobeno ulpíváním materiálu výkovku na zápustce vlivem klesající pevnosti 

s rostoucí teplotou. Mazací účinek maziva brání přímému kovovému styku ploch a snižuje 

přilnavost. Naopak látky obsažené v mazivu, které při styku se žhavým výkovkem shoří, vytvoří 

tak plyny a napomáhají tak uvolnění výkovku.   

2.5 Ostřihování a děrování [6], [15], [16], [21], [26], [27], [30], [37] 

Ostřihování výronkové drážky a děrování předkovaného otvoru jsou závěrečnými operacemi 

při tváření výkovku. Probíhá buď za studena nebo za tepla, podle velikosti výkovku. Při 

ostřihování za tepla je možné dodatečné rovnání výkovku při jeho zdeformování. Speciální 

ostřihovací nástroje jsou upnuty v ostřihovacích, klikových, výstředníkových, nebo 

hydraulických lisech. Nástroj se skládá z lisovníku, průstřižnice a stěrače výronku, viz obr. 22. 

Tlakem lisovníku je výkovek protlačován průstřižnicí jejíž otvor je přizpůsoben tvaru výkovku. 

Po oddělení výronku od výkovku se stává, že na lisovníku zůstane uvízlý výronek, proto je při 

zpětném pohybu setřen stěračem.  
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Velikost střižné síly pro odstřižení výronku: 

 𝐹𝑜𝑑𝑠𝑡 = 1,7 ∙ 0,8 ∙ 𝜎𝑜 ∙ 𝑂 ∙ 2 ∙ 𝑠,                                                                                              (2.7) 

  kde: σo – pevnost v tahu materiálu při teplotě ostřihování [MPa], 

    O – obvod výronku [mm], 

    s – tloušťka ostřihovaného výronku [mm]. 

  Pevnost materiálu ve střihu může být vyjádřena jako 0,8 pevnosti materiálu v tahu při 

teplotě ostřihování. Z důvodu nedosedání lisovníku na výronek, ale na výkovek, je obvykle 

volena síla 1,7krát větší. Z bezpečnostních důvodů je tloušťka výronku uvažována jako 

dvojnásobná.   

Průstřižnice má tvar jako výkovek v dělící rovině zápustky a obrys lisovníku odpovídá 

otvoru průstřižnice. Pokud je ostřihování realizováno za tepla, je zapotřebí, aby byla střižnice 

zvětšena na rozměr ohřátého výkovku. Průstřižnice může být celistvá i dělená podle náročnosti 

výroby a ostření. Má osazenou horní hranu, kde výška osazení je 1 až 1,5krát větší jak tloušťka 

výronku. Pod osazením průstřižnice se stěny rozšiřují pod úhlem 10 až 15°, aby se odstřižený 

výkovek v průstřižnici nezaklínil. Pro správné odstřižení a nezdeformování výkovku je nutné, 

aby lisovník přesně tvarově doléhal na výkovek a průstřižnice byla správně naostřená. Celková 

vůle mezi lisovníkem a průstřižnicí je v rozmezí od 0,3 do 1,5 mm. Průstřižnice bývají upnuty 

v rámečkách z konstrukčních ocelí z důvodu snížení nákladů. Děrování otvoru probíhá podobně 

jako ostřihování výronku, ale má vlastní nástroje. Je možné také ostřihovat a děrovat ve 

sdruženém nástroje na jeden zdvih. 

2.6 Volba velikosti polotovaru a tvar předkovku [1], [3], [16], [25], [26], [35] 

Pro zápustkové kování je získán předkovek buď postupovým kováním, volným kováním, 

nebo příčným klínovým válcováním (PKV). Pro správně vyrobený výkovek je důležité, aby byl 

jeho tvar a objem vhodně zvolen. Toho se docílí upravením tvaru polotovaru do tzv. ideálního 

předkovku.  

Ideální předkovek je těleso, které udává představu o rozložení materiálu kolem jeho podélné 

osy. Výkovky s rovnou osou se sestrojují podle výkresu výkovku. U prohnutých výkovků 

s plynulým nebo ostrým ohybem je potřeba ideální předkovek navrhnout pro jejich rozvinutý 

tvar. U výkovků s ostrým ohybem vytvořeném v ohýbacím nástroji je místo ohybu nahrazeno 

částí kružnice se středem ve středu ohybu výkovku a tečné na podélné osy výkovku. 

Obr. 22 Vůle mezi lisovníkem, průstřižnicí a schéma ostřihovacího nástroje [30] 
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Uvažovaným výkovkem s výronkovou drážkou jsou vedeny řezy kolmé k jeho podélné ose. 

Z těchto průřezů v charakteristických místech výkovku jsou stanoveny hodnoty průměrů či 

výšky hrany (záleží na tvaru předkovku). Jsou vyneseny v jejich vzdálenostech od okraje na 

osu a spojeny křivkou, čímž je získán ideální předkovek. Podobným nanesením hodnot průřezů 

na osu, taktéž v jejich vzdálenostech od okraje, získáme průřezový obrazec ideálního 

předkovku. Plocha pod křivkou průřezového obrazce udává objem materiálu ideálního 

předkovku. Pokud vyjde v některém místě ideální předkovek s ostrou hranou či náhlým 

přechodem, je vhodné toto místo zaoblit se zachováním stejného objemu, jak je vyobrazeno ve 

spodní části obr. 23. 

Pro vytvoření ideálního předkovku je velice důležité přesné stanovení celkového objemu 

materiálu, který lze určit výpočtem plochy pod křivkou průřezového obrazce nebo pomocí 

následujícího vztahu: 

 𝑉0 = 𝑉𝑉 + 𝑉𝑍,                                                                                                                             (2.8)  

  kde: V0 – objem výchozího polotovaru [mm3], 

    VV – objem výkovku [mm3], 

    VZ – objem ztrát [mm3]. 

Objem ztrát lze určit jako součet všech objemů materiálu, který v konečném stavu netvoří 

část výkovku. Do tohoto souhrnu jsou započteny objemy ostřiženého výronku, výděrku 

z děrování předkované díry, úchytky pro uchopení výkovku při vyjímání ze zápustkové dutiny 

a opalu tvořeného oxidační atmosférou při ohřevu v peci. Všechny tyto ztráty jsou zahrnuty ve 

vztahu 2.9.  

Obr. 23 Prohnutý výkovek s ostrým ohybem [35] 
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 𝑉𝑍 = 𝑉𝑣𝑟 + 𝑉𝑣𝑑 + 𝑉ú + 𝑉𝑜,                                                                                                       (2.9) 

kde: Vvr – objem výronku [mm3], 

    Vvd – objem výděrku při děrování [mm3], 
     Vú – objem úchytky [mm3], 

     Vo – objem opalu [mm3]. 

 Objem výronku je stanoven dle rovnice 2.10, kde číselný koeficient vyjadřuje zaplnění 

výronkové drážky: 

  𝑉𝑣𝑟 = (0,6 𝑎ž 0,8) ∙ 𝑆𝑣𝑟𝑑 ∙ 𝑂,                                                                                                (2.10) 

   kde: Svrd – příčný průřez výronkové drážky [mm2], 

     O – obvod výkovku v dělící rovině [mm]. 

 Objem opalu je stanoven: 

  𝑉𝑜 = (𝑉𝑉 + 𝑉𝑣𝑟 + 𝑉𝑣𝑑 + 𝑉ú) ∙ 𝑜,                                                                                           (2.11) 

   kde: o – opal [-]. 

 Objem výděrku a úchytky se počítá podle jejich navržených rozměrů. 

2.7 Stanovení velikosti kovací síly a práce [4], [18], [53] 

Kov za kovacích teplot a vlivem rázů beranu bucharu nebo tlakem lisu zaplňuje dutinu 

zápustky. Při dokončování je přebytečný kov vytlačován do výronkové drážky. K určení 

velikosti kovací síly a zatížení zápustek je nutné stanovit velikost deformačního odporu 

kovaného materiálu. Všechny metody využívají pro určení rozložení napětí ve výkovku 

zjednodušený přístup, zohledňující jeho tvarovou složitost, hmotnost, tření mezi zápustkou  

a výkovkem atd.  

Výpočet kovací síly dle Tomlenova, které popisuje norma ČSN 22 8306. Oproti metodám 

např. Gubkina a Storoževa bere v úvahu větší odpor proti přetvoření z důvodu poklesu teploty 

a malé výšky můstku výronkové drážky. Deformační odpory v jednotlivých význačných 

průřezech výkovku je možné určit dle vztahů 2.12 až 2.15.  

𝜎𝑑0 = (1 + 0,73 ∙ 𝑓) ∙ 𝜎𝑝
∗,                                                                                                     (2.12) 

𝜎𝑑1 = 𝜎𝑑0 + 𝜎𝑝
∗ ∙

𝑦1

𝑧1
,                                                                                                              (2.13) 

𝜎𝑑𝑛 = 𝜎𝑑(𝑛−1) + 𝜎𝑝 ∙
𝑦𝑛

𝑧𝑛
,                                                                                                      (2.14) 

𝜎𝑝
∗ = 𝜎𝑝 ∙ 𝐶𝑜 ,                                                                                                                            (2.15) 

kde: σdn – deformační odpor v jednotlivých částech průřezu výkovku [MPa], 

  f – součinitel tření (0,35 až 0,45) [-], 

  σ*
p – přirozený přetvárný odpor s vlivem poklesu teploty ve výronku [MPa], 

  Co – koeficient (velikost přirozeného přetvárného odporu ve výronku) [-], 

  σp – přirozený přetvárný odpor [MPa], 

  yn – šířka úseku průřezu [mm], 

  zn – výška úseku průřezu [mm].  

Příklady potřebných příčných řezů A a B jsou uvedeny v obr. 24. 
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Hodnota nultého deformačního odporu σd0 platí pro oblast výronkové drážky, konkrétněji 

jejího můstku. Další deformační odpory je nutné stanovit vždy, když se mění výška v řezu, 

viz obr. 25. Tyto deformační odpory jsou vyneseny do grafu v závislosti na vzdálenosti od osy 

výkovku.  

Výsledná normálová část kovací síly je učena z plochy vytvořené křivkou tohoto průběhu  

a lze jí stanovit ze vztahu 2.16.  

𝐹𝑁𝑖 = 𝑀𝑖 ∙ 𝑥𝑛,                                                                                                                          (2.16) 
𝑀𝑖 = 𝜎𝑑𝑛 ∙ 𝑥𝑛,                                                                                                                          (2.17) 

kde: FNi – normálová složka kovací síly [N], 

  Mi – plochy pod křivkou deformačního odporu [mm2], 

     xn – délka úseku průřezu [mm]. 

Obr. 24 Výkres výkovku pro výpočet síly dle Tomlenova [53] 

Obr. 25 Řezy a jejich průběhy deformačních napětí [53] 
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Tečná (třecí) část kovací síly je stanovena jako velikost smykového napětí na bočních 

stěnách výkovku, kterou je nutné překonat. Při jejím stanovení jsou zanedbány úkosy bočních 

stěn výkovku, tj. zkosené stěny se promítají do kolmých a je uvažováno smykové napětí až na 

hranici τfmax = 0,5 ∙ σp.   

𝐹𝑇𝑖 = 0,5 ∙ 𝜎𝑝 ∙ ∑ 𝐿𝑖 ∙ ∆𝑧𝑖

𝑛

𝑖=1

,                                                                                                  (2.18) 

kde: FT – tečná složka kovací síly [N], 

     Li – dílčí obvody stěn výkovku [mm], 

     Δzi – změny výšky úseků průřezu [mm]. 

Výsledná celková kovací síla je dána součtem částí obou těchto složek.  

𝐹𝐶 = ∑ 𝐹𝑁𝑖 + 𝐹𝑇𝑖 ,                                                                                                                 (2.19)

𝑛

𝑖=1

 

   kde: FC – celková kovací síla [N]. 

2.8 Numerické simulace ve tváření [5], [39], [41], [42], [48] 

Numerické metody simulací jsou v dnešní době značně využívány ve tvářecích procesech. 

Díky nim je možné nalézt vadu již při návrhu technologie a tím vzniká možnost její úpravy 

ještě před samotnou výrobou nástrojů a produkcí výrobků. Základní myšlenkou numerických 

simulací je pozorování dějů, ve kterých se nachází model zkoumaného tělesa. Tím je možná 

predikce budoucího chování nejrůznějších výrobních pochodů. 

Mezi nejvyužívanější způsoby řešení analýz soustav patří metoda konečných prvků (MKP), 

metoda konečných objemů (MKO), metoda konečných diferencí/metoda sítí (FDM), atd.,  

z nichž je v současnosti nejpoužívanější metoda konečných prvků.  

Základní práce v simulačních softwarech je rozdělena do několika kroků 

• preprocessing – příprava výpočtové simulace vkládáním geometrických  

a materiálových modelů, okrajových podmínek, parametrů pracovního procesu  

v krocích, atd., 

• processing – řešení simulačních výpočtů, 

• postprocessing – zpracování a export výsledků simulace. 

Principem všech metod je rozdělení (diskretizace) zkoumaného objektu na jednoduché 

prvky (elementy), při nezměnění tvaru diskretizovaného tělesa. Typy použitých elementů závisí 

na volbě analýzy dle dimenzí na 1D, 2D a 3D. 

2.8.1 Metoda konečných prvků [5], [39], [40], [41], [42], [49], [50], [58] 

Základní princip MKP spočívá v nahrazení objemu testovaného tělesa jeho 

konečně-dimenzionální aproximací, tedy kombinací prvků. Pro tyto prvky jsou následně 

sestaveny diferenciální rovnice. Řešení těchto rovnic proběhne během každého časového kroku 

výpočtem uzlové veličiny (obecně to může být rychlosti, posuv apod.) a aktualizace uzlů sítě 

(pohyb a příp. jejich přesíťování). Průběh řešení uvnitř elementu je definován bázovou funkcí 

prvku. 

Jednotlivé elementy lze rozdělit dle počtu uzlů na 

• lineární – mají uzlový bod vždy na koncích hran. Hodnoty posunu elementů jsou 

popsány lineární funkcí, 

• kvadratické – mají navíc od lineárních prvků uprostřed každé hrany další bod. Zde 

jsou hodnoty posunu elementů popsány polynomem druhého řádu. 
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Zvolením jednotlivých typů elementů jsou ovlivněny 

výsledné hodnoty např. napětí. U lineárního elementu 

stanovené napětí v bodě klesá s jeho rostoucí velikostí, 

zatímco u kvadratického elementu je změna napětí téměř 

neměnná.  

Optimálním prvkem pro diskretizaci objektu ve 3D 

prostoru je krychle, ve 2D rovině jsou to čtverec  

a rovnostranný trojúhelník. Kvalita sítě je většinou 

hodnocena odchylkou vnitřních úhlů mezi stranami či 

plochami prvků od ideálního tvaru. Pokud by byla 

velikost těchto elementů příliš velká, byla by nízká 

přesnost řešení, ale naopak s krátkými výpočtovými 

časy. S tím souvisí počet prvků, kdy snaha o přesnější 

výsledek svádí k nasíťování větším počtem prvků. Od 

určitého počtu uzlů se přesnost výpočtů dále nezvyšuje. 

Proto je důležité zvolit optimální tvar, velikost a počet 

prvků objektu. Příklad mapované sítě MKP je znázorněn 

na obr. 26. 

Částečnou kompenzací bývají funkce zjemnění části sítě, v místech s velkými deformacemi. 

Podobnou funkcí, která je využívána i v objemovém tváření bývá zhrubnutí sítě s rostoucí 

„hloubkou“ směrem do objektu, čím se zmenší celkový počet prvků. U těchto prvků není ve 

výpočtech nutná tak vysoká přesnost, protože u nich není očekávána větší deformace. Další 

podobnou funkcí je cílené zjemnění sítě v určité oblasti, s předpokladem velkého gradientu 

přeměn. Tato funkce je nastavována společně se základní sítí a nazývá se Refinerement boxes. 

Jakmile je vytvořená síť příliš deformována, proběhne obnovení (přesíťování) příliš 

deformovaných elementů pro snadnější výpočet numerické simulace. 

Postup aplikace MKP 

• definice základní geometrie: 

➢ importem z CAD systému – vhodné pro složité geometrie, ale na úkor časté 

nekompatibility podporovaných formátů, 

➢ vytvoření geometrie v simulačním programu – pouze základních tvarů  

a objektů, 

• určení oblasti diskretizace – určení objektu (makroprvku), pro který bude vytvořena 

síť konečných prvků, 

• aplikace sítě konečných prvků na objekt: 

➢ volná síť – jsou vytvářeny automatickou diskretizací a jsou občas 

nevyhovující (mohou obsahovat i více typů prvků), 

➢ mapovaná síť – musí se vytvářet manuálně, využívá se rozdělení objektu na 

více makroprvků, které obsahují pouze jeden druh prvku. 

2.8.2 Metoda konečných objemů [39], [41], [46], [47], [48], [58] 

Princip MKO spočívá v nahrazení objemu testovaného tělesa kontrolními objemy. V těchto 

kontrolních objemech jsou zkoumány a vyhodnoceny toky přes jeho hranice. Každý kontrolní 

objem má uvnitř sebe jeden vnitřní uzel. Tudíž výsledná hodnota kontrolního uzlu platí pro celý 

objem kontrolního elementu (v celém objemu je konstantní hodnota). Stejně jako u MKP jsou 

stanoveny výsledky pro všechny uzly v každém časovém kroku. MKO využívá pro výpočet 

integrálního tvaru rovnic. Základní rovnice (kontinuity, pohybové, energie, transportní atd.), 

které popisují spojité prostředí, jsou převedeny do soustavy algebraických rovnic. Výsledná 

hodnota je mezi kontrolními uzly aproximována po částech konstantní nebo lineární funkcí. 

Výsledné hodnoty jsou uloženy v těžištích objemů či jejich vrcholech. Přesnost výpočtu lze 

Obr. 26 Základní schéma buněk 

MKP [58] 
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ovlivnit volbou velikostí kontrolních objemů. Oproti výpočtům numerických simulací metodou 

MKP má MKO nižší nároky na výpočetní výkon i velikost paměti, což zjednodušuje výpočty 

větších modelů. Na druhou stranu jsou výsledky méně přesné oproti MKP. Vzhled buněk MKO 

je znázorněn na obr. 27. 

2.8.3 Použití numerických simulací pro kování [39], [41], [42], [50], [51] 

V technologii kování lze nastavit a vyzkoušet mnoho různých parametrů tvářecích nástrojů 

u rozdílných výrobků. Díky tomu není potřeba zhotovovat drahý prototyp nástroje, který je 

finančně i časově náročný. Zároveň je možné předem stanovit stupeň deformace ve výkovku, 

který se může úpravou nástrojů nebo technologického procesu změnit.  Tím je možné ovlivnit 

výsledné mechanické vlastnosti výkovku. Další velkou výhodou je predikce vad, kdy jsou 

předem detekovány např. přeložky, vzniklé nevhodným tokem kovu z důvodu špatné 

konstrukce nástroje. Predikce tečení materiálu při kování je vidět na obr. 28. 

Příklady simulačních softwarů používaných pro kovací technologie jsou Simufact Forming, 

DEFORM, Q-Form, ANSYS, FORGE, … 

2.8.4 Simufact Forming [51] 

Jedná se o simulační software od firmy MSC Software s.r.o. jehož zaměření je v oblasti 

návrhu a optimalizace výrobních procesů.  

Je zaměřen na procesy jak tváření kovů, ale i mechanické a tepelné svařování a aditivní 

technologie. Jedná se o software s modulární architekturou, kdy je možné zvolení funkcí dle 

potřeb zákazníka. Pro technologie tváření nabízí software Simufact Forming řešení v odvětvích 

pro tváření jak za studena, tak i za tepla, viz obr. 29, tváření plechů, válcování, volného kování 

a tepelného zpracování.  

Obr. 28 Příklad použití simulací kovacího procesu [50] 

Obr. 27 Základní schéma buněk MKO [58] 
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 Díky široké působnosti simulačního programu v oblastech technologií tváření, jsou 

zvažovány vstupy simulací s ohledem na kinematiku stroje, chování tvářeného materiálu za 

určitých teplot a rychlostí deformace. Dalšími vstupy pro simulace jsou tření mezi nástroji  

a zpracovávaným materiálem, či termodynamika procesu při ohřevu a ochlazování polotvaru, 

přenosem tepla do nástrojů nebo do okolního prostředí, teplo vzniklé třením, nebo během 

tvářecího procesu atd. 

 Simufact Forming obsahuje širokou databázi materiálů od lehkých slitin (hliníku, hořčíku, 

titanu), ocelí, neželezných kovů (měď, bronz, mosaz), slitin zinku, těžkých kovů, až ke 

speciálním slitinám (niklu a chrómu). Zahrnuty jsou i typické nástrojové materiály pro pevností 

simulace nástrojů a forem.  

  

Obr. 29 Příklad výsledů numerické simulace kování v softwaru Simufact Forming [51] 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ  

Optimalizovanou součástí je již zmiňovaný hák čelisťového výměnového závěru (obr. 30). 

Jedná se o součást využívanou v železničních výhybkách, určenou pro změnu směru jízdy 

vlakové soupravy. Veškeré informace, podklady a modely pro zpracování analýzy háku byly 

poskytnuty firmou Královopolská Kovárna s.r.o. Důvodem potřebné optimalizace dílu je vznik 

praskliny (přeložky) v místě zahnuté části výkovku (rádiusu R20).  

Cílem je výroba výkovku háku bez vzniku přeložky v ohnuté části a zároveň zamezení 

vzniku dalších možných vad, které by znehodnotily výkovek.  

Vzhledem k tvarové náročnosti výkovku je v tomto případě žádoucí provedení numerické 

simulace. Analýza vzniku přeložky a optimalizace tvářecího procesu je zpracována  

v simulačním programu Simufact Forming 16.0 od firmy MSC Software. 

3.1 Materiálový model [57] 

Materiálem pro výrobu výkovku je Mn-Si ocel 13 240, jejíž základní mechanické vlastnosti 

byly zmíněny v kap. 1. Její použití je pro středně namáhané strojní součásti a části zvláště 

odolné proti opotřebení. Jelikož nebyla tato ocel v knihovnách simulačního programu 

Simufact Forming obsažena, musela být přidána manuálně. Potřebné hodnoty tepelných 

vlastností, mechanických vlastností a hodnoty křivek zpevnění byly převzaty z programu 

FormFEM.  

Pro určování deformačního odporu za tepla byl zvolen model Hensel-Spittel, který využívá 

konstitutivní rovnici (3.1). Slouží k popisu napěťové křivky v celém rozsahu deformací, 

v závislosti na teplotě, deformaci a deformační rychlosti.  

𝜎𝑑 = 𝐴 ∙ 𝑒𝑚1∙𝑇 ∙ 𝑇𝑚8 ∙ 𝜑𝑚2 ∙ 𝑒
(

𝑚4
𝜑

+𝑚6∙𝜑)
∙ (1 + 𝜑)𝑚5∙𝑇 ∙ �̇�𝑚3+𝑚7∙𝑇 ,                             (3.1) 

kde: σd – deformační odpor materiálu [MPa], 

    φ – deformace [-], 

    �̇� – rychlost deformace [s-1], 

    T – teplota [°C], 

    A – materiálová konstanta [MPa∙s2∙°C-1], 
m1 až m8 – materiálová konstanta. 

Obr. 30 Vykovaný čelisťový výměnový závěr 
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Koeficienty používané v materiálovém modelu podle Hancel-Spittela pro daný materiál dle 

databáze softwaru jsou uvedeny v tab. 6. 

Tab. 6 Plastické vlastnosti za tepla (Hansel-Spittel model) [57] 

Pro používanou ocel 13 240 jsou jednotlivé průběhy přirozeného přetvárného odporu 

zobrazeny na obr. 31 a to pro konstantní rychlost deformace 10 s-1. V simulaci jsou tato data 

doplněna o popis elastických vlastností užitím Modulu pružnosti E = 210 GPa a Poissonovým 

poměrem μ = 0,3. 

3.2 Verifikace numerických simulací [52] 

Ještě před optimalizací vlastního procesu kování je třeba ověřit přesnost simulace, a to 

srovnáním s reálným stavem. Po tomto odladění je teprve možné stejnými postupy aplikovat 

navržené úpravy pro optimalizaci výroby háku. V numerických simulacích jak reálného stavu, 

tak optimalizovaného postupu jsou nástroje uvažovány jako ideálně tuhé. Jejich materiálové 

modely, použité z databáze softwaru, slouží pouze pro simulaci přenosu tepla. Některé vstupní 

údaje nebylo možné získat dostatečně přesné, proto jsou výsledky provedených simulací pouze 

orientační. Postup simulací se skládá z ohřevu polotvaru v peci, volného kování, ohýbání 

v nástroji, 1. zápustkového kování, 1. ostřihování výronku, 2. zápustkového kování  

a 2. ostřihování výronku. Simulace budou zaměřeny na průběh teplot a přesunu materiálu 

během výroby výkovku.  Zejména teplota velice ovlivňuje velikost tvářecích sil a tečení 

materiálu. Jelikož je polotovar ohříván pouze na začátku výrobního procesu, dá se 

předpokládat, že jeho teplota během tvářecího procesu klesne a budou zhoršeny jeho vlastnosti 

pro tváření.  

A m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 
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Obr. 31 Závislost deformačního odporu materiálu na efektivní logaritmické deformaci 



40 

 

Pro výpočty simulací je nutné, aby byla definována geometrie nástrojů a polotovaru. To je 

zajištěno aplikací trojúhelníkové povrchové sítě, která je vytvořena u všech těles v simulaci a 

její příklad je znázorněn na obr. 32. Do programu se většinou geometrie importuje ve formátu 

*.STL. Tento způsob je vhodný, protože se jedná o formát geometrie povrchů (duté modely), u 

kterých se nemusí řešit vnitřní část modelu. Je však možné, že automaticky generovaná síť bude 

obsahovat „díry“. Z tohoto důvodu jsou nástroje importovány ve formátu *.STEP a jejich 

povrchová síť je manuálně nastavena s dostatečnou jemností, pro přesnou reprezentaci jeho 

tvaru. S touto sítí jsou následně počítány kontakty mezi polotovarem a nástroji. Dále je u 

modelů, které jsou deformovatelné, nasíťována konečnoprvková síť. Pro simulace kování háku 

byl použit model, který uvažuje nástroje ideálně tuhé a nemají tak vytvořenou tělesovou 

konečnoprvkovou síť. Pro polotovar je vytvořena deformovatelná síť, která je vytvořena 

lineárními hexagonálními elementy, což jsou osmiuzlové šestistěnné 3D prvky. 

Vstupní data pro simulace 

• teplota okolí = 20 °C, 

• teplota ohřevu polotvaru = 1150 °C, 

• přestupy tepla do okolí jsou řešeny prouděním, do nástrojů vedením a jejich 

nastavení bylo zkonzultováno s podporou softwaru Simufact Forming.  

• teploty nástrojů jsou uvažovány přibližně 150 °C, 

• teplota předehřevu zápustkových dutin je 350 °C, 

• tření materiálu v zápustkách je simulováno modelem podle typu maziva, které je 

založeno na vodní bázi bez obsahu grafitických částic nebo minerálních olejů. Opět 

byl konzultován koeficient tření s podporou softwaru Simufact Forming. Byl zvolen 

kombinovaný koeficient, kdy pro Kohezní (Coulombovo) tření (rozmezí od 0 do 0,5) 

je voleno 0,3 a pro Adhezní tření (rozmezí 0 až 1) je voleno 0,4, 

• časy chladnutí při transportu mezi operacemi jsou 2 až 5 vteřiny, v závislosti na 

vzdálenosti mezi stroji. 

Polotovarem pro výrobu výkovku háku je hranol o rozměrech 80×80×329 mm dělený na 

pásové pile. Tento hranol má z výroby zaobleny podélné hrany o velikosti R3. Pro urychlení 

simulací byl pro analýzu současného stavu pozměněn tvar, ve kterém nejsou tyto hrany 

zaobleny. Kdyby byl pro simulace použit polotovar se zaoblenýma hranami, bylo by nutné 

zvolit mnohem menší elementy sítě, což by velice navýšilo výpočetní časy, jak již bylo uvedeno 

v kapitole 2.8. Je předpokládáno, že tato změna nemá zásadní vliv na výsledky simulací. 

Vytvořená síť je složena z elementů tvaru hexahedru (krychle). Tím je docíleno dostatečně 

přesného nasíťování polotovaru. Délka hrany elementu má velikost 6 mm a s využitím funkce 

zhrubnutí sítě s rostoucí hloubkou směrem do polotovaru úrovně 2 pro zmenšení počtu 

elementů, viz kapitola 2.8.  

Obr. 32 Příklad vytvořené povrchové sítě manipulátoru 
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U všech simulací, kde jsou použity nástroje, na kterých při výrobě polotovar leží (ohyb, 

zápustkové kování a ostřihování), je na konci umísťování výkovku do nástroje využito 

„virtuální gravitace“. Tou je docíleno ustavení výkovku pomocí detekce kontaktů jeho 

povrchové sítě a sítě nástroje. Tím je zohledněn jejich tvar a rozložení hmoty výkovku pro 

získání co nejrealističtějších výsledků a zamezení, aby se „nevznášel“ nad nástrojem.  

Ohřev polotovaru je zajištěn v plynové peci, kde je ohříván na teplotu kování 1150 °C po 

dobu 30 minut. Simufact Forming umožňuje též simulaci vlastního ohřevu materiálu, která je 

vhodná pro větší polotovary či ingoty. U nichž je nebezpečí v podobě nedokonalého prohřátí, 

či vzniku velkých napětí vlivem rozdílných teplot povrch-jádro při ohřevu v horké peci, 

viz obr. 7. Další možností je simulace ohřevu přímo v modulu pro volné kování jak před 

samotným počátkem kování, tak i meziohřev při poklesu pod kovací teploty. V tomto případě 

byla použita simulace ohřevu pouze modifikací polotovaru a vygenerováním změn, jako jsou 

změna objemu polotovaru vlivem teplotní roztažnosti a ohřevu na teplotu 1150 °C. To je možné 

po předchozí kontrole během počátečních návrhů simulací. Jedná se o rychlé řešení, bez 

nutnosti nastavování a zdlouhavého výpočtu simulace. Nutné je také zdůraznit, že při přesunu 

mezi jednotlivými výrobními stroji je výkovek ochlazován, ale zároveň jeho povrchová teplota 

stoupá. Je to způsobeno přenosem tepla mezi povrchem výkovku a jeho jádrem, které má 

mnohem větší teplotu. Tato skutečnost je možná pouze tehdy, když je rychlost ochlazování 

povrchu menší jak ohřev od jádra.  

Předkovek je vytvořen technologií ručního volného kování na bucharu, viz obr. 33. Pro 

numerickou simulaci je tedy vytvořen technologický postup volného kování, kdy je přesun 

polotovaru z pece do pracovního prostoru bucharu cca 3 s. Manipulace s polotovarem je 

zajištěna kovářskými kleštěmi. Pro simulaci byl vytvořen model konce kleští a nastaven jako 

manipulátor. Rozměry manipulátoru mají šířku 35 mm, délku 90 mm a zaoblení hran je 

přibližně R8. Předkovek háku je zhotovován na bucharu ABUS 1000. Kovadla bucharu jsou 

vytvořena přímo v programu Simufact Forming. Jejich šířka je 100 mm, délka 400 mm  

a zaoblení hran R20. Celková délka předkovku je 475 mm a jeho šířka po celé délce je 80 mm. 

Část, za kterou je předkovek chycen manipulátorem, má výšku 80 mm a délku 90 mm.  

Obr. 33 Nasíťovaný model polotovaru 80×80×329 mm s manipulátorem a kovaly 
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Střední část má výšku 40 mm a délku 135 mm. Poslední část, která je v následující operaci 

ohýbána, má výšku 60 mm a délku 250 mm. Tvar předkovku s jeho plastickým přetvořením je 

vyobrazen na obr. 34. 

Teplota předkovku se během jeho výroby místy výrazně změnila, jak je vyobrazeno na 

obr. 35. Tento stav je ihned po jeho vytvoření. Nejchladnějším místem je konec o průřezu 

80×80 mm, který byl celou dobu v kontaktu s manipulátorem. V tomto místě je nejnižší bod 

s teplotou 421 °C, ale většina styčných ploch má teploty 550 °C a více. Teplota na rozích 

předkovku není nižší jak spodní hranice kovacích teplot. Maximum a minimum zobrazené pod 

stupnicí bylo dosaženo během výroby předkovku, a tudíž není konečným stavem. Celkový čas 

výroby předkovku trvá 32 vteřin. 

Následující technologickou operací je ohýbání v ohýbacím nástroji umístěném v klikovém 

lisu LKD 520. Ohnutím předkovku je jeho tvar přiblížen finálnímu výkovku. Přesun a ustavení 

předkovu do ohýbacího nástroje je uskutečněn přibližně během 4 vteřin, kdy je v simulaci 

zařazeno ochlazování předkovku. Horní i spodní ohýbací nástroj je vyroben z oceli 

ČSN 11 523. Sestava nástrojů a založený předkovek jsou vyobrazeny na obr. 36. Síť předkovku 

byla pro tuto operaci převzata již deformovaná z předchozí operace, protože při vytvoření nové 

nedeformované sítě, by musely být elementy dostatečně malé, pro zajištění odpovídajícího 

tvaru předkovku. Ustavení předkovku bylo provedeno dle instrukcí výrobní obsluhy.  

 

Obr. 34 Výsledný tvar předkovku se znázorněným efektivním plastickým přetvořením 

Obr. 35 Přehled teplot předkovku  
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Ohnutí předkovku nebylo 

provedeno zcela až na dno ohybnice, 

protože by byl pouze zploštěn 

předkovek v místě styku 

s ohybníkem. Zároveň by materiál 

vytékal do stran mimo nástroj, který 

by byl společně se strojem zbytečně 

zatěžován. Přitom jeho tvar byl 

méně vhodný pro založení do dutiny 

zápustky bucharu.  

Ani v tomto případě není tvar 

vhodný pro založení do zápustky 

(obr. 37), ale byl nejvíce vyhovující 

vzhledem ke geometrii ohýbacího 

nástroje. Tento tvar je vyhovující, 

protože při něm nedocházelo 

k nedotékání materiálu v dutině 

zápustky. Čas ohnutí součásti 

v nástroji je 0,76 vteřiny. 

 

 

 

 

 

Obr. 37 Ohnutí předkovku s vyobrazeným 

efektivním plastickým přetvořením 

Obr. 36 Založení předkovku do stávajícího ohýbacího nástroje 
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Jak je vidět z výsledku simulace na 

obr. 38, povrchová teplota během 

přesunu ze stanoviště volného kování do 

ohýbacího nástroje a ohnutí předkovku 

stoupla. Je to způsobeno vedením tepla 

z teplejšího jádra předkovku do jeho 

povrchu. Tím teplota nejchladnějších 

míst na předkovku, nacházejících se na 

styčných plochách manipulátoru, 

vzrostla z teplot okolo 550 °C 

(nejchladnější místo bylo 421 °C) na 

teplotu převyšující 700 °C.  

 Během výroby ohnutého předkovku 

mírně stoupla teplota také v místě jeho 

ohybu. To je způsobeno vývinem tepla 

při deformaci materiálu. 

 

 

 

 

 

 

Po ohnutí je předkovek přesunut do zápustek, které jsou umístěny v protiběžném bucharu 

BECHE 16. Čas přemístění z ohýbacího nástroje do zápustek je přibližně 3 vteřiny s opětovnou 

simulací ochlazování. Zápustkové bloky jsou vyrobeny z oceli ČSN 19 663.6 a jsou před 

kováním předehřívány na 

teplotu 350 °C pro zvýšení 

jejich houževnatosti, čímž se 

sníží nebezpečí jejich 

prasknutí. Předehřev je 

prováděn v malé plynové 

peci, ze které jsou zápustky 

vyjmuty a následně upnuty 

do beranů bucharu. Při 

přestávce obsluhy, výměně 

směn atd. je udržována 

pracovní teplota přenosnými 

hořáky, které jsou umístěny 

kolem uzavřených bloků 

zápustky.  

V této operaci byla 

změněna metoda výpočtů 

simulací z metody 

konečných prvků (MKP) na 

metodu konečných objemů 

(MKO), a to především kvůli 

nízkému výpočetnímu 

výkonu počítače.  

Obr. 38 Rozložení teploty ohnuté součásti 

Obr. 39 Založený ohnutý předkovek v zápustkách 



45 

 

Použitím MKO totiž výrazně sníží čas simulace. Založený ohnutý předkovek v zápustkách je 

vyobrazen v obr. 39.  

V zahnuté části háku, viz obr. 40, je červeně zvýrazněn počátek vzniku přeložky. Simulace 

kování byla ukončena předčasně během 5. úderu při dopočítání 96 %, z důvodu, protože není 

možné součást dokovat. To je způsobeno přebytkem materiálu, který začíná vytékat ze 

zásobníku výronkové drážky do oblasti vytloukacích ploch.  

Zároveň zde nastává problém v podobě příliš ochlazeného rovného konce výkovku. Jeho 

hrany mají teplotu cca 540 °C, což je pod spodní hranicí kovacích teplot, která je pro tuto ocel 

800 °C. Rozložení teplot ve výkovku je zobrazeno na obr. 41. Výkovek je do této podoby 

vykován pomocí 5 úderů bucharu. Informace od obsluhy stroje je taková, že první kovací 

operace bývá ukončena v rozmezí 4 až 6 úderů. Počet úderů v simulaci byl stanoven podle tvaru 

a rozměrů ostřihu výronkové drážky poskytnuté Královopolskou kovárnou. Výška můstku 

tohoto ostřihu byla změřena a pohybuje se v rozmezí od 9,2 do 9,4 mm. 

Obr. 40 Horní pohled na výkovek s výronkem a spodní zápustkovou dutinu 

Obr. 41 Rozložení teplot na výkovku při pohledu ze spodní strany 
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Přebytečný materiál ve výronkové drážce je ostřižen v nástroji umístěném v klikovém lisu 

LKD 520 s časem transportu 3 vteřiny. Ostřižení je v použitém simulačním softwaru řešeno 

pouze Booleovskou operací, tedy oddělením výronku od výkovku podle tvaru nástroje. Jelikož 

je dělící rovina výkovku rovinná, není potřeba složitého ostřihování a střižnice má jen otvor ve 

tvaru výkovku zvětšený o určitou hodnotu tepelné roztažnosti materiálu. Vznikající přeložka 

na ostřiženém výkovku je vyobrazena na obr. 42.  

Obr. 43 uvádí rozložení teplot ve výkovku. Ve spodní části háku, která je nejdéle v kontaktu 

se spodní zápustky bucharu, je teplota již pod teplotou kování oceli. Během výpočtu simulace 

ochlazování došlo k výpočtové chybě, a proto v malé oblasti okraje výronku byla jeho teplota 

zvýšena na 1884,80 °C a v těsné blízkosti poklesla na 88,69 °C. Jelikož se tato chyba nachází 

v okrajové části výronku a pouze v malé oblasti, kde nemohla ovlivnit samotný výkovek, byla 

zanedbána. 

Pro dokování součásti je nutné ostřižený výkovek opět vložit do zápustkové dutiny. 

Ochlazování při přesunu z ostřihovacího nástroje do zápustkové dutiny trvá 3 vteřiny. 

Obr. 42 Výkovek háku po prvním ostřihu 

Obr. 43 První ostřižení výkovku 
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Přebytečný materiál je vytlačen pouze do můstku a nedostane se ani do zásobníku výronkové 

drážky, viz obr. 44. Dokování součásti je realizováno pouze jedním úderem bucharu. 

V této chvíli začíná být kovaný materiál značně ochlazován vlivem přenosu tepla do okolí  

a kontaktem s nástroji. Úroveň teploty nejchladnějšího místa výkovku při vkládání do 

zápustkové dutiny těsně před dokováním je 656 °C. Toto místo se nachází na konci rovné části 

háku. Za tuto část byl výkovek držen při výrobě předkovku kleštěmi a zároveň je tato „spodní“ 

část háku nejdéle v kontaktu se spodní zápustkou. Vzhledem k tvaru součásti je v tomto místě 

odváděno teplo z výkovku do zápustky více, protože jej obklopuje téměř ze všech stran. Teplota 

jeho povrchu po dokování vzrostla vlivem přeměny energie úderů bucharu při kování. Současně 

je povrch výkovku ohříván teplem z horkého jádra součásti. Tím při operaci dokování stoupla 

povrchová teplota nejchladnějšího místa na 719 °C. Součást se ale během dokování nacházela 

pod spodní hranicí teploty kování, která je 800 °C, což může způsobit vznik vad. Úrovně teplot 

konce háku jsou viditelné na obr. 45, kde nejstudenějšími místy je hrana konce háku. 

Obr. 44 Efektivní plastické přetvoření po dokování háku 

Obr. 45 Zobrazení nejchladnější oblasti výkovku při dokování háku 
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Nedokované místo v zahnuté části výkovku, které je dobře viditelné po ostřižení výronku na 

obr. 42, se během dokovací operace zacelilo.  V tomto místě se však vytvořila přeložka. Vznik 

přeložky je podmíněn tečením materiálu z obou stran. Pro zjištění její polohy, velikosti  

a objevení případných dalších skrytých přeložek je využito funkce pro jejich detekci (Fold 

detection). Tato funkce musí být nastavena před samotným výpočtem simulace. Výsledná 

velikost a poloha takto zjištěných přeložek je vyobrazena na obr. 46. Jedná se o pohledy kolmo 

na dělící rovinu háku a šikmo shora na rovinu vzniklé přeložky. Přeložka je zvýrazněna 

červenou barvou a její celková plocha je 430,5 mm2. Největší hloubka přeložky od povrchu 

součásti je přes 6 mm a její celková délka přesahuje 42 mm.  

Poslední operací je opětovné ostřižení výronku, podrobněji popsané v předchozí ostřihovací 

operaci. Zobrazení přeložek pomocí výše zmíněné funkce Fold detection není v simulaci 

procesu ostřihování možné, protože není podporována. Je však možné použít méně 

sofistikovaný způsob Possible fild/lap. Není potřeba jej předem nastavovat a lze tento způsob 

využít i při volném a zápustkovém kování, či ohýbání.  Jeho nevýhodou je, že zobrazuje pouze 

velké přeložky, které mají plochu větší jak 15 mm2 a při ostřižení výronku zobrazuje i ty, které 

byly společně s výronkem odděleny, viz zeleně zvýrazněná místa na obr. 47. Výsledky 

vytvořené tímto zobrazením jsou při porovnání s výsledky funkce Fold detection z předchozí 

operace totožné, pouze jejich grafické zobrazení je méně názorné. 

Obr. 46 Výsledek detekce přeložek v zahnuté části háku při pohledu z boku a zešikma shora 

Obr. 47 Znázornění přeložek po ostřižení výronku zobrazením Possible fild/lap 



49 

 

 Po porovnání výsledku simulace s reálným vykovaným dílcem je zřejmé, že výsledky 

analýzy současného stavu založené na numerické simulaci MKP a MKO se shodují s výsledky 

reálné součásti, kde se potvrdilo umístění, vzhled a velikost vady. Mezi vady, které se v reálné 

výrobě objevují ve spojení s řešenou součástí, patří simulací potvrzená přeložka, či nedotečení 

materiálu do celé dutiny zápustky, která je vidět zvýrazněná na obr. 48. 

3.3 Návrh optimalizace 

Z důvodu vzniku výše zmíněné přeložky a je zapotřebí proces kování optimalizovat. Na 

začátku je potřeba stanovení vhodného objemu polotovaru, protože je ho příliš velké množství, 

jak je patrné z potřeby ostřihovat výkovek během výroby dvakrát.  Stanovení optimálního 

objemu materiálu lze pomocí analytické metody výpočtem, nebo vytvoření tzv. ideálního 

předkovku. Obě varianty jsou popsány v kapitole 2.6. Dále je vhodné provést kontrolu 

geometrie zápustek, konkrétně rozměry výronkové drážky a případné navržení její změny.  

3.3.1 Výpočet velikosti polotvaru a určení tvaru předkovku  

Velikost polotovaru je stanovena analyticky dle vztahu 2.8, který se skládá ze součtu objemu 

výkovku a ztrát. Vhodný tvar předkovku je následně vytvořen pomocí tzv. průřezového obrazce 

a ideálního předkovku. Objem výkovku byl stanoven pomocí programu Autodesk Inventor 

Professional 2019 a má hodnotu VV = 1 318 610 mm3. Objem ztrát je popsán vztahem 2.9. Pro 

stanovení velikosti ztráty výronkem je potřeba nejdříve stanovit typ a velikost výronkové 

drážky. Jako typ je zvolena bucharová výronková drážka, viz obr. 16 typ A. Tento typ je 

nejběžněji používán. Základní veličinou ovlivňující velikost výronkové drážky je výška 

můstku, která se stanoví dle vztahu (2.3). Pro stanovení hodnoty výšky můstku je zapotřebí znát 

plochu průmětu výkovku do dělící roviny kolmé k rázu „Sv“. Tato hodnota byla rovněž 

stanovena pomocí programu Autodesk Inventor Professional 2019 a má velikost 

Sv = 24 597,591 mm2, viz obr. 49, kde je zobrazen model výkovku pro výpočet.  

Obr. 48 Vada výkovku na reálné součásti háku 
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  Dále je pro stanovení výšky můstku výronkové drážky nutné určit koeficient, který 

zohledňuje velikost výkovku. Tento koeficient byl zvolen hodnotou 0,013. Vzhledem ke 

hmotnosti konečného výkovku 10,4 kg je tento řazen spíše k menším výkovků. Výsledná 

výška můstku výronkové drážky je tedy: 

ℎ𝑚 = 0,013 ∙ √𝑆𝑣 = 0,013 ∙ √24 597,591 ≅ 2,039 𝑚𝑚. 

 Můstek se bude postupem času vydírat kovaným materiálem, proto je výsledná výška 

můstku výronku volena hm = 2 mm. 

Dílčí hodnoty rozměrů výronkové drážky jsou voleny dle tab. 4, pro způsob zaplňování 

dutiny typu jednoduchého protlačování. Vzhled a rozměry výronkové drážky jsou vyobrazeny 

na obr. 50.  

- poloměr zaoblení zásobníku (výška zásobníku) R = n = 4 mm,  

- délka můstku b1 = 10 mm,  

- délka zásobníku b2 = 28 mm, 

- průřez výronkové drážky Svdr = 153 mm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším důležitým výpočtem je přechod mezi výkovkem a výronkovou drážkou, který musí 

být zaoblen. Vhodná velikost rádiusu tohoto přechodu lze stanovit ze vztahu (2.4). Neznámou 

hodnotou pro tento vztah je hloubka dutiny „HD“. Bylo určeno, že hloubka dutiny bude mít 

velikost jako nejhlubší místo v dutině zápustky, které je v místě zahnuté části a má velikost 

HD = 32,5 mm.  

Obr. 49 Plocha průmětu a obvod výkovku 

Obr. 50 Zvolené rozměry geometrie výronkové drážky 
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𝑟𝑝 =
√𝑆𝑣

200
+ 0,04 ∙ 𝐻𝐷 =

√24 597,951

200
+ 0,04 ∙ 32,5 ≅ 2,08 𝑚𝑚. 

Velikost zaoblení je zvolena rp = 2 mm, přestože vypočtena o 0,08 mm větší. Je to z důvodu 

vydírání tohoto přechodu kovaným materiálem, tudíž je předpokládáno, že se bude zvětšovat.  

Objem ztrát ve formě ostřiženého výronku je popsán vztahem 2.10. Obvod výkovku v dělící 

rovině byl stanoven opět pomocí programu Autodesk Inventor Professional 2019. Jeho velikost 

je O = 1 121,513 mm a je vidět na obr. 49. Ve vztahu použitý koeficient (0,6 až 0,8) vyjadřuje 

zaplnění výronkové drážky přebytečným kovem a jeho hodnota je zvolena jako 0,6. Potom po 

dosazení do vztahu (2.10) platí: 

  𝑉𝑣𝑟 = 0,6 ∙ 𝑆𝑣𝑟𝑑 ∙ 𝑂 = 0,6 ∙ 153 ∙ 1 121,513 ≅ 102 957 𝑚𝑚3. 

 Velikost opalu vznikajícího při ohřevu polotvaru v plynové peci určuje vztah (2.11). 

Určujícím koeficientem pro množství vzniklých okují je opal „o“. Jeho velikost závisí na 

způsobu ohřevu polotvaru na pecní atmosféře a pro plynové pece má velikost 3 %, 

viz kapitola 2.1. Výsledný objem opalu má velikost: 

  𝑉𝑜 = (𝑉𝑉 + 𝑉𝑣𝑟) ∙ 𝑜 = (1 318 610 + 102 957) ∙ 0,03 = 42 647 𝑚𝑚3. 

Celkový objem ztrát je následně stanoven dle rovnice 2.9: 

  𝑉𝑍 = 𝑉𝑣𝑟 + 𝑉𝑜 = 102 957 + 42 647 = 145 604 𝑚𝑚3. 

Výsledný celkový objem polotovaru je dán vztahem 2.8: 

 𝑉0 = 𝑉𝑉 + 𝑉𝑍 = 1 318 610 + 145 604 = 1 464 214 𝑚𝑚3. 

Pro určení vhodného tvaru předkovku je dále nutné vytvořit tzv. průřezový obrazec a ideální 

předkovek, které jsou popsány v kapitole 2.6. Vytvořením ideálního předkovku z výkovku háku 

se vytvoří grafické zobrazení o ideálním rozmístění materiálu kolem osy výkovku. K tomuto 

ideálnímu předkovku je nutné ještě přičíst objem výronku a opalu. Stanovené hodnoty objemu 

výronkové drážky se zaplněním 60 % a opalu byly popsány a určeny v předchozím výpočtu. 

Schéma řezů výkovkem pro vytvoření průřezového obrazce je vyobrazeno na obr. 51.  

Obr. 51 Schéma řezů pro vytvoření průřezového obrazce 
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Řezy byly vytvořeny v charakteristických místech, kde se významně mění jejich plocha. 

Celkově bylo vytvořeno 37 řezů celým výkovkem. Vyšší hustota řezů je použita z důvode místy 

relativně velkou členitostí háku a snahou sestavit co nejpřesněji průřezový obrazec. Výjimkou 

je střední část, která se výrazněji nemění. 

Kvůli zahnutému tvaru výkovku je nutné jej vodorovně rozdělit na dvě části pro 

zjednodušení určování ploch řezů, jak je naznačeno řezem č. 27 na obr. 51. Následně jsou 

vytvořeny svislé řezy od levého okraje výkovku s výronkem ve vzdálenostech 15 mm od sebe, 

až po řez č. 20. Řez č. 21 je umístěn ve středu R20 zahnuté části háku. Celkový úhel ohnuté 

části je 180 ° a je rozdělen po 15 ° od řezu č. 21 až po řez č. 33, se středem v R20. Pro určení 

délky oblouku potřebného ke stanovení celkové délky předkovku, je uvažován střed v R20  

a poloměr uvažované kružnice je 49,7 mm viz výkres č. 1. Tento rozměr je svislou vzdáleností 

mezi uvažovaným středem R20, ke kterému se vztahují řezy zahnuté části a R30, kterým je 

ukončena zahnutá část háku. Koncem zahnuté části jsou řezy vedeny opět ve svislém směru ve 

vzdálenostech 15 mm. 

Zjištěné hodnoty průřezů a jejich následné zpracování pro vytvoření průřezového obrazce  

a ideálního předkovku jsou uvedeny v příloze 3. Výsledný průřezový obrazec je vyobrazen 

na obr. 52. Běžně jsou ideální předkovky sestrojeny jako kruhové, které by byly vyráběny 

technologií příčného klínového válcování (PKV). Jelikož je předkovek vyráběn metodou 

volného kování je tedy vhodné zvolit obdélníkový průřez. 

V současné době je předkovek kován s konstantní šířkou 80 mm po celé délce.  

Z průřezového obrazce bylo vytvořeno více variant ideálního předkovku s šířkou 70, 75 

a 80 mm. Tyto varianty jsou voleny podle dostupných rozměrů normovaných polotovarů tyčí 

čtvercového průřezu. Jako nejvhodnější rozměr polotovaru byl podle zjištěných výsledků 

zvolen polotovar s velikostí hrany 75 mm. Podle něj byl navržen ideální předkovek s konstantní 

šířkou po celé jeho délce, viz obr. 53. 

Byla zároveň zjištěna celková délka součásti, která je bezmála 480 mm. Ta je stanovena 

z celkové délky průřezového obrazce nebo ideálního předkovku.  
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Obr. 52 Průřezový obrazec háku 
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Nejjednodušší variantou pro kování by bylo založení základního tvaru polotovaru přímo do 

zápustky bez vytváření předkovku a jeho následného ohýbání. V tomto případě to ale není 

možné, a proto je potřeba předkovat tvar blízký ideálnímu předkovku s následným ohnutím  

v nástroji. Z obr. 53 je zřejmé, že takto komplikovaný tvar by bylo velice obtížné vytvořit 

technologií volného kování a je potřeba ho zjednodušit. Podle tvaru a rozměrů ideálního 

předkovku byly vytvořeny různé varianty. Tvar předkovků se stejnou šířkou po celé délce je 

jednoduchý a relativně lehce vyrobitelný. Tento koncept byl převzat ze současného způsobu 

výroby a je popsán v následující části. Nejprve je potřeba vybrat vhodný tvar a rozměr 

dostupných polotvarů. 

S ohledem na výrobu předkovku je výhodnější použít čtvercový průřez polotovaru. Volba 

rozměrů čtvercových tyčí polotovaru závisí na vypočteném objemu, který je 1 464 214 mm3, 

což odpovídá 11,5 kg. Při tomto objemu má polotovar o průřezu 80×80 mm délku 229 mm, 

průřez 75×75 mm délku 261 mm a 70×70 mm délku 299 mm. Délka polotvaru je určena ze 

vztahů pro ideální kvádr s ohledem na vstupy a rychlosti výpočtů simulací. Ve skutečnosti jsou 

podélné hrany polotovarů zaobleny, tudíž jejich délka by byla větší.  Polotovar s průřezem 

80×80 mm není vhodný, protože by bylo potřeba jej hodně prodloužit. Naopak z polotovaru 

70×70 mm se obtížně vytvářejí místa o větších šířkách, jak cca 75 mm (při prodlužování teče 

materiál v podélném i příčném směru na úkor svislého směru, ve kterém působí tlakem 

kovadla). Proto je možné vytvořit části předkovku o větší šířce, jak výchozí polotovar za 

předpokladu snížení výšky.  

 Jako nejvhodnější variantou pro výrobu předkovku byl zvolen polotovar o rozměrech 

75×75×261 mm, který má skutečný objem 1 468 125 mm3 oproti vypočtenému 1 464 214 mm3. 

Podle ideálního předkovku, vyobrazeného na obr. 53, byl navrhnut tvar, do kterého musí být 

polotvar předkován. Jeden z těchto potenciálně vhodných tvarů, jehož výsledky se blíží 

kýženým parametrům, je vyobrazen na obr. 54. Zaoblení mezi měnícími se výškami předkovku 

je navrženo R20 (stejné jako je zaoblení hran kovadel bucharu). Objem navrhovaného 

předkovku je 1 465 564 mm3. 
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Obr. 53 Ideální předkovek šířky 80 mm 
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Po ohnutí a založení předkovku do dutiny zápustky a vykování háku, se při použití 

navrhovaného tvaru předkovku v místě výskytu řešené přeložky objevuje nedokované místo. 

Dalšími místy, kde vznikly defekty jsou pata pod ohnutou částí, kam je umístěn při montáži 

závěsný třmen. Pata pod mohutnější rovnou částí, která se opírá o vybrání v závorovacím 

pravítku výhybky a obě horní hrany na mohutnějším konci rovné části háku, viz obr. 55.   

 

Z důvodu nedokování výše zmíněných míst háku je potřeba navýšit materiál a upravit 

předkovek. Dále z předchozích návrhů simulací bylo zjištěno, že přeložka vzniká kvůli malé 

výšce v oblasti ohybu předkovku, která má na obr. 54 hodnotu 50 mm. Při následném kování 

teče materiál ze dvou stran, setká se ještě v dutině zápustky a tím se vytvoří přeložka. Proto 

musí být v tomto místě zvětšena tloušťka stěny, aby se přebytečný vytlačovaný materiál setkal 

a vytvořil přeložku až ve výronkové drážce. Ve výronkové drážce nemá vzniklá přeložka vliv 

na výkovek a je společně s ním ostřižena. Další úpravou je přidání materiálu do oblastí 

s nedokovanými částmi háku.  

Obr. 55 Výkovek háku s vadami z předkovku konstantní šířky 80 mm 

Obr. 54 Navrhovaný předkovek konstantní šířky 80 mm 
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 Podle předcházejících simulací byl navržen předkovek, který je vyobrazen na obr. 56. 

Veškeré rádiusy na přechodech mezi různými výškami předkovku mají velikost R20, tj. stejné 

zaoblení, jako u kovadel bucharu. Byl pro něj zvolen polotovar, jehož rozměry jsou 

75×75×270 mm. Objem přidaného materiálu oproti objemu předchozího polotovaru  

o rozměrech 75×75×261 mm je 50 265 mm3, což odpovídá přibližně 397 g kovu. Celková 

hmotnost polotovaru nyní činní přibližně 11,9 kg.  

Hlavní změnou oproti předchozímu návrhu je jeho šířka. Ta už není podél jeho délky 

konstantní, ale místy se mění. Je to jednodušší varianta, jak korigovat množství materiálu 

potřebného pro vyplnění dutiny zápustky. Dále je předkovek více členěn ve směru jeho výšky, 

z důvodu zamezení vzniku přeložek v místech, kde je větší rozdíl v jeho výšce.  

 Postup výroby háku a jeho numerické simulace s výsledky jsou dále zpracovány od počátku 

výroby až po konečné ostřižení výronkové drážky. Celý tento výrobní proces je definován  

a zpracován pro návrh předkovku na obr. 56.  

3.3.2 Návrh nástroje [35], [54], [55], [56], [59] 

S návrhem nového tvaru předkovku, přichází na řadu i návrh nových nástrojů pro 2. 

(ohýbací) a 3. (kovací) operaci. Ty jsou navrženy dle norem a podle výsledků z předchozích 

numerických simulací. Brány v úvahu jsou též zvyklosti při konstrukci nástrojů ve společnosti 

Královopolská kovárna s.r.o. 

Princip ohýbacího nástroje byl převzat ze stávajícího způsobu výroby. Jeho geometrie však 

byla pozměněna tak, aby byl ohnutý předkovek tvarově vhodnější. Upravená sestava ohýbacího 

nástroje je vyobrazena na obr. 57. Ohybník byl navržen celkově masivnější.  Jeho čelo, které 

se od počátku dotýká předkovku, má geometrii více podobnou geometrii konečného výkovku. 

Zaoblení na konci ohybníku má hodnotu R25, ale jeho přechod k přímé části ohybníku je 

proveden s pozvolným zaoblením R90 namísto rovného napojení, které bylo jako doposud. Tím 

je místo ohybu podobnější finálnímu výkovku a napomáhá zamezit vzniku přeložky.  

Ohybnice je vytvořena s vyvýšenou, sešikmenou pravou stranou. Ve střední části 

je odlehčená, aby při založení předkovku byl přechod mezi jeho levou (masivnější) a střední 

(tenčí) částí ve volném prostoru. Při následném ohýbání, je do momentu kontaktu předkovku 

se zaoblenou hranou okraje „dutiny“ ohybnice, ohýbáno místo s nejmenším průřezem a nejblíže 

působící síle. Tímto je přímá část ohnutého předkovku po dokončení celkového ohybu více 

přihnuta k ohybníku. „Dutina“ ohybnice je oproti současnému nástroji více zapuštěna a hlavní 

průměr dutiny je vytvořen ze dvou navzájem navazujících poloměrů 78 mm vlevo  

a 80 mm vpravo od středu „dutiny“. Oproti současné ohybnici má tato v přední části „zarážku“, 

o kterou se opře předkovek a tím je jeho ustavení jednodušší. Díky hlubší dutině a odlehčení 

střední části je předkovek více ohnut a jeho ohyb není tak otevřený jako v současném způsobu 

výroby. 

Obr. 56 Návrh optimálního předkovku háku 
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Upínání ohýbacího nástroje je řešeno pomocí upínek v T drážkách stolu a beranu lisu. 

Ohýbací nástroj je připevněn za upínací desky. Tak jako v původním neoptimalizovaném řešení 

je i zde dle zvyklosti firmy samotný nástroj bez vedení. Jeho polohu v prostoru lisu LKD 520 

musí seřídit obsluha dle výkresu sestavy. Ohybník i ohybnice jsou připevněny k upínacím 

deskám šrouby M30 x 80.   

Pro návrh nových zápustkových bloků odpovídajících kovanému háku je využito norem 

ČSN 22 8308, ČSN 21 1414, ČSN 21 1410 a ČSN 21 1416. Velikost dutiny zápustek musela 

být zvětšena oproti finálnímu výkovku, z důvodu tepelné roztažnosti materiálu. Dutina byla 

zvětšena o 1,5 % oproti finálnímu výkovku háku. 

• výška můstku výronkové drážky – je nejspíše nejdůležitější změnou v koncepci 

nástroje. Má funkci „brzdy“ proti vytékání kovu do výronkové drážky. Ta byla určena 

na základě normy ČSN 22 8308. V současné výrobě je používána výronková drážka 

typu A viz obr. 16 a) s výškou můstku 4 mm, a jeho délkou 15 mm. Výška zásobníku je 

8 mm a délka 39 mm. To odpovídá mnohem většímu výkovku, než je tento hák. Proto 

byly v kapitole 3.2.1. stanoveny optimální rozměry výronkové drážky typu A.  
• minimální vzdálenost okraje dutiny od okraje zápustky – je popsána stejnou normou 

jako výronkové drážky pro buchary (ČSN 22 8308). Je to zjišťováno na základě 

velikosti minimální vzdálenosti dutiny od okraje zápustky „T“, která je určena 

z nomogramu v příloze 4. Tato hodnota je závislá na největší hloubce dutiny zápustky 

„HD“, tj. 33 mm, zaoblením dna dutiny „R“, které má hodnotu 3 mm a bočních úkosech 

dutiny „α“ s hodnotou přibližně 5,7 ° (zkosení na výkesové dokumentaci háku je 1:10). 

Jelikož není hodnota bočního úkosu dutiny cca 5° zahrnuta v nomogramu, je hodnota 

„α“ uvažována jako 0°, čímž vyjde vzdálenost od okraje sice větší, ale i bezpečnější. Po 

dosažení zmíněných hodnot do vztahu 3.1 je určena velikost pomocné veličiny. 

    𝐻𝐷 + 0,4 ∙ 𝑅𝑑 = 33 + 0,4 ∙ 3 = 34,2 𝑚𝑚,                                                               (3.1) 

Obr. 57 Sestava navrženého ohýbacího nástroje 
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     kde: T –minimální vzdálenosti dutiny od okraje zápustky [mm], 

HD – největší hloubka dutiny [mm], 

       Rd – zaoblení dna dutiny [mm]. 

Výsledná hodnota vzdálenosti „T“ je určena z nomogramu a má velikost 65 mm.  

• minimální výška zápustky – je ověřena, ačkoli pro kovaný hák není jeho hloubka 

dutiny velká a je taktéž popsaná v normě ČSN 22 8308. Je určena podle nomogramu 

v příloze 5, který se řídí největší hloubkou dutiny zápustky „HD“. Výsledná hodnota pro 

minimální výšku zápustky je 180 mm. Z důvodu potřeby použití stejné výšky zápustky, 

jako je u zápustek v současné výrobě, je konečná výška zápustky zvolena 400 mm.  

• upínání zápustek a jejich ustavení – do beranů protiběžného bucharu BECHE 16 je 

podle podmínek zadavatele převzato z původního nástroje. 

• vedení nástroje – je potřeba pro zajištění přesné výroby výkovku a zamezení silového 

namáhání stroje, či předejití porušení zápustek.  To je zajištěno vodícími kolíky, které 

jsou blíže popsány v kapitole 2.4.2. a na obr. 18. Vedení je realizováno dvěma kolíky 

umístěnými úhlopříčně ve spodní zápustce se stejným průměrem jako v současné 

konstrukci nástroje s průměrem 90 mm. Velikost vzdálenosti vodících kolíků od okraje 

zápustky se řídí podle jejich průměru a je stanoven podle rovnice 2.7: 

𝑎𝑘 =
5

6
∙ 𝑑𝑘 + 10 =

5

6
∙ 90 + 10 = 85 𝑚𝑚. 

Kvůli minimální vzdálenosti děr pro kolíky od okraje zápustky, musely být 

zápustkové bloky navrženy širší. Je to z důvodu nutnosti vytvoření děr skrze celý 

spodní zápustkový blok pro možnost „vytlučení“ kolíků při potřebné opravě zápustky. 

V opačném případě by polohy děr pro vodící kolíky zasahovaly do rybinové drážky 

pro upínání. V horní zápustce jsou taktéž navrženy díry přes celou zápustku, kvůli 

volnému odchodu vzduchu při kování.  

• styčná plocha – popsána normou ČSN 22 8308, a je velmi důležitou podmínkou pro 

správné navržení konstrukce zápustkových bloků. Při dokování výkovku je přebytečná 

energie „disipována“ pomocí vybíjecích ploch. Aby se zabránilo napěchování zápustek 

na těchto plochách a zajistila se výšková tolerance výkovku, musí mít tyto plochy 

minimálně 300 cm2 na 1 t hmotnosti beranu. Spodní zápustka má hmotnost 1075,6 kg  

a horní 1072,7 kg. Dohromady mají zápustky hmotnost 2,148 t, pro kterou vychází 

minimální vybíjecí plocha přibližně 645 cm2. Styčná plocha navržených zápustek má 

velikost 2732 cm2, což bezpečně odpovídá předepsaným parametrům.  

• dopravní díry a kolíky – jsou popsány normou ČSN 21 1416. Vhodná velikost děr  

a kolíků je závislá na hmotnosti zápustek. Jejich hmotnost je určena podle dosavadních 

konstrukčních podmínek. Hmotnost spodní zápustky je 1075,6 kg a horní zápustky 

1072,7 kg. Pro manipulaci se zápustkou jsou potřeba 4 manipulační otvory. Byla však 

provedena změna, kdy pro větší bezpečnost při manipulaci nejsou použity kolíky, nýbrž 

nosné šrouby. Umístění otvorů na přední a zadní straně zápustek je realizováno podle již 

zmíněné normy v příloze 6. Vzdálenost děr od osy zápustky je určena vztahem 3.2  

a vzdálenost od plochy kořene vztahem 3.3. 

𝑣𝑑 =
𝑎

4
=

380

4
= 95 𝑚𝑚,                                                                                             (3.2) 

𝑡 = 1,5 ∙ ℎ𝑘 = 1,5 ∙ 84 = 126 𝑚𝑚,                                                                           (3.3) 

     kde: vd – vzdálenost děr od osy zápustky nebo držáku [mm], 

       a – šířka kořene zápustky nebo držáku [mm], 

       hk – výška kořene [mm], 

       t – vzdálenost děr od plochy kořene [mm]. 
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     Velikost nosných šroubů je volena dle doporučení výrobce, podle maximálního 

zatížení jednoho šroubu. Pro jistotu je vybrán šroub s maximální nosností 500 kg, 

viz příloha 7. 

• vybrání pro kleště – je jednou z posledních konstrukčních záležitostí. Díky němu je 

vyjímání výkovku s výronkem z dutiny zápustky jednodušší. Geometrie vybrání  

a tabulkové hodnoty velikostí jsou zobrazeny v příloze 8. Velikost vybrání pro kleště je 

voleno podle velikosti hrany, nebo průměru polotovaru. V tomto případě má polotovar 

čtvercový průřez s velikostí hrany 75 mm. Tudíž jsou pro úchytku voleny rozměry 

b = 100 mm a R = 20 mm.  

• přednostní rozměry zápustkových bloků pro buchary – jsou posledním kritériem 

pro konstrukční návrh zápustkových bloků. Ty se volí podle normy ČSN 21 1410. Tyto 

bloky jsou vyráběny kováním. Pro navrhovaný nástroj je volen blok s hlavními 

rozměry: šířka 650 mm, výška 450 mm a délka 650 mm. Výsledné opracované 

zápustkové bloky mají rozměry 610 × 400 × 630 mm. 

Dle těchto konstrukčních náležitostí jsou vytvořeny modely zápustkových bloků. Ty jsou 

použity v numerických simulacích, ale pouze tvarová dutina s výronkovou drážkou. Je to 

z důvodu urychlení výpočtu výsledků. Některé z vyřazených prvků modelů dokonce 

zamezovaly importování modelu a vytvoření jeho povrchové sítě. V některých místech dutiny 

zápustek byl mírně prodloužen zásobník výronkové drážky, z důvodu přebytku vytlačovaného 

materiálu.  

Velikosti mezních úchylek a rozměrů zápustky byly určeny podle výkresu výkovku, 

viz výkres č. 1. Rozměry dutiny zápustky jsou ve výkresové dokumentaci kótovány obecně,  

„tvar dutiny dle CAD modelu “, jak je zvyklostí v zadávající firmě.  

Vytvořené zápustky jsou vyobrazeny na obr. 58. Ve spodní zápustce jsou umístěny dva 

vodící kolíky, které zajištují přesné vedení nástroje. Zvoleným materiálem pro výrobu 

zápustkového bloku je ocel ČSN 19 663. Byla zvolena díky její vhodnosti pro nástroje určené 

pro použití na bucharech. Ocel použitá pro vodící kolíky je zvolena ČSN 14 220, která je určená 

k cementaci.   

 

Obr. 58 Vzhled navrženého zápustkového nástroje 



59 

 

3.3.3 Ověřovací simulace  

Prvním krokem je dělení polotovaru, které je realizováno na pásové pile stejně jako je 

v současné výrobě. V dalším kroku je nutné navržené řešení ověřit pomocí výpočtové simulace 

v softwaru Simufact Forming. Nastavení pohybů nástrojů, materiálových i třecích vlastností 

bylo ponecháno stejné, jako v případě ověřovací simulace v kapitole 3.2. Ohřev na kovací 

teplotu 1150 °C je opět proveden v plynové peci. Nejkratší doba ohřevu polotovaru je 27 minut. 

Za tuto dobu je vhodně prohřát jak jeho povrch, tak i jádro. Tento časový úsek byl stanoven 

díky vytvoření samostatné simulace ohřevu pro stanovení času ohřevu pro minimalizaci 

nákladů.  Přesun polotovaru z pece do prostoru kovadel bucharu trvá cca 3 vteřiny. Během 

tohoto přesunu je polotovar ochlazován. Za tento časový úsek až do započetí výroby předkovku 

však nedošlo k výraznějšímu poklesu teploty. Numerická simulace výroby předkovku je 

počítána metodou konečných prvků. Použitý tvar elementů pro nasíťování polotovaru mají opět 

tvar haxahedr (krychle). Tím je spolehlivě zajištěna tvarová přesnost reprezentace polotovaru 

a zachování malého počtu elementů pro co nejrychlejší stanovení výsledků. Velikost elementu 

je zvolena 5,4 mm se zakomponovanou funkcí zhrubnutí sítě s rostoucí hloubkou od povrchu 

polotovar úrovně 2. Teplota kovadel a manipulátorů je uvažována taktéž 150 °C, jako 

v simulacích současného stavu výroby. Tvar výkovku a jeho efektivní plastické přetvoření je 

vidět na obr. 59. 

Doba výroby předkovku činí 99,5 vteřiny, což je oproti současnému způsobu výroby třikrát 

delší výrobní čas. Během jeho výroby také předkovek podstatně zchladne. Nejchladnějšími 

místy předkovku jsou dle očekávání hrany a rohy na obou jeho koncích. Konkrétně jsou to 

hrany v pravé části předkovku a mají teploty pohybující se od 730 °C výše, viz obr. 60. Tato 

teplota je již pod spodní teplotou pro tváření, ale jelikož je další operací ohýbání levé části, tak 

Obr. 59 Efektivní plastické přetvoření navrhovaného předkovku 

Obr. 60 Průběh teplot navrhovaného předkovku 
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není potřeba, aby měla součást v těchto místech vyšší teplotu. Levá část předkovku má 

povrchovou teplotu pohybující se kolem 800 °C. Tato teplota je hraniční pro tváření této oceli 

za tepla.   

Během přenosu předkovku z bucharu, kde byl volným kováním vytvořen základní tvar, do 

ohýbacího nástroje po dobu 4 vteřin, je povrchová teplota předkovku zvýšena v rozmezí 

několika jednotek až desítek °C v závislosti na místě. Je to dáno vedením tepla z mnohem 

teplejšího jádra předkovku. Díky tomu je docíleno přesažení spodní kovací teploty výkovku  

a možnost jeho dalšího tváření bez nutnosti mezioperačního ohřevu. Výpočet ochlazení 

předkovku je stanoven pomocí MKP a jeho síť je převzata z procesu volného kování. Ustavení 

výkovku na ohybnici je vidět na obr. 61.  

Výpočet simulace je proveden taktéž pomocí MKP a síť předkovku je převzata z procesu 

jeho ochlazování při jeho přenosu do ohýbacího nástroje. Při simulaci ohybu vznikají v místech 

styku předkovku na zaoblených hranách ohybnice (obr. 62) místa, kde materiál vlivem tření 

ulpívá na nástroji a vytváří tak „obtisky“ na ohnutém předkovku viz obr. 63.  

 

Obr. 62 Efektivní plastické přetvoření ohnutého předkovku 

Obr. 61 Založený předkovek v ohýbacím nástroji 
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Tyto otisky nejdou eliminovat v rámci zachování funkční geometrie ohýbacího nástroje, či 

změnou tribologických vlastností. 

Tribologické podmínky jsou 

v tomto případě pro potřeby 

simulace definovány jako 

kombinované a jejich hodnota je 

stejná jako v numerických 

simulacích současného stavu 

výroby. Hodnota koeficientu 

kohezního tření (Coulombovo) je 

volena 0,3 a hodnota třecího 

faktoru pro adhezní model tření je 

volena 0,4. Nutno konstatovat, že 

vzniklé otisky v podobě, jaké 

vyšly v numerické simulaci, 

nejsou příliš reálné. Ve reálné 

výrobě by však nějaké stopy či 

výstupky mohly vzniknout.  

 

Průběh teplot ohnutého předkovku je vyobrazena na obr. 64. Je z něj patrné, že jeho některé 

části jsou již natolik zchladlé, že jeho následné tváření nepřipadá v úvahu. Po dokončení ohybu 

má místo v okolí středu ohybu háku povrchovou teplotu v rozmezí od 770 do 870 °C. Levá 

(červená) část háku na obr. 64 má nejnižší teploty pohybující se kolem 720 °C vlivem odvodu 

tepla z ohnutého předkovku do nástroje a okolí. Jelikož se teplota nachází pod již zmíněnou 

spodní hranicí teploty kování, je potřeba před následným kováním v zápustkách zařadit 

mezioperační ohřev.  

Obr. 63 Obtisky nástroje na ohnutém předkovku 

Obr. 64 Průběh teplot ohnutého předkovku 
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 Přenos z ohýbacího nástroje do pece probíhá během 8 vteřin. Změny teplot v tomto procesu 

nejsou relevantní kvůli následnému ohřevu. Ohřev probíhá ve stejné peci jako byl na počátku 

ohříván polotovar. Ohnutý předkovek musí být ohříván v peci alespoň 3,5 minuty, aby teplota 

jádra ve všech částech spolehlivě přesáhla úroveň 1000 °C. Teplota povrchu v tu dobu má 

hodnoty v rozmezí od 1030 do 1100 °C, opět v závislosti na místu. Při následném přenosu 

z pece do dutiny zápustky je ohnutý předkovek ochlazován po dobu 6 vteřin. Za tuto dobu se 

jeho teplota jádra nezmění. Teplota povrchu klesla na teplotu, která není nižší jak 1000 °C, ale 

zároveň není vyšší jak 1050 °C, viz řez ohnutým předkovkem na obr. 65.  

 Zápustkové kování je první operace v optimalizaci, kterou je potřeba počítat pomocí metody 

konečných objemů (MKO), stejně jako tomu bylo v simulacích současného stavu výroby. Pro 

výpočet MKO byly zvoleny velikosti objemových elementů 4,5 mm. Teplota předehřevu 

zápustek zůstává stejná jako za současné výroby, 350 °C.  

Ohnutý a ohřátý předkovek je položen na spodní zápustku bucharu a čtyřmi údery bucharu 

je vytvořen výkovek, který je vyobrazen na obr. 66.  

Obr. 66 Efektivní plastické přetvoření výkovku optimalizovaného háku 

Obr. 65 Průběh teplot jádra a povrchu po transportu do kovacích zápustek 
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Na něm je zvýrazněno několik míst, kde výronek zasahuje až do vybíjecích ploch zápustek, 

což je nepřijatelné. Důvodem, proč materiál vytéká až do těchto ploch je fakt, že při přibližování 

zápustkových bloků teče materiál v tenké vrstvě do výronkové drážky. Výsledná tloušťka je 

velice malá a dosahuje řádově několika desetin milimetru. Kdyby byly numerické simulace 

realizovány pomocí MKP, byl by tok materiálu jiný ve smyslu, že by při kontaktu se zápustkou 

byl materiál spíše pěchován. Výpočet podle MKO nedává pro tenké materiály příliš přesné 

výsledky. Zvýrazněná místa ve výronkové drážce na obr. 66 jsou z většiny „dutá“. 

Výsledné teploty po dokování háku se pohybují v rozmezí 1060 a 720 °C, přičemž tato 

nejnižší teplota je nasimulována na zaoblených hranách výkovku, které jsou během celého 

procesu kování v kontaktu se spodní zápustkou. Na tuto teplotu se však výkovek ochladil až 

během posledního úderu, kdy už nebyly jeho hrany deformovány a tím nevzrostla teplota. 

Poslední úder bucharu byl potřeba pro dokování výkovku háku na jeho předepsanou výšku, 

kterou přesahoval o necelý 1 mm. Úplné dokování háku proběhlo již během začátku třetího 

úderu, a proto nebylo potřeba, aby měl kov v těchto místech vyšší teplotu během čtvrtého úderu.  

Na obr. 67 je ve spodní části výronkové drážky pod patou zaoblené části háku oblast, která 

má teplotu pohybující se kousek nad úrovní 1200 °C. Zároveň je v tomto místě na obr. 66 vidět, 

že je zde výronek s největší plastickou deformací. Jelikož byly v tomto místě objemové 

elementy materiálu nejvíce deformovány během krátkého času, vzrostla tím i jejich teplota. Je 

to způsobeno tím, jak materiál teče v tenké vrstvě několika desetin až setin milimetrů. Proto je 

tento výsledek uvažován jako chybný. 

Při zobrazení výsledků funkce detekce přeložek vyobrazených na obr. 68, je vidět, že jsou 

přeložky umístěny pouze v místech výronku, která byla na obr. 66 vyznačena jako 

„problémová“ vlivem tečení kovu jiným způsobem, než je ve skutečnosti obvyklé. V oblasti 

vykovaného háku byla nalezena pouze jedna malá přeložka na pravé straně paty pod ohnutou 

částí. Její hloubka je přibližně necelý 1 mm. Vznikla spojením vytékajícího kovu z úzké střední 

rovné části háku s kovem ze zahnuté části. Kov z rovné střední části tekl po vnitřní stěně dutiny 

zápustky způsobem víše popsaným podle MKO. Jedním z důvodů, proč mohl kov takto téct je 

obtisk nástroje popsaný u simulace ohybu a znázorněný na obr. 63.  

V obr. 68 jsou dále zobrazeny černé čáry, které nejsou uvnitř výkovku ani výronku, ale 

v prostoru nad ním. Nejdou z pohledu nijak odstranit, a tudíž jsou považovány za chybné 

zobrazení. 

Obr. 67 Průběh teplot výkovku optimalizovaného háku 
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Při 3 vteřinovém přesunu výkovku z prostoru zápustek do ostřihovacího nástroje, je jeho 

povrchová teplota opět zvýšena díky vedení tepla z horkého jádra výkovku. Tento stav již však 

není důležitý, protože následující operací je pouze ostřižení výronku bez dalšího tváření.  

Ostřižení výronkové drážky je provedeno ve stejném nástroji jako je používán v současné 

době. Jeho konstrukce a rozměry jsou správně navrženy, a tudíž není potřeba vytvářet nový. Při 

zapnutí modulu Possible fold/lap je možné zobrazit pravděpodobný výskyt přeložek. Jak je 

vidět na obr. 69, všechny zobrazené přeložky se vyskytují v oblasti ostřiženého výronku a ve 

výkovku háku není žádný. Přeložka, která byla detekována během kování na patě pod ohnutou 

částí, zde není vůbec zobrazena. Pravděpodobně je její plocha pro detekci tímto způsobem příliš 

malá. 

Obr. 68 Zobrazení přeložek ve výkovku optimalizovaného háku 

Obr. 69 Zobrazení přeložek po ostřižení výronku 
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Při pohledu na obr. 70 je vidět, že díky navrhovanému řešení byl potlačen vznik přeložky 

jak v zahnutém inkriminovaném místě háku, tak v jeho zbylých částech. Zároveň byl zamezen 

vznik nedokovaných míst nacházejících se v rohových částech háku, při přídavku necelých 

400 g materiálu oproti stanovenému množství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 70 Efektivní plastické přetvoření ostřiženého háku 
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4 ZÁVĚRY 

Řešenou součástí byl hák čelisťového výměnového závěru. Tento hák slouží pro manipulaci 

se železničními výhybkami při změně směru jízdní soupravy. Je vyráběn z Mn - Si oceli 

13 240, která je vhodná pro středně namáhané strojní součásti zvláště odolné proti opotřebení.  

Důvodem nutnosti optimalizace součásti byl vznik přeložky na vnitřní straně zahnutého 

konce háku. Vytvořením numerické simulace stávajícího stavu v softwaru Simufact Forming 

byly získány výsledky, které byly porovnány s reálnou výrobou ve společnosti 

Královopolská kovárna s.r.o. Tím byla ověřena správnost numerického výpočtu a zároveň 

získány podmínky, za kterých je hák vyráběn. Bylo zjištěno, že geometrie ohýbacího nástroje 

a kovacích zápustek není vhodná pro výrobu háku. Objem polotovaru pro současný stav výroby 

je příliš velký, proto se musí během výroby dvakrát kovat v zápustkové dutině a ostřihovat 

výronek. V současné době je hmotnost používaného materiálu 16,5 kg. 

Dále byla provedena optimalizace procesu výroby, s uvážením použití stejného strojního 

vybavení. Na počátku bylo nutné stanovit vhodný objem materiálu v závislosti na použité 

výronkové drážce, způsobu ohřevu kovu na kovací teploty atd. Vypočtená hmotnost polotovaru 

dle Elfmarka [16] činila 11,5 kg. V následných numerických analýzách však bylo zjištěno, že 

vypočtený objem materiálu je nedostatečný pro úplné vykování háku. Kvůli tomuto problému 

byly rozměry a tvar polotovaru upraveny, pro zajištění dokování. Konečná hmotnost polotvaru 

pro optimalizovaný proces tak byla stanovena na 11,9 kg. Tímto vzniká znatelná úspora 

materiálu oproti stávajícímu způsobu výroby, která činí 4,6 kg.  

Na základě výsledků z numerických simulací byl následně proveden návrh nového konceptu 

ohýbacího nástroje a zápustek. Dalšími změnami oproti stávající technologii výroby, kromě 

redukce počtu kovacích a ostřihovacích operací na jednu, je zavedení mezioperačního ohřevu. 

Ten bylo nutné zařadit před operaci kování v zápustce, protože ohnutý předkovek nevyhovoval 

svojí teplotou.   

Výsledky z numerických simulací potvrdily, že úpravy velikosti polotvaru, geometrie 

předkovku a nástrojů zajistí vykování háku bez přeložky, či jiných vad, které by mohly způsobit 

ztrátu bezpečnosti a funkčnosti.  
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Příloha 3: Naměřená a vypočtená data pro průřezový obrazec 

   70mm 75mm 80mm 

Průřez 
Vzdálenost 
průřezu od 
kraje [mm] 

Plocha 
průřezu 
[mm2] 

Strana 
obdélníku  
[mm] 

Strana 
obdélníku  
[mm] 

Strana 
obdélníku  
[mm] 

1 0 0,053 0,001 0,001 0,001 

2 15 2228,325 31,833 29,711 27,854 

3 30 3152,844 45,041 42,038 39,411 

4 45 3726,991 53,243 49,693 46,587 

5 60 4107,230 58,675 54,763 51,340 

6 75 3616,065 51,658 48,214 45,201 

7 90 2307,781 32,968 30,770 28,847 

8 105 1692,142 24,173 22,562 21,152 

9 120 1754,357 25,062 23,391 21,929 

10 135 1394,812 19,926 18,597 17,435 

11 150 1450,785 20,726 19,344 18,135 

12 165 1507,840 21,541 20,105 18,848 

13 180 1565,977 22,371 20,880 19,575 

14 195 1625,194 23,217 21,669 20,315 

15 210 1685,493 24,078 22,473 21,069 

16 225 1746,873 24,955 23,292 21,836 

17 240 1825,330 26,076 24,338 22,817 

18 255 2026,912 28,956 27,025 25,336 

19 270 2358,208 33,689 31,443 29,478 

20 285 4234,406 60,492 56,459 52,930 

21 288,286 4367,447 62,392 58,233 54,593 

22 301,296 4816,477 68,807 64,220 60,206 

23 314,306 5037,559 71,965 67,167 62,969 

24 327,316 4100,001 58,571 54,667 51,250 

25 340,326 3673,866 52,484 48,985 45,923 

26 353,336 3506,647 50,095 46,755 43,833 

27 366,346 3313,612 47,337 44,181 41,420 

28 379,356 3147,193 44,960 41,963 39,340 

29 392,366 3014,057 43,058 40,187 37,676 

30 405,376 2918,882 41,698 38,918 36,486 

31 418,386 2865,281 40,933 38,204 35,816 

32 431,396 2856,183 40,803 38,082 35,702 

33 444,406 2893,871 41,341 38,585 36,173 

34 447,692 2912,783 41,611 38,837 36,410 

35 462,692 2606,654 37,238 34,755 32,583 

36 477,692 620,329 8,862 8,271 7,754 

37 479,806 0,000 0,000 0,000 0,000 



Příloha 4: Nomogram pro určení vzdálenosti mezi dutinou a okrajem zápustky [6] 



Příloha 5: Minimální výška zápustkového bloku [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 6: Díry pro dopravní kolíky [56] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolík Díra 

Max. dovolené zatížení jednoho 

kolíku [kp] 

d [mm] l [mm] D H11 [mm] L [mm] 

55 15 150 15,5 30 

125 20 160 20,5 40 

250 25 170 26 50 

500 32 185 33 65 

1000 40 200 41 80 

1750 50 220 51 100 

2750 60 240 61 120 

5000 75 270 76 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 7: Nosný čep [59] 



Příloha 8: Vybrání pro kleště [35] 

 

Průmě (strana) polotvaru 

[mm] 

Rozměr vybrání [mm] 

b R 

43 až 50 70 15 

51 až 59 80 20 

60 až 68 90 20 

69 až 76 100 20 

77 až 85 110 25 

86 až 95 120 25 
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