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ABSTRAKT 

ŠTYS Michal: Výroba držáku vstřikovací trysky 
 

Práce předkládá návrh postupu výroby upínací matice pomocí protlačování za studena. 
Matice, vyrobená z materiálu ČSN 12 050,  slouží k upnutí vstřikovací trysky ke vstřikovacímu 
ústrojí. Dále jsou zpracovány varianty výroby, z nichž byla vybrána varianta B, u které  
jako polotovar byla zvolena tyč o průměru 24 mm s tolerancí f9 od firmy Ferona a. s. Pro  
tuto variantu byly vyhotoveny výpočty procesních parametrů, na jejichž základě byl  
vybrán postupový tvářecí automat TPD 630 se jmenovitou sílou 6 000 kN. Pro zvolený stroj 
byly navrženy nástroje pro jednotlivé tvářecí operace, jejichž geometrie je uvedena ve 
výkresové dokumentaci. Na základě technicko-ekonomického zhodnocení byla stanovena 
výsledná cena tvářené součásti na 18,48 Kč.  

Klíčová slova: protlačování, upínací matice, ocel ČSN 12 050, postupový tvářecí automat 

ABSTRACT 

ŠTYS Michal: Production of injector holder 
 

This paper presents a design of the production process for the clamping nut by cold 
extrusion. The nut, which is made of material ČSN 12 050, is used to clamp the injection nozzle 
to the injection system. Subsequently different variants of production were processed, from 
which the variant B was chosen. For slug a rod with diameter size of 24 mm with toleration f9 
made by the company Ferona a. s was chosen. Calculations of process parameters were made 
for this variant. Based on the parameters the automatic forming machine TPD 630 with nominal 
force of 6 000 kN was chosen. For the selected machine, operational tools were designed for 
each forming operation, whose geometry is shown in the drawing documentation. Based on the 
technical and economical evaluation, the final price of the formed part was set at CZK 18,48. 

Keywords: extrusion, clamping nut, steel ČSN 12 050, automatic forming machine 
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ÚVOD [1], [10], [29] 
Technologie tváření spadá do oblasti výrobních technologií, při kterých zpravidla nedochází 

k porušení celistvosti tvářeného polotovaru, který může být z kovového i nekovového 
materiálu. Principem technologie tváření je působení nástroje na polotovar, přičemž nejdříve 
vzniká elastická deformace a následně, po překročení meze kluzu pro tvářený materiál, dochází 
i k plastické deformaci, která je nevratná a mění výsledný tvar polotovaru. 

Technologie tváření se dělí dle teploty procesu na tváření za tepla (teploty výrazně vyšší 
než teplota rekrystalizace), za poloohřevu (teplota procesu pod teplotou rekrystalizace) a na 
tváření za studena (teplota procesu přibližně za pokojových teplot). Dále lze tváření dělit na 
základě typu působící napjatosti. Při dvouosé napjatosti se jedná o plošné tváření (ohýbání, 
stříhání, lemování, aj.). V případě působení tříosé napjatosti se jedná o objemové tváření 
(pěchování, kování, protlačování, aj.). 

Principem protlačování za studena je výrazná změna tvaru polotovaru v důsledku tlakového 
působení nástroje. V průběhu protlačování dochází ke změně výšky v závislosti na změně 
průměru. Jako polotovar se nejčastěji používají kaloty s otvorem nebo bez otvoru.  

Mezi hlavní výhody protlačování se řadí vysoká produktivita, minimální odpad, snížení 
výrobních časů a vysoká přesnost rozměrů požadovaného výrobku, který má často tvar 
rotačního tělesa bez složitých záhybů. Příklady výrobků vytvořených protlačováním je možno 
vidět na obrázku 1. 

 
  

Obr. 1 Součásti vyrobené protlačováním [29] 
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1 ROZBOR ZADÁNÍ [19] 
 

Předmětem této práce je upínací matice vstřikovací trysky u osmiválcového motoru Tatry 
T148. Součást se nachází v hlavě motoru na konci vstřikovacího ústrojí. Hlavní funkce matice 
spočívá v připevnění vstřikovací trysky na přívod pohonné hmoty, viz obrázek 2. Materiál 
trysky je rozdílný od materiálu matice z důvodu vysokých kvalitativních požadavků na stálost 

rozměrů trysky. Při použití stejného materiálu na celou vstřikovací jednotku by neúměrně 
narostly náklady a také není požadována přísná stálost rozměrů matice. Vstřikovací jednotka je 
umístěna v hlavě motoru, viz obrázek 3.  

Samotná upínací matice má tvar válečku o průměru 24 mm s horní kuželovou částí, která 
dosedá uvnitř hlavy na vnitřní kuželovou plochu. Zde dochází k těsnění před únikem paliva 
mimo palivový rozvod. Klade se tedy důraz na vyšší kvalitu povrchu této kuželové části. Plášť 
válce neplní těsnící funkci, není tedy nutná vyšší kvalita povrchu ani zde není požadavek na 
válcovitost či souosost. Uvnitř se nachází otvor se závitem M18, který po dotažení plní těsnící 
funkci. Na matici byla použita uhlíková ocel k zušlechťování a povrchovému kalení 
ČSN 12 050, v evropských normách EN se označuje jako C45 a dle mezinárodních norem ISO 

Obr. 2 Umístění matice na vstřikovací jednotce 

Obr. 3 Umístění vstřikovací jednotky v hlavě motoru 

Pohled ze spalovací komory 
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je označována jako C60E4. Složení tohoto materiálu je uvedeno v tabulce 1. Následně 
v tabulce 2 jsou uvedeny základní mechanické vlastnosti výchozí normalizačně vyžíhané oceli. 

 

1.1 Variantní řešení výroby [3], [4], [10], [14]  
Dnešní technologie udávají mnoho možností, jak danou součást vyrobit. U každé 

technologie je však nutné zvážit výhody a nevýhody, a to s ohledem na kvalitu zpracování, 
ekonomičnost, efektivitu i velikost výrobní série. Mezi hlavní možnosti výroby se řadí 
obrábění, odlévání a tváření, a to za studena nebo za tepla.  
 Obrábění 

Metoda obrábění spočívá v postupném 
úběru materiálu, ve formě třísek, působením 
obráběcího nástroje klínového tvaru na 
povrch polotovaru. Hlavní výhodou 
technologie obrábění je možnost 
automatizace a zároveň vysoká kvalita 
a přesnost obrobeného povrchu. Mezi 

nevýhody se 
naopak řadí 

snížení 
houževnatosti 
a pevnosti 

obrobku 
z důvodu 
přerušení 

vláken materiálu. U tvářecích metod se tyto vlákna 
zachovávají, tento rozdíl je patrný na obrázku 4. 

U řešené součásti by se nejprve vysoustružilo horní zkosení 
a následně otvor. Následně by muselo dojít k výměně nástroje 
a vysoustružení závitu M18. Poté by se součást přemístila ze 
soustruhu na frézku nebo by se u CNC stroje vyměnil nástroj 
a odfrézoval by se materiál pro plochy na utažení pomocí klíče. 
Jako polotovar by se použila tyč o průměru 24 mm a délce 
43 mm. Z důvodu tenké stěny a velkého otvoru při obrábění 

Tab. 1 Chemické složení materiálu ČSN 12 050 [19] 
Legující prvek C Mn Si Cr Ni Cu P S 

Množství dle ČSN [%] 0,42 
0,50 

0,50 
0,80 

0,17 
0,37 

max. 
0,25 

max. 
0,30 

max. 
0,30 

max. 
0,04 

max. 
0,04 

Aktuální množství [%] 0,51 0,69 0,25 0,15 0,00 0,12 0,023 0,017 

Tab. 2 Mechanické vlastnosti materiálu ČSN 12 050 [19] 

Mez kluzu 
Rp0,2  

Mez 
pevnosti  

Rm 
Tažnost A5  

Modul 
pružnosti 
v tahu E  

Modul 
pružnosti ve 

smyku G  
Tvrdost  

min 325 
MPa 

min 540 
MPa min 17 % 211 GPa 79 GPa max HB 225 

Obr. 5 Odpadní materiál  

Obr. 4 Průběh vláken [4] 

a) Obrábění  b) Tváření  
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vzniká mnoho odpadního materiálu, jak je patrné na obrázku 5, kde odpadní materiál je 
vyznačen modře a výsledný obrobek šedě.  

Tato technologie je tedy nevhodná z důvodu dlouhých výrobních časů způsobených 
výměnou nástroje a velkým množstvím odpadního materiálu.  

 Odlévání 
Princip metody odlévání spočívá ve vyplnění formy, která má přibližný tvar výsledného 

výrobku. Tvar odlitku musí být doplněn o přídavky na obrábění, technologické přídavky či 
nálitek atd. Tyto přídavky se musí následně po vychladnutí obrobit, přičemž vzniká mnoho 
odpadního materiálu. U klasické metody odlévání je velmi nízká kvalita povrchu a nižší 
přesnost rozměrů. Lze využít tlakového lití, ale tato metoda je značně ekonomicky 
nevýhodná a využívá se pouze pro odlévání složitých tvarů, pro které ostatní technologie 
nevyhovují.  

Jelikož zadaná součást obsahuje tenké stěny a náhlé změny tvaru, převážně v horní části, 
je metoda odlévání nevhodná z důvodu velkého množství odpadního materiálu a velké 
časové náročnosti na výrobu jednoho kusu. Další nevýhodou této metody je výskyt 
hrubozrnné licí struktury, která má horší mechanické vlastnosti. Dále se zde mohou 
vyskytovat různé vady ve formě vměstků, staženin nebo bublin.  

 Tváření 
Princip tváření spočívá ve změně tvaru polotovaru na finální tvar v jedné nebo více 

operacích, při kterých nedochází k tvorbě třísek. Dle teploty se dělí na tváření za tepla a za 
studena, přičemž každá metoda má své výhody a nevýhody. V průběhu tváření se mění 
mechanické vlastnosti a nedochází k porušení vláken, jak je patrné na obrázku 4.  
 Tváření za tepla 

Při tváření za tepla se nejdříve provádí ohřev polotovaru nad teplotu rekrystalizace. 
Následně po zahřátí se polotovar vloží do tvářecích nástrojů, kde se vlivem tvářecí síly 
začne deformovat do požadovaného tvaru. 

Mezi výhody tváření za tepla se řadí možnost neomezených deformací, snížení tvářecí 
síly a postupné zjemnění zrna. Naopak mezi nevýhody se řadí tvorba okují, snížená 
kvalita povrchu a nutnost technologických přídavků. Dále, na rozdíl od tváření za 
studena, se u kování dosahuje menších tolerancí, většinou třídy IT 11 až IT 15. 

Tato metoda je tedy nevhodná z důvodu nutnosti technologických přídavků a vzniku 
okují. Množství odpadu by mohlo u zadané součásti tvořit velkou část. Hlavním důvodem 
je však nemožnost vykovat malou tloušťku stěny, jaká je u zadané součásti. 

 Tváření za studena 
Podobně jako u tváření za tepla se vloží polotovar do nástroje, kde následně působením 

síly dojde ke vzniku plastické deformace. Jelikož probíhá tváření pod teplotou 
rekrystalizace, je nutné sledovat zásobu plasticity, aby nedošlo k porušení celistvosti. 
V případě vyčerpání plasticity je nutné materiál vyžíhat.  
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2 TECHNOLOGIE OBJEMOVÉHO TVÁŘENÍ ZA STUDENA [5], [6], [12] 
Objemové tváření za studena spadá mezi moderní, vysoce produktivní a hospodárné metody 

výroby součástí používaných v různých odvětvích strojírenství. Hlavními výrobky jsou tedy 
různé svorníky, šrouby, 
čepy, matice atp. Mezi 
hlavní technologie 
objemového tváření za 
studena se řadí hlavně 
pěchování a protlačování, 
viz obrázek 6. Lze použít 
i kombinace těchto 
technologií. Z důvodu 
použití pokojových, 
potažmo lehce zvýšených 
teplot, nedochází k tvorbě 
oxidů a je možné 
dosáhnout velmi vysoké 
přesnosti a kvality 
povrchu. Jelikož se 
polotovar neohřívá, je 
vhodný tento typ 
technologie pro tvářecí automaty a velkosériové výroby. 

2.1 Pěchování [5], [6], [12], [14] 
Pěchování se řadí mezi základní operace objemového tváření za studena. Dochází zde ke 

zvětšování průměru na úkor snížení výšky. Polotovary se používají ve formě špalíků, prstenců 
atd., které se získávají pomocí různých druhů dělení jako například stříhání nebo řezání. 
Následně se polotovar vloží do nástrojů, jež se nazývají pěchovník a pěchovnice. Poté 
působením síly F v osovém směru dochází ke změně výšky o požadovanou velikost, jak je 
patrné na obrázku 7. Pěchování lze rozdělit dle konstrukce nástroje na volné nebo uzavřené 
pěchování, viz obrázek 7. 

Obr. 6 Schémata typů operací objemového tváření za 
studena [6] 

a) Pěchování b) Protlačování 

1 

3 3 

a) volné pěchování b) uzavřené pěchování 

Obr. 7 Základní dělení pěchování [6] 

F F F 

2 

1 

2 
1 – pěchovník 
2 – pěchovnice 
3 – vyhazovač 
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2.2 Protlačování [1], [2], [4], [5], [7], [9], [10], [11], [12], [14] 
Další významnou technologií objemového tváření za studena je protlačování. Probíhá za 

pokojových, případně lehce zvýšených teplot. Podstatné zvýšení teploty, až několik stovek 
stupňů Celsia, se zde vyskytuje až vlivem přeměny deformační práce na teplo. Nástroje pro tuto 
technologii lze použít pouze pro pár součástí podobného tvaru. Hlavní výhody se tedy projeví 
až při vyšší sériovosti, a to z důvodu rozložení nákladů na nástroje, které bývají velmi vysoké, 
na větší počet kusů.  

Protlačování se dělí dle materiálového toku vůči směru posuvu nástroje na dopředné, zpětné 
a stranové, viz obrázek 8. Dříve se dopředné protlačování nazývalo také přímé a zpětné 
protlačování nepřímé. Kombinací dopředného a zpětného protlačovaní vzniká další metoda, 
a to kombinované protlačování, kde tok materiálu směřuje ve směru i proti směru působení 
nástroje. Dále je možné tuto technologii rozdělit dle typu tvářecího nástroje, a to na otevřený 
nebo uzavřený.  

Základní princip protlačování spočívá v působení tlaku na polotovar, který může být ve 
formě špalíku, kaloty nebo již upraveného materiálu, například pěchováním. Tento tlak způsobí 
tok materiálu v požadovaném směru. Relativní pohyb mezi průtlačníkem a průtlačnicí je 
dosažen připevněním, ve většině případů průtlačnice k stacionárnímu loži (například pracovní 
stůl lisu), a umístěním průtlačníku na beran stroje. Osa působení nástroje může být ve 
vertikálním i horizontálním směru. Tlak je možné vyvolat pomocí rychlého úderu, jako 
například u klikového lisu nebo bucharu, nebo pomalým působením jako například 
u hydraulického lisu. Rozsah tlaků používaných pro protlačování se nachází v intervalu od 
34,5 MPa pro měkké kovy do 3100 MPa pro legované oceli. 

Při deformaci kovových materiálů pod jejich teplotou rekrystalizace dochází 
k deformačnímu zpevňování, které zvyšuje poměr meze kluzu ku mezi pevnosti a snižuje 
tažnost. V případě použití více operací objemového tváření za studena, je nutné plasticitu znovu 
obnovit žíháním. Jakékoli vzniklé okuje v průběhu žíhání musí být odstraněny, například 
pomocí otryskávání, před následným dalším zpracováním.  

1 – průtlačník 
2 – průtlačnice 
3 – vyhazovač 
 

1 1 

2 
2 

3 

Obr. 8 Základní dělení protlačování [1], [4], [6] 
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I přes přítomnost vysokých tlaků nedochází ke stlačení materiálu. Až na možné ztráty 
materiálu vznikem okují při žíhání, je zajištěna stálost objemu v průběhu celé řady tvářecích 
operací. Všechny teoretické výpočty mohou být založeny na zákonu o zachování objemu, 
jelikož nedochází ke ztrátám kovu v průběhu tváření.  
 Dopředné protlačování 

Dopředné protlačování, někdy též nazývané jako přímé, se používá pro výrobu válcových 
výrobků, které mohou mít na výstupu různé průřezy v závislosti na použitém polotovaru. 
Řadí se mezi ně součásti s plným průřezem, součásti prstencovitého a kalíškovitého tvaru. 
Princip protlačování těchto tvarů je vyobrazen na obrázku 9. Dle vzájemné polohy 
průtlačníku a průtlačnice se rozděluje dopředné protlačování na otevřené a uzavřené, viz 
také obrázek 9. U otevřeného dopředného protlačování je nutné zkontrolovat, zda by nedošlo 
ke ztrátě vzpěrné stability polotovaru v průběhu působení průtlačníku. 

Jako polotovar pro dopředné protlačování plného profilu se používá nejčastěji špalík a pro 
protlaček s otvorem se používá kalota, kterou lze získat více způsoby. Polotovary se získávají 
ustřižením nebo upíchnutím z tyče nebo trubky požadovaného průřezu.  

Principem dopředného protlačování je tok materiálu ve směru působení průtlačníku, přičemž 
v průtlačnici dochází k redukci jeho průřezu. 

Mezi výhody dopředného protlačování se řadí možnost protlačovat součásti s vysokým 
poměrem délky k průměru, jelikož zde není dané omezení délkou průtlačníku. Pomocí této 
metody je také možné docílit velké redukce průřezu.  

Dopředné protlačování se využívá hlavně při výrobě různých čepů, šroubů a pouzder. Často 
se používá v kombinaci společně s pěchováním. 
 Zpětné protlačování 

Zpětné protlačování, také nazýváno jako nepřímé, se uplatňuje při výrobě válcových 
výrobků miskového tvaru bez otvoru nebo s otvorem ve dně, přičemž jako polotvar se 
nejčastěji používají plné špalíky nebo prstence.  

Princip zpětného protlačování spočívá v působení průtlačníku na polotovar, což má za 
následek začátek toku materiálu proti směru pohybu nástroje, čímž se dosáhne 
požadovaného tvaru. Výsledná tloušťka stěny protlačku je určena mezerou mezi průtlačnicí 

F F F F 

1 – průtlačník  2 – průtlačnice 3 – vyhazovač 
 

Obr. 9 Rozdělení dopředného protlačování [1], [4], [6] 
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a průtlačníkem, viz obrázek 10. 
V průběhu procesu, oproti 
dopřednému protlačování, zde 
dochází k mnohem větším 
deformacím. 

U této metody je limitována 
maximální výška protlačku, 
která by neměla překročit 
trojnásobek průměru, funkční 
délkou průtlačníku, a to 
z důvodu výskytu velkého 
deformačního odporu.  

Zpětné protlačování se 
používá především u menších 
elektrotechnických 
a strojírenských součástí 
s velmi tenkou stěnou vůči 
tloušťce dna. 

 Stranové protlačování 
Princip stranového protlačování, někdy též nazýváno radiální protlačování, spočívá 

v působení nástroje na materiál, který následně teče v radiálním (kolmém) směru k ose 
posuvu nástroje, jak je patrné na obrázku 8c. Jako polotovar se nejčastěji používají různé 
tvary kalot. Tato metoda se většinou používá k výrobě součástí, které mají na svém obvodu 
různé výstupky, žebra, příruby atp.  

 Kombinované protlačování 
Kombinované protlačování neboli také oboustranné či sdružené protlačování, se skládá 

z protlačování dopředného a zpětného. Dochází tedy k obousměrnému toku materiálu, 
přičemž kombinací různých nástrojů lze vyrobit tvar kalíšku i trubky, viz obrázek 11. Aby 
nedocházelo k nedotečení materiálu hlavně ve spodní části, musí být splněna podmínka 
vyrobitelnosti – stupeň deformace v horní části dílu musí být nižší než ve spodní části. Tato 
metoda je vhodná hlavně pro výrobu kratších součástí s různými průřezy, jak je patrné na 
obrázku 11. 
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Obr. 10 Rozdělení zpětného protlačování [1], [6] 
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Obr. 11 Rozdělení kombinovaného protlačování [1], [6] 
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2.3 Faktory ovlivňující proces protlačování [1], [7], [3], [11] 
Proces protlačování za studena ovlivňuje mnoho faktorů, například materiálové vlastnosti 

a tvar polotovaru, technologičnost tvaru výsledného výrobku či způsob mazání v průběhu 
celého procesu. Všechny tyto faktory je nutné zvažovat a vybrat takové varianty, u kterých 
nebude docházet v průběhu protlačování například k nevhodnému zbrzďování materiálu, 
nezatečení materiálu do všech dutin či dalším defektům celistvosti tvářeného materiálu. 

Faktory se nejčastěji volí na základě předchozích experimentálních zkoušek, měření či ze 
zkušeností při tváření podobných tvarů a materiálů.  
2.3.1 Materiál a tvar polotovaru [1], [2], [5], [7], [9], [11], [12], [14], [21] 

Mezi nejdůležitější vlastnosti výchozích materiálů pro protlačování se řadí nízká mez kluzu, 
tvárnost a malý sklon ke zpevnění. Z tohoto důvodu jsou pro tuto technologii vhodné měkké 
kovy, jako například měď, hliník nebo nelegovaná či nízkolegovaná ocel s nízkým obsahem 
uhlíku. Na výše zmíněné vlastnosti má dále významný vliv makrostruktura, mikrostruktura, 
krystalová mřížka a kvalita zpracování výchozího polotovaru.  
 Struktura 

Z mikrostrukturního hlediska, které výrazně ovlivňuje tvárnost, je nejvhodnější ocel 
feritická nebo feriticko-perlitická s globulárním perlitem, která zajišťuje velmi dobrou 
houževnatost a měkkost tvářeného materiálu. Oceli s lamelárním perlitem lze vyžíhat na 
měkko, čímž se dosáhne požadovaného tvaru perlitu. Změna struktury je patrná na 
obrázku 12. S rostoucím obsahem uhlíku, a tím i perlitu, ale tvářitelnost oceli klesá. Dalším 
faktorem je forma výskytu perlitu – měl by být ve struktuře materiálu rovnoměrně rozložen. 
V případě výskytu shluků může docházet k porušení celistvosti v průběhu tváření. Důležitá 
je i velkost zrn – menší zrna způsobují větší deformační odpor, tudíž jsou vhodnější velká 
zrna. Ideální plocha zrna pro tváření za studena by měla být v intervalu od 400 do 4000 μm2. 

 Chemické složení 
Tvárnost oceli ovlivňuje nejvíce obsah uhlíku, ale důležitou úlohu mají i legující prvky. 

Obecně s rostoucím obsahem uhlíku a legujících prvků tvárnost klesá, proto oceli používané 
ve tváření za studena by měly mít obsah uhlíku v rozsahu od 0,08 % do 0,25 %. Nad hranici 
0,25 % uhlíku je nutné ocel před tvářením tepelně zpracovat, a to za účelem získání vhodné 
struktury – globulárního perlitu. Nízkolegovanou ocel lze také protlačovat, ale při procesu 
dochází k většímu namáhání nástroje. Pro komerční využití se tedy používá ocel 
s doporučenými obsahy legujících prvků, které jsou uvedeny v tabulce 3. Experimentálně 
bylo vyzkoušeno protlačování materiálů s vyšším obsahem legur než doporučené hodnoty, 

Obr. 12 Struktura lamelárního a globulárního perlitu [21] 
Lamelární perlit Globulární perlit 

20 μm 20 μm 
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ale pouze při malých redukcích. V praxi jsou tak tyto materiály hůře využitelné. Každý prvek 
má rozdílný vliv na vlastnosti oceli, proto je nutné zvláště u prvků, které zhoršují tažnost 
a tvárnost, dodržet doporučené obsahy. Tyto rozdílné vlivy jsou uvedeny v tabulce 4. 
Tab. 4 Vliv chemických prvků na tvářitelnost oceli [1] 
Prvek Vliv na vlastnost oceli 

Si 
Způsobuje nárůst hodnot meze pevnosti, meze kluzu i tvrdosti a zároveň snižuje 
tažnost, vrubovou houževnatost a kontrakci. Dále s rostoucím obsahem křemíku 
roste množství nekovových vměstků. 

Mn Se zvyšujícím se obsahem manganu dochází ke snížení plasticity. 

Cr 
U ocelí s obsahem chromu nad 1 % dochází ke zvětšení tvrdosti a zmenšení 
plasticity. 

Ni Se zvyšujícím se obsahem niklu dochází ke zlepšení plasticity. 

N 
Obsah dusíku, který zapříčiňuje stárnutí oceli a má negativní vliv na mez únavy, 
by neměl být vyšší než 0,008 %. 

P 
Fosfor negativně ovlivňuje křehkost, proto je řazen mezi výhradně negativní 
prvky. Obsah fosforu v oceli by neměl přesáhnout 0,035 %. 

S 
Při tváření za studena síra snižuje houževnatost, jelikož tvoří s železem 
nerozpustné sulfidy. Maximální obsah síry v železe by neměl přesáhnout 0,035%. 

O 
Oxid spadá mezi další nežádoucí prvky, jelikož na sebe váže železo i další prvky 
a tvoří vměstky oxidů. Pro snížení obsahu kyslíku se používá dezoxidace. Dle 
stupně dezoxidace se dělí oceli na uklidněné a neuklidněné. 

 Kvalita polotovaru 
Polotovary se vyrábí mnoha způsoby, například válcováním za tepla nebo lisováním, 

v závislosti na požadavcích na materiál a ekonomičnosti. Obecně platí, že s rostoucí kvalitou 
polotvaru je možné dosáhnout lepší přesnosti a kvality povrchu výsledného výrobku. 
V průběhu výroby polotovaru může docházet k tvorbě různých makrostrukturálních vad, 
jako jsou například nekovové vměstky, bubliny nebo trhliny. 
 Nekovové vměstky – v případě výskytu velkých vměstků nebo jejich shluků může 

docházet k tvorbě trhlin, jelikož oslabují soudržnost materiálu. Vyskytují se nejčastěji ve 
formě oxidů a sulfidů. 

 Bubliny – přítomnost bublin pod povrchem polotovaru způsobuje u tváření za studena 
vznik trhlin na povrchu součásti. Bubliny vznikají hlavně u nedokonale dezoxidovaných 
ocelí, proto se vyskytují spíše u neuklidněných ocelí než u uklidněných. Bublinatost lze 
eliminovat tvářením za tepla (kováním, válcováním). 

 Trhliny – při nerovnoměrném ochlazování při výrobě polotovaru dochází k vzniku 
vnitřního napětí, které následně způsobuje vznik trhlin.  
V průběhu výroby polotovaru může docházet k tvorbě i dalších nedokonalostí 

v makrostruktuře. U válcování, při nedokonalém očištění materiálu, dochází k zaválcování 
okují. Dále mohou vznikat tzv. švy, které se tvoří nezkalibrovanými válci. 

 

Tab. 3 Doporučený maximální obsah legujících prvků [11] 

Legující prvek C Ni Cr Mn Mo 

Maximální obsah 
prvku 0,50 % 0,75 % 1,5 % 1,5 % 0,5 % 
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 Tvar polotovaru 
Tvar polotovaru se volí na základě finálního tvaru protlačku, kterému by se měl co nejvíce 

podobat, aby v průběhu tváření docházelo k co nejmenším přetvořením. Na výběr tvaru 
polotovaru má vliv i použitá technologie. Velikost polotovaru se určuje dle objemu 
protlačku. Jelikož nedochází ke ztrátě materiálu v průběhu procesu, platí zde zákon 
o zachování objemu, tudíž pro rozměry polotovaru obecně platí následující vztah: h = VS , 

kde: hi je výška polotovaru [mm], 
 Si je plocha průřezu polotovaru [mm],   
 V je objem protlačku [mm3]. 

Mezi nejpoužívanější tvary polotovarů se řadí kaloty, prstence a špalíky s kruhovým nebo 
mnohoúhelníkovým průřezem.  
 Kalota s otvorem – polotovar ve tvaru prstence, viz 

obrázek 13, se nejčastěji používá u rotačních součástí 
s průchozím otvorem. Mezi hlavní výhody spadá 
efektivnější využití materiálu, snížení počtu nutných 
operací u součástí s otvorem, menší deformační odpor 
a s tím související tvářecí síla. Průměr otvoru nesmí být 
menší, než je průměr otvoru u výsledného protlačku, 
a zároveň vnější průměr polotovaru by se měl shodovat 
s výsledným vnějším průměrem. Prstenec je možné 
zhotovit více způsoby. Mezi nejčastěji používané se řadí 
upichování z tlustostěnné bezešvé trubky, soustružení tyče 
s plným profilem a objemové tváření za tepla.  

 Kalota kruhového průřezu – kruhový průřez 
u polotovarů, viz obrázek 14, je vhodný zejména pro 
protlačování součástí se dnem. Mezi nevýhody plného 
profilu se řadí vyšší deformační odpor, a tím snížení 
životnosti nástrojů, dále nevhodné použití pro součásti 
s otvorem, jelikož je nutné následně odstranit dno. Průměr 
špalíku by měl být o 0,3 až 0,5 mm menší, než je největší 
průměr protlačku, aby bylo zaručeno ustředění do tvářecí 
dutiny. Tento tvar polotovaru je vhodný pro zpětné 
i dopředné protlačování. Vyrobit špalík kruhového průřezu 
lze pomocí upichování z tyče s plným průřezem, 
ustřihnutím pomocí nůžek anebo odříznutím pásovou pilou.  

 Kalota mnohoúhelníkového průřezu – tvar mnohoúhelníkového průřezu, viz 
obrázek 15, je při vystřihování polotovarů z plechu úspornější oproti kruhovému průřezu, 
jelikož při střihu vzniká méně 
odpadového materiálu. V místě 
hran střihu však vznikají na 
protlačku otřepy. Z tohoto 
důvodu je nutné použít větší 
objem polotovaru. Tento typ 
špalíku lze tedy zvolit pouze 
v případě předchozího 
praktického ověření pro každý 
tvar součásti.  

Obr. 13 Kalota 
s otvorem [1] 

Obr. 14 Kalota 
kruhového průřezu [1] 

Obr. 15 Kalota mnohoúhelníkového průřezu [1] 

(2.1) 
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2.3.2 Tvary a rozměry protlačku [1], [4], [7], [10], [11] 
Maximální rozměry protlačovaných součástí jsou omezené pouze 

vlastnostmi nástroje (napětí na nástroji) a stroje (velikost pracovního 
prostoru, zdvih beranu, jmenovitá síla). U dutých těles je také 
omezení v tloušťce stěny, jejíž minimální a maximální hodnota závisí 
na velikosti výšky, průměru a vzdálenosti tečení materiálu v průběhu 
procesu. Dále je nutné dodržet hloubku tvářeného otvoru, jejíž 
hodnota může dosahovat maximálně dvojnásobku průměru, viz 
obrázek 16, jinak by mohlo dojít k ohnutí či pěchování průtlačníku. 

Vhodné tvary pro protlačování by měly být osově symetrické. 
Nesymetrické součásti lze také protlačit, ale dochází zde ke 
složitějšímu toku materiálu, tudíž je třeba možnost zhotovení 
experimentálně ověřit. Při návrhu tvaru součásti je nutné se řídit 
následujícími zásadami.  
 Náhlé přechody a ostré hrany  

Ostré hrany a náhlé přechody, viz obrázek 17, zvyšují odpor při tečení materiálu 
a způsobují nežádoucí růst tvářecí síly. Řešením je navržení náběhových kuželů 
s minimálním úhlem 27˚, pozvolných přechodů nebo zaoblení, jak je uvedeno na obrázku 
17. V případě, že ostré hrany mají konstrukční funkci, je nutné je upravit v následující 
tvářecí či obráběcí operaci. 

 Místní zúžení 
U protlačování je návrh místního zúžení, viz 

obrázek 18, velmi nevhodný, jelikož v průběhu 
procesu působí velmi vysoké tvářecí síly. Není 
tedy jednoduché využít nástroje se stranovým 
tokem materiálu. I nejmenší zúžení neúměrně 
zvyšuje náklady na výrobu nástroje, proto se 
vyplatí pouze při velmi velkých sériích. Při 
menším počtu se ekonomicky vyplatí místní 
zúžení dodatečně obrobit. 

 Obr. 18 Řešení místního zúžení [4] 

Obr. 17 Řešení ostrých hran a náhlých přechodů [1] 

nevhodná 
ostrá hrana 

náběhový kužel zaoblení náhlý 
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Obr. 16 Součást 
s dutinou [1] 
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 Kuželovitost  
Na rozdíl od tváření za tepla se u protlačování za studena kuželovitost za výhodu 

nepovažuje, jelikož zvyšuje tření. V případě krátkých kuželů s velkým úhlem není nutné 
upravovat tvar, ale v případě delších kuželových ploch je nutné tyto plochy buď eliminovat 
a vytvořit až následným obráběním, nebo nahradit válci s postupnými změnami průměrů, 
viz obrázek 19.  

Tvary součástí, které jsou vhodné k protlačování na základě předchozích zásad, se dělí na 
čtyři základní skupiny. 
a) Kalíškovité součásti – otvor může být umístěn z obou stran, viz obrázek 20. Výroba se 

provádí hlavně dopředným, zpětným a kombinovaným protlačováním. 

b) Čepové součásti – tváří se převážně dopředným a stranovým protlačováním, přičemž 
příruby se mohou dotvářet pěchováním, jak je patrné na obrázku 21. 

Obr. 19 Řešení kuželovitosti [1] 

Obr. 20 Kalíškovité součásti [1], [7] 

Obr. 21 Čepové součásti [1], [7] 
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c) Součásti rotačního tvaru s otvorem – zhotovují se převážně dopředným nebo stranovým 
protlačováním z polotovaru ve tvaru prstence, viz obrázek 22. 

d) Nesymetrické součásti – jsou nejnáročnější na výrobu z důvodu nepravidelného toku 
materiálu a nerovnoměrného namáhání nástroje. Příklad těchto součástí je uveden na 
obrázku 23. 

2.3.3 Příprava polotovaru [4], [5], [7], [8], [10], [11], [12], [14], [23], [33] 
Před samotným procesem protlačování se provádí přípravné procesy, jejichž provedení 

ovlivňuje výslednou kvalitu protlačku. Mezi tyto procesy se řadí dělení polotovaru, úprava  
jeho povrchu a nanesení maziva. V případě nedostatečné tvárnosti se přidává i tepelné 
zpracování.  
 Dělení polotovaru 

Navzdory vzniku odpadního materiálu a nízké produktivitě, se často pro dělení 
polotovaru používají kotoučové nebo pásové pily. Mezi výhody této metody se řadí velmi 
dobrá rozměrová přesnost a minimální deformační zpevnění materiálu. Dále se pro dělení 
využívají dělící nůžky. Tato metoda vychází ekonomicky lépe, ale dochází zde 
k deformačnímu zpevnění v místě střihu a jeho okolí. Vzniká zde střižný otřep, který 
způsobuje tvarové nepřesnosti.  

 Úprava povrchu 
Pro minimalizaci makroskopického poškození polotovaru v průběhu protlačování se musí 

povrch polotovaru očistit, aby byl zbaven rzí či okují. Čištění se provádí otryskáváním, 
omíláním nebo mořením, které se používá hlavně u menších rozměrů. Pro lepší ulpívání 
maziva se povrch následně odmašťuje a často i fosfátuje.  

Obr. 22 Součásti rotačního tvaru s otvorem [1], [7] 

Obr. 23 Nesymetrické součásti [1], [7] 
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Fosfátování se provádí 
ponořením očištěného 
a odmaštěného povrchu do 
lázně s roztokem fosforečnanu 
zinečnatého, kyseliny 
fosforečné, kyseliny dusičné, 
dusičnanu nikelnatého 
a destilované vody o teplotě 80 
až 90 ˚C.  Následně se povrch 
opláchne ve studené vodě 
a provede se pasivační oplach 
pro zabránění pokračování 
reakce. Nakonec se povrch 
osuší. Výsledný reliéf je 
patrný na obrázku 24. 
Tloušťka fosfátové vrstvy 
závisí na kyselosti roztoku 
a čistoty povrchu polotovaru. 
Důležitějším parametrem je však rovnoměrnost a houževnatost fosfátové vrstvy. Proces 
fosfátování zvýší poréznost povrchu, a tím i přilnavost. 

 Nanášení maziva 
U technologie protlačování působí tření 

zvýšení tvářecí práce, což v tomto případě není 
žádoucí. Zároveň vysoké tření může 
způsobovat vznik studených svárů, snižovat 
životnost nástroje a zhoršovat toleranci 
protlačku, proto je důležité důkladné mazání. 
Mezi hlavní kritéria při výběru maziva se řadí 
schopnost maziva snížit tření na nejnižší 
možnou hodnotu a odvádět teplo. Dalším 
důležitým kritériem výběru je materiál 
polotovaru. Princip mazání spočívá v tvorbě 
tenké vrstvy maziva na povrchu polotovaru. 
Tloušťka vrstvy následně udává koeficient 
tření, dle kterého se společně 
se Sommerfeldovým číslem dělí mazání na 
mezní, smíšené a hydrodynamické, viz Striebeckův diagram na obrázku 25. Jelikož 
při protlačování působí vysoké tlaky, dochází převážně ke smíšenému nebo meznímu tření. 

Nejčastěji se používají maziva olejová, na bázi mýdel, pevná nebo vodní emulze. 
 Olejová maziva – často se používají s aditivy ve formě pevných maziv (grafit, MoS2) 

nebo kovových mýdel. Přísady se přidávají převážně pro zlepšení mazacích schopností. 
Olej lze použít syntetický (ropný), ale i přírodní (řepkový, palmový). 

 Mýdlová maziva – tento typ maziva poskytuje nejlepší výsledek u protlačování oceli. 
Některá mýdla chemicky reagují s fosfátovaným povrchem, což vede ke vzniku vrstvy 
kovového mýdla, které není rozpustné ve vodě. Tento typ povlaku má vysoký stupeň 
mazivosti a udržuje vrstvu mezi materiálem protlačku a nástroje při vysokých tlacích 
a teplotách, které vznikají během procesu. Ostatní mýdla, která nereagují s fosfátovou 
vrstvou, jsou vhodná pro menší redukce. Přebytečné mazivo zabraňuje dokonalému 
vyplnění, proto se provádí odvzdušnění nástroje – konstrukční úprava.  

Obr. 24 Fosfátovaný povrch fosforečnanem 
zinečnatým [13] 

Obr. 25 Striebeckův diagram [12] 

Hydrodynamické 

M
ez

né
 Sm

íše
né

 

0,001 

0,2 

So
uč

in
ite

l t
ře

ní
 f 

Sommerfeldovo 
číslo 

v ∙ vp  



24 
 

 Vodní emulze – využívají se hlavně při malých deformacích, kde jsou nižší nároky na 
snížení tření.  

 Pevná maziva – dělí se na organická (polymery PVC, PE) a anorganická (grafit, disulfid 
molybdenu MoS2, borax). Využití nalézají u menších redukcí a u materiálů s dobrou 
tažností. V průběhu procesu by nemělo docházet k výraznému růstu teploty.  

2.4 Nástroje [1], [4], [5], [6], [11], [12], [15], [24] 
Nástroje pro protlačování za studena se skládají z mnoha součástí. Mezi hlavní součásti, 

které mají největší vliv na kvalitu protlačku, se řadí průtlačník a průtlačnice. Společně 
s vyhazovačem to jsou součásti, které přicházejí do přímého styku s tvářeným materiálem, 
a proto zde dochází k největšímu opotřebení a namáhání, jak je patrné na obrázku 26. Výsledný 
tvar průtlačníku a průtlačnice je dán rozměry a tvary protlačku, je ale uzpůsoben pro správný 
vliv procesních parametrů, jako jsou například velikost tvářecí síly, správný směr toku 
materiálu a způsob mazání.  

Mezi důležité parametry nástrojů pro tuto technologii se řadí stálost, bezporuchovost, 
jednoduchost a výše nákladů na pořízení a údržbu. Mezi faktory ovlivňující jejich životnost 
spadá druh tvářeného materiálu, kvalita jeho povrchu, způsob mazání, tvar a materiál nástroje 
či dodržení velikosti použité deformace.  

Při návrhu tvářecího nástroje se musí dbát na zajištění jeho dostatečné tuhosti. Nedodržení 
tuhosti může způsobit rozměrové a tvarové nepřesnosti a také se tím snižuje životnost nástroje. 
Pružení tedy lze zamezit umístěním masivních upínacích desek a uzpůsobením tvaru funkčních 
částí na co nejmenší rozměry. Dále by měla být zajištěna jejich snadná vyměnitelnost.  

Následně je nutné do nástroje zakomponovat systém chlazení a mazání, jelikož při procesu 
tváření dochází k růstu teplot.  

Nástroje se dle počtu navržených operací dělí na nástroje jednoduchého provedení (příklad 
tohoto nástroje je znázorněn na obrázku 26), které provádí pouze jednu tvářecí operaci, a na 
víceoperační nástroje, které provádí více operací na jeden zdvih mechanického lisu, popřípadě 
tvářecího automatu. 

 

průtlačník 

horní nástrojová deska 

horní deska 

přidržovač 

průtlačnice 
objímka průtlačnice 

polotovar 

horní upínací těleso 

vyhazovač 
spodní deska 

Obr. 26 Schéma jednoduchého protlačovacího nástroje [5] 
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2.4.1 Geometrie funkčních nástrojů [1], [5], [6], [7], [11], [12], [15], [29], [31] 
Jak již bylo zmíněno, na geometrii funkčních částí, do kterých spadá průtlačnice, průtlačník 

a vyhazovač, se klade největší důraz, jelikož zde dochází ke kontaktu nástroje s polotovarem. 
Působí na ně nejvyšší zatížení, a jsou tudíž vystaveny velkému opotřebení. Aby se docílilo co 
největší životnosti, volí se tvar co nejjednodušší, ideálně bez výrazných přechodů. Délka 
průtlačníku by neměla přesahovat trojnásobek průměru funkční části.  
 Průtlačník 

Typ použitého protlačování nejvíce ovlivňuje namáhání, a tím i geometrii průtlačníku. 
Na průtlačník pro zpětné protlačování, kromě tlakového zatížení, může působit i ohybové 
namáhání a při opouštění otvoru protlačku i tahové zatížení. Naopak na průtlačník pro 
dopředné protlačování bez otvoru působí jednoduché namáhání, jelikož zde dochází 
k vedení dutinou průtlačnice. Průtlačníky se používají jednodílné i skládané z více dílů, které 
se vůči sobě mohou pohybovat.  
 Průtlačník pro dopředné protlačování plných součástí – bývá většinou jednodílný 

a skládá se z dvou částí – dřík a upínací část, jak je patrné na obrázku 27, kde dřík je 
vyznačen červeně a upínací část modře. Na přechodu mezi dříkem a upínací částí dochází 
ke koncentraci napětí, což lze korigovat pozvolnými přechody. Při výrobě se klade důraz 

na kvalitu funkčních ploch a také na rovnoběžnost, kolmost a házení, viz obrázek 27. 
Doporučené hodnoty jednotlivých rozměrů v závislosti na průměru dříku jsou uvedeny 
v tabulce 5. 

 

 

 Průtlačník pro dopředné protlačování součástí s otvorem – zpravidla se vyrábí 
dvoudílný, jak je patrné na obrázku 28. V případě jednodílného průtlačníku by hrozil 
vznik defektů v místě přechodu mezi menším a větším průměrem funkční části. Dřík je 
v pouzdře uložen s vůlí, konkrétně H7/h6. Upínací část je součástí pouzdra. Pro zvětšení 
dosedací plochy, a tím snížení měrného tlaku na podložku, se pro upínací část volí 
kuželový tvar, který zároveň zajistí rychlé vystředění při výměně nástroje. Doporučenou 
geometrii a rozměry průtlačníku lze vidět na obrázku 28, resp. v tabulce 6.  

Tab. 5 Doporučené rozměry průtlačníku pro dopředné protlačování bez otvoru [6] 

h h1 h2 d1 d2 R1 γ δ 

≤ 3⋅d 0,5⋅d1 ≥ 0,5⋅d2 ≈ 1,3⋅d ≈ 1,6⋅d = d 15÷30˚ 5÷15˚ 

0,4 

h 

d d 1
 

d 2
 

A 

0,
1 

h1 h2 

Obr. 27 Geometrie průtlačníku pro dopředné protlačování bez otvoru [6], [31] 



26 
 

 

 Průtlačník pro zpětné protlačování – na rozdíl od průtlačníku pro dopředné 
protlačování se dělí na tři části – čelo, dřík a upínací hlavu, které jsou vyznačené na 
obrázku 29 zelenou, červenou a modrou barvou. Nejvíce záleží na geometrii čela, jelikož 

ovlivňuje velikost a průběh protlačovací síly. Pro zlepšení toku materiálu se čelo tvaruje 
do mírně kuželovitého tvaru. Geometrii nástroje lze vidět na obrázku 29 a doporučené 
rozměry v tabulce 7. Tyto hodnoty platí pro teplotu procesu 20 ˚C. 

 

Tab. 6 Doporučené rozměry průtlačníku pro dopředné protlačování s otvorem [6] 

h1 h2 h3 h4 h5 d d1 d3 

≤ 6⋅d2 ≈ 0,5⋅d ≥ d5 ≈ 0,8⋅d3 ≤ 8⋅d2 ≈ 1,4⋅d2 ≈ 1,2⋅d2 ≈ 1,3⋅d2 

d4 d5 R1 R2 α β γ δ 

≈ 1,3⋅d ≈ 1,6⋅d ≥ d2 ≈ 0,2⋅d 5÷15˚ 5÷10˚ 15÷30˚ 5÷15˚ 

Tab. 7 Doporučené rozměry průtlačníku pro zpětné protlačování [6] 

h h1 h2 h3 d1 d3 d4 

=0,5⋅√d ≤ 3⋅d ≈ d3/2 ≥ d4/2 ≈ 0,7⋅d ≈ 1,3⋅d ≈ 1,6⋅d 

R1 R2 α β γ δ 

= (0,05÷0,1)⋅d ≥ d 5÷8˚ 4÷5˚ 15÷30˚ 5÷15˚ 

h5 h1 h2 h3 

h 
h4 

d 2
 

d 1
 

d d 4
 

d 3
 

d 5
 

0,
1 

0,1 

Obr. 28 Geometrie průtlačníku pro dopředné protlačování s otvorem [6], [31] 

Obr. 29 Geometrie průtlačníku pro zpětné protlačování [6], [31] 
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Pro snížení 
odpružení a tření 
mezi povrchem 
dříku průtlačníku, 
průtlačnice 
a tvářeným 
materiálem se na 
čelo umisťuje 
fazeta. Za ní dochází 
ke snížení tlaku, 
jelikož se zde 
vytváří mezera 
větší, než je tloušťka 
stěny protlačku. 
Rozdíl velikosti deformačního odporu mezi průtlačníkem s a bez fazety je patrný na 
obrázku 30. Aby byl splněn požadavek pozvolných přechodů používá se pro změnu 

průměrů průřezu 
náběhový kužel. Jak lze 
vidět v tabulce 7, úhel 
tohoto kuželu se volí 
mezi 4 a 5˚.  

Na dřík působí 
ohybové namáhání, 
proto by délka h1 měla 
být co nejkratší. Jako 
maximum je uvedena 
hodnota třikrát větší než 
největší průměr čela. 

Dále pro snížení 
deformačního odporu 
lze použít rozdílných 
tvarů čela, viz obrázek 
31. Vhodnost tvaru se 
posuzuje v závislosti na 
poměrném přetvoření. 

Při použití kulového čela dochází k rychlému nárůstu deformačního odporu, tudíž se 
zpravidla nepoužívá. Nejčastěji se aplikuje kuželovitý tvar s vrcholovým úhlem 158˚, 
jelikož tak dochází k velmi dobré distribuci maziva na povrch protlačku a růst 
deformačního odporu je více pozvolný. Pro zajištění nízkého tření je též nutné dbát na 
nízkou drsnost povrchu. 

 Průtlačnice 
U průtlačnice se věnuje velká pozornost, kromě tvaru funkční dutiny, i celkovému 

provedení a uložení průtlačnice, jelikož zde působí velmi vysoké tlaky. Geometrii nástroje 
určuje především tvar protlačku, typ protlačování a v neposlední řadě i teplota procesu. Dle 
typu technologie se dělí na průtlačnice pro dopředné a pro zpětné protlačování. Na 
průtlačnici působí pouze tlakové napětí, tudíž obě varianty mají podobnou geometrii.  

Velká část vyvolaného tlaku působí na průtlačnici v radiálním směru, a dochází tak 
k roztažení otvoru průtlačnice, což by mohlo vést až ke vzniku trhliny. Proto se průtlačnice 
vyrábí velmi masivní nebo se používají pouzdra neboli objímky, které se do sebe zalisují 
s předpětím. Předpětí se získá použitím kuželovitého tvaru nebo vlisováním za tepla.  

Obr. 31 Vliv čela průtlačníku na deformační odpor [6] 
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Obr. 30 Vliv odlehčení dříku na deformační odpor [10] 
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 Průtlačnice pro dopředné protlačování – lze rozdělit na dvě části – zaváděcí část 
a redukční část, jak je patrné na obrázku 32, kde zaváděcí část je vyznačena modře 
a redukční červeně. Doporučené rozměry jsou 
uvedeny v tabulce 8, přičemž platí pro tvářecí 
teplotu 20 ˚C. Do zaváděcí části neboli 
kontejneru se vkládá polotovar, který se 
následně protlačí skrz kuželovou část. Úhel 
kuželu výrazně ovlivňuje velikost 
deformačního odporu. V poslední fázi 
materiál prochází redukčním očkem, ve 
kterém se protlaček kalibruje a dotváří. 
V tomto místě také dochází k největší 
koncentraci napětí, což zde zvyšuje 
pravděpodobnost vzniku defektu. Pro snížení 
vrubového účinku se průtlačnice dělí v oblasti 
přechodu, viz obrázek 33. V místě dotyku se 
musí zamezit vtékání materiálu do spáry. Jak 
již bylo zmíněno výše, pro zvýšení únosnosti 
průtlačnice se používají objímky. Při použití 
jedné objímky lze obecně dosáhnout tlaku 
1600 MPa, aniž by vznikl defekt. Při vyšších tlacích se používá více objímek, viz obrázek 
33b. Poměry průměrů jednotlivých objímek, viz obrázek 33, se používají dle vztahu: 1,8 < dd ≅ dd ≅ dd < 2,2. 

Mezi další výhody zapouzdření průtlačnice se řadí i možnost její výměny v případě 
poškození či vyčerpání životnosti.  

Tab. 8 Doporučené rozměry průtlačnice pro dopředné protlačování [6] 

D4 h 2⋅α H2 R1 

D3+(0,1÷0,2) =0,5⋅√D3 30÷90˚ ≥ 0,7⋅D1 (D1 - D3)/2 

R2 R3 γ β  

= (0,05÷0,1)⋅D3  ≈ 0,15⋅D1 1÷2˚ 5÷10˚  

h 1
 

h 2
 

h 

d2 

D1 

D3 
D4 

2α 

Obr. 32 Geometrie průtlačnice pro 
dopředné protlačování [6], [31] 
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 Průtlačnice pro zpětné protlačování – tvar funkční dutiny závisí nejvíce na geometrii 
protlačku. Pro snadnější zavedení polotovaru se hrana ústí pracovní dutiny zaoblí nebo se 
použije náběhový kužel. Dno 
pracovní dutiny se, za účelem 
snížení koncentrace radiálních 
napětí, zaoblí. Pro snížení 
osových napětí se dutina 
průtlačnice zhotovuje 
s kuželovitostí 1:1000. Aby se 
snížilo tření je nutné klást velký 
důraz na drsnost funkčních 
ploch, které se proto při výrobě 
brousí a lapují. Všechny tyto 
konstrukční požadavky lze 
vidět na obrázku 34, přičemž 
doporučené hodnoty jsou 
uvedeny v tabulce 9.  Podobně 
jako u dopředného protlačování 
lze zvýšit radiální únosnost 
přidáním jedné nebo více 
objímek, jak je patrné na 
obrázku 33b. Průtlačnice se 
používají jednodílné nebo 
složené. Složené průtlačnice se 
využívají hlavně u protlačování 
barevných kovů, jelikož zde 
není nutné vyvíjet extrémně 
vysoké tlaky. 

 Vyhazovač 
Funkce vyhazovače spočívá v odstranění hotového protlačku z dutiny průtlačnice. 

Nejpoužívanějším tvarem je tyč kruhového průřezu nazývaná jako vyhazovací jehla. 
V případě zpětného protlačování se čelo vyhazovače upravuje dle požadované geometrie 
protlačku. Čelo je tedy funkční a je kladen důraz na kvalitu jeho zpracování. 
U kombinovaného protlačování se mnohdy používá trubkový tvar, který zajišťuje 
i setření ze spodního průtlačníku. Tvar tedy závisí na použité technologii, přičemž se klade 
důraz na kolmost, rovnoběžnost a kvalitní vedení v nástroji.  

U dlouhých vyhazovačů, kde délka vůči průměru dosahuje poměru 7:1, se přidávají 
vodící křidélka. Toto řešení redukuje vzpěrné zatížení, jelikož je vyhazovač po celé  
dráze veden. 

2.4.2 Materiály nástrojů [1], [3], [4], [6], [7], [11], [15], [16],  
Mezi důležité vlastnosti vhodného materiálu pro nástroje se řadí tvrdost, pevnost, 

houževnatost, odolnost proti opotřebení a teplotní stálost. Jelikož při této technologii tahové, 
tlakové i ohybové namáhání působí opakovaně, vzniká náchylnost k únavovému lomu. Volba 
materiálu tedy výrazně ovlivňuje kromě kvality protlačku i výslednou životnost nástroje. Toto 
nabývá důležitosti v automatizované výrobě, jelikož častá výměna nástrojů by způsobila  
snížení efektivnosti automatické linky. Volba materiálu se provádí na základě zvolené  
metody protlačování, působících napětí v průběhu procesu, geometrie protlačku a velikosti 
výrobní série.  

Tab. 9 Doporučené rozměry průtlačnice pro zpětné 
protlačování [6] 

R1 R2 R3 R4 γ 

= 15 0,5÷1,0 ≈ 0,15⋅d ≈ 1,5 1÷3˚ 

Obr. 34 Geometrie průtlačnice pro 
zpětné protlačování [6], [31] 
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Mezi základní požadavky na nástrojovou ocel patří vysoká jakost, které lze dosáhnout 
dezoxidováním a maximálním možným snížením obsahu síry a fosforu. Výslednou tvrdost 
nejvíce ovlivňuje obsah martenzitu a obsah legujících prvků (Ni, Mo, Cr, Ti, W, V), které 
společně s uhlíkem tvoří karbidy. Pro správné uspořádání karbidů je třeba zvolit odpovídající 
tepelné zpracování. Vhodné oceli pro jednotlivé části tvářecího nástroje jsou uvedeny 
 v tabulce 10. 
Tab. 10 Vhodné oceli pro protlačovací nástroje [1], [4], [15], [16] 

Část nástroje Materiál dle ČSN 

Průtlačník 
19 314, 19 356, 19 423, 19 436, 19 437, 19 733, 
19 800, 19 824, 19 830 

Průtlačnice 
19 436, 19 437, 19 614, 19 663, 19 655, 19 732, 
19 733, 19 830 

Objímka 
1. Objímka 19 655, 19 662 

2. Objímka 16 640, 16 430 

Vyhazovač 19 436, 19 452, 19 732, 19 733 

Kolík vyhazovače 19 312, 19 423, 19 452, 19 550, 19 733 

Opěrná deska, vodící vložka 19 191, 19 312, 19 356, 19 550, 19 733,  
Těleso protlačovadla 11 600, 11 700, 12 060, 13 180, 14 260 

Při výrobě nástroje obráběním se materiál žíhá na měkko. Dochází tak k přeměně 
lamelárního perlitu na globulární, což vede ke zlepšení obrobitelnosti. Po obrobení se nástroj 
nejdříve vyžíhá pro snížení zbytkového napětí a následně se zakalí. Kalením se dosáhne vysoké 
tvrdosti, ale zároveň se tím sníží houževnatost, jelikož ve struktuře po kalení vzniká zbytkové 
napětí. Proto se materiál následně ještě popouští. Parametry kalícího procesu značně ovlivňují 
výsledné mechanické vlastnosti. Minimální požadovaná tvrdost závisí na poměrné deformaci 
protlačku, měla by ale dosáhnout alespoň 55 HRC.  

Pro zvýšení trvanlivosti a pevnosti vysoce namáhaných nástrojů se používají slinuté karbidy 
wolframu a kobaltu. Karbidy se vyznačují velkou tvrdostí a odolností vůči opotřebení, což 
zajišťuje velmi dobrou kvalitu povrchu a přesnost rozměrů protlačku. Výsledné mechanické 
vlastnosti materiálu nástroje ovlivňuje poměr wolframu a kobaltu, jak je patrné v tabulce 11. 

Tab. 11 Řady slinutých karbidů [1], [15] 

Řada ČSN Obsah W 
[%] 

Obsah Co 
[%] 

Pevnost v ohybu 
[MPa] 

Tvrdost HRB 

G1 41 8518 94 6 1 200 88 

G1.1 41 8519 92 8 1 250 87,5 

G2 41 8520 89 11 1 350 86,5 

G3 41 8523 85 15 1 550 85 

G4 41 8524 80 20 1 750 84 

G5 41 8525 75 25 1 900 82,5 

G6 41 8526 70 30 2 100 80 
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2.4.3 Životnost a vady nástrojů [1], [6], [7] 
 Životnost nástroje se udává jako počet vyhovujících kusů, které se vyrobí do doby, než 

dojde k poškození nástroje. Závisí na mnoha faktorech, především však na typu protlačování, 
velikosti přetvoření, mazání, chlazení, materiálu a geometrii nástroje či na rozměrových 
tolerancích protlačku. V případě protlačování oceli dochází dříve spíše k únavě materiálu 
a vzniku trhliny než k opotřebení povrchu, jelikož zde působí velmi vysoké tlaky. Při tváření 
tvárnějších kovů, jako například měď či hliník, se vyskytuje dříve opotřebení než defekt 
nástroje, a to hlavně z důvodu výskytu nižších tlaků.  

Mohou se vyskytovat i tzv. náhlé lomy, které vznikají už při nižším počtu kusů. Příčinou 
bývá nejčastěji nedodržení podmínek při tepelném zpracování, nedodržení různých procesních 
parametrů či špatná volba nástrojového materiálu.  

2.5 Stroje [1], [4], [6], [7], [11] 
Pro protlačování za studena se používají hydraulické lisy, mechanické lisy nebo speciální 

tvářecí automaty. Uspořádání lze volit vertikální i horizontální. Hlavním požadavkem na tvářecí 
stroj je tuhost konstrukce a schopnost absorbovat vibrace. Mezi parametry, dle kterých se vybírá 
vhodný stroj, se řadí tvářecí síla a práce, výška zdvihu beranu, rozměry pracovního prostoru, 
velikost série a v neposlední řadě i náklady na pořízení stroje. Působení síly a rychlost beranu 
v závislosti na dráze beranu se liší pro jednotlivé typy strojů, jak je patrné na obrázku 35. Aby 
nedocházelo k přetěžování stroje, jmenovitá síla by měla být přibližně o 30 % vyšší než síla 
zjištěná teoreticky. Velikost pracovního prostoru musí být dostatečná i pro manipulaci 
s polotovarem a výsledným protlačkem.  

 Hydraulické lisy 
Z hlediska řízení procesu jsou pro protlačování nejvhodnější. Zdvih i rychlost beranu, 

v rámci limitů stroje, lze zvolit dle potřebných parametrů, přičemž hydraulický stroj nelze 
přetížit. Princip vyvolání tvářecí síly spočívá v působení pracovní kapaliny na píst, který je 
propojen s beranem. Tlak v kapalině se vyvolává přímo z čerpadla nebo tlakovou kapalinou 
akumulátoru. Jako pracovní kapalina se používá nejčastěji hydraulický olej nebo voda. 
Na rozdíl od mechanických lisů požadovaná velikost tvářecí síly působí během celého 
zdvihu. Frekvence zdvihů je však nižší, ale lze ji zvýšit omezením výšky zdvihu beranu na 
minimální nutnou. Mezi další nevýhody se řadí složitost, vysoké náklady hydraulického 
pohonu a také nutnost omezení zdvihu seřiditelným dorazem.  

Hydraulické lisy se používají hlavně pro protlačování rozměrných a dlouhých součástí. 
Obecně mohou konkurovat mechanickým lisům u tvářecích sil nad 5000 kN.  

Obr. 35 Průběh tvářecí síly a rychlosti beranu na dráze beranu [1] 
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 Mechanické lisy 
Mechanické lisy se používají pro kusovou výrobu, malé série a tam, kde se protlaček 

zhotoví na jednu, maximálně dvě tvářecí operace a nenasazuje se mezioperační tepelné 
zpracování. Často se doplňují o manipulátory, aby se zamezilo možnosti zranění obsluhy 
a aby se zvýšila přesnost a produktivita. Před hydraulickými lisy se upřednostňují z důvodu 
nižších nákladů na pořízení i údržbu a pro jejich vyšší produktivitu. Při překonání jmenovité 
síly lisu dochází k přetížení, proto se instalují pojistky. 
 Klikové lisy – princip klikového lisu spočívá v přenosu síly pomocí klikového 

mechanismu, který je poháněn elektromotorem. Pro protlačování musí být zaručena 
vysoká tuhost lisu. Používají se hlavně pro velké deformace a tam, kde je zapotřebí 
vysokého zdvihu.  

 Kolenové lisy – pohon je podobně jako u klikových lisů zajištěn elektromotorem, který 
pohání kolenové ústrojí, a to přenáší tvářecí sílu na beran. Probíhá zde malý zdvih a je 
konána malá tvářecí práce, což je vhodné pouze pro protlačky s krátkou pracovní dráhou.  

 Výstředníkové lisy – u výstředníkových lisů elektromotor roztáčí výstředník neboli 
excentr, který působí na beran, a tak vyvolává tvářecí sílu. Z důvodu nízké tuhosti se pro 
protlačování nehodí. Používají se převážně pro přípravné a méně náročné operace, kde se 
nekladou nejvyšší požadavky na kvalitu. 

 Speciální tvářecí automaty 
Používají se ve velkosériové výrobě, hlavně z důvodu vysokých pořizovacích nákladů 

a velmi malé univerzálnosti stroje. V podstatě se jedná o více nástrojů v sérii, kde probíhá 
automatizovaná manipulace mezi jednotlivými fázemi tváření. Do soustavy mohou být 
zařazeny i stroje pro tepelné zpracování. Polotovar často vstupuje do stroje ve formě tyče 
nebo jako svitek drátu (u menších průměrů), a dochází pak k automatizovanému dělení. Mezi 
základní požadavky se řadí dobrá přístupnost, seřiditelnost a vyměnitelnost nástrojů 
a snadná kontrola pracovního procesu. Hlavní výhoda tvářecích automatů spočívá 
ve zrychlení celého procesu výroby a omezení přístupu obsluhy do pracovního prostoru, 
a tím i snížení pravděpodobnosti úrazu. 

2.6 Výpočty procesních parametrů [1], [5], [6], [17] 
Zjištění procesních parametrů patří mezi důležité fáze při návrhu výroby. Pro výpočty 

hodnot parametrů se nejčastěji používá analytická metoda rovinných řezů, díky které se 
vypočítá deformační přetvárný odpor a s tím související tvářecí síla. Touto metodou však nelze 
zjistit kritické podmínky deformace. Takto získané hodnoty jsou pouze přibližné, jelikož se pro 
zjednodušení výpočtu zavádí následující předpoklady: 
1. Tvářený materiál se pokládá za izotropní spojité kontinuum. 
2. Směry hlavních napětí ve všech bodech přetvářeného tělesa směřují stejným směrem jako 

souřadné osy. 
3. Prostorové stavy napjatosti a přetvoření se převedou na rovinné a osově symetrické úlohy. 
4. Infinitezimálně rovinné řezy (pásy a proužky) se po přetvoření nestávají prostorovými. 
5. Tření působí pouze na stykových funkčních plochách mezi nástrojem a tvářeným 

materiálem. 
6. Velikost deformace a její rychlost se dle smluvních vztahů stanoví pro vybraný element 

tvářeného tělesa. 
Často lze jednotlivé parametry vypočítat více způsoby, přičemž volba způsobu se provádí 

na základě známých vstupních parametrů či požadované přesnosti. Dle teoreticky vypočtených 
hodnot se následně provádí volba stroje, konstrukce nástrojů, mazání či použití tepelného 
zpracování.  
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2.6.1 Deformace a rychlost deformace [1], [6], [22], [26], [28] 
Pro zjištění velikosti deformace materiálu se používá poměrné (ε) nebo logaritmické (ϕ) 

přetvoření neboli deformace. Vypočtení velikosti přetvoření se využije pro zjištění využité 
plasticity, a tím i teoretické vyrobitelnosti součásti. Pro každý typ technologie se výsledný vztah 
liší, tudíž se musí provést dosazení a úprava. Geometrické modely pro každou operaci jsou 
uvedeny na obrázku 36. Poměrná deformace se na logaritmickou přepočítává dle následujícího 
vztahu: φ = ln 11 − ε , 

kde φ je logaritmické přetvoření [-], 
ε je poměrné přetvoření [-]. 

a) Poměrné a logaritmické přetvoření pro dopředné plné protlačování, viz obr 36a:  ε = S − SS = D č − DD č ,                       φ = ln SS = ln D čD  , 
kde S0 je počáteční plocha průřezu [mm2], 

S1 je končená plocha průřezu [mm2], 
Dpoč je počáteční průměr [mm], 
Dfin je průměr po dokončení tvářecí operace [mm]. 

b) Poměrné a logaritmické přetvoření pro dopředné duté protlačování, viz obr 36b: ε = S − SS − S = D č − DD č − d č ,                     φ = ln SS = ln D č − d čD − d č , 
kde dpoč je průměr otvoru. 

c) Poměrné a logaritmické přetvoření pro zpětné protlačování, viz obr 36c: ε = SS = D − dD č                                     φ = ln SS = ln D čD č − d  

Rychlost deformace ovlivňuje zpevnění materiálu, jelikož s rostoucí rychlostí se zvyšuje 
i přetvárný odpor. Hodnota rychlosti deformace se definuje jako změna logaritmické deformace 
za jednotku času. Závisí tedy hlavně na rychlosti pohybu nástroje a výšce, ve které dochází 
k deformaci materiálu. Hodnota rychlosti deformace se vypočte dle vztahu: φ̇ = dφdt = vh , 

kde φ̇ je rychlost deformace [s-1], 
v0 je okamžitá rychlost pohybu nástroje [m⋅s-1], 
h je vztažná výška [mm]. 

(2.3) 

(2.4) (2.5) 

(2.6) (2.7) 

(2.8) (2.9) 

Obr. 36 Geometrické modely těles pro určení přetvoření [6] 
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2.6.2 Přirozený přetvárný odpor a měrná přetvárná práce [1], [6], [17], [19], [22] 
Přirozený přetvárný odpor je v napětí vyjádřený vnitřní odpor, který klade tvářený materiál 

proti působení vnějšího zatížení za podmínek jednoosé napjatosti v okamžiku vzniku plastické 
deformace za určitých termomechanických podmínek. Mezi tyto podmínky patří chemické 
složení, výchozí stav tvářeného materiálu (Re, Rm, ε, ϕ), teplota tváření (T) a rychlost přetvoření 
(ε̇, φ̇). Průběh přetvárného odporu v závislosti na logaritmické deformaci lze získat pomocí 
empirických modelů, statisticky zpracovaných dat a analyticky vyjádřené regresní matematické 
funkce. Dále pomocí výpočtu matematickou aproximací pro dohodnuté převládající podmínky 
nebo pomocí modelů ověřených fyzikálním experimentem a simulacemi metodou konečných 
prvků (MKP), jako je například vztah pro BCC materiály dle Johnson-Cooka: σ = (σ + B ∙ φ ) ∙ 1 + C ∙ ln φ́φ̇ ∙ [1 − (T∗) ], 

kde σp je přirozený přetvárný odpor [MPa], 
σ0 je mez kluzu stanovená z kompresních testů [MPa], 
B je experimentálně stanovený parametr, 
n je exponent zpevnění, 
C je experimentálně stanovený parametr, φ̇  je referenční rychlost přetvoření [s-1] a její hodnota je 1, 
T* je homologická teplota, která se vypočte pomocí následujícího vztahu: T∗ = T − TT − T , 

kde T je teplota v průběhu tvářecího procesu [K], 
T0 je referenční teplota při statické mezi kluzu [K], 
Tm je teplota tavení tvářeného materiálu [K], 

m je exponent citlivosti na rychlost deformace. 
Parametry σ0, B, n, C, a m se stanovují experimentálně. V tabulce 12 jsou uvedeny hodnoty 

pro materiál 12 050.3 (ocel žíhaná na měkko). 

Tab. 12 Hodnoty parametrů pro Johnson-Cookovu rovnici pro materiál 12 050 [19] 

Parametr σ0 B C n m 

Hodnota 375 580 0,02 0,5 1,04 

Potřebná práce pro přetvoření přepočtená na 
jednotku objemu se nazývá měrná přetvárná práce. 
Definuje se jako plocha pod křivkou přetvárného 
odporu, viz obrázek 37. Obecně se vypočte dle 
následujícího vztahu: A = σ ∙ dφ ≅ σ ∙ φ , 

kde Aj je měrná přetvárná práce [J⋅mm-3], 
σpS je střední přetvárný odpor [MPa], 
ϕ2 je přetvoření během operace [-]. 

Po vynásobení měrné přetvárné práce objemem 
se získá celková přetvárná práce, která je 
důležitým parametrem při návrhu stroje.  
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Obr. 37 Měrná přetvárná práce [17] 
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2.6.3 Deformační odpor σd [6], [7], [17], [18], [22]  
Deformační přetvárný odpor se rovná přirozenému 

přetvárnému odporu zvětšenému o působení pasivních 
odporů v průběhu tváření materiálu. Mezi pasivní odpory 
se řadí vliv tření, změny geometrie, teplotních podmínek, 
napjatosti a změny nerovnoměrné napjatosti. Deformační 
odpor dále ovlivňuje tvar pásma deformace a stupeň 
zaplnění tvářecího nástroje. Tyto vlivy se však pro 
zjednodušení výpočtu neuvažují. Výpočet deformačního 
přetvárného odporu nabývá důležitosti při výpočtu 
tvářecí síly.  
1) Napětí pro dopředné protlačování 

Výpočet napětí u dopředného protlačování lze 
provést více způsoby. Rozdíly jednotlivých metod 
spočívají v zanedbání rozdílných pasivních odporů. 
 Dle Gubkina – řešení dle Gubkina počítá  

válcový zásobník, kalibrační očko a kuželovou 
průtlačnici zvlášť, jak je patrné u geometrického 
modelu na obrázku 38. Tento způsob výpočtu se 
používá z důvodu různých průběhů napětí v každé 
části.  

a) Řešení kalibračního očka – nejprve 
se řeší třetí část – kalibrační očko, kde se 
z rovnováhy sil působících na deskový 
element, viz obrázek 39, sestaví tato 
diferenciální rovnice: − dσdz + 4 ⋅ τD = 0, 

kde σzGIII je osové napětí 
v kalibračním očku [MPa], 
zGIII je okamžitá výška 
kalibračního očka [mm], 
τfGIII je smykové napětí 
v kalibračním očku [MPa], 
DGIII je průměr kalibračního 
očka [mm]. 

Dále se vyjádří radiální napětí, které se 
rovná přirozenému přetvárnému odporu 
v zásobníku, viz následující rovnice: σ = σ , 

kde σpGIII je přirozený přetvárný odpor [MPa], 
σrGIII je radiální napětí v kalibračním očku [MPa]. 

V dalším kroku je nutné vyjádřit smykové třecí napětí dle vztahu: τ = f ⋅ σ = f ⋅ σ , 
kde fGIII je součinitel tření v kalibračním očku [-]. 

Vyjádřené radiální a smykové třecí napětí se dosadí do diferenciální rovnice, u které se 
nejdříve provede separace proměnných a poté se zintegruje. Po dosazení okrajových 
podmínek se získá tato rovnice: 

Obr. 38 Geometrický model pro 
dopředné protlačování [6] 
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σ = 4 ⋅ fD ⋅ σ ⋅ z . 
Po dosazení okrajové podmínky zGIII = LGIII (rozhraní kuželové průtlačnice a kalibračního 

očka) se rovnice upraví na následující tvar: σ = 4 ⋅ fD ⋅ σ ⋅ L , 
kde LGIII je výška kalibračního očka [mm]. 

b) Řešení redukčního kuželu – z rovnováhy působících sil na deskový element, který je 
vyznačen na obrázku 40 modře, lze získat 
následující diferenciální rovnici:  − dσdD − 2 ⋅ τD ⋅ tg α + 

+ 2 ⋅ σ − σD = 0, 
kde σpGII je přirozený přetvárný odpor 

v redukčním kuželu [MPa], 
DGII je okamžitý průměr [mm], 
τfGII je smykové napětí v redukčním 
kuželu [MPa], 
σϕGII je napětí ve stěně redukčního 
kuželu [MPa], 
σρGII je osové napětí v redukčním 
kuželu [MPa]. 

Následně se vyjádří pomocí podmínky 
plasticity τmax napětí ve stěně redukčního kuželu 
dle následujícího vztahu: σ − σ =  σ   →   σ = σ +  σ . 

Dále se pomocí Coulombova zákona vyjádří smykové třecí napětí: τ = f ⋅ σ = f ⋅ 2 ⋅ σ + σ , 
kde fGII je součinitel tření v kuželové průtlačnici [-].  

Po dosazení do diferenciální rovnice a následném vyjádření osového napětí v závislosti 
na výšce očka se získá tato rovnice: σ = σ  4f ⋅ LD ⋅ σσ + tg αf + 1

∙ DD ⋅   − tg αf − 1 , 
kde σpGS [MPa] je střední hodnota přirozeného 
přetvárného odporu, která se vypočte z tohoto 
vztahu: σ =  1φ − φ σ ⋅ dφ = 1000 ⋅ Aφ − φ , 
kde Aj se zjistí z křivky zpevnění, viz  
obrázek 41.   
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Obr. 40 Geometrický model 
kuželové průtlačnice [17] 
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Obr. 41 Křivka 
zpevnění σ = f(φ) [6] 
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Po dosazení okrajové podmínky D = DGII se získá finální tvar rovnice pro kuželovou 
průtlačnici: σ = σ ∙  4 ⋅ f ⋅ LD ⋅ σσ + tg αf + 1 ⋅ DD ⋅   − tg αf − 1 . 
c) Řešení válcového zásobníku – z rovnováhy sil deskového elementu na obrázku 42 lze 
získat následující diferenciální rovnici: − dσdz + 4 ⋅ τD = 0, 

kde σzGI je osové napětí v zásobníku [MPa], 
zGI je okamžitá výška [mm], 
τfGI je smykové napětí v zásobníku [MPa], 
DGI je průměr válcového zásobníku [mm]. 

Následně se přepočítá radiální napětí na osové dle 
vztahu: σ = μ1 − μ ⋅ σ ,  

kde σrGI je radiální napětí pro zásobník [MPa], 
μ je Poissonovo číslo [-], které pro ocel 
nabývá hodnoty 0,3. Tudíž po dosazení je 
výsledný tvar následující: σ = 0,43 ⋅ σ . 

Jelikož smykové napětí je funkcí radiálního napětí, 
lze ho vyjádřit následující rovnicí: τ = f ⋅ σ , 

kde fGI je součinitel tření v zásobníku. Po dosazení do diferenciální rovnice 
a vyjádření osového napětí v závislosti na výšce dostaneme následují vztah: σ = σ ⋅ e , ⋅ ⋅ ⋅  , 
po dosazení okrajové podmínky zGI = LGI se vztah upraví následovně: σ = σ ⋅ e , ⋅ ⋅ ⋅  . 

Vypočtené osové napětí σzGI v zásobníku se rovná výslednému deformačnímu odporu σdG 
tvářeného materiálu, tudíž po dosazení vychází konečný tvar dle Gubkina takto: σ = σ ∙  4 ⋅ f ⋅ LD ⋅ σσ + tg αf + 1 ⋅ DD ⋅   − tg αf − 1 ∙

∙ e , ⋅ ⋅ ⋅   
 Alternativní řešení – pro výpočet deformačního odporu existuje mnoho vztahů, které 

zanedbávají rozdílné pasivní odpory. Například vztah dle Storožev-Popova zanedbává 
tření ve válcovém zásobníku. Dále se často používá vztah dle Feldmanna, jenž má pro 
dopředné plné protlačování následující tvar: σ = σ ∙ 1 + fα ⋅ ln DD  + 23 ⋅ α + 4f ∙ LD ∙ σ + 4f ∙ LD ∙∙ σ , 

kde σdF je deformační odpor pro dopředné protlačování dle Feldmanna [MPa], α je úhel redukčního kužele [rad].  
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Obr. 42 Geometrický model 
válcového zásobníku [17] 
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2) Napětí pro dopředné duté protlačování 
Pro duté protlačování, dle geometrického modelu 

na obrázku 43, uvádí Feldmann následující rovnici: σ = σ ∙ φ ∙ 1 + α2φ + 2 fα + π ∙ D∙ L ∙ fS ∙ σ , 
kde σdFo je deformační odpor pro duté 

protlačování dle Feldmanna [MPa],  
fF je koeficient tření [-], 
u kterého se předpokládá stejná 
velikost ve všech částech průtlačnice 
i průtlačníku, 
DFI je průměr polotovaru [mm], 
přičemž se přibližně rovná průměru 
průtlačníku, 
LFI je výška polotovaru [mm], 
σpF je přirozený přetvárný odpor 
materiálu polotovaru [MPa]. 

3) Napětí pro zpětné protlačování 
Pro výpočet napětí u zpětného protlačování se 

používá postup dle Dippera, Sachse nebo Siebela. 
U zpětného protlačování se vyskytuje 
nerovnoměrný stav přetvoření a také směry 
hlavních deformací se neshodují se souřadnými 
osami. 

Pro zjednodušení se předpokládá, že 
k přetvoření dochází pouze první a druhé oblasti. 
Následně při přechodu materiálu do třetí oblasti 
kov vytéká prstencem a dochází zde pouze 
k posunu materiálu, tudíž zde nevzniká další 
deformace, viz obrázek 44. Tento předpoklad však 
platí pouze pro rovné čelo průtlačníku. U kulatého 
čela dochází k přetvoření i v třetí oblasti. 
 Dle Dippera – při výpočtu dle Dippera se 

uvažuje zpětné protlačování jako dvojité 
pěchování. Nejdříve pěchování probíhá 
v oblasti jedna pod průtlačníkem, a následně se 
pěchuje radiálně mezi oblastí jedna a stěnou 
průtlačnice. Poté, co materiál přejde do oblasti 
3, nedochází k dalšímu tváření a stává se tuhým 
a spojitým kontinuem.  

U řešení dle Dippera se dodržují následující předpoklady:  
1. Logaritmické přetvoření by mělo být v rozmezí od 0,7 do 0,9, viz následující vzorec: φ = ln DD − d ≅ 0,7 ÷ 0,9, 

kde DD je vnější průměr protlačku a zároveň průměr polotovaru [mm], 
dD je vnitřní průměr protlačku a zároveň průměr průtlačníku [mm], viz 
obrázek 44. 

Obr. 43 Geometrický model pro 
dopředné duté protlačování [6] 
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Obr. 44 Geometrický model 
zpětného protlačování [6] 
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2. Součinitel plastického tření mezi oblastmi 1 a 2, fDII = 0,5. 
3. Tření na stěně průtlačnice a povrchu průtlačníku definuje Coulombův zákon: τ = f ∙ σ , 

kde τ je třecí napětí [MPa], 
f je součinitel tření [-], 
σn je normálové napětí [MPa]. 

4. Poměr výšky polotovaru (hD0) k výšce dna protlačku (bD) by neměl přesáhnout 
hodnotu 2,2, viz vztah: hb ≤ 2 ÷ 2,2. 

5. Logaritmické přetvoření pro jednotlivé části dle Dippera, viz obrázek 44, se stanoví 
dle následujících vzorců: φ = φ + φ = φ ∙ 1 + d8 ∙ s , 

kde ϕDIII je logaritmické přetvoření ve třetí části [-], 
ϕDI je logaritmické přetvoření ve druhé části [-], 
ϕDII je logaritmické přetvoření v první části [-], 
sD je tloušťka stěny protlačeného materiálu ve třetí části [mm],  φ = φ − φ , φ = ln hb . 

a) Řešení 2. oblasti – vytvoří se rovnováha sil působících na druhý, rotačně symetrický 
element, viz obrázek 45. Po následné úpravě dostaneme tuto diferenciální rovnici:  dσdz + 4 ∙ τD − d = 0, 

kde σzDII je osové napětí v druhé části [MPa], 
τfDII je smykové napětí v druhé části [MPa], které lze vyjádřit pomocí 
následujícího vztahu: τ = f Ř ∙ σ , 

kde σpDII je přirozený přetvárný odpor tvářeného materiálu [MPa], 
fDSTŘ je střední hodnota součinitele tření [-] a získá se následovně: f Ř = (f + f )2 = (f + 0,5)2  
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Obr. 45 Geometrický model pro zpětné protlačování dle Dippera [17] 
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Dosazením za třecí napětí získame finální tvar diferenciální rovnice rovnováhy v této 
podobě: dσdz + 4 ∙ f ŘD − d ∙ σ = 0. 

Pomocí separace proměnných a následého určení integrační konstatny pro okrajovou 
podmínku zD = bD a σzDII = 0 dostaneme tuto rovnici pro osové napětí: σ = 4 ∙ f ŘD − d ∙ (b − z ) ∙ σ . 

Jelikož se jedná o rovinný stav napjatosti, lze následně z podmínky plasticity  
σpDII = σrDII - σzDII zjistit následující tvar radiálního napětí: σ = 4 ∙ f ŘD − d ∙ (b − z ) + 1 ∙ σ . 

V rovnici 2.40 a 2.41 se využívá 
materiálového modelu, který je vyjádřen 
křivkou na obrázku 46, za předpokladu: z = 0 → σ = σ  z = b → σ = σ = σ  
b) Řešení 1. oblasti – pomocí rovnováhy 
sil působících na první element, viz 
obrázek 45, a po následné úpravě se získá 
diferenciální rovnice: dσdr + 2 ∙ τb = 0, 

kde σrDI je radiální napětí v první 
části [MPa], 
rD je aktuální poloměr [mm], 
τfDI je smykové napětí v první 
části [MPa], které lze vyjádřit pomocí následujícího vztahu: τ = f ∙ σ , 

kde σpDI je přirozený přetvárný odpor tvářeného materiálu [MPa], 
fDI je součinitel tření mezi materiálem a povrchem průtlačnice 
a průtlačníku [-]. 

Finální tvar diferenciální rovnice po dosazení třecího napětí vypadá takto: dσdr + 2 ∙ fb ∙ σ = 0. 
Diferenciální rovnice se řeší separací proměnných, přičemž integrační konstanta se 

určí pro okrajovou podmínku r = → σ = σ Ř. Výsledkem je následující 
rovnice: σ = 1 + 2 ∙ fb ∙ d2 − r ∙ σ + σ Ř, 

kde σrDIISTŘ je střední radiální napětí v druhé části [MPa]. 
Následně se z podmínky plasticity σpDI = σzDI – σrDI zjistí rovnice radiálního napětí: σ = 2 ∙ fb ∙ d2 − r ∙ σ  + σ Ř. 
Do této rovnice se za σrDIISTŘ dosadí rovnice 2.45, kde σpDII = σpDIISTŘ a zD = b/2, a tím 

se získá rovnice osového zatížení na čele průtlačníku: 

Obr. 46 Materiálový model [6] 
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σ = 1 + 2 ∙ fb ∙ d2 − r ∙ σ + σ Ř ∙ 1 + 2 ∙ f ŘD − d ∙ b . 
Integrováním po ploše čela průtlačníku se získá rovnice pro střední osové napětí, což 

je deformační odpor materiálu: σ = −σ Ř = 1S σ ∙ d = 
 

= σ ∙ 1 + f ∙ d3 ∙ b + σ Ř ∙ 1 + 2 ∙ f ŘD − d ∙ b , 
kde σdD je deformační odpor dle Dippera [MPa]. 

 Alternativní řešení – výpočet napětí u zpětného protlačování řešil například i Sachs, 
který zanedbáním tření na stěně průtlačnice zjednodušil výpočet deformačního odporu. 
Veličiny pro výpočet jsou znázorněny na geometrickém modelu pro zpětné protlačování, 
viz obrázek 43. σ = 1,58 ∙ σ ∙ ln DD − d , 

kde σdS je deformační odpor dle Sachse [MPa]. 
Vztah pro výpočet deformačního odporu dle Storožev-Popova zohledňuje zdvih 

průtlačníku. Významný růst odporu nastává však až při krátkých vzdálenostech čela 
průtlačníku od dna průtlačnice. Nejpřesnější hodnoty deformačního odporu nabývají při 
poměru průměru díry dD a vnějšího průměru DD od 0,3 do 0,7.  σ = σ ∙ 2 + 1 + DD − d ∙ ln DD − d + 16 ∙ db , 

kde σdSP je deformační odpor dle Storožev-Popova [MPa]. 
Pro ocelové a mosazné protlačky kalíškovitého tvaru, které mají průměr díry desetkrát 

větší než tloušťku stěny, se používá pro výpočet deformačního odporu vztah dle Siebela: σ = 1,152 ∙ σ ∙ Dd ∙ log DD − d + DD − d ∙ log Dd + log DD − d , 
kde σdSb je deformační odpor dle Siebela [MPa]. 

2.6.4 Tvářecí síla [1], [6], [8], [17] 
Zjištění tvářecí síly se provádí za účelem správné volby tvářecího stroje a dimenzování 

nástroje, přičemž se jedná o sílu, kterou musí nástroj vyvinout, aby došlo k vytvoření 
požadovaného tvaru. Velikost tvářecí síly se zjistí z potřebného deformačního napětí 
vynásobeného plochou, na kterou působí. Platí tedy tento vztah: F = σ ∙ S, 

kde F je tvářecí síla [N], 
S je plocha průřezu činné části pod nástrojem [mm2]. 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ [1], [5], [13], [18] 
 

Pro návrh řešení výroby upínací matice vstřikovací trysky se nejdříve musí navrhnout více 
variant. Následně se jednotlivé varianty posoudí v závislosti na velikosti deformace, složitosti 
výroby, počtu operací a v neposlední řadě 
i z pohledu ekonomičnosti. Po zvolení 
nejvhodnější varianty se provede výpočet objemu 
a určí se výchozí rozměry polotovaru s ohledem na 
dostupné produkty.  

U zadané součásti, viz obrázek 47, se u kuželové 
části klade důraz na kvalitu povrchu a zároveň na 
vysokou přesnost vrcholového úhlu, jelikož 
kuželová plocha dosedá do hlavy motoru. Mezi 
další důležité rozměry se řadí průměr 9 mm, kde je 
nutná vůle pro zaručené vsunutí vstřikovací trysky. 
U plochy, která je na obrázku 47 vyznačena 
červeně, je vyžadována vysoká kvalita povrchu, 
jelikož zde dochází k dosednutí trysky 
a následnému těsnění. Mezi velmi důležité rozměry 
se řadí i vzdálenost mezi čelem součásti 
a dosedovou plochou, a to z důvodu nutné přesnosti 
místa vstřiku paliva ve spalovací komoře. 

Rozměry, u nichž se kladou vysoké nároky na 
přesnost, se musí po tváření obrobit. Při návrhu se 
tedy počítá s přídavky na obrábění. U zbylých 
rozměrů postačí běžná přesnost, které se dosáhne již samotným tvářením. 

Tato práce se zabývá návrhem výroby součásti protlačováním. Níže bude uveden celý 
technologický postup jednotlivých tvářecích operací i s podrobným výpočtem. Postup 
obráběcích operací nebude v této práci řešen. 

3.1 Variantní řešení výroby 
Jednotlivé varianty výroby se liší způsobem protlačování a s tím souvisejícím tvarem 

výchozího polotovaru. Mazací proces se u všech variant shoduje. Nejprve se bude povrch 
fosfátovat, jako mazivo se použije mýdlový prášek a olej. Pomocí této kombinace se dosáhne 
hodnot součinitele tření mezi nástrojem a tvářeným materiálem 0,05. Součinitel tření bude 
shodný ve všech operacích.  

Za optimální variantu lze tedy označit tu, u které se provádí nejmenší počet tvářecích operací 
a deformace dosahuje co nejnižších, ale zároveň rovnoměrných hodnot. 
a) Varianta A 

Ve variantě A, viz obrázek 48, by se jako výchozí polotovar použila tyč o průměru 
24 mm. Nejprve bude nutné tyč nadělit na požadovanou výšku kaloty 19,2 mm. Dělení lze 
provést pomocí řezání nebo stříhání, a to v samostatné operaci, nebo na postupovém stroji. 
 Technologický postup, viz obrázek 48: 

1. operace: 
 dělení kaloty o výšce 19,2 mm z plné tyče o průměru 24 mm. 

2. operace: 
 dopředné protlačování hlavy matice – vytvoření kuželové části a otvoru. 

3. operace: 
 zpětné protlačování těla matice – vznikne kalíšek o požadované hloubce. 

Obr. 47 Součást s důležitými rozměry 



43 
 

 Výpočet logaritmického přetvoření, viz vzorec 2.5 a 2.7: φ = φ + φ ž = ln 24 − 824 + ln 2410,5 == |−0,1178| + |1,6534| = 1,7711 φ úž í = φ = ln 24 − 1624 = |−0,5878| = 0,5878 φ ě = φ = ln 24 − 1824 = |−0,8267| = 0,8267 

 Průběh logaritmického přetvoření: 

 
 
 

Obr. 48 Tvářecí postup pro variantu A 

1. operace 3. operace 2. operace 

hlava 

tělo 

zúžení 

Obr. 49 Průběh přetvoření pro variantu A 
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b) Varianta B 
U varianty B, viz obrázek 50, se jako polotovar také použije tyč o průměru 24 mm. 

V první operaci se z tyče oddělí kalota o požadované výšce 23,4 mm. U této varianty 
vznikne více odpadového materiálu při obrábění, jelikož tloušťka stěny těla matice je o 1 mm 
větší než u varianty A a níže uvedené varianty C. Oproti variantě A je zde také menší 
namáhání nástrojů. Mezi výhody patří nízký počet tvářecích operací, s čímž souvisí i nižší 
náklady na výrobu nástrojů.  

 Technologický postup, viz obrázek 50: 
1.  operace: 

 dělení kaloty o výšce 23,4 mm z plné tyče o průměru 24 mm. 
2. operace: 

 dopředné protlačování hlavy matice – vytvoření pouze kuželové části s vrcholovým 
úhlem 90˚. 

3. operace: 
 zpětné protlačování těla matice – vznikne kalíšek o požadované hloubce 

s průměrem 16 mm. 
 Výpočet logaritmického přetvoření, viz vzorec 2.5 a 2.7: φ = φ = ln 2410,5 = |1,6534| = 1,6534 φ úž í = φ = ln 24 − 924 = |−0,1515| = 0,1515 φ úž í = φ ln 24 − 1324 = |−0,3473| = 0,3473 φ ě = φ ln 24 − 1624 = |−0,5878| = 0,5878 

 
 
 
 
 

Obr. 50 Tvářecí postup pro variantu B 
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 Průběh logaritmického přetvoření: 

c) Varianta C 
Pro variantu C, viz obrázek 52, se také použije jako polotovar tyč o průměru 24 mm, ale 

na rozdíl od varianty B se zde bude krátit tyč na 19,7 mm, jelikož se vnitřní průměr těla 
matice zvýší pomocí třetí tvářecí operace na 18 mm, a tím se sníží potřebný objem 
polotovaru. Dojde tedy ke snížení nákladů na materiál, ale na úkor zvýšení nákladů na 
výrobu dalšího nástroje, což může vést k výběru nákladnějšího stroje.  

 Technologický postup, viz obrázek 52: 
1. operace: 

 dělení kaloty o výšce 19,7 mm z plné tyče o průměru 24 mm. 
2. operace: 

 dopředné protlačování hlavy matice – vytvoření kuželové části. 
3. operace: 

 zpětné protlačování těla matice – vznikne kalíšek o průměru 16 mm. 
4. operace: 

 zpětné protlačování těla matice – vznikne kalíšek o požadované hloubce 30,5 mm. 

Obr. 51 Průběh přetvoření pro variantu B 
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Obr. 52 Tvářecí postup pro variantu C 
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 Výpočet logaritmického přetvoření, viz vzorec 2.5 a 2.7: φ = φ = ln 2410,5 = |1,6534| = 1,6534 φ úž í = φ ln 24 − 924 = |−0,1515| = 0,1515 φ úž í = φ ln 24 − 1324 = |−0,3473| = 0,3473 φ úž í = φ = ln 24 − 1624 = |−0,5878| = 0,5878 φ ě = φ + φ = ln 24 − 1624 + ln 24 − 1624 − 18 == |−0,5878| + |−0,2389| = 0,8267 
 Průběh logaritmického přetvoření: 

d) Varianta D 
Pro variantu D, viz obrázek 54, by se použila jako polotovar bezešvá válcovaná trubka 

s vnějším průměrem 24 mm a vnitřním 12 mm. Rozměry byly zvoleny na základě nabídek 
výrobců válcovaných trubek.  V první operaci by se uřízl, jelikož stříhání trubky je náročné,  
špalík s otvorem o požadované výšce 25,5 mm. 

Obr. 53 Průběh přetvoření pro variantu C 
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Obr. 54 Tvářecí postup pro variantu D 
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 Technologický postup: 
1. operace: 

 uříznutí kaloty s otvorem o výšce 25,5 mm z trubky o vnějším průměru 24 mm  
2. operace: 

 pěchování kaloty – snížení výšky na 21,45 mm a zmenšení vnitřního průměru na 
8 mm. 

3. operace: 
 dopředné protlačování hlavy matice – vytvoření kuželové části. 

4. operace: 
 zpětné protlačování těla matice – vznikne kalíšek bez dna o požadované hloubce 

s průměrem 16 mm. 
5. operace: 

 zpětné protlačování zúžení – dotvoření kalíšku na průměr 18 mm. 
 Výpočet logaritmického přetvoření, viz vzorec 2.5 a 2.7: φ = φ + φ = ln 24 − 1224 − 8 + ln 24 − 1210,5 − 8 == |−0,1699| + |2,2344| = 2,4043 φ úž í = φ + φ = ln 24 − 1224 − 8 + ln 24 − 1324 − 12 == |−0,1699| + |−0,0596| = 0,2295 φ úž í = φ + φ = ln 24 − 1224 − 8 + ln 24 − 1624 − 12 == |−0,1699| + |−0,3001| = 0,4700 φ ě = φ + φ + φ == ln 24 − 1224 − 8 + ln 24 − 1624 − 12 + ln 24 − 1824 − 16 == |−0,1699| + |−0,3001| + |−0,2389| = 0,7089 
 Průběh logaritmického přetvoření: 

 
 

 

Obr. 55 Průběh přetvoření pro variantu D 
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3.1.1 Vyhodnocení jednotlivých variant [25] 
Všechny metody zaručují požadovanou kvalitu povrchu i přesnost rozměrů. Největší 

velikost přetvoření se vyskytuje ve špičce matice. Ve variantě A dosahuje hodnoty 1,7711, což 
je vyšší hodnota než pro variantu B a C, jelikož se zde tváří i výstupní otvor. Ve variantě D 
dokonce překračuje hodnotu 2, tudíž by se nejspíše muselo aplikovat mezioperační žíhání. Jako 
polotovar byla pro první tři varianty vybrána kruhová tyč od firmy Ferona a. s. Tyč je tažená za 
studena s úchylkou průměru f9. Dělení polotovaru se tedy bude provádět ve všech variantách 
stejnou metodou, a to řezáním. Tento způsob je upřednostněn před stříháním, jelikož při stříhání 
dochází ke změně průřezu, čímž by nebylo zaručeno snadné vložení polotovaru do průtlačnice.  

Výhoda Varianty A spočívá v úspoře materiálu a v nízkém počtu tvářecích operací. 
Nevýhodou je však výskyt nerovnoměrného logaritmického přetvoření. 

U varianty B se oproti variantě A spotřebuje na jeden kus více materiálu. Mezi výhody se 
řadí menší namáhání na průtlačník a také průběh logaritmického přetvoření má rovnoměrnější 
charakter, což je pro výslednou součást vhodnější.  

Ve variantě C dochází k úspoře materiálu oproti variantě B, ale na úkor přidání další tvářecí 
operace. Přetvoření má rovnoměrný průběh a výrazně nepřesahuje doporučené hodnoty.  

Pro variantu D byl použit polotovar ve formě válcované trubky. Tento typ polotovaru je 
mnohem nákladnější na výrobu než kruhová tyč tažená za studena. Nejvhodnější rozměry 
válcované trubky se nevyrábějí, tudíž by bylo nutné kalotu s otvorem nejdříve spěchovat. 
Matice by se tak musela tvářet v pěti operacích. Dále se zde také vyskytuje velmi vysoké 
přetvoření v hlavě matice. Složitost tváření odráží množství použitých operací. Výhoda úspory 
materiálu ani zdaleka nevyrovná zbylé nevýhody, a proto tato metoda je nevyhovující.  

Na základě velikostí a průběhů přetvoření v jednotlivých variantách, s přihlédnutím na 
ekonomické dopady a počet operací, byla pro další výpočet zvolena varianta B, u které bude 
následně proveden podrobný výpočet parametrů tvářecích operací, volba stroje, návrh nástrojů 
a poté i technicko-ekonomické zhodnocení.  

3.2 Výpočet zvolené varianty [1], [6], [17], [18], [19], [20], [22], [26], [28] 
Nejprve se zjistí objem polotovaru a jeho hmotnost. Následně se pro každou operaci vypočte 

přetvoření a jeho rychlost. Dále se zjistí deformační odpor materiálu a tvářecí síla. Ke zjištění 
přirozeného přetvárného odporu bude použita konstitutivní rovnice dle Johnson-Cooka.  
 Stanovení objemu a hmotnosti polotovaru  

Jelikož při objemovém tváření za studena platí zákon o zachování objemu, zjišťuje se 
objem polotovaru výpočtem objemu finálního tvaru součásti, ale bez obrobených ploch, 
mezi které se v tomto případě řadí otvory a vzdálenosti, u kterých je požadovaná vysoká 
přesnost, vnitřní závit a sražené hrany. Objem lze zjistit, buď manuálním výpočtem, nebo 
pomocí softwaru.  
a) Výpočtem jednotlivých jednoduchých objemů 

Od válcového a kuželového tělesa, jejichž průměry jsou shodné s maximálním 
průměrem dané součásti, se postupně odečtou dílčí objemy vnitřního otvoru, jak je patrné 
na obrázku 56, dle následujícího vztahu: V = V + V − (V + V ), 

kde objem kuželových částí se vypočte dle vztahu: V = 13 ∙ π ∙ h ∙ D + D ∙ d + d4 , 
kde Vk je objem komolého kuželu [mm3], 

hk je výška komolého kuželu [mm], 
Dk je průměr větší podstavy [mm], 
dk je průměr menší podstavy [mm]. 

(3.1) 

(3.2) 
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Objem válcových částí se vypočte 
následovně: V = π ∙ d4 ∙ h , 

kde Vv je objem válce [mm3], 
dv je průměr základny [mm] 
hv je výška válce [mm]. 

Pro zjednodušení manuálního 
výpočtu se zanedbalo zaoblení hrany, 
která je na obrázku 56 zakroužkována 
červenou barvou. Dosazení 
konkrétních hodnot do uvedených 
vzorců: V = π ∙ 244 ∙ 35,75= 16 172,92 mm  

V = 13 ∙ π ∙ 6,75 ∙ 24 + 24 ∙ 10,5 + 10,54 = 1 658,02 mm  

V = π ∙ 164 ∙ 35 = 7 037,17 mm  

V = 13 ∙ π ∙ 2 ∙ 13 + 13 ∙ 9 + 94 = 109,16 mm  V = 16 172,92 + 1 658,02 − (7037,17 + 109,16) = 10 684,61 mm  

b) Pomocí softwaru 
Zjištění objemu materiálu, potřebného pro výrobu součásti, bylo provedeno pomocí 

softwaru Autodesk Inventor – Vc = 10 576,18 mm3. Oproti manuálnímu výpočtu se liší 
o 1 %. Tato nepřesnost je způsobena zjednodušením manuálního výpočtu a také 
zaokrouhlováním v průběhu výpočtu. Software také používá přesnější hodnotu 
pro číslo π. Z důvodu vyšší přesnosti bude pro následný výpočet použita hodnota zjištěná 
pomocí softwaru. 
Ze zjištěného objemu se následně získají rozměry polotovaru dle vzorce 2.1. Průměr 

polotovaru je roven největšímu průměru hotové součásti, což je 24 mm. Výška polotovaru 
se tedy vypočte následovně: h = VS = 10 576,18π ∙ 244 = 23,4 mm 

Zjištění hmotnosti polotovaru má spíše informativní charakter a výsledná hodnota se 
využije až při ekonomickém zhodnocení. Vypočte se tímto způsobem: m = ρ ∙ V1000, 

kde mp je hmotnost polotovaru, 
ρ je hustota materiálu, jejíž hodnota pro ocel je 7,85 [g⋅cm-3] m = 7,85 ∙ 10 576,181000 = 83,02 g 

 

(3.3) 

Obr. 56 Dílčí části pro výpočet objemu 
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(3.4) 
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 Výpočet jednotlivých přetvoření, rychlosti přetvoření, deformačních odporů a sil 
Do konstitutivní rovnice dle Johnson-Cooka je nutné zjistit rychlost deformace. K tomu 

je třeba znát rychlost beranu lisu, proto se předběžně volí lis TPM-16. Rychlost beranu se 
zjistí pomocí vztahu: v = st ∙ 10 = 2 ∙ n ∙ h60 ∙ 10 , 

kde v0 je okamžitá rychlost pohybu nástroje [m⋅s-1], 
sbrn je celková dráha beranu [mm], 
nbrn je počet zdvihů beranu [min-1], 
hbrn je zdvih beranu [mm]. v = 2 ∙ 70 ∙ 17060 ∙ 10 = 0,40 m ∙ s  

 2. operace – dopředné protlačování kuželové části 

Logaritmické přetvoření pro 2. operaci, viz vzorec 2.5: φ = ln dd = ln 2410,5 = |1,6534| = 1,6534 

Rychlost přetvoření pro 2. operaci, viz rovnice 2.10: φ̇ = 2 ∙ 1000 ∙ v ∙ rr ∙ tan α = 2 ∙ 1000 ∙ 0,40 ∙ 125,25 ∙ tg 45 = = 796,11 s  

Přirozený přetvárný odpor pro 2. operaci dle rovnice 2.11 a tabulky 12: σ = (σ + B ∙ φ ) ∙ 1 + C ∙ ln φ̇φ̇ ∙ 1 − T − TT − T = 

= (375 + 580 ∙ 1,6534 , ) ∙ 1 + 0,02 ∙ ln 796,111 ∙ 1 − 23 − 201500 − 20 ,
= 1 268,51 MPa 

Deformační odpor dle Feldmanna pro 2. operaci dle rovnice 2.32: 
Pro výpočet deformačního odporu byla zvolena metoda dle Feldmanna, protože 

u větších vrcholových úhlů redukčního kuželu hodnota deformačního odporu roste 
strměji než u metody dle Gubkina. Tím je zaručena dostatečná tvářecí síla pro protlačení 
požadovaného kuželu, jehož tvar je patrný na obrázku 57.  

Obr. 57 Geometrický model pro 2. operaci 

(3.5) 

(3.6) 
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σ = σ + σ2 ∙ 1 + fπ ∙ α180 ⋅ ln dd  + 23 ⋅ π ∙ α180 + 4 ∙ f ∙ H − hd ∙ σ = 

 = 1268,51 + 3752 ∙ 1 + 0,05π ∙ 45180 ∙ ln 2410,5 + 23 ∙ π ∙ 45180 + 

+4 ∙ 0,05 ∙ 26,47 − 6,7524 ∙ 375 = 1 937,04 MPa 

Síla potřebná pro 2. operaci, dle rovnice 2.56: F = σ ∙ S = σ ∙ π ∙ d4 = 1937,04 ∙ π ∙ 244 = 876,3 kN 
 3. operace – zpětné protlačování vnitřního otvoru s kuželovým zakončením 

Logaritmické přetvoření pro 3. operaci, viz rovnice 2.9: φ = ln d − dd = ln 24 − 1624 = |−5878| = 0,5878 

φ = ln d − dd = ln 24 − 1324 = |−0,3473| = 0,3473 

φ = ln d − dd = ln 24 − 924 = |−0,1515| = 0,1515 φ = |φ | = 0,5878 

Rychlost přetvoření pro 3. operaci, viz rovnice 2.10: φ̇ = 1000 ∙ v∆h = 1000 ∙ vh − h = 1000 ∙ 0,426,47 − 5,5 = 19,07 s  

 

Obr. 58 Geometrický model pro 3. operaci 

(3.7) 
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Přirozený přetvárný odpor pro 3. operaci dle rovnice 2.11 a tabulky 12: σ = (σ + B ∙ φ ) ∙ 1 + C ∙ ln φ̇φ̇ ∙ 1 − T − TT − T = 

= (375 + 580 ∙ 0,5878 , ) ∙ 1 + 0,02 ∙ ln 19,071 ∙ 1 − 23 − 201500 − 20 ,
= 866,63 MPa 

Deformační odpor dle Siebela pro 3. operaci dle rovnice 2.55: 
Jelikož v tomto případě není splněna podmínka pro hodnotu přetvoření mezi 0,7 a 0,9, 

viz rovnice 2.34, nelze využít výpočtu deformačního odporu dle Dippera. Podmínky pro 
výpočet pomocí vztahu dle Storožev-Popova jsou sice splněny, ale poměr mezi průměrem 
otvoru a vnějším průměrem se nachází na horní hranici, jelikož je roven 0,67. Proto byl 
pro výpočet využit vztah dle Siebela, viz rovnice 2.55.  σ = 1,152 ∙ σ ∙ dd ∙ log dd − d + dd − d ∙ log dd + log dd − d  σ = 1,152 ∙ 866,63 ∙ 2416 ∙∙ log 2424 − 16 + 2424 − 16 ∙ log 2416 + log 1624 − 16= 1 779,73 MPa 
Síla potřebná pro 3. operaci, dle rovnice 2.56: F = σ ∙ S = σ ∙ π ∙ d4 = 1 779,73 ∙ π ∙ 164 = 357,8 kN 

 Výpočet celkové tvářecí síly a jmenovité síly stroje F = F + F = 876,3 + 357,8 = 1234,1 kN 
Aby nedošlo k přetížení stroje, musí být jeho jmenovitá síla alespoň o třicet procent větší, 

než je potřebná celková tvářecí síla. F ≥ 1,3 ∙ F = 1,3 ∙ 1234,1 = 1604,33 ≅ 1 600 kN 

 Výpočet radiálního napětí na stěny průtlačnic v jednotlivých operacích 
Pro zjištění radiálního napětí v druhé operaci se z podmínky plasticity, viz vztah 2.20, 

vyjádří radiální napětí: σ = σ − σ = 1 937,04 − 1 268,51 = 668,53 MPa. 
Zjištěná hodnota radiálního napětí na stěnu průtlačnice nepřekračuje 1 000 MPa, a tak 

průtlačnice v druhé operaci nemusí být zapouzdřená. 
Ke zjištění radiálního napětí ve třetí operaci se využije vztah dle Dippera, viz 

rovnice 2.45, kde za zD nabývá hodnoty h3b a f DSTŘ se vypočte dle vztahu 2.38: σ = 4 ∙ f + 0,52d − d ∙ (h − h ) + 1 ∙ σ
= 4 ∙ 0,05 + 0,5224 − 16 ∙ (5,5 − 5,5) + 1 ∙ 866,63 = 866,63 MPa. 

Ani ve třetí operaci nedosahuje napětí na stěnu průtlačnice 1 000 MPa, proto se 
průtlačnice ani zde nebude zapouzdřovat. 

 

(3.8) 

(3.9) 



53 
 

 Ověření výpočtů pomocí simulace MKP 
Vypočtené hodnoty lze ověřit metodou konečných prvků. Za tímto účelem byl využit 

simulační program Simufact Forming. Do programu se vložily 3D modely nástrojů 
a polotovaru vytvořené pomocí 
programu Autodesk Inventor 
Professional. Program následně 
jednotlivé modely rozloží na 
konečný počet prvků, v tomto 
případě čtyřúhelníkovou síť, viz 
obrázek 59. Dále bylo nutné zadat 
materiálový model a parametry 
tvářecího procesu. 

Jako vyhodnocované veličiny se 
zvolilo logaritmické přetvoření, 
průběh tvářecí síly a tok materiálu 
v jednotlivých operacích. 

Na obrázku 60 lze vidět 
výsledek simulace pro logaritmické 
přetvoření. Nasimulované hodnoty 
přetvoření uvnitř součásti se 
výrazně neliší od hodnot 
spočtených. V hlavě matice po třetí 
operaci dosáhne přetvoření hodnoty 
1,79, což se blíží teoreticky zjištěné 
hodnotě 1,6534. Velikost 
přetvoření v těle matice dosahuje 
velikosti přibližně 1,28.  Obr. 59 Rozdělení modelů na konečné prvky 

vyhazovač 

průtlačnice 
tvářený materiál 

průtlačník 

2. operace 

3. operace 

Obr. 60 Průběh přetvoření v jednotlivých operacích 
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Tato hodnota se od té teoretické liší více, což může být způsobeno přesnějším výpočtem 
programu, který započítává kromě změny průřezu i další parametry jako například zbrzdění 
materiálu. Vysoké hodnoty přetvoření, které se vyskytují na vnitřním povrchu protlačku, 
nejsou pro obrobenou součást příliš rozhodující, jelikož vnitřní průměr se bude obrábět na 
větší rozměr a na konci těla se bude řezat závit, tudíž přetvoření ve výsledné součásti bude 
po celé délce rovnoměrné.  Teoreticky vzniklé mikrotrhliny tedy budou odstraněny.  

Výsledek simulace toku materiálu po 
jednotlivých operacích je patrný na 
obrázku 61. Tok znázorňují tzv. 
flowlines, což jsou linky spojující 
předem dané jednotlivé body.  

Protlačovací sílu pro jednotlivé 
operace zjištěnou pomocí MKP lze vidět 
na obrázku 62. Maximální hodnota 
protlačovací síly pro druhou operaci 
dosahuje až 3 000 kN, ale tato hodnota 
není relevantní, jelikož již dochází ke 
stlačování materiálu nikoliv ke změně 
tvaru. Odpovídající hodnota je přibližně 
1 000 kN. Vypočtená síla dosahuje 
876,3 kN, proto se od simulace příliš 
neliší. Tvářecí síla v třetí operaci nabývá 
necelých 600 kN, přičemž vypočtená síla 
se rovná 357,8 kN. Tato větší odchylka 
může být způsobena započítáním změn 
v materiálu po druhé tvářecí operaci při 
výpočtu pomocí programu.  Celková tvářecí síla zjištěná pomocí simulace vychází přibližně 
1 600 kN, což je o necelých 30 % více než u tvářecí síly vypočtené manuálním výpočtem. 

Jmenovitá síla stroje by tedy dle simulace měla dosahovat alespoň 2 100 kN. Při výběru 
konkrétního stroje bude přihlédnuto k této hodnotě, aby byla zajištěna bezpečnost celého 
procesu tváření a nedošlo k přetížení nebo naopak k nedotváření protlačku.  

Obr. 61 Linky znázorňující tok materiálu 
– flowlines 

polotovar 
protlaček po 

2. operaci 

výsledná 
součást 

500 

400 

300 

200 

100 

0 
0 

Obr. 62 Průběh tvářecí síly v jednotlivých operacích 
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3.3 Volba stroje [11], [32] 
Volba tvářecího stroje se provádí na základě potřebné celkové tvářecí síly, která dosahuje 

velikosti 1 234,1 kN. Jmenovitá síla stroje by dle teoretických výpočtů měla být nejméně 
1 600 kN a dle simulace alespoň 2 100 kN. Mezi další důležité parametry se také řadí zdvih 
beranu, rozměry pracovního prostoru a počet pracovních pozic. V reálném provozu se většinou 
používají již dostupné stroje, protože pořizovací náklady na nový stroj jsou mnohem vyšší než 
náklady vzniklé neefektivitou dostupného stroje. 

Pro výrobu upínací matice byl zvolen postupový automat TPD 630 od Šmeralových závodů, 
viz obrázek 63, jehož jmenovitá síla dosahuje 6 000 kN, což je s ohledem na vypočtené hodnoty 
s velkou rezervou dostačující. Stroj byl vybrán z důvodu vhodného počtu tvářecích operací 
a rozměrů pracovního prostoru. Další parametry stroje jsou uvedeny v tabulce 13. 
Mezioperační přesun zajišťují kleštiny.  

Tab. 13 Parametry tvářecího automatu TPD 630 [32 ] 
Parametr Hodnota Jednotka 

Jmenovitá síla 6 000 kN 
Maximální 
rozměry 
součásti 

průměr 50 mm 

délka 60 mm 

Umístění 
lisovnic 

průměr 170 mm 

rozteč 180 mm 

Počet zdvihů beranu 40 min-1 

Zdvih beranu 150 mm 

Výkon hlavního elektromotoru 55 kW 
Výkon elektromotoru pro přestavení 
beranu 6 kW 

Celková hmotnost 35 000 kg 
 

Obr. 63 Tvářecí automat TPD 630 [32] 
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3.4 Návrh postupového nástroje [31], [32] 
Postupový nástroj se skládá ze dvou částí. V dolní nepohyblivé části jsou umístěny 

průtlačnice s vyhazovači pro druhou i třetí operaci a v horní pohyblivé části se nachází 
průtlačníky. Vzájemnou polohu všech funkčních nástrojů v jednotlivých tvářecích operacích 
lze vidět na obrázku 64, kde průtlačníky jsou vyznačeny červenou barvou, průtlačnice šedou 
a vyhazovače zelenou barvou. Rozměry postupového nástroje jsou dány velikostí pracovního 
prostoru stroje, viz tabulka 13. Jelikož vybraný stroj má prostor pro tři tvářecí operace, bude 
jedna pozice neobsazena. U pohyblivé části postupového nástroje se kladou vyšší požadavky 
na přesné a tuhé provedení a zároveň také exaktní vedení. Mezioperační přesun protlačků je 
zajištěn kleštinami. Podrobné složení postupového nástroje je uvedeno ve výkresové 
dokumentaci, viz příloha DP-182644-02-2 a DP-182644-03-4. 

 Konstrukce průtlačnic 
Průtlačnice pro jednotlivé operace, viz obrázek 65, byly navrženy dle obrázku 32 

a tabulky 8 pro dopředné protlačování a dle obrázku 34 a tabulky 9 pro protlačování zpětné. 
Rozměry průtlačnic se řídí 
dle normy ČSN 22 7005 
s ohledem na požadované 
rozměry součásti 
a konstrukční požadavky. 
Materiálem pro průtlačnice 
byla zvolena nástrojová ocel 
ČSN 19 436. Jelikož zde 
nedochází k extrémnímu 
namáhání, kvalitnější a tím 
i dražší karbidy wolframu či 
kobaltu vycházejí 
neekonomicky. Průtlačnice 
pro druhou operaci ani pro Obr. 65 Řez průtlačnicemi pro jednotlivé operace 

2. operace 

3. operace 

Obr. 64 Poloha průtlačníků v jednotlivých operacích 

2. operace 

3. operace 

začátek tvářecího procesu 
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třetí operaci není nutné zapouzdřovat, protože radiální tlaky nedosahují kritické hodnoty 
1000 MPa. Průtlačnice budou mechanicky upnuty do spodní části tvářecího nástroje.  

Podrobné rozměry a tolerance jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci, viz příloha  
DP-182644-05-4 a DP-182644-08-4. 

 Konstrukce průtlačníků 
Rozměry a provedení průtlačníků byly voleny dle 

obrázku 27 a tabulky 5 pro průtlačník pro druhou 
operaci a dle obrázku 29 a tabulky 7 pro třetí operaci. 
Výsledné tvary průtlačníků se tudíž řídí dle normy pro 
protlačovací nástroje ČSN 22 7005. Čelo průtlačníku 
pro třetí operaci však bylo upraveno tak, aby 
odpovídalo požadovanému tvaru, jak lze vidět na 
obrázku 66. Dále je na tomto obrázku patrná fazeta, 
která slouží k odlehčení dříku průtlačníku. Pro 
průtlačníky byl zvolen stejný materiál jako pro 
průtlačnice, a to nástrojová ocel ČSN 19 436. Upínací 
část průtlačníků je kuželového tvaru, aby bylo 
dosaženo rychlého vystředění při upnutí nástroje.  

Podrobná geometrie průtlačníku pro druhou i třetí 
tvářecí operaci je uvedena ve výkresové dokumentaci, 
viz příloha DP-182644-04-4 a DP-182644-07-4. 

 Konstrukce vyhazovačů 
Vyhazovače se v obou operacích podílí na kvalitě 

tvářené součásti, jelikož tvarují čelo součásti. Proto se 
musí i u vyhazovačů dbát na kvalitu a zpracování jejich 
čela, viz obrázek 67. Čelo vyhazovačů je stejné pro obě 
dvě tvářecí operace. Aby byl zaručen pohyb vyhazovače 
v průtlačnici, musí se zvolit uložení se zaručenou vůlí. 
Konktrétně pro teplotu 20 ˚C se volí uložení H7/f7. 
Materiál zvolený pro vyhazovače je stejný jako pro 
průtlačníky a průtlačnice, viz tabulka 10.  

Konstrukce průtlačníků s rozměry a tolerancemi pro 
druhou i třetí tvářecí operaci je uvedena též ve výkresové 
dokumentaci, viz příloha DP-182644-06-4 
a DP-182644-09-4. 

 
 

 
  

Obr. 66 Čelo průtlačníku 
pro 3. operaci 

Obr. 66 Čelo vyhazovačů 
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4 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ [20], [25], [27], [30] 
Výsledná produktivita závisí převážně na vhodně zvolené technologii a také na množství 

vyrobených kusů za jeden rok, přičemž se hodnotí jak z technického, tak z ekonomického 
hlediska. Technologie tváření také zaručuje lepší jakost povrchu. Při porovnání výroby matice 
technologií tváření a třískového obrábění se při tváření dosahuje vyšší produktivity pro určitý 
minimální počet kusů v sérii. Cílem ekonomického zhodnocení bude stanovit cenu tvářené 
součásti. Dále se stanoví rovnovážný bod, což je určitý počet kusů, při kterém se ekonomika 
dostává ze ztrátové výroby do ziskové. 
Technické hodnocení 

Tvářená součást oproti obráběné se obecně vyznačuje menší variabilitou rozměrů a tvarů, 
což je patrné i u řešené upínací matice. Dělení polotovarů se bude provádět řezáním, jelikož při 
stříhání dochází ke změně průřezu, čímž by nebylo zaručeno snadné vložení polotovaru do 
nástroje. Jako polotovar byla vybrána kruhová tyč tažená za studena s úchylkou f9 od firmy 
Ferona a. s.  

Jelikož zápichy a závit nelze tvářet, nebo jen velmi obtížně, musí se tyto plochy obrobit. 
I tak se množství odpadního materiálu sníží z 58 % pro kompletně obrobenou matici na 7,7 % 
pro tvářenou matici. Náklady na tvářecí nástroje, oproti nástrojům obráběcím, jsou násobně 
vyšší, ale jelikož mají delší životnost, tak v porovnání ceny nástroje na kus vycházejí levněji. 
Ekonomické hodnocení 

V ekonomickém hodnocení se provede výpočet ceny zvolené technologie. Nejprve se zjistí 
přímé náklady, mezi které se řadí náklady na materiál, náklady na mzdy obsluhy stroje, náklady 
na elektrickou energii vztažené na jeden výrobek. Dále se provede vyhodnocení tržeb a určení 
rovnovážného bodu. Rozdělení položek v prodejní ceně je uvedeno v tabulce 14. 

Ve výpočtu ceny výrobku nebude zahrnuto dělení polotovaru a obrábění funkčních rozměrů, 
dále nebude zahrnovat podrobný výpočet režijních nákladů (konstrukční a technologičtí 
pracovníci, náklady na prostory, administrativu atp.). Pro výpočet celkových nákladů se pro 
režii použije obecný faktor 2,2 přímých nákladů výroby. 
 Přímé náklady na materiál 

 Hmotnost jedné tyče: m = ρ ∙ V10 = ρ ∙ π ∙ D4 ∙ 10 ∙ L = 7,85 ∙ π ∙ 244 ∙ 10 ∙ 6000 = 21,31 kg, 
kde mt je hmotnost jedné tyče [kg], 

ρ je hustota oceli [g⋅cm-3], 
Vt je objem jedné tyče [mm3], 
Lt je délka tyče [mm], 
D0 je výchozí průměr tyče (polotovaru) [mm]. 

Tab. 14 Rozložení ceny výrobku [20] 
Přímé náklady na materiál 

Vlastní 
náklady 
výroby 

Vlastní 
náklady 
výkonů 

Úplné 
vlastní 
náklady 
výkonů 

Výrobní 
cena Prodejní 

cena 

Přímé náklady na mzdy 
Ostatní přímé náklady 
Výrobní režie 
Správní režie 
Odbytové náklady 
Zisk 
Odbytové a obchodní přirážky a srážky 

(4.1) 
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 Cena jedné tyče: 
Cena tyčového materiálu, která dosahuje 39,- Kč za kilogram, byla zjištěna v eshopu 

firmy Ferona a. s. C = C ∙ m = 39 ∙ 21,31 = 830,7 Kč, 
kde Ct je cena jedné tyče [Kč], 

Cm je cena 1 kg tyčového materiálu [Kč⋅kg-1]. 
 Počet ústřižků z jedné tyče: 

Při výpočtu počtu kusů kalot z jedné tyče se musí brát v potaz i množství materiálu, 
které připadne na prořez, což dosahuje u daného polotovaru přibližně 10 %.  n = L1,1 ∙ h = 60001,1 ∙ 23,4 = 233,1 → 233 ks, 

kde nk je počet kalot z jedné tyče [ks], 
h0 je výška kaloty [mm]. 

 Cena materiálu na jeden kus: C = Cn = 830,7233 = 3,57 Kč ∙ ks , 
kde Cmks je cena materiálu na kus výrobku [Kč⋅ks-1]. 

 Využitelnost materiálu: η = n ∙ m1000 ∙ m = 233 ∙ 83,021000 ∙ 21,31 = 0,908 → 90,8 %, 
kde ηm je využitelnost materiálu [-]. 

 Cena odpadu na jeden kus: C = η ∙ m ∙ Cš𝑛 = 0,908 ∙ 21,31 ∙ 3233 = 0,25 Kč ∙ ks , 
kde Coks je cena odpadu [Kč], 

Cš je výkupní cena za kilogram šrotu [Kč⋅kg-1]. 
 Výsledná cena materiálu na jeden kus: C = C − C = 3,57 − 0,25 = 3,32 Kč ∙ ks , 

kde Cks je výsledná cena materiálu na jeden kus [Kč⋅ks-1]. 
 Přímé (jednicové) náklady na mzdy 

 Výrobní čas jednoho kusu: t = t60 + t60 ∙ n = 18060 + 2060 ∙ 233 = 0,00164 h, 
kde tks je výrobní čas jednoho kusu [h], 

tA1 je strojní čas výroby jednoho kusu [min], 
tB1 je přípravný čas jednoho kusu [mim]. 

 Přímé náklady na mzdy na jeden kus: PN = t ∙ M = 0,00164 ∙ 300 = 0,492 Kč ∙ ks , 
kde PNmzdy jsou přímé náklady na mzdy přepočtené na jeden kus [Kč⋅ks-1], 

Mt je hodinová mzda zaměstnance [Kč⋅h-1]. 
 
 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 

(4.9) 
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 Přímé náklady na energii na jeden kus PN = P ∙ η ∙ t60 ∙ C = 61 ∙ 0,7 ∙ 18060 ∙ 4,16 = 0,037 Kč ∙ ks , 
kde PNenrg jsou přímé náklady na energii přepočtené na jeden kus [Kč⋅ks-1], 

P je příkon stroje [kWh], viz tabulka 13, η je efektivita stroje [-], 
Cenrg je cena energie za kilowatthodinu [Kč⋅kWh-1]. 

 Celkové přímé náklady na jeden kus PN = C + PN + PN = = 3,32 + 0,037 + 0,492 = 3,849 Kč ∙ ks , 
kde PNcelk jsou celkové přímé náklady na výrobu jednoho kusu [Kč⋅ks-1]. 

 Nepřímé (režijní) náklady 
Režijní náklady jsou výdaje, které přímo nesouvisí s výrobou dané součásti, ale jsou 

nutné pro samotný chod podniku. Do režijních nákladů se tedy řadí mzdy konstruktérů 
a technickoadministrativních pracovníků, nepřímé náklady na energie (vytápění, svícení) 
atp. Jelikož celkové náklady na chod podniku nejsou známy, bude použit již výše zmíněný 
režijní koeficient 2,2 celkových přímých nákladů. NN = PN ∙ k = 3,825 ∙ 2,2 = 8,468 Kč ∙ ks , 

kde NNcelk jsou celkové nepřímé náklady na výrobu jednoho kusu [Kč⋅ks-1], 
kn je koeficient nepřímých nákladů [-]. 

 Celkové náklady na výrobu jednoho kusu N = PN + NN = 3,849 + 8,468 = 12,32 Kč ∙ ks , 
kde Ncelk jsou celkové náklady na výrobu jednoho kusu [Kč⋅ks-1]. 

 Cena jednoho kusu po započtení zisku 50% C = N ∙ 1 + k100 = 12,32 ∙ 1 + 50100 = 18,48 Kč ∙ ks , 
kde Cv je výsledná cena za kus po započtení zisku [Kč], 

kz je koeficient zisku [%]. 
 Fixní náklady 

Fixní náklady se s počtem vyrobených kusů v sérii nemění. Řadí se mezi ně například 
pořizovací náklady na stroj, často ve formě splátek úvěru, či nástroje (v případě stejné 
životnosti nástroje jako velikost série). Jelikož očekáváná velikost série zadané součásti 
nebude dosahovat statisícových velikostí, nákup nového tvářecího automatu by nebyl 
ekonomicky výhodný. Bude tedy počítáno s použitím bazarového tvářecího automatu. Fixní 
náklady tak byly stanoveny na hodnotu 300 000,- Kč. V této částce jsou zahrnuty náklady 
na nástroje a pořizovací cena stroje. V případě použití již zakoupeného stroje se tato částka 
dále sníží.  

 Určení rovnovážného bodu 
Rovnovážný bod je počet kusů, při kterém se výroba dané součásti stává ze ztrátové 

ziskovou. Zjistí se vyjádřením počtu kusů při rovnosti celkových nákladů na sérii 
a celkových tržeb za sérii.  
 Celkové náklady na sérii: N = N ∙ n + N = 12,32 ∙ n + 300 000, 

kde Ncs jsou celkové náklady na výrobu celé série [Kč], 
ns je celkový počet kusů v sérii [ks]. 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 



61 
 

 Celkové tržby za sérii: C = C ∙ n = 18,48 ∙ n , 
kde Ccs jsou celkové tržby za sérii [Kč]. 

 Určení rovnovážného bodu: N = C → N ∙ n + N = C ∙ n → n = NC − N = = 300 00018,48 − 12,32 = 48 701 ks, 
kde nRB je velikost série při rovnovážném bodu [ks]. 

Výsledná cena součásti s 50 % ziskem byla stanovena na 18,48 Kč. Z ekonomického 
hlediska bude tedy třeba mít odbyt pro alespoň 48 701 kusů, aby se výroba matice dostala do 
zisku, jak je patrné v grafu, viz obrázek 68. V případě nižšího odbytu by se musela zvýšit cena 
tvářené součásti. Odběratelem bude firma, která součást obrobí na požadované rozměry 
a přesnosti, a následně s dalším ziskem prodá koncovému zákazníkovi. Tudíž výsledná cena 
hotové matice bude vyšší. 

 
 
  

(4.16) 

(4.17) 
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62 
 

5 ZÁVĚRY 

Předmětem diplomové práce byla výroba upínací matice vstřikovací trysky pro motor  
Tatry T148 z materiálu 12 050. Na začátku práce byly nastíněny možné technologie výroby. 
S ohledem na produktivitu výroby, hospodárnost a požadavky na kvalitu byla zvolena 
technologie objemového tváření za studena, konkrétně protlačování. Na tuto technologii byla 
následně zaměřena literární rešerše.  

V další části práce byly navrhnuty čtyři varianty výroby, ze kterých byla vybrána varianta B, 
a to z důvodu rovnoměrného rozložení deformace, počtu potřebných tvářecích operací 
a využitelnosti materiálu. Jako polotovar byla zvolena kruhová tyč tažená za studena o průměru 
24 mm s tolerancí f9 délky 6 000 mm, která se nařeže na kaloty o výšce 23,4 mm.  

Pro zvolenou variantu byly provedeny výpočty procesních parametrů – deformace a její 
rychlosti, přirozeného přetvárného odporu, deformačního odporu a tvářecí síly. Celková tvářecí 
síla zjištěná manuálním výpočtem dosahuje 1 234,1 kN. Součástí práce bylo ověření velikosti 
radiálních napětí na stěny průtlačnic, přičemž jejich velikost ani v jednom případě nepřesáhla 
kritickou hodnotu 1 000 MPa, tudíž nebylo nutné průtlačnice zapouzdřovat. Deformace 
a tvářecí síly v jednotlivých operacích byly následně ověřeny simulací pomocí programu 
Simufact Forming. Výsledné hodnoty zjištěné simulací byly přibližně o 30 % vyšší než 
manuálně vypočtené, jelikož simulační program lépe počítá s pasivními odpory. Poté proběhla 
volba stroje, u které bylo přihlédnuto k hodnotám zjištěných simulací. Jmenovitá síla stroje by 
tedy měla být alespoň 2 100 kN. Pro výrobu součásti byl vybrán třípostupový automat od 
Šmeralových závodů TPD 630, jehož jmenovitá síla dosahuje 6 000 kN, což zajišťuje 
bezpečnou vyrobitelnost součásti. Pro zvolený lis byl následně navrhnut postupový nástroj. 

V poslední části diplomové práce bylo provedeno technicko-ekonomické zhodnocení, ve 
kterém byly za účelem zjištění výrobní ceny vypočteny přímé náklady na materiál, mzdy 
a energie a také nepřímé náklady. Po započtení 50 % zisku byla určena výsledná cena součásti 
na 18,48 Kč. Následně se určil rovnovážný bod nákladů a zisků výroby, který při daném zisku 
nastává u množství 48 701 kusů. V případě, že nebude dostatečný odbyt, bude nutné pro 
zachování ziskovosti výroby navýšit procento zisku, a tím i cenu výsledné součásti. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení Legenda Jednotka 
Aj měrná přetvárná práce [J⋅mm-3] 
B experimentálně stanovený parametr [-] 
bD výška dna protlačku při zpětném protlačování dle Dippera [mm] 
C experimentálně stanovený parametr [-] 
Ccs tržby za celou sérii [Kč] 
Cenrg cena energie za kilowatthodinu [Kč⋅kWh-1] 
Cks výsledná cena materiálu na jeden kus [Kč⋅ks-1] 
Cm cena 1kg tyčového materiálu [Kč⋅kg-1] 
Cmks cena materiálu na kus výrobku [Kč⋅ks-1] 
Coks cena odpadu na kus [Kč⋅ks-1] 
Cš výkupní cena za kilogram šrotu [Kč⋅kg-1] 
Ct cena tyče [Kč] 
Cv výsledná cena za kus po započtení zisku [Kč⋅ks-1] 
D0 průměr tyče [mm] 
DD vnější průměr protlačku pro zpětné protlačování dle Dippera [mm] 
dD vnitřní průměr protlačku pro zpětné protlačování dle Dippera [mm] 
DFI průměr polotovaru pro dopředné duté protlačování dle Feldmanna [mm] 
Dfin průměr po dokončení operace [mm] 
DGI průměr válcového zásobníku dle Gubkina [mm] 
DGII okamžitý průměr redukčního kuželu dle Gubkina [mm] 
DGIII průměr kalibračního očka dle Gubkina [mm] 
Dk průměr větší podstavy [mm] 
dk průměr menší podstavy [mm] 
Dpoč počáteční průměr [mm] 
dv průměr základny válce [mm] 
f součinitel tření [-] 
F tvářecí síla [N] 
fDI součinitel tření mezi materiálem a povrchem průtlačnice dle Dippera [-] 
fDSTŘ střední hodnota součinitele tření při zpětném protlačování dle Dippera [-] 
fF součinitel tření ve válcovém dle Gubkina [-] 
fGI součinitel tření ve válcovém zásobníku dle Gubkina [-] 
fGII součinitel tření v redukčním kuželu dle Gubkina [-] 
fGIII součinitel tření v kalibračním očku dle Gubkina [-] 
Fj jmenovitá síla stroje [kN] 
h vztažná výška [mm] 
h0 výška polotovaru [mm] 
hbrn zdvih beranu [mm] 
hi výška polotovaru [mm] 
hk výška komolého kuželu [mm] 
hv výška válce [mm] 
kn koeficient nepřímých nákladů [-] 
kz koeficient zisku [%] 
LFI výška polotovaru pro dopředné duté protlačování dle Feldmanna [mm] 
LGIII okamžitá výška kalibračního očka dle Gubkina [mm] 
Lt délka tyče [mm] 
m exponent citlivosti na rychlost deformace [-] 
mp hmotnost polotovaru [g] 
Mt hodinová mzda zaměstnance [Kč⋅h-1] 
n exponent zpevnění [-] 
nbrn počet zdvihů beranu [min-1] 
Ncelk celkové náklady na výrobu jednoho kusu [Kč⋅ks-1] 



 
 

Označení Legenda Jednotka 
Ncs celkové náklady na výrobu celé série [Kč] 
nk počet kalot z jedné tyče [ks] 
NNcelk celkové nepřímé náklady na výrobu jednoho kusu [Kč⋅ks-1] 
nRB velikost série při rovnovážném bodu [ks] 
ns celkový počet kusů v sérii [ks] 
P příkon stroje [kWh] 
PNcelk celkové přímé náklady na výrobu jednoho kusu [Kč⋅ks-1] 
PNenrg přímé náklady na energii přepočtené na jeden kus [Kč⋅ks-1] 
PNmzdy přímé náklady na mzdy přepočtené na jeden kus [Kč⋅ks-1] 
S plocha průřezu činné části pod nástrojem [mm2] 
S0 počáteční plocha průřezu [mm2] 
S1 konečná plocha průřezu  [mm2] 
sbrn celková dráha beranu [mm] 
sD tloušťka stěny protlačku při zpětném protlačování [mm] 
Si plocha průřezu polotovaru [mm] 
T teplota v průběhu tvářecího procesu [K] 
T* homologická teplota [-] 
T0 referenční teplota při statické mezi kluzu [K] 
tA1 strojní čas výroby jednoho kusu [min] 
tB1 přípravný čas jednoho kusu [min] 
tks výrobní čas jednoho kusu [h] 
Tm Teplota tavení tvářeného materiálu [K] 
V objem protlačku [mm3] 
v0 okamžitá rychlost pohybu nástroje [m⋅s-1] 
V1 objem většího válce [mm3] 
V2 objem většího komolého kuželu [mm3] 
V3 objem menšího válce [mm3] 
V4 objem menšího komolého kuželu [mm3] 
Vc celkový objem součásti [mm3] 
Vk objem komolého kuželu [mm3] 
Vt objem jedné tyče [mm3] 
Vv objem válce [mm3] 
zGI okamžitá výška ve válcovém zásobníku dle Gubkina [mm] 
zGIII okamžitá výška v kalibračním očku dle Gubkina [mm] 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 
 

Označení Legenda Jednotka α poloviční úhel redukčního kužele [˚] ∝ poloviční úhel redukčního kuželu  [rad] 
ε poměrné přetvoření [-] 
η efektivita stroje [-] 
ηm využitelnost materiálu [-] 
μ Poissonovo číslo [-] 
ρ hustota materiálu polotovaru [g⋅cm-3] 
σ0 mez kluzu stanovená z kompresních testů [MPa] 
σd deformační odpor [MPa] 
σdD deformační odpor dle Dippera [MPa] 
σdF deformační odpor pro dopředné protlačování dle Feldmanna [MPa] 
σdFo deformační odpor pro dopředné duté protlačování dle Feldmanna [MPa] 
σdG deformační odpor pro dopředné protlačování dle Gubkina [MPa] 
σdS deformační odpor dle Sachse [MPa] 
σdSb deformační odpor dle Siebela [MPa] 
σdSP deformační odpor dle Storožev-Popova [MPa] 
σn normálové napětí [MPa] 
σp přirozený přetvárný odpor [MPa] 
σpDI přirozený přetvárný odpor pro druhou část dle Dippera [MPa] 
σpDII přirozený přetvárný odpor při zpětném protlačování dle Dippera [MPa] 
σpF přirozený přetvárný odpor pro dopředné duté protlačování dle Feldmanna [MPa] 
σpGII přirozený přetvárný odpor v redukčním kuželu dle Gubkina [MPa] 
σpGIII přirozený přetvárný odpor v kalibračním očku dle Gubkina [MPa] 
σpGS střední přetvárný odpor dle Gubkina [MPa] 
σpS střední přetvárný odpor [MPa] 
σrDI radiální napětí v první části dle Dippera [MPa] 
σrDIISTŘ střední radiální napětí v druhé části dle Dippera [MPa] 
σrGI radiální napětí ve válcovém zásobníku dle Gubkina [MPa] 
σrGIII radiální napětí v kalibračním očku dle Gubkina [MPa] 
σzDII osové napětí v druhé části dle Dippera [MPa] 
σzGI osové napětí ve válcovém zásobníku dle Gubkina [MPa] 
σzGIII osové napětí v kalibračním očku dle Gubkina [MPa] 
σϕGII radiální napětí ve stěně redukčního kuželu [MPa] 
τ třecí napětí [MPa] 
τfDI smykové napětí v první části dle Dippera [MPa] 
τfDII smykové napětí v druhé části dle Dippera [MPa] 
τfGI smykové napětí ve válcovém zásobníku dle Gubkina [MPa] 
τfGII smykové napětí v redukčním kuželu dle Gubkina [MPa] 
τfGIII smykové napětí v kalibračním očku dle Gubkina [MPa] 
φ logaritmické přetvoření [-] 
φDI logaritmické přetvoření v první části dle Dippera [-] 
φDII logaritmické přetvoření v druhé části dle Dippera [-] 
φDIII logaritmické přetvoření v třetí části dle Dippera [-] φ̇ rychlost deformace [s-1] φ̇  referenční rychlost deformace [s-1] φ̇  rychlost přetvoření pro druhou operaci [s-1] φ̇  rychlost přetvoření pro třetí operaci [s-1] 
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Ocel 12 050

Materiál :  Uhlíková ocel k zušlechťování a povrchovému kalení

Označení :   ČSN 41 2050  (dále jen ocel 12 050)

Zahraniční ekvivalenty  -označení
ISO C60E4    ISO 683-1-87
EURO C45        EN 10083-2-91
Německo C45        DIN 17200-84   ( 1.1191)
Velká Británie C45        BS EN 100083-2-91
USA Gr.1043      ASTM A510

Polotovar:  Tyč válcovaná  za tepla  φ 14 mm

Chemické složení v %:

C Mn Si Cr Ni Cu P S
dle ČSN 0,42

0,50
0,50
0,80

0,17
0,37

max
0,25

max.
0,30

max
0,30

max
0,040

max.
0,040

aktuální
stav

0,51 0.69 0,25 0,15 0,00 0,12 0,023 0,017

Výchozí stav :  12 050.1 - normalizačně žíhaný

Mechanické vlastnosti dle ČSN 41 20 50  1)

12 050.1
Mez kluzu                          Rp0,2 MPa min. 325
Mez pevnosti                     Rm MPa min. 540
Tažnost                              A5 % min  17
Tvrdost HB max 225
Kontrakce                            Z %
Modul pružnosti v tahu       E GPa 211
Modul pružnosti ve smyku G GPa 79

                      Poznámky:
 1)   Lexikon technických materiálů

Aktuální stav:  12 050.3 - měkce žíhaný

Mechanické vlastnosti ( zkušební tyče dle ČSN 42 03 15)

12 050.3
700oC
24 hod

Mez kluzu                        Rp0,2 MPa 281
Mez pevnosti                    Rm MPa 606
Tažnost                              A5 % 29
Tvrdost HV10 166
Kontrakce                            Z % 50,3
Modul pružnosti v tahu       E GPa 204

Příloha 1
Příloha 1 - Materiálový list oceli 12 050 [19]



Hollomonova aproximace tahové zkoušky

( )nk ϕ⋅=σ         k  = 1217 Mpa
                             n  =  0,26

Výchozí struktura oceli 12 050.1

     
    Nital        500 x

Struktura oceli po normalizaci vykazuje lamelární perlit a feritické síťoví po
hranicích zrn .Střední tvrdost HV10=196

Struktura po žíhání na měkko

Nital 500 x

Žíháním na měkko při 700oC po 24 hodin dosažena téměř dokonalá
sferoidizace cementitu a současně se podařilo rozbít souvislé feritické síťoví.



  Tvar vzorku 5-14 naměkko žíhané oceli 12 050.3
         po dopadu rychlostí 235,8 m/s

Deformace perlitické struktury na čele vzorku 5-14       ~ 500 x

Perlitická struktura se síťovým feritu nezatíženého konce vzorku 5-14  ~ 500 x



                     REM                                                                              ~  4000 x
Lamelární perlit orientovaný kolmo a rovnoběžně  s rovinou řezu ve vzdálenosti

asi 2 mm od  čela vzorku 5-1. Rychlost dopadu vzorku 162,3 m/s.

Do metodiky modelování byla jako nezbytná zahrnuta obrazová analýza tvaru vzorku po
TAT s využitím programu LUCIA.

Tvar vzorku 5-14 po digitalizaci obrazovou analýzou



Porovnání skutečného a simulovaného tvaru vzorku 3-4 po Taylorově kompresním testu

Rozložení tvrdostí HV0,3 na osovém řezu



Parametry konstitutivní Johnson-Cook rovnice

pro kompresní test

σo 375

 B 580

C 0,02

n 0,5

 m 1,04

Křivky deformačních odporů (deformačních napětí) oceli 12 050.3



Příloha 2 – Technické parametry stroje TPD 630 [32] 

  



 


