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ABSTRAKT 

VAHALA Jiří: Výroba oka pístnice 

 

Práce se zabývá návrhem technologie výroby oka pístnice z oceli 11 523 v mnoţství  

30 000 ks. Z variantního řešení byla jako nejoptimálnější metoda vybrána technologie 

zápustkového kování. Na základě literární studie problematiky a výpočtů bude výkovek 

zhotoven jako dvojkus v jednodutinové zápustce pomocí bucharu, několika údery 

v dokončovací dutině. Dle spočtené energie byl zvolen pneumaticko-hydraulický buchar 

KHZ-4A o jmenovité energii 40kJ. Nástroj byl vyroben z nástrojové oceli 19 552, tepelně 

zpracované podle výkresové dokumentace. Technicko-ekonomické hodnocení bylo zaměřeno 

na celkové náklady na materiál polotovarů a náklady na výrobu kovacího nástroje, jejichţ 

celková hodnota je 1 229 507 Kč. 

Klíčová slova: ocel 11 523, zápustkové kování, buchar KHZ – 4A, zápustka 

ABSTRACT 

VAHALA Jiří: Production of the piston rod eye 
 

The project deal with technology design of production of the piston rod eye from steel 11 523 

in the amount of 30 000 pieces. From various possibilities of technology was chosen as the 

most optimal method the technology die forging. Pursuant to the study of literature and 

calculations there will be made the forging as a double-edged in single-cavity die on hammer 

witch several hits in finishing hollow. According to the calculated energy there was selected 

pneumatic-hydraulic hammer KHZ-4A witch stated energy of 40kJ. The tool was made of 

steel 19 552, heat-treated according to the drawing documentation. The technical and 

economical evaluation was focused on the total material cost of the semi-finished material 

and the cost of manufacturing forging die, which is 1 229 507 CZK in total. 

Keywords: 11 523 steel, die forging, hammer KHZ–4A, die 
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ÚVOD [1], [2], [3] 

Jednou z velmi důleţitých technologických operací při zpracování materiálů, je jejich 

tváření, kterým získávají předměty nejen svůj tvar, ale také očekávané vlastnosti. Tváření lze 

rozdělit na plošné a objemové, a to ta studena a za tepla, do kterého se řadí válcování 

a především kování. Hlavní důraz se při výrobě klade na minimální spotřebu materiálu, 

optimální přesnost výkovku, příznivý průběh vláken a na ekonomii provozu. Tato technologie 

umoţňuje zlepšovat mechanické vlastnosti a strukturu výkovku. Kování se dělí na volné 

a zápustkové. 

Zápustkové kování patří k novodobějším způsobům tváření kovů. Hlavní rozvoj sériové 

výroby byl podnícen prudkým rozvojem automobilového průmyslu. Zápustkové výkovky 

postupně začaly vytlačovat součásti vyráběné původně obráběním i v dalších dopravních 

prostředcích, zemědělských a stavebních strojích, a všude tam, kde vzniká potřeba velkého 

mnoţství tvarově shodných součástí s vysokou únosností. Příklady vyrobených výkovků lze 

vidět na obr. 1. 

 

 
Obr. 1 Příklady zápustkových výkovků [9] 
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1 ROZBOR ZADÁNÍ [11], [12], [13], [14], [17] 

Práce se zabývá výrobou oka pístnice (obr. 2), které je částí hydraulického válce. Ten 

slouţí k zajištění poţadovaného náklonu zdviţného stoţáru vysokozdviţného vozíku. 

Hydraulický válec je uchycen k zařízení pomoci čepu, který je zajištěn závlačkou. 

Celá sestava pístnice (obr. 3) se skládá 

z chromované tyče, která je na konci osazena 

závitem M30, na který je nasunutá hlava pístu 

s vodícími krouţky a těsněním. Vše je zajištěno 

maticí. Druhý konec tyče je zakončen středícím 

důlkem pro vycentrování oka za pomoci trubičky, 

na níţ je nasunuté oko a následně svařeno s tyčí. 

Mazání čepového spoje zajišťuje mazací špice 

a nalisovaná vloţka.  

Zadanou součást lze rozdělit na dva základní 

tvary, a to na plochou část s průchozím otvorem 

a plný průměr. Základní rozměry jsou znázorněny 

na obrázku 4. Nepředepsané mezní úchylky rozměrů 

a tolerance jsou dle ISO 2769 – mL. Osy částí jsou navzájem kolmé s tolerancí 0,1 mm. 

Válcová část má soustruţené čelo, na kterém je středící důlek, a sraţení hrany 5  45°. 

Zarovnání čela a sraţení je potřebné pro následné přivaření oka s pístní tyčí. Průchozí otvor 

o Ø45 mm má tolerancí -0,01 mm a drsnost Ra =1,6 μm z důvodu lisování vloţky. Další částí 

je otvor se závitem M81,25 – 6H s frézovanou rovinnou plochou pro lepší dosednutí mazací 

špice a zamezení úniku maziva. Závit je s tolerancí 6H, coţ je střední třída přesnosti, která 

dává spojení se zaručenou vůlí. 

 
Obr. 3 Sestava pístnice 

 

 
Obr. 4 Základní rozměry oka pístnice 

 

 
Obr. 2 Zadaná součást 
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     Oko pístnice je při práci hydraulického válce namáháno dynamicky, proto musí mít 

materiál vyšší pevnost a odolnost vůči rázům. Dalším poţadavkem na materiál je jeho 

svařitelnost, kvůli připevnění k pístní tyči. Těmto poţadavkům vyhovují materiály 11 373, 

11 523 a 13 240. Ocel 11 373 je vhodná pro méně namáhané součásti, vhodná ke svařování 

a dobře obrobitelná. Z uvedených ocelí má nejmenší mez pevnosti a kluzu v tahu, je ovšem 

také nejlevnější. 11 523 je ocel dobře obrobitelná, vhodná ke svařování. Mez kluzu a pevnosti 

v tahu je pro zadanou součást dostatečná. Ocel 13 240 je dobře tvářitelná, obrobitelná 

a určena k zušlechťování. Z uvedených ocelí má nejlepší mechanické vlastnosti díky obsahu 

křemíku a manganu, coţ se taky odrazí v ceně. Další nevýhodou je její horší svařitelnost. 

Z těchto ocelí se jako nejvhodnější jeví materiál 11 523 (S355JO). Jedná se o nelegovanou 

konstrukční ocel. Po tváření za tepla je nutné provést normalizační ţíhání. Pouţívá se pro 

součásti strojů, automobilů, motocyklů (čepy, kolíky, hřídele aj.). Mechanické vlastnosti 

a chemické sloţení je uvedeno v  tabulkách 1 a 2. 

Tab. 1 Mechanické vlastnosti oceli 11 523 [14] 

Mechanické vlastnosti 

Re [MPa] Rm [MPa] A10 [%] KV [J] 

275 – 355 450 – 630 17 – 22 27 

 

Tab. 2 Chemické sloţení oceli 11 523 [14] 

Prvek C Mn Si P N 

hm. % max. 0,240 max. 1,700 max. 0,600 max. 0,050 max. 0,011 

1.1 Výrobní možnosti [1], [3], [6], [47] 

     Pro zhotovení zadané součásti lze pouţít více technologií. Důleţité z hlediska výroby jsou 

tvar součásti, jakost povrchu, mechanické vlastnosti a ekonomické faktory. Roční produkce je 

stanovena na 30 000 kusů za rok. Pro získání konečného tvaru a jakosti povrchu bude výrobek 

vţdy dokončen třískovým obráběním. Pro výrobu připadají v úvahu: 

 Odlévání (obr. 5) – je to proces, při kterém se roztavený kov odlévá do formy, jejíţ 

dutina má tvar výsledné součásti. 

Technologie se pouţívá pro tvarově 

sloţité díly, které by nebylo moţné 

vyrobit jinou technologií. Jakost odlitků 

je v rozhodující míře dána materiálem, 

podmínkami lití a tuhnutí kapalného 

kovu ve slévárenské formě. Při odlévání 

do nedělených forem dosahují odlitky 

hladký povrch a rozměrovou přesnost 

IT12 aţ IT13. Během odlévání vznikají 

vady ve výrobku, např. bubliny, 

staţeniny, praskliny. Předností slévárenské výroby je poměrně snadná výroba, další 

důvod rozšířenosti je moţnost vyrábět vcelku odlitky sloţitého tvaru a různých 

velikostí. Výsledný odlitek má hrubou licí strukturu, která sniţuje mechanické 

vlastnosti materiálu. Z hlediska velikosti zadané série jsou nevýhodou velké náklady 

na odlévací formy a modely. Pro výrobu oka je tato technologie nevhodná z důvodu 

zvoleného materiálu. 

 

 

 
Obr. 5 Lití do pískové formy [10] 
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 Třískové obrábění (obr. 6) – pracovní proces, při kterém je postupně přebytečný 

materiál odebírán z polotovaru, coţ vede k dosaţení poţadovaného tvaru, rozměrů 

a jakosti povrchu. V dnešní době je 

moţné obrábět téměř všechny druhy 

materiálů, tvarově sloţité součásti větších 

rozměrů. Třískové obrábění se pouţívá 

pro kusovou a malosériovou výrobu. Pro 

výrobu zadané součásti je obrábění méně 

vhodnou volbou. Obráběním je moţné na 

zadané součásti dodrţet jak kolmosti os, 

tak drsnosti povrchu i toleranci závitu. 

Toleranci -0.01 mm v otvoru o Ø45 mm není moţné vyrobit na konvenčním stroji. 

Bylo by nutné pouţít CNC stroj nebo otvor dokončit broušením. Zvolený materiál je 

pro obrábění vhodný. S ohledem na zadanou sériovost součásti je tahle metoda méně 

vhodná z hlediska časové náročnosti a vzniku velkého mnoţství kovového odpadu ve 

formě třísek, který je nutné třídit a také uskladnit. S tím souvisí i značná spotřeba 

nástrojů. Obrobený materiál ztrácí svou pevnost kvůli narušení průběhu vláken. Tato 

technologie se pro výrobu zadané součásti jeví jako nevhodná, z důvodu časové 

náročnosti a mnoţství odpadu. 

 Zápustkové kování (obr. 7) – je objemové tváření kovu při kovací teplotě v dutině, 

která má tvar vyráběného výkovku. Do ní se vkládá ohřátý polotovar, který je tvářen 

údery bucharu, nebo klidnou sílou lisu. Rozměry dutiny jsou zvětšeny o hodnotu 

smrštění při chladnutí výkovku. Kováním se docílí vhodného uspořádání vláken, která 

kopírují tvar výkovku. To vede ke zlepšení mechanických vlastností. Další výhodou je 

odstranění hrubozrnné struktury výkovku 

dostatečným stupněm prokování. 

Přesnost je v rozmezí IT12 aţ IT16 a je 

moţno dosáhnout drsnosti Ra = 6,3 μm. 

Nástroj je jednoúčelový a proto velice 

drahý. Zápustkové kování je metoda 

ekonomická vzhledem k úspoře 

materiálu, zkrácení výrobních časů 

a moţnosti automatizace. Z hlediska dané 

sériovosti je tento způsob výroby vhodný, díky které je moţné vyrobit drahou 

zápustku. Kováním není moţné na zadané součásti vyrobit otvory, závit a rovinnou 

plochu pro dosednutí maznice. Budou dodatečně vyrobeny třískovým obráběním. 

Dosahovaná drsnost a přesnost je dostačující pro neobráběné plochy oka. Výhodou je 

dobré uspořádání směru vláken a s tím související zlepšení mechanických vlastností. 

Proto je tato technologie výroby vhodná i z hlediska zvoleného materiálu, který je 

dobře tvárný za tepla. 

 

Z výše uvedených technologií, se jako nejvýhodnější pro výrobu oka pístnice jeví 

zápustkové kování, které zajistí plynulý průběh vláken a potřebnou pevnost materiálu. 

Vzhledem k tvaru součásti a dostupnému strojovému parku firmy bude součást kována na 

bucharu. Pro tuto technologii bude následně zpracována teoretická studie i praktická část 

práce. 

 
Obr. 6 Vysokovýkonné frézování [15] 

 

 
Obr. 7 Zápustkové kování [16] 
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Obr. 8 Schéma zápustkového kování [1] 

 

2 ZÁPUSTKOVÉ KOVÁNÍ [1], [3], [6], [20], [27] 

Zápustkové kování (obr. 8) je metoda objemového tváření materiálu za tepla, která je 

charakterizována řízeným tečením kovu dle 

tvaru dutiny zápustky. Hlavní předností je 

vysoká výkonnost a snadná obsluha. Výkovky 

mají omezené rozměry a hmotnost. 

Polotovar, ohřátý na kovací teplotu, se 

vkládá do dutiny spodního dílu zápustky 

a tváří se postupně několika údery bucharu 

prostřednictvím horního dílu zápustky. Tok 

kovu je výrazně omezen bočními stěnami 

dutiny, kde se polotovar tváří. Kování 

umoţňuje nejen vyrábět přesné výkovky, ale 

zároveň také zlepšuje původní mechanické 

vlastnosti a strukturu. Tato technologie 

dosahuje vysokého stupně prokování. Je 

způsobeno opakovanými údery bucharu, při 

kterých dochází ke zjemnění zrna (obr. 9). 

Průběh vláken sleduje obrys výkovku. Účelem 

je odstranění hrubého zrna a metalurgických 

vad, které sniţují mechanické vlastnosti kovu. 

Zápustkové kování se vyznačuje 

jednoúčelovým nástrojem, malým počtem 

operací a krátkým výrobním časem.  

2.1 Ohřev [2], [3], [4], [7], [22], [23] 

Ohřevem se zvyšuje tvařitelnost a sniţuje přetvárný odpor materiálu, coţ má dobrý vliv na 

energetickou náročnost tváření, produktivitu tváření a sníţení opotřebení nástrojů. 

Horní tvářecí teplota je u uhlíkových ocelí 

omezena křivkou solidu, přibliţně o 200 °C 

pod uvedenou křivkou a musí být vţdy niţší 

neţ kritická teplota růstu zrna. U uhlíkových 

ocelí rychlost růstu zrna závisí na dané teplotě 

a obsahu uhlíku (obr. 11). Oblast tváření je 

zdola omezena teplotou rekrystalizace. Kovací 

teploty jsou znázorněny na obrázku 10. 

Materiál je nutné ohřát za nejkratší moţnou 

dobu, aby nedošlo k ovlivnění jakosti součásti 

a pro omezení vzniku opalu a oduhličení. 

Rychlost závisí především na tepelné 

vodivosti a dále na vlastnostech materiálu 

a rozměrech polotovarů. 

K ohřevu polotovarů lze pouţít různé typy 

pecí. V dnešní době k nejpouţívanějším patří 

elektrické a plynové pece.  

Elektrická energie je vysoce přizpůsobivá, coţ umoţňuje vytvářet ohřívací zařízení stále 

jednodušší, spolehlivější a všestranně výhodnější. Podle principu přeměny elektrické energie 

na teplo je moţno zařízení rozdělit na pece odporové, indukční, obloukové a další. Pro ohřev  

 

  Obr. 10 Tvářecí teploty ocelí [3] 

 

 
Obr. 9 Kovací diagram [27] 
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ke kování mají největší význam pece:  

 Indukční – je vhodný všude tam, kde 

se jedná o sériovou výrobu a kde se 

ohřívají polotovary jednoduchých 

tvarů. Po vloţení polotovaru do dutiny 

cívky, kterou protéká střídavý proud, 

se indukují vzniklým magnetickým 

polem vířivé proudy. Ty dosahují 

velkých hodnot a materiál se rychle 

zahřívá. Indukční ohřev je rychlejší  

a účinnější neţ v plynových pecích. 

Tento postup zajišťuje minimální 

zokujení a zamezuje oduhličení 

podstatným zkrácením doby pro difuzi uhlíku při vysoké teplotě.   

 Odporové – teplo zde vzniká přímým průchodem proudu ohřívaným polotovarem, 

pohybující se elektrony naráţí do atomů vodiče, kterým předávají část své kinetické 

energie. K výhodám ohřevu patří malá spotřeba energie, malé okujení a oduhličení, 

ohřev je velmi rychlý. Pouţívá se pro ohřev štíhlých materiálů (tyče, trubky, apod.). 

Plynové pece slouţí k ohřevu menších kusů materiálu. V peci jsou zabudovány velké 

hořáky na zemní plyn, se samostatným přívodem vzduchu. Plamen hoří v krátké vzdálenosti 

od ústí rozptylovací spirály. Je ţádoucí, aby plamen byl co nejkratší a měl co nejvyšší teplotu. 

Ohřev polotovaru na kovací teplotu doprovází různé průvodní jevy: 

 Opal – vzniká oxidací povrchové 

vrstvy ohřívaného polotovaru v pecní 

atmosféře obsahující kyslík. Největší 

vliv na tvorbu má teplota ohřevu. Do 

570°C je růst velmi pomalý, teprve 

za vyšších teplot se rychlost jejich 

tvorby zvyšuje. Nad 1000°C se tvoří 

velmi rychle. Oxidace se urychluje 

neustálým opadáváním okují 

z povrchu polotovaru. Opal je také 

v přímé závislosti na čase ohřevu. 

Čím kratší je doba ohřevu tím méně 

materiálu zoxiduje. 

 Oduhličení – vzniká podobně jako oxidace vlivem vodní páry a oxidu uhličitého, coţ 

se projevuje sníţením pevnosti a povrchové tvrdosti. Oduhličení úzce souvisí 

s oxidací. Za horní tvářecí teploty převládá oxidace. Při spodní tvářecí teplotě 

oduhličení, jehoţ hloubka můţe dosáhnout aţ 2 mm. 

 Přehřátí oceli – nastává při ohřevu těsně nad horní tvářecí teplotu, kde hrubne 

austenitické zrno a zároveň dochází k difuzi síry na jeho hranice. Překrystalizací při 

následném ochlazování vzniká jehlicovitá struktura. Následkem je sníţení 

houţevnatosti a tvařitelnosti materiálu. 

 Spálení oceli – můţe nastat při teplotě ohřevu blízké teplotě solidu. Dochází 

k natavení hranic austenitických zrn, kde se kromě síry začne rozpouštět i fosfor. Při 

chladnutí oceli vznikají sirníky kolem jednotlivých zrn a místa bohaté na fosfor. Ocel 

je pak křehká a nemá dobré mechanické vlastnosti. Spálení oceli nelze nijak opravit 

a taková ocel je naprosto znehodnocená. 

 
Obr. 11 Závislost velikosti zrna na teplotě  

u nelegovaných ocelí [3] 

 

 
Obr. 12 Závislost mnoţství okují oceli  

na teplotě [28] 
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Obr. 13 Příklady dělících rovin [3],[23] 

 

 

2.2 Návrh výkovku [1], [3], [5], [20], [21], [23] 

Vhodný tvar výkovku vychází z výkresu součásti a je prováděn dle několika základních 

pravidel a technologických postupů. Důleţitá je spolupráce konstruktéra součásti  

a technologa, který můţe upravit její tvar, čímţ zjednoduší technologický postup. 

K základním úkonům při návrhu patří volby: 

 Dělící rovina – má zásadní význam pro 

konstrukci zápustkového výkovku, 

umisťuje se do roviny souměrnosti nebo 

do roviny dvou největších navzájem 

kolmých rozměrů (obr. 13). Při návrhu 

se dále přihlíţí k intenzivnějšímu toku 

kovu, dosaţení nejvýhodnějšího 

průběhu vláken, spolehlivé kontrole 

slícování horního a spodního dílu 

zápustky a snadnému ostřiţení výronku.  

 Přídavky na obrábění – jsou přídavky materiálu na plochy, které se mají obrábět  

(obr. 14). Volí se dle normy ČSN 42 9030. Jsou obvykle stejné pro všechny rozměry 

výkovku a určují se podle přesnosti výroby největšího rozměru hotového výkovku ve 

směru kolmém na směr rázu (tab. 3), poţadované přesnosti a jakosti kovaného 

materiálu. U nerotačních výkovků je největší rozměr ve směru kolmo k rázu definován 

střední hodnotou součtu největší šířky a délky výkovku. Přídavky se vztahují na 

plochu, u průměrů nebo jiných tvarových součástí obráběných po obvodu je nutné 

hodnoty zdvojnásobit. 

Tab. 3 Přídavky na obrábění ploch [5] 

Střední 

hodnota šířky 

a délky 

výrobku ve 

směru kolmo 

k rázu [mm] 

Největší výška hotového výrobku [mm] 

- 25 40 63 100 160 

do 25 40 63 100 160 250 

Provedení: I – obvyklé, II – přesné 

I II I II I II I II I II I II 

do 25 1,5 1,3 1,5 1,3 2 1,8 2 1,8 2 1,8   

25 aţ 40 1,5 1,3 2 1,8 2 1,8 2 1,8 2,5 2,2 2,5 2,2 

40 aţ 63 2 1,8 2 1,8 2 1,8 2,5 2,2 2,5 2,2 2,5 2,2 

63 aţ 100 2 1,8 2 1,8 2,5 2,2 2,5 2,2 2,5 2,2 3 2,7 

100 aţ 160 2 1,8 2,5 2,2 2,5 2,2 2,5 2,2 3 2,7 3,5 3,2 

160 aţ 250 2,5 2,2 2,5 2,2 2,5 2,2 3 2,7 3,5 3,2 3,5 3,2 

250 aţ 400 2,5 2,2 2,5 2,2 3 2,7 3,5 3,2 3,5 3,2 4 3,5 

400 aţ 630 2,5 2,2 3 2,7 3,5 3,2 3,5 3,2 4 3,5 4,5 4 

630 aţ 1000 3 2,7 3,5 3,2 3,5 3,2 4 3,5 4,5 4 5 4,5 

 Technologické přídavky – jsou přídavky materiálu, jimiţ se se doplňuje tvar výkovku 

na tvar vhodný pro kování (obr. 14). Zaplňují se jimi tvary (dráţky, ozubení apod.) 

součásti, které nelze kováním vyrobit. Tyto přídavky lze v případě vysoké sériovosti či 

poţadavku přesné výroby zmenšit, popřípadě zcela odstranit a to změnou technologie 

kování nebo speciální konstrukcí nástroje. Tloušťka blány a stěny výkovku se určuje 

dle tabulky 4. 
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Tab. 4 Nejmenší tloušťka dna, blány, disku a stěny výkovku [5] 

Střední hodnota 

šířky a délky 

výkovku ve směru 

kolmo k rázu 

[mm] 

Výška výkovku ve směru rázu [mm] 

- 10 25 40 63 100 160 

do 10 25 40 63 100 160 250 

Minimální tloušťka blány 

do 40 4 5 6 7 9   

40 aţ 63 5 5 6 7 9 11  

63 aţ 100 5 6 7 9 11 13 15 

100 aţ 160 6 7 9 11 13 15 17 

160 aţ 250 8 9 11 13 1 17 20 

 

 
Obr. 14 Přídavky na obrábění a technologické [18] 

 Úkosy – se dělají na plochách ve směru rázu, obvykle svislých (obr. 15). Jejich funkcí 

je umoţnit vyjmutí výkovku z dutiny, ale znamenají materiál navíc. Proto je snaha 

dělat úkosy co nejmenší. Rozlišují se vnější a vnitřní (tab. 5). Vnější zápustkový úkos 

je ten, u kterého vzniká při chladnutí vůle mezi povrchem výkovku a stěnou dutiny 

zápustky. Vnitřními úkosy je výkovek přitlačován při chladnutí ke stěně zápustkové 

dutiny. Obecně bývají vnitřní úkosy větší neţ vnější. Výkovek se při chladnutí 

smršťuje a lépe se uvolní v případě většího vnitřního úkosu. 

Tab. 5 Úkosy zápustkových výkovků pro opracované i neopracované plochy [5] 

Výkovek 
Úkos na stěně 

vnější vnitřní 

běţný zápustkový 3° 7° 

na bucharu 7° 10° 

 

 
Obr. 15 Vnitřní a vnější úkosy [18] 
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 Zaoblení hran výkovku (obr. 16) – zvyšují odolnost výkovku proti mechanickému 

namáhání, redukují velikost napětí v oblasti koncentrace, ke které dochází 

v ostrých přechodech. Vykovaná zaoblená vlákna materiálu jsou nepřerušena. 

Poloměry zaoblení mají také vliv na 

způsob toku materiálu do dutiny a její 

zaplňování. Příliš malé poloměry hran 

na výkovku vyţadují větší tlaky na 

zaplnění dutiny zápustky a tím celkovou 

kovací práci. Znamenají také větší 

opotřebení hran zápustek. Malé 

poloměry však znamenají menší 

spotřebu materiálu. Z uvedených důvodů 

se v normách uvádějí doporučené 

minimální hodnoty, jejichţ velikost se 

obvykle udává v závislosti na kovaném 

materiálu, na typu kovacího stroje, 

hloubce dutiny a na jejím poměru k šířce v přilehlé části otvoru. Důleţité je především 

zajistit takové vyplňování dutiny, aby nedocházelo ke vzniku vad. Hodnoty zaoblení 

hran a přechodů jsou uvedeny v tabulce 6. 

Tab. 6 Zaoblení hran a přechodů výkovků [5] 

Vnitřní poloměr r 

a vnější poloměr 

R při poměru 

[mm] 

h [mm] 

- 25 40 63 100 160 250 

do 25 40 63 100 160 250 400 

h/f 2 
r 2 3 4 5 8 12 20 

R 6 8 10 12 20 30 50 

2<h/f4 
r 2 3 4 6 8 16 25 

R 8 10 12 20 25 45 75 

h/f>4 
r 3 4 5 8 16 25 40 

R 10 12 20 25 40 65 100 

2.3 Práce [1], [7], [20] 

Velikost bucharu se určuje dle potřebné přetvárné práce posledního úderu, kdy je odpor 

tvářeného materiálu proti deformaci největší. Pro nerotační výkovky se vychází ze vzorce pro 

rotační výkovky a z redukovaného průměru: 

   [J],
B

L
0,11AA

Ds

D
n 













  (2.1) 

   kde: A [J] – je po dosazení DredD F1,13DD       (2.2)
 
 

                       LD – je délka výkovku [cm], 

                       BDs – střední šířka výkovku [cm], 

 FD – průmět plochy výkovku k ploše kolmé ke směru rázu [cm
2
]. 

 

 

 

 

 
Obr. 16 Zaoblení hran a přechodů 

 výkovku [5] 
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Potřebná práce pro kruhový výkovek je dána ČSN 22 8308 následujícím vztahem: 

 ,  [J]σD)D0,001(0,75
D

2
1,1)D0,005 18(1A  pD

2

D

2

D

D 







  

 
(2.3) 

kde: DD  60 cm je průměr výkovku v cm 

        pσ - je přetvárný odpor za kovací teploty [MPa]. 

 
Obr. 17 Průběh tvářecí práce na bucharu při 3 úderech [41] 

Jiný způsob, často pouţívaný v praxi, určení velikosti bucharu vychází na základě součinu 

plochy průmětu výkovku včetně výronkového můstku a koeficientu měrné energie, který se  

u nelegovaných konstrukčních ocelí pohybuje v rozmezí 0,52-0,73 [J  mm
-2

]. U lehkých  

a sloţitých výkovků je tento koeficient nejvyšší, z důvodu rychlého chladnutí materiálu, coţ 

má za následek zvýšení přetvárného odporu. Pro výpočet přetvárné práce platí: 

 aSA vm   (2.4) 

kde: Sv – plocha průmětu výkovku včetně výronkového můstku kolmo k rázu [mm
2
] 

        a – koeficient měrné energie [J mm
-2

]. 

2.4 Nástroje [1], [3], [23], [25], [29], [30], [34] 

Nástroj, který se pouţívá pro kování přesných výkovků, se nazývá zápustka. Většinou se 

pouţívá dvoudílná, tvořená horní a spodní částí, v nichţ jsou dutiny pro výkovek. Horní díl je 

připevněn na beranu a spodní na stole stroje. Během tváření je zápustka vystavena tepelnému 

i mechanickému namáhání. Při tváření materiál teče podél stěn a tím vzniká smykové 

namáhání. To má za následek vznik trhlin na povrchu dutiny. Proto je třeba při konstrukci 

volit materiál s vysokou tvrdostí, pevností za tepla, houţevnatostí a otěruvzdorností. Materiál 

zápustky musí být i dobře obrobitelný. Na tok materiálu a velikost přetvárného odporu má 

podstatný vliv drsnost povrchu dutiny, hlavně pak v dokončovací dutině. Drsnosti ploch jsou 

uvedeny v tab. 7.  

Tab. 7 Doporučené hodnoty drsnosti povrchu ploch zápustky [5] 

Plocha Ra Plocha Ra 

Předkovací dutina 1,6 aţ 3,2 Upínací plochy 1,6 aţ 3,2 

Dokončovací dutina 0,8 aţ 3,2 Zásobník aţ 12,5 

Pomocná dutina 3,2 aţ 6,3 Vedení 1,6 

Výronkový můstek 0,8 aţ 3,2 Dosedací plochy 1,6 aţ 3,2 
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Při rozmisťování dutin v zápustce je nutné dodrţet několik základních pravidel. 

U jednoduchých nástrojů musí střed dutiny leţet ve středu zápustky, kterým prochází osa 

beranu i výslednice sil. U postupového nástroje se jednotlivé dutiny umisťují tak, aby nejvíce 

namáhaná dutina byla umístěna uprostřed a méně namáhané na krajích. Jejich sled by měl být 

takový, jaký je sled kovářských operací.  

U poslední operace je dutina obklopena výronkovou dráţkou. Je tvořena můstkem, který 

reguluje tlak v dutině zápustky a přebytečný materiál zachycuje zásobník. U bucharů jsou 

výronkové dráţky uzavřeny z důvodu potřeby vytloukacích ploch, které zachycují 

přebytečnou energii bucharu. Norma ČSN 22 8308 stanovuje 3 typy výronkových dráţek pro 

kování na bucharu (obr. 18). Typy a, b jsou obvyklé, typ c se pouţívá pro členitější výkovky. 

 

 
Obr. 18 Typy výronkových dráţek pro zápustky bucharů [1] 

Můstek je hlavním regulátorem toku materiálu uvnitř dutiny zápustky. Výška můstku ´h´, je 

definována vztahem: 

 ,S0,015)(0,012h D  (2.5) 

kde: SD – plocha průmětu výkovku ve směru kolmém na směr rázu [mm
2
]. 

Poloměr přechodu do můstku ´r´, je dán pro půdorysnou plochu výkovku vztahem: 

 
,H0,04

200

S
r D

D
  

(2.6) 

kde: HD – vzdálenost mez dnem výkovku a dělící rovinou, viz obrázek 14 [mm]. 

Další rozměry výronkové dráţky jsou voleny dle normy podle výšky můstku. 

Vzhledem k rozdílné ţivotnosti různých částí dutiny, i nerovnoměrnému namáhání 

jednotlivých částí se přistupuje k částečnému nebo úplnému vloţkování. Dochází tím ke 

sníţení materiálových nákladů na výrobu a opravy. Vloţky se upínají do zápustek pomocí 

klínu nebo se zapouštějí s přesahem. 



20 

 

Aby se zajistilo dokonalé slícování obou dílu zápustky, 

a tím i nejmenší přesazení výkovku, opatřují se zápustky 

různými druhy vedení. Nejčastější druhy jsou: kruhové, 

podélné, příčné, kříţové a pomocí vodících kolíků. 

Kruhové vedení (obr. 19) se pouţívá pro rotační 

a čtvercové zápustky, obvykle pro výkovky rotačního 

tvaru. ´Hv´ je výška vedení, která je závislá na tvaru, 

velikosti nástroje a bucharu. Šířka vedení u čtvercových 

zápustek je totoţná s výškou, u kruhových je šířka 1,5x 

větší. Úhel vedení se pohybuje mezi 3 ÷ 5° a zaoblení 

hran je v rozmezí 4 ÷ 8 mm. 

Podélné, příčné a kříţové vedení je 

pouţíváno u obdélníkových zápustek. 

Podélné vedení vymezuje přesazení 

v příčném směru, příčné v podélném  

a kříţové v obou směrech. Šířka vedení 

musí být 1,5 násobkem výšky vedení, 

tím vzrůstá spotřeba zápustkového 

materiálu, a proto tento způsob vedení 

je poţíván jen zřídka. Výhodou je však 

vysoká přesnost a zajišťuje vysokou 

kvalitu výkovků. 

Vodící kolíky se nejvíce pouţívají  

u podélných zápustek, bývají nejméně 

2, nejvíce 4. Umisťují se nejčastěji 

v rozích zápustky a to tak, aby na jejich 

spojnici leţel střed dutiny zápustky. Rozměry pouzder (obr. 20) a vodících kolíků (obr. 21) se 

určují dle ČSN 22 8308. Minimální vzdálenost kolíku od kraje se určí dle vztahu: 

 10d
6

5
a kk   (2.7) 

kde: dk – průměr vodícího kolíku [mm]. 

Upínací plochy se konstruují ve tvaru 

rybiny, která se vkládá do dráţky 

v nástavci šaboty nebo bucharu. 

K upínání zápustek se pouţívá klínu 

(obr. 22), jehoţ boční stěny svírají úhly 

10° a 12°. Musí lícovat s bočními stěnami 

příslušné rybiny zápustky a bucharu. 

V podélném směru se zápustky středí 

pomocí pera, umístěného ve vybraných 

bočních stěnách rybiny nebo základních 

plochách. 

     Nástroje pro tváření za tepla pracují trvale za vyšší teploty neţ 200°C. Teplota na pracovní 

ploše je ovšem vyšší, protoţe přichází do přímého styku s materiálem předehřátým na kovací 

teploty. Při kování vzniká smykové napětí a tepelné rázy, coţ způsobuje vznik trhlin na 

povrchu dutiny a tím sniţují ţivotnost zápustky. Při volbě oceli je nutno brát v úvahu 

mechanické a plastické vlastnosti. Důleţitá je vysoká tvrdost, otěruvzdornost, pevnost 

a houţevnatost za tepla. Materiál musí být dobře obrobitelný pro snadnou výrobu. Běţně 

 
Obr. 21 Vodící 

kolíky [23] 

 
Obr. 22 Upínání bucharové zápustky 

pomocí klínu a pera [23] 

 

 
Obr. 20 Otvory pro vodící 

kolíky [23] 

 

 
Obr. 19 Kruhové vedení [25] 
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pouţívané oceli jsou chrom–molybdenové, niklové a chromové. Oceli doporučené pro výrobu 

zápustek jsou uvedeny v tab. 8. 

Tab. 8 Oceli na zápustky [29] 

Nízko a středně legované 19 520, 19 552, 19 554, 19 561, 19 662, 19 663 

Vysokolegované 19 561, 19 721, 19 723 

2.5 Stroje [2], [3], [7], [8], [19] 

Buchary se uplatňují při malých a středních sériích, a to při kování tvarově značně 

rozdílných, výškově členitých i nesouměrných součástí. Působí zde dynamická práce, 

způsobující rychlejší pohyb kovu. Na volbu vhodného tvářecího stroje má vliv počet 

vyráběných kusů, rozměry součástí, tvářecí práce. 

Základní typy bucharů pro zápustkové kování jsou:  

 Padací – patří mezi základní stroje, pracují vlastní váhou beranu, který je zvednut do 

dané výšky a poté uvolněn a padá vlastní vahou na šabotu. Rychlost beranu při dopadu 

je kolem 6 m 1s . 

 Parovzdušné – jako hnacího prostředí se pouţívá studeného nebo horkého vzduchu, 

nasycené nebo přehřáté páry, při čemţ provozní tlak mívá kolem 0,7 MPa přetlaku. 

Hnací prostředí se pouţívá pro zdvih a urychlení pádu beranu, který dosahuje velké 

rychlosti a tím i energie. 

 Protiběţné (obr. 24) – jsou především určeny pro těţké zápustkové kování. Výhodou 

tohoto způsobu kování je to, ţe se veškerá energie rázu vyuţije pro deformační práci. 

Protoţe otřesy vzniklé u protiběţných bucharů jsou nepatrné, není tím tedy rušena 

práce na jiných strojích v kovárně. 

 Pneumaticko-hydraulické – beran bucharu je urychlován stlačeným vzduchem a má 

hydraulicko-mechanickou vazbu se stojanem bucharu. Pouţívají se zejména pro 

ploché výkovky, kované v jedné dutině (ojnice, nářadí). 

 
Obr. 23 Schéma pneumatického 

bucharu [26] 

 

 
Obr. 24 Schéma protiběţného 

bucharu [26] 
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2.6 Technologičnost [3],[34], [36] 

Konstrukce výkovků pro technologii tváření z tepla musí vycházet ze znalostí současných 

metod tváření. Součásti vyrobené danou technologií se vyznačují dobrými mechanickými 

vlastnostmi, získanými tepelným zpracováním. Jedním ze základních cílů kování je změna 

dendritické struktury zrn ve výchozím polotovaru na vláknitou a jemnozrnnou strukturu. 

U polotovarů zhotovených zápustkovým kováním je nutné brát v úvahu větší technologické 

přídavky na obrábění a materiálové náklady. 

Růst velikosti produkce a její kvality představuje také růst výrobních nákladů. Aplikací 

změn konstrukce výkovků a nástrojů představuje způsob sniţování nákladů na materiály 

a energii.  

Základní principy technologičnosti 

výkovků: 

- správná volba výchozího materiálu, 

- volba co největšího počtu ploch 

kovaných na finální tvar, 

- pro dosaţení přesných a hladkých 

ploch se zařazuje operace kalibrování, 

- vyhnout se tvarově podobným 

symetrickým výkovků (boční síly), 

- omezit počet výstupků, pouţít 

kombinaci technologií kování  

a svařování, 

- přechody mezi tenkými a silnými 

průřezy musí být plynulé, poměr 

průřezů úkosů ve směru délky výkovku 

nesmí být větší neţ 3:1, 

- zohlednění tečení kovu do zápustkové 

dutiny (plynulé přechody), 

- sníţit počet blízko u sebe umístěných 

ţeber, 

- rozdíl ve smršťování delších a kratších 

částí výkovku, 

- technologické roviny: respektovat 

poţadavek stability upnutí výkovku při 

operacích obrábění. 

 
Obr. 25 Volba dělící roviny [3] 

 

 
Obr. 26 Předkování otvorů [34] 
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3 NÁVRH VÝROBY [3], [18], [20] 
Součástkou je oko pístnice (obr. 27) a při jeho výrobě je třeba vycházet z konečného tvaru. 

Oko je z nelegované konstrukční oceli 11 523 a bude se kovat na bucharu se sériovostí  

30 000 ks. Typ stroje má vliv na konstrukci nástroje, včetně tvaru a rozměrů výronkové 

dráţky. Rozměry s vyšší přesností budou zvětšeny o přídavek na obrábění a po kování se 

obrobí na daný rozměr. Plochy, které bude nutné obrobit, jsou znázorněny na obrázku 28. Je 

to plocha čela válcové části společně se zkosením, otvor se závitem, středící důlek a otvor pro 

nalisování vloţky. Dále je nutno frézovat rovnou plochu v místě kde se bude obrábět otvor, 

jeţ nejde vykovat. 

Z hlediska posouzení technologičnosti je nutné zkontrolovat velikost otvorů, zda bude 

moţné je předkovat. Ze všech otvorů lze předkovat pouze ten o Ø40 mm. Ostatní budou 

doplněny o technologický přídavek a následně vyrobeny třískovým obráběním. Na oku 

pístnice nejsou ţádné sloţité a jinak těţce vyrobitelné tvary, proto lze zadanou součást vyrobit 

technologií zápustkového kování. 

Pro výrobu zadaného výkovku zvolenou technologií je třeba dodrţet základní pravidla 

a technologické postupy. Součást musí obsahovat následující:  

 Dělící rovina – je zvolena přímá, v ose průměru 47 mm a zároveň kolmá na osu díry 

v ploché části výkovku, viz obrázek 29. 

 
Obr. 29 Dělící rovina oka 

 

 

 

 

 

 
Obr. 27 Oko pístnice  

 

 
Obr. 28 Obráběné plochy 
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 Zařazení dle sloţitosti tvaru – rozdělení 

výkovku se provádí dle normy 

ČSN 42 9002 pomocí čísel, jak je 

znázorněno na obrázku 30. Po správném 

zatřídění výkovku podle tvarové 

sloţitosti, se dle normy  

ČSN 42 9030 (tab. 9) odečte stupeň 

přesnosti pro dané provedení, a to ve 

směru kolmém tak i rovnoběţném 

s rázem. Poté se z příslušných tabulek (příloha 1 a 2) určí úchylky a tolerance pro daný 

stupeň přesnosti. Zadaný díl má označení 7760.2. 

- tvarová třída – 7 – výkovek má kombinovaný tvar s předkovaným otvorem 

- tvarová třída – 7 – průřez výkovku není konstantní 

- tvarová skupina – 6 – výkovek má otvor a podle geometrických poměrů největší 

                              výšky a šířky výkovku ve směru kolmo k rázu a nejmenší výšky 

              výkovku ve směru rázu nebo nejmenší tloušťka blány: 

47 ≤ 83,4 a 47 > 2 ∙ 9 dle obrázku 31 

- tvarová podskupina – 0 – na součásti není ţádný přesah 

- technologické hledisko – 1 – dělící rovina je ve směru hlavní osy, podle které je 

               souměrný 

 
                Obr. 31 Rozměry pro výpočet tvarové podskupiny 

 Přídavky na obrábění – se stanoví na základě střední hodnoty z největší délky a šířky 

zadaného dílce ve směru kolmo k rázu a největší výšky hotového výkovku. 

 
94,48 mm

2

85,3103,66

2

bl
s díldíl

díl 





  (3.1) 

kde: sdíl – střední hodnota [mm]  

        ldíl – největší délka dílce [mm] 

        bdíl – největší šířka dílce [mm] 

 
Obr. 30 Zařazení výkovku dle 

sloţitosti tvaru [18] 
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Největší výška zadaného dílce je 47 mm. Z tab. 3 byl zvolen přídavek na obrábění 

ploch pro obvyklou přesnost 2,5 mm. Přídavky jsou znázorněny na obrázku 27. 

 Úkosy – jsou pouţity na plochy rovnoběţné se směrem pohybu horního dílu zápustky, 

volí se dle tab. 5. Kovat se bude na bucharu, pro který platí: 

- vnitřní úkosy – 7° 

- vnější úkosy – 3° 

 

 Technologické přídavky – jsou přídavky materiálu, jimiţ se doplňuje z hlediska 

kovářské technologie tvar výkovku na tvar vhodný pro kování. Otvor v průměru 

kolmém na osu díry se bude vyrábět třískovým obráběním. Otvor v ploché části se 

bude předkovávat. Nelze však vykovat průchozí otvor a proto je nutná blána, zvolená 

na základě střední hodnoty rozměrů výkovku ve směru kolmém na ráz 

a největší výšky výkovku. 

 
94,9 mm

2

83,4106,4

2

bl
s

výkvýk

výk 





  
 

(3.2) 

kde: svýk – střední hodnota [mm]  

        lvýk – největší délka výkovku [mm] 

        bvýk – největší šířka výkovku [mm] 

Největší výška výkovku je 47 mm. Podle tab. 4 je tloušťka blány 9 mm. Její střed leţí 

v ose dělící roviny. Všechny technologické přídavky jsou znázorněny na obrázku 32.  

 
Obr. 32 Přídavky 
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 Zaoblení hran a přechodů – velikost závisí na poměru přilehlých stěn, podle kterého se 

pak volí z tab. 6. Poloměry a zaoblení jsou znázorněny na obrázku 33. 
 

Poměr 
f

h x  (3.3) 

 
0,158;

85,3

13,5

f

h

1

1   z tabulky 6 byl odečten poloměr r1 = 2 mm, 

stejným způsobem budou určeny ostatní poloměry 

2 mm0,723;  r
32,5

23,5

f

h

6 mm2 mm; R0,307;  r
32,5

10

f

h

6 mm2 mm; R0,429;  r
21

9

f

h

4

4

4

33

3

3

22

2

2







 

6 mm0,842;  R
27,9

23,5

f

h
5

5

5   

 

Zvolený poloměr R5 = 3mm je po kontrole zaoblení hran a přechodů pro zápustkové 

kování nevyhovující. Z technologického hlediska musí být zvětšen na R5 = 6 mm, jak 

je zvýrazněno na obrázku 33, kvůli lepšímu toku materiálu a následnému zaplnění 

dutiny. Jelikoţ nešlo o funkční rozměr součásti, byl nevyhovující poloměr po 

konzultaci s konstruktérem zvětšen na vyhovující, tj. hodnotu 6 mm 

 
Obr. 33 Označení zaoblení a přechodů 
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3.1 Stanovení mezních úchylek [20], [30], [39] 

Mezní úchylky a tolerance rozměrů výkovku se stanoví podle stupně přesnosti výkovku 

z největších rozměrů ve směru kolmém k rázu a ve směru rázu (tab. 9). Norma ČSN 42 9030 

rozeznává 5 stupňů přesnosti, které jsou označeny 3 aţ 7. Stupně přesnosti se volí dle zařazení 

zápustkového výkovku podle sloţitosti tvaru a poţadované přesnosti výroby.  

Tab. 9 Stupně přesnosti provedení [20] 

Tvarový 

druh 

Tvarová 

třída 

Tvarová 

skupina 

Tvarová 

podskupina 

Technologické 

hledisko 

Stupeň přesnosti 

pro provedení 

1 2 3 

obvyklé přesné velmi 

přesné 

┴ || ┴ || ┴ || 

4; 6; 7 * 
1; 5 

* 1 aţ 2 
5 5 4 4 3 3 

2; 3; 6; 7 5 6 4 5 3 4 

4; 8 6 7 5 6 4 5 

4; 5; 6; 7 
1; 5 1; 5 

* 3; 4; 5 
5 5 4 4 3 3 

2; 3; 4 5 6 4 5 3 4 

9 6; 7; 8 6 7 5 6 3 4 

  - platí pro všechna hlediska podle ČSN 49 9002 

Součást se bude kovat s obvyklou přesností, která je vhodná pro kování na bucharu.  

Z tabulky 9 je patrné, ţe pro výkovek označený 7760.2 bude stupeň přesnosti pro provedení 5 

ve směru kolmo k rázu a 6 ve směru rovnoběţném s rázem. Z tabulek mezních úchylek  

a tolerancí výkovků pro stupně 5 a 6, uvedených v příloze 1, byly odečteny hodnoty:  

 ⊥ -  1,1

6,0



  

  || -  8,1

8,0



  

Mezní úchylky poloměrů se určují v procentech vzhledem k velikosti daného zaoblení a byly 

určeny z tab. 10. 

Tab. 10 Mezní úchylky poloměrů [20] 

Poloměr zaoblení 

[mm] 

Mezní úchylky 

[mm] 

Poloměr zaoblení 

[mm] 

Mezní úchylky 

[mm] 

přes do R r přes do R r 

0 10 
+0,50 

-0,25 

+0,25 

-0,50 
32 100 

+0,30 

-0,15 

+0,15 

-0,30 

10 32 
+0,40 

-0,20 

+0,20 

-0,40 
100  

+0,25 

-0,10 

+0,10 

-0,25 

Na základě velikostí spočítaných poloměrů byly zvoleny a dopočítány z tabulky 10 

následující úchylky: 

 vnější R2   0,5

1,0

0,25

0,5-  2 



   

 vnitřní R6   0,3

5,1

5,0

25,0 6 
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3.2 Volba výronkové drážky [1], [3], [18], [20], [39] 

Vzhledem k danému typu bucharu byla zvolena nejpouţívanější uzavřená výronková 

dráţka (obr. 34). Rozměry výronkové 

dráţky se navrhují podle výšky můstku. 

Pro výpočet je třeba znát plochu průmětu 

výkovku do dělící roviny. Pomocí 

softwaru Autodesk Inventor Professional 

2015 byla zjištěna hodnota 

6871,396 mm
2
 (obr. 35). Pro následující 

výpočty bude uvaţována zaokrouhlená 

hodnota 6872 mm
2
. Výška můstku se 

spočítá dle vztahu (2.5): 

 ,S0,015)(0,012h D

mm 1,3 h 

68720,015 h 




 

kde: koeficient 0,015 je určen 

dle rozměrů výkovku.  

Výška můstku byla zvolena nejbliţší 

vyšší k vypočítané hodnotě, a to  

h = 1,6 mm. Ostatní rozměry jsou 

zobrazeny na obrázku 34, které jsou 

dány dle přílohy 3. 

Důleţitý je také poloměr přechodu 

z výronkové dráţky do dutiny zápustky. 

Pro výpočet je nutné znát vzdálenost 

mezi dělící rovinou a dnem výkovku, 

která je 23,5mm. Poloměr se pak spočítá 

dle vztahu (2.6):  

 1,35 mm23,50,04
200

6872
H0,04

200

S
r D

D
  

Při sériové výrobě se poloměr bude postupně zvětšovat sám, díky protékajícímu kovu. Z toho 

důvodu je volen r = 1,3 mm. 

3.3 Polotovar [3], [18], [20], [23]  

Při návrhu polotovaru je nutné nejdříve určit 

velikost a tvar ideálního předkovku. Je to osově 

souměrné těleso, jehoţ objem se rovná objemu 

výkovku zvětšenému o objem výronku. Při jeho 

konstrukci se vyuţívá průřezového obrazce, kdy se 

daným výkovkem vede potřebný počet příčných řezů 

v místech, kde se výrazně mění tvar výkovku. 

Plocha pod křivkou průřezového obrazce se pak 

rovná objemu ideálního předkovku. Pomocí 

programu Autodesk Inventor Professional 2015 se 

zjistily jednotlivé průřezy (obr. 36), které se zanesly 

do průřezového obrazce na obrázku 37. Při výpočtu 

bylo uvaţováno s 50% zaplněním výronkové dráţky. 

 
Obr. 35 Plocha průmětu výkovku 

 

 
Obr. 34 Rozměry výronkové dráţky [1] 

 

 
Obr. 36 Průřez výkovkem 
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Obr. 37 Stanovení rozměru polotovaru [20] 

Z průřezového obrazce byl určen objem ideálního předkovu na VIP = 196 924,781 mm
3
. 

Mnoţství opalu je dáno druhem pouţitého ohřívacího zařízení. Pro ohřev byla zvolena 

indukční pec, která má mnoţství opalu 1% 

Objem byl spočítán podle vzorce: 

 3

IPOP 1 969,25mm0,011196 924,78δVV   (3.4) 

kde: δ  - velikost opalu [-] 

        VOP - objem opalu [mm
3
] 

        VIP - objem ideálního předkovu [mm
3
] 
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Objem polotovaru: 

 3

OPIPC  mm198 894,031 969,251196 924,78VVV   (3.5) 

kde: VC – objem polotovaru [mm
3
] 

Z důvodu vyšší produktivity výroby se budou kovat dva kusy najednou, proto je třeba celkový 

objem předkovku zdvojnásobit. Další výhodou této varianty výroby je působiště sil, které 

prochází středem zápustky. Dochází tak k symetrickému zatíţení nástroje a stroje. Z hlediska 

výroby tvaru ideálního předkovku se klínové válcování jeví jako zbytečně sloţité. Z toho 

důvodu bude jako polotovar pouţit špalík na leţato. Z celkového objemu se určí rozměry 

polotovaru s ohledem na tvar a rozměry kovací dutiny. 

 3

CC  mm397 788,062198 894,032V´V   (3.6) 

kde: VC´- objem dvojkusu [mm
3
] 

Pro další výpočty bude pouţita zaokrouhlená hodnata VC´=397 788 mm
3
. 

Vzhledem k průměrům ideálního předkovku, které se pohybují v rozmezí 27,8 aţ 51,3 mm  

a k normalizovaným průměrům ocelových tyčí byl zvolen polotovar o průměru 55 mm. Jeho 

délka byla určena z celkového objemu polotovaru dle vztahu: 

 167,43 mm
55π

397 7884

Dπ

´V4
l

22

C 








  (3.7) 

Délka přířezu byla zvolena lo´ = 167 mm vzhledem k 50% zaplnění výronkové dráţky 

a předešlému zaokrouhlování. Materiál se bude dělit řezáním na pásové pile s přesností  

 0,1 mm. Špalíky se budou řezat z tyče Ø55 ČSN 42 5510, které se dodávají v délce 6m. 

Rozměry určeného polotovaru je třeba před vlastní výrobou ověřit buď simulací anebo 

provést ověřovací sérii. 

3.4 Volba stroje [3], [18], [19], [20], [33], [35] 

Velikost bucharu se určuje z potřebné práce při posledním úderu a z velikosti plochy 

průmětu výkovku s můstkem výronkové dráţky do dělící roviny. Velikost plochy průmětu je 

188,5 cm
2
, která byla zjištěna pomocí softwaru Autodesk Inventor Professional 2015. 

Výkovek bude kován v rozmezí 1000 aţ 1100°C, kdy je velikost přetvárného odporu oceli 

11 523 pro dolní kovací teplotu rovna 75 MPa. Nejprve byla určena přetvárná práce pro 

kruhový výkovek pomocí redukovaného průměru, který byl spočítán dle vztahu (2.2): 

 DredD F1,13DD   

15,5 cm188,51,13DD   

Potřebná práce pro kruhové výkovky byla spočítána podle vztahu (2.3): 

 pD

2

D

2

D

D σD)D0,001(0,75
D

2
1,1)D0,005 18(1A 








  

28 873,8 JA

7515,5)15,50,001(0,75
15,5

2
1,115,5)0,005 18(1A 2

2













 



31 

 

Dále je třeba spočítat délku a střední šířku dvou výkovků včetně spojovacího můstku, která je 

0,8 cm. Hodnoty byly zjištěny pomoci Autodesk Inventor Professional 2015 (obr. 38). Platí: 

  cm1,220,864,1020,8l2L výkD   (3.8) 

  15,2cm8,34)/2(22,08)/2b(LB výkDDs   (3.9) 

 kde: lvýk – největší délka výkovku [cm] 

    bvýk – největší šířka výkovku [cm] 

Přetvárná práce se dosadila do vzorce (2.1) pro 

nekruhové výkovky: 

  
B

L
0,11AA

Ds

D
n 













  

32 355,4 J
15,2

22,1
0,1128 873,8An 
















 
Celková přetvárná práce posledního úderu bucharu 

je 32 355,4 J. 

Dalším způsob zjištění velikosti bucharu je výpočet pomocí koeficientu měrné energie. Je 

nutno znát plochu průmětu výkovku včetně výronkového můstku. Plocha byla určena 

v Autodesk Inventor Professional 2015 o velikosti 18850 mm
2
. Koeficient byl zvolen z horní 

hranice, která je 0,73 J  mm
-2

, jelikoţ součást je 

malých rozměrů a rychle chladne. To má za 

následek zvyšování přetvárného odporu. Platí (2.4): 

 aSA vm   

J 13 760,5 0,7318 850Am   

Velikost přetvárné práce je 13 760,5 J. 

Vzhledem k provedeným výpočtům byl zvolen 

pneumaticko–hydraulický buchar KHZ-4A, 

zobrazený na obrázku 39. Stroj byl volen dle 

metody redukovaného průměru, protoţe je to horší 

varianta. Díky tomu je zaručeno, ţe energie bucharu 

bude pro vykování zadané součásti dostačující. 

Volba většího bucharu by vedla k nadměrnému 

zatěţování zápustky, coţ má za následek kratší 

ţivotnost. Dále by bylo potřeba zvětšit vytloukací 

plochy nástroje pro absorbování přebytečné energie 

bucharu. Základní informace jsou uvedeny  

v tab. 11. 

Tab. 11 Technické údaje bucharu KHZ-4A [19] 

Tvářecí energie [kJ] 40 

Upínací plocha zápustek [mm] 300 x 570 

Nejmenší výška zápustek [mm] 350 

Maximální zdvih beranu [mm] 500 

Počet zdvihů beranu [min
-1

] 18 

Celkový instalovaný výkon [kW] 55 

 
Obr. 39 KHZ-4A [19] 

 

 
Obr. 38 Rozměry pro výpočet délky 

a střední šířky výkovku 
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3.5 Nástroj – zápustka [20], [33], [37], [38], [39], [40] 

Vzhledem ke zvolenému stroji a polotovaru bude zadaná součást kována v jednodutinové 

zápustce, několika údery bucharu. Při konstrukci se vychází z výkresu výkovku, jehoţ 

rozměry jsou zvětšeny o hodnotu smrštění. 

Střed zápustky je místo, kterým prochází osa stroje a kterým má procházet výslednice sil 

vznikající při kování. Důleţitým poţadavkem při umístění dutiny je, aby její střed leţel ve 

středu zápustky. 

Tloušťka stěn se zvětšuje s rostoucí hloubkou dutiny a zmenšujícími se úkosy. Určuje se 

na základě hodnoty ´T´, která se určuje z nomogramu uvedeného v příloze 4. Závisí na 

hloubce dutiny ´HD´, poloměru zaoblení dna dutiny ´R´ a bočních úkosech dutin 

´α´, znázorněných na obrázku 40. V nomogramu je nejmenší hodnota pro α = 10°. Z tohoto 

důvodu byla její hodnota zaokrouhlena na 10°.  

 HD+0,4 R = 23,5 + 0,4 2 = 24,3 mm (3.10) 

Z nomogramu byla odečtena hodnota T = 55 mm. Minimální vzdálenost dutiny od kraje 

zápustky S = T.  

Minimální výšku zápustkového bloku ´Hmin´ 

udává norma ČSN 22 8308 dle obrázku 41, 

v závislosti na největší hloubce dutiny ´HD´. 

Z diagramu uvedeného na obrázku 41, byla odečtena minimální výška Hmin = 155 mm. 

Zvolena byla výška zápustky 350 mm z důvodu nejmenší výšky zápustky pro zvolený typ 

bucharu. 

Pro dobré vedení nástroje byly zvoleny kolíky, které zamezují přesazení výkovku  

a zachycují tlaky, kterými je namáháno vedení stroje. Pouţívají se 2 aţ 4 kolíky, jeţ se 

zpravidla umisťují v rozích spodní zápustky. Rozměry vodících kolíků a otvorů pro nalisování 

jsou uvedeny v ČSN 22 8308. Umístění je znázorněno na obrázku 42, kde ´ak´ se spočítá 

podle vztahu: 

 30,833 mm1025
6

5
10d

6

5
a kk   (3.11) 

kde: dk – průměr vodícího kolíku [mm] 

Vzdálenost kolíku od kraje zápustky byla zaokrouhlena na ak = 31 mm. 

Pro manipulaci jsou zápustky opatřeny otvory pro manipulační kolíky o průměru 25 mm 

a délce 170 mm, které byly zvoleny dle tab. 12. Jejich rozměry se určují z normy  

ČSN 21 1416, podle maximálního zatíţení jednoho kolíku. Předepsané rozmístění je na 

obrázku 43. 

 
Obr. 40 Stanovení vybraných rozměrů 

zápustky 

 

 
Obr. 41 Minimální výška 

zápustkového bloku [34] 
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Obr. 42 Umístění 

vodících kolíků [34] 

 

 
Obr. 43 Rozmístění děr pro manipulační kolíky [34] 

 

Tabulka 12 Rozměry manipulačních kolíků [37] 

Ø kolíku  

[mm] 

délka kolíku 

 [mm] 
zatíţení [N] 

Ø díry 

H11 [mm] 

  hloubka 

díry [mm] 

15 150 550 15,5 30 

20 160 1250 20,5 40 

25 170 2500 26 50 

32 185 5000 33 65 

40 200 10000 41 80 

50 220 17500 51 100 

Umístění otvorů se určuje dle následujících vztahů: 

 62,5 mm
4

250

4

a
v   (3.12) 

 mm 781,5521,5ht   (3.13) 

Na menší aţ středně velké zápustky pro buchary, u kterých se ţádá vysoká pevnost 

i houţevnatost, se pouţívá chrom–molybden–vanadová ocel 19 552. Materiál byl zvolen 

s ohledem na velikost série. Je odolný vůči rázům i tepelné únavě. Chemické sloţení je 

uvedeno v tabulce 13. 

Tab. 13 Chemické sloţení oceli 19 552 [38] 

Prvek C Mn Si Cr Mo 

hm. % 0,32 – 0,42 0,20 – 0,50 0,8 – 1,2 4,5 – 5,5 1,1 – 1,6 

Drsnosti povrchu jednotlivých ploch dutiny zápustky jsou určeny z tab. 7. 

Přídavek na smrštění, které vzniká vlivem chladnutí materiálu, dostávají všechny rozměry 

větší neţ 10 mm, s výjimkou spojovacích rádiusů. Velikost souvisí s výškou kovací 

a dokovací teploty, dále s tvarem a sloţitostí výkovku. Z těchto důvodů budou rozměry 

zápustky zvětšeny o 1%. 

Mezní úchylky pro dokončovací dutinu jsou dány normou ČSN 22 8308, vypsány jsou 

v tabulce 14. 
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Tab. 14 Mezní úchylky pro dokončovací dutinu [39] 

Jmenovitý 

rozměr [mm] 

Mezní úchylky pro obvyklou přesnost [mm] 

⊥ || 

+ - + - 

0 – 20 0,10 0,05 0,05 0,03 

20 – 80 0,20 0,10 0,10 0,05 

80 – 160 0,30 0,15 0,15 0,08 

 

Pro manipulaci s výkovkem a jeho vyjmutí z dutiny, je potřeba udělat vybrání pro kleště 

(obr. 44). Rozměry se volí dle průměru polotovaru z tabulky 15.  

Tab. 15 Rozměry vybrání pro kleště [34] 

Průměr polotovaru [mm] 
Rozměry vybrání [mm] 

b R 

43 aţ 50 70 15 

51 aţ 59 80 20 

60 aţ 68 90 20 

 

 
Obr. 44 Vybrání pro kleště [34] 

Na obrázku 45 je vyobrazen kovací nástroj, včetně vodících kolíků. Horní díl zápustky je 

otočen o 90° a posunut, pro zobrazení dutiny. Obrázek byl vytvořen pomocí Autodesk 

Inventor 2015 Professional. 
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Špalík se bude do dutiny ukládat na 

leţato (obr. 47). Díky rotačnímu vybrání 

mezi jednotlivými kusy ok, se špalík opře 

na obou koncích o dutinu a zároveň 

i o kruhové vybrání. Tím je zabráněno 

posunutí a vypadnutí špalíku z dutiny 

zápustky. 

 
Obr. 45 Znázornění zápustky 

 

 
Obr. 46 Detail dutiny horního dílu zápustky 

 

 
       Obr. 47 Uloţení polotovaru do dutiny 

 

 
Obr. 48 Vykovaný dvojkus 
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3.6 Ostřižení a děrování [19], [30], [31], [34] 

Po vykování oka se provede děrování a ostřiţení výkovku. Tyto operace se pouţívají 

k prostřiţení blány a ostřiţení výronku. Provádí se za tepla nebo za normální teploty na 

ostřihovacích lisech. Vykovaná oka se budou děrovat i ostřihovat za tepla. To má za následek 

niţší mez pevnosti stříhaného materiálu, coţ sniţuje výslednou střiţnou sílu. Budou 

předělávána ze zápustkové dutiny přímo do střiţnice pro děrování a následně pro ostřiţení.  

  Potřebná síla pro děrování se spočítá z obvodu střiţníku a stříhané tloušťky materiálu. 

Mez pevnosti materiálu za teploty kolem 600°C je 300MPa. Pří výpočtu se vychází ze vztahu: 

  MN  10RHL1,6F 6

m11SD

  3.14 

 0,953 MN103009110,321,6F 6

SD     

kde: L1 – obvod střiţníku po čáře ostřiţení [mm] 

           H1 – tloušťka blány [mm] 

           Rm – mez pevnosti v tahu [MPa] 

Obdobně byla spočtena i síla pro ostřiţení výronku: 

  MN  10RhL1,6F 6

mSO

  3.15 

 0,503 MN  103001,6327,421,6F 6

SD     

kde: L – délka střihu [mm] 

           h – tloušťka můstku [mm] 

Vzhledem k spočítaným střiţným silám byl zvolen ostřihovací lis LKOA 200 (obr. 49) od 

firmy Šmeral. Technické parametry lisu jsou uvedeny v tabulce 16. 

Tab. 16 Technické parametry lisu LKOA 200 [19] 

Tvářecí síla [kN] 2000 

Sevření [mm] 585 

Průchod [mm] 1420 

Upínací plocha stolu [mm] 1415 x 1000 
Upínací plocha beranu [mm] 1200 x 800 
Přestavování beranu [mm] 100 

Zdvih [mm] 210 

Celkový instalovaný výkon [kW] 18 

Rozměry stroje v x š x h [m] 4,1 x 2,3 x 2,2 
 

 
Obr. 49 Lis LKOA 200 [19] 
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4 TECHNICKOEKONOMICKÉ HODNOCENÍ [44], [45], [46] 
Cena oka pístnice souvisí s řadou nákladů. Technicko-ekonomické hodnocení se bude 

zabývat pouze náklady na materiál a výrobu nástroje. Náklady na pořízení strojů nejsou 

uvedeny, protoţe jiţ jsou součástí strojového parku firmy. 

Náklady na výrobu se dělí: 

 fixní – nemají závislost na objemu výroby a nemění se. Mezi fixní náklady bude 

započítána jen cena nástroje, která je dána cenou nástrojové oceli 19 552, a to 

468,33 Kč za 1 metr tyče o hmotnosti 18,63 kg. Dále výdaji na třískové obrábění. 

Vzhledem k materiálu je ţivotnost jedné zápustky odhadnuta na 35 000 ks, coţ stačí 

na pokrytí výroby zadaného mnoţství. Náklady na nástroje jsou uvedeny v tabulce 17. 

Tab. 17 Náklady na výrobu nástroje 

Nástroj 
Náklady [Kč] 

materiál výroba celkem 

zápustka 48 000 35 000 83 000 

  

 variabilní – jsou přímo závislé na objemu výroby. Budou zde zahrnuty náklady na 

materiál polotovaru. Vypočítají se z celkového počtu potřebných tyčí a ceny oceli. 

Tyče Ø55 ČSN 42 5510.12 – 11 523 se budou dělit pásovou pilou s pilovým listem 

tloušťky 0,6 mm. Dále budou určeny vratné náklady z ocelového odpadu, jehoţ 

výkupní cena je 4 Kč za jeden kilogram. Materiálové náklady jsou shrnuty 

v tabulce 17. 

Počet přířezů z jedné tyče: 

 35,8 ks
0,6167

6 000

U´l

L
n

o

t
P 





  (4.1) 

kde: np – počet přířezů z jedné tyče [ks] 

                  Lt – délka tyče [mm] 

                  lo´ – délka přířezu [mm] 

                  U – tloušťka listu pily [mm] 

Počet přířezů z jedné tyče je 35 kusů, protoţe výsledek byl zaokrouhlen na 

nejniţší moţnou hodnotu. 

Počet tyčí pro sérii: 

  428,6 ks
235

30 000

nn

n
n

vpp

v
T 





  (4.2) 

kde: nT – počet tyčí pro celou sérii [ks] 

        nv – velikost série [ks] 

        nvp – počet výkovků z přířezu [ks] 

Pro celou sérii bude potřeba koupit 429 tyčí. 

Přímé materiálové náklady na celou sérii: 

 ,42 Kč 1 205 481468,33
1000

6000429
C

1000

Ln
N tT

pm 





  (4.3) 

kde: Npm – přímé materiálové náklady pro celou sérii [Kč] 

        C – cena 1 metru tyče Ø55 [Kč] 
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Vratné náklady z ocelového odpadu: 

 vvs
tt1

v Cnm
1 000

Lm
N 











  (4.4) 

  Kč 58 974,48430 0001,107
1 000

600018,63
Nv 











   

kde: Nv – vratné náklady [Kč] 

        mt1 – hmotnost 1 metru tyče Ø55 [kg] 

        ms – hmotnost oka [kg] 

        Cv – výkupní cena [Kč] 

Tab. 18 Materiálové náklady 

Náklady Cena [Kč] 

přímé materiálové náklady 1 205 481,42 

vratné náklady z ocelového odpadu 58 974,48 

celkové materiálové náklady 1 146 506,94 

Cílem technicko-ekonomického hodnocení bylo zjistit náklady na materiál a kovací 

nástroje. Cena zápustky byla odhadnuta na 83 000 Kč. V ceně jsou zahrnuty náklady na 

materiál a výrobu. Pro danou sérii postačí jedna zápustka. Dále byly spočítány přímé náklady 

na materiál v hodnotě 1 205 481,42 Kč. Od této sumy byla odečtena hodnota vratných 

nákladů z ocelového odpadu ve výši 58 974,48 Kč, který vznikl ostřihováním výronku a blány 

z nevyuţitých konců tyčí. Do celkových nákladů na výrobu se dále promítnou reţijní náklady 

firmy. 
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5 ZÁVĚRY 

Cílem práce bylo zpracovat návrh výroby oka pístnice. Součást se bude vyrábět z oceli 

11 523 v mnoţství 30 000 ks. Z několika moţných technologií výroby bylo zvoleno 

zápustkové kování, po kterém se výkovek dokončí třískovým obráběním. Tvářecí stroj byl 

zvolen s ohledem na strojový park firmy – buchar. 

Při návrhu výroby byly dodrţeny základní pravidla pro zhotovení daného výkovku. Jako 

první byla zvolena dělící rovina, která prochází osou oka. Poté byl výkovek zařazen podle 

tvarové sloţitosti pro pozdější stanovení mezních úchylek. Rozměry určené k obrábění byly 

zvětšeny o přídavek 2,5 mm a velikost úkosů stanovena na běţné, a to 7° vnitřní a 3° vnější. 

Otvor se bude předkovávat, tloušťka blány byla zvolena 9 mm. Velikosti zaoblení a přechodů 

byly určeny dle poměru přilehlých stěn. Rozměry výronkové dráţky byly určeny podle výšky 

můstku h = 1,6 mm. Polotovar byl zvolen z průřezového obrazce a ideálního předkovku. 

Vzhledem k tvaru a rozměrům ideálního předkovku byl jako polotovar zvolen přířez Ø55-

167 ČSN 42 5510, který se bude ohřívat v indukční peci.  

Velikost práce byla spočítána pomocí redukce kruhového výkovku na nekruhový, která 

vyšla 38 566,7 J. Na základě získané hodnoty byl zvolen pneumaticko-hydraulický buchar 

KHZ-4A o jmenovité tvářecí energii 50 kJ, pro který byl zkonstruován nástroj z oceli 19 552. 

Z důvodů větší produktivity a rozloţení zatíţení nástroje se součást bude kovat jako dvojkus. 

Prostřihnutí blány a ostřiţení výronku se bude provádět na ostřihovacím lisu LKOA 200. 

V poslední kapitole byly spočteny celkové náklady na materiál v hodnotě 1 146 506,94 Kč. 

Náklady na materiál a výrobu zápustky byly odhadnuty na 83 000 Kč.  

Před zavedením navrţené technologie do výroby je třeba provést ověřovací sérii. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
Označení Legenda Jednotka 

A přetvárná práce posledního úderu pro kruhový výkovek [J] 

A10 taţnost [%] 

Am přetvárná práce dle měrné energie [J] 

An přetvárná práce posledního úderu pro nekruhový výkovek [J] 

a koeficient měrné energie [J mm
-2

] 

ak minimální vzdálenost vodícího kolíku od kraje [mm] 

BDs střední šířka výkovku [cm] 

bdíl největší šířka dílce [mm] 

bvýk největší šířka výkovku [mm] 

C cena 1 metru tyče [Kč] 

Cv výkupní cena [Kč] 

DD průměr výkovku [cm] 

dk průměr vodícího kolíku [mm] 

FD průmět plochy výkovku k ploše kolmé ke směru rázu [cm
2
] 

FSD potřebná síla pro děrování [MN] 

FSO potřebná síla pro ostřiţení [MN] 

H1 tloušťka blány [mm] 

HD vzdálenost mezi dnem výkovku a dělící rovinou [mm] 

HV výška kruhového vedení [mm] 

Hmin minimální výška zápustkového bloku [mm] 

h výška můstku [mm] 

hx výška ve směru rázu [mm] 

KV nárazová práce [J] 

L délka střihu [mm] 

L1 obvod střiţníku po čáře ostřiţení [mm] 

LD délka výkovku [cm] 

Lt délka tyče [mm] 

l délka polotovaru [mm] 

lo´ délka přířezu [mm] 

ldíl největší délka dílce [mm] 

lvýk největší délka výkovku [mm] 

ms hmotnost oka [kg] 

mt1 hmotnost 1 metru tyče [kg] 

Npm přímé materiálové náklady pro celou sérii [Kč] 

Nv vratné náklady z ocelového odpadu [Kč] 

nT počet tyčí pro sérii [ks] 

np počet přířezů z jedné tyče [ks] 

nv velikost série [ks] 

nvp počet výkovků z přířezu [ks] 

R poloměr zaoblení dna dutiny [mm] 

Ra drsnost povrchu [μm] 

Re mez kluzu v tahu [MPa] 

Rm mez pevnosti v tahu [MPa] 

r poloměr přechodu do můstku [mm] 

SD plocha průmětu výkovku ve směru kolmo k rázu [mm
2
] 

SV plocha průmětu výkovku včetně výronkového můstku  [mm
2
] 

sdíl střední hodnota dílce [mm] 

svýk střední hodnota výkovku [mm] 



 

 

Označení Legenda Jednotka 

T tloušťka stěn [mm] 

U tloušťka listu pily [mm] 

VC objem polotovaru [mm
3
] 

VC´ objem dvojkusu [mm
3
] 

VIP objem ideálního předkovku [mm
3
] 

VOP objem opalu [mm
3
] 

   

   

   

δ velikost opalu [-] 

σp přetvárný odpor za kovací teploty [MPa] 
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