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1 Úvod 

Klíčovou roli v oblasti nákladových úspor při výrobě výkovků sehrávají především 

energicky obtížné procesy spojené s ohřevem materiálu. Jednou z možností snižování nákladů 

v kovárenství je použití termomechanického zpracování a to řízeného ochlazování výkovků 

z dokovací teploty. Tato technologie umožňuje u některých typů ocelí nahradit konvenční 

technologii zušlechťování. V této práci je uveden vliv řízeného ochlazování na mechanické 

vlastnosti zápustkového výkovku pro automobilový průmysl z oceli C45. Cílem práce je 

stanovit a experimentálně ověřit podmínky řízeného ochlazování k dosažení požadovaných 

mechanických vlastností v závislosti na strukturních změnách vyráběného zápustkového 

výkovku. Pro testování procesu řízeného ochlazování bylo provedeno několik variant, které se 

od sebe odlišovaly rychlostí ochlazování a rozdílnou dokovací teplotou. Pro vzájemné 

porovnání a také vyhodnocení celého experimentu byly provedeny rozbory mikrostruktury a 

mechanické testování. 
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2 Aspekty zápustkového kování ve společnosti UNEX a.s. 

Kovárna UNEX a.s. se specializuje na výrobu zápustkových výkovků z legovaných, 

uhlíkových a konstrukčních ocelí hmotnosti 2 až 25 kg. Výchozí materiál je nadělen 

bezodpadovým způsobem dělení a to objemovým stříháním. K ohřevu takto naděleného 

materiálu je použit indukční nebo plynový ohřev. Kovací agregáty tvoří klikové lisy s tvářecí 

silou 25 a 40 MN a dvojice bucharů s tvářecí energií 10 a 130 kJ. Některé výkovky jsou 

podrobeny tepelnému zpracování. Jedná se především o normalizační žíhání, žíhání na 

měkko, zušlechtění a řízené ochlazování z dokovací teploty. Výkovky jsou vyráběny dle ČSN 

EN    10243-1, případně dle DIN 7526. Technické dodací podmínky se řídí dle ČSN 420271 

nebo dle specifických přejímacích podmínek.  

2.1 Dělení materiálu 

Dělení válcovaného hutního materiálu, jako vstupního materiálu pro zápustkové kování, je 

v  kovárně UNEX a.s. prováděno objemovým stříháním. Válcovaný materiál je dodávaný ve 

formě kompaktních tyčí s kruhovým nebo čtvercovým průřezem. Tyto tyče jsou děleny 

na přířezy potřebné hmotnosti, odpovídající hmotnosti daného výkovku. 

2.1.1 Dělení materiálu objemovým stříháním 

Jedná se o bezodpadový způsob dělení materiálu. Výhodou je vysoká výkonost a 

hospodárnost. Nevýhodou je snížená jakost střižné plochy.  

Při stříhání je materiál oddělován smykovým působením dvou břitů. Tomuto rozdělení 

předchází značná deformace. [1]  

Na stříhání tyčí kruhového nebo čtvercového průřezu je uplatněna technologie objemového 

stříhání otevřenými noži, která je znázorněna na obr.1. 1 – otevřený pohyblivý nůž,                   

2 – prizmatické vedení, 3 – tyč, 4 – pevný otevřený nůž, 5 – doraz, z – střižná mezera. [1] 

  

 

Obr.1 Objemové stříhání otevřenými noži [1] 
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Při stříhání otevřenými noži dochází před lomem k ohybu, což má za následek snížení 

jakosti střižné plochy (obr.2). 6% d – oblast počátečního pěchování materiálu čelem 

pohyblivého nože, 10% d – oblast plastického střihu (svisle šrafována), 80% d – oblast lomu, 

4% d – oblast vtisku spodního nože. [1] 

 

Obr.2 Střižná plocha [1] 

 

Na následujícím obr.3 jsou znázorněny tvary otevřených nožů, které jsou určeny pro 

stříhání čtvercových a kruhových průřezů. 

  

a) b) 

Obr.3 Otevřené nože a) čtvercový průřez b) kruhový průřez [1] 

 

Ve společnosti UNEX a.s. se ke stříhání používají lisy s klikovým mechanismem. Do 

průřezu tyče 80 mm, kruhového nebo čtvercového profilu se používá klikový lis označen 

PELS 500 (obr.4a) a pro průřezy 80 až 120mm je to klikový lis PELS 1000 (obr.4b) 

  

a) b) 

Obr.4 Klikové lisy používané ke stříhání  a) PELS 500 b) PELS 1000 
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2.2 Ohřev materiálu 

Cílem ohřevu před tvářením za tepla je dosažení žádané tvářecí teploty v celém objemu 

zahřívaného polotovaru v nejkratším možném čase. Tímto ohřevem nesmí být ohrožena 

povrchová a vnitřní jakost oceli a zároveň musí být potlačeny průvodní jevy ohřevu (opal, 

oduhličení, přehřátí a spálení). 

Správně řízeným ohřevem se zvyšuje tvařitelnost, deformační odpor se snižuje. To 

pozitivně ovlivňuje energetickou náročnost tváření, životnost tvářecích nástrojů a produktivitu 

tváření. Snižuje se hustota mřížkových poruch a rozpouštějí se nečistoty, čímž dochází ke 

zlepšení jakosti na hranicích zrn. [2] 

2.2.1 Tvářecí teploty 

Tvářecí teplota je obecná teplota, při níž dochází ke tváření. Vyskytuje se zpravidla mezi 

teplotou solidu a teplotou nulové rekrystalizace. Tvářecí teploty můžou být klasifikovány 

následovně [3]: 

 Horní tvářecí teplota (HTT) - nejvyšší teplota, měřená v peci, na niž lze polotovar 

ohřát 

 Počáteční tvářecí teplota (PTT) – teplota, při níž se polotovar začíná tvářet 

 Dolní tvářecí teplota (DTT) – nejnižší přípustná teplota tváření 

 Dotvářecí teplota (DT) – skutečná teplota polotovaru na konci tváření 

 

Pro jejich stanovení je třeba vzít v úvahu tyto činitele [3]: 

 Metalurgický charakter oceli 

  Rozměry výchozího polotovaru a tvářeného výrobku 

  Deformační odpor oceli 

  Způsob deformace 

  Způsob ochlazování tvářeného výrobku 

  Požadavky na konečné vlastnosti oceli. 

 

Oblast tvářecích teplot pro uhlíkové oceli je znázorněn na následujicím obr.5.  
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Obr.5 Zjednodušená část diagramu Fe – Fe3C se zaznamenanými tvářecími teplotami 

2.2.1.1  Horní tvářecí teplota (HTT) 

Pro stanovení horní tvářecí teploty (HTT) je důležité zvážit dva protichůdné jevy. Jednak 

s rostoucí teplotou se zlepšuje tvařitelnost a klesá deformační odpor, ale na druhou stranu 

s rostoucí teplotou se zintenzivňuje oxidace a oduhličení povrchových vrstev a roste 

náchylnost k růstu zrna, přehřátí a spálení oceli. Horní tvářecí teplota kopíruje křivku solidu v 

takové vzdálenosti, aby bylo zaručeno, že za žádných okolností nedojde k                       

jejímu překročení. [3] 

2.2.1.2 Dolní tvářecí teplota (DTT) 

Při volbě dolní tvářecí teploty (DTT) musí mít ocel dostačnou tvařitelnost a deformační 

odpor musí být ve shodě s energosilovými veličinami tvářecího stroje. Vlivem odlišných 

vlastností feritu a cementitu je stanovení DTT rozdílné pro oceli podeutektoidní a oceli 

nadeutektoidní. Ukončení tváření vysoko nad Ac3 u ocelí podeutektoidních vede k úplné 

rekrystalizaci a k následnému hrubnutí zrna. Doporučením je volba DTT v intervalu teplot: 

Ar3 < DTT< (Ar3 +50) (°C). [3] 

Pro nadeutektoidní oceli platí, že nelze tvářet pouze v homogenní oblasti austenitu γ, 

jelikož těsný interval tvářecích teplot zabraňuje tváření v jednofázové oblasti (austenit) a 

dokovaní při vysokých teplotách způsobuje vznik hrubozrnné struktury. Zároveň dochází k 

vyloučení nežádoucího síťoví cementitu na hranicích austenitických zrn při ochlazování. DTT 

se z tohoto důvodu stanovuje dle výrazu: Arcm > DTT > Ar1, čímž se dosahuje prospěšného 
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rozptýlení cementitu v jemném austenitickém zrnu. Nejlepších vlastností materiálu lze docílit 

DTT těsně nad teplotou Ar1. [3] 

2.2.2 Rychlost ohřevu 

Závisí na vlastnostech ohřívaného materiálu, tvaru a rozměrech ohřívaného tělesa a 

teplotní vodivosti. Čím vyšší je rychlost ohřevu, tím je doba ohřevu kratší, ale naopak tím 

větší jsou tepelná pnutí v ohřívaném tělese, která jsou nejdůležitějším znakem pro určení 

rychlosti ohřevu. [2] 

Přípustnou rychlost ohřevu lze vypočítat ze vztahu: [2] 

2s

T
akc


  [ 1hK ] (1) 

 

kde  k - tvarový součinitel; pro desku k = 2,1; pro válec k = 5,6 

  a    - měrná teplotní vodivost [ 12 hm ] 

        s    - výpočtová tloušťka [m ] 

       T  - přípustný teplotní rozdíl v ohřívaném tělese [K]; počítá se ze vztahu: [2] 

 E
kT D






 [K ] (2) 

 

kde  k - tvarový součinitel; pro desku k = 1,05; pro válec k = 1,4 

     - teplotní délková roztažnost [ 1K ] 

       E    - výpočtová tloušťka [m ] 

      D   - dovolené napětí [MPa] 

2.2.3 Doba ohřevu 

Ohřev materiálu má být dosažen v co nejkratším čase, aby bylo dosaženo nejmenšího 

zokujení povrchu ohřívaného materiálu a nejmenší spotřeby tepelné energie. Na druhou stranu 

má být ovšem natolik dlouhá, aby bylo dosaženo potřebné tvářecí teploty, nejmenšího 

tepelného pnutí a rovnoměrně prohřátého polotovaru ( T <50 K). 

Některé legované oceli musí podstoupit takovou dobu ohřevu, aby zabezpečila požadované 

strukturní změny (vzájemný vztah austenitu a feritu u nerezavějicích ocelí), rozpuštění 

karbidů (rychlořezné oceli) nebo karbonitridů (mikrolegované oceli). [2] 
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2.2.4 Způsoby ohřevu  

V zápustkové kovárně UNEX a.s. jsou uplatněny dva způsoby ohřevu materiálu - plynový 

ohřev a ohřev elektrickým proudem. 

2.2.4.1 Plynový ohřev 

Plynový ohřev je v  kovárně využit pro ohřev výchozího děleného polotovaru, určeného ke 

tváření na bucharech. Zařízením je spalinová ohřívací pec s vodorovnou nístějí, která je 

znázorněna na obr.6. 

 

Obr.6 Kovářská ohřívací plynová pec 

 

Jedná se o komorovou pec s plynovým ohřevem o dvou komorách. Manipulační dveře 

slouží k zakládání vsázkového materiálu. Do pracovního prostoru pece jsou směrovány čtyři 

plynové hořáky, jako palivo je využíván zemní plyn. Maximální dosažitelná teplota v peci je 

1350 
o
C. Pro využití odpadního tepla spalin a předehřev vzduchu je použit souproudý 

rekuperátor. U těchto rekuperačních hořáků odcházející spaliny z pracovního prostoru 

(obvykle 80 až 100 % - dle typu) přímo v hořácích předehřívají spalovací vzduch. [4 

Nevýhoda spalinových ohřívacích pecí  je poněkud nižší výkonnost oproti např. 

elektrickým pecím a vysoká produkce okují. Tyto okuje mohou dosahovat až 4 % z celkové 

hmotnosti ohřívaného materiálu. Původem oxidace povrchových vrstev ohřívaného povrchu 

kovu je pecní atmosféra obsahující volný kyslík, CO2 a vodní páru. 5 

2.2.4.2 Ohřev elektrickým proudem 

Prochází-li vodičem elektrický proud, narážejí pohybující se elektrony na atomy vodiče  

v rovnovážných polohách a předávají jim část své kinetické energie. Rozkmitání atomu se  
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projeví vzrůstem teploty vodiče. Jedná se o nejrychlejší a nejúspornější způsob ohřevu 

menších polotovarů, obzvláště v oblasti zápustkového kování. Vysoká rychlost ohřevu je 

umožněna tím, že teplo vzniká uvnitř ohřívaného polotvaru. [3] 

Vyznačuje se těmito přednostmi 5: 

 Nízké zokujení, pouze 0,4 až 0,6 % 

 Přesné dodržení horní tvářecí teploty 

 Nejnižší zátěž pro pracovní a životní prostředí 

 Snadná mechanizace a automatizace pohybu polotovarů při ohřevu 

Elektrického proudu se v zápustkové kovárně UNEX a.s. využívá při odporovém a 

indukčním ohřevu.  

Na obr.7 je znázorněna elektrická komorová pec, která se používá pro tepelné zpracování 

výkovků. Tento typ pece využívá elektrického nepřímého odporového ohřevu, kdy proud teče 

topnými spirálami, které se v důsledku toho ohřívají a následně předávají teplo vnitřnímu 

prostoru pece. [9] Topné elementy jsou umístěny na bocích vnitřního prostoru pece. 

 

Obr.7 Elektrická odporová žíhací pec 

 

Pro ohřev děleného hutního materiálu, určeného k tváření ve svislém klikovém lise je 

použit indukční ohřev.  

Jedná se o nejrychlejší způsob ohřevu. Kolem vodiče, jímž prochází střídavý elektrický 

proud, se vytváří magnetické pole, které mění svou velikost a směr. Jestliže do magnetického 

pole vložíme kovové těleso, indukuje se v něm elektromotorická síla, jejímž působením začne 

tělesem procházet proud – těleso se zahřívá. [2] 
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Základem induktoru je měděná trubka, kterou protéká chladící voda. Indukované vířivé 

proudy nepronikají ohřívaným polotovarem stejnoměrně. Hustota proudu klesá směrem 

k jádru polotovaru podle exponenciálních závislosti: [2] 

 xJJ x  exp0    2mA  (3) 

kde  xJ     - hustota proudu ve vzdálenosti x od povrchu tělesa  2mA  

  0J     - hustota proudu na povrchu tělesa  2mA  

        x       - vzdálenost od povrchu k jádru tělesa  m  




 rf  1987,0    (4) 

kde    f    - frekvence  2mA  

  r     - poměrná permeabilita  

               - měrný odpor  m  

 

Největší část proudu protéká v tzv. hloubce proniku  a z dodaného příkonu se vyvíjí 

největší část tepla. Pro hloubku proniku platí následující vztah: [2] 

 rf 





 03,5    m  (5) 

Hloubka proniku ovlivňuje výběr frekvence pro danou tloušťku ohřívaného polotovaru. 

Hloubka proniku pro ocel v závislosti na frekvenci je uvedena v tabulce 1. [6] 

 

Tabulka 1 Závislost hloubky proniku [mm] na kmitočtu pro ocel [6] 

Materiál 
frekvence [Hz] 

50 1000 2000 4400 10 000 

ocel při 1200 °C 78 17,5 12,3 8,3 5,5 

 

O hospodárnosti a účinnosti indukčního ohřevu rozhoduje převážně volba frekvence. 

Teoretické úvahy i praxe ukázaly, že pro různé průměry ohřívaného materiálu lze volit 

frekvence podle tabulky 2. [6] 
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Tabulka 2 Volba vhodné frekvence podle průměru ohřívaného materiálu [6] 

frekvence [Hz] průměr kusu [mm] 

50 170 – 800 

1000 50 – 170 

2000 35 – 120 

4400 22 – 70 

10 000 15 – 40 

 

Na obr.8 je znázorněna indukční ohřívací pec, která ohřívá v zápustkové kovárně      

UNEX a.s. dělený materiál pro klikový kovací lis LZK 2500. Tato pec je určena k 

indukčnímu ohřevu ocelových přířezů kruhového nebo čtvercového průřezu na kovací teplotu. 

Teplota každého ohřívaného kusu je snímána bezdotykovým měřičem teploty. Pec je 

vybavena třídičkou ohřátých přířezů, která nedohřáté nebo přehřáté přířezy nevpustí do 

pracovního prostoru lisu. 

 

Obr.8 Indukční ohřívací zařízení s ohřívačem SOP 400/3-A30 

 

2.3 Zápustkové kování 

Jedná se o strojní způsob tváření kovů, při kterém se materiál tváří v dutině zápustky, jejíž 

tvar je shodný s tvarem výkovku. Rozměry kovacích dutin jsou zvětšeny o hodnotu smrštění 

vychladlého výkovku. Při zápustkovém kování se výchozí polotovar ohřátý  na potřebnou 

kovací teplotu vloží do dutiny zápustky a působí se na něj silou tvářecího stroje. Materiál se 

deformuje a vyplňuje dutinu zápustky. 
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2.3.1 Buchary 

Buchary se řadí mezi stroje, u kterých se přetvárná práce získá přeměnou kinetické energie 

padajícího nebo urychleného beranu.  

Buchary rozdělujeme na buchary šabotové a na buchary bezšabotové protiúderové. U  

protiúderových bucharů nahrazuje šabotu spodní beran, který se pohybuje proti hornímu  

beranu. Šabotové buchary se šabotou uloženou v základu stroje, nezávisle na stojinách 

určených k vedení beranu, jsou vhodné pro volné kování. Šabotové buchary se šabotou pevně 

spojenou se stojinami a protiúderové buchary jsou vzhledem k přesnému vedení beranu 

vhodné pro zápustkové kování. [7] 

Podle dopadové rychlosti beranu lze rozlišit buchary pracující s běžnou kovací rychlostí  

v = 4 až 8 [m.s
-1

] a buchary pracující se zvýšenou a velkou rychlostí v = 20 až 60 [m.s
-1

]. 

Větších dopadových rychlostí se dosahuje urychlením padajícího beranu přídavnou silou. 

Tyto buchary označujeme jako dvojčinné. Jejich pohon je v činnosti v obou fázích pracovního 

cyklu (zvedání a spouštění beranu). [7] 

U dvojčinných bucharů se pohyb směrem dolů vyvozuje nejen vlastní hmotností 

pohyblivých částí, ale ještě je pohyb urychlován energií z daného nositele.  

Výsledná energie úderu beranu je dána vztahem: [7] 

  BBSiBc HSpgmW     J  (6) 

kde  Bm     - hmotnost beranu  kg  

  g       - gravitační zrychlení  2 sm  

        Sip     - střední indikovaný tlak působící na plochu beranu  Pa  

        BS      - plocha beranu  2mm  

        BH    - zdvih beranu  mm  

 

Zápustková kovárna UNEX a.s. disponuje dvojčinným bucharem MPM 3150 B, výrobce 

Huta Zygnund, který je uvedený na obr.9. Tento buchar disponuje jmenovitou tvářecí energií 

10 kJ. 
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Obr.9 dvojčinný buchar MPM 3150 B 

 

Protiúderový buchar DGH 13 (výrobce: Bęché) o tvářecí energii 130 kJ využívaný v kovárně 

(obr.10) má místo šaboty spodní beran, který se pohybuje současně proti beranu hornímu. 

Výsledná energie úderu je dána vztahem: [7] 

  SSBBSiBc HgmHSpgmW     J  (7) 

kde  SH     - zdvih spodního beranu  mm  

 

Schéma protiúderového bucharu s kinematickou vazbou horního a spodního beranu je na 

obr.11. Do pracovního válce 1 se střídavě vpouští šoupátkovým rozvodem pára pod píst a nad 

píst, který je odlitý z jednoho kusu s horním beranem 2. Pásy 3 jsou vedeny přes kladky 4, 

otočně uložené ve stojanu a zvedají dolní beran 5 proti pohybujícímu se hornímu beranu. 

Rázy v pásech jsou tlumeny sadou pryžových kroužků 6. [7] 

 

U bucharů není užitečné zatížení při rázu omezeno žádnou jmen. silou, závisí pouze na 

deformačním odporu tvářeného výkovku. Čím je tento deformační odpor větší, tím více je 

buchar namáhán. S růstem deformačního odporu se snížení deformace výkovku vyrovnává 

zvýšením počtu úderů. Největší síly vznikají při dokončovacích úderech, kdy lineární 

plastická deformace výkovku je minimální. [8] 
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Obr.10 Protiúderový buchar     

DGH 13 

Obr.11 Schéma pohonu 

protiúderového bucharu [7] 

2.3.2 Klikové mechanické lisy 

Svislé kovací lisy se používají pro tváření za tepla. Konstruují se s jmenovitou tvářecí silou 

2 až 120 MN, přičemž příkon elektromotoru je 200 až 500 kW. Velikost zdvihu beranu je   

200 až 500 mm a počet zdvihů 35 až 110 za minutu. Na tyto lisy jsou kladeny vysoké 

požadavky na tuhost konstrukce při dostatečně velkém pracovním prostoru lisu. Velký počet 

zdvihů beranu lisu zmenšuje čas styku s nástrojem s tvářeným materiálem, což příznivě 

ovlivňuje jejich životnost. Svislé kovací lisy se vyrábějí jako dvojstojinové uzavřené stroje s 

otevřeným pohonem. Konstrukce kovacích lisů je masivní. Tuhost klikového mechanismu se 

zabezpečuje krátkou nedělenou ojnicí, klikovým hřídelem, masivním beranem a dvojitým 

vedením. [9] 

Nevýhodou těchto lisů je nebezpečí přetížení některých částí lisu (klikový hřídel, 

smykadlo, stojan) podmíněných zvláštnostmi kinematické vazby a dynamikou pohonného 

mechanismu (konstantní zdvih lisu). Pokud dojde k překročení jmenovité tvářecí síly lisu, 

smykadlo nepostupuje plynule do spodní úvrati a může poškodit stroj. Proto se pro bezpečný 

provoz vyžaduje pojistka proti přetížení a indikátor tvářecí síly. Nejžádanější provozní 

vlastností těchto lisů je tuhost, která je 2x až 4x větší, než u jiných mechanických lisů (0,5 až 

15 MNmm
-1

). Pro danou tvářecí operaci se volí lis, jehož jmenovitá tvářecí síla je o 30 až 50 

% větší. [8] 

https://www.sjf.tuke.sk/kvtar/2/files/09_Lisy.pdf
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V zápustkové kovárně UNEX a.s. se pro výrobu výkovků objemovým tváření za tepla 

používájí dva typy svislých klikových kovacích lisů označených LZK 2500 (obr.12) a       

LZK 4000 (obr.13). Lis LZK 2500 s tvářecí silou 25 MN se využívá pro kování rotačních i 

tvarových výkovků v rozsahu hmotnosti 2 až 5 kg. Výkovky o větší hmotnosti (do 25 kg) se 

kovají na kovacím klikovém lise LZK 4000 s tvářecí silou 40 MN. Oba typy klikových lisů 

jsou od firmy Šmeral. 

Na obr.14 je zobrazeno kinematické schéma klikového kovacího lisu. 1 – elektromotor,          

2 – vyvažovací zařízení beranu, 3 – předlohová hřídel, 4 – pomocné vedení beranu,                

5 – chobot, 6 – brzda, 7 – klikový mechanizmus, 8 – ojnice, 9 – zařízení na ovládání horního 

vyhazovače, 10 – horní vyhazovač, 11 – beran, 12 – spodní vyhazovač, 13 – ozubený převod, 

14 – spojka. [9] 

 

  

 

Obr.12 Klikový kovací lis 

LZK 2500 

Obr.13 Klikový kovací lis   

LZK 4000 

Obr.14 Schéma klikového 

          kovacího lisu [9] 

 

2.4 Tepelné zpracování 

Vlastnosti oceli jsou závislé na chemickém složení, ale hlavně na struktuře – tj. na fázovém 

složení, na tvaru a uspořádání jednotlivých fází. Požadované struktury se získávají u ocelí 

žádoucího chemického složení tepelným zpracováním. Tepelné zpracování zahrnuje všechny 

postupy, při nichž se vnitřní stavba kovu účelně mění pomocí změn teploty. Při tepelném 

https://www.sjf./
https://www.sjf./
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zpracování mohou probíhat změny struktury ve dvou směrech: je-li struktura v 

nerovnovážném stavu, lze použít postupů směřujících k dosažení termodynamické rovnováhy, 

kterou představuje diagram Fe-Fe3C. Tyto postupy se souhrnně označují jako žíhání. Druhou 

skupinou procesů je vytváření nerovnovážných struktur, které vznikají rychlým ochlazením. 

Tyto procesy se označují jako kalení. Procesy žíhání se vyznačují velmi malou rychlostí změn 

teploty, čímž vznikají struktury blízké rovnovážným. Změny struktury při žíhání jsou spojeny 

s fázovými přeměnami (žíhání s překrystalizací) nebo pouze se změnami uspořádání fází 

(žíhání bez překrystalizace). [10] 

2.4.1 Žíhání s překrystalizací 

Ve společnosti UNEX a.s. představuje především normalizační žíhání. Tento typ tepelného 

zpracování zajišťuje jemnozrnnou a rovnoměrnou strukturu po tváření. 

 Klasický postup se užívá výhradně u podeutektoidních ocelí, kdy při teplotě 30 až 50 °C 

nad Ar3 a výdrži 1 až 4 h, vzniká jemná rovnoměrná austenitická struktura, která se po 

ochlazení na vzduchu přemění na jemnozrnnou feriticko-perlitickou strukturu s příznivými 

mechanickými vlastnostmi. Výjimečně se používá u nadeutektoidních ocelí k získání lepšího 

přerozdělení částic sekundárního cementitu, který se v důsledku pomalého ochlazování z 

dokovacích teplot vyloučil ve formě síťoví na hranicích zrn. Ohřevem nad Acm se karbidické 

síťoví rozpustí v austenitu a rychlejším ochlazováním se zabrání jeho opětovnému vyloučení 

na hranicích zrn. [11] 

2.4.2 Žíhání bez překrystalizace 

Žíhání bez překrystalizace představuje žíhání ke snížení pnutí. Rekrystalizační žíhání k 

odstranění deformační textury po tváření za studena a žíhání na měkko. Poslední zmiňované 

žíhání se ve velké míře využívá i ve společnosti UNEX a.s. Dochází při něm ke sferoidizaci 

eutektoidních karbidických částic v důsledku povrchového napětí. Změnou lamelárního 

perlitu na zrnitý lze u nízkouhlíkových ocelí zlepšit tvařitelnost za studena a u ocelí s 

obsahem nad 0,4 % C obrobitelnost. Rovněž lze tímto žíháním připravit vhodnou výchozí 

strukturu pro následné kalení, zejména u eutektoidních a nadeutektoidních ocelí. Rovnoměrné 

rozložení zrnitých karbidů v základní feritické hmotě usnadňuje následující austenitizaci a 

zdokonaluje celkové vlastnosti po zakalení, čehož se úspěšně využívá zejména u ložiskových 

ocelí. Teplota žíhání je blízká eutektoidní teplotě, případně se pohybuje v jejím okolí. 

Základní způsoby žíhání na měkko jsou schématicky znázorněny na obr.15. Pro 

podeutektoidní ocel je postup žíhání na měkko uveden na obr.15a, pro nadeutektoidní ocel 

https://www.sjf./
https://www.sjf./
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obr.15b a pro vysokolegovanou nástrojovou ocel obr.15c. Zvýšení teploty nad Ac1 resp. její 

kolísání kolem této hodnoty usnadňuje a urychluje sbalování karbidických částic. Doba žíhání 

je různá podle druhu oceli i předchozího tepelného zpracování a pohybuje se od 4 hod. u 

uhlíkových ocelí po 16 hod. pro vysokolegované oceli. Žíhání je ukončeno pozvolným 

ochlazováním v peci. [11] 

Nejdůležitějším technologickým kritériem žíhání je teplota a teplotní výdrž. Na obr.16  

jsou v rovnovážném diagramu Fe-Fe3C uvedeny  jednotlivé typy žíhání v závislosti na žíhací 

teplotě: a – homogenizační žíhání, b – normalizační žíhání, c – žíhání na měkko,                                      

d – rekrystalizační žíhání, e – protivločkové žíhání, f – žíhání ke snížení pnutí, g – žíhání 

k odstranění křehkosti po moření.  

  
Obr.15 Postupy žíhání na měkko [11] Obr.16 Oblasti žíhacích teplot v diagramu        

Fe-Fe3C [11] 

 

Typy žíhání, které byly popsány v kapitole 2.5.1 a 2.5.2 se v zápustkové kovárně       

UNEX a.s. realizují v elektrických odporových žíhacích pecích (obr.7). 

2.4.3 Zušlechťování 

Zušlechťováním jsou označeny postupy tepelného zpracování, které se skládají z operace 

kalení a vysokoteplotního  popuštění. 

Cílem kalení ocelí je dosažení vysokých pevnostních vlastností materiálu a nerovnovážné 

struktury, které lze získat ochlazením austenitu nadkritickou rychlostí. Kalení rozlišujeme 

martenzitické nebo bainitické podle fáze, která ve výsledné struktuře převládá. 

Nejdůležitějším kritériem procesu je kalící teplota. Při této teplotě je ocel před ochlazením 

austenitizována. U podeutektoidních ocelí se kalící teplota stanovuje přibližně 30 až 50 °C 

nad Ac3, což zaručuje stejnorodou strukturu austenitu před rozpadem. Teplota ohřevu 

https://www.sjf./
https://www.sjf./
https://www.sjf./
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nadeutektoidních ocelí je asi 20 °C nad Ac1. Výchozí strukturu tvoří nestejnorodá směs 

austenitu a nerozpuštěných karbidů. Tato heterogenní směs po zakalení vede ke zvýšení 

odolnosti proti opotřebení. Při ochlazování dochází k rozpadu austenitu a je zapotřebí 

dosažení tak veliké kritické rychlosti ochlazování, aby zajistila vytvoření požadované 

martenzitické nebo bainitické struktury. [11] 

Po zakalení se struktura oceli může skládat z různých produktů rozpadu austenitu podle 

toho, jaká ochlazovací rychlost byla dosažena. Byla-li dodržena konstantní teplota v průběhu 

přeměny austenitu, proces je označen jako izotermický rozpad  austenitu, označovaný jako 

(IRA). Průběh přeměn austenitu při různých rychlostech ochlazování znázorňují diagramy 

anizotermického rozpadu austenitu (ARA). [10] 

Průběh přeměn přechlazeného austenitu znázorňují transformační diagramy obr.17.  

  

a) IRA b) ARA 

Obr.17 Transformační diagramy [10] 

 

Oba typy diagramů se skládají ze čtyř oblastí ohraničených křivkami, udávajícími 

podmínky rozpadu austenitu: oblast stability austenitu a oblasti existence tří produktů rozpadu 

austenitu. Podle požadavků na strukturu a vlastnosti zpracovávané oceli lze volit příslušnou 

rychlost ochlazování. Volba ochlazovacího média je závislá na rychlosti ochlazování. Mezi 

nejpoužívanější kalící média patří voda, olej, roztavené kovové lázně a vodné roztoky solí. 

Některé typy ocelí jsou kalitelné i na vzduchu. [10] 

Se zušlechtěním souvisí tři vlastnosti oceli – kalitelnost, zakalitelnost a prokalitelnost. 

Kalitelností rozumíme schopnost oceli dosahovat ochlazením z austenitizační teploty 

nerovnovážného stavu. Zakalitelnost  je dána maximální tvrdostí po kalení a závisí na obsahu 

uhlíku rozpuštěného v austenitu. Hloubku pod povrchem, do které zakalení proběhlo, udává 

prokalitelnost. Za zakalený se obvykle považuje materiál se strukturou tvořenou minimálně z 

https://www.sjf./
https://www.sjf./
https://www.sjf./
https://www.sjf./
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50 % martenzitu. Prokalitelnost se stanovuje Jominyho čelní zkouškou dle ČSN EN ISO 642. 

Měří se tvrdost v závislosti na vzdálenosti od vodou ochlazovaného čela zkušební tyče – 

křivka prokalitelnosti (obr.18). Křivka prokalitelnosti musí ležet uvnitř oblasti označované 

jako pás prokalitelnosti. Tento pás je vymezen křivkami nejvyšší a nejnižší prokalitelnosti 

získanými z většího počtu čelních zkoušek prokalitelnosti téže oceli. Hranice pásu 

prokalitelnosti lze číselně vyjádřit indexem prokalitelnosti. [10] 

 

Obr.18 Diagram prokalitelnosti: 1 – křivka prokalitelnosti,                                                       

2,3 – hranice pásu prokalitelnosti [10] 

 

Martenzit po zakalení se vyznačuje vysokou tvrdostí, ale  nízkou houževnatostí. Z tohoto 

důvodu musí být po kalení zařazeno další tepelné zpracování popouštění, což je ohřev na 

teplotu pod A1, výdrž po stanovenou dobu a ochlazení. Při popouštění dochází ke snížení 

obsahu uhlíku v martenzitu  vylučováním cementitu, zbytkový austenit transformuje na bainit. 

Při vyšších teplotách popouštění transformuje martenzit na ferit. Při popouštění klesá tvrdost 

a vzrůstá houževnatost. [10] 

2.4.4 Řízené ochlazování 

Řízené ochlazování výkovků je součást termomechanického zpracování, pomocí kterého 

lze docílit výrazných úspor při výrobě výkovků. Řízené ochlazování výkovků z dokovací 

teploty umožňuje nahradit konveční způsob tepelného zpracování technologií zušlechtěním. 

Při použití tohoto typu tepelného zpracování lze dosáhnout stejných, někdy i lepších 

mechanických vlastností výkovků, při zřetelných energetických úsporách a kratších výrobních 

časech. Řadí se do kategorie tepelně mechanického zpracování, jelikož je kombinací účinku 

https://www.sjf./
https://www.sjf./
https://www.sjf./
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tváření a tepelného zpracování. Tímto způsobem je docíleno zjemnění austenitického zrna a 

tím i výsledné struktury. [12] 

Princip technologie řízeného ochlazování je uveden na obr.19. U běžných technologií 

výroby je zápustkově kovaný výkovek za tepla dopravován do palety, kde chladne na teplotu 

okolí, nedefinovanou rychlostí. Díky tomu je výsledná struktura ve většině případů bainitická. 

Na obr.19 toto chladnutí představuje schématicky křivka 1. Křivku chlazení výkovků je třeba 

přizpůsobit tak, aby chladl v oblasti feriticko-perlitické přeměny podle diagramu ARA (IRA) 

– znázorňuje křivka 2 na obr.19. V praxi je toto usměrňování určeno parametrem chladnutí 

mezi 800 a 500 
o
C, např. t8/5 = 20 min. Z technologického hlediska je žádoucí, aby byl zajištěn 

stejný gradient chladnutí ve všech místech výkovku. Tento režim může u některých výkovků 

znamenat zpomalení chladnutí, ale zejména u váhově vyšších výkovků je naopak žádoucí 

zvýšit intenzitu chlazení, např. proudem studeného vzduchu. U členitých výkovků, u kterých 

tenké části chladnou nejrychleji, je nutné vybavit chladící dopravník chladícím tunelem, nebo 

případně instalovat vyhřívací komoru, která může zabezpečit rozpad austenitu při konstantní 

teplotě. Po ukončení fázové přeměny se mohou výkovky ochladit na teplotu okolí obvyklým 

způsobem v paletě. [13] 

 
Obr.19 Schéma řízeného ochlazování [13] 

 

Technologie řízeného ochlazování byla původně vyvinuta pro mikrolegované oceli, ale 

v dnešní době se nicméně používá i u nelegovaných a legovaných ocelí. Typická 

mikrostruktura vzduchem chlazené mikrolegované oceli se skládá z hrubého feritu a perlitu. 

Vznik různých typů mikrostruktur v mikrolegovaných ocelích je závislý na rychlosti 

deformace, teploty, rychlosti ochlazování a na chemickém složení.  

Obecně platí, že snížení teploty deformace vede ke snížení velikosti austenitického zrna a 

vytvoření struktury typu „pancake“ před transformací na ferit. Transformace austenitu na ferit 

a perlit je podporována v důsledku zvýšení nukleačních míst na hranicích zrn. [14] 
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Vlivem snížení dokovací teploty vykazuje významný nárůst také tažnost a houževnatost. 

U mikrolegovaných ocelí hraje důležitou roli také chemické složení, především přítomnost 

prvků V, Nb, N a koncentrace Si. Tyto prvky mají podstatný vliv na konečnou mikrostrukturu 

a na rostoucí mechanické vlastnosti těchto ocelí. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které 

ovlivňují konečné vlastnosti středně uhlíkové mikrolegované oceli je postup chlazení po 

deformaci. Zvýšení rychlosti ochlazování obecně vede ke zvýšení meze kluzu a meze 

pevnosti. Toto zvýšení pevnostních vlastností nastává v důsledku zjemnění zrna a 

precipitačního vytvrzování. [15] 

3 Experiment 

Cílem experimentu je stanovení podmínek k docílení zákazníkem požadovaných 

mechanických vlastností zápustkového výkovku „klíče brzdy“ z materiálu C45                          

po termomechanickém zpracování, neboli řízeném ochlazování výkovků z dokovací teploty, 

které umožňuje nahradit konvenční technologii zušlechťování. Jedná se především o dosažení 

vysoké meze kluzu, která byla zákazníkem požadována na hodnotu Re min = 450 MPa. 

Dosažené hodnoty meze kluzu 385 - 430 MPa při současném způsobu řízeného ochlazování 

nejsou zcela vyhovující, avšak zákazníkem akceptovatelné.   

V první části experimentu je popsána problematika zápustkového kování výkovku „klíče 

brzdy“ se zaměřením na výběr vhodného vstupního polotovaru. Ve druhé části je popsán 

samotný proces kování, včetně uvedení dílčích technologických operací výkovku. Třetí část 

experimentu se zabývá numerickou simulací výkovku, pro všechny kovací operace, při 

kterých došlo k plastické deformaci. Pro tuto numerickou simulaci byl využit komerční 

software Simufact.forming 9.0 a dílčí výpočty pak byly provedeny v software Forge 2011. 

Z důvodu detailnějšího vyhodnocení mikrostruktury výkovku „klíče brzdy“, který byl 

zpracován současným způsobem technologií řízeného ochlazování, byla provedena SEM 

analýza pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu (SEM) na VŠB-TU Ostrava. 

Poznatky z této analýzy byly uplatněny v další části experimentu a to v kapitole, která se 

zaobírá řízeným ochlazováním. Nakonec bylo provedeno mechanické testování a rozbory 

mikrostruktury. 

3.1 Zápustkový výkovek „klíč brzdy“ 

Zápustkový výkovek „klíč brzdy“ uvedený na obr.20 je součástí zadní bubnové brzdy 

automobilu, kde slouží jako rozporné zařízení, které přitlačuje brzdové čelisti k třecí ploše 

brzdového bubnu. 
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Obr.20 Výkovek „klíč brzdy“ 

3.1.1 Přehled vlastností oceli C45 

Jedná se o nelegovanou ušlechtilou ocel k zušlechťování. Tato nelegovaná ocel se používá 

pro výrobu méně namáhaných strojních dílů ve stavu zušlechtěném nebo normalizačně 

žíhaném. Optimálních mechanických hodnot včetně houževnatosti se dosahuje v zakaleném a 

následně popuštěném stavu. U tvarově složitějších dílů se pro zamezení vzniku trhlin dává 

přednost kalení do oleje. Ocel je vhodná k povrchovému kalení plamenem nebo indukcí. 

Pokud se jedná o technologické vlastnosti, je doporučené rozmezí teplot pro tváření za 

tepla je 1150 až 850 
o
C. Pro tepelné zpracování je doporučená teplota kalení v rozsahu 820 až    

870 
o
C a jako kalící prostředí se používá voda nebo olej. Teplota kalení při spodní hranici se 

doporučuje pro kalení do vody a při horní hranici při kalení do oleje. Jako kalicí prostředí lze 

použít i syntetické kapaliny-emulze. Teplota popouštění je 550 až 660 
o
C.  

Obrobitelnost třískovým obráběním může být ve stavu po válcování ztížená vlivem 

zvýšené pevnosti. Pro obrábění je výhodnější stav žíhaný na měkko. Zlepšenou obrobitelnost 

vykazuje ocel C45R se zvýšeným obsahem Síry. Střihatelnost přichází v úvahu např. při 

dělení tyčí na vsázkové délky pro zápustkové kování. Ocel C45 je střihatelná za studena i ve 

stavu po válcování u průměrů nad 80 mm. [16] 

3.1.2 Specifikace materiálu 

Zápustkový výkovek „klíč brzdy“ je na požadavek zákazníka vyroben z materiálu C45 

(1.1191), s technicko - dodacími předpisy podle normy ČSN EN 10083-2. V níže uvedených 

tabulkách 3, 4 a 5 jsou uvedeny přehledy vlasností oceli C45. 
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 Tabulka 3 Chemické složení oceli 25CrMo4 v hmot. % (rozbor tavby) [16] 

C Si Mn P S Cr Mo Ni Cr+Mo+Ni 

0,42-0,50 
max. 

0,40 
0,50-0,80 

max. 

0,030 

max. 

0,035 

max. 

0,40 
max. 

0,10 
max. 

0,40 
max. 0,63 

 
 Tabulka 4 Mechanické vlastnosti v zušlechtěném stavu [16] 

Průměr d 

[mm] 
Re min. [MPa] Rm  [MPa] A min. [%] Z min. [%] KV min. [J] 

d  16 490 700 - 850 14 35 - 

16  d  40 430 650 - 800 16 40 25 

40  d  100 370 630 - 780 17 45 25 

 

 Tabulka 5 Hodnoty prokalitelnosti, vzdálenost od plochy kaleného čela zkušebního tělesa 
                    v mm, tvrdost v HRC [16] 

Hranice 

rozmezí 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 20 25 

Max. 62 61 61 60 57 51 44 37 34 33 32 31 30 - - 

Min. 55 51 37 30 28 27 26 25 24 23 22  21 20  - - 

 

Snímek mikrostruktury oceli C45, která nebyla tepelně zpracována je znázorněn na obr.21. 

Mikrostruktura se skládá ze směsi feritu a perlitu s odlišnými objemovými podíly těchto dvou 

fází, kde bílé oblasti představuje ferit a tmavé ostrůvky perlit. [17]  

Ocel jakosti C45 (dříve dle ČSN 12 050) je určena k zušlechťování. Technologií řízeného 

ochlazování dosahujeme stejné pevnosti jako při zušlechťování, vyskytují se feriticko-

perlitické struktury s občasným výskytem jehlic přechlazeného feritu (obr.22). Velikost zrna 

se liší v průřezu. Na obr.22 je zobrazena mikrostruktura tepelně zpracovaného materiálu 

technologií řízeného ochlazování C45, který byl odebrán v příčném směru (zvětšení 100x). 

Jedná se o feriticko-perlitickou strukturu. [13] 

  
Obr.21 Mikrostruktura oceli C45 [17] Obr.22 Mikrostruktura oceli C45 po řízeném 

ochlazování (100x) [13] 
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3.1.3 Údaje potřebné pro stanovení mezních úchylek 

Mezní úchylky rozměrů výkovků vychází z normy ČSN EN 10243-1. Výkovek „klíče 

brzdy“ je zařazen podle této normy do stupně přesnosti F, což jsou obvyklé mezní úchylky. 

Pro stanovení mezních úchylek výkovku podle tabulky 6 uvedené v příloze jsou nutné, 

kromě rozměrů výkovků, ještě tyto údaje:  

 

 Hmotnost výkovku 

 Tvar dělící roviny 

 Druhy používané oceli 

 Ukazatel členitosti tvaru 

 Druhy rozměrů 

3.1.4 Hmotnost výkovku 

Hmotnost výkovku „klíče brzdy“ je dána součtem všech hmotností základních tvarů tohoto 

výkovku. Při výpočtu jsou výchozími veličinami jmenovité rozměry výkovku zvětšené o 

polovinu horní mezní úchylky. Do výpočtu je zahrnuta i měrná hmotnost oceli. Výsledkem 

výpočtu je výkovek o hmotnosti 2,9 kg. 

3.1.5 Tvar dělící roviny 

Na obr.23 je znázorněna vnější dělící rovina výkovku „klíče brzdy“, která má nesouměrně 

lomený tvar. Poloha navržené dělící roviny je vzhledem k tvaru výkovku ve směru jeho hlavní 

osy. 

 
 

Obr.23 Navržená dělící rovina výkovku „klíče brzdy“ 
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3.1.6 Druh používané oceli 

Stupeň obtížnosti kování podle použitého materiálu závisí na tom, že ocel s vysokým 

obsahem uhlíku a vysokolegované oceli se hůře tváří a způsobují větší opotřebování zápustek, 

než oceli s menším obsahem uhlíku a legujících prvků. [18] 

Na základě obsahu uhlíku do 0,65 % a celkovým obsahem legujících prvků (Mn, Ni, Cr, 

Mo, V, W) do 5 % hmotnosti pro materiál C45, se výkovek „klíče brzdy“ zařazuje do  

skupiny M1. Pro určení skupiny M1, do které patří ocel C45, musí být rozhodující největší 

dovolený obsah prvků v této oceli. 

3.1.7 Ukazatel členitosti tvaru 

Ukazatel členitosti tvaru přihlíží k tomu, že při kování tenkostěnných průřezů a členitých 

součástí vznikají na rozdíl od součástí, které mají jednoduché ucelené tvary, větší rozměrové 

variace, což je možno přičíst různé míře smrštění, vyšším tvářecím silám a vyšší rychlosti 

opotřebení zápustky. [18] 

Výpočet ukazatele členitosti tvaru výkovku je dán vztahem 

   telesaobalového

výkovku

m

m
S   (8) 

 

Obalové těleso výkovku nerotačního tvaru je tvořeno nejmenším kvádrem, který obklopí 

výkovek (obr.24). Výpočet hmotnosti obalového tělesa je vyjádřený vztahem   

 

 hblm    telesaobalového  (9) 

 

kde  l - délka tělesa v dm 

  b - šířka tělesa v dm 

  h - výška tělesa v dm 

   - hustota oceli (7,85 kg/dm
3
) 
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Obr.24 Obalová tělesa výkovků nerotačních tvarů [18] 

Z výkresu výkovku, znázorněného v příloze na obr.25 odečtu potřebné rozměry k určení 

hmotnosti obalového tělesa. Platí, že l = 1,5 dm, b = 1,045 dm, h = 0,66 dm. 

Po dosazení 

10,885,766,0045,15,1   telesaobalového m  kg 

Výpočet ukazatele členitosti tvaru po dosazení výsledku hmotnosti obalového tělesa 

36,0
10,8

9,2
S  

Výsledný ukazatel členitosti tvaru patří do jedné z následujících skupin: [18] 

- S 4: do 0,16; 

- S 3: nad 0,16 do 0,32; 

- S 2: nad 0,32 do 0,63; 

- S 1: nad 0,63 do 1. 

Výslednou hodnotu ukazatele členitosti tvaru přiřazuji do skupiny S2. 

3.1.8 Druhy rozměrů 

Rozlišuji čtyři hlavní druhy rozměrů, jejichž vztah ke směru kování a dělící plochy 

zápustky je uveden v tabulce 7. 

 

Tabulka 7 Vztah hlavních rozměrů ke směru kování a dělící plochy [18] 

Rozměr Směr kování Dělící rovina zápustky 

Délka  

Na jedné straně Šířka  

Výška  

Tloušťka  Příčná 
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Nyní mám k dispozici potřebné hodnoty a můžu určit mezní úchylky pro výkovek. 

Odvozené mezní úchylky, které jsou uvedeny v tabulce 6 v příloze, jsou zaneseny do razítka 

výkresu výkovku „klíče brzdy“ uvedeného v příloze (obr.25). 

3.1.9 Stanovení hmotnosti polotovaru 

Ke stanovení hmotnosti vstupního polotovaru musím k vypočítané hmotnosti výkovku 

připočíst hmotnost výronku. Kolem dutiny tvaru dokončovací zápustky je výronková drážka. 

Její průřez pro navržený svislý klikový kovací lis je vyobrazen na obr.26. Hlavní funkcí 

výronku je vyrovnání rozdílu v objemu výchozího polotovaru a vyrovnání zvětšováním 

objemu dutiny zápustky v důsledku jejího opotřebení. Dále výronek klade odpor proti 

vytékání kovu z dokončovací dutiny a tlumí rázy při vzájemném dosednutí dílů zápustky. 

 

 

Obr.26 Výronková drážka, typ I. obvyklá 19 

 

Objemu výronku vypočítám podle vztahu 























 B
h

nhboV
2

výr
 (10) 

kde h  - výška výronku v mm 

 b  - délka můstku výronkové drážky v mm 

 B  - velikost přebytku materiálu v drážce v mm  

 o - obvod  výronkové drážky v mm   

 n - výška můstku v mm   

Rozměry výronkové drážky jsem volil na základě znalosti parametrů kovářského lisu a 

podle firemních zvyklostí a standardů: h = 3 mm, b = 8 mm, B = 15 mm, n = 6 mm.  

Po dosazení 
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 15

2

3
6388,501výrV = 68495,7 mm

3
 = 0,0685 dm

3
 

Výpočet hmotnosti výronku 

 výrvýr Vm  (11) 

kde Vvýr - objem výronku v dm
3
 

   - hustota oceli v kg/dm
3
 

Po dosazení 

55,0538,085,70685,0výr m kg 

Vztah pro výpočet hmotnosti polotovaru 

 výrvýkovkupol mmm   (12) 

kde mvýkovku - hmotnost výkovku v kg 

 mvýr - hmotnost výronku v kg 

 

Po dosazení získávám výslednou hodnotu hmotnosti polotovaru 

  45,355,09,2pol m kg 

Z důvodu použití indukčního ohřevu pro předehřev polotovaru, opomíjím velikost opalu. 

3.1.10 Výpočet výchozích rozměrů polotovaru 

Navržené rozměry vstupního polotovaru musí splňovat pravidlo pěchování, tj. štíhlostní 

poměr λ, který je dle níže uvedeného vztahu dán poměrem délky polotovaru k jeho průřezu. 

Při překročení maximální hodnoty štíhlostního poměru hrozí vybočení polotovaru do strany 

v počátku pěchování. Minimální hodnota štíhlostního poměru je omezena parametry 

indukčního ohřevu. 

0

0

d

L
 ;    5,20,1

0

0 
d

L
  (13) 

kde L0 - délka polotovaru v mm 

 d0 - průměr průřezu polotovaru v mm  

Na základě zvolené technologie výroby, volím kruhový průřez výchozího materiálu. Pro 

výpočet volím jako výchozí hodnotu délku Lo = 190 mm = 1,9 dm. Po dosazení do vzorce pro 

výpočet objemu získám předběžný průměr polotovaru 










0

00

2

00

2

0
L

m
rLr

m
LrV

polpol

pol
 (14) 
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Po dosazení 

271,0
9,185,7

45,3
0 





r dm = 27,1 mm 

2,541,2722 00  rd mm 

Podle rozměrové normy pro válcované tyče volím výchozí kruhový průřez polotovaru 55 mm. 

Výpočet skutečné délky 0L  polotovaru vypočítám po dosazení do vzorce pro výpočet objemu 










2

0

00

2

00

2

0
r

m
LLr

m
LrV

polpol

pol
 (15) 

Po dosazení 

185
0275,085,7

45,3
20 





L mm 

 

 Z důvodu použitého způsobu pěchování v první předkovací operaci a to pěchování do 

kužele, musím pro ověření štíhlostního poměru λ vycházet z délky polotovaru L0´, který není 

ve styku se zápustkou (kuželem) viz. obr.27a a obr.27b. 

 

  

a) b) 

Obr.27 První předkovací operace, pěchování do kužele a) počátek pěchování b) konec 

pěchování 

 

Ověření štíhlostního poměru λ 

  0,2
55

8,109

0

/

0

d

L
 1,0 
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3.2 Technologický postup 

3.2.1 Dělení materiálu 

Dělení vstupního materiálu se realizuje na strojních nůžkách ScK a to stříháním za studena, 

což je bezodpadový způsob dělení materiálu.  

Velikost potřebné síly při stříhání za studena je dána vztahem 20 

střSkF   (16) 

kde F - síla v MN 

 k - součinitel zahrnující otupení nožů (1,25 – 1,5) 

 S - průřez polotovaru v m
2 

  stř   - pevnost ve střihu v MPa 

Při stříhání za studena určuji τ
stř 

podle meze pevnosti Rm, pro ocel platí 20 

mstř R56,0110   (17) 

kde mR  - pevnost v tahu v MPa 

Potřebnou hodnotu meze pevnosti pro materiál C45 odečtu z hutního atestu, který je 

v příloze na obr. Hutí deklarovaná hodnota meze pevnosti je 710 Mpa, kterou dosadím do 

předešlého vztahu 

6,50771056,0110 stř MPa 

Koeficient otupení nožů volím k = 1,3. Výpočet obsahu kruhového průřezu válcované tyče  

0024,00275,0 22   rS m
2
 

Po dosazení do vztahu (16) dostávám velikost potřebné střižné síly 

58,16,5070024,03,1 F MN 

Na základě vypočítané hodnoty volím pro stříhání materiálu strojní nůžky ScK 500 se 

střižnou silou 5 MN. 

3.2.2 Návrh postupu kování 

Velikost kovací síly je potřebná pro stanovení velikosti kovacího agregátu. Je závislá na 

rozměrech a hmotnosti výkovku,  tvarové složitosti výkovku a rozměrech výronku. 

 Z důvodu složitého a ne zcela přesného výpočtu kovací síly pro tvarový výkovek, bude 

velikost kovací síly odečtena z grafu průběhu kovací síly (obr.28), který byl vytvořen 

v simulačním programu Simufact.forming 9.0 pro energicky nejnáročnější dokončovací 
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operaci kování. Její maximální síla je vypočtena na hodnotu 6 362 kN, což odpovídá po 

převodu hodnotě 6,36 MN.  

 

Obr.28 Graf průběhu kovací síly v horní a dolní dokovací zápustce 

 

Na základě vypočítané kovací síly volím svislý klikový lis LZK 2500, vyobrazený na 

obr.29. Jeho jmenovitá tvářecí síla je 25 MN, což odpovídá nejbližší vyšší hodnotě tvářecí 

síly vypočítané simulačním programem, která představuje 25,4 % jmenovité síly lisu. 

 

Technické údaje Jednotka Hodnota 

Jmenovitá tvářecí síla MN 25 

Zdvih mm 320 

Sevření mm 910 

Přestavitelnost beranu mm 10 

Počet zdvihů min
-1

 70 

Rozměr stolu  mm 1420x1400 

Rozměr beranu mm 1350x1250 

Výrobce: ŠMERAL Brno a.s. 
 

Obr.29 Klikový lis LZK 2500 s uvedenými základními technickými parametry 21 
 

Proces kování výkovku „klíče brzdy“ se sestává z ohřevu děleného materiálu ve 

středofrekvenčním indukčním ohřívači na teplotu 1130 
o
C, kování na tři operace (zdvihy) 
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prostřednictvím pěchovací, předkovací a dokončovací zápustky. Předehřev zápustek na 

provozní teplotu 200 – 300 
o
C se uskutečňuje pomocí plynového hořáku. 

3.2.2.1 Konstrukce předlisovací a dokončovací dutiny zápustky 

 

Pro zápustky je volen materiál dle ČSN 19 663, 55NiCrMoV7 (noremní označení dle EN 

ISO 4957), 1.2714 (noremní označení dle EN 10027-2), který splňuje požadavky na vysokou 

tvrdost, houževnatost, pevnost a otěruvzdornost. Jedná se o nízkolegovanou nikl-chrom-

molybden-vanadovou ocel stanovenou pro práci za tepla, kalitelnou v oleji a na vzduchu na 

požadovanou pevnost 1400 ± 50 MPa. 

Tvar dokončovací dutiny, který je uveden na obr.30 se shoduje s rozměry výkovku, které 

jsou zvětšeny o velikost smrštění. Smrštění se nestanovuje na poloměry zaoblení. Při 

konstrukci dokončovací dutiny vycházíme z vytvořeného modelu výkovku za studena a 

rozměry dutiny zápustky získáváme matematickým přepočtem pro zadaný koeficient 

smrštění, jehož hodnota je 1,5 % a je pro všechny rozměry stejná. Kolem tvaru dutiny v dělící 

ploše je vnější výronková drážka obvyklého typu, znázorněna na obr.26. Výronková drážka je 

mezera, která vzniká v dělicí rovině mezi spodním a horním dílem zápustky. [22] 

Tvar a rozměry výronkové drážky jsou voleny na základě firemních standardů. Rozměry 

dutin a mezní úchylky rozměrů zápustky se stanovují dle normy ČSN 22 8306.  

Z důvodu ulpívání výkovku v dutině zápustek při kování je použit způsob nuceného 

vyhazování pomocí středových kolíkových vyhazovačů, jejichž konstrukce a rozměry jsou 

stanoveny dle normy ČSN 22 8306.  

 

Obr.30   Spodní a horní díl dokončovací zápustky se středovými kolíkovými vyhazovači
 

Upínání zápustek dokončovací operace je patrný z výkresu sestavy, který je uveden na 

obr.31 v příloze. 
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Předkovací dutina, která je vyobrazena na obr.32, se používá z důvodu vytvoření 

přibližného tvaru a snížení opotřebení dokončovací dutiny.  

 

 

Obr.32  Horní a spodní díl předlisovací zápustky se středovými kolíkovými vyhazovači
 

 

Z důvodu dosažení ideálního tvaru pro předlisovací operaci a to pěchováním do kužele 

(obr.26), vyplývajícího z technologického postupu, je dosaženo spodním dílem (kuželem) a 

horním dílem (rovným kovadlem), které  jsou navrženy dle standardizovaných výkresů a 

nebudou konstrukčně řešeny. Celkový počet tvářecích operací je omezen využitelnou upínací 

plochou stroje a maximálním taktem kování.  

 Nedílnou operací v procesu kování je mazání dutin zápustek. Použití vhodného mazadla, 

v tomto případě grafit rozptýlený ve vodě, je jeden z mnoha aspektů, který zvyšuje životnost 

zápustkového zařízení. Pro zvýšení životnosti kovacích dutin je nezbytné, aby mazivo 

vytvořilo suchou adhezní vrstvu, která se naváže na povrch kovací dutiny. Rozsah teploty 

zápustky, která umožňuje vytvořit vhodnou adhezní tloušťku mazací vrstvy je mezi 200 a  

300 °C. Nejpříznivější povrchová teplota zápustky na začátku aplikace maziva je 300 °C. 23 

Dalšími faktory ovlivňujícími životnost zápustkového zařízení jsou geometrie nástroje a 

vstupního polotovaru, podmínky tepelného zpracování a dále tribologické podmínky mezi 

dutinou tvaru kovací zápustky a tvářeným materiálem. 24 

Ostřižení výronku se provádí za tepla na ostřihovacím lise LDO 315. Ostřihnutý výronek 

od výkovku je znázorněn na obr.33. Nástrojem pro ostřižení výronku je ostřihovadlo, 

skládající se z razníku a raznice, uvedené na obr.34.  
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Obr.33 Výkovek „klíč brzdy“ s ostřihnutým 

výronkem 

Obr.34. Nástroje pro ostřižení výronku, raznice 

a razník
 

 

Po ostřižení výronku od výkovku  následuje proces řízeného ochlazování, které bude 

podrobně probráno později. 

3.2.3 Tryskání 

Jedná se o proces mechanického opracování povrchu proudem tryskacího média, při 

kterém dochází k odstraňování okují z povrchu výkovku. Jako tryskací médium je použito 

abrazivního materiálu ocelových broků. Tryskání je prováděno v bubnovém tryskači PTB3. 

Na obr.35a a obr.35b jsou znázorněny otryskaný a neotryskaný povrch výkovku „klíče 

brzdy“. 

  

a) Otryskaný
 

b) Neotryskaný
 

Obr.35 Povrch výkovku „klíče brzdy“
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4 Numerická simulace a experimentální verifikace 

Simulací můžeme řešit velmi komplikované technologické úlohy, které jsou neřešitelné 

nebo těžce řešitelné analytickými postupy, popř. kde by použití analytického řešení bylo příliš 

zjednodušující. Prostřednictvím simulace je také možné přezkoušet výsledky dosažené jinými 

postupy z hlediska experimentů nebo výsledků z praxe. 

Numerickou simulací se zpravidla řeší úlohy, při kterých je výstupem především počet 

výrobních etap (operací) potřebných pro zhotovení konkrétního typu výkovku, míra 

opotřebení kovacích nástrojů vlivem cyklického zatěžování, tok materiálu při objemovém 

tváření za tepla a výsledný produkt s požadovanou strukturou, velikostí zrna a mechanickými 

vlastnostmi. [25] 

Simulace umožňuje studium chování tvářeného materiálu v reálném, zrychleném nebo 

zpomaleném čase. Po vytvoření geometrického modelu a provedení výpočtu pomocí 

simulace, lze během několika minut nasimulovat průběh celé technologické operace. Už 

samotné zkušenosti z produkce simulačního modelu mohou vést k námětům na zlepšení 

geometrie nebo materiálu. Vznik simulačního modelu není možný bez důkladné analýzy 

zkoumaného problému, která může odkrýt na samém počátku zpracování zadání značné 

rezervy. Simulace poskytuje souhrnný pohled na studovaný problém a umožňuje tak jeho 

analýzu na základě více kritérií. Změnou jednoho konstrukčně – technologického parametru, 

lze sledovat jednak jeho dopad na chování tvářeného materiálu, tak také na průběh 

technologické operace tváření i na případné vady produktu. Prostřednictvím simulace je 

možné podrobně přezkoumat různé varianty řešení. To umožňuje zmenšovat rizika chybných 

rozhodnutí. [26] 

Simulaci jsem provedl ve 3D variantě s využitím metody konečného objemu v programu 

Simufact.forming 9.0, který vyvinula firma Simufact sloučením programů MSC.Superforge a 

MSC.Super.Form. – sloužících pro simulaci tvářecích procesů. [26] 

Před samotným výpočtem bylo nutné definovat vstupní podmínky simulace, tj. parametry 

stroje, okrajové podmínky a geometrie modelů nástrojů a vstupního polotovaru. Geometrie 

nástrojů a vstupního polotovaru byly připraveny jako soubory *.igs. Parametry stroje jsou 

uvedeny v následujícím obr.36. Okrajové podmínky jsou definovány pro každou tvářecí 

operaci zvlášť. 
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Parametr Jednotka Hodnota 

Jmenovitá síla MN 25 

Poloměr výstředníkové hřídele (R) mm 160 

Délka ojnice (L)  mm 1110 

Počet zdvihů beranu (REV) min
-1

 70 
 

Obr.36 Schéma svislého klikového lisu LZK 2500 s uvedenými základními technickými 

parametry
 

 

Výkovek „klíč brzdy“ se bude dle výše popsaného technologického postupu kovat na 

svislém klikovém lise LZK 2500 ve třech operacích. V prvních dvou přípravných operacích 

se materiál ohřátý na kovací teplotu předkove podle tvaru předlisovacích dutin, viz.       

obr.37a a obr.37b. V závěrečné operaci se předkovek vloží do dokovací dutiny a vykove se 

konečný tvar „klíče brzdy“ (obr.37c).  

  
 

a) předkovek 1. operace
 

b) předkovek 2. operace
 

c) výkovek 3. operace
 

Obr.37 Tvary předkovků přípravných dutin a konečný tvar výkovku z dokovací dutiny
 

 

4.1 Simulace pěchování 

Cílem je namodelování procesu pěchování do kužele pro dosažení ideálního tvaru 

předkovku pro předlisovací operaci. Geometrii nástroje spodního dílu zápustky představuje 

kužel a horní díl je tvořen rovným kovadlem, viz. obr.38a a obr.38b.  

Pro simulaci pěchování jsou definovány tyto okrajové podmínky: 
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- Koeficient smykového tření (horní zápustka, rovné kovadlo - nemazané 0,6; spodní 

zápustka, kužel – ručně mazaný 0,3) 

- Teplota zápustek 250 
o
C 

- Počáteční teplota kování 1130 
o
C 

- Koeficient přestupu tepla do materiálu: 20 000 Wm
-2

K
-1

 

- Koeficient přestupu tepla do okolí: 50 Wm
-2

K
-1

 

- Velikost elementu 3 mm 

- Jakost polotovaru C45 

 

 
 

a) počátek pěchování b) konec pěchování 

Obr.38 Průřez průběhu pěchovací operace 

 

Výsledek simulace operace pěchování je znázorněn na obr.39a. Na obr.39b je zobrazen 

výsledek reálného pěchování do kužele. Obr.39c vyjadřuje rozložení intenzity deformace 

v průběhu pěchování s maximální hodnotou 8,558 v oblasti předkovku s charakteristickou 

soudkovitostí (hlava předkovku).  

Vznik soudkovitosti je podmíněn účinkem třecích sil na stykových plochách mezi kovadly, 

v tomto případě kuželem a rovným kovadlem a kovem. V tomto místě (hlava předkovku) 

vzniká nerovnoměrná deformace po výšce a vytvářejí se třecí kužely se ztíženou deformační 

schopností. [3] 

Z tohoto důvodu dosahuje intenzita deformace v této blasti předkovku nejvyšších hodnot. 
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a)
 

b)
 

c)
 

Obr.39 Výsledek operace pěchování do kužele a) simulace b) reálné pěchování c) rozložení 

intenzity deformace
 

 

4.2 Simulace předkování a dokování 

Dle vyobrazení průběhu kovací síly předkovací operace (obr.40) a dokovací operace 

(obr.28), je patrný strmý nárůst kovací síly v závěrečné fázi zdvihu. To je způsobeno 

zahájením zatékání materiálu do výronkové drážky. Dle grafu průběhu kovací síly předkovací 

operace je maximální hodnota pro horní zápustku rovna 4,76 MN a pro spodní zápustku 4,85 

MN, což představuje 19,4 % jmenovité síly lisu. U dokovací operace je podle grafu 

maximální velikost kovací síly pro horní zápustku rovna 5,76 MN a pro spodní zápustku 

6,362 MN, což tvoří 25,4 % jmenovité síly lisu. 

 

Obr.40 Graf průběhu kovací síly v horní a dolní zápustce předkovací operace    
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Pro simulaci předkování a dokování jsou definovány tyto okrajové podmínky: 

- Koeficient smykového tření pro horní a spodní ručně mazanou zápustku 0,3 

- Teplota zápustek 250 
o
C 

- Teplota kování 1130 
o
C  

- Koeficient přestupu tepla do materiálu: 20 000 Wm
-2

K
-1

 

- Koeficient přestupu tepla do okolí: 50 Wm
-2

K
-1

 

- Velikost elementu 3 mm 

- Jakost polotovaru C45 

 

Výsledek rozložení intenzity napětí pro předkovací a dokovací operaci je ztvárněn na 

obr.41a a obr.41b. Z obrázku je parné, že maximálních hodnot intenzity napětí je dosaženo 

v povrchových vrstvách předkovku a výkovku, které jsou ve styku s horní a spodní zápustkou. 

Velikost intenzity napětí pro předkovací operaci dosahuje v těchto místech maximální 

hodnoty 161,2 MPa, u dokovací operace až 189,8 MPa. Při tváření nám tyto maximální 

hodnoty signalizují značné namáhání zápustek a tím i vyšší opotřebení jejich dutin. 

  

  

a)
 

b)
 

Obr.41 Rozložení intenzity napětí a) při předkování b) při dokování
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Dle výsledku simulace rozložení intenzity deformace znázorněného na obr.42a a obr.42b 

se předkovek a výkovek nejintenzivněji deformuje v místech zatékání materiálu do výronkové 

drážky a výronku samotném, převážně v oblasti „hlavy“, kde dosahuje také maximálních 

hodnot. Nejvyšších hodnot deformace je dosaženo především ve výronku vlivem výrazného 

zeslabení kovaného materiálu. V průběhu předkovací operace dosahuje intenzita deformace 

maximální hodnoty 2,591 a v případě dokovací operace maximální hodnoty 3,344. Nejnižší 

hodnoty deformace vykazují oblasti ve „dříku“ předkovku a výkovku, způsobené nižšími 

odpory přetvárného materiálu oproti „hlavě“ v průběhu tváření. 

  

 
 

a)
 

b)
 

Obr.42 Rozložení intenzity deformace a) při předkování b) při dokování
 

 

Na obr.43 je zaznamenaný průběh vektoru rychlosti toku materiálu při tváření 

v předkovací operaci. V průběhu tváření nedochází k neočekávaným změnám směru toku 

materiálu. Vektory rychlosti toku dodržují patřičný směr a vykazují souvislý průběh. Tento 

způsob zaručuje, že při tváření nebude docházet ke vzniku povrchových vad, především 

přeložek. Ve výronku je docíleno nejvyšší rychlosti toku materiálu 0,98 m/s. 
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Obr.43 Průběh vektorů rychlosti toku materiálu v předkovací operaci
 

 

Průběh vektorů rychlosti toku materiálu v dokovací operaci je zachycený na obr.44. Stejně 

tak jako v předkovací operaci nedochází v průběhu kování k výrazným změnám ve směrech 

vektorů toku materiálu a  tím je zaručeno zamezení vzniku povrchových vad, což se potvrzuje 

i při skutečném kování. Nejvyšší rychlosti toku materiálu při tváření v dokovací operaci je 

dosaženo v místech zatékání materiálu do výronkové drážky a ve výronku, kde dosahuje 

maximální hodnoty až 1,032 m/s. 
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Obr.44 Průběh vektorů rychlosti toku materiálu v dokovací operaci
 

 

Porovnání finálních tvarů,  jako výstup ze simulace a skutečného kování, je znázorněn pro 

předkování na obr.45a a obr.45b a pro dokování na obr.46a a obr.46b. 

 



 - 44 -  

  

a)
 

b)
 

Obr.45  Předkovek a) simulovaný b) kovaný
 

 

 

  
 

a)
 

b)
 

Obr.46  Finální výkovek s  výronkem a) simulovaný b) kovaný
 

 

Srovnání výsledků reálného kování s výsledky simulací dokazují, že při zadání správných 

podkladů pro výpočet simulace, zejména okrajových podmínek se výsledky experimentu od 

výsledků simulace příliš neodlišují. 
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5 SEM  analýza 

Cílem je hodnocení mikrostruktury a srovnání výsledků této analýzy s vlastnostmi 

výkovku „klíče brzdy“ termomechanicky zpracovaného konvenční technologií využitou pro 

sériovou výrobu, která bude podrobněji popsána v následující kapitole. [27] 

Pomocí použití řádkovacího elektronového mikroskopu (SEM) s označením Quanta 450 

FEG a analýzy EBSD bude zjištěno, zda po dokování byla patrná na výkovku textura a jaká 

byla situace na hranicích zrn. Tento skenovací elektronový mikroskop je využíván pro 

analýzu fáze, mikrostruktury, tvaru a velikosti zrna.  Pro pozorování textury a především 

hranic zrn, byla použita EBSD metoda, která využívá difrakce zpětně odražených elektronů 

k analyzování krystalografických mikrostruktur. K vyhodnocení textury jsou využívány údaje 

z pólového diagramu. [27] 

Předmětem pozorování s ohledem na hranice zrn je jejich úhel misorientace. Nízký úhel 

misorientace hranice zrna (do 15°) je při těchto tvářecích operacích velmi častý svým 

výskytem. Lze uvést, že struktura zastoupená nízkoúhlovými hranicemi zrn je stabilnější 

například z pohledu teplotní stability. Na druhé straně vysokoúhlové hranice zrn (>15°), 

umožňují zisk vyšších mechanických vlastností a taktéž v některých případech jsou 

podmínkou pro aktivaci alternativních deformačních mechanismů při plastické deformaci. 

Z tohoto pohledu je jasná preference struktury s vysokým úhlem disorientace, je však potřeba 

uvést, že takovéto struktury jsou velmi citlivé na svou stabilitu. Důvodem nižší stability je 

především nerovnovážná energetická situace na těchto hranicích. V praktickém výsledku to 

znamená významné změny mechanických vlastností například po termální aktivaci (žíhání 

apod.). V takových případech pak dochází ke zpětné transformaci hranic do nízkoúhlových 

konfigurací [27].  

Pro vlastní analýzu byla připravena z hlavy výkovku deska vzorku, která byla odebrána 

způsobem uvedeným na obr.47. Po rozřezání desky vzorku na dva samostatné vzorky pro 

vyhodnocení mikrostruktury pomocí Quanta 450 FEG a pro optickou metalografii, 

následovala příprava vzorků pro analýzu, což představovalo broušení a leštění. Pro EBSD 

analýzu byl první vzorek vyčištěn ultrazvukem a pro zkoumání byla vybrána oblast z okraje 

tohoto zkoumaného vzorku, jak je možno vidět na obr.48. Pro pozorování mikrostruktury 

optickým mikroskopem byl druhý vzorek leptán za použití 4 % nitalu po dobu deseti    

sekund. [27] 
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Obr.47 Řez desky vzorku [27]
 

Obr.48 EBSD oblast analýzy vzorku [27]
 

Jako výsledek rozboru EBSD byl získán pólový obrazec zkoumaného vzorku, a to ve 

směru  (110) (obr.49). [27] 

 
Obr.49 Pólový obrazec - vyobrazení směru (110) [27] 

 

Mnoho malých bodů na obrázku naznačuje, že existuje spousta malých zrn v materiálu 

vyvinutých v průběhu řízeného ochlazování. Z výsledného pole obrázku diagramu lze také 

vidět, že neexistuje žádná významná textura v materiálu a neexistují také žádné body 

zarovnané do přednostního směru. [27] 

Po provedení analýzy mikrostruktury pomocí optického mikroskopu byl prokázán 

předpoklad relativní jednotné zrnitosti. Snímek mikrostruktury je zobrazen na obr.50. Jak je 

patrné, výkovek po řízeném chlazení se skládá z rovnoosých feritických zrn menších než 100 

mikrometrů. Tento typ mikrostruktury zajišťuje rovnoměrné rozložení mechanických 

vlastností. Nicméně, jak může být zřetelné z obrázku mikrostruktury a analýzy SEM, stále 

existují rozdíly ve velikosti zrna. [27] 
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Obr.50 Finální mikrostruktura vzorku [27]
 

Na obr.51 je znázorněna analýza úhlu hranic zrn pomocí EBDS. Jak je patrné z obrázku, 

převládají nízkoúhlové hranice zrn, které jsou označeny zeleně. Jejich celkový počet na 

analyzovaném vzorku dosahuje 30 403 a celková jejich délka je 7,02 mm. Vysokoúhlové 

hranice zrn jsou označeny červeně. Celkový počet činí 16 499 a jejich celková délka je       

3,81 mm.  Tato analýza tedy ukázala, že počet nízkoúhlových hranic zrn je téměř dvakrát tak 

vysoký než počet vysokoúhlových hranic zrn. Toto zjištění (variabilita zrnitosti), spolu s 

objemovým podílem vysokoúhlových hranic zrn, může být důvodem neuspokojivé hodnoty 

meze kluzu. Se zvyšujícím se podílem vysokoúhlových hranic zrn, by se měly zvýšit i 

mechanické vlastnosti výkovku. Doporučením je snížit velikosti zrn za jiných podmínek 

chlazení, např. zrychleným chlazením. [27] 

 

Obr.51 Finální mikrostruktura vzorku, 100x zvětšená [27]
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6 Řízené ochlazování 

Cílem řízeného ochlazování výkovků z dokovací teploty, je nahrazení konvečního způsobu 

tepelného zpracování technologií zušlechtění. Současný způsob řízeného ochlazování 

využívaný v sériové výrobě spočívá v ochlazování výkovků na ochlazovacím dopravníku 

ihned po ostřihnutí výronku. Po ostřihu jsou výkovky ihned uloženy na pojízdný pás 

dopravníku, který je opatřený čtyřmi ventilátory umístěnými nad tímto pásem (obr.52). 

Rychlost pásu dopravníku je konstantní bez možnosti regulace.  

 

Obr.52 Ochlazovací dopravník
 

 

 Pro experiment byly vybrány tři teplotní oblasti ohřevu výkovků na kovací teplotu, a to 

nízká kovací teplota (NKT), střední (SKT) a vysoká (VKT). Jednotlivé teplotní intervaly 

kovacích teplot jsou následující: 

- NKT rozmezí teplot 970 – 1050 
o
C 

- SKT rozmezí teplot 1050 – 1130 
o
C 

- VKT rozmezí teplot 1130 – 1210 
o
C 

Pro současnou sériovou výrobu výkovku „klíče brzdy“ je technologickým postupem 

předepsána kovací teplota 1130 
o
C, což je rozhraní mezi SKT a VKT. Při této teplotě je 

zaručena dobrá tvařitelnost se zřetelem na přípustnou míru opotřebení dutin zápustek. 

V oblasti NKT, převážně teploty blížící se spodní hranici intervalu, byla vlivem snížené 

kovací teploty částečně snížena i tvařitelnost materiálu. Toto snížení tvařitelnosti souvisí 

s nárůstem deformačního odporu tvářeného materiálu. Vlivem tohoto omezení se u výkovků 

kovaných v tomto teplotním rozmezí projevilo při tváření částečné nevyplnění kovací dutiny 

zápustky materiálem a zároveň došlo i k vyššímu opotřebení kovací dutiny. V případě využití 
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NKT pro sériovou výrobu by muselo být zohledněno hledisko míry opotřebení kovací dutiny, 

což by se projevilo snížením životnosti zápustky. Současně by musela být přijata opatření ve 

smyslu konstrukčních úprav kovacích dutin.   

Testování procesu řízeného ochlazování bylo provedeno dvěma způsoby, které se od sebe 

odlišovaly rychlostí ochlazování a rozdílnou dokovací teplotou. U sériové výroby výkovku 

experimentu je z důvodu použití ochlazovacího dopravníku, který je zobrazen na obr.52  

dosaženo nižších ochlazovacích rychlostích. Při tomto způsobu ochlazování jsou výkovky 

bezprostředně po ostřihnutí výronku ukládány na tento dopravník. 

Vyšší rychlosti ochlazování bylo dosaženo při použití samostatného ochlazovacího 

ventilátoru (obr.53), který je konstrukčně řešený jako ocelový rošt, pod kterým je umístěn 

výkonější ventilátor.  

 

Obr.53 Ochlazovací ventilátor s ocelovým roštem 

 

Pro měření teploty povrchu výkovku mezi jednotlivými kovacími operacemi a v průběhu 

ochlazování byl použit infračervený teploměr Voltcraft IR-365 RF. Na základě podkladů 

výrobce infračerveného teploměru byla pro danný typ materiálu navolena hodnota emisivity  

ε = 0,81. Záznam teplot byl pořízen  v půlminutových intervalech.  

Z důvodu vytvoření okují na povrchu výkovku, které brání dosáhnout přesných hodnot 

měření, jsou naměřené teploty pouze orientační. Vyznačení místa snímání teploty z povrchu 

výkovku je znázorněno na obr.54. 
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Obr.54 Místo měření teploty povrchu výkovku 

Vzorky pro experiment jsou označeny písmeny A až F podle zvolené teplotní oblasti a 

způsobu ochlazování. Výsledky naměřených teplot ochlazovaných výkovků na ventilátoru 

jsou zaznamenány v tabulce 8 a výsledky teplot pro výkovky ochlazované na dopravníku 

uvádí  tabulka 9. Kromě teplot ochlazování ve vybraných časových intervalech jsou tabulky 

doplněny ještě o naměřené teploty operace kování, tj. ohřev (čas 0 s), I. operace - pěchování 

(čas 5 s), II .operace – předkování (čas 10 s), III. operace – dokování (čas 15 s) a ostřižení 

výronku (čas 45 s).  

Tabulka 8  Teploty ochlazování výkovku na ventilátoru 

Vzorek/   

teplota [°C] 

Čas [s] 

Kování Ochlazování 

Ohřev I.op. II.op. III.op. Ostřih I. pásmo ochlazování II. pásmo ochlazování 

0 5 10 15 45 60 120 180 270 360 450 570 690 

A 979 989 992 997 954 915 785 672 608 539 445 352 267 

B 1084 1095 1101 1109 1051 994 845 712 613 548 478 363 288 

C 1172 1183 1189 1196 1156 1105 957 805 645 578 502 381 305 
 

 

Tabulka 9  Teploty ochlazování výkovku na dopravníku 

Vzorek/   

teplota [°C] 

Čas [s] 

Kování Ochlazování 

Ohřev I.op. II.op. III.op. Ostřih I. pásmo ochlazování II. pásmo ochlazování 

0 5 10 15 45 60 120 180 270 360 450 570 690 840 

D 975 987 991 996 954 926 837 773 678 628 595 558 515 476 

E 1078 1091 1097 1103 1061 1029 921 816 744 664 618 578 534 496 

F 1145 1157 1160 1164 1119 1081 968 874 763 688 639 607 563 529 

  

Teplotní průběhy jednotlivých výkovků, označených A, B a C, ochlazovaných pomocí 

ventilátoru jsou uvedeny na obr.55. Pro ochlazované výkovky pomocí dopravníku, označené     

D, E a F, je patný teplotní průběh z obr.56. 
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Obr.55 Graf průběhu teplot během ochlazovaní výkovků na ventilátoru
 

  

 

Obr.56 Graf průběhu teplot během ochlazovaní výkovků na dopravníku
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V obou případech teplotních závislostí lze pozorovat rozdělení na dvě pásma s odlišnými 

rychlostmi ochlazování.  

V případě ochlazování na dopravníku se I. pásmo ochlazování vyskytuje v rozmezí teplot 

1200 až 800 
o
C a ochlazovací rychlost se pohybovala v intervalu 2,5 až 1,3 1 sCo . Průměrná 

rychlost ochlazování v I. pásmu při použití dopravníku byla 1,7 1 sCo . II. pásmo 

ochlazování na dopravníku se vyznačuje poklesem rychlosti ochlazování a nachází se 

v rozmezí teplot   800 až 400 
o
C. Interval hodnot rychlosti ochlazování v tomto pásmu byl 1,1 

až 0,1 1 sCo  a průměrná rychlost činila 0,7 1 sCo . 

 

V případě použití ventilátoru je pro I. pásmo ochlazování charakteristické rozmezí teplot 

1200 až 700
 o

C a ochlazovací rychlost se pohybovala v intervalu 3,4 až 1,6 1 sCo . Průměrná 

rychlost ochlazování v I. pásmu při použití ventilátoru se oproti dopravníku zvýšila na         

2,4 1 sCo . II. pásmo ochlazování na ventilátoru se nachází v rozmezí teplot 700 až 300 
o
C. 

Interval hodnot rychlosti ochlazování v tomto pásmu byl 1,3 až 0,3 1 sCo  a průměrná 

rychlost se oproti průměrné rychlosti ochlazování na dopravníku zvýšila na 1,2 1 sCo .  

 

Na obr.57 a obr.58 je znázorněno porovnání experimentem dosažených teplotních 

charakteristik pro jednotlivé varianty ochlazování s výsledky numerické simulace procesu 

ochlazování, které byly vytvořeny v simulačním softwaru Forge 2011. Pro simulaci 

ochlazování na ventilátoru byly definovány tyto okrajové podmínky: hodnota emisivity           

ε = 0,8 a součinitel přestupu tepla α = 400 Wm
-2

K
-1

. Hodnota součinitele přestupu tepla 

charakterizuje vysokou intenzitu ochlazování. Pro simulaci ochlazování na dopravníku byly 

stanoveny tyto okrajové podmínky: hodnota emisivity ε = 0,8 a součinitel přestupu tepla                            

α = 10 Wm
-2

K
-1

. Tato nižší hodnota součinitele přestupu tepla je charakteristická pro malou 

intenzitu ochlazování dosaženou při volném ochlazování na vzduchu.  

Simulací získané ochlazovací křivky, představující chládnutí povrchu výkovku, jsou 

v grafech teplotních závislostí porovnány s dosaženými teplotami experimentu. Při srovnání 

výsledků numerické simulace s reálnými výsledky dosaženými v provozních podmínkách  je 

patrné, že došlo k menším odchylkám mezi teplotními průběhy. Odchylky mezi simulací a 

experimentem byly zřejmě ovlivněny zvolenými okrajovými podmínkami, především 

stanovenou hodnotou emisivity měřeného povrchu výkovku v reálných podmínkách. 
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Obr.57 Porovnání teplotního průběhu ochlazovaného výkovku na ventilátoru 

simulace – experiment 

  

 

Obr.58 Porovnání teplotního průběhu ochlazovaného výkovku na dopravníku 

simulace – experiment 
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7 Mechanické testování  

Z důvodu porovnání mechanických vlastností ochlazovaných výkovků, které byly 

dosaženy při jednotlivých metodách řízeného ochlazování popsaných v předchozí kapitole, 

byly provedeny mechanické zkoušky. Hlavním kritériem ověření procesu řízeného 

ochlazování výkovku „klíče brzdy“ je dosažení hodnoty meze kluzu, která je zákazníkem 

požadována na min. hodnotu 450 MPa. Z tohoto důvodu byla provedena zkouška tahem dle 

ČSN EN ISO 6892-1 na všech vzorcích a pro oba způsoby ochlazování (pomocí ventilátoru a 

dopravníku). Místo odběru vzorku pro tahovou zkoušku je znázorněno na obr.59.  

 

Obr.59 Místo odběru vzorku pro mechanickou tahovou zkoušku 

Místo odběru vzorku pro zkoušku tahem z „hlavy“ výkovku je dán požadavkem zákazníka, 

jelikož se jedná o pracovní část výkovku. Zkouška tvrdosti podle Brinella byla realizovaná dle 

normy ČSN EN ISO 6506-1. Výsledné mechanické hodnoty jsou uvedeny v následující 

tabulce 10. 

 

Taulka 10 Výsledné mechanické hodnoty výkovků 

Způsob 

ochlazování 
Ventilátor Dopravník 

teplotní oblast 

ohřevu 
NKT SKT VKT NKT SKT VKT 

Vzorek A B C D E F 

Re [MPa] 636 459 445 431 424 416 

Rm [MPa] 763 710 713 727 749 692 

A5 [%] 18,0 21,0 23,3 19,3 21,6 23,0 

Z [%] 41,3 41,3 36,0 36,0 41,3 41,3 

Tvrdost [HB] 225 210 213 216 219 209 
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Z výše uvedené tabulky je patrné, že zákazníkem požadovaná mez kluzu je dosažena pouze 

u vyšší rychlosti ochlazování za pomocí ventilátoru a to pro teplotní oblast střední (SKT) a 

výrazněji pro teplotní oblast nízké kovací teploty (NKT).  

Na obr.60 a obr.61 jsou znázorněny průběhy meze pevnosti a meze kluzu v závislosti na 

teplotních oblastech ohřevu výkovků pro oba způsoby ochlazování, které byly vytvořeny 

z naměřených hodnot. Při ochlazování výkovků na ventilátoru je znatelný strmější pokles 

meze kluzu se zvětšující se teplotou kování oproti ochlazování na dopravníku, kde má průběh 

meze kluzu spíše lineární závislost.
 

 

 

Obr.60 Průběh meze pevnosti a meze kluzu v závislosti na teplotních oblastech ohřevu 

výkovků pro ochlazování na ochlazovacím ventilátoru
 

 

 

 

Obr.61 Průběh meze pevnosti a meze kluzu v závislosti na teplotních oblastech ohřevu 

výkovků pro ochlazování na ochlazovacím dopravníku
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8 Analýza struktury 

Kritériem pro ověření termomechanického zpracování, řízeného ochlazování z dokovací 

teploty výkovku „klíče brzdy“ je metalografické hodnocení jeho mikrostrukrury. Pro rozbory 

mikrostruktury byly použity výkovky z teplotní oblasti nízké (NKT) a vysoké (VKT) kovací 

teploty, pro oba režimy ochlazování. Hodnocení mikrostruktury pro teplotní oblast střední 

kovací teploty (SKT) není v této práci řešena. Pro metalografické rozbory byly odebrány 

vzorky z „hlavy“ výkovků ve směru rovnoběžného na směr tváření, jejichž místo odběru je 

znázorněno na obr.62. 

 
Obr.62 Místo odběru vzorku pro metalografický rozbor 

 

Hodnocení výsledné mikrostruktury jednotlivých vzorků je rozděleno na hodnocení 

mikrostruktury povrchu a středu vzorku. Velikost zrna byla stanovena na základě normy 

ASTM E112. Snímky mikrostruktur povrchu jsou zvětšeny v poměru 100:1. Z důvodu 

vyvolání mikrostruktury byly vzorky vybroušeny a naleptány 2 % nitalem, což je roztok 

kyseliny dusičné v methanolu.  

Nejdříve byly vyhodnoceny mikrostruktury výkovků ochlazovaných na dopravníku 

s počáteční teplotou ohřevu 975 
o
C (vzorek D) a teplotou ohřevu 1145 

o
C (vzorek F). Na 

obr.63a a obr.63b jsou vyobrazeny mikrostruktury povrchové části vzorků s počáteční 

teplotou ohřevu 975 
o
C (vzorek D) a teplotou ohřevu 1145 

o
C (vzorek F). Struktura obou 

vzorků je feriticko perlitická, na povrchu z části oduhličená, u vzorku „D“ do hloubky od 

povrchu 0,2 až 0,5mm a u vzorku „F“ 0,15 až 0,3mm. Zrna pod oduhličenou vrstvou u vzorku 

„D“ dosahují velikosti 6 až 8. U vzorku „F“ jsou zrna pod uhličenou vrstvou o velikosti 4 – 6, 

zde je patrný výskyt také hrubého zrna o velikosti 2. U obou struktur je patrný trend 

zvětšování (hrubnutí) zrna a to od povrchu směrem k jeho středu.  
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a) Počáteční teplota 975 oC (vzorek D) b) Počáteční teplota 1145 oC (vzorek F) 

Obr.63 Výsledná mikrostruktura povrchové části výkovku ochlazovaného na dopravníku 

 

Na obr.64a je znázorněna struktura středu vzorku „D“ po ochlazování na dopravníku. 

Výsledná struktura středu vzorku „F“ ochlazovaného na dopravníku je uvedena na obr.64b. 

Obě struktury jsou charakteristické vyloučením feritu na hranicích zhrublého zrna a 

lamelárního perlitu. Oproti povrchové části je zde patrnější změna morfologie feritu označená 

jako Widmannstättenova struktura. Ferit vzniká na hranicích austenitického zrna ve tvaru sítě 

a následkem rychlého růstu pak přetíná ve formě jehlic celá zrna. Tento děj je charakteristický 

pro větší přechlazení a pro hrubá austenitická zrna. Ve středové části vzorků je patrné 

zhrubnutí zrn oproti zrnům pod oduhličenou vrstvou. Vzorek „D“  vykazuje nestejnoměrnou 

velikost zrn 3 až 6, ojediněle se vyskytují zrna o velikosti 2. U vzorku „F“ jsou hrubá zrna o 

velikost 2 až 4.  
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a) Počáteční teplota 975 oC (vzorek D) b)  Počáteční. teplota 1145 oC (vzorek F) 

Obr.64 Výsledná mikrostruktura středu vzorku výkovku ochlazovaného na dopravníku 

 

Dále byly vyhodnoceny mikrostruktury výkovků ochlazovaných na ventilátoru s počáteční 

teplotou ohřevu 979 
o
C (vzorek A) a teplotou ohřevu 1172 

o
C (vzorek C). Výsledná struktura 

povrchové oblasti vzorku „A“ je uvedena na obr.65a a vzorku „C“ na obr.65b. Struktura 

obou vzorků je feriticko-perlitická, na povrchu částečně oduhličená. U vzorku „A“ do 

hloubky od povrchu 0,1 až 0,15 a u vzorku „C“ do hloubky 0,1 až 0,2mm. Vzorek „A“ 

vykazuje jemnozrnnou strukturu, tvořenou rovnoosými feritickými zrny o velikosti 8,5 až 10. 
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V této oblasti je struktura stejnorodá, nedochází ke hrubnutí zrna směrem ke středu. Vzorek 

„C“ se vyznačuje také jemnozrnnou strukturou, kde zrna pod uhličenou vrstvou dosahují 

velikosti 8 až 9,5, ovšem jsou zde také oblasti s hrubším zrnem o velikosti 6,5.  

 

 

 

 

a) Počáteční teplota 979oC (vzorek A) b)  Počáteční teplota 1172oC (vzorek C) 

Obr.65 Výsledná mikrostruktura povrchové části výkovku ochlazovaného na ventilátoru 

 

Na obr.66a je znázorněna výsledná struktura středu vzorku „A“ po ochlazování na 

ventilátoru a finální mikrostruktura středu vzorku „C“, ochlazovaného rovněž na ventilátoru 

je uvedena na obr.66b. Pro oba vzorky je charakteristická jemnozrnná feriticko perlitická 

struktura, tvořená rovnoosými zrny. Struktura středu vzorku „A“ je tvořena zrny o velikosti 8 

až 9,5, místy 7,5. Vzorek „C“ vykazuje zrna o velikosti 7,5 až 9,5, místy 7 až 6,5.  
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a) Počáteční teplota 979 oC (vzorek A) b)  Počáteční. teplota 1172 oC (vzorek C) 

Obr.66 Výsledná mikrostruktura středu vzorku výkovku ochlazovaného na ventilátoru 

 

9 Rozbor výsledků 

Simulaci byla provedena ve 3D variantě s využitím metody konečného objemu v programu 

Simufact.forming 9.0. Cílem namodelování procesu pěchování do kužele bylo dosažení 

ideálního tvaru předkovku pro předkovací operaci. Pro předkovací a dokovací operaci byla 

provedena simulace rozložení intenzity napětí a intenzity deformace. Nejvyšších hodnot 

intenzity napětí bylo dosaženo v povrchových vrstvách předkovku a výkovku, které jsou ve 

styku s horní a spodní zápustkou. Tyto maximální hodnoty indikují vyšší opotřebení dutin 

zápustek. Nejvyšších hodnot intenzity deformace bylo dosaženo v místech zatékání materiálu 

do výronkové drážky, převážně v oblasti „hlavy“ výkovku vlivem vyššího přetvárného 

odporu a výrazného zeslabení kovaného materiálu. Vyhodnocením průběhu vetoru rychlosti 

toku materiálu bylo potvrzeno optimální tečení materiálu v dutinách zápustek v průběhu 

deformace a tím zamezení vzniku povrchových vad. Minimální rozdíly mezi výsledky 

simulací a skutečným kováním se dají přičíst nepřesnému stanovení koeficientu tření. 

 

Testování procesu řízeného ochlazování bylo provedeno dvěma způsoby, které se od sebe 

odlišovali rychlostí ochlazování. Ochlazovací dopravník je využíván pro sériovou výrobu a je 

na něm dosaženo nižžích ochlazovacích rychlostí. Vyšší rychlosti ochlazování bylo dosaženo 

při použití samostatného ochlazovacího ventilátoru. Dále byly vybrány tři teplotní oblasti 

ohřevu výkovků na kovací teplotu. Jedná se o teplotní oblast nízké (970 – 1050 
o
C), střední 

(1050 – 1130 
o
C) a vysoké (1130 – 1210 

o
C) kovací teploty. Vzorky pro experiment byly 

označeny písmeny A až F podle zvolené teplotní oblasti a způsobu ochlazování. Z teplotních
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průběhů ochlazovaných výkovků u obou způsobů ochlazování, bylo rozpoznatelné rozdělení 

na dvě pásma s odlišnými rychlostmi ochlazování. V prvním pásmu ochlazování na 

dopravníku (rozmezí teplot 1200 až 800 
o
C), byla dosažena průměrná ochlazovací rychlost 

1,7 
o
C.s

-1 
. Ve druhém pásmu ochlazování (800 až 400 

o
C), byla získána průměrná 

ochlazovací rychlost 0,7 
o
C.s

-1
. Při ochlazování na ventilátoru s vyšším ochlazovacím 

účinkem bylo v prvním pásmu ochlazení (rozmezí teplot 1200 až 700 
o
C) dosaženo vyšší 

průměrné ochlazovací rychlosti 2,4 
o
C.s

-1
 a ve druhém pásmu ochlazování (700 až 300 

o
C) 

průměrné hodnoty 1,2 
o
C.s

-1
. V průběhu měření bylo zjištěno, že následkem deformačního 

tepla došlo ke zvýšení teploty polotovaru mezi jednotlivými kovacími operacemi, což 

potvrdila i numerická simulace ochlazování. Srovnáním výsledků simulace ochlazování s 

výsledky dosaženými v reálných podmínkách bylo zjištěno menší odchýlení mezi teplotními 

průběhy. Odchylky mezi simulací a experimentem byly pravděpodobně ovlivněny zvolenými 

okrajovými podmínkami, především stanovenou hodnotou emisivity měřeného povrchu 

výkovku v reálných podmínkách. Rovněž  vznik okují na povrchu výkovku v průběhu kování 

a ochlazování znemožňil dosáhnout přesných hodnot měřených teplot. 

 

Hlavním kritériem bylo dosažení hodnoty meze kluzu, která je zákazníkem požadována na 

min. hodnotu 450MPa. Proto byla na všech vzorcích provedena zkouška tahem dle ČSN EN 

ISO 6892-1. Zkouška tvrdosti podle Brinella byla realizována dle normy ČSN EN ISO     

6506-1. Požadovaná mez kluzu byla dosažena pouze u vyšší rychlosti ochlazování za pomocí 

ventilátoru a to pro teplotní oblast střední a výrazněji pro teplotní oblast nízké kovací teploty. 

Z pevnostních závislostí vyplývá znatelný strmější pokles meze kluzu se zvětšující se teplotou 

kování u ochlazování na ventilátoru. U ochlazování na dopravníku má tento průběh meze 

kluzu spíše lineární charakter.  

 

Pro rozbory mikrostruktury byly použity výkovky z teplotní oblasti nízké (NKT) a vysoké 

(VKT) kovací teploty. Pro metalografické rozbory byly odebrány vzorky z „hlavy“ výkovků a 

hodnocení výsledné mikrostruktury bylo rozděleno na hodnocení struktury povrchu a středu 

vzorku. Velikost zrna byla stanovena na základě normy ASTM E112. Oba výkovky z teplotní 

oblasti NKT a VKT ochlazovaných na dopravníku vykazovali mikrostrukturu feriticko-

perlitickou s charakteristickým vyloučením feritu na hranicích zhrublého zrna a lamelární 

perlit. Byla zde také patrná změna morfologie feritu označená jako Widmannstättenova 

struktura. Střed vzorku „D“  vykazoval nestejnoměrnou velikost zrn 3 až 6, ojediněle se 

vyskytovaly zrna o velikosti 2. U středu vzorku „F“ byla zjištěná hrubá zrna o velikost 2 až 4. 
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U obou struktur byl patrný trend zvětšování (hrubnutí) zrna a to od povrchu směrem k jeho 

středu.  Pro oba vzorky výkovků ochlazovaných na ventilátoru byla charakteristická 

jemnozrnná feriticko perlitická struktura, tvořená rovnoosými zrny. Struktura středu vzorku 

„A“ byla tvořena zrny o velikosti 8 až 9,5, místy 7,5. Střed vzorku „C“ vykazuval zrna o 

velikosti 7,5 až 9,5, místy 6,5. 

  

 

10 Závěr 

V diplomové práci je zpracována problematika termomechanického zpracování výkovku  

„klíče brzdy“ z materiálu C45 v zápustkové kovárně společnosti Unex a.s. 

V teoretické části jsou popsány základní aspekty zápustkového kování, kterými se řídí 

provoz v zápustkové kovárně Unex a.s. V prvním hledisku zápustkového kování je popsána 

technologie dělení a ohřevu materiálu. V dalším hledisku se řeší problematika kovacích strojů 

se zaměřením na buchary a klikové lisy. Poslední aspekt pojednává o tepelném zpracování a 

řízeném ochlazování výkovků.   

Experimentální část se především zabývá stanovením vhodných podmínek k dosažení 

zákazníkem požadovaných mechanických vlastností zápustkového výkovku „klíče brzdy“ po 

řízeném ochlazování z dokovací teploty. Požadovaná minimální hodnota meze kluzu            

Re min = 450 MPa při stávajicím způsobu řízeného ochlazování je v provozních podmínkách 

kovárny nedosažitelná. Dosahované jsou hodnoty meze kluzu v rozpětí 385 - 430 MPa, které 

jsou však zákazníkem akceptovatelné.  

Z důvodu detailnějšího vyhodnocení mikrostruktury výkovku „klíče brzdy“, který byl 

zpracován stávajicím způsobem technologií řízeného ochlazování, byla provedena analýza 

pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu (SEM) na VŠB-TU Ostrava. Tato analýza 

dokázala především určit podíl vysokoúhlových a nízkoúhlových hranice zrn, což má zásadní 

vliv na dodržení pevnostních vlastností výkovku. Poznatky z této analýzy byly uplatněny při 

vlastním testování.   

Pro experiment byly vybrány tři teplotní oblasti ohřevu výkovků na kovací teplotu a dva 

způsoby rychlosti ochlazování. Záměrem bylo vyvolat změny v konečné struktuře matrice a 

tím  ovlivnit i mechanické vlastnosti výkovku. 

Při mechanickém testování bylo zjištěno, že požadované meze kluzu bylo dosaženo pouze 

u vyšší rychlosti ochlazování dosažené na ventilátoru a to pro teplotní oblast střední kovací 

teploty (SKT) a výrazněji pro teplotní oblast nízké kovací teploty (NKT). Také analýzou 



 - 63 -  

mikrostruktury bylo prokázáno, že počáteční teploty ohřevu a odlišná rychlost ochlazování 

mají vliv na konečnou mikrostrukturu výkovku. 

 

Na základě získaných výsledků z experimentu, kdy je nutné z důvodu dosažení 

požadované meze kluzu zabezpečit intenzivnější ochlazování výkovku „klíče brzdy“, 

doporučuji u ochlazovacího dopravníku nahradit současné ventilátory za výkonější, zajistit 

regulaci chodu pásu dopravníku na minimální rychlost a upravit teplotní oblast pro ohřev 

polotovarů na teplotu nízké kovací teploty, která se nachází v rozmezí teplot 970 až 1050 
o
C. 
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