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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá rozborem kování zápustkového výkovku s horizontální osou 

symetrie. Jsou zde uvedeny požadované vlastnosti vyráběného výkovku s následným 

rozborem dosažených výsledků. Experiment je doplněn o popis vybraného výrobního zařízení 

a některých používaných technologických metod v kovárně Ostroj a.s. Dále je práce doplněna 

o zásady kování zápustkových výkovků, je uveden zástupce cementační oceli a popsán postup 

při konstrukci výkovku a výběru tvářecího stroje.    

 

Klí čová slova: 

Zápustkové kování, nízkolegovaná ocel, 16MnCr5, konstrukce výkovku, tvářecí stoje  

 

Abstract 

This bachelor thesis follow up analysis of die forging part with horizontal axis of symmetry. 

There are given requested properties produced forged part with following analysis of  

achieved results.  Experiment is supplemented about description of selected production device 

and some used technology methods in forging shop OSTROJ a.s. Further thesis is 

supplemented with principles of forging die forged parts, representative of hardening steel is 

given and described during construction of forged part and selection of forming machines. 
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Použité symboly 
 

A [%] tažnost 

� [J] deformační práce 

��� [°C] počátek vylučování feritu z austenitu 

D [mm] průměr polotovaru 

F [N] síla 

�� [MN] síla při děrování a ostřižení 

H [mm] výška při pěchování 

KCU [J] vrubová houževnatost 

��� [MPa] střední hodnota deformačního odporu 

�� [MPa] deformační pevnost 

	
 [mm] rozměr tělesa před deformací  

	� [mm] rozměr tělesa po deformaci 

p [MPa] měrný tlak 

Re [MPa] mez kluzu 

Rm [MPa] pevnost 

S ��� obsah 

�� ���� celková plocha průmětu výkovku a můstku 

t [s] čas 

��� [°C] dolní kovací teplota  

��� [°C] horní kovací teplota 

���� [°C] teplota rekrystalizace 

���� [°C] teplota tavení 

�� [°C] teplota solidu 

v � ∙ ���� rychlost 

V ��� objem 

Z [%] zúžení 

� [-]  poměrná deformace 

�� [-]  celková deformace 

�  [-]  pružná deformace 

�� [-] plastická deformace 

�! ����� rychlost deformace 
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"� � ∙ ���� rychlost pohybu tvářecího nástroje 

#� [MPa] deformační odpor 

#$ [MPa] přirozený deformační odpor 

% [-] skutečná deformace 

& [-] součinitel tření 

'()* [°C] teplota materiálu při stříhání za studena 

+�� [-] koeficient vlivu tvarové složitosti 
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1. ÚVOD - Trendy v kovárenském průmyslu   

V případě kovárenského průmyslu, který je typickým dodavatelským průmyslem, jsou 

trendy jeho rozvoje určovány požadavky zákazníků, kterým je ve světě převážně 

automobilový průmysl. Jelikož auto je zhruba z 60% vyrobeno z tvářených součástí, jsou 

tvářecí technologie klíčovými technologiemi ve výrobě aut. Světová globalizace vede k tomu, 

aby zákazníci byli schopni nakupovat výkovky či montážní skupiny kdekoliv na světě. To 

posiluje konkurenci mezi jednotlivými kovárnami, kde kromě jednotkové ceny výkovků 

rozhoduje i jejich přesnost, kvalita, servis, dodávky na čas a náklady na dopravu. Mezi hlavní 

znaky současného automobilového průmyslu patří především zkracování výrobního cyklu, 

zvyšování produkce s následným snižováním výrobních nákladů a snižování hmotnosti 

výrobků za účelem nižší spotřeby paliva. Snížení hmotnosti konečného produktu lze docílit 

především využíváním lehkých materiálů, jako jsou hliníkové slitiny a plasty a zaváděním 

metod vytváření přesného tvaru. 

Důležitým faktorem při zkracování doby a snižování nákladů na vývoj a výrobu daného 

výrobku je zavádění numerického modelování technologických procesů. Ve tváření se 

simulace používá hlavně pro vývoj konstrukce nástrojů a výrobních parametrů, zejména s 

cílem předpovědět tok materiálu a konečné rozměry výrobku, zabránit vadám, které jsou 

vyvolány tokem materiálu a určit rozdělení teplot při tváření za tepla ve výrobku i v nástroji 

tak, aby byly ovlivňovány požadované vlastnosti výrobků, podmínky tření a životnost 

nástrojů.  

Současný vývoj s ohledem na požadovanou produktivitu vyžaduje plnou automatizaci 

kovacího procesu s použitím vysoce výkonných zařízení počínaje kovacím lisem a konče 

transferizačními prvky za použití rychlých a snadno řiditelných pohonů. Automatizace 

kovacích procesů je náročná záležitost, vyžadující splnění tvrdých podmínek konstrukčního a 

technologického řešení. Při řešení automatizovaných kovacích souborů je nutno se vyrovnat s 

typickými kovárenskými faktory jako jsou vysoké sálavé teploty a znečišťování zápustek 

směsí okují a maziva. [1]  
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2. Zásady kování zápustkových výkovků 

2.1 Kování zápustkových výkovků 

Zápustkové kování patří do způsobů tváření, při kterém požadovaného tvaru 

dosahujeme výraznou změnou průřezu výchozího polotovaru působením vnějších sil a to 

zpracováním nad teplotou rekrystalizace tvářeného kovu. Slouží k výrobě velkého počtu 

tvarově stejných součástí z ocelí nebo jiných tvárných slitin. Používá se při výrobě 

konstrukčních součástí s vysokými nároky na mechanickou pevnost, houževnatost a vysokou 

mez únavy. Hlavní přednosti zápustkového kování je vysoká výkonnost, snadná obsluha, 

podstatná úspora výchozího materiálu, vysoká dosahovaná přesnost rozměrů, výhodná 

metalografická struktura, možnost automatizace kovacího cyklu a čistý provoz. Zápustkovým 

kováním se dosahuje vysokého stupně prokování a průběh vláken sleduje obrys výkovku. 

Jistou nevýhodou je omezená velikost volné deformace v dutině zápustky a výkovky mají 

omezené rozměry a hmotnost. Úspěch kování je podmíněn správnou volbou velikosti a tvaru 

výchozího polotovaru. 

 

 

        Obr. 1: Schéma zápustkového kování 

 

2.2 Technologie kování zápustkových výkovků 

Technologie zápustkového kování většinou neumožňuje dosažení takové kvality 

povrchu a přesnosti jako obrábění. Tvar součásti je třeba přizpůsobit ke kování v zápustce 

technologickými přídavky. Ohřátý materiál se tváří v dutině zápustky, jejíž tvar je negativem 

výkovku. Rozměry jsou však zvětšeny o hodnotu smrštění při chladnutí výkovku.  
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Jen zřídkakdy se stane, že k vykování výkovku stačí jedna dutina. Jednotlivé dutiny se často 

umísťují do společného bloku oceli - nástroje - zápustky. Přenášení výkovku z jedné dutiny 

do druhé netrvá příliš dlouho, výkovek nechladne rychle. V případě složitějších tvarů je tedy 

nutno kovat ve více dutinách, které zajistí tečení materiálu v dutině zápustky - kování 

v postupových zápustkách. Postupová zápustka může být někdy konstruována pomocí 

výměnných tvarových vložek kruhového nebo obdélníkového tvaru. Dochází zde k výrazné 

úspoře materiálu zápustky. V postupové zápustce nejsou dutiny umístěny za sebou podle 

technologického postupu. Kovací (dokončovací), tj. poslední dutina se umisťuje v ose 

tvářecího stroje tak, aby její těžiště bylo blízko těžiště celého bloku. To proto, že síla na 

kování výkovku je větší než na kování předkovků. Jednak proto, že výkovek chladne a tedy 

roste jeho deformační odpor a dále proto, že výkovek včetně výronkové drážky má největší 

plochu. Ostatní dutiny jsou rozmístěny kolem této dokončovací dutiny.  

Operace zápustkového kování pak dělíme např. na rozdělování, předkování, kování a 

odstřižení výronku. Toto rozdělení je nejobvyklejší, avšak není jediné. Předkování se může 

provádět volně, v zápustkách nebo na kovacích válcích. Kovací (dokončovací) dutina je 

opatřena okolo obrysu tvaru výkovku ještě výronkovou drážkou, do které je při kování 

vytlačen přebytečný materiál polotovaru, čímž je vytvořen výronek na výkovku. Výronek se 

dodatečně odstraňuje ostřihováním, které se obvykle provádí na jiném stroji.  

Konečné úpravy výkovků jsou tedy odstřižení výronku, popř. prostřižení blan v otvorech, 

rovnání výkovku, výkovek se zbavuje okují, tepelně zpracovává nebo za studena kalibruje. [3] 

[4] [5] 

Kování v zápustkách bez dutiny pro výronek se říká tzv. kování v uzavřených zápustkách. Je 

velmi náročné a musejí být splněny nejen důležité podmínky procesu kování (přesný objem 

materiálu, konstantní kovací teplota a teplota zápustek), ale i zvýšené požadavky na zápustky 

(přesné vedení zápustek, stejné uložení materiálu) a kovací agregát (ochrana proti přetížení, 

dostatečný prostor pro upínací prvky, nutnost vyhazovače). Pro kování do uzavřených 

zápustek je charakteristické zvýšená kovací síla, která v závislosti na geometrii výkovku může 

být o 50 i více procent vyšší. Mezi největší přednosti tohoto způsobu kovaní patří snížení 

počtu kovacích operací (zrušení ostřihování výronku), vyšší přesnost výkovků s minimálními 

přídavky na opracované plochy a minimální odpad materiálu. Nejvýhodnější pro kování 

v uzavřených zápustkách jsou součásti rotační nebo jim podobné. [2] 
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2.3 Stroje pro zápustkové kování 

 - buchary 

 - lisy - svislé kovací lisy 

         - vřetenové lisy 

          - hydraulické lisy 

 

2.3.1 Kování na bucharech 

 Při kování na bucharech je zápustková dutina vyplňována postupně během několika 

úderů beranu. Na bucharech se kove převážně postupově a jsou vhodné především pro kování 

drobných výkovků nebo výkovků o velké hmotnosti a výškově složitých výkovků. Rychlost 

beranu bucharu je až 9 m·s-1 a velikost úkosů je 5° až 8°. Povrch výkovku je kvalitnější, 

protože okuje opadají z výkovku během kování. 

 

2.3.2 Kování na svislých klikových lisech 

 Pohyb beranu je pomocí klikového mechanismu, který pracuje tlakem a jeho zdvih je 

stále stejný. Horní část zápustky má přesně určenou dolní polohu, čela zápustek na sebe 

nedosedají. Pracovní rychlost je 0,3 až 0,8 m·s-1. Výkovek je zhotoven v průběhu jednoho 

nebo několika zdvihů. Výkovky lze automaticky vyhazovat pomocí vyhazovače z dutiny 

zápustky, proto lze volit i menší úkosy. Na svislých kovacích lisech je vhodné kovat výkovky 

se symetrickým, kruhovým nebo kvadratickým půdorysem a výkovky s krátkou podélnou 

osou (čepy, páky, ojnice, vidlice, kliky). 

 

2.3.3 Kování na vřetenových lisech 

Vřetenové lisy jsou energetické tvářecí stroje s dosedací rychlostí 0,3 až 0,6 m·s-1. 

Kovací kapacita lisu je určena jeho jmenovitou silou Fj. Výkovek se kove v jednodutinové 

zápustce jedním nebo maximálně 2 údery, vyhazovač je zpravidla uložený ve spodní části 

nástroje. Nedoporučuje se kovat výkovky s tenkými stěnami a vysokými žebry. Lisy jsou také 

využívány pro kování v uzavřených dělených zápustkách 

 

2.3.4 Kování na hydraulických lisech 

K překonání deformačního odporu se využívá u hydraulických lisů potenciální 

energie, která je dána tlakovým médiem v hlavním válci. Rychlost beranu je oproti bucharům 

či klikovým lisům značně menší. Pro objemové tváření se užívá pracovní rychlost                 
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do 0,25 m·s-1. Hydraulické lisy se využívají pro kování velkorozměrových výkovků, kování 

protlačováním, kování obtížně tvařitelných slitin, přesné kování tvarově složitých výkovků 

v uzavřených zápustkách. Kove se v jednodutinové zápustce, v přípravných dutinách se 

provádějí pěchovací, ohýbací a zužovací operace. [6] 

 

2.4 Změna struktury a vlastností kovu při kování  

Podstatou tváření kovů je vyvolání jejich plastických deformací, kterými se trvale 

mění tvar a rozměry tvářeného tělesa. Cílem technologie kování je dosažení požadovaného 

tvaru součásti a zlepšení mechanicko-fyzikálních vlastností výchozího polotovaru. 

 

2.4.1 Podstata plastické deformace 

U kovových materiálů probíhá nejdřív deformace pružná a při určité velikosti se mění 

v trvalou. Při překročení určité hodnoty napětí, kterou je pro jednoosou napjatost mez kluzu, 

probíhá deformace nadále jako homogenní, ale její nárůst je rychlejší než nárůst napětí a 

deformace zůstává z části zachována i po zrušení napětí. Na obr. 2 je uvedena závislost 

deformačního napětí na deformaci. Celková deformace je tvořena vratnou (elastickou) a 

nevratnou (plastickou) složkou; platí 

   

          �� = � + ��                                                                                                                           /11         
         

 

Obr. 2: Závislost deformačního napětí na deformaci 
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Rozhodujícím mechanismem plastické deformace je skluz, který spočívá v pohybu dislokací. 

Většina kovů má vysoký počet skluzových systému a tedy vysokou tvárnost. Aktivita 

skluzových systému se zvyšuje s teplotou, a proto s teplotou vzrůstá i tvárnost kovů. 

 

2.4.2 Vliv plastické deformace na strukturu a vlastnosti kovů 

Při deformaci kovů dochází k významným mechanickým, fyzikálních a strukturním 

změnám, které jsou závislé na hodnotě deformační teploty. Rozlišujeme tváření za studena, 

kdy � < ���� , a tváření za tepla, kdy � > ���� ; ���� je teplota rekrystalizace 

deformovaného kovu.  

 

Tváření za studena 

Průvodním jevem plastické deformace kovů je deformační zpevnění mající odraz ve 

změně jejich mechanických a fyzikálních vlastností. Změna mechanických vlastností je 

uvedena na obr. 3 a spočívá v poklesu hodnot, jež charakterizují plastičnost kovu, tj. tažnosti, 

kontrakce a vrubové houževnatosti při současném vzrůstu tvrdosti a pevnosti. Tažnost klesá 

prudce zejména v počátku deformace. Mez kluzu a pevnost neustále rostou, ovšem mez kluzu 

rychleji a při vyšší hodnotě deformace se přibližuje k mezi pevnosti, které může někdy i 

dosáhnout.  

 

 

Obr. 3: Závislost mechanických hodnot materiálu na velikosti deformace 

 

Při plastické deformaci kovů se krystaly protahují a orientují ve směru působení vnější síly a 

vytvářejí vláknitý vzhled struktury. Tvářený kov se tak vyznačuje texturou, jejíž intenzita 

stoupá se stupněm deformace. Důsledkem popsaných jevů, které zapříčiní vznik textury je 
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anizotropie vlastností deformovaného kovu. Návrat zdeformované struktury k původnímu 

rovnovážnému stavu lze dosáhnout tepelně aktivovanými difúzními pochody. Při teplotě 

� < 0,3���� probíhá difúze bodových poruch vzniklých při deformaci a dochází k jejich 

postupnému zániku. Tento proces se nazývá zotavení a jeho důsledkem je změna fyzikálních 

vlastností. Při vyšší teplotě  � > 0,4���� nastává statická rekrystalizace deformovaného 

kovu, kdy jsou zdeformovaná zrna nahrazena novými rovnoosými zrny s nízkou hodnotou 

dislokací.  

 

Tváření za tepla 

Při tváření za tepla se struktura deformačně zpevněného kovu uzdravuje 

prostřednictvím dynamických uzdravovacích pochodů – dynamické zotavení a dynamická 

rekrystalizace. Pří zotavení klesá hustota dislokací, tím klesá vnitřní energie materiálu, ale 

nevznikají nová zrna. Pouze rekrystalizace dává vzniknout zcela novým zrnům shodné fáze. 

Pro zahájení rekrystalizace je třeba dosáhnout jisté kritické deformace.  

Závislost napětí na rostoucí deformaci je uvedena na obr. 4. Tvar křivky je ve stoupající části 

dán zpevňováním, po překonání napěťového píku dočasně dynamická rekrystalizace 

převládne nad současně probíhajícím zpevňováním a až při velmi vysokých deformacích 

dojde k vyrovnání rychlosti zpevňování a uzdravování a dojde k tzv. ustálenému plastickému 

toku. Mezi základní činitele ovlivňující kinetiku uzdravování patří chemické složení 

materiálu, strukturní stav, velikost deformace a teplota a doba žíhání. Uzdravovací procesy 

změkčují deformačně zpevněný materiál, snižují jeho deformační odpor a obnovují jeho 

plastické vlastnosti. [7] 

   

 

Obr. 4: Závislost napětí na rostoucí deformaci 
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Deformační stárnutí 

Další významnou změnou vlastností, která může nastat u tvářeného materiálu, je jeho 

deformační stárnutí. V důsledku deformačního stárnutí se v závislosti na čase mění vlastnosti 

plasticky deformovaného materiálu, přičemž rychlost těchto změn roste s teplotou. Stárnutí 

způsobuje pokles tažnosti a kontrakce, dochází ke vzniku ostré meze kluzu a k jejímu 

postupnému zvyšování. Zvyšuje se i mez pevnosti, ovšem s menší intenzitou, takže se vlivem 

stárnutí obě meze přibližují, čímž se zhoršují plastické vlastnosti materiálu. 

 

2.4.3 Tvařitelnost kovů 

Tváření kovů je umožněno jejich specifickou vlastností - plastičností. Plastičnost je 

definována jako schopnost materiálu trvale se deformovat pod účinkem vnějších sil. Lze ji 

posuzovat na základě charakteristických hodnot získaných při základních mechanických 

zkouškách. Plastičnost se hodnotí také plastometrickými metodami na strojích - 

plastometrech.  

Tvářitelnost materiálu je dána jeho chemickým složením a stavem struktury, ale je možno ji 

ovlivňovat podmínkami deformace, tj. teplotou, rychlostí deformace a stavem napjatosti. 

 

2.4.4 Deformační odpor kovů 

Deformační odpor kovu obsahuje souhrn všech napětí, která můžou překonávat tvářecí 

síla při realizaci tvářecího procesu. Deformační odpor #� je souhrn přirozeného deformačního 

odporu #$ , který reprezentuje vnitřní pevnost materiálu a pasivních odporů, které se 

spolupodílejí při pohybu kovu v technologickém procesu. 

          #� =  #$ .  = #$ . 91 + &
3 ∙ :

;<               �=>?�                                                               /21         
 

kde & je součinitel tření 

      D je okamžitý průměr při pěchování  �� 
      H je okamžitá výška při pěchování  �� 
 

Přirozený deformační odpor závisí na vlastnostech kovu a činitelích, které tyto vlastnosti 

v procesu deformace mění. Jsou to velikost deformace, rychlost deformace a teplota: 

          #$ = A/?B. , �, �!, �1               �=>?�                                                                                /31                   
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Velikost deformace je možno vyjádřit pomocí poměrné deformace a skutečné deformace. 

Poměrná deformace je poměr absolutní deformace a původního rozměru tělesa:  

             

          � = ∆	
	


= 	� − 	

	


               �−�                                                                                              /41         
 

Skutečná deformace se získá rozdělením a integrací absolutní deformace: 

 

          % = E "	
	

FG

FH
= 	+ 	�

	

               �−�                                                                                          /51         

 

kde 	
  je rozměr tělesa před deformací  �� 
       	�  je rozměr tělesa po deformaci  �� 
 

Rychlost deformace je přírůstek deformace za jednotku času. Matematicky jde o první 

derivaci deformace podle času: 

 

          �! = "�
"B                �����                                                                                                            /61         

 

kde "�  je rychlost pohybu tvářecího nástroje  � ∙ ���� 
 

Hodnoty přirozených deformačních odporů se stanovují experimentálně s využitím základních 

mechanických zkoušek, především při jednoosém tlaku a tahu. Výsledkem zkoušky je záznam 

závislosti deformační síly na tvářecí dráze a údaje o změně geometrie vzorku. Z těchto údajů 

se matematicky stanovují křivky přirozených deformačních odporů, tj. závislost přirozeného 

deformačního odporu na velikosti deformace. 

 

2.4.5. Stav napjatosti 

Tvařitelnost kovů je závislá i na stavu napjatosti v deformovaném tělese, který 

vyjadřuje mechanické podmínky plastické deformace. Tvařitelnost kovů není stejná pro 

všechny stavy napjatosti, ale vzrůstá s počtem tlakových napětí. Největší deformační 

schopnost vykazuje materiál podrobený trojosému tlaku. [8] 
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3. Nízkolegované oceli pro výkovky  

3.1 Rozdělení oceli  

Ocel se definuje jako slitina železa s uhlíkem a dalšími prvky, kde obsah uhlíku 

nepřesáhne 2,14 %, tj. jeho maximální rozpustnost v austenitu při eutektické teplotě.  

Podle obsahu uhlíku se oceli dělí na nízkouhlíkové (maximálně 0,25% C), středně uhlíkové 

(0,25% až 0,60% C), vysokouhlíkové (nad 0,60% C).  

Podle obsahu legujících prvků se oceli dělí na nízkolegované (maximálně 5% legujících 

prvků), středně legované (5% až 10% legujících prvků), vysokolegované (více než 10 % 

legujících prvků).  

 

3.2 Konstrukční oceli 

 Do této skupinu řadíme ocelí uhlíkové, nízkolegované a středně legované. Z těchto 

ocelí se vyrábí většina strojních dílců a strojních a stavebních konstrukcí pracujících za 

běžných teplot a v neagresivních prostředích. Oceli třídy 12 až 16 představují základní 

konstrukční materiál s možnostmi výběru vlastností odpovídajících technicky i ekonomicky 

podmínkám provozu strojních součástí. Vhodných vlastností těchto ocelí dosahujeme 

legováním a tepelným zpracováním. 

 

3.3 Cementační oceli 

Mezi konstrukční oceli patří i cementační oceli s nízkým obsahem uhlíku (většinou do 

0,2%), které jsou i v zakaleném stavu bez popouštění dostatečně houževnaté. Při cementování 

se tvoří na povrchu součástek vrstva se slabě nadeutektoidním obsahem uhlíku, která je po 

zakalení tvrdá, takže součástky mají vysokou odolnost proti opotřebení a vyšší mez únavy. 

Jádro musí mít přitom vysokou houževnatost a dostatečně vysokou pevnost, aby se relativně 

slabá povrchová vrstva neprolamovala. Nejčastěji se používají oceli chromové a 

chrommanganové (třída 14) a niklové a chromniklové (třída 16). [9] 

 

Chromové a manganochromové oceli se středním obsahem chromu okolo jednoho procenta 

a manganu do 1,3% mají pevnější jádro a tvrdší vrstvu než oceli uhlíkové. Mangan a chrom 

značně snižují kritickou rychlost martenzitické přeměny, takže se martenzitická vrstva získá i 

kalením do oleje. Uvedených ocelí se používá na středně namáhané součásti, u nichž se 

vyžaduje větší pevnost jádra a na součásti kombinovaných tvarů, které nelze kalit do vody. 
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Zpracování uvedených ocelí se musí věnovat maximální péče, neboť jsou citlivé na přehřátí a 

málo houževnaté. 

 

Niklové oceli se užívají zřídka, neboť nikl je deficitní kov. Nikl zvyšuje pevnost a 

houževnatost feritu, působí mnohem účinněji než mangan a zabraňuje narůstání 

austenitického zrna. Použití niklových ocelí je oprávněné jen u součástí pracujících za velmi 

nízkých teplot. 

 

3.4 Cementování 

 Cementování je sycení povrchu ocelového předmětu uhlíkem obsaženým v tuhém, 

kapalném nebo plynném prostředí, při teplotě nad ���. Ve správně nauhličeném povrchu má 

být obsah uhlíku 0,85 %. Hloubka cementované vrstvy je nejčastěji do jednoho milimetru, jen 

zcela výjimečně více než dva milimetry. Obsah uhlíku v cementované vrstvě vyšší než 1 % se 

projeví vyloučením nadeutektoidních karbidů, které jsou nebezpečné tehdy, jsou-li vyloučeny 

na hranicích zrn, neboť velmi snižují houževnatost cementované vrstvy. Obsah a rozložení 

uhlíku v ní závisí na použitém cementačním prostředí, na výši cementační teploty, době 

výdrže na cementační teplotě a na chemickém složení cementované oceli, především na 

obsahu uhlíku a karbidotvorných prvků. Oceli po cementaci musí být dále tepelně 

zpracovány, především kaleny a popouštěny, aby se využilo zvýšeného obsahu uhlíku pro 

dosažení větší tvrdosti povrchu. [10] 

 

3.5 Cementační ocel 16MnCr5 

Mezi nejvíce zpracovávanou cementační ocel v kovárně Ostroj a.s. patří 

nízkolegovaná ušlechtilá mangan-chromová ocel značky 16MnCr5, která se používá hlavně 

pro středně namáhané díly strojů a motorových vozidel s velkou pevností v jádře, např. 

hřídele, ozubená kola, vačkové hřídele, zdviháky ventilů, pístní čepy, zubové spojky. 

Chemického složení této ocelí je uvedeno v tab. 1.  

 

Tab. 1: Chemické složení oceli 16MnCr5 

Ocel Chemické složení [%] 

16MnCr5 
C 

Si  
max. 

Mn Cr 
P  

max. 
S  

max. 

0,14-0,19 0,4 1,00-1,30 0,80-1,10 0,035 0,035 



 14 
 

Ocel je vhodná pro sériovou výrobu strojních součástí za předpokladu dodržení téže 

technologie tepelného zpracování. Prokaluje do hloubky ca 20 mm. Ve stavu kaleném a 

popuštěném je použitelná pro průměry do ca 35 mm. Ocel je dobře obrobitelná, svařitelná a 

též dobře tvařitelná za studena. Přísadou bóru se dociluje zvýšené houževnatosti cementované 

vrstvy. Technologické vlastnosti jsou uvedeny v tab. 2. Tato ocel dobře snáší atmosféry o 

vysokém sytícím potenciálu. Kinetika sycení je pak závislá na teplotě, při které dochází k 

sycení a na vhodnosti poměrů sytící a difúzní periody. Její nevýhodou je vysoký rozptyl 

pevnosti po tepelném zpracování (800 až 1450 MPa), protože má široké pásmo 

prokalitelnosti. Alternativa této oceli vyráběná v České republice má označení ocel 14220. 

[11] [12] 

 

Tab. 2: Technologické vlastnosti oceli 16MnCr5 

Tváření za tepla 

Doporučené rozmezí teplot pro tváření za tepla: 1100 až 900 oC 

Používané typy tepelného zpracování 

Normalizační žíhání oC 880 

Žíhání na měkko oC 650 až 700 

Isotermické žíhání oC 850 až 950, 650 1 hod. 

Teplota cementace oC 880 až 980 

Teplota kalení na jádro oC 860 – 900 olej, (voda) 

Teplota kalení na povrch oC 780 až 820 olej, (voda) 

Teplota popouštění oC 150 až 200 

Teplota kalení pro Jominiho zkoušku oC 870 (prodleva cca 0,5 h) 

Obrobitelnost 

Pro dobrou obrobitelnost je výhodný stav FP. Zlepšenou obrobitelnost vykazuje ocel 
16MnCrS5 se zvýšeným obsahem S. 

Střihatelnost 

Ocel 16MnCr5 je střihatelná za studena i ve stavu po válcování. 
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4. Konstrukce rotačního výkovku 

Při rozboru technologičnosti kování a počáteční volbě tvářecího stroje přihlížíme 

především k základnímu tvaru vyráběné součásti, hlavním rozměrům, hmotnosti, požadované 

přesnosti a sériovosti výroby. Nejprve však musíme navrhnout tvar výkovku.   

K využití zkušeností výrobce při konstrukci výkovku i při stanovení postupu kontroly 

výkovku, je v zájmu odběratele pomocí výrobci poskytnutím těchto údajů: výkres hotového 

výrobku, podrobnosti a rozměry upínacích míst pro obrábění, veškeré další potřebné údaje o 

obrábění a použití výkovku. 

K usnadnění a urychlení konstrukční práce při tvorbě zápustek osově symetrických výkovků 

slouží různé CAD systémy. Tyto programy automaticky generují veškeré konstrukční 

přídavky (přídavky na obrábění, úkosy, poloměry hran a přechodů) na základě DIN norem. 

Uživateli stačí pouze vypracovat profil obráběné části, specifikovat osu symetrie, dělící 

rovinu, kovací teplotu a objemovou hmotnost materiálu. Všechny konstrukční úkony těchto 

CAD systémů jsou interaktivní, proto může uživatel změnit jakékoliv rozhodnutí učiněné 

počítačem, založené na jeho zkušenostech. Program je i schopen odhadnout potřebné kovací 

zatížení, což je nezbytné pro výběr vhodného tvářecího stroje. [13] 

 

 

Obr. 5: Rotační výkovek 

 

4.1 Výkres výkovku 

Tvar a rozměry výkovků vycházejí z požadovaných tvarů a rozměrů součásti a 

z přídavků a tolerancí, které předepisuje příslušná norma. V našem případě je to norma ČSN 

42 9030 – Výkovky ocelové zápustkové. Geometrie výkovku je do určité míry ovlivněna i 

požadovaným stupněm přesnosti, jakostí kovaného materiálu, použitým kovacím strojem a 

požadavky na mechanizaci a automatizaci kování. Výkres výkovku musí obsahovat všechny 

nezbytné rozměry a řezy nutné pro konstrukci dané dutiny zápustky. Rozměry na výkrese 

výkovku musí obsahovat všechny úchylky rozměrů a tvarů, pokud nejsou uvedeny samostatně 

jako hodnoty platné pro celý výkovek. Doporučuje se, aby výkres výkovku zhotovil 

dodavatel, a to z důvodu využití zkušeností při konstrukci požadovaného výkovku. Výkres 



 16 
 

výkovku, který byl schválen odběratelem, je jediným platným dokladem pro kontrolu 

výkovku. Tento výkres je rovněž jediným platným dokladem pro mezní úchylky částí 

výkovků, které zůstávají neobrobeny. 

 

Stručný sled činností při návrhu tvaru výkovku je následující:  

- stanovit polohu dělicí roviny 

- stanovit přídavky na obrábění  

- stanovit technologické přídavky  

- stanovit hodnoty úkosů (vnější a vnitřní a závisí na typu tvářecího stroje)  

- stanovit minimální tloušťky stěn, dna a blan  

- stanovit minimální hodnoty zaoblení hran a přechodů  

- stanovit mezní úchylky a tolerance rozměrů a tvarů  

 

4.2 Poloha dělící roviny 

Základním požadavkem pro volbu dělící plochy je záruka volného vyjmutí výkovku ze 

zápustky. Přitom je třeba přihlédnout k možnostem předkování otvorů, snadnému ostřihování 

výronku, možnostem kontroly vzájemného přesazení obou polovin zápustky a podmínkám 

vyplňování dutiny, kdy je třeba dát přednost pěchování před protlačováním. Volba polohy 

dělící roviny ovlivňuje především tok materiálu v dutině zápustky a tím významně přispívá 

k průběhu vláken v konečném tvaru. Nejdůležitější zásadou je, aby směr vláken sledoval 

předpokládaný směr maximálního tahového napětí, zatímco maximální smyková napětí by 

měla být kolmo ke směru vláken. Podle tvaru výkovku může být dělící roviny přímá, lomená, 

zakřivená v jednom či ve více směrech. Dále rozeznáváme vnější a vnitřní dělící rovinu. 

Vnější dělící rovinou se rozumí rozhraní mezi horní a dolní polovinou zápustky. Do vnější 

dělící roviny, v případě kování s výronkem, vytéká přebytečný materiál, který je brzděn 

můstkem výronkové drážky. Vnitřní dělící rovinu určujeme při kování tvarových výkovků, 

když se předkovávají otvory s následným děrováním. V této rovině je umístěna vnitřní blána a 

poloha se obvykle volí uprostřed výšky otvoru. 

 

4.3 Přídavky na obrábění  

 Při stanovení přídavků na obrábění vycházíme z požadované rozměrové a tvarové 

přesnosti a dosažení požadované kvality povrchu výkovku. Větší přesnost znamená menší 

přídavky na obrábění, hodnoty pro obvyklé provedení jsou uvedeny v tab. 3. Dalším 
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rozhodujícím faktorem je tvařitelnost materiálu. Čím je materiál hůře tvařitelný, tím větší se 

volí přídavky na obrábění. Přídavky na obrábění jsou stejné pro všechny rozměry výkovku a 

určují se podle přesnosti výroby největšího rozměru hotového výrobku ve směru kolmo k rázu 

a podle největší výšky hotového výrobku. Pokud se obrábí průměr, nebo jiná tvarová část po 

obvodě je nutno danou hodnotu zdvojnásobit. 

 

Tab. 3: Přídavky na obrábění ploch pro obvyklé provedení dle ČSN 42 9030 

 

 

4.4 Přídavky technologické 

Technologickými přídavky se doplňuje tvar výkovku na tvar vhodný ke kování. 

K technologickým přídavkům patří zejména úkosy ploch kolmých k dělící ploše, které 

usnadňují vyjímání výkovku z dutiny zápustky, zvětšení tlouštěk tenkých žeber a stěn 

tenkostěnných součástí, zjednodušení příliš členitých ploch, zaplnění zápichů, vybrání, otvorů 

malých průměrů apod. Dále pak blány, tj. přepážky v předkovaných otvorech větších průměrů 

a poloměry zaoblení hran. 
 

 

Obr. 6: Schéma obrobku a zápustkového výkovku 

1 - Přídavky na obrábění, 2 - Přídavky technologické, 3 - Výronek 
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4.4.1 Úkosy 

 Rozlišujeme vnější a vnitřní úkosy. Doporučuje se, aby vnitřní úkosy byly větší než 

vnější, protože výkovek se při chladnutí smršťuje a lépe se uvolní v případě většího vnitřního 

úkosu. Z hlediska velikosti je snaha udělat je co nejmenší, neboť znamenají vyšší spotřebu 

materiálu. Dle normy ČSN 42 9030 se pro lisy s vyhazovačem volí hodnoty vnějších úkosů 2 

až 3° a vnitřních 3 až 5°. Pro buchary se volí hodnoty 7° a 10°. Při volbě úkosů je nutno při 

konstrukci brát ohled i na následnou opravu nářadí po opotřebení. V případě malých hodnot 

úkosů je nutno zápustku hodně snížit nebo je možné opravu řešit vložkováním nebo 

navařováním. 

 

4.4.2 Tloušťka stěn, dna a blány 

 Požadavek minimální tloušťky žeber, výstupků či dna je dán hlavně velikosti 

vznikajících tlaků a možností jejich vyplnění materiálem. Velikost minimálních hodnot je 

ovlivňována druhem tvářeného materiálu, způsobem toku materiálu do žebra, požadovanou 

přesností a celkovou tvarovou složitostí výkovku. Hodnoty pro určení těchto přídavků jsou 

uvedeny v tab. 4. Význam stanovení minimální tloušťky tedy spočívá především 

v zabezpečení požadované tuhosti, v docílení co nejpřesnějšího tvaru, co největší životnosti 

zápustky a co nejnižší spotřeby materiálu. 

 

Tab. 4: Nejmenší tloušťka dna, blány, disku a stěny výkovku dle ČSN 42 9030 
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4.4.3 Poloměry zaoblení hran a přechodů 

Hodnoty zaoblení a přechodů se mají volit co největší. Sníží se tím opotřebení hran 

dutin zápustky a zmenší se nebezpečí vzniku trhlin. Poloměry zaoblení mají dále vliv na 

způsob toku materiálu do dutiny a její zaplňování, kdy příliš malé poloměry přechodů mohou 

mít za následek vznik přeložek. Ostré hrany se na výkovcích nedoporučují s ohledem na 

zatékání kovu v zápustce a její životnost. Zvolené rádiusy nesmějí nikdy zmenšovat přídavky 

na obrábění. Poloměry zaoblení se dělí na vnější (zaoblení hran) a vnitřní (zaoblení 

přechodů).  

 

4.5 Tolerance rozměrů a tvarů výkovků 

 Při stanovení tolerancí rozměrů výkovků rozlišujeme mezní úchylky rozměrů a 

úchylky tvarů. Mezní úchylky rozměrů jsou úchylky od jmenovitých rozměrů výkovků. 

Úchylky tvarů výkovků zahrnují úchylky od požadovaného geometrického tvaru výkovku, a 

to přesazení, otřep a prohnutí. Pro stanovení mezník úchylek výkovků jsou nutné kromě 

rozměru výkovku dle normy EN 10243-1 ještě tyto údaje: hmotnost výkovku, stupeň 

obtížnosti kování, ukazatel členitosti tvaru a tvar dělící roviny. [8] Hodnoty mezních úchylek 

udávaných v tabulkách platí pro vnější rozměry. Pro vnitřní rozměry platí tytéž hodnoty, ale 

s opačnými znaménky. Tabulky tolerancí jsou uvedeny v příloze 3. 
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5. Výběr tvářecího stroje 

 Volba tvářecího stroje je hlavně ovlivněna tvarem výkovku, jeho hmotností a 

požadovanou sériovostí výroby. V některých případech hraje roli i materiál výkovku, 

požadovaná přesnost kování, možnost mechanizace a automatizace. V praxi se vychází 

především z dostupného vybavení dané kovárny. 

 

Tab. 5: Volba typu tvářecího stroje 

tvar výkovku 
rotační lis (klikový, třecí, hydraulický) 

podlouhlý buchar (šabotový, protiběžný) 

hmotnost výkovku 

nízká  buchar 

střední lis (cca. do 60 kg), buchar 

velká  buchar protiběžný, hydraulický lis 

sériovost 
nízká až střední buchar, vřetenový, hydraulický lis 

vysoká klikový lis 

 

Dále se na volbě podílí tvarová složitost, tloušťka stěn, přesnost, výrobní náklady, velikost 

pracovního prostoru, upínací možnosti. Při stanovení potřebné velikosti daného tvářecího 

stroje se obvykle předpokládá vytížení pouze na 80% (zejména u lisů), aby nedošlo při menší 

změně výchozích podmínek k přetížení. Dále je nutné prověřit, zda rozměry pracovního 

prostoru jsou dostatečné pro umístění daného nástroje. 

Pro daný typ stroje je nutné určit jeho energeticky-silové parametry: pro kovací klikový lis 

počítáme maximální sílu, při kování na bucharu určujeme energii, kterou buchar vyvine 

v jediném nejsilnějším úderu. [14] 

 

5.1 Výpočet kovací síly pro lisy 

 

          � = 0,6 ∙ �� ∙ �$ ∙ +��               �=K�                                                                                 /71         
 

kde ��   je celková plocha průmětu výkovku a můstku  ���� 
       �$  je deformační pevnost pro danou teplotu  �=>?� 
       +�� = 1 − 1,42  je koeficient vlivu tvarové složitosti výkovku 
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Tab. 6: Hodnoty přetvárné pevnosti  �$ v MPa pro vybrané jakosti 

materiálu za kovací teploty 

 

 

 

Obr. 7: Koeficient vlivu tvarové složitosti výkovku 

 

5.2 Výpočet deformační práce 

 

          � = M ∙ ��� ∙ %               �N�                                                                                                   /81         
 

kde  M  je rozhodující objem pro výpočet deformační práce  ���� 
        ���  je střední hodnota deformačního odporu  �=>?� 
        %  je skutečná deformace 
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5.3 Výpočet sil pro ostřihování a děrování 

 

          �� = 1,6 ∙ P ∙ � ∙ QR/)1               �K�                                                                                     /91         
 

kde QR/)1  je pevnost v tahu  �=>?� 
       P  je skutečný obvod po čáře ostřižení vnějšího či vnitřního tvaru  �� 
       �  je tloušťka stříhané vrstvy vnějšího či vnitřního tvaru  �� 
 

5.4 Výpočet sil pro rovnání a kalibrování 

 

 Rovnání se obvykle provádí za tepla ve stejném nástroji jako kování (zde se síla 

nepočítá), může se provádět ale zvlášť za studena. Kalibrování se provádí obvykle za studena 

na kolenových lisech. 

Potřebná síla pro kalibrování je dána vztahem: 

 

          � = �� ∙ T ∙ 10�U               �=K�                                                                                       /101         
 

kde  ��  je celková tvářená plocha  ��� 
        T  je měrný tlak  �=>?� 
 

V praxi se používají tzv. kovací soubory, kdy danému bucharu či kovacímu lisu je přímo 

přiřazen ostřihovací lis (tab. 7). Přesto se doporučuje provést kontrolu síly při ostřihování a 

děrování v případě, že jsme v horním rozmezí využití bucharu či lisu. 

 

Tab. 7: Přiřazení ustřihovacích lisů ke kovacím lisům a bucharům
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6. Technologický postup kování zápustkového výkovku  

 V následující experimentální části budu 

rozebírat technologický postup kování 

zápustkového výkovku s horizontální osou 

symetrie „Oko tlumiče“ (obr. 8). 

Uvedený výkovek je aktuálně kován na svislém 

kovacím lisu LZK 2500 v zápustkové kovárně 

OSTROJ a.s. a následující experiment je 

doplněn o popis jednotlivého výrobního 

zařízení této kovárny.                                                        Obr. 8: Výkovek „Oko tlumiče“  

 

6.1 Zadání - požadované vlastnosti výkovku 

 Na začátku byl zákazníkem dodán výkres obrobku (příloha 1) s uvedenými požadavky 

na vyráběný díl. Díl má být vyroben z materiálu jakosti S355J2, dále je požadováno 

normalizační žíhání, mechanické vlastnosti dle ČSN EN 10025-2, označení dílu číslem 

výkresu a tavby a povrch výkovku musí být otryskán. Chemické složení a mechanické 

vlastnosti oceli S355J2 jsou uvedeny v tab. 8. Ekvivalentem této oceli podle ČSN je ocel 

11 503. 

 

Tab. 8: Chemické složení a mechanické vlastnosti oceli S355J2 dle ČSN EN 10025-2  

Chemický rozbor oceli  

Označení 
 

C v % max. pro 
výrobek jmenovité 

tloušťky v mm 

Si  
% 

max. 

Mn 
% 

max. 

P  
% 

max. 

S  
% 

max. 

N  
% 

max. 

Cu 
% 

max. Podle      
EN 10027-1 
a CR 10260 

Podle      
EN 10027-2 <16 >16 

<40 
>40 

S355J2 1.0577 0,20 0,20 0,22 0,55 1,60 0,025 0,025 - 0,55 

Mechanické vlastnosti 

min. Q  �=>?� QR �=>?� min. � �%� 
335 470-630 21 
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6.2 Výkres výkovku 

 Jako podklad při tvorbě výkresu výkovku mi posloužil výkres obrobku. Na začátku 

jsem stanovil technologický postup kování požadovaného výkovku - tvarové pěchování, 

předkování, kování, děrování a ostřižení.  Podrobný popis všech operací kování je uveden 

v kapitole 6.6. Při návrhu tvaru výkovku jsem vycházel z postupu uvedeného v kapitole 4. 

 

Dělící rovina - postup dle kapitoly 4.2 

Z důvodu stanoveného děrování výkovku nastává jediná možnost umístění dělící 

roviny a to v ose výkovku (obr. 9). Rovinná dělící rovina má za následek lepší kvalitu střihu 

při ostřihávání, zajistí lepší tečení materiálu a sníží cenu vyráběného nářadí. 

 

 

Obr. 9: Schéma obrobku a přídavků zápustkového výkovku 

 

Přídavky na obrábění - postup dle kapitoly 4.3 (ČSN 42 9030) 

 Po dosazení do tabulky 3 jsem dostal hodnotu přídavku na obrábění 3 mm. 

 

Technologické přídavky - postup dle kapitoly 4.4 (ČSN 42 9030) 

Úkosy - vnější úkos - zvoleno 3°, vnitřní úkos - zvoleno 5° 

Tloušťka blány dle tabulky 4 - zvoleno 11mm 

Poloměry zaoblení dle tabulky v příloze 2 - zaoblení hran R3, zaoblení přechodů R8 

 

Tolerance rozměrů - postup dle kapitoly 4.5  

 Tolerance rozměrů a přípustné odchylky jsem určil dle normy EN 10243-1. Tabulky 

pro stanovení tolerancí jsou uvedeny v příloze 3.  
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Konečný výkres výkovku, ve kterém jsou zahrnuty všechny zvolené přídavky a tabulka 

tolerancí, je uveden v příloze 4. Z nakresleného 3D modelu jsem zjistil hmotnost výkovku 4,7 

kg a po dosazení do tab. 9 jsem předběžně určil, že daný výkovek se bude kovat na klikovém 

lise LZK2500. Následně se ostřihne na ostřihovacím lise LDO 315, který je součástí vybrané 

kovací linky. 

 

Tab. 9: Volba tvářecího stroje v závislosti na hmotnosti výkovku 

Typ lisu LZK 1000 LZK 1600 LZK 2500 LZK 4000 LZK 6300 

Hmotnost (kg) < 0,8 až 1,4 < 1,4 až 4 < 4 až 8 < 6 až 19 < 12 až 33 

 

6.3 Volba polotovaru 

 Pro výrobu požadovaného výkovku jsem navrhnul použít kruhový polotovar průměru 

75 mm. Průměr výchozího materiálu jsem určil z řezů, které jsem zjistil z 3D modelu a 

z navrhované technologie výroby. Zvolený průměr jsem si potvrdil po úspěšném provedení 

simulace kování v programu Simufact. Konečnou délku polotovaru 160 mm jsem dopřesnil 

po provedení zkoušky kování. 

 

6.4 Dělení materiálu 

 Materiál se dělí na požadovanou délku za studena na vysoce výkonnostních 

horizontálních nůžkách STS 450 od firmy Schubert. Střižná síla těchto nůžek je 4,5 MN. 

Z následujícího výpočtu vyplývá, že zvolené nůžky postačí na střižení daného materiálu.   

 

          � = /1,25 ÷ 1,51 ∙ � ∙ '()*   �14�               �=K�                                                           /111                   
 

          � =  X ∙ :�
4                                                        � = 3,14 ∙ 75�

4 = 4418 � 

 

          '()* = 110 +  0,56 ∙ QR   �14�                    '()* = 110 +  0,56 ∙ 550 = 418 =>?                
 

          � = 1,35 ∙ 4418 ∙ 418 = 2,49 =K                       2,49 =K < 4,5 =K 
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Tyto nůžky jsou plně automatické, vybavené nakládacím stolem a V-zakladačem. Na těchto 

nůžkách lze stříhat jak kruhový materiál do průměru 90 mm, tak i čtvercový materiál o max. 

rozměru 80x80 mm. Tyčový materiál je postupně přiváděn přes válečkovou dráhu ke stroji, 

kde je následně stříhán na délku s přesností ±0,2 mm. Protože je zaručena kolmost střihu 0,5° 

až 1°, stříhá se na nůžkách i materiál, který je následně při kování pěchován na výšku. Překlad 

normy kvality střihu je uveden v příloze 5. U zvoleného polotovaru o rozměru D75x160 mm 

jsou tyto výkonné nůžky schopny ustřihnout až 43 ústřižků za minutu.  

    

      

      Obr. 10: Horizontální nůžky STS 450             Obr. 11: Nakládací stůl s V-zakladačem 

 

6.5 Ohřev materiálu 

 Pracoviště lisu LZK 2500 je vybaveno kompaktním vysokofrekvenčním ohřívačem 

přířezů typu KSO 630/1,5 A30, které je určeno k indukčnímu ohřevu ocelových přířezů 

kruhového nebo čtvercového materiálu. Materiál je do zásobníku zakládán ručně s možností 

vytvoření zásoby cca. 30 přířezů na šikmém gravitačním skluzu. Parametry ohřevu (žádaná 

teplota, výkon, meze teploty) se nastavují na komunikačním panelu. 

Materiál je ohříván na kovací teplotu 1180-1250°C. Doba ohřevu polotovaru v indukční cívce 

vychází z tab. 10 a je stanovena přibližně na 4 minuty. 

 

Tab. 10: Doba ohřevu v minutách v indukční cívce v závislosti na průměru ohřívané tyče 

Průměr tyče 10 20 30 40 50 60 70 80 100 

Nízkouhlíkové oceli 0,2 0,6 1,2 1,8 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 

Nízkolegované oceli 0,4 1,2 1,7 2,2 3,0 3,5 4,2 4,7 6,0 
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Kovací teploty: 

 

Horní kovací teplota:   

��� = �� − /250 ÷ 3001 ℃  

 

Dolní kovací teplota: 

��� = �� + /50 ÷ 1501 ℃    

 

Kovací teplota oceli S355J2 je 1250-750 °C. 

                                                                       Obr. 12: Rozsah kovacích teplot uhlíkových ocelí 

6.6 Kování a ostřižení 

 Jak již bylo uvedeno, předběžně jsem určil, že se výkovek bude kovat na tři operace 

(tvarové pěchování, předkování, dokování) na svislém kovacím lisu LZK 2500 a ostřihovat na 

ostřihovacím lise LDO 315. Proces kování byl nasimulován v simulačním programu 

Simufact. Po dodržení všech konstrukčních zásad při tvorbě zápustek bylo ze simulace kování 

zjištěno, že požadovaný výkovek lze vyrábět navrhovanou technologií bez jakýchkoli 

výrobních problémů - přeložky, nedotečeniny. Po kladném výsledku simulace byly zápustky 

dány do výroby. Z důvodu úspory ceny bylo nářadí vyrobeno do vložek. 

Po dosazení do vzorce 7 jsem zjistil výslednou kovací sílu 7,75 MN. Z výsledné hodnoty je 

patrné, že by se výkovek dal kovat na stroji LZK 1000. Z důvodu, že na pracoviště lisu LZK 

1000 je možno ohřívat materiál pouze do průměru 60 mm, není možno výkovek na tomto 

pracovišti kovat. 

 

          � = 0,6 ∙ �� ∙ �$ ∙ +�� = 0,6 ∙ 138 ∙ 80 ∙ 1,17 = 7,75 =K 

 

V tab. 11 je uvedeno srovnání kovacích sil dle výpočtu ze vzorce, dle simulačního programu a 

dle měřiče síly umístěného na stroji.  

 

Tab. 11: Srovnání tvářecích sil při dokovací operaci 

Síla dle výpočtu 
Síla dle simulačního 

programu 
Síla dle měřiče síly na stroji 

7,75 MN 4,89 MN 3,75 MN 
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Rozdíly mezi výslednými hodnotami jsou výsledkem působení různých faktorů, jako jsou 

rozdílné deformační tření, teplota a opotřebení zápustek a nastavení zdvihu stroje.     

Na obr. 13 je znázorněn průběh tvářecích sil v dokovací operaci dle simulačního programu. 

 

 

        Obr. 13: Průběh tvařecí síly dle simulace v dokovací operaci                   

 

Pěchování 

 Po vypadnutí přířezu z ohřívačky pracovník lisu polotovar ustaví do spodní pěchovací 

zápustky, ve které je zhotoveno osazení pro ustavení pod horní tvarovou zápustku, aby při 

najetí horní zápustky nedošlo k vyosení polotovaru a nesprávnému napěchování 

požadovaného tvaru. 

 

                                   

        Obr. 14: Ustavení vstupního polotovaru                  Obr. 15: Napěchovaný tvar 
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Předkování 

 Napěchovaný tvar je ustaven do předkovací dutiny, která má oproti dokončovací 

dutině větší přechodové rádiusy, aby bylo docíleno lepšího zatečení materiálu do předkovací 

dutiny. Z obr. 17 je patrné, že předkovací je  zcela zaplněn. Předkovací i dokončovací operace 

je vybavena spodním i horním vyhazovačem, umístěným v místě následného vyděrování, 

které slouží k vyjmutí výkovku z dutin.  

 

                        

        Obr. 16: Ustavení napěchovaného tvaru       Obr. 17: Dotečený předkovek v dutině        

 

Dokončení  

 V dokončovací dutině se výkovku dodá konečný tvar a je vyražen kód dodavatele a 

tavby. Kódy jsou umístěny v horní polovině zápustky, aby nedocházelo k “zalepení“ značení 

okujemi a mazivem. 

 

 

Obr. 18: Konečný tvar výkovku s vyraženými kódy 
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Děrování a ostřižení 

 Po vykování je výkovek přes pásový dopravník dopraven k ostřihovacímu lisu, kde je 

následně vyděrován a je ostřižen obvod. Pro správné ostřižení výkovku je důležité, aby 

průstřižníky a matrice nebyly přesazeny. Z tohoto důvodu se nástroje upínají do univerzální 

stoličky s vedením, která tyto přesazení eliminují. 

Výpočet síly při děrování a ostřižení po dosazení do vzorce 9: 

                       

          �� = 1,6 ∙ P ∙ � ∙ QR/)1                                                                                                        
 

Děrování:            �� = 1,6 ∙ 132 ∙ 11 ∙ 108 = 0,25 =K                              
 

Ostřižení:            �� = 1,6 ∙ 390 ∙ 3 ∙ 108 = 0,2 =K                              
 

6.6.1 Mazání zápustek 

 Při tváření dochází ke vzájemnému tření mezi zápustkou a kovaným materiálem a 

vzniku deformačního odporu. Použitím vhodných maziv lze toto tření a deformační odpor 

příznivě snížit. Další funkcí maziva je snížení otěru zápustky a tím přispívá k vyšší životnosti 

zápustky. Látky s uvolňovacími účinky při tvářecí teplotě shoří a vytvořené plyny svým 

účinkem uvolňují výkovek ze zápustky.  

Během kování za tepla hraje mazání důležitou roli pro úspěch celého procesu. Bylo 

provedeno několik výzkumných projektů zaměřených na rozvoj ekologicky šetrných maziv 

pro kování za tepla. Nejlepší výsledky týkající se vlivu na životní prostředí a životnost 

nástroje bylo dosaženo použitím bezolejových grafitových maziv. [15] 

Naše kovárna se po vyzkoušení několika druhů maziv rozhodla pro používání maziva 

THERMEX. Toto mazivo bylo vybráno z důvodu ekonomické výhodnosti a zdravotní 

nezávadnosti, kdy některá další zkoušená maziva nepříjemně zapáchala nebo dokonce se u 

pracovníků po použití vyskytovala vyrážka. Toto grafitové mazivo se ředí vodou podle 

složitosti výkovku, náročnosti kování a použitého materiálu. 
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6.6.2 Životnost zápustek 

 Životnost zápustek vychází z poměru ceny kovacího nařadí k počtu vykovaných kusů. 

 Mezi hlavní činitele, ovlivňující životnost zápustek patří : 

- tvarová složitost a velikost výkovku 

- jakost povrchu a požadované tolerance 

- druh materiálu pro výkovek 

- dodržení konstrukčních zásad při konstrukci zápustek 

- dodržení technologie tepelného zpracování 

- jakost konečného opracování zápustkové dutiny 

- pevnost zápustky 

Zápustky jsou vyřazovány z provozu z těchto příčin: 

 - ztráta rozměrů tvaru zápustkové dutiny otěrem 

 - prasknutí zápustky (křehký nebo únavový lom) 

 - špatná povrchová kvalita výkovků vlivem trhlinek tepelné únavy 

Hlavní požadavky na oceli pro zápustky jsou: 

 - vysoká pevnost a houževnatost v celém rozsahu kovacích teplot 

 - vysoká otěruvzdornost 

 - dobrá prokalitelnost a co nejvyšší popouštěcí teplota 

 - nízká tepelná roztažnost a co nejvyšší tepelná vodivost 

 - nízká náchylnost k tepelné únavě  

 - dobrá obrobitelnost a nízká cena oceli 

 

Nejvíce používaná nástrojová ocel na zápustky v naší kovárně je ocel jakosti 19 552, která 

zároveň slouží jako dobrý podklad při opravě zápustek návarem. 

 

Tab. 12: Tabulka vlastností nástrojové oceli 19 552 

Charakteristika Ocel kalitelná v oleji a na vzduchu, vhodná pro nástroje chlazené vodou. 

Obvyklé použití 

Velmi namáhané nástroje pro práci za tepla jako lisovací trny a matrice, 
nástroje na protlačování, nástroje pro výrobu šroubů a matic za tepla, 
nástroje pro tlakové lití, lisovací nářadí, vložky zápustek, nože pro 

stříhání za tepla. 

Chemické složení 
tavby v hm. % 

podle DIN 17350 

C Si Mn Cr Mo Ni V 

0,33-0,41 0,80-1,20 0,25-0,50 4,80-5,50 1,10-1,50 - 0,30-0,50 
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Na střižné nástroje je používána ocel jakosti 19 663 a 19 721. Při opravě se opotřebovaná 

hrana navařuje tvrdokovovým drátem - OK Autrod 13.91. 

 

Tab. 13: Tabulka vlastností nástrojové oceli 19 663 

Charakteristika Ocel kalitelná v oleji a na vzduchu s velkou houževnatostí. 

Obvyklé použití 

Malé, střední i velké zápustky s vysokou trvanlivostí pro kování a 
lisování oceli i neželezných kovů. Zejména zápustky s pevností nad 1275 

MPa, nástroje pro protlačování, formy pro lisování plastických hmot, 
nože k nůžkám na stříhání silného materiálu a šrot, nástroje pro ohýbání. 

Chemické složení 
tavby v hm. % 

podle DIN 17350 

C Si Mn Cr Mo Ni V 

0,50-0,60 0,10-0,40 0,60-0,90 0,80-1,20 0,35-0,55 1,50-1,80 0,05-0,15 

 

Opotřebované nářadí se dá opravit dvěma způsoby. Je to buď snížením opotřebované dutiny s 

následným vypodložením zápustek na původní výšku nebo vyvařením tvaru s následným 

obrobením.  

Kovárna OSTROJ a.s. využívá nejčastěji druhé varianty s navařováním zápustek. I když je 

tato varianta dražší, dosahujeme s ní vysoké životnosti a tím i menšího podílu ceny za opravu 

v přepočtu na jeden kus. Z průběžných zkoušek navařování, které jsme v minulosti prováděli, 

jsme pro opravu návarem vybrali elektrody od firmy Capilla, se kterými jsme dosahovali 

nejlepších výsledků.  

 

 

Obr. 19: Upnuté zápustky ve stroji 
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6.6.3 Postup opravy návarem používaný v Ostroji a.s.  

Po opotřebování zápustek se tvar sníží o 2 mm a tím se vytvoří lůžko pro následný 

návar. Poté se zápustky nahřejou na teplotu 420°C - 470°C a lůžko se vyvaří elektrodami 

Capilla 66. Vlastnosti používané elektrody jsou uvedeny v tab. 14. Pokud teplota zápustek 

během navařování klesne pod 420°C, navařování se přeruší a pokračujeme až po dohřátí na 

předepsanou teplotu. Po skončení navařování se zápustky dohřejou na teplotu 470°C  a 

nechají se v peci na teplotě 3-4 hodiny. Nakonec se zápustky nechají volně vychladnout na 

vzduchu. Samozřejmě největší vliv na správné navaření a tím dosažení požadované životnosti 

má svářeč, kdy rozhodují jeho zkušenosti a šikovnost.  

S tímto postupem opravy zápustek dosahujeme u plochých, méně členitých výkovků 

životnosti až 20000 kusů a u hlubokých, tvarově složitých výkovků až 5000 kusů, vyjímečně 

až 8000 kusů. 

 

Tab. 14: Vlastnosti elektrody Capilla 66 

Použití Tvrdost (HRC) Složení  (%) 

vysocevýkonná elektroda, 
tepelně odolný návar, 

mimořádně odolný proti 
tření, rázům a tlaku 

50 - 55 HRC  neošetřeno 

53 - 56 HRC popuštěno 

   C = 0,4          Ni = 0,4-0,7 

Mo = 1,0-1,5    Cr = 6,0-8,0 

  W = 6,0-8,0     V = 0,5-0,8 

 

6.7 Kontrola  

 Kontrolor průběžně měří rozměry během procesu a kontoluje kvalitu povrchu výkovku 

v důsledku opotřebování zápustek. Na měření všech rozměrů tohoto dílu postačí posuvné 

měřítko. Dělník v průběhu kování kontroluje vybraný výškový rozměr výkovku, který může 

usměrňovat nastavením výšky stroje. 

 

6.8 Tepelné zpracování 

 Pro daný výkovek je předepsáno normalizační žíhání (470-630 MPa). Normalizačním 

žíháním, které probíhá nad teplotou Ac3 se dosahuje velmi jemnozrnné struktury. 

Normalizace se provádí ve vozíkové peci HV100/20, kdy do pece jsou vsazeny dva koše po 

cca. 180-ti kusech, následně probíhá ohřev pece na teplotu 900°C a doba výdrže na teplotě je 

60 minut. Teplotní průběh normalizace je uveden na obr. 20. Po vyjmutí z pece se kusy 

nechají volně chladit na vzduchu. Pro kontrolu předepsané tvrdosti měří kontrolor namátkově 
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vybrané kusy tvrdoměrem HPO 3000. Převod pevnosti na tvrdost provádíme dle ČSN EN 

ISO 18265.  470-630 MPa  =>  140-187 HBW    

 

 

 

Obr. 20: Teplotní průběh normalizace 

 

6.9 Materiálové zkoušky 

 Dle požadavků zákazníka se z výkovku provádí tahové zkoušky. Místo pro odběr 

tyčinky je označeno na výkrese. Zkoušky byly provedeny externě ve zkušebně Vítkovice 

testing center s.r.o. Požadované hodnoty dle normy a výsledky dvou různých taveb jsou 

uvedeny v tab. 15.  

 

Tab. 15: Mechanické vlastnosti materiálu S355J2 

Označení Min. mez kluzu Re 
[MPa] 

Pevnost v tahu Rm 
[MPa] 

Minimální tažnost 
[%] Podle      

EN 10027-1 
a CR 10260 

Podle      
EN 10027-2 > 40 < 63 [mm] > 3 < 100 [mm] > 40 < 63 [mm] 

S355J2 1.0577 min. 335 470-630 min. 21 

Rozbor tavby č. 1 

tvrdost 148 HBW 
357 509 25,0 

Rozbor tavby č. 2  

tvrdost 154 HBW 
368 477 21,5 
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Makrostruktura 

 Kontrola makrostruktury byla 

kontrolována na výbruse zhotoveném 

v rovině souměrnosti výkovku po 

naleptání 15% HNO�. Pro zjištění průběhu 

vláken byl výbrus naleptán leptadlem 

Meyer-Eichholz.  

Vlákna jsou zvlněná, souměrná podle osy 

výbrusu, vesměs opisují tvar výrobku 

(obr. 21).  

 

Obr. 21: Makrostruktura - průběh vláken (zv. 2x) 

 

Mikrostruktura 

 Kontrola mikrostruktury byla provedena na 

příčném výbruse.  

Po naleptání 4% HNO� je mikrostruktura tvořena 

zrny feritu o velikosti G = 8.0 a nodulemi 

lamelárního perlitu s náznakem řádkovitosti (obr. 22). 

 

 

 

     

    Obr. 22: Mikrostruktura (zv. 500x) 

 

6.10 Čištění povrchu materiálu 

 Po vykování se okuje odstraňují otrýskáním, kdy ocelový granulát je velkou rychlostí 

vystřelován proti povrchu výkovku, který při dopadu tlakovým a řezným účinkem drtí a 

odsraňují okuje. Zároveň zanechávají na povrchu čistého kovu stopu a plasticky deformují 

jeho vrchní vrstvičku. 
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Naše kovárna si nechala navrhnout plně automatizované bubnové tryskací zařízení skládající 

se z nakladače, pásového dopravníku s automatickým odvažováním, samotným tryskacím 

strojem a vyvážecím dopravníkem, odvádějící již otryskané výkovky do palety. Toto tryskací 

zařízení bylo navrhnuto z důvodu odstranění zbytečných prostojů při nakládání a vykládání 

vsázky z tryskacího stroje a hlavně z důvodu ušetření fyzického zatížení pracovníka. 

 

 

Obr. 23: Automatizované tryskací zařízení 
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7. Závěr 

 V teoretické části práce byly nejprve uvedeny zásady kování zápustkových výkovků 

s následným popisem  změny struktury a vlastnosti kovů při kování. Byl uveden zástupce 

nejvíce zpracovávané cementační oceli v zápustkové kovárně Ostroj.a.s, dále byl popsán 

podrobný postup při návrhu konstrukce výkovku a výběru vhodného tvářecího stroje.     

 V experimentální části byl popisován technologický postup kování zápustkového 

výkovku s horizontální osou symetrie. Nejprve byly uvedeny zákazníkem požadované 

vlastnosti výkovku. Na začátku byl stanoven technologický postup kování a byl zhotoven 

výkres výkovku. Při určování tvaru výkovku bylo postupováno dle předchozího postupu 

návrhu konstrukce výkovku a jako podklad posloužil zákazníkem dodaný výkres obrobku. 

Nejprve byla určena dělící rovina, dále byly zvoleny přídavky na obrábění, technologické 

přídavky a byly stanoveny tolerance rozměrů. Dle zjištěné hmotnosti výkovku bylo předběžně 

určeno výrobní zařízení, na kterém by se měl daný výkovek vyrábět. Dále byly postupně 

popsány jednotlivé výrobní operace a postupy, které byly součástí navrhované technologie 

výroby - volba polotovaru, dělení materiálu, ohřev materiálu, dále pak kontrola výkovku, 

tepelné zpracování a čištění povrchu výkovku. Teoretická část věnovaná postupu kování byla 

doplněna o výpočty kovacích sil a sil potřebných při děrování a ostřižení výkovku. Dále bylo 

uvedeno srovnání tvářecích sil v dokovací operaci dle výpočtu ze vzorce, dle simulačního 

programu a dle měřiče síly umístěného na stroji. Jednotlivé operace kování byly doplněny 

obrázky, které byly vytvořeny v simulačním programu Simufact. V tomto programu byla 

úspěšně provedena celková simulace kování, kdy navrhovaná technologie kování 

nevykazovala žádné výrobní problémy. Proces kování byl doplněn o problematiku související 

s kováním – mazání zápustek a životnost zápustek. Je zde uveden postup při opravě nářadí 

používaný v kovárně Ostroj a.s. Po vykování vzorků byly provedeny tahové zkoušky ze dvou 

různých taveb a rozbor mikrostruktury a makrostruktury 

Z uvedených výsledků je patrné, že se docílilo všech požadovaných vlastností 

vyráběného výkovku. Důkazem nám je i úspěšné ovzorkování dílu a doposud žádná 

reklamace ze strany odběratele. Výkovek je již sériově vyráběn, docílilo se stabilního procesu 

kování s minimální zmetkovitostí do 0,5% a životností zápustek okolo 5000 kusů. 

Mezi stanovené cíle u tohoto projektu patří zvýšení životnosti zápustek, protože vysoká cena 

za opravu zápustek má velký vliv na celkovou cenu výkovku.    
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Příloha 1 

Výkres obrobku „OKO TLUMIČE“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 
 

Příloha 2 

Tabulka zaoblení hran a přechodů výkovků dle ČSN 42 9030 
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Příloha 3 

Tabulky mezních úchylek rozměrů dle ČSN EN 10243-1 

Ocelové zápustkové výkovky kované na bucharech a lisech - stupeň přesnosti kování F 

 
Mezní úchylky délky, šířky,výšky a úchylky přesazení, otřepu a sestřižení 
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Mezní úchylky tloušťky a úchylky stop po vyhazovačích 

 

Úchylky přímosti, rovinnosti a roztečí   
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  Příloha 4  

Výkres výkovku „OKO TLUMIČE“ 
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Příloha 5 

Norma kvality střihu 

 

Strojní nůžky STS 450 

 
Technická data:   Odstřižek 

1.  Délková tolerance odstřižku:     +/- 0,2 mm  max. 

     měřeno vždy ve stejném bodu na odstřižku 

 2.  Návod:   řiďte se výhradně kvalitou materiálu a pevností, zjistí se jen 

    podle vzorového střihu   

3.  Úhlová odchylka:  0,5 - 1°  max.  s nastavením úhlu střihu  

4.  Rozšíření:   + 0,2 mm  max.  u jmenovitého průměru nože 

5.  Vznik otřepu:  řiďte se ostřím nože ve spojení s tolerancí nožů 

6.  Váhová tolerance:      řiďte se stavem výchozího materiálu a průměrnou odchylkou,  

                                   u stejných průměrů tyčí  +/- 0,5%  

7.  Kvalita střihu:  bez záložek, bez zálupů  


