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1 Úvod 

Jeden z nejvíce používaných způsobů tváření za tepla je kování. Kováním se dává 

materiálu vhodný tvar buď údery kladiva, či beranu bucharů, nebo klidným tlakem lisu. 

Kování je volné nebo v zápustkách, kove se ručně nebo strojně. Zápustkové kování se provádí 

s využitím speciálních nástrojů (zápusek), jejichž dutina má tvar negativu vyráběné součástky. 

Při volném kování může materiál tvářený údery nebo tlakem volně téci, hlavně ve směru 

kolmém k působení síly. Při zápustkovém kování se materiál tváří v dutině zápustky, jejíž tvar 

je shodný s tvarem výkovku. Rozměry zápustkových dutin jsou však zvětšeny o hodnotu 

smrštění vychladlého výkovku. Proti volnému kování dosáhneme přesnějšího tvaru výkovku. 

Při zápustkovém kování se postupuje tak, že 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. Při kování na bucharu  je zápustková dutina 

vyplňována postupně během několika úderů. Přebytečný materiál je vytlačen do zvláštní 

dutiny (výronkové drážky) a vytváří výronek, který se dodatečně odstraňuje ostřiháváním.  Při 

kování se klade hlavní důraz na nejmenší spotřebu materiálu, optimální přesnost výkovku a 

nejlepší jakost tvářeného kovu 1. 

Cílem bakalářské práce je návrh vhodné technologie kování a správné navržení konstrukce 

zápustky nově zaváděného výkovku lůžka zbraně - baskule s následnou aplikací do výroby. 

Výkovek je realizován v zápustkové kovárně společnosti Moravské železárny a.s., Olomouc a 

je určený pro odběratele, zabývající se výrobou loveckých a sportovních zbraní. Lůžko zbraně 

baskule je součást zbraně se sklopnými hlavněmi, ve které jsou uloženy nebo jsou na ní 

upevněny ostatní součásti zbraně viz. obr.1. Pro ověření navržené technologie je využita 

numerická simulace tváření, jejíž výsledky jsou porovnány se skutečným kováním. Dále je 

provedeno zhodnocení výsledků po tepelném zpracování, především dodržení stanovených 

mechanických hodnot a hodnocení výsledné mikrostruktury. 

 

  

Obr.1 Lůžko zbraně - baskule  
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2 Metodika volby tvářecího stoje při zápustkovém kování 

Rozhodujícím parametrem při volbě metody kování a typu tvářecího stroje je požadavek 

vyrobit dané množství výkovků v požadované kvalitě, přesnosti a časovém sledu při 

minimálních výrobních nákladech. Výkovek ovlivní tuto volbu zejména z hlediska kovaného 

materiálu, rozměrů, hmotnosti a tvarové složitosti. Při ekonomickém  hodnocení je pak nutné, 

abychom si uvědomili duální charakter výroby výkovků. Na výkovky můžeme pohlížet buď 

jako na finální výrobek, nebo jako na polotovar pro následné obrábění 2. 

2.1 Rozdělení tvářecích strojů 

Tvářecí stroje se dělí do 3 základních skupin, a to na stroje silové, energetické a zdvihové. 

Poslední skupinu lze rozdělit na stroje s lineárním pohybem nástroje a stroje s rotačním 

pohybem nástroje. Při zápustkovém kování se používají především stroje energetické a 

zdvihové. V obou případech se energie potřebná ke kování získává z energie pohybujících se 

částí stroje (beran, setrvačník, klikový mechanismus), případně i nástroje (horní zápustka). 

Zásadním rozdílem je zde způsob předání energie tvářenému materiálu.  

Při zápustkovém kování na energetických strojích (buchar, vřetenový lis) probíhá 

deformace tvářeného polotovaru při daném zdvihu (úderu) tak dlouho, dokud se využitelná 

energie nespotřebuje a zápustky na sebe nedosednou. Je tedy možné v dané dutině zápustky 

tvářet opakovanými údery. Při kování na zdvihových strojích je velikost deformace tvářeného 

polotovaru dána velikostí zdvihu a spotřebovává se pouze část energie, která je k dispozici. 

Další změna tvaru je možná v další dutině, zápustky však na sebe nesmí dosednout 2. 

Buchary a vřetenové lisy jsou stroje, jejichž hlavní charakteristikou je jejich pracovní 

schopnost (energie). Práce kladiva bucharu je stanovena z hmotnosti beranu a pádové výšky. 

U vřetenových lisů je energie uložena v hmotnosti rotujících částí (hlavně v setrvačníku) 

proto, že závisí na úhlové rychlosti a momentu setrvačnosti [3]. 

 Jednotlivé typy tvářecích strojů tedy mají při dané jmenovité síle k dispozici různou 

energii, viz. tabulka 1.  

 

Tabulka 1 Typické poměry využitelné energie v porovnání se jmenovitou silou 2 

Typ stroje Jmenovitá síla Fj [kN] Využitelná energie 

úderu Ej [kJ] 
Poměr [Ej/Fj] 

Hydraulický lis 12 500 2 500 000 200 

Klikový lis 12 500 200 000 16 

Třecí vřetenový lis 12 500 80 000 6,4 

Padací buchar 12 500 16 000 1,28 
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Pro výběr tvářecího stroje jsou důležité energeticko-silové parametry, časové parametry a 

parametry přesnosti. Jedná se o jmenovitou sílu nebo energii, počet úderů (zdvihů) za minutu, 

dobu silového styku, tuhost nosné soustavy, odolnost proti naklápění apod. Mezi další hlavní 

parametry patří pořizovací a provozní náklady (energetická náročnost), hlučnost a otřesy, 

velikost pracovního prostoru, možnost automatizace a mechanizace. V literatuře najdeme 

porovnání jednotlivých skupin tvářecích strojů co se týče různých parametrů, tabulka 2.  

 

Tabulka 2 Vliv tvářecího stroje na různé parametry při zápustkovém kování 2 

Typ stroje 

Dopadová 

rychlost 

[m.s
-1

] 

Silový 

kontakt 

[ms] 

Doba 

tváření 

[ms] 

Minimální 

tloušťka 

stěny [mm] 

Minimální 

tloušťka 

žeber 

[mm] 

Minimální 

tloušťka 

dna [mm] 

Min. 

poloměr 

zaoblení 

Buchar 4 ÷ 6 1 ÷ 2 5 ÷ 15 1.5 - 2 1 - 2 0.3 - 2 1 - 3 

Vřetenový lis 0,6 ÷ 1 30 ÷ 60 30 ÷ 150     

Klikový lis 0,3 ÷ 0,6 30 ÷ 60 80 ÷ 100 3 - 4 2 - 4 2 - 3 3 – 5 

  

Při orientační volbě tvářecího stroje z hlediska potřebné tvářecí síly a celkové deformační 

práce (energie) využijeme tabulku 3, nebo uvedený matematický vztah. Vypočteme hodnotu 

práce A v [kJ], sílu F v [MN] a na základě poměru A/F zvolíme tvářecí stroj. 

 

Tabulka 3 Mezní poměry A/F pro volbu tvářecího stroje 2 

  Buchary Vřetenové lisy Klikové lisy Matematický vztah 

A/F < 3 3 až 8 4 až 50 Fmez = 0,79 ⋅ A0,7184
 

 

Při použití matematického vztahu vypočteme sílu Fmez pro danou práci A. Pokud je 

vypočítaná tvářecí síla výrazně větší než tato mezní hodnota, tak volíme buchar, pokud je 

výrazně menší, volíme klikový lis a pokud se jí blíží, volíme vřetenový lis. 

 

Při každé tvářecí operaci získáme charakteristický průběh závislosti síly na deformační 

dráze. Plocha pod touto křivkou je úměrná deformační práci. Pokud dokážeme analyticky 

určit průběh síly v závislosti na dráze, pak lze jednoduše určit i deformační práci potřebnou na 

plastickou deformaci. Jelikož průběh tvářecí síly je závislý na mnoha parametrech, které se 

navíc v průběhu tvářecí operace mění, je analytické určení průběhu tvářecí síly možné jen pro 

vybrané operace a za zjednodušených předpokladů. Pro určení velikosti tvářecího stroje tyto 

metody inženýrských výpočtů obvykle stačí. Pokud bychom potřebovali určit přesné hodnoty 

napjatosti ve tvářeném materiálu (či ve tvářecím nástroji) např. za účelem výpočtu životnosti 
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nástrojů, pak je nutné využít metodu konečných elementů (FEM) nebo metodu konečných 

objemů (FVM). 

 U lisů se jako rozhodující parametr uvádí tvářecí síla, u bucharů pak energie jediného 

nejsilnějšího úderu. Správnější je ale určit vždy jak sílu, tak i práci. Při zápustkovém kování 

na klikovém lisu nesmí dojít k přílišnému poklesu otáček setrvačníku a při kování na bucharu 

mohou vzniklé síly při opakovaných úderech „natvrdo“ způsobit vznik únavových lomů. 

Pojem úder natvrdo vystihuje vzájemné dosednutí jednotlivých částí zápustek respektive 

horního a spodního kovadla. Výpočet tvářecí síly vychází z elementárního vztahu 

dSdF  . Integrací tohoto vztahu 

získáme výslednou sílu F v daný okamžik. Znamená to ale určit závislost ),,(   Tf pro 

daný materiál, dané okrajové a počáteční podmínky, a to v oblasti intenzivní plastické 

deformace v průběhu tvářecí operace. Existují desítky různě složitých vzorců výpočtu tvářecí 

síly pro danou tvářecí operaci, které byly odvozeny z řady zjednodušených předpokladů.  

Výpočet deformační práce je založen na vztahu dhFdA  . Pro jeho integraci musíme 

určit průběh tvářecí síly v závislosti na deformační dráze. Pro rychlou orientaci se používá 

vztah cv hFKA  max , který vychází z průběhu tvářecí síly a koeficientu zaplnění pracovního 

diagramu Kv, nebo vztah  VkA os , který vychází z výpočtu deformační práce při 

pěchování. Při výpočtu je vždy nutné rozlišit, zda se jedná o výpočet práce při kování na 

jeden zdvih, nebo zda počítáme celkovou deformační práci při kování na více úderů. Dále 

existují desítky nomogramů pro výpočet síly nebo práce, a to jak firemních (Lasco, Bêché, 

Šmeral, atd.), tak publikovaných výzkumnými ústavy či technickými univerzitami. Výsledky 

se často dost podstatně liší podle způsobu určení tvarové složitosti, přetvárného odporu či 

příslušných rozměrů výkovku a můstku výronkové drážky2. Problematika výpočtu 

přetvárného odporu, určení tvarové složitosti či rozměrů výronku však není cílem této práce. 

2.2 Kování na bucharech 

Při kování se využívá kinetická energie pohybujících se částí stroje a nástroje. Deformace 

tvářeného materiálu probíhá tak dlouho, dokud zápustky na sebe nedosednou, nebo se 

nespotřebuje využitelná energie. Tato kinetická energie se spotřebuje na plastickou deformaci 

výkovku, dále na šabotové ztráty a jistá část na elastické deformace částí bucharu, které 

přenášejí vzniklé síly (beran, zápustky, šabota). Platí Ec = Eu + Eel + Esz. Vzájemný poměr 

těchto složek závisí na typu úderu, obr.2. Maximální síla vznikne při plném zdvihu při rázu 

natvrdo. 
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 Na bucharu lze tedy dosáhnout relativně značně vysokých sil, ale v zásadě pro danou sílu 

je u bucharu k dispozici relativně nízká hodnota deformační práce. Tento nedostatek se 

nahrazuje opakovanými údery. Velikost bucharu se však udává maximální energií Ec, kterou 

lze vyvinout v jediném úderu.  

S rostoucím počtem úderů do jedné dutiny roste tvářecí síla a klesá velikost deformace, 

(obr.3). Vykonaná deformační práce je dána plochou pod křivkou  síla – deformace.  

S rostoucím počtem úderů rovněž klesá účinnost kování, neboť se zvyšuje podíl ztrát 

elastickou deformací a rostou šabotové ztráty. Při úderu "natvrdo" se většina energie 

spotřebuje do elastických deformací a dochází ke vzniku nekontrolovatelných napěťových 

špiček, což snižuje životnost takto namáhaných součástí 2. 

 

 

 

 

Obr.2 Složky využití energie 

Ec při kování na bucharu 2 
Obr.3 Síla - dráha 2 

  

2.3 Kování na vřetenových lisech 

Zvláštním případem energetických strojů jsou vřetenové či třecí lisy vybavené vřetenem, 

maticí a těžkým setrvačníkem, který se může otáčet v obou směrech. Když je matice pevná    

a svisle se pohybuje vřeteno, na kterém je připevněna horní část zápustky, mluvíme o třecím 

lisu. U vřetenového lisu je vřeteno pevně spojeno s rámem stroje a při jeho otáčení se 

pohybuje beran, na kterém je uchycena matice. Na rozdíl od bucharu se udává velikost lisu 

jmenovitou silou. Vřetenový lis však má pro danou hodnotu síly k dispozici podstatně větší 

deformační práci než buchar. Jelikož se tato energie musí vyčerpat v jediném zdvihu, hrozí u 

lisu s přímým pohonem nebezpečí přetížení, pokud není k dispozici dostatečná deformační 

dráha. Speciálním případem lisu, který toto nebezpečí odstraní, je vřetenový spojkový lis 2. 
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Hlavními parametry tohoto lisu je nízká akcelerační hmotnost a kratká akcelerační 

vzdálenost. Díky malé akcelerační hmotnosti, je maximalní rychlost bucharu dosažena pouze 

v1/10 zdvihu a celkový výkon je dosažen pouze v 1/3 zdvihu 4. 

 

2.4 Kování na kovacích lisech 

Specifickým rysem zápustkového kování na zdvihových strojích je fakt, že zde zápustky 

na sebe nedosedají. Výška výkovku je dána součtem hloubky odpovídajících dutin v horní a v 

dolní zápustce a mezerou, která je mezi zápustkami v dolní úvrati lisu. Tato mezera odpovídá 

předem určené výšce můstku výronkové drážky. Vzhledem k charakteru kování za tepla je 

zřejmé, že tato mezera bude funkcí tuhosti lisu a vzniklé tvářecí síly. Ta však závisí na teplotě 

výkovku, na hmotnosti přístřihu a na kolísání dalších technologických parametrů kování 

(teplota zápustek, podmínky tření - mazání, prodlevy v manipulaci s ohřátým polotovarem, 

způsob založení polotovaru, ohřátí rámu lisu apod.). Výsledkem je, že výškové rozměry 

výkovku kolísají. 

Při volbě velikosti lisu se vychází z podmínky, aby kovací síla byla menší, než je 

jmenovitá síla lisu. Této síly ale lis dosahuje až v definované vzdálenosti před dolní úvratí. 

Pokud tvářecí síla dosáhne jmenovité velikosti před touto vzdáleností, může dojít k zaklínění 

či poškození klikového mechanismu. Abychom se vyvarovali špatné volby, existuje návrh 

postupu, kdy se do stejného diagramu vynese závislost tvářecí síly daného lisu na dráze a 

současně závislost tvářecí síly na deformační dráze, viz. obr.4, 5. Na obr.4 je znázorněn 

případ, kdy pracovní diagram zápustkového kování (pěchování) je pod křivkou průběhu síly. 

Na obr.5 je případ protlačování, kdy jmenovitá síla lisu je sice větší než protlačovací síla, ale 

nikoliv na celé deformační dráze. To znamená, že by mohlo dojít k zaklínění. V uvedeném 

případě by se musel zvolit jiný kovací lis nebo omezit velikost deformace 2. 

 

  

Obr.4 Kování 2 Obr.5 Protlačování 2 
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3 Technické vybavení zápustkové kovárny Moravské železárny 

a.s. 

Kovárna disponuje moderními kovacími linkami s dvěmi klikovými lisy LZK 4000 B 

o síle 40 MN a klikovým lisem LZK 2500 o síle 25MN. Součástí klikových lisů jsou indukční 

pece s třídičkami pro předehřev kovaného materiálu. 

Dále kovárna disponuje dvěma buchary, tj. protiběžným bucharem DGH 13 s rázovou 

energií 130 kJ a dvojčinným bucharem MPM 3150 B s rázovou energií 10 kJ. Součástí 

každého bucharu je plynová pec s elektrickým řízením teploty. 

Tepelné zpracování (normalizační žíhání, žíhání na měkko a BG-žíhání) probíhá v 

komorových žíhacích pecích. 

Otryskání výkovků se provádí v bubnových tryskačích PTB3. 

Dělení hutního materiálu je zajištěno na strojních nůžkách PELS 500 se střižnou silou 

5MN a PELS 1000 se střižnou silou 10MN. K dělícímu zařízení náleží plynová narážecí pec 

pro ohřev sochorů a tyčí o délkách 3 až 6 m. 

3.1 Kovací linka LZK 2500 

Kovací linka LZK 2500 se skládá z středofrekvenčního ohřívače SOP 400/3-A30 P/L/T, 

kovacího lisu LZK 2500 a ostřihovacího lisu LDO 315.  

3.1.1 Středofrekvenční ohřívač SOP 400/3-A30  P/L/T 

Ohřívač (obr.6) je určen k indukčnímu ohřevu ocelových přířezů kruhového nebo 

čtvercového průřezu na kovací teplotu. Je upraven pro ruční zakládání přířezů s možností 

vytvořit zásobu přířezů na šikmém skluzu vstupního zásobníku. Řízení ohřívače je volně 

programovatelným automatem (PLC) od firmy Allen-Bradley. Teplota každého ohřívaného 

kusu je snímána bezdotykovým měřičem teploty, její výše a doba měření může být uložena do 

paměti PLC. Dále je ohřívač vybaven  klešťovým vytahovačem a třídičkou ohřátých přířezů, 

která nesprávně ohřáté (nedohřáté nebo přehřáté) přířezy nevpustí do lisu. Ovládání ohřevu je 

z ovládací skříňky pomocí tlačítek a komunikačního panelu. Parametry ohřevu uvedené 

v tabulce 4 se nastavují na komunikačním panelu. Na tomto panelu se formou textu zobrazí 

veškeré poruchy ohřívače 5. 
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Tabulka 4 Základní technické parametry SOP 400/3-A30 P/L/T  5 

Ohřívaný materiál   Magnetická ocel 

Rozměry  Ø D, 4HR o straně D         [mm] 50 - 120 

přířezů délka l                                   [mm] 1,2 D - 300 

Výkon                                                                           [kW] 400 

Maximální ohřáté množství                             [kg/h] 950 

Výstupní teplota ohřívaných přířezů                [
o
C] 1300 

 

 

 

Obr.6  Středofrekvenční ohřívač SOP 400/3-A30  P/L/T  

3.1.2 Svislý kovací lis mechanický klikový LZK 2500 

Svislý kovací lis mechanický klikový LZK 2500 (obr.7) je určen pro kování přesných 

zápustkových výkovků. Je vhodný pro zpracování velkých sérií, složitých, objemově i 

mechanicky náročných zápustkových výkovků používaných v zemědělských strojích, 

kolejových vozidel a nákladních automobilů např. díly pro hydraulické sestavy, tažná oka, 

součásti převodových ústrojí, díly pro drážní kolejová vozidla, mostní konstrukce a pro 

setrvačníky osobních automobilů, kloubové hřídele pro nákladní automobily aj. 
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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.7 Klikový lis LZK 2500 s uvedenými základními technickými parametry 6 

3.1.3 Ostřihovací lis LDO 315 A 

Ostřihovací lis LDO 315 A (obr.8) je klikový ostřihovací lis zařazený v kovací lince, 

určený pro ostřihování a děrování výkovků. Ovládání stroje je nožním pedálem. 

 

Technické údaje Jednotka Hodnota 

Jmenovitá tvářecí síla kN 3150 

Zdvih mm 200 

Sevření mm 600 

Přestavitelnost beranu mm 140 

Počet zdvihů min
-1

 44 

Rozměr stolu  mm 1380x950 

Rozměr beranu mm 1380x950 

Výrobce: ŠMERAL Brno a.s. 
 

Obr.8 Ostřihovací lis LDO 315 A s uvedenými základními technickými parametry 7 

3.2 Kovací linka LZK 4000 B 

Kovací linka LZK 4000 B se skládá z indukčního ohřívacího zařízení s ohřívačem SOP 

630/1,5-A30 na ohřev hutního materiálu, kovacího lisu LZK 4000 B a ostřihovacího lisu  

LDO 500. 
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3.2.1 Indukční ohřívací zařízení s ohřívačem SOP 630/1,5-A30 

Ohřívač (obr.9) je určen k indukčnímu ohřevu ocelových přířezů kruhového nebo 

čtvercového průřezu na kovací teplotu. Skládá se z výklopníku palet, vibračního zásobníku, 

středofrekvenčního ohřívače, měniče kmitočtu a plošiny pro obsluhu. Parametry ohřevu jsou 

uvedeny v tabulce 5. 

Tabulka 5 Základní technické parametry SOP 630/1,5-C30  5 

Ohřívaný materiál 
  

Magnetická ocel 

Rozměry 
 Ø D, 4HR o straně D         [mm] 60 - 120 

přířezů 
délka l                                   [mm] 1,2 D - 300 

Výkon                                                                           [kW] 630 

Maximální ohřáté množství                             [kg/h] 1500 

Výstupní teplota ohřívaných přířezů                [
o
C] 1300 

 

 

Obr.9 Indukční ohřívací zařízení s ohřívačem SOP 630/1,5-A30 

3.2.2 Svislý kovací lis mechanický klikový LZK 4000 B 

Svislý kovací lis mechanický klikový LZK 4000 B (obr.10) má stejné využití jako svislý 

kovací lis mechanický klikový LZK 2500, uvedený v kapitole 3.1.2. Pro své technické 

parametry je určen především pro výrobu výkovků s váhově a rozměrově vyššími hodnotami 

než kovací lis LZK 2500. 
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Technické údaje Jednotka Hodnota 

Jmenovitá tvářecí síla MN 40 

Zdvih mm 380 

Sevření mm 1000 

Přestavitelnost beranu mm 20 

Počet zdvihů min
-1

 60 

Rozměr stolu  mm 1520x1600 

Rozměr beranu mm 1470x1500 

Výrobce: ŠMERAL Brno a.s. 
 

Obr.10 Klikový lis LZK 4000 B s uvedenými základními technickými parametry 6 

 

3.2.3 Ostřihovací lis LDO 500 A 

Jedná se o klikový ostřihovací lis (obr.11) zařazený v kovací lince, určený pro ostřihování 

a děrování výkovků. Ovládání stroje je nožním pedálem. 

 

Technické údaje Jednotka Hodnota 

Jmenovitá tvářecí síla kN 5000 

Zdvih mm 250 

Sevření mm 680 

Přestavitelnost 

beranu 
mm 160 

Počet zdvihů min
-1

 38 

Rozměr stolu  mm 1570x1100 

Rozměr beranu mm 1570x1100 

Výrobce: ŠMERAL Brno a.s. 
 

Obr.11 Ostřihovací lis LDO 500 A s uvedenými technickými parametry 7 

 

3.3 Kovací sestava protiběžného bucharu DGH 13 

Kovací sestava bucharu Bęché DGH 13 se skládá z kovářské nahřívací plynové pece, 

předkovacího bucharu KB 630, protiběžného bucharu DGH 13 a ostřihovacího lisu LKD 520. 
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3.3.1 Kovářská nahřívací plynová pec 

Kovářská nahřívací plynová pec (obr.12) je speciální technologická pec určená pro 

nahřívání hutního materiálu před kováním. Jedná se o komorovou pec s plynovým ohřevem o 

dvou komorách. Manipulační dveře slouží k zakládání vsázkového materiálu a po ohřátí 

k jeho vytažení za pomocí manipulačního ocelového háku. 

 

Technické údaje Jednotka Hodnota 

Počet hořáků ks 4 

Tlak plynu kP 2 

Teplota v peci 
o
C max.1350 

Instalovaný příkon kW 800 

Palivo zemní plyn 

Typ hořáků průmyslový EGT 

Regulace teploty automatická 

Předehřev vzduchu souproudý rekuperátor 

Výrobce: EGT servis s.r.o. 
 

Obr.12 Kovářská nahřívací plynová pec s uvedenými technickými parametry 8 

 

3.3.2 Pneumatický buchar KB 630 

Jedná se o dvojčinný dvouválcový předkovací buchar se vzduchovým urychlením beranu 

(obr.13). Je určen pro volné kování a předkování pro protiběžný buchar DGH 13.  

 

Technické údaje Jednotka Hodnota 

Váha beranu kg 630 

Počet zdvihů min
-1

 110 

Zdvih beranu mm 800 

Práce úderu J  1600 

Hmotnost bucharu kg 27150 

Max. Ø  materiálu mm 375 

Výrobce: ZTS  
 

Obr.13 Pneumatický buchar KB 630 s uvedenými technickými parametry 9 
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3.3.3 Protiběžný buchar DGH 13 

Buchar DGH 13 (obr.14) je pneumatický protiběžný buchar, kde vzájemný pohyb horního 

a spodního beranu je zajištěn pevnou vazbou – pomocí ocelových pásů.  

 

Technické údaje Jednotka Hodnota 

Jmenovitá tvářecí energie kJ 130 

Zdvih mm 1100 

Počet zdvihů min
-1

 80 

Spotřeba vzduchu m
3
/ hod. 1080 

Min. výška zápustky mm 400 

Výška stroje  mm 4600 

Hmotnost stroje kg 65000 

Beran (zepředu dozadu) mm 1250 

Výrobce: Bęché 
 

Obr.14 Protiběžný buchar DGH 13 s uvedenými technickými parametry 10 

3.3.4 Ostřihovací lis LKD 520 

Ostřihovací lis LKD 520 (obr.15) je klikový dvoustojanový ostřihovací lis, určený pro 

ostřihování a děrování výkovků. Ovládání stroje je nožním pedálem. 

 

Technické údaje Jednotka Hodnota 

Největší konečný tlak t 520 

Zdvih mm 210 

Sevření mm 800 

Přestavitelnost beranu mm 145 

Počet zdvihů   min
-1

 15 

Rozměr stolu  mm 1250x1100 

Výška lis mm 5000 

Spotřeba kW 40 

Hmotnost lisu kg 32000 

Výrobce: ZÁVODY K.J.VOROŠILOVA,  

                Dubnica nad Váhom 
 

Obr.15 Ostřihovací lis LKD 520 s uvedenými technickými parametry 11 
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3.4 Kovací sestava bucharu MPM 3150 B 

Kovací sestava bucharu MPM 3150 B se skládá z kovářské nahřívací plynové pece, 

dvojčinného bucharu MPM 3150 B a z ostřihovacího výstředníkového lisu S 250. 

3.4.1 Kovářská nahřívací plynová pec 

Jedná se o totožnou pec, která již byla charakterizována v kapitole 3.3.1 Kovářská 

nahřívací plynová pec. 

3.4.2 Dvojčinný buchar MPM 3150 B 

Buchar MPM 3150 B (obr.16) je pneumatický dvojčinný buchar s pohybem horního 

beranu. Slouží ke zhotovování výkovků v zápustkách, ale lze s ním též provádět přípravné 

činnosti jako osazení, ohýbání, prodlužování atd. V práci bucharu se rozlišují údery v řadě, 

které jsou samostatně řízeny a silné jednotlivé zdvihy, ovládané ručně. Pomocí bucharu lze 

zhotovovat výkovky veliké přesnosti (při použití zápustek bez čepů), poněvadž pevná 

kostrukce bucharu a čtyři nastavitelná dvojitá hranolová vedení zajišťují přesné vedení 

beranu. 

 

Technické údaje Jednotka Hodnota 

Jmenovitá tvářecí energie kJ 10 

Zdvih mm 800 

Počet zdvihů min
-1

 110 

Spotřeba vzduchu m
3
/ min. 12 

Min.výška zápustky mm 220 

Výška stroje nad podlahu mm 3750 

Hmotnost stroje kg 35000 

Výrobce: Huta Zygmund 
 

Obr.16 Buchar MPM 3150 B s uvedenými technickými parametry [12] 

 

3.4.3 Ostřihovací výstředníkový lis ES 250 

Ostřihovací výstředníkový lis ES 250 (obr.17) je ostřihovací lis, určený pro ostřihování a 

děrování výkovků, využívající k přenosu síly výstředníkového mechanismu. 
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Technické údaje Jednotka Hodnota 

Jmenovitá tvářecí síla kN 2500 

Zdvih mm 30-200 

Sevření mm 600 

Přestavitelnost beranu mm 125 

Počet zdvihů min
-1

 50 

Rozměr stolu  mm 1400x1000 

Rozměr beranu mm 1000x650 

Výrobce: ŠMERAL Brno a.s. 
 

Obr.17 Ostřihovací lis ES 250 s uvedenými technickými parametry [13] 

 

4 Technologický postup zápustkového kování výkovku baskule 

Technologický postup zápustkového výkovku baskule se skládá ze základních operací 

dělení materiálu, ohřevu materiálu, kování, ostřihování a následného plošného kalibrování. 

Následuje tepelné zpracování, otryskání výkovku a magnetoskopická kontrola na trhliny.  

4.1 Návrh výkovku 

4.1.1 Charakteristika materiálu 25CrMo4 

Jedná se o nízkolegovanou ušlechtilou chrom - molybdenovou ocel k zušlechťování. Ocel s 

nižší prokalitelností pro středně namáhané strojní díly. Je svařitelná ale taktéž vhodná pro 

výrobu bezešvých trub. Po zakalení dosahuje tvrdosti přibližně 48 HRC.V zušlechtěném stavu 

dosahuje středních hodnot pevnosti a meze kluzu při relativně vysoké houževnatosti. Není 

náchylná k popouštěcí křehkosti. 

Doporučené rozmezí teplot pro tváření za tepla je 1100 až 850 
o
C. Teplota kalení při 

spodní hranici se doporučuje pro kalení do vody a při střední a horní hranici při kalení do 

oleje. Jako kalicí prostředí lze použít i syntetické polymery.  

K docílení rovnoměrných hodnot po zušlechtění přispívá normalizační žíhání před 

zušlechtěním. 

Obrábí se ve stavu žíhaném na měkko. Při nižších pevnostech lze obrábět i ve stavu 

zušlechtěném. Zlepšenou obrobitelnost vykazuje ocel  25CrMoS4 se zvýšeným obsahem S. 

Díly, které mají být zušlechtěny  na vyšší pevnost se nejprve předhrubují ve stavu žíhaném a 
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dokončí po zušlechtění. Pro docílení tvrdosti  vhodné pro stříhání se ocel žíhá  nebo řízeně 

vychlazuje [14]. 

4.1.2 Specifikace materiálu 

Výkovek baskule je na požadavek zákazníka vyroben z materiálu 25CrMo4 (1.7218), 

s technicko - dodacími předpisy podle normy ČSN EN 10083. Dále je požadován ve stavu 

normalizačně žíhaném s maximální hodnotou tvrdosti 212 HB, čemuž po převodu  odpovídá 

hodnota meze pevnosti 713 MPa. 

V následujících tabulkách 6, 7 a 8 jsou uvedeny přehledy vlasností oceli 25CrMo4. 

 

 

 Tabulka 6 Chemické složení oceli 25CrMo4 v hmot. % (rozbor tavby) [14] 

C 
Si 

Mn 
P S 

Cr Mo 
max. max. max. 

0,22-0,29 0,40 0,60-0,90 0,025 0,035 0,90-1,20 0,15-0,30 

 
 
 Tabulka 7 Hodnoty prokalitelnosti, vzdálenost od plochy kaleného čela zkušebního tělesa 
 v mm, tvrdost v HRC [14] 

Hranice 

rozmezí 
1,5 3 5 7 9 11 13 15 20 25 30 35 40 45 50 

Max. 52 52 51 50 48 46 43 41 37 35 33 35 31 31 31 

Min. 44 43 40 37 34 32 29 27 23 21 20         

 
 
 Tabulka 8 Mechanické vlasnosti v zušlechtěném stavu [14] 

Průměr d 

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

d  16 700 900 - 1100 12 14 14 

16  d  40 600 800 - 950 14 16 16 

40  d  100 450 700 - 850 15 16 16 

100  d  160 400 650 - 800 16 16 16 

 

Na obr.18 je znázorněna mikrostruktura tepelně zpracovaného vzorku materiálu 25CrMo4, 

který byl odebrán v příčném směru (zvětšení 1000x). Jedná se o feriticko-perlitickou 

strukturu, kde bílé oblasti představuje ferit a tmavé ostrůvky perlit. 
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Obr.18 Mikrostruktura oceli 25CrMo4 v žíhaném stavu [15] 

4.1.3 Mezní úchylky 

Mezní úchylky rozměrů výkovků jsou uvedeny v normě ČSN EN 10243-1. Výkovek 

baskule je zařazen dle této normy do stupně přesnosti E se zúženými mezními úchylkami, 

které jsou uplatněny na rozměry, u nichž jsou zúžené úchylky důležité. 

Pro stanovení mezních úchylek výkovku podle tabulky 11 uvedené v příloze jsou nutné, 

kromě rozměrů výkovků, ještě tyto údaje:  

 

 Hmotnost výkovku 

 Tvar dělící roviny 

 Druh oceli 

 Ukazatel členitosti tvaru 

 Druhy rozměrů 

 Druhy používané oceli 

 

4.1.4 Hmotnost výkovku 

Hmotnost výkovku baskule je vypočítaná na základě součtu všech hmotností 

elementárních tvarů tohoto výkovku. Při výpočtu se vychází z jmenovitých rozměrů výkovku 

a poloviny horní mezní úchylky. Ve výpočtu je zahrnuta měrná hmotnost příslušného 

materiálu. Výsledkem je stanovení  hmotnosti daného výkovku na 2,2 kg. 

4.1.5 Tvar dělící roviny 

Dělící rovinou rozumíme rovinu, která rozděluje zápustku na dva díly, z důvodu vyjmutí 

výkovku z dutiny zápustky. Na obr.19 je znázorněna dělící rovina výkovku baskule, která má 

přímý tvar. Poloha dělící roviny je vzhledem k výkovku ve směru jeho hlavní osy. 
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Obr.19 Navržená dělící rovina výkovku baskule 

4.1.6 Druh používané oceli 

Stupeň obtížnosti kování závisí na použitém materiálu. Ocel s vysokým obsahem uhlíku a 

vysokolegované oceli se hůře tváří a způsobují větší opotřebení zápustek, než oceli s menším 

obsahem uhlíku a legujících prvků [16]. 

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

do 5% hmotnosti pro materiál 25CrMo4, se zařazuje výkovek baskule do  skupiny M1. 

Směrodatný je maximální dovolený obsah prvků v této oceli. 

4.1.7 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. 

Výpočet ukazatele členitosti tvaru je určena vztahem 

   telesaobalového

výkovku

m

m
S   (1) 

Pro výkovek nerotačního tvaru je obalové těleso tvořeno nejmenším kvádrem, který 

obklopí výkovek (obr.20) a výpočet hmotnosti obalového tělesa je dán vztahem   

 hblm    telesaobalového  (2) 

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.20 Obalová tělesa výkovků nerotačních tvarů [16] 

K určení hmotnosti obalového tělesa výkovku baskule odečtu rozměry z výkresu výkovku, 

uvedeného v příloze na obr.38. Platí, že l = 1,334 dm, b = 0,784 dm, h = 0,582 dm. 

Po dosazení 

78,485,7582,0784,0334,1   telesaobalového m  kg 

Výsledek ukazatele členitosti tvaru dostanu po dosazení do vztahu pro výpočet ukazatele 

členitosti tvaru 

460,0
78,4

2,2
S  

Výsledný ukazatel členitosti tvaru přiřadím do jedné z těchto skupin: [16] 

- 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. 

4.1.8 Druhy rozměrů 

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

zápustky je uveden v tabulce 9. 

 

Tabulka 9 Vztah hlavních rozměrů ke směru kování a dělící plochy [16] 

Rozměr Směr kování Dělící rovina zápustky 

Délka  

Na jedné straně Šířka  

Výška  

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

Odvozené mezní úchylky, které jsou uvedeny v tabulce 11 v příloze, jsou zapracovány do 

razítka výkresu výkovku baskule uvedeného v příloze (obr.38) 

4.1.9 Stanovení hmotnosti polotovaru 

Pro stanovení hmotnosti polotovaru musím k hmotnosti výkovku připočíst ještě hmotnost 

výronku. Okolo obrysu tvaru výkovku je dokončovací dutina zápustky  ještě opatřena  

výronkovou drážkou. Její průřez pro zvolený svislý klikový kovací lis je znázorněn na obr.21. 

Zúžená část se nazývá můstkem, rozšířená zásobníkem. Výronek má tři důležité funkce. 

Vyrovnává rozdíly v objemu výchozího polotovaru a vyrovnává zvětšování objemu dutiny 

v důsledku jejího opotřebení. Klade odpor proti vytékání kovu z kovací dutiny a tlumí rázy při 

vzájemném dosednutí dílů zápustky. 

 

 

Obr.21 Výronková drážka, typ I. obvyklá 17 

 

Výpočet objemu výronku vypočítám podle vztahu 























 B
h

nhboV
2

výr
 (3) 

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 = 4 mm, s =12 mm, B = 38 mm, n = 6 mm.  
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Po dosazení 























 38

2

4
64122,235výrV = 82802,6 mm

3
 = 0,0828 dm

3
 

Výpočet hmotnosti výronku 

 výrvýr Vm  (4) 

kde Vvýr - objem výronku v dm
3
 

   - hustota oceli v kg/dm
3
 

Po dosazení 

65,085,7083,0výr m kg 

Vztah pro výpočet hmotnosti polotovaru 

 výrvýkovkupol mmm   (5) 

kde mvýkovku - hmotnost výkovku v kg 

 mvýr - hmotnost výronku v kg 

 

Po dosazení získávám výslednou hodnotu hmotnosti polotovaru 

  85,265,02,2pol m kg 

Jelikož je použit k předehřevu polotovaru indukční ohřev, zanedbávám velikost opalu. 

4.1.10 Výpočet výchozího rozměru polotovaru 

Rozměry polotovaru musí dodržovat 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 nekontrolovatelné vybočení do strany 

v počátku pěchování. Minimální hodnota štíhlostního poměru je omezena parametry 

indukčního ohřevu. 

0,15,2
0

0 
a

L
  (6) 

kde L0 - délka polotovaru v mm 

 a0 - délka strany průřezu polotovaru v mm  

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

výpočet volím jako výchozí hodnotu délku Lo = 80 mm = 0,80 dm. Po dosazení do vzorce pro 

výpočet objemu získám předběžný průměr polotovaru 



 - 24 -  

0

00

2

00

2

0
L

m
aLa

m
LaV

polpol

pol





 (7) 

Po dosazení 

674,0
80,085,7

85,2
0 


a dm = 67,4 mm 

Podle rozměrové normy pro válcované tyče volím výchozí průřez polotovaru 70x70mm. 

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

2

0

00

2

00

2

0
a

m
LLa

m
LaV

polpol

pol





 (8) 

Po dosazení 

74,0
7,085,7

85,2
20 


L dm = 74 mm 

Ověření štíhlostního poměru λ 

  057,1
70

74
 1,0 

4.2 Technologický postup 

4.2.1 Dělení materiálu 

Dělení materiálu probíhá na strojních nůžkách ScK a to bezodpadovým způsobem dělení 

stříháním. Jedná se o nejlevnější a nejvýkonnější způsob dělení, nevýhodou je snížení jakosti 

střižné plochy. Pro použitý nízkolegovaný materiál 25CrMo4 volím stříhání za studena.  

Velikost potřebné síly při stříhání za studena, na základě které určím typ nůžek je dána 

vztahem 18 

střSkF   (9) 

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
str 

podle meze pevnosti Rm, pro ocel platí 18 

mstř R56,0110   

kde mR  - pevnost v tahu v MPa 
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Na základě technických dodacích podmínek, je pro materiál 25CrMo4 stanovena 

maximální hodnota tvrdosti 255HB a po převodu dostávám pevnost 860 Mpa, kterou dosadím 

do předešlého vztahu 

6,59186056,0110 stř MPa 

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

tyče  

0049,007,0 22  aS m
2
 

Po dosazení vypočítaných hodnot do vztahu dostávám velikost potřebné střižné síly 

77,36,5910049,03,1 F MPa 

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

střižnou silou 5MN. 

4.2.2 Návrh postupu kování 

K určení velikosti kovacího agregátu, na kterém se bude realizovat kování výkovku 

baskule je zapotřebí určit velikost kovací síly. Ta  je závislá na rozměrech a hmotnosti 

výkovku,  tvarové složitosti výkovku a rozměrech výronku. 

 Jelikož výpočet kovací síly pro tvarový výkovek je velmi složitý a ne zcela přesný, bude 

velikost kovací síly odečtena z grafu (obr.22) časové závislosti deformační síly, který byl 

vytvořen v simulačním programu SW Simufact Forming. Její hodnota je programem 

vypočtena na 16,02 MN. Na základě vypočítané kovací síly volím klikový lis LZK 2500. Jeho 

jmenovitá tvářecí síla je 25MN, což odpovídá nejbližší vyšší hodnotě tvářecí síly vypočítané 

simulačním programem. 

 

Obr.22 Závislost deformační síly na čase při třetí operaci 
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Proces kování výkovku baskule se skládá z ohřevu materiálu ve středofrekvenčním 

indukčním ohřívači na teplotu 1100
o
C, předehřevu zápustek na provozní teplotu                 

200 – 300
o
C. Vlastní kování se uskutečňuje na čtyři zdvihy, za pomocí pěchovací a 

dokončovací zápustky, které budou podrobněji probrány v další kapitole.   

Nezbytnou operací v procesu kování je mazání kovacích zápustek. Pro snížení opotřebení 

zápustky hraje důležitou roli chlazení zápustky i její mazání. Mazadlo je nastřikováno na 

nejkritičtější části zápustky, tj. na části, kde dochází k velké deformaci výkovků a největšímu 

zvýšení teploty. 

Požadavky na mazadlo jsou následující: 

- Chlazení zápustky 

- Mazání velkého počtu částí výrobního programu 

- Oddělení zápustky a polotovaru 

- Snadná manipulace a skladování 

- Efektivnost nákladů 

- Využití šetrné pro životní prostředí při vysokém hygienickém standardu 

K mazání je použito grafitové mazadlo na bázi vody. Grafitové mazadlo odděluje zápustku 

a polotovar a vločkovitý tvar grafitu umožňuje mazání pohyb horkého  kovu do profilu 

konečné součástky [19]. 

Fyzikálně-chemické vlastnosti grafitového maziva  jsou charakterizované průměrným 

rozměrem grafitové částice, tepelnou stabilitou nebo ztrátou maziva v průběhu oxidace 

(hoření), množstvím a kvalitou popela po oxidaci (hoření) a hodnotou pH. To jsou hlavní 

parametry složení maziva, které ovlivňují životnost kovacích zápustek [20]. 

 

Ostřižení výronku a následné plošné kalibrování za tepla se provádí na ostřihovacím lise             

LDO 315. Nástrojem pro ostřižení výronku je ostřihovadlo, skládající se z razníku a raznice, 

uvedené na obr.23. 
 

Plošným kalibrováním dochází ke zpřesnění rozměrů a zvýšení povrchové jakosti mezi 

plochami výkovku, které jsou orientovány kolmo k rázu. Nástrojem pro plošné kalibrování je 

kalibrovací přípravek, tvořený spodním a horním dílem uvedeným na obr.24 . 
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Obr.23 Ostřihovací nástroj

 
Obr.24 Kalibrační přípravek

 

 

4.2.3 Tepelné zpracování 

Na základě požadavku zákazníka jsou výkovky baskule podrobeny tepelnému zpracování, 

normalizačnímu žíhání. Tento způsob tepelného zpracování slouží k odstranění nerovnosti 

struktury vzniklé předchozím tvářením a přispívá k docílení rovnoměrných mechanických 

hodnot po následném zušlechtění, jehož realizaci si zajišťuje zákazník. Hlavním kritériem  

ověření normalizačního žíhání výkovku baskule je dodržení maximální hodnoty tvrdosti, která 

je zákazníkem požadovaná na max. 212 HB. Dalším kritériem jsou zákazníkem požadované 

výsledné mechanické hodnoty. Normalizační žíhání výkovků se provádí v elektrických 

žíhacích komorových pecích, podle níže uvedeného postupu: 

 

1) Ohřev na teplotu 870
o
C, výdrž na teplotě 3 hod. 

2) Volné ochlazování na vzduchu 

 

4.2.4 Tryskání 

Jedná se o mechanické opracování povrchu materiálu za pomocí abrazivního materiálu, 

v našem případě ocelové broky, které při vysokém tlaku vzduchu dopadají na čištěný povrch 

výkovku. Tryskání je prováděno v bubnovém tryskači PTB3. 
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4.2.5 Defektoskopická zkouška  

Dalším požadavkem zákazníka pro zajištění jakosti povrchu výkovků baskule je zkouška 

pro odhalení povrchových vad, magnetickou práškovou metodou. Jedná se o zkoušku bez 

porušení materiálu, která se realizuje na stacionárním magnetizéru značky Tiede. Podstatou 

zkoušky je vytvoření magnetického pole ve zkoušeném předmětu. Zkoušený výrobek se 

zmagnetizuje, nanese se na něj detekční suspenze tvořená jemným feromagnetickým práškem 

rozptýleným v emulzi a na ultrafialovém světle se provede vyhodnocení. Nanesený 

magnetický prášek se usadí v místech trhlin nebo vad v blízkosti povrchu výkovku a 

zviditelní místa necelistvostí. Na obr.25 je znázorněna trhlina povrchu výkovku baskule po 

defektoskopické zkoušce. 

 

 
Obr.25 Identifikace trhliny  magnetickou práškovou metodou 

 

5 Návrh zápustky pro kování výkovku baskule 

Zápustka je definována tvarem výkovku, který se liší od součásti především přídavky na 

obrábění a přídavky technologickými. Při návrhu konstrukce zápustek vycházíme z tvaru a 

materiálu daného výkovku a z požadavků zákazníka na jeho výrobu.  

Velikost přídavků na obrábění a velikost tolerancí je především dána jakostí kovaného 

materiálu, požadovanou přesností kování, základním tvarem výkovku, tvarovou složitostí 

výkovku, hlavními rozměry výkovku, hmotností výkovku a typem tvářecího stroje.    

Technologické přídavky jsou dány především technologií kování tj. použitým tvářecím 

strojem, teplotou kování, zvoleným postupem kování, počtem tvářecích operací a konstrukcí 

zápustek [21]. 
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5.1 Konstrukce dokončovací dutiny 

Tvar dokončovací dutiny odpovídá rozměrům výkovku, které jsou zvětšené o velikost 

smrštění. Smrštění se nevztahuje na spojovací poloměry zaoblení. Při konstrukci dokončovací 

dutiny vycházíme z vytvořeného modelu studeného výkovku a rozměry dutiny zápustky 

získáváme matematickým přepočtem pro zadaný koeficient smrštění, jehož hodnota je 1,5% a 

je pro všechny rozměry stejná. Dále je tvar dutiny doplněn o vnější výronkovou drážku 

obvyklého typu, která je znázorněna na obr.21 a je umístěná v dělící ploše. Výronková drážka 

je mezera, která vzniká v dělicí rovině mezi spodním a horním dílem zápustky [21]. 

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 zápustky je použit způsob nuceného vyhazování 

pomocí středových kolíkových vyhazovačů, viz. obr.26. Jejich konstrukce a rozměry jsou 

stanoveny dle normy ČSN 22 8306.  

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

obr.39 v příloze. 

 

  

Obr.26 Spodní a horní díl zápustky s dokončovací dutinou  a kolíkovými vyhazovači
 

 

K získání potřebného tvaru pěchováním, vyplývajícího z technologického postupu je 

dosaženo na rovných kovadlech tvořeného spodním a horním dílem, která jsou navržena dle 

standardizovaných výkresů a nebudou konstrukčně řešeny. 

5.2 Volba materiálu na zápustky   

Na zápustky pro kovací lisy je vyžadován materiál o vysoké tvrdosti, pevnosti, 

houževnatosti, otěruvzdornosti a velké odolnosti proti popuštění. Výběr oceli pro zápustky je 
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třeba provést s ohledem na co největší hospodárnost při jejich výrobě a životnost. Velký důraz 

je třeba klást na dobrou metalurgickou jakost polotovaru (dobré prokování, co nejlepší 

strukturální  a chemická homogenita). Důležité je dodržování správné technologie tepelného 

zpracování nástrojů (tj. kalení a popouštění na nejvhodnější tvrdost) [22]. 

Z těchto důvodů je zvolen pro zápustku materiál ČSN 19 663, 55NiCrMoV7 (noremní 

označení dle EN ISO 4957), 1.2714 (noremní označení dle EN 10027-2). Jedná se o 

nízkolegovanou nikl-chrom-molybden-vanadovou ocel určenou pro práci za tepla, kalitelnou 

v oleji a na vzduchu s velkou houževnatostí. Pevnost materiálu po tepelném zpracování je 

požadována na hodnotu 1400 ± 50 MPa. 

 

6 Numerická simulace zápustkového kování výkovku baskule a 

praktická verifikace 

Na základě simulace lze studovat celý průběh technologické tvářecí operace. Podle 

základních vstupních geometrických, konstrukčních a technologických parametrů se vytvoří 

model, pro který se pak provádí výpočet pomocí metody konečných prvků. Z výsledků 

simulace je pak možno usuzovat na celkový průběh tvářecího procesu, na způsob a směr 

tečení materiálu, rozložení tlaků v dutině nástroje a tím i zjištění velikosti namáhání nástroje, 

na rozložení teploty v součásti, na rychlost tečení materiálu v různých směrech aj. 

Celý simulační proces pak vede k možnostem zajištění optimálního průběhu technologické 

operace a je možno predikovat tento průběh z hlediska toku materiálu, optimální teploty, 

druhu materiálu aj.,  rovněž je možno předvídat vznik případných přeložek nebo trhlin [23].  

Úspěšné použití numerické simulace vyžaduje znalost vztahů mezi materiálovými 

vlastnostmi, třecími podmínkami a mechanickými procesy. Při numerické simulaci procesu 

tváření za tepla považujeme děj za izotermický, zanedbáváme vliv teplotních změn v průběhu 

celého procesu tváření [24]. 

Před samotným výpočtem musí být zadány parametry stroje a okrajové podmínky. 

Parametry stroje: 

- Poloměr výstředníkové hřídele 160mm 

- Délka ojnice 1110mm 

- Tvářecí síla 25MN 

- Počet zdvihů 70 min
-1
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Okrajové podmínky: 

- Koeficient tření (pěchovací zápustka - nemazaná 0,6; dokončovací zápustka – ručně 

mazaná 0,3) 

- Předehřátí zápustek 250
o
C 

- Předehřátí polotovaru 1100
o
C 

- Velikost elementů 4mm 

6.1 I. varianta postupu kování a její verifikace 

Na obr.27 je za pomocí simulačního programu znázorněno pěchování polotovaru na 

pěchovací zápustce, která je tvořena horním a spodním rovným kovadlem. Původní polotovar 

o délce 74mm je pěchován na výšku 50mm (obr.27a). Takto napěchovaný polotovar je 

otočen ve stejné pěchovací zápustce o 90
o
 a znovu pěchován na výšku 50mm (obr.27b) . 

 

 

a) 
  

b) 

Obr.27  Postup pěchování  a) pěchování na v = 50mm b) otočení o 90o,   

 pěchování na v = 50mm 

 

Tímto způsobem pěchování dojde k potřebnému prodloužení polotovaru tak, aby došlo 

k překrytí tvaru dutiny v dokončovací zápustce, jak je patrné z obr.28. 

 

Obr.28 Vložení pěchovaného polotovaru přes tvar dokončovací zápustky  
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Z obr.29a, na kterém je znázorněn výsledek simulace v dokončovací zápustce, je zřejmé, 

že po vylisování pěchovaného polotovaru se zcela nevyplní výronková drážka materiálem v 

oblasti sešikmení a tím dochází k nevyplnění tvaru dutiny zápustky. Tento výsledek simulace 

se projevil při skutečném kování, jak je patrné na obr.29b. 

 

a) b) 

Obr.29 Finální výkovek s neúplným radiálním výronkem a) simulace b) kovaný 

 

Z tohoto důvodu je nutné upravit technologii pěchování polotovaru na pěchovacích 

kovadlech tak, aby bylo zajištěno optimální zaplnění výronkové drážky materiálem po celém 

obvodu. 

6.2 II. varianta postupu kování a její verifikace 

V II.variantě je již upravena technologie pěchování tak, aby bylo docíleno ideálního tvaru 

polotovaru pro vložení do dokončovací zápustky. 

 Původní polotovar o délce 74mm je pěchován na výšku 50mm (obr.30a). Poté je ve stejné 

pěchovací zápustce postaven na hranu a v této poloze pěchován opět na výšku 50mm 

(obr.30b). Aby byl eliminován zvlněný povrch na svislých stěnách předkovku, vzniklého 

předchozím pěchováním, je otočen o 90
o
 a naposledy pěchován v téže zápustce na výšku 

50mm (obr.30c). 
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a) b) 

 

 

c) 

Obr.30 Postup pěchování  a) pěchování na výšku 50 mm b) postavení na hranu, pěchování na 

výšku 50  mm c) otočení o 90o, pěchování na výšku 50 mm 

 

Tímto způsobem pěchováním na tři zdvihy ve stejné pěchovací zápustce, dostáváme 

ideálně pěchovaný polotovar, který je položen přes tvar dokončovací zápustky tak, jak je 

uvedeno na obr.31. 

 

 

Obr.31 Vložení pěchovaného polotovaru přes tvar dokončovací zápustky 
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 Výsledkem simulace kování v dokončovací zápustce je model výkovku uvedený na 

obr.32a, s rovnoměrně rozloženým výronkem po celém obvodu. Následným sktutečným 

kováním se potvrdil výsledek simulace a dostávám jakostně vyhovující výkovek (obr.32b). 

  

a) b) 

Obr.32  Finální výkovek a) simulace b) kovaný 
 

Na obr.33 je znázorněn výsledek operace tváření v dokončovací dutině, který vystihuje 

pravděpodobnost vzniku vad výkovku, jako jsou trhliny a přeložky. Jejich výskyt a četnost 

charakterizuje stupnice, jejíž červená barva značí nejkritičtější místa jejich vzniku. Z výsledku 

simulace je patrné, že výkovek nejeví žádnou známku vzniku přeložek a trhlin, což se 

povrdilo i při kovací zkoušce. 

 

 
Obr.33 Výsledek simulace charakterizující pravděpodobnost vzniku trhlin a přeložek 
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Porovnání výsledků skutečného kování s výsledky simulací ukazují, že při zadání 

správných podkladů pro výpočet simulace a to především okrajových podmínek, se výsledky 

experimentu od výsledků simulací příliš neodlišují.  

 

7 Mechanické a metalografické zkoušky vykovaného lůžka 

7.1 Mechanické zkoušky 

Hlavním kritériem ověření tepelného zpracování, normalizačního žíhání, výkovku lůžka je 

dodržení max. hodnoty tvrdosti, která je zákazníkem požadována na max. hodnotu 212HB. 

Dalším požadavkem ověření jsou mechanické hodnoty definované zákazníkem pro výkovek z 

materiálu 25CrMo4, který je normalizačně žíhán.  

Požadované mechanické hodnoty byly ověřeny provedením tahové zkoušky z jednoho 

kusu výkovku, která byla provedena dle normy ČSN EN ISO 6892-1. Místo odběru vzorku 

pro tahovou zkoušku je znázorněno na obr.34. 

 
Obr.34 Místo odběru vzorku pro tahovou zkoušku 

 

Zkouška tvrdosti podle Brinella byla realizována dle normy ČSN EN ISO 6506-1 a měření 

proběhlo na 5 kusech výkovků. Porovnání výsledných mechanických hodnot s hodnotami 

požadovanými zákazníkem je uvedeno v tabulce 10. 

 

Tabulka 10 Porovnání výsledných a zadaných mechanických hodnot po normalizačním žíhání  

Hodnoty Re [MPa] Rm [MPa] A5 [%] Tvrdost [%] 

Požadované 480 - 590 590 - 760 20 - 30 max. 212 

Výsledné 515 636 26,3 180 - 195 

 

Výsledkem tahové zkoušky jsou naměřené hodnoty meze kluzu Re [MPa], pevnosti Rm 

[MPa], tažnosti A5 a tvrdosti podle Brinella, které splňují požadované mechanické hodnoty 

výkovku po normalizačním žíháním. 
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7.2 Metalografický rozbor 

Dalším kritériem pro ověření tepelného zpracování, normalizačního žíhání, je hodnocení 

mikrostrukrury výkovku. Pro metalografický rozbor byl odebrán vzorek z výkovku ve směru 

rovnoběžném na směr tváření, jehož místo odběru je zaznačeno na obr.35. 

  
Obr.35 Místo odběru vzorku pro metalografický rozbor 

 

Hodnocení výsledné mikrostruktury je rozděleno na hodnocení mikrostruktury povrchu a 

mikrostruktury středu vzorku.  Z důvodu vyvolání mikrostruktury byl vzorek naleptán 2% 

nitalem, což je roztok kyseliny dusičné v methanolu.  

 

Povrchová část zkoumaného vzorku, která je uvedena na obr.36 odpovídá jemnozrné, 

feriticko-perlitické struktuře. Povrchová oblast vykazuje oduhličení do hloubky 0,2 až 0,3mm.  

 
Obr.36 Mikrostruktura povrchu, zvětšeno 100x 

 



 - 37 -  

Středová část vzorku, uvedená na obr.37 odpovídá opět feriticko-perlitické struktuře 

s malým množstvím bainitu. 

 
Obr.37 Mikrostruktura středu vzorku, zvětšeno 200x 

 

Velikost zrna pro obě zkoumané mikrostruktury byla stanovena na základě normy ASTM 

E112 a pohybuje se v rozmezí 7 – 8. 

Získané výsledky hodnocené mikrostruktury  povrchu a středu vzorku odpovídají struktuře 

po normalizačním žíhání.  

 

8 Závěr 

Cílem bakalářské práce je návrh technologie výroby tvarové součásti lůžka - baskule 

pomocí zápustkového kování. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku Metodiky 

volby tvářecího stoje při zápustkovém kování. Hlavním úkolem praktické části je návrh 

vhodné technologie pro kování výkovku lůžka s následnou aplikací do výroby a správné 

navržení konstrukce zápustkového zařízení. Dále je popsáno technické vybavení zápustkové 

kovárny Moravské železárny a.s. 

Požadavkem zákazníka je zhotovení výkovku lůžka z materiálu 25CrMo4, ve stavu 

normalizačně žíhaném a podrobeném defektoskopickou zkouškou na zjištění povrchových 

vad. Dle stanovených technologických přídavků a mezních úchylek rozměrů byl vypracován 

výkres výkovku.  Na základě vypočítané hmotnosti polotovaru a zvolené technologie výroby, 

byla zvolena pro výchozí polotovar výkovku ocelová tyč čtvercového průřezu 70x70mm. 
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Podle stanovených dílčích operací byl sestaven technologický postup, který je doplněn o 

vypočítaná technologická data, navržené stroje a zařízení. Pro kování byl volen svislý kovací 

lis LZK 4000 B, který má jmenovitou tvářecí sílu 40 MN, jehož výrobcem je firma Šmeral 

a.s. Brno. Volba stroje vychází z velikosti kovací síly, která je odečtena z grafu časové 

závislosti deformační síly vytvořeném v simulačním programu. Vlastní zápustkové kování 

zadané součásti se provádí ve dvou operacích za pomocí pěchovací a dokončovací zápustky, 

které jsou vyrobeny z nástrojové oceli 19 663. Z důvodu ulpívání výkovku v dutině 

dokončovací zápustky bylo použito nuceného vyhazování pomocí kolíkových vyhazovačů. 

Pro ověření celého tvářecího procesu výkovku lůžka, kterými jsou ověření vhodnosti 

navržené technologie, míra dokování v dokončovací dutině a iniciace tvoření přeložek byla 

použita numerická simulace. Porovnání výsledků skutečného kování s výsledky simulací 

ukazují, že při zadání správných podkladů pro výpočet simulace a to především okrajových 

podmínek, se výsledky experimentu od výsledků simulací příliš neodlišují. Minimální rozdíly 

mezi výsledky simulací a skutečným kováním se dají přičíst nepřesnému stanovení 

koeficientu tření.  

Kritériem pro ověření tepelného zpracování normalizačního žíhání bylo dodržení zadaných 

mechanických hodnot, které byly ověřeny provedením tahové zkoušky z výkovku a 

hodnocení mikrostruktury z povrchové a středové části výkovku. Výsledkem tahové zkoušky 

byly naměřeny mechanické hodnoty, které splňují požadované hodnoty pro výkovek z 

materiálu 25CrMo4 po normalizačním žíhání. Získané výsledky hodnocené mikrostruktury  

povrchu a středu vzorku rovněž odpovídají struktuře po normalizačním žíhání. 

Veškeré požadované parametry na výkovek lůžka – baskule byly splněny a můžeme tedy 

experiment považovat za úspěšný. 
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