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ABSTRAKT: 

 

Tato bakalářská práce pojednává o predikci deformačního chování brzdového klíče, který je 

vyroben zápustkovým kováním. Analyzovaná komponenta brzdového systému je reálně 

vyráběna a tvoří nedílnou součást náprav nákladních automobilů, u nichţ je jako pracovní 

medium vyuţíván stlačený vzduch. Cílem práce je zkoumání deformačního chování 

polotovaru během jednotlivých operací zápustkového kování brzdového klíče pomocí 

numerického modelování. Výsledky, jenţ předloţená práce přináší, jsou diskutovány 

z hlediska jejich praktického srovnání s reálně dosahovanými hodnotami.  

 

Klíčová slova: brzdový systém, zápustkové kování, numerická simulace, brzdový klíč, 

deformační chování, bubnové brzdy 

 

 

 

 

ABSTRACT: 

 

This thesis deals with the prediction of the deformation behavior of the brake key which is 

made by die forging. Analyzed component braking system is actually produced and forms an 

integral part of the axle truck which is used as a working medium compressed air. The aim of 

this work is to investigate the deformation behavior of the stock during each operation die 

forging brake keys using a numerical modeling. The results, presented work that brings are 

discussed in terms of their practical than actually achieved values. 

 

Keywords: brake system, die forging, numerical simulation, brake key, deformation 

behavior, drum brakes 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá výrobou nedílné součásti brzdového systému (brzdový 

klíč), který je důleţitým článkem bubnových brzd u nákladních automobilů. Majoritně jej 

vyuţívají výrobci automobilů, u nichţ je pracovním tlakovým médiem brzd stlačený vzduch. 

Přestoţe se v současnosti zejména u osobních automobilů vyskytují brzdové systémy 

zaloţené na bázi kotoučových brzd ovládaných hydraulickým médiem, u nákladních 

automobilů jsou ještě běţné vzduchové resp. vzduchokapalinové systémy. Důvodem k tomuto 

stálému vyuţívání stlačeného vzduchu jako pracovního média a s tím spojeného vyuţívání 

bubnových třecích brzd je faktor relativní jednoduchosti a poţadavků bezpečnosti. Tyto 

poţadavky ovlivňují mimo jiné i hmotnost nákladních automobilů jakoţ i účel jejich 

pouţívání. Analyzovanou komponentu brzdového systému (brzdový klíč) je moţno vyrábět 

například odléváním anebo pomocí tváření. V případě odlévání je nutné vyhnout se 

přítomnosti licích vad, přičemţ struktura takového odlitku je ovlivňována řadou faktorů (např. 

rychlost tuhnutí, tvar formy, rychlost lití apod.) Naproti tomu druhý způsob výroby (tváření) 

spočívá především ve výrobě pomocí zápustkového kování, kdy takto je moţné připravovat 

strukturně kvalitnější výrobky. Pokud je u výkovku po vyrobení ještě aplikováno tepelné 

zpracování nebo je tvářen pomocí řízeného tváření, pak lze významně ovlivnit i jeho finální 

charakteristiky. Mezi tyto je nutné zmínit například pevnostní či plastické vlastnosti, jenţ se 

odvíjí především od poţadavků zákazníka. Pozornost je v této práci věnována zejména 

brzdovým systémům pouţívaným v automobilovém průmyslu a způsobům výroby některých 

dalších součástí. Dále jsou v práci uvedeny základní aspekty výroby analyzovaného 

brzdového klíče, jakoţ i samotné výsledky v podobě deformačního chování.  
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2. Brzdový systém 

Brzdová zařízení jsou zařízení, slouţící ke sníţení rychlosti jedoucího vozidla nebo 

k jeho zastavení, v případě stojícího vozidla k jeho zajištění. Brzdění se obvykle dosahuje 

třením pevné části o část rotující. Vlivem toho se mění pohybová energie na energii tepelnou. 

Aby nedošlo k poškození brzd, odvádí se tepelná energie do ovzduší. 

Na obr. 1 je znázorněno hydraulické brzdové zařízení, ve kterém brzdění probíhá 

pomocí sešlápnutí brzdového pedálu, v hlavním válci vznikne tlak, který se posílí pomocí 

posilovače. Vedením z nádrţe proudí brzdová kapalina do brzdových válečků, které přitlačují 

brzdové čelisti na brzdové bubny nebo na brzdové kotouče. Zlepšení jízdních vlastností 

brzděného vozidla můţeme dosáhnout regulátorem brzdné síly [1]. 

 

Obr. 1 Hydraulické brzdové zařízení pro osobní automobily [2] 

1 – brzdový pedál, 2 – posilovač, 3 – hlavní válec, 4 – nádrţ s brzdovou kapalinou, 5 – brzdové kotouče,  

6 – regulátor brzdné síly, 7 – brzdové bubny 

 

Ovládací síla řidiče nestačí k vyvolání potřebného brzdového tlaku pro těţké nákladní 

automobily, autobusy a přípojná vozidla, proto se pro tato vozidla pouţívá tzv. strojní brzdová 

soustava. U této soustavy se energie potřebná k vytvoření brzdné síly dodává určitým zdrojem 

energie, s vyloučením svalové síly řidiče [1]. 

Běţně se u těţších vozidel pouţívá vzduchová brzdová soustava. Spodní hranicí pouţití 

této soustavy je přibliţně hmotnost vozidla 7t, a to v případě, ţe se jedná o nejlehčí vozidlo 

z vyráběné řady. Vzduchová soustava se u lehčích vozidel nepouţívá, protoţe veškeré 

přístroje a zejména brzdové válce spolu s jejich převodem jsou při běţně pouţívaném 

jmenovitém tlaku vzduchu 0,8MPa tak rozměrné, ţe jejich umístění  

na vozidle není moţné. Zapojení brzdové soustavy můţeme rozdělit z hlediska druhů 



10 

nákladních vozidel do čtyř skupin - samostatné vozidlo, tahač přívěsů, tahač návěsů, přívěs 

nebo návěs. 

Hlavními částmi vzduchotlaké brzdy vozidla je kompresor, plnič pneumatik, 

protiúrazová pumpa, vyrovnávač tlaku, vzduchojem (pohotovostní, hlavní, manometry, 

vypouštěcí ventil kondenzátu), hlavní brzdič, brzdič přívěsu, spojková hlavice a vypouštěcí 

ventil, brzdové válce, tlakové potrubí a hadice. Tyto části jsou součásti dvouokruhové 

dvouhadicové brzdové soustavy s ABS zobrazeny na obr. 2. Dále jsou popsány funkce  

okruhů [3]. 

 

 

 

Obr. 2  Schéma dvouokruhové dvouhadicové vzduchové brzdové soustavy s ABS: 

A – Plnící okruh, B – Okruhy provozní brzdy, C – Okruh parkovací brzdy, D – Okruh brzdy přívěsu;  

PN – přední náprava; ZN – zadní náprava [2] 

 

Plnící okruh (A): Vzduch je nasáván a vytlačován kompresorem (1) přes regulátor 

tlaku (2) a vysoušeče vzduchu (3) do čtyřokruhového pojistného ventilu (4). Regulátor tlaku 

(2) zabraňuje překročení maximální hodnoty dovoleného tlaku (0,8MPa) vypouštěním 

přebytečného vzduchu do atmosféry. Vysoušeč vzduchu (3) zbavuje vzduch vlhkosti. Část 
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vzduchu zbaveného vlhkosti je vedena do regeneračního vzduchojemu (3a). Čtyřokruhový 

pojistný ventil (4) rozděluje stlačený vzduch do čtyř vzduchotlakých okruhů. Vzduchojemy 

(5) slouţí jako zásobníky stlačeného vzduchu pro provozní brzdy, parkovací brzdy a brzdy 

přívěsu. Voda, která zkondenzuje ve vzduchojemu, můţe být vypouštěna pomocí 

odkalovacích ventilů (6). Tlakové spínače (7) vyvolají při poklesu tlaku pod minimální 

hodnotu akustický nebo optický varovný signál. 

Provozní brzdy (B): Stlačí-li řidič pedál hlavního brzdiče (8), proudí stlačený vzduch 

ze vzduchojemu (5) výstupem 22 hlavního brzdiče (8) k přední nápravě. Hlavním brzdičem 

(8) regulovaný stlačený vzduch otevře řídicí ventily (14) a bez omezení proudí do kolových 

brzdových válců. Výstupem 21 hlavní brzdič (8) řídí regulátor brzdného tlaku (10).  

Přes zátěţový regulátor brzdového tlaku (10) je vzduch přiváděn z příslušného vzduchojemu 

(5) přímo do brzdových válců (9) nepoháněné zadní nápravy a do pruţinových brzdových 

válců (11) hnací zadní nápravy. Hlavní brzdič (8) svými výstupy 21 a 22 také ovládá brzdič 

přívěsu (18). Mechanicky ovládaný regulátor brzdného tlaku (10) samočinně redukuje tlak 

vzduchu v brzdách zadních náprav podle jejich zatíţení a také redukuje tlak vzduchu 

v předních brzdách pomocí ventilového relé v hlavním brzdiči (8). Rozezná-li elektronická 

řídicí jednotka (12) při brzdění pomocí signálů ze snímačů otáček kol (13) blokování jednoho 

nebo více kol, začne řídit příslušné elektropneumatické řídicí ventily (14). Brzdný tlak je 

v brzdách kol, majících náběh na blokování, redukován aţ do odstranění nebezpečí 

zablokování kol. Hnací a hnaná zadní náprava jsou regulovány společně. 

Parkovací brzda (C): Je ovládána pneumaticky a je uvedena do činnosti ruční pákou 

ventilu parkovací brzdy (13). Při odbrzdění jsou pruţinové brzdové válce zadní nápravy 

propojeny přes ventilové relé (14) s příslušným vzduchojemem (5) a zavzdušněny, v pracovní 

poloze jsou odvzdušněny. Ventilové relé (14), které je vstupní přípojkou napojeno  

na výstupní přípojku 23 čtyř-okruhového pojistného ventilu (4), urychluje zavzdušnění 

(parkovací brzda odbrzděna) a odvzdušnění (parkovací brzda zabrzděna) pruţinových 

brzdových válců (11). Zpětný ventil (12) zabraňuje úniku vzduchu při netěsnosti zásobního 

okruhu (23). Ventil parkovací brzdy (13) je výstupní přípojkou 22 spojen s řídicím ventilem 

přívěsu (16). Tímto způsobem jsou řízeny parkovací brzdy přívěsu. Tlakový spínač (15) 

signalizuje nechtěné uvolnění parkovací brzdy při úniku tlaku vzduchu z pruţinového 

brzdového válce (11). Parkovací brzdy a brzdy přívěsu jsou společně zásobovány stlačeným 

vzduchem ze zásobního okruhu (23). Při poruše provozní brzdy pracuje parkovací brzda jako 

nouzová brzda s odstupňovaným účinkem. 
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Brzda přívěsu (D): Brzdová soustava přívěsu je dvou-hadicová, spojena s taţným 

vozidlem plnicí hadicí a ovládací hadicí. Brzdy přívěsu jsou zásobovány vzduchem z přípojky 

(23) čtyř-okruhového pojistného ventilu (4) přípojkou (21) brzdiče přívěsu (16) a plnicí 

připojovací hlavici (17). Při sešlápnutí pedálu hlavního dvou-okruhového brzdiče (8) je 

přiveden na přípojky (41) a (42) brzdiče přívěsu (16) stejný tlak vzduchu, jaký je v brzdových 

okruzích taţného vozidla. Tento tlak vzduchu je výstupem (22) brzdiče přívěsu (16) a přes 

ovládací připojovací hlavici (18) přiváděn do provozních brzd přívěsu (16), coţ způsobí 

odpovídající nárůst tlaku v brzdovém okruhu přívěsu. Tím je splněna podmínka, ţe nouzové 

brzdění taţného vozidla musí vyvolat provozní brzdění přívěsu. Při odtrţení přívěsu  

od taţného vozidla se přeruší plnící i ovládací hadice. Pokles tlaku vzduchu v plnicím okruhu 

způsobí zabrzdění přívěsu prostřednictvím rozdavače přívěsu, který je umístěn v brdovém 

systému přívěsu. Tím je splněn poţadavek samočinného brzdění přívěsu při odtrţení. 

Přerušení pouze ovládací hadice znamená pokles tlaku vzduchu v ovládací připojovací 

hlavici, který způsobí pokles tlaku i v plnicí hlavici a přívěs je opět samočinně zabrzděn. Aby 

se tento pokles tlaku urychlil, je brzdič přívěsu (16) opatřen integrovaným škrticím  

ventilem [3]. 

Brzda bývá obvykle umístěna v kole a otáčející se část brzdy je spojena s kolem, proto 

se také nazývá tzv. kolová brzda. K brzdění vozidel se pouţívají brzdy bubnové nebo 

kotoučové. Nákladní automobily mohou být vybaveny převodovou brzdou, která slouţí pro 

parkovací brzdění a je umístěna v převodovém ústrojí. Pouţívají se také pásové brzdy, a to u 

automatických převodovek nebo u pásových vozidel [1]. 

 

2.1 Bubnové brzdy 

Buben tvoří otáčející se část a jeho vnitřní povrch tvoří třecí plochu. Na tuto plochu jsou  

při brzdění přitlačovány brzdové čelisti s třecím obloţením, které jsou umístěny ve vnitřním 

prostoru bubnu. Ovládací zařízení zabezpečuje radiální přitlačení čelistí na třecí plochu a 

působí na jednom konci kaţdé čelisti. Dále rozlišujeme čelisti podle způsobu uloţení druhého 

konce na čelisti otočné a volné. Otočné čelisti jsou otočně uloţeny na čepu-mají pevný otočný 

bod a 1° volnosti pohybu. Volné čelisti jsou opřeny o opěrnou plochu, která můţe být kolmá 

nebo šikmá, a nazývají se plovoucí čelisti, nebo mohou být také uloţené pomocí výkyvné 

vzpěry na čepu, ty se nazývají nakotvené čelisti, které nemají pevný otočný bod a mají 2° 

volnosti pohybu. 



13 

Čelisti rozlišujeme také podle smyslu momentu obvodové třecí síly k uloţení  

na náběţnou a úběţnou. U náběţné čelisti moment třecí síly zvyšuje její přítlak na třecí 

plochu bubnu, má tedy posilující účinek náběţné čelisti. U úběţné čelisti tento moment 

zmenšuje přítlak na třecí plochu. Čelisti se dostanou zpět do základní polohy v odbrzděném 

stavu pomocí vratných pruţin [1]. 

Nejdůleţitějšími částmi bubnových brzd jsou brzdový buben, štít brzdy, rozpěrné 

zařízení, brzdové čelisti a vratné pruţiny [4]. Některé tyto části můţeme vidět na obr. 3. 

 

 

Obr. 3 Schéma bubnové brzdy [5] 

 

2.2 Vlastnosti bubnových brzd 

Bubnové brzdy mají samoposilující (servo) účinek, který můţe být poměrně velký a 

závisí na uspořádání brzdových čelistí. Moment vytvořený třením přitlačuje náběţnou čelist 

k bubnu a posiluje její brzdný účinek. Naopak brzdný účinek úběţné čelisti se zmenšuje. 

Celá brzda je umístěna uvnitř bubnu a je proto chráněna proti nečistotám. Umoţňují 

také jednoduché přizpůsobení pro funkci parkovací brzdy. Mají poměrně velkou ţivotnost 

brzdového obloţení [4]. 

Při opakovaném intenzivním nebo dlouhodobém brzdění klesá u bubnových brzd 

brzdný účinek (slábnutí brzd), a to následkem poklesu součinitele tření mezi obloţením a 

bubnem při vysoké teplotě, případně následkem tepelných deformací čelistí a bubnu. Podobný 



14 

jev můţe někdy nastat při brzdění při vysoké rychlosti následkem poklesu součinitele tření  

při vyšších hodnotách třecí rychlosti [1].  

 

2.3 Funkce bubnových brzd 

S kolem je pevně spojen brzdový buben, který se s ním otáčí. Další části, kterými jsou 

brzdové čelisti a části, které vytváří přítlačné síly, jsou uloţeny na štítu brzdy. Štít je pevně 

spojen s nápravou, proto se neotáčí. Rozpěrné zařízení přitlačuje brzdové čelisti, opatřené 

obloţením, na vnitřní plochu brzdového bubnu. Při přitlačení čelistí opatřených obloţením  

na vnitřní plochu bubnu dochází ke tření a tím se vytváří potřebná brzdná síla.  

Rozpěrná síla můţe být vytvořena hydraulicky kolovým brzdovým válečkem  

u provozních brzd, mechanicky rozpěrnou pákou nebo brzdovým klíčem u brzd parkovacích 

[4].  

 

Obr. 4 Ovládání čelistí brzdovým klíčem [2] 

 

Mechanické ovládání vačkou tzv. brzdovým klíčem (obr. 4, obr. 5) se pouţívá  

u motorových vozidel s tlakovzdušnými ovládacími soustavami. Brzdový klíč se natáčí a 

přitlačuje tak současně obě čelisti na třecí plochu bubnu. Natočení vyvolává ovládací moment 

S.c.p, který je v rovnováze s momentem dvojice ovládacích sil čelistí K1.d1+K2.d2. Boky 

brzdového klíče mají tvar evolventy, čímţ účinné rameno klíče d je během jeho natáčení 

konstantní, tzn. nemění se mechanický převod klíče. Někdy se u těţkých nákladních 

automobilů boky evolventního klíče opírají o kladky uloţené otočně na čelistích, čímţ se 
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zmenšuje tření a zvyšuje se účinnost převodu. Brzdový klíč s pevnou osou otáčení tvoří  

tzv. pevné ovládací zařízení, tzn. určitému úhlu natočení klíče odpovídá určité posunutí 

čelisti. Poměr ovládacích sil čelistí závisí v tomto případě tedy především na tom, jaké vůle 

jsou mezi obloţením náběţné a úběţné čelisti v odbrzděném stavu. Vůle náběţné čelisti je 

vlivem intenzivnějšího opotřebení jejího obloţení po určité době provozu větší,  

tzn. při stejném posunutí čelistí je její ovládací síla menší, naopak ovládací síla úběţné čelisti 

je větší (při stejném momentu na hřídeli klíče, tím se vnitřní převod brzdy c postupně 

zmenšuje, protoţe zmenšení třecího momentu náběţné čelisti je výraznější neţ jeho zvětšení 

na úběţné čelisti. Také brzdný klíč můţe být plovoucí (dvojčinný hydraulický kolový válec je 

vţdy plovoucí ovládací zařízení), přičemţ jeho uloţení, příp. jen činné boky jsou posuvné ve 

směru ovládacích sil. V tomto případě se (podobně jako u dvojčinného kolového válce) 

projeví větší opotřebení obloţení náběţné čelisti jejím větším posunutím, coţ vyţaduje větší 

úhel natočení klíče [1]. 

 

Obr. 5 Ovládání čelistí bubnové brzdy brzdovým klíčem a tlakovým vzduchem [2]: 1 – nosič brzdového 

obloţení, 2 – štít (nosník) brzdy, 3 – otočný bod brzdových čelistí (brzda simplex),  

4 – brzdové obloţení, 5 – vratná pruţina, 6 – čep kladky, 7 – brzdový klíč ve tvaru ″S″, 8 – kladka,  

9 – membránový brzdový válec, 10 – samočinný nastavovač pákového systému brzdy 

 

3. Kování 

Kování je objemové tváření za tepla, které se provádí úderem nebo klidně působící 

silou. Ruční kování pomocí kladiva kovadliny lidé znají několik tisíců let, z čehoţ plyne 

bohatá historie kování. Toto kování je přetrţitý způsob výroby, ve kterém získáme výkovek se 

zvýšenými mechanickými i fyzikálními vlastnostmi a poţadovaným tvarem. Lze tak vyrobit 



16 

nejen výkovky poţadovaného tvaru ale rovněţ zlepšit jejich mechanické vlastnosti. Na obr. 6 

můţeme vidět kovací diagram, který nám udává závislost kovací teploty jednotlivých 

kovacích úderů na velikosti zrna [6]. 

 

Obr. 6 Kovací diagram [6] 

 

Jedná se o způsob výroby, kterým lze zpracovávat téměř všechny kovy. Pro jednotlivé 

kovy a slitiny kovů však existuje vhodné pásmo kovacích teplot, které můţeme pro typ Fe – 

Fe3C vidět na obr. 7 [6]. 

 

 

Obr. 7 Kovací teploty v diagramu Fe-Fe3C [6] 
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Při kování se klade hlavní důraz na vysokou jakost tvářeného kovu, nejmenší spotřebu 

materiálu, optimální přesnost výkovku, ekonomii provozu a příznivý průběh vláken. Vlákna 

vznikají tvářením za tepla z primárních krystalů, dendritů. V důsledku dynamické 

rekrystalizace se deformovaná zrna změní na nová, jemnější a dendritická textura zmizí. 

Nečistoty v povrchových vrstvách krystalů však nepodléhají rekrystalizaci, proto nemění svůj 

tvar. Vzniká vláknitá textura, kterou nelze ţádným tepelným zpracováním ani ţádným 

tvářením odstranit. Přeměna dendritické struktury na vláknitou je znázorněna na obr. 8 [6]. 

 

 

Obr. 8 Znázornění tváření dendritické struktury na vláknitou strukturu [6] 

 

Vláknitá struktura má vliv na anizotropii vlastností (taţnost, mechanické vlastnosti) ve 

směru vláken a ve směru kolmém na vlákna. Určuje ji stupeň deformace a stupeň prokování p,  

pro který je praktická hodnota 3 – 4. Při tváření za tepla je nutné vţdy pamatovat na správný 

směr vláken. Příklady průběhu vláken můţeme vidět na obr. 9. Směr vláken má být shodný se 

směrem největšího normálového napětí a tečné napětí má být k němu kolmé. Vlákna se mají 

shodovat s obrysem součásti a nemají být přerušena [6]. 

 

 

Obr. 9 Příklady průběhu vláken [6] 
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Kování rozlišujeme na volné a zápustkové. Volné kování se provádí na kovadlině nebo 

pomocí univerzálních podloţek. Při volném kování můţe materiál tvářený údery nebo tlakem 

téct volně, především ve směru kolmém k působení síly. Pro zápustkové kování se pouţívají 

tvarové dutiny, které se nazývají zápustky. Při zápustkovém kování je materiál údery 

vtlačován do kovové zápustky, která je většinou dvoudílná. Pro oba způsoby se pouţívá úderů 

nebo tlakové síly [6]. 

 

4. Zápustkové kování 

Zápustkové kování slouţí k výrobě velkého mnoţství tvarově stejných součástí z ocelí 

nebo jiných tvárných slitin. Hlavní přednosti je snadná obsluha a vysoká výkonnost. Výkovky 

ale mají omezené rozměry a hmotnost. 

Materiál se ohřeje a tváří se v dutině zápustky, která má shodný tvar s výkovkem. 

Rozměry jsou zvětšeny o hodnotu smrštění vychladlého výkovku. Výhodou tohoto způsobu je 

dosaţení přesnějšího tvaru neţ u volného kování. Přesnost a jakost můţeme vylepšit 

následným kalibrováním tak, ţe nemusíme pouţívat obrábění. Zápustkovým kováním 

dosahujeme vysokého stupně prokování a průběh vláken sleduje obrys výkovku. Zápustkové 

kování můţeme vidět na obr. 10. Dutina zápustky se můţe zaplňovat vtlačováním nebo 

pěchováním. Pěchování je lepším způsobem zaplňování dutiny zápustky [6]. 

 

Obr. 10 Způsob provedení zápustkového kování [6] 

 

Při přesném kování je třeba dosáhnout vyšší přesnosti a tolerance. Musí se sledovat a 

kontrolovat síly, teploty, typ výrobku, počet operací. Tak se mohou zlepšit dodací lhůty  

i pracovní proces. Pro zvýšení flexibility musí být moţná rychlá výměna nástrojů. Pro vyšší 

spolehlivost kovacích procesů se provádí automatizace těchto procesů, pomocí níţ se 

odstraňuje se tak lidská nepřesnost.  



19 

Pro dosaţení poţadovaných tvarů se obvykle kovací procesy provádějí v několika 

krocích. V prvním kroku se kove na průběţném stroji z důvodu šíření materiálu  

tzv. pěchování. Účelem této operace je sníţení deformace materiálu v pozdějších operacích a 

sníţení tření. Poté následují operce prováděné na lisech nebo bucharech. Opotřebení kovacích 

nástrojů musí být co nejmenší. Opotřebení můţeme sníţit sníţením tření [7]. Koeficient tření 

při tváření ocelí s grafitovým mazivem za tepla se udává v rozmezí  

0,2 ÷ 0,4 [8]. 

Cílem uzavřeného kování je optimální vyuţití pouţitého materiálu bez výronku, 

usměrněný tok materiálu, automatizace procesu, a tím sníţení kvalifikovaných pracovníků. 

Zápustkové kování se stalo klíčovou technologii pro přesnost kovacích procesů. K vyplnění 

zápustkového prostoru tvářeného materiálu se pouţívá buchar. Protoţe lze pohyb beranů řídit, 

můţeme řídit i kovový tok, a tak dosáhnout optimální deformace. Pohyby beranů můţeme 

nastavit jako synchronní, nesynchronní nebo se zpětným tlakem pro sníţení tvářecího zatíţení 

nebo k zlepšení plnění materiálem. V případě malého tlaku se mohou vyskytovat otřepy nebo 

sekání v dělící rovině horní a dolní matrice [9]. 

Materiál pro výronkovou část při konvenčním horkém kování ojnic činí přibliţně 20 ÷ 

40% původního obrobku. Náklady na výkovky se sniţují v uzavřené dutině, získá se tak téměř 

čistý tvar dílů. K vyplnění dutin zápustky a zabránění přetíţení zápustek se musí v přesném 

kování výronku přesně kontrolovat tok tvářeného materiálu.  

Pro kování s kontrolovaným mnoţstvím výronku byl navrţen nástrojový koncept, který 

se skládá ze tří dílů, a to z děrovníku, vnější zápustky a zápustky spodní. Koncept funguje  

ve třech fázích. 

V první fázi se vloţí polotovar do spodní zápustky, v druhé fázi se pohybuje dolů beran 

a zavře dutinu. Vnější zápustka je v kontaktu s dolní zápustkou, polotovar nepřichází do styku 

stěn vnější zápustky. Během této fáze se obrobek nedeformuje. V třetí fázi se děrovník 

společně s beranem pohybuje dolů a začíná deformace polotovaru, ten vyplňuje dutinu ve 

směru nejmenšího odporu. Při zaplnění dutiny zápustky materiál plní výronkovou mezeru a 

kompenzuje objemové nepřesnosti. Výronek je v omezeném prostoru, tzv. výronkové oblasti, 

ta umoţňuje plnění dutiny bez přetěţování nástrojů. Zatíţení je ve všech operacích kování  

za tepla funkcí tloušťky výronku. Sníţení výronku znamená zvýšení zatíţení na konci 

kovacího procesu [10].  

Tok materiálu závisí na: geometrii dutiny, geometrii výronkové oblasti, počáteční a 

střední geometrii sochoru, procentu výronku, přenosu tepla mezi nástroji a sochorem. 
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Pro provedení úspěšného přesného kování musí být splněny tyto poţadavky. Objem 

počátečního polotovaru a objem zápustkové dutiny musí být stejný. Nesmí být místní 

objemový přebytek ani nedostatek kovu, to znamená, ţe šíření hmoty a umístění polotovarů 

musí být velmi přesné. Dojde-li k vyrovnání prostoru v zápustce, skutečná dutina musí být 

vyplněna první [10]. 

 

4.1 Životnost zápustek 

Náklady na nástroje dosahují aţ 50% z celkových nákladů, proto je ţivotnost zápustek 

velmi důleţitá. Náklady se mohou sníţit optimalizaci nástrojů, a to hlavně zlepšeným 

výkonem a ţivotnosti. Zápustky jsou namáhány mechanicky i termomechanicky, a to 

tepelnými cykly a následnými operacemi kování. Zvýšená deformační rychlost zkracuje 

cyklus tváření ale deformační zatíţení mezi zápustkami a tvářeným materiálem se zvyšuje. 

Ţivotnost zápustek je především ovlivněna kvalitou výrobků, produktivitou a výrobními 

náklady. Během samotného procesu kování ji zkracuje nadměrný tok kovu, tepelné cykly a 

tvrdost zápustek.  

Plastické deformace a tření ve tváření jsou příčinou vývinu tepla.  Vysoké teploty mají 

vliv na ţivotnost nástrojů, mazání, vlastnosti konečného výrobku i míru výroby. Vysoká 

počáteční teplota zápustek má za následek sníţení tvrdosti zápustek tepelným změkčením. 

Změkčení povrchové vrstvy se velmi podílí na sníţení ţivotnosti zápustek. Příčinou 

toho je vysoké tepelné zatíţení a dlouhodobý styk mezi zápustkami a materiálem, který se 

kove.  Dále ţivotnost ovlivňuje opotřebení a plastická deformace čelistí zápustek. Tyto 

faktory tedy ovlivňují ţivotnost zápustek a také jejich přesnost. Na plastické deformace má 

vliv také rychlost tváření a počáteční teplota zápustek.  

Vysoká počáteční teplota přispívá ke správnému toku kovu, zkracuje se však ţivotnost 

zápustek. Naopak nízká teplota můţe způsobit narušení toku kovu a povrchové vady. Také 

mez kluzu klesá s vyšší teplotou. Můţeme ji ovlivnit tepelným ošetřením před termickým 

zatíţením.  

Zápustky se musí vyměnit z různých důvodů. Důvodem můţe být poškození povrchové 

úpravy, porušení mazací vrstvy, praskání, popřípadě zlomení. Dále to mohou být změny 

v rozměrech opotřebením nebo plastickou deformací. 

Zápustky pro tváření za tepla by proto měly být z oceli s vysokou tvrdosti za vysokých 

teplot. Tvrdost si oceli musí zachovat po dlouhou dobu při expozici vysokým teplotám. Mezi 

faktory ovlivňující abrazivnost zápustek při kontaktu kovů patří podmínky mazání, posuvná 
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vzdálenost mezi kontaktními kovy, drsnost kontaktních ploch, tlak na povrchu zápustky, 

tvrdost materiálu zápustky atd. [11].   

 

5. Zápustkové kování v automobilovém průmyslu 

Jedním z hlavních odvětví zpracovatelského průmyslu s vyuţitím vytvořených dílů je 

automobilový průmysl, kde 70% vytvořených dílů, ve vztahu k hmotnosti, se pouţívá pro 

osobní automobily. V roce 1997 dosáhla hmotnost tvářených dílů pro automobilový průmysl 

v Německu 200 000 tun, to odpovídá asi 30 kg/automobil [12].  

V automobilovém průmyslu se zvýšila poptávka po kovaných výrobcích. To vedlo 

k zdokonalování kovacích strojů, automatizování kovacích procesů masové výroby a nových 

kovacích procesů, jako je kování za studena a kování za tepla [13]. 

V současné době je trend automobilových firem zadávat kované díly subdodavatelským 

firmám. Jedná se hlavně o ojnice, ozubená kola, různé typy hřídelí. Důvodem je sníţení 

nákladů. Příkladem toho můţe být německý automobilový průmysl, do kterého patří 

společnosti Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi aj. [7]. 

 

5.1 Kování ojnic 

Ojnice (obr. 11) lze kovat třemi způsoby. První metodou je vytváření hrubého 

polotovaru z neporézního kusu, kdy k získání poţadovaného tvaru se kove nástrojem několika 

údery. Při této metodě se vytváří výronek s 20 ÷ 40% materiálu. Výhodou je moţnost změny 

objemu polotovaru v širším rozsahu a tak vyrábět výrobky stejné jakosti. Nevýhodou je 

nutnost ořezávání výronku.   

Druhou metodou je přesné kování. Předlisek je zcela uzavřen v zápustkové dutině, proto 

výronek nevzniká. Musí se však zajistit sledování přilnavosti objemu polotovaru a plnění 

zápustkové dutiny k zabránění přetěţování zápustek. 

Třetí metodou je horké kování předlisků z metalurgických prášků. Vyrábí se čisté tvary 

výrobků, nevytváří se odpad, ale předlisky z metalurgických prášků jsou drahé [10]. 

Po vykování ojnice následuje obrábění, kdy se zbrousí čelní plochy ojnice, vyvrtá a 

vysoustruţí se ojniční oko a hlava ojnice. Potom se provede rozřezání nebo zlomení hlavy 

ojnice. Po obrobení se někdy provádí tepelné zušlechťování ojnice a pro zvýšení únavové 

pevnosti se povrch ojnice kuličkuje nebo leští [14]. 

Materiálem pro výrobu ojnic u osobních automobilů je ocel. Navrhovalo se i pouţití 

kompozitních materiálů. Šlo především kvůli hmotnosti o hliníkové materiály, které ale 
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nedosahovaly poţadovaných pevností. V případě, ţe by pevnost byla dostatečná, bylo by 

pouţití takového materiálu drahé. Pouţití technologie přesného kování je moţností výroby 

hliníkových kompozitních ojnic za přibliţně stejné ceny. Avšak design konstrukce přesného 

kování je sloţitější neţ konstrukce konvenčního kování s výronkem [10]. Hliníkové ojnice se 

pouţívají pro závodní motory, protoţe jsou lehčí o cca 25 % neţ ojnice vyráběné z oceli. 

Ojnice způsobují lepší přenos výkonu a menší setrvačné síly, coţ má za následek lehčí 

udrţení otáček vozu ve vyšším spektru. Nevýhodou hliníkových ojnic je nízká únavová 

ţivotnost, proto se v praxi ojnice vyměňují v určitém časovém intervalu, aby se zabránilo 

destrukci motoru. Další nevýhodou je nutnost většího rozměru, protoţe pevnost v tahu těchto 

slitin je oproti oceli poloviční. Z toho vyplývají občasné problémy v uspořádání všech 

komponentů uvnitř motoru. Poslední nevýhodou je dvakrát rychlejší ohřev neţ u oceli, coţ 

má za následek nutnost pozvolného ohřevu motoru pro co nejvyšší trvanlivost loţisek. 

Dalším materiálem pouţívaným pro ojnice je titan, který má vysokou pevnost a zároveň 

nízkou hmotnost. Nejčastěji se pouţívá slitina Ti6Al4V. Oproti oceli má aţ o 15% sníţení 

pevnosti v tahu se sníţením na 2/3 původní hmotnosti. Jedinou vadou titanu je jeho vysoká 

citlivost vrubové houţevnatosti[14].   

 

 

Obr. 11 Ojnice [15] 

 

 



23 

5.2 Kování klikových hřídelí 

Klikové hřídele se vyrábějí přesným kováním bez výronku, takţe odpadá proces 

obrábění. Navíc tento proces vede k úspoře surového materiálu. Jedná se o důleţitou techniku 

výroby pro její vysokou produktivitu, vynikající mechanické vlastnosti, nepřerušení vláken a 

zároveň orientace vláken odpovídá toku.  

Kliková hřídel je méně symetrický komponent. Tradiční proces začíná ohřátím 

vstupního materiálu na 1250 °C. Ohřátý materiál je kován ke konečnému tvaru. Poté se 

odstraní výronek, který můţe být aţ 30% původní hmoty. Následují dokončovací procesy, 

ořezávání, tepelné zpracování. Ořezané hrany však způsobují přerušení orientace vláken, která 

se odstraňuje obráběním.  

Klikové hřídele kované přesným kováním, zkracují výrobní proces a sniţují náklady. 

Odstraní proces ořezávání, ohřátí a recyklaci výronku. To sniţuje náklady o 1,5 %. Důleţitostí 

tohoto procesu je vytváření důkladných tvarů pro předdeformaci. 

Optimalizování předdeformace je cestou k lepšímu rozloţení hmotnosti, a tím i k lepším 

výsledkům přesného kování. Na obr. 12 můţeme vidět znázorněný proces výroby části 

klikové hřídele. Vývoj kovací sekvence pro tříválcovou hřídel (obr. 13) se provádí podobně 

jako pro jeden díl klikové hřídele [16]. 

 

 

Obr. 12 Způsob provedení jednoho dílu klikové hřídele [16] 



24 

 

Obr. 13 Způsob provedení 3 válců klikového hřídele [16] 

 

5.3 Kování kuželových kol 

K výrobě kuţelových soukolí se pouţívá kombinovaného procesu kování za tepla se 

studeným raţením. Kuţelová soukolí se pouţívala v zemědělských strojích i motocyklech. 

Metoda uzavřeného kování se v masové výrobě kuţelových kol začala pouţívat od roku 1980 

a mnoţství pouţívaných kol rostlo u nákladních automobilů. Důvodem můţe být vysoká 

přesnost a ţivotnost zápustek. Kuţelová kola tak byla vyrobena s přesností poţadovanou 

automobilovými výrobci [9]. 

U diferenciálních kuţelových ozubených kol se nejprve provádí kování za tepla, kterým 

se dosáhne cca 98 % poţadovaných tvarů. Konečný tvar se získá kalibrací na lisu [17]. 

 

 

Obr. 14 Kuţelové kolo diferenciálu [17] 
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6. Technologický postup výroby a zkoušení finálních 

vlastností 

Vstupním materiálem k výrobě brzdového klíče je válcovaná tyč z oceli C45 o průměru  

55 mm, s velikostí zrna rovno 5 μm a jemnější. Tato tyč se stříhá na strojních nůţkách  

na hmotnost 3,45 kg (délky 184 mm). Dělený materiál se ohřívá v indukční peci na teplotu 

1130 °C, v rozmezí ± 20 °C. V průběhu dalších operací se kovaná součást ochlazuje  

na dopravníku s ventilátory. Kovací operace probíhají na kovacím lisu. Ohřátý materiál se 

pěchuje v kuţelu, kdy při sevřené výšce 220 mm je rozměr mezi spodním kuţelem a horním 

kovadlem 48 mm. Teplota ochlazování při této operaci se pohybuje v rozmezí 850 – 900 °C. 

Následně přichází do předkovací operace, kde se teplota ochlazuje na 780 – 820 °C. 

Následuje operace dokovací, kde ochlazování probíhá v rozmezí 670 – 720 °C. Kovanému 

klíči se musí odstřihnout výronek, který vznikl v průběhu kování. Odstřiţení se provádí při 

teplotě 1000 – 1050 °C. I při této operaci se pouţívá ventilátoru chladicího na teplotu 630 – 

650 °C. Takto vyrobený brzdový klíč přichází na paletu o teplotě cca 600 °C. 

Poţadované mechanické hodnoty se ověřují provedením tahové zkoušky z jednoho kusu 

výkovku, která se provádí podle normy ČSN EN ISO 6892-1. Dále se provádí zkouška 

tvrdosti podle Brinella dle normy ČSN EN ISO 6506-1 s následným převodem na hodnoty 

pevnosti. Výsledné mechanické hodnoty se porovnávají s hodnotami poţadovanými [18,19]. 

 

7. Úvod do počítačové simulace 

Simulace je zobrazení plánovaného nebo reálného systému s jeho dynamickými procesy 

prostřednictvím modelu. Prostřednictvím experimentování se simulačním modelem se 

snaţíme získat poznatky, které je moţno uplatnit ve výrobě. Simulace se v širším slova 

smyslu spojuje s přípravou, realizací a vyhodnocováním konkrétních experimentů pomocí 

simulačního modelu, kde model je chápán jako zjednodušená napodobenina plánovaného 

nebo reálného systému s jeho klíčovými procesy. Model se můţe lišit od originálu  

ve významných vlastnostech, proto se stanovuje tolerance.  

V simulačním modelování technologického projektování se vyuţívá model 

klasifikovaný jako diskrétní model. Od tohoto názvu se odvozuje pojem simulace diskrétních 

událostí. Tyto simulace zaznamenávají změny stavových veličin modelu v samostatných 

časových bodech. Stavové veličiny se v časovém bodě mění okamţitě za podmínky, ţe ji 

mohl změnit stav systému. Proto čas neprobíhá kontinuálně, ale mění se skokově od jedné 

události k druhé, tj. v diskrétních časových okamţicích. Simulace diskrétních událostí tak 
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zachycují dynamické vlastnosti, změnu stavu modelu v diskrétních okamţicích. Proto 

můţeme simulační čas měnit po krocích, protoţe stav modelu zůstává mezi okamţiky výskytů 

událostí nezměněn. Délka kroků je dána intervaly mezi výskyty po sobě následujících událostí 

[20].  

 

7.1 Počítačová simulace zápustkového kování 

Pro urychlení vývoje výrobního procesu a sníţení nákladů na vývoj, musí být rozvíjena 

a uplatňována nová metoda designu. Celý výrobní proces se můţe navrhnout na počítači 

metodou konečných prvků. To vede ke sníţení nákladů a času v procesu navrhování nástrojů, 

výroby nástrojů a zkoušení zápustek. V simulaci je moţné upravit procesní podmínky tak, aby 

co nejlépe vyjadřovaly podmínky ve výrobě. [10] 

Kovací procesy obvykle vyţadují více kroků, po kterých následují specifické konečné 

procesy. Navrhování těchto procesů vyţaduje mnoho zkušeností, musí se optimalizovat 

kvalita, náklady a čas dodání vytvořených dílů. Simulační technika slouţí pro optimalizaci 

procesu kování. Pouţívá se pro sníţení mnoţství vstupního materiálu a prodlouţení ţivotnosti 

zápustek a k zabránění vad. Sníţení materiálu lze uplatnit pro klikové hřídele, které mají 

sloţitější tvar neţ provedení typu „pokus – omyl“, který byl náročný z hlediska času i 

z hlediska ekonomického. Slouţí také k určení optimálního tvaru výronku a zkrácení času 

vývoje. 

Lisy a zápustky můţeme poškodit nadměrným zatíţením. Nadměrným tlakem by se 

zbytečně opotřebovávaly zápustky a z kovaného materiálu by se mohl stát odpad. Proto se pro 

lisy musí nastavit poţadovaný tlak, aby se tím mohly ušetřit náklady. 

Pomocí počítačové simulace je moţné vidět vady, které bychom nemuseli vidět pouhým 

okem. Můţeme tak navrhnout předběţná opatření. [13] 

Trojrozměrné díly mají sloţitou geometrii a sloţité tokové charakteristiky, proto sloţité 

díly vyţadují systematický proces simulace s řízeným tvarem a tokem materiálu. Tváření dílu 

do sloţitého konečného tvaru vyţaduje střední přesíťovací stupně z důvodu rychlejší 

regenerace sítě. Navrţení sítě v přesíťovacích fázích z hlediska času výpočtu i fyzikálních 

vlastností je velmi sloţité. [8]   
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8. Experimentální část 

Experimentální část práce je věnována popisu deformačního chování zápustkového 

výkovku uţívaného jako rozpěrný klíč k bubnové brzdě (viz. obr. 16). Cílem této části bylo 

zjistit průběhy deformačních parametrů jako je velikost deformace, intenzita napětí, vývoj 

teploty a dalších veličin při samotném procesu výroby tohoto klíče. K tomuto účelu bylo 

vyuţito numerických simulací zaloţených na metodě konečných prvků (FEM – Finite 

Element Method). Jako nástroj byl pouţit komerční software FORGE 2008 fy Transvalor 

umoţňující popis pruţně plastických deformací kovových materiálů.  

 

 

Obr. 15 Brzdový klíč 

Celý problém sestával z celkového počtu 3 operací, přičemţ první operace byla 

pěchování válcového polotovaru, po kterém následovalo první předběţné kování v zápustce a 

jako finální operace bylo zvoleno dokování v dokončovací dutině. Celkový sled operací je 

zachycen na obr. 17, 18, 19. 

 

   

Obr. 16 Zápustky pro 1. operaci Obr. 17 Zápustky pro 2. operaci Obr. 18 Zápustky pro 3. operaci 
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8.1 Vyhodnocení pěchování válcového polotovaru bez maziva 

Pro pěchování válcového polotovaru jsem provedl simulaci pro tyč kruhového průřezu 

kovanou v předkovacích zápustkách bez maziva. Teplota vstupního polotovaru pro výrobu 

brzdového klíče je při vstupu do kovacího procesu 1150 °C. V simulačním programu jsem 

provedl teplotní analýzu. Výstup z této analýzy vidíme na obr. 21, který znázorňuje teplotní 

pole tohoto polotovaru ve druhém kroku stlačení lisu. A právě uţ ve druhém kroku vidíme 

teplotní rozdíly tyče. Teplota poklesla v horní části polotovaru na 750°C, na větší části 

povrchu vzrostla pouze na 1 154,3 °C. Teplotní rozdíl v tyči uţ jen ve druhém kroku převýšil 

500 °C. Na obr. 22 je pohled na spodní plochu tyče, z kterého vyplývá rozdíl mezi horní a 

spodní části polotovaru. Teplota spodní plochy dosahuje 1 154,3 °C. Tento teplotní rozdíl 

mezi horní a spodní plochou je způsoben výměnou teplot mezi polotovarem a zápustkami. 

Horní zápustka působila na tyč celou svou plochou, naproti tomu ve spodní zápustce se tyč 

dotýkala jen hranami, coţ můţeme vidět i na obr. 16. 

 

 

Obr. 19 Pohled na horní plochu kruhové tyče  Obr. 20 Pohled na spodní plochu tyče ve 2. kroku

  

Také lis stlačuje tyč směrem ke spodní zápustce, čímţ se sniţovala její výška a začala 

vznikat soudkovitost v horní části, ve které je i nejvyšší teplota (viz. obr. 22). Směrem  

od soudkovitého tvaru teplota postupně klesá, není rovnoměrná, ale na povrchu jsou viditelné 

mapy, které jsou způsobeny vznikem deformačního tepla. 

Na obr. 23 vidíme kovaný polotovar v posledním kroku pěchovací operace. 

Soudkovitost i teploty jsou v tomto kroku nejvyšší, jinde se pohybují okolo 500 °C. Z toho 

také vyplývá teplotní rozdíl 500 °C, kdyţ na nejširších místech soudku je teplota 1050 °C.   

 



29 

  

Obr. 21 Kovaná tyč v posledním kroku Obr. 22 Vybrané body  

 

Pro tvorbu grafu závislosti průběhu teplot, deformací, intenzity napětí jsem si zvolil 

body v pěchované tyči. Body pro pěchování jsem zvolil ve spodní (bod 1), střední (bod 2) a 

horní části (bod 3) středové roviny, viz obr. 22. Také na tomto řezu vidíme, rozloţení teplot 

na konci pěchovací operace. Tento řez potvrzuje výskyt největší teploty uvnitř soudkovité 

části, od které se teplota směrem dolů i nahoru sniţuje. Na obr. 23 vidíme závislost teploty na 

čase. Z průběhu těchto tří křivek můţeme vidět, ţe skutečně počáteční teplota bodů i ve 

středové části je 1150 °C, znamenající, ţe tyč byla rovnoměrně zahřátá na stejnou teplotu 

v celém svém objemu. Následně teplota mírně klesá v horní části  

i v části bodu 2. O něco více potom teplota klesá ve spodní části, kde teplota na konci této 

pěchovací operace činí 775,9 °C. 

 

Obr. 23 Graf závislosti teploty na čase 



30 

Dále jsem zjišťoval průběh intenzity napětí. Při pohledu na obr. 24, vidíme projevující 

se intenzitu napětí podél obvodu spodní kruhové plochy, kde je intenzita napětí nejvyšší, tj. 

okolo 60 MPa. Podél výšky však ve velké míře nedosahuje hodnoty ani 1 MPa. 

 

 

Obr. 24 Intenzita napětí – pohled na spodní plochu Obr. 25 Intenzita napětí v posledním kroku 

 

 

I ve 13. kroku bylo napětím stále nejvíce namáháno pásmo podél spodního průměru a 

hodnoty zde přesahovaly 150 MPa. Nejméně namáhané části však i přesto nedosahovaly ani 

ve 13. kroku 1 MPa. Ve 26. kroku kování (obr. 25) uţ není pásmo v oblasti soudku tolik 

patrné, jako tomu bylo ve 20. kroku. Nejvyšší napětí se však nachází v horní části, ve které je 

294,458 MPa. Nejniţší napětí se nachází ve středové části spodní plochy i v některých 

místech podél výšky pod vytvořeným soudkem.  

Z průběhu křivek grafu závislosti intenzity napětí na čase (Obr. 26) vidíme, ţe nejvíce 

namáhaným bodem je bod v horní části. Ve středové části se zpočátku napětí pohybovalo 

v oblasti hodnot horní části, ale od poloviny pěchovací operace se napětí sníţilo ke 30 MPa. V 

bodě nacházejícím se ve spodní oblasti je průběh napětí odlišný od předchozích dvou bodů, a 

nárůst napětí je zde na počátku strmější asi do 15 MPa, poté roste mírněji k 20 MPa, kde 

setrvává napětí do 10 s, poté roste k 30 MPa, coţ je podobná hodnota bodu 2. 
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Obr. 26 Graf závislosti intenzity napětí na čase 

 

Dále jsem zjišťoval průběh intenzity deformace. I v případě intenzity deformace je 

nejvíce namáhaná hrana spodní plochy tyče. Ve 13. kroku je intenzita deformace znázorněna 

na obr. 27, kde můţeme vidět zvýšený průběh pod horní plochou aţ do přibliţně 1/3 od 

spodní plochy válce. Deformace zde je 0,1 a intenzita deformace v posledním kroku na obr. 

28 znázorňuje nejvyšší koncentraci napětí v soudkovité části okolo 0,8. Většina plochy tyče 

však nedosahuje ani poloviny této hodnoty. 

Ze závislosti intenzity deformace na čase (obr. 29) vidíme, ţe i zde spodní bod  

oproti ostatním bodům byl zatěţován nejméně a nepřevýšil ani hodnotu 0,1. Nejvyšší hodnota 

mírného namáhání střední oblasti převýšila na konci operace hodnotu 0,3. Horní bod byl 

zatěţován nejvíce a hodnota převýšila 0,8, coţ je více neţ 10-ti násobek ve spodní části.   

 

 

Obr. 27 Intenzita deformace ve 13. kroku Obr. 28 Intenzita deformace v posledním kroku 
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Obr. 29 Graf závislosti intenzity deformace na čase 

 

8.2 Vyhodnocení pěchování tyče s použitím maziva 

Dále jsem pro porovnání pěchování provedl simulaci stejného polotovaru za stejných 

podmínek s pouţitím grafitového maziva, které se pouţívá v reálném procesu. Na obr. 30 je 

pohled na horní část tyče ve druhém kroku. Hodnota na většině části se pohybuje okolo 1150 

°C, coţ je srovnatelné s operací bez maziva, kde teplota těchto částí činila 1154,3 °C. Na 

spodní ploše nebyla teplota tak odlišná jako na té horní.  V 17. kroku se nacházela ve 2/3 u 

horní plochy nejvyšší teplota, která se pohybovala okolo 1150 °C. Směrem k spodní ploše 

klesala teplota na 1125 °C. V posledním kroku (obr. 31) vidíme, ţe nejvyšší teploty se 

nacházejí v horní části pěchované tyče a směrem dolů teplota klesá. Rozdíl mezi spodní 

plochou a nejvíce namáhanou částí tyče je 60 °C. 

 

 

Obr. 30 Průběh teplot na povrchu tyče ve 2. kroku Obr. 31 Průběh teplot na povrchu tyče ve 26. kroku 
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 Obr. 32 Vybrané body  Obr. 33 Graf závislosti teploty na čase  

 

Závislost teploty pro vybrané body (viz. obr. 32) na čase, zobrazuje graf na obr. 33.  

Na tomto grafu vidíme, ţe nejvíce se zahřála oblast v bodě 1, kde se teplota zvýšila o 10 °C. 

Oblast v bodě 2 má zpočátku podobný průběh, ale teplota má zde na konci 1154 °C. Oblast 

v bodě 3 má po celou dobu pěchovací operace konstantní teplotu 1150 °C. Teplota se nejdříve 

zvýšila v bodě 4, následně měla konstantní teplotu a v závěru klesla na 1149 °C. V porovnání 

s operací bez maziva, kde se teploty měnily postupně, se teploty v této operaci mění skokově. 

Hodnota intenzity napětí ve druhém kroku rovnoměrně přecházela od spodní plochy 

k horní, kde byla 1,5. Nejvyšší napětí se zpočátku nacházelo na okraji spodní plochy.  

Na obr. 34 vidíme napětí uţ ve 13. kroku a průběh je zde zcela rovnoměrnější, i přesto však 

rozdíl mezi nejmenším a největším napětím je necelých 100 MPa. V posledním kroku jsem 

zaznamenal oproti kroku 13 sníţení napětí ve většině částí. Na spodní ploše pěchované tyče 

došlo ke změně o přibliţně 60 MPa (obr. 34, 35).   

 

  

Obr. 34 Průběh napětí na povrchu tyče ve 13. kroku Obr. 35 Průběh napětí na povrchu tyče ve 26. kroku 
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Obr. 36 Graf závislosti intenzity napětí na čase 

 

Intenzita napětí (obr. 36) v bodě 1 a v bodě 2 má na počátku stejný průběh. V  bodě 2 

nabývá hodnoty 83,89 MPa a dále klesá k 40 MPa, zatímco v bodě 1 nabývá hodnoty 92,04 

MPa a klesá k 70 MPa. V bodě 3 je nárůst intenzity napětí přes 40 MPa a následný pokles na 

1,97 MPa. Ve 4. bodě je nárůst intenzity napětí nejrychlejší k 65 MPa, následuje pokles  

na 20 MPa. 

Z pohledu deformace je mezi 2. krokem a krokem posledním (obr. 37) velká změna. V 

2. kroku nedosahují hodnoty ani 0,1. V posledním kroku uţ nejvíce namáhané části dosahují 

hodnoty 1. Jedná se o okraj horního průměru válce, který byl i ve 2. kroku nejvíce 

namáhaným místem. 

 

 

 Obr. 37 Intenzita deformace v posledním kroku Obr. 38 Graf závislosti intenzity deformace na čase 

 

Na grafu závislosti intenzity deformace na čase (obr. 38) vidíme, ţe ţádný z vnitřních 

bodů nepřesáhl hodnotu 1. Nejvyšší hodnoty tj. 0,75 dosáhl bod 1, nacházející se v horní 

části. Bod 2 dosáhl 0,3, coţ je téměř dvojnásobná hodnota bodu 4. Bod 3 nedosáhl ani 0,05. 
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Dále jsem vytvořil řezy, které procházejí středovou rovinou ve směru pěchování. Tyto 

řezy znázorňují deformace uvnitř pěchované tyče ve vybraných krocích. Dále jsem sestrojil 

sítě, které procházejí ve stejné rovině jako řezy. Sítě potvrzují deformace v jednotlivých 

oblastech. V 5. kroku se největší deformace nachází ve spodních zaoblených rozích (obr. 39), 

to se v síti projevilo sbliţujícími se vrstevnicemi v těchto místech (obr. 42). V kroku 20. se 

největší deformace nachází ve zmíněných rozích a dále pak v horní rozšířené části (obr. 40). 

V těchto částech sítě se vrstevnice přibliţují k sobě a vytváří tak hustší oblasti vrstevnic  

ve více namáhaných místech deformací (obr. 43). Rovněţ to potvrzují i deformace 

v posledním kroku na obr. 41 a tomu odpovídající síť na obr. 44.  

 

   

 Obr. 39 Řez tyčí v 5. kroku Obr. 40 Řez tyčí ve 20. kroku Obr. 41 Řez tyčí ve 26. kroku 

    

 Obr. 42 Síť v 5. kroku Obr. 43 Síť ve 20. kroku Obr. 44 Síť ve 26. kroku 
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8.3 Vyhodnocení předkovací operace 

Kovaná tyč přichází z pěchovací operace do operace předkovací a to tak, ţe se otočí o 

90°. Vstupní hodnoty do předkovací operace odpovídají výstupním hodnotám z pěchovací 

operace. V 10. kroku (obr. 45) se teplota pohybuje v rozmezí 1058.69 – 1174.66 °C, kdyţ 

největší teplota na povrchu je v oblasti zvětšeného průměru. Jsou zde také viditelné prohlubně 

vzniklé vtlačováním zápustek do tyče. Horní zápustka se samozřejmě dále vtlačovala do 

kovu, kruhový tvar se zplošťoval, aţ došlo k vytvoření tvaru odpovídajícímu obr. 46. Tento 

tvar je jiţ hodně podobný poţadovanému tvaru klíče. Vznikl výronek s teplotou převáţně 

1100 °C, coţ je společně s koncem evolventního zaoblení, kde teplota je přes 1150 °C, 

nejvíce tepelně namáhaná část. Nejniţší teploty se nacházejí na zúţené části. 

 

 Obr. 45 Průběh teplot na povrchu tyče v 10. kroku Obr. 46 Poslední krok předkovací operace 

 

Pro vybrané body (obr. 47) jsem vytvořil graf závislosti teploty na čase (obr. 48). 

Na obr. 47 je vidět ochlazování tyče od zápustek. Tyto ochlazené pásma jsou nejširší v uţších 

místech kované tyče. Teplotou jsou nejvíce namáhany body 2 a 4. Ostatní body mají podobný 

průběh.  

 

 Obr. 47 Vybrané body Obr. 48 Graf závislosti teploty na čase 
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Průběh napětí na počátku operace je v rozšířenější části 60 MPa a v uţší části  

0,25 MPa. Postupně se tento velký rozdíl na větší části povrchu poměrně vyrovnal,  

viz. obr. 48. Největší napětí v posledním kroku (obr. 49) je soustředěno do výronkové části, 

coţ potvrzuje i řez vedený středovou rovinou ve směru kování na obr. 50. 

 

 

 Obr. 49 Kované těleso v 26. kroku Obr. 50 Řez polotovarem v 26. kroku 

Intenzita napětí (obr. 51) překročila téměř ve všech bodech 100 MPa, jen v bodě 4 

této hodnoty ani nedosáhla. Největší intenzita napětí se nachází v bodě 1 a v bodě 5, kde 

se hodnota pohybuje okolo 140 MPa. V bodech 3 a 6 se největší napětí pohybuje okolo 

120 MPa. V bodě 2 napětí postupně roste do 102,4 MPa, poté klesá. Největší výkyvy 

jsou v bodě 3.  

 

Obr. 51 Graf závislosti intenzity napětí na čase 
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Velikost deformace v 1. kroku na většině části byla v rozmezí 0,036 – 0,7. Největší 

deformace na začátku byla po okraji spodní plochy a hodnota deformace zde byla kolem 1. 

V nejrozšířenější části byla deformace kolem 0,7 a část uţší byla namáhána nejméně. Největší 

deformace v daném kroku vznikala v místech největších změn tvaru, tj. v místech vtisku 

zápustek do kovu. V posledním kroku se největší deformace nacházela v oblasti výronku, coţ 

je patrné na obr. 52. Největší deformace dosáhl bod 3, a to 1,54. Naopak nejniţší deformace, 

která se nachází na uţší části klíče, nedosáhla ani v posledním kroku 1. Ve výronkové oblasti 

se nachází největší hodnota deformace, která se pohybuje okolo hodnoty 2,5 (obr. 53).  

 

  

 Obr. 52 Průběh napětí v posledním kroku Obr. 53 Graf závislosti intenzity deformace na čase 

 

8.4 Vyhodnocení dokovací operace 

Dokovací operace se prováděla, aby se dostalo poţadovaného tvaru. Tyto změny ve 

tvaru však nejsou uţ tak velké, jako tomu bylo v předcházejících operacích. Rovněţ i teploty 

se uţ moc nezměnily. Teplota se nejvíce změnila v oblasti výronku, kde byla 1180 °C (obr. 

54). Na klíči se nejvyšší teplota nachází na konci evolventy i na jejím nejvyšším místě je 

teplota 1100 °C. 
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 Obr. 54 Rozloţení teplot v poslední dokovací operaci Obr. 55 Vybrané body 

 

Pro vybrané body (obr. 55) jsem vytvořil graf závislosti teploty na čase (obr. 56). 

Teplota v bodě 4 je největší a má po celý průběh dokovací operace podobnou hodnotu. Stejně 

tak i bod 1 má po celou dobu dokovací operace konstantní teplotu. Nejchladnějším místem je 

bod 7. 

 

Obr. 56 Graf závislosti teploty na čase 

 

Intenzita napětí je nejvyšší v 5. kroku, a to v oblasti výronku. V oblasti klíče dosahuje 

deformace záporných hodnot (obr. 57). Napětí se šíří od nejvyšší části klíče ke kraji výronku a 

od záporných hodnot po hodnoty kladné. 
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 Obr. 57 Průběh napětí v 5. kroku dokovací operace Obr. 58 Závislost intenzity napětí na čase 

 

Graf závislosti intenzity napětí na čase (obr. 58) nám udává závislost intenzity 

napětí na čase. Intenzita napětí roste, ke konci dokovací operace poklesne. Tento 

průběh křivek je podobný ve všech bodech. Rozdíl mezi největším a nejmenším 

napětím ve vybraných bodech přesáhl 20 MPa.  

I průběh deformace v dokovací operaci se v jednotlivých krocích moc nezměnil. 

Největší deformace je v oblasti výronku přechodové části uţší na část širší (obr. 59). Tomu 

odpovídá graf na obr. 60, ve kterém je průběh intenzity deformace v jednotlivých bodech 

znázorněn křivkami. Na těchto křivkách nejsou znatelné výchylky a křivky mají téměř tvar 

přímek.  

 

 

 Obr. 59 Intenzita napětí v 5. kroku Obr. 60 Graf závislosti intenzity deformace na čase 
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9. Závěr 

V této bakalářské práci jsem se zabýval v teoretické části brzdovým klíčem, který je 

velmi důleţitou součásti vzduchotlakých brzd nákladních automobilů. Nejdříve jsem 

pozornost věnoval brzdovému zařízení z pohledu jeho funkce a stavby. Dále jsem se zabýval 

způsobem výroby brzdového klíče vyráběného zápustkovým kováním i některých dalších 

komponentů automobilů. 

Hlavním cílem byla experimentální část, ve které jsem pozoroval změny chování 

z hlediska teploty, intenzity napětí a intenzity deformace při jednotlivých kovacích operacích 

pomocí počítačového softwaru. Pro vybrané body kované tyče jsem vytvořil graf závislosti 

jednotlivých pozorovaných veličin na čase.  

Z pozorování chování kované tyče jsem usoudil, ţe brzdový klíč vyráběný zápustkovým 

kováním za zvolených parametrů jako je teplota ohřevu, zvolený tvar zápustek, tlak lisu aj., je 

správně zvolený způsob výroby, protoţe nejvíce namáhaná místa se nacházejí v oblasti 

výronku, který se odstřihne. Vzniká tak výkovek poţadovaných vlastností. Tyto vlastnosti se 

dále budou upravovat po skončení kovacích procesů nuceným ochlazováním pomoci 

ventilátorů. Po ochlazení se vlastnosti dále budou upravovat tepelným zpracováním. 
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