
T V Á Ř E NÍ – strojírenská technologie

• Tváření: - objemové (např. kování, protlačování, kovotlačení, atd.)

- plošné: 
- stříhání

- ohýbání

- tažení (lisování)

- lisování karosářských dílů

Dále bude pozornost soustředěna na objemové tváření



středověk



Volné kování –
průmyslová revoluce



Kování volné z ingotu

DIN EN 10 2043-1 Výkovky, rozměrové TOL
(drop / press forging), dle: hmotnost, materiál, tvarová složitost
L, š, v, tl. 
Rovinnost, přímost, centrování, úkosy, rádiusy, otřepy, žebra, .…



Umělecké kovářství



Umělecké kovářství

Výheň + kovářské uhlí (antracit)

Kovadlina na špalku (písek)
Kladivo (a)
Přitloukací kladivo (a)
Kleště
Štoudev s vodou 
Hamr  event.  buchar



Nástroje pro umělecké kování

Do ruky:
Sekáče
Oblé prodlužováky
Průbojníky
osazovací kladiva
Sedlíky,
Atd., atd…….

Do kovadliny:
Babky
Průbojníkové desky
Utínky, špičky
Zápustky, rohatiny,
Atd, atd………



Nástroje pro 
umělecké kování

Tzv. „Puncny“ – tj. „raznice“ (Bunzen)
rýhováky, zrniče, raznice, hladíky, 
nástroje pro cizelování, atd, atd….. 



Umělecké kovářství – některé operace 



Následuje cvičení



Úvod k tématu posuzování „Q“ v AP

• Co potřebujeme vědět, když chceme posoudit stav kvality produkovaných dílů ???

• Musí tu být daná kritéria! 

• P L P (Produktion Lenkung Plan), nebo-li CP (Control Plan) – ten zahrnuje návod na 
posuzování (měření) kvality pro:

• - všechny procesy dané výrobkové skupiny,

• - zahrnuje i vstupní kontrolu

• - výstupní kontrolu

• - opakované uvolnění výroby

• - je podkladem pro tvorbu „Check-listu“ pro výrobkový audit.

Tedy naprosto podrobně popisuje CO, KDO, KDE, ČÍM, JAK kontrolovat a jaký zápis a kam o 
tom udělat.

Kdo vytvoří ten PLP??? Vytvoří to projektová kvalita dodavatele.

Nicméně na jednotlivá příslušná pracoviště v daných procesech se dostane jen v ý p i s  z PLP 
v podobě Kontrolních návodek.

A k tomu tu jsou ještě pracovní návodky – aby operátor věděl, co na tom pracovišti má 
vlastně dělat, jak příslušnou operaci provést.



Otázka je, jak projektová kvalita dodavatele ví, co do toho PLP dát…..
To musí říct zákazník – a partnerem pro komunikaci s dodavatelem je NÁKUP (Beschafung/Purchasing) 
zákazníka!
Nákup předá dodavateli, mimo jiné,  veškerou potřebnou technickou dokumentaci, tj.:
Výkresy (odkaz na Hyper-KVS), Lastenhefty na díl (LAH), CAD-data, normy, event. PDM listy, apod…… 
Zde    k o n s t r u k t é r  jednoznačně definuje své požadavky na kvalitu dílu (rozměry, materiál).
LAH je pro vývojového dodavatele, který má dohodnutou volnost v konstruování – ta volnost je daná dle KVV a 
je v nominačním dopise.
KVV tzv. Dohoda o odpovědnosti za koncept 

Opakované uvolnění výroby, než spustím výrobu, musím mít jistotu, že vyrábím kusy v požadované kvalitě!!!
Provede buď oprátor výroby (kvalitář musí potvrdit) nebo nejlépe přímo pracovník útvaru kvality.
Kdy uvolňuji?
-začátek výrobní dávky
-začátek směny
-výměna operátorů
-změna procesních parametrů
-jiná šarže vstupního materiálu
-po odstávce delší než daná časová prodleva
-apod., atd. ......

Výsledkem jsou tzv. nastavovací kusy (nepočítat do zmetků!!) – vyhodit do červené bedny, pak tzv. 1.kus, který je uložen na 
definovaném místě a po skončení dávky jde do toku dílů jako kus poslední. Musí být na něm (u něj) zapsán datum a hodina 
uvolnění + podpis člověka odpovědného za uvolnění.

A začínáme  - V Ý K O V K Y 



Starověk 
tzv. „damascénská ocel“



Zhotovení ideálního předkovku či polotovaru o proměnném průměru



Kovárna SK

Všude jen indukční ohřev



Kování strojní 
zápustkové



Výrobková skupina: Výkovky

• Procesní kroky, např.:
• 1-Dělení polotovaru
• 2-Tváření za tepla
• 3-Tryskání, čištění
• 4-Kontrola trhlin – magnetická metoda
• 5-Vířivé proudy (trhliny, struktura) – event. UZ a RTG – vnitřní dutiny
• 6-tepelné zpracování (indukční kalení, zušlechťování, cementace,….)

Opakování:
Posouzení kvality – každý procesní krok:

• 1-vstupní polotovar
• 2-soustava stroj-nástroj
• 3-procesní parametry
• 4- kvalita výkovku

Výroba polotovaru – jak???? A kde????



Sortiment kovárny - SK



Klikový hřídel – výkovek, postup 



Zápustka pro klikový hřídel



Klikovky – 3V a 4V

Dodavatel: 
polotovar = válcované tyče různého průměru.
Prokázání „Q“: 

Každá šarže s atestem 3.1 !!!
(zejména chemie, struktura, rozměr, povrch)
Zákazník si ověřuje ve vlastní laboratoři dle zkušeností s dodávanou „Q“.

Dodavatel: platný certifikát QMS IATF 16949 
ISO 14001, VA (dle VDA 6.3) min „B“.

– mimo jiné kvůli povrchu nutná defektoskopie - Vířivé proudy! 
(tedy nutno zařadit proces „loupání“- odstranit povrchové trhliny) 

VSTUP



EN 10 204, srpen 2005 

kovové výrobky – druhy dokumentů kontroly

2.2

specifikovaná kontrola (specific inspection)2)

kontrola před dodávkou, prováděná podle předpisu na výrobek. Provádí se na výrobcích určených

k dodávání nebo na výrobcích zkušební jednotky, ze kterých dodávané výrobky tvoří část této zkušební
jednotky, pro ověření, zda výrobky zkušební jednotky splňují požadavky objednávky

4 Dokumenty vystavené na základě specifikované kontroly

4.1 Inspekční certifikát „3.1“

Dokument vydaný výrobcem, ve kterém výrobce potvrzuje, že dodávané výrobky jsou v 

souladu

s požadavky objednávky, a ve kterém uvádí výsledky zkoušek.

Zkušební jednotka a prováděné zkoušky jsou uvedeny v předpisu na výrobek, úředních 

předpisech, příslušných technických předpisech a/nebo v objednávce.

Dokument je potvrzen oprávněným zástupcem výrobce nezávislým na výrobních útvarech.

Výrobce může přenést na inspekční certifikát 3.1 výsledky zkoušek získané specifikovanou 

kontrolou na použitých prvotních nebo vstupních výrobcích, za předpokladu, že výrobce používá 
postupy sledovatelnosti a může poskytnout potřebné odpovídající dokumenty kontroly.



Kovárna  ŠK - kování strojní, zápustkové: klikové lisy a příčné klínové válcování

2) Kvalita výkovku (metody ET,PT,UT,VT):  
1)rozměry
2)Provedení  (Přesazení, povrch…) – vizuální  kontrola
3)Trhliny – viz.: metody
4)Struktura (zrno, jeho velikost, rozložení, nečistoty….)
5) Mechanické vlastnosti: Rm, Rp, HB,HV

1) polotovar – tyč hlavně povrch –
DIN EN ISO 9443 (třída „C“, býv. EN 10 221))

(Vířivé proudy- event. loupat povrchovou vrstvu -
odstranit povrchové trhliny – pro kliky) 

Polotovar – Cpk – na délku / hmotnost

Q:

Viz. Dále !



Kovací linka – transfer - postupový lis ozubená kolečka
polotovar: cementační oceli
polotovar řezaný : 0,3 – 0,8 kg 

Bezvýronkové kování

Otryskání okují - tryskače



100x, zrno 8/9                        100x, zrno 5/6

Metalografie dle DIN EN 10 247
1) velikost zrna 
2)mikro-čistota: 
(sulfidy, hlinitany, silikáty, vměstky, atd.

viz. Dostupná literatura 

Q:

Požadovaná struktura – viz. Příslušné normy



• Složení: C=0,15-0,23; + další legury

Teplota výkovku

nesmí klesnout pod 

630°C !!!

– pozor na bainit !!! 



Výkovky – NDT zkoušení

• Ultrazvuk (UT): metoda impulzní odrazová, sonotroda, odraz vln od vady –
vyhodnocení

• Vířivé proudy (ET): posouzení homogenity a shodných vlastností ve všech 
částech materiálu. El-mag pole, charakterist. Křivka na screen – posouzení s 
etalonem.

• Magnetická prášková (MPI): na povrchu Fe-piliny, el-mag. pole – zviditelnění 
necelistvostí – mag. tok se zakřiví.

• Kapilární (PTI):  indikační kapalina (Fe) na povrch dílu, penetrace do trhlinek 

(magnetické pole) , zviditelnění trhlin v UV světle, tzv. „Inkar“.
Nastavení a kontrola: 
„MTU měrka“ – kontrola kvality kapaliny , (koncentrace prášku, apod.), 2 strany – různé vlásečnice

„Bertholdova měrka“- kontrola funkce magnetizace v Inkaru – viditelné trhlinky ve 2 kolmých 
směrech.

• Vizuální (VT): vizuální kontrola (např. svary, výkovky, odlitky, apod.)

• Kvalifikace kontrolora, nedestruktivní zkoušení, dle DIN EN ISO 9712:
• Level 1 – pracuje dle instrukcí
• Level 2 – nastavení parametrů a interpretace výsledků, píše instrukce
• Level 3 – řídí pracovníky L1,L2, zodpovědnost za NDT zařízení, školitel



DIN EN 10 247 Metalografie
1) velikost zrna mikro-čistota:

(sulfidy, hlinitany, silikáty, atd.)

vměstky celkem:

Povrch:  EN 10 221, opravy svařováním nepřípustné, povrch polotovaru loupaný (loupe dodavatel).

- Po vykování a zchlazení nutné otryskání okují
- Potom lze Defektoskopie – NDT zkoušení  (Inkar)

(mělké trhlinky vybrousit – jinak šrot)



Výhradně robotická manipulace





Kontrolní otázky – sestrojte 
diagram „Ishikawa“ pro kování

Domácí úloha: sestrojte diagram „příčiny a následku“  (Ishikawa) pro 
zápustkové kování za tepla, definujte základní vady výkovku :
Faktory: Lidé, stroj, technologie, nářadí, materiál 


