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Abstract 

 The technology of die forging  on opposed tup hammers of  400  kJ is  used for the production 
of heavy die forgings weighing from 20 even up to 250 kg in ZTS Dubnica nad Váhom. 

 The article describes a forging line which was installed for the mass production of crank shafts 
having the weight of  approx. 150 kg.  In addition  to mentioned  crank shafts, at  present this line is 
utilized for the manufacuture of several  types of  forgings for which there  are some typical examples 
covered in this lecture. 

 The first  section of this article describes individual technological  devices  of the forging   
line  and  their  projecting layout. 

 The second section includes the analysis of technological possibilities of described  workplace 
giving basic  type  technologies  that  can  be  employed  there on the machines. This part of article 
provides information of various kinds  of forging process applicable  on this  line starting   from the  
most simple process  for circular forgings  from an  upset semi-product in  the single-impression  die up  
to the forging  process for  the most intricated products  that are produced from  a shaped rough forging  
with using the process of preliminary forging. 

 The third section of this article covers the description of individual practical examples of die  
forging having been  done  on  this  line. One of examples presents the forging  method  of a  crank 
shaft  with  the weight of 115 kg  with a preliminary  forging on  the hammer. Furthermore, there is a 
technology  published referring  to  forging the hydraulic hammer  cylinders  with  the  forging  weight  
of 210 kg with  preliminary forging  process  used. Next part of the article describes the forging  
process of a wheel hub weighing 50 kg  that is  forged from a  smith forged blank. The last part of the 
article contains two technologies of die forging for products with a bent  principle axis represented by 
forging  a hook of  155 kg and  a supporting fork of 80 kg for fork-lift trucks. The die forging  of the 
hook is made from smith forged blank which is bent  and die forged. The fork is  made from a blank 
forged on horizontal forging machine  and it is forged on the hammer in developed shape and then it is 
bent. 

 The effort  of authors consists in  informing the readers of  opportunities  how  to utilize the 
existing technological equipment at big changes in the product assortment. 

 

 

Abstrakt 



 Príspevok sa zaoberá popisom kovacej linky pre kovanie ťažkých zápustkových výkovkov 
vyrábaných v spoločnosti ZTS - Metalurgia - Dubnica nad Váhom. Taktiež sú popísané technologické 
možnosti pre kovanie niektorých typických zápustkových výkovkov vyrábaných na kovacej linke. 

 

 

1. TECHNOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA KOVACEJ LINKY 

 Kovacia linka, ktorá je v prevádzke v ZTS a.s. Dubnica, je určená pre kovanie ťažkých 
zápustkových výkovkov, najmä kľukových hriadeľov metódou postupového kovania na protibežných 
bucharoch s následným natáčaním kľúk. 

     Na obr.1 je schéma tejto linky, ktorá pozostáva z nasledovných technologických zariadení: 

1.1. Ohrievacie pece 

kroková plynová ohrievacia pec 

dvojkomorová plynová strkacia pec. 

 

 

1.2. Hydraulické odkujňovače: 

priebežný - umiestnený pri krokovej peci, 

komorový - pri komorovej peci. 

 

 

1.3. Dva protibežné buchary UHG 40000 s energiou úderu 400 kJ. 

1.4. Ostrihovacie lisy: 

kľukový ostrihovací lis LU 1000 

hydraulický lis CKZ 1600 

1.5. Nakrucovací hydraulický lis: 

CLEARING H 200 s maximálnou silou 2 MN s obslužným robotom UNIMATE. 

1.6. Koľajové manipulátory s nosnosťou 500 kg 

 

 

 

 
Obr.1 Schéma linky pre kovanie kľukových hriadeľov 

2. VÝROBNÉ MOŽNOSTI KOVACEJ LINKY 

 Na prevádzkovanom technologickom zariadení sa dajú vyrábať zápustkové výkovky 
kruhových i pozdĺžnych tvarov s hmotnosťou 20 až 500 kg. I keď kovacia linka bola budovaná ako 
jednoúčelové pracovisko pre kovanie kľukových hriadeľov, dnes sa tu vyrába široký sortiment 
výkovkov. Najväčším výkovkom kovaným na tomto pracovisku je kľukový hriadeľ pre motory typu 
Belaz, ktorý má hmotnosť 450 kg a dĺžku cca 2000 mm. 

 Usporiadanie strojov na tejto linke umožňuje použiť tieto typové technológie výroby veľkých 
zápustkových výkovkov: 

 

 

2.1. Kruhové výkovky 



2.1.1. Výkovky jednoduchých tvarov 

 Pri týchto výkovkoch sa používa jednoduchá technológia, ktorá spočíva v pechovaní 
polotovaru na lise CKZ 1600, v kovaní na buchare, v ostrihovaní výronku poprípade v dierovaní na 
ostrihovacom lise CKZ 1600. 

 

 

2.1.2. Výkovky zložitejších tvarov 

 U týchto výkovkov sa nedá dosiahnuť požadovaný tvar výkovku kovaním len v jednej 
zápustke, preto je predchádzajúca technológia kovania rozšírená o predkovanie na druhom buchare. 

 

 

2.2. Výroba pozdĺžnych výkovkov: 

2.2.1. Výkovky s malým rozdielom prierezov 

 Sú to výkovky, ktoré nemajú veľký rozdiel prierezov po dĺžke. To znamená, že tieto výkovky 
sa dajú vykovať bez predkovania v jednej kovacej zápustke. Výroba takéhoto výkovku sa realizuje z 
polotovaru očisteného v odkujňovači kovaním na buchare, nasleduje ostrihnutie výronku na 
ostrihovacom lise. 

 

 

2.2.2. Výkovky s veľkým rozdielom prierezov 

 Tieto výkovky sú tvarovo najzložitejšie druhy kovaných polotovarov. Jedná sa o výkovky, 
ktorých prierez po dĺžke výkovku je veľmi premenlivý. To znamená, že sa bez predkovania nedajú buď 
vôbec vykovať resp. sa síce dajú vykovať, ale nedosiahne sa požadovaná kvalita výkovkov a spotreba 
materiálu je vysoká. Preto typová technológia takéhoto výkovku je nasledovná: 

 Očistenie polotovaru od okovín v hydraulickom odkujňovači, predtvarovanie na lise 
CKZ 1600 alebo na buchare, kovanie na hotovo pod bucharom a ostrihnutie výkovku na ostrihovacom 
lise. 

 U všetkých spôsobov kovania je možné samozrejme použiť i menej efektívnu metódu 
viacnásobného kovania v jednej zápustke s viacnásobným ostrihovaním výronku. V prípade potreby je 
možno použiť aj kalibrovanie ostrihnutého výkovku priamo v kovacej zápustke alebo v kalibrovacej 
zápustke pod ostrihovacím lisom. Predtvarovanie polotovaru pod lisom CKZ 1600 môže obsahovať 
klasické predkovanie v predkovacej zápustke, pechovanie polotovaru v pechovacej zápustke resp. 
medzi kovadlami, ohýbanie. Veľká upínacia plocha tohto stroja umožňuje v prípade potreby použiť 
súčasne aj niekoľko spôsobov predtvarovania. 

 V prípade potreby sa používa ako východzí polotovar tvarový predkovok vyrobený voľným 
alebo zápustkovým kovaním. 

 V ďalšej časti článku je uvedených niekoľko konkrétnych príkladov výroby veľkých 
zápustkových výkovkov na kovacej linke popisovanej v prvej časti článku. 

 

 

3. TECHNOLÓGIA POSTUPOVÉHO KOVANIA 

 Základný princíp tejto metódy zápustkového kovania spočíva v postupnom kovaní výkovku v 
niekoľkých dutinách zápustky. Táto metóda sa používa pri kovaní výkovkov zložitejších tvarov, ktoré 
sa nedajú vykovať v jednodutinovej zápustke bez predkovania, ako sú napr. výkovky kľukových 
hriadeľov. V mnohých prípadoch sa táto metóda kovania používa aj pri kovaní veľkých sérií výkovkov 
z dôvodu zvýšenia životnosti kovacieho náradia a výrobnosti. 

 

 



3.1. Kovanie kľukových hriadeľov 

 Kľukové hriadele pre naftové motory nákladných automobilov patria medzi najzložitejšie 
vyrábané zápustkové výkovky a aj požiadavky na ich kvalitu sú maximálne. Z uvedených dôvodov 
musí byť technológia kovania prispôsobená týmto podmienkam. 

 V nasledujúcej časti je popísaná technológia kovania výkovku šesťvalcového naftového 
motora pre autobus IKARUS, ktorého ojničné čapy sú pootočené voči sebe o 120, s montovanými 
protizávažiami. Dĺžka výkovku je 1100 mm, hmotnosť 115 kg, materiál 15 230. 

     Tento výkovok sa kuje na popisovanej kovacej linke touto technológiou: 

ohrev sochorov o hmotnosti 135 kg v krokovej ohrievacej peci, 

očistenie od okovín v hydraulickom priebežnom odkujňovači, 

kovanie na protibežnom buchare UHG 4000 v predkovacej zápustke, 

kovanie na protibežnom buchare UHG 4000 v dokovacej zápustke na hotovo, 

ostrihovanie výkovku na hydraulickom lise CKZ 1600. 

 Po vykovaní sa výkovok tepelne spracováva v priebežnej linke EBNER, kde sa v zavesenom 
stave postupne normalizuje, kalí a popúšťa. Ak sa pri kalení skriví, tak sa pred popustením rovná. 
Tvrdosť výkovkov sa kontroluje na oboch koncoch každého výkovku. Potom nasleduje pieskovanie 
výkovkov a dodávka k zákazníkovi. Tvar výkovku a predkovku tohto kľukového hriadeľa sú na obr.2 

 

 

3.2. Kovanie valcov hydraulických kladív 

 Sú to veľkorozmerové členité výkovky z materiálu 31CrMo12 o hmotnosti 210 kg, s 
vysokými požiadavkami na povrchovú a vnútornú kvalitu a s malými polomermi zaoblenia rohov 
výkovku. Kovaním týchto výkovkov len v jednej zápustke sa nedá dosiahnuť požadovaná kvalita a 
životnosť zápustky. 

 Z týchto dôvodov sa používa pre kovanie telies hydraulických kladív táto technológia (pozri 
obr.3.): 

ohrev polotovarov (227 kg) v komorovej strkacej peci, 

napechovanie polotovaru na lise CKZ 1600, 

kovanie predkovku v predkovacej zápustke na protibežnom buchare UHG 4000, 

ostrihnutie predkovku pod lisom LU 1000, 

kovanie výkovku na protibežnom buchare UHG 4000 v dokovacej zápustke, 

ostrihnutie výkovku na lise CKZ 1600. 

 Výkovky sa po vykovaní zušľachťujú a pieskujú. Zavedením tejto technológie bolo možné 
splniť prísne požiadavky na povrchovú a vnútornú kvalitu výkovkov. 

 

 

 

 
 

 
 

 
Obr.2 Výkovok, predkovok " KH IKARUS " 

 



 

 

 

 

 
 

 
Obr.3 Teleso hydraulického kladiva 

4. TECHNOLÓGIA KOVANIA Z TVAROVÉHO PREDKOVKU 

 Táto technológia sa aplikuje pri kovaní zložitých výkovkov s veľkou dĺžkou a premenlivým 
prierezom po dĺžke a poprípade aj s ohnutou osou. Taktiež sa používa pri kovaní výkovkov, ktoré majú 
tvar s veľmi veľkým rozdielom prierezov. 

 Nevýhodou takejto technológie je vysoká energetická náročnosť a pracnosť, pretože výkovok 
sa vyrába na dva ohrevy. 

 V nasledujúcich častiach je uvedených niekoľko praktických príkladov kovania takouto 
technológiou, ktoré sa realizovali na kovacej linke v ZTS a.s. Dubnica. 

 

 

4.1. Kovanie náboja predného kolesa 

 Tieto výkovky majú relatívne veľký prierez príruby a tenký čap. Pechovaním nie je možné 
vykovať požadovaný predkovok, lebo pomer dĺžky potrebného polotovaru k jeho prierezu prekračuje 
dovolenú hodnotu. Preto sa potrebný predkovok kuje voľným kovaním z kruhového polotovaru, na 
konci ktorého sa vykuje v kovadlách pod bucharom tenký čap. 

 Technológia výroby týchto výkovkov je nasledovná (pozri obr.4.): 

Voľné kovanie predkovku o hmotnosti 55 kg pod bucharom PB 1600 v tvarových kovadlách - táto 
operácia sa realizuje mimo popisovaného pracoviska, 

predkovky sa ohrievajú v komorovej strkacej peci, 

ohriaty predkovok sa vkladá priamo do zápustky protibežného bucharu UHG 4000 a kuje sa na 
hotovo v polohe čapom hore z dôvodu lepšieho dotečenia tenkého čapu a ľahšiemu odstráneniu 
okovín, 

ostrihnutie výkovku sa robí na lise CKZ 1600. 

     Výkovky sa vyrábajú z materiálu 15 230, majú hmotnosť 50 kg a dodávajú sa zákazníkovi žíhané a 
pieskované. 
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Obr.4 Predkovok a) a výkovok b) náboja predného kolesa 

 

 

4.2. Kovanie hákov 



 Sú to výkovky zložitého tvaru s rozdielnym prierezom po dĺžke a s ohnutou osou. Výkovok je 
z materiálu 25CrMo4 a má hmotnosť 115 kg. Kuje sa z tvarového predkovku, ktorý má ohnutú os a 
rozdielny prierez po dĺžke. Vyrobiť takýto predkovok na popisovanej kovacej linke nie je možné, preto 
sa najskôr vyrobí voľným kovaním predkovok s priamou osou, ktorý má po dĺžke premenlivý prierez. 
Tento predkovok sa po ohriatí najskôr ohne v ohýbacej matrici do požadovaného tvaru a potom sa kuje 
v zápustke na protibežnom buchare. 

     Technológia kovania hákov je nasledovná (pozri obr.5.): 

voľné kovanie predkovku o hmotnosti 135 kg na buchare PB 1600, v tvarových kovadlách 

ohrev predkovkov v komorovej strkacej peci, 

ohýbanie ohriateho predkovku v ohýbacej matrici pod lisom CKZ 1600, 

kovanie na protibežnom buchare UHG 4000 s prvým výronkom, 

ostrihnutie výkovku na lise CZK 1600, 

kovanie na protibežnom buchare na hotovo, 

ostrihnutie výkovku na lise CKZ 1600, 

kalibrovanie výkovku v zápustke na protibežnom buchare. 

 

 
Obr.5 Predkovok a) a výkovok b) háku 

 

 

4.3. Kovanie nosných vidlíc 

 Vidlice pre vysokozdvižné vozíky sa vyrábajú obvykle z voľných výkovkov. Na uvedenej 
linke sa kovali takéto vidlice aj v zápustke. Hmotnosť výkovku je 80 kg, materiál 13 320, rozvinutá 
dĺžka vidlice je 2000 mmm. Polotovarom je tvarový predkovok vyrobený na vodorovnom kovacom 
stroji typu LHK 800. 

     Technológia kovania vidlíc je (pozri obr.6): 

ohrev konca tyče priemeru 100 mm v štrbinovej peci, 

napechovanie hlavy na koniec tyče na vodorovnom kovacom lise HKS 800 - mimo popisovanej 
linky, 

ohrev predkovkov v komorovej strkacej peci, 

kovanie rozvinutého tvaru vidlice v zápustke na protibežnom buchare UHG 4000, 

ostrihnutie výkovku na lise CKZ 1600, 

ohýbanie vidlice na dvakrát pod lisom CKZ 1600. 

 

 
 

 
Obr.6 Napechovaný polotovar a), výkovok v rozv. tvare b), výkovok v koneč. tvare c) 

 

 

 

 

 



 


