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VOLBA ÚCHYLEK ROZMĚRŮ A TVARŮ
Úchylky rozměrů a tvarů zahrnují:
• úchylky rozměrů
• přesazení
• otřep
• prohnutí
Mezní úchylky a tolerance rozměrů výkovků se stanoví podle stupně přesnosti výkovku z
největších rozměrů výkovku ve směru kolmém k rázu a ve směru rázu. U nerotačních tvarů je
největší rozměr výkovku ve směru kolmo k rázu definován střední hodnotou součtu největší
šířky a délky výkovku. Norma ČSN 42 9030 rozeznává 5 stupňů přesnosti výkovku, které
jsou označované 3 až 7 (tyto stupně přesnosti nemají nic společného s ISO).
Stupně přesnosti výkovku se volí podle oborového číselníku výrobků a podle požadované
přesnosti výroby. Určuje se tvarový druh, tvarová třída, tvarová skupina a technologické
hledisko kování - viz. tabulka 7 ČSN 42 9030.

Tvarový druh 4 značí výkovky kruhového přůřezu plné, 5 - výkovky kruhového přůřezu
duté, 6 – výkovky hranolovitých tvarů plné i duté, 7 – výkovky kombinovaných tvarů plné i
duté, 8 – výkovky s ohnutou osou.
Technologické hledisko 1 značí výkovky s dělicí plochou ve směru hlavní osy (kování na
výšku) souměrné, 2 – dtto, ale výkovky nesouměrné, 3 – výkovky s dělicí plochou kolmou na
hlavní osu výkovku (kování na plocho) souměrné, 4 – pro výkovky nesouměrné, 6, 7, 8 platí
pro kování na vodorovných kovacích lisech.
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Tvarová skupina se přiřazuje podle štíhlostních a dalších poměrů.
Výkovky druhu 4, 6 a 7 kované na plocho (technologické hledisko 1, 2) jsou zásadně
děleny na výkovky bez otvoru (skupina 1 až 4) a výkovky s otvorem (skupina 5 až 8).
Výkovky kované na výšku (technologické hledisko 3, 4 a 5) a výkovky kované na
vodorovných kovacích lisech jsou zásadně děleny na výkovky plné (skupina 1 až 4) a na
výkovky duté (skupina 5 až 8). Výkovky se dále dělí na nízké a vysoké, nebo krátké a dlouhé,
třídí se podle vzájemných poměrů výšek, průměrů atd. Další podrobnosti, obrázky a
vysvětlivky viz ČSN 42 9002.
Příklady jednotlivých druhů a tříd výkovků
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Způsob odečítání mezních odchylek a tolerancí rozměrů výkovku
Po správném zatřídění výkovku podle tvarové složitosti se v normě 42 9030 tab.7 odečte
stupeň přesnosti pro dané provedení, a to jak ve směru kolmém, tak i rovnoběžném s rázem.
V příslušných tabulkách 8 až 12 jsou v normě udány mezní úchylky a tolerance.
Hodnoty mezních úchylek udávané v tabulkách platí pro vnější rozměry. Z celkové
tolerance jsou 2/3 mezní plusová úchylka a 1/3 mezní minusová úchylka. Pro vnitřní rozměry
platí tytéž hodnoty ale s opačnými znaménky.
Hodnoty mezních úchylek zaoblení hran r a přechodů R jsou dány tab.13 ČSN 49 9030.
Hodnota dovoleného přesazení, dovoleného otřepu a sestřižení je rovna mínusové mezní
úchylce stanovené pro daný výkovek a daný rozměr z úchylek kolmo k rázu z příslušné
tabulky. Hodnota dovolené jehly je rovna plusové mezní úchylce rozměru daného výkovku ve
směru rázu. Dovolený průhyb je dán mínusovou mezní úchylkou stanovenou pro daný
výkovek tepelně nezpracovaný.
Dále jsou reprodukovány nejčastěji použitelné tab. 10 až 12 pro stupně přesnosti 5 až 7.
Např. pro výkovek typu ozubené kolo (Dmax= 70, Hmax = 45), kované na výšku s obvyklou
přesností, zařazené jako 54, platí pro rozměry kolmo k rázu mezní úchylky pro stupeň
přesnosti 5, tj. +1,1 –0,6 a pro rozměry ve směru kování pro stupeň přesnosti 6, tj. +1,8 –0,8.
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VÝKRES VÝKOVKU
Výkres výkovku musí obsahovat všechny nezbytné rozměry a řezy nutné pro konstrukci
dutiny zápustky. Rozměry na výkrese musí obsahovat všechny úchylky rozměrů a tvarů.
V tab.14 ČSN 42 9030 je uveden doporučený zápis hodnot platných pro celý výkovek.
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