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Abstrakt 
 
Tato bakalářská práce obsahuje přehled metod pro nekonvenční tváření plechů a trubek, 

respektive metod tváření nepevným prostředím. Patří sem technologie tváření elastomery, 
tváření pomocí kapaliny, vysokorychlostní tváření a tváření s ohřevem. Dále jsou zde 
podrobněji prezentovány vybrané způsoby pro nekonvenční tváření dílců z trubek pomocí 
kapaliny: nízkotlaký, vysokotlaký a postupový hydroforming. Následně jsou tyto metody 
porovnány z několika hledisek dle dostupných internetových zdrojů. 
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Abstract 
 
This bachelor thesis contains the summary of methods for unconventional sheet metal 

forming and tube forming, especially in flexible tools. There are some technologies such as 
rubber pad forming, hydroforming, high-speed forming and hot forming presented. In next 
part of the work there are three hydroforming methods for tube components described: low-
pressure, high-pressure and pressure-sequence hydroforming. Finally there is comparison of 
these technologies according to several aspects by available web sources. 
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1 Úvod 
 
Cílem pro vypracování bakalářské práce bylo vytvořit přehled metod pro nekonvenční 

tváření plechů a trubek, respektive metod tváření nepevným prostředím, a podrobněji 
prezentovat vybrané způsoby pro nekonvenční tváření dílců z trubek. 

 
Nekonvenční metody nejsou ve výrobě příliš využívané, plošnému tváření stále 

dominují běžné metody tváření v pevných nástrojích. Při jejich aplikaci například 
v postupových nástrojích nebo na lisech s transferem materiálu (obr. 1.1) se dosahuje velmi 
krátkých výrobních cyklů, kdy na jeden zdvih nástroje připadá jeden nebo více hotových 
výrobků. Nekonvenční metody se proto využívají v případech malosériové výroby, kdy by 
se cena nástrojů znatelně promítla do ceny výlisků, nebo při značné složitosti součásti, která 
by se klasickým způsobem vyráběla na velký počet tvářecích operací. 

V dnešní době se zejména v automobilovém průmyslu zdokonalují technologie tváření 
kapalinou, neboli hydroforming, a technologie tváření za tepla, které se používají pro 
lisování dílců z vysokopevných ocelí a hořčíkových slitin, protože jejich tváření za běžných 
teplot je obtížné. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 1.1  Postupový nástroj pro lisování s transferem materiálu [15] 
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2 Přehled nekonvenčních metod plošného tváření 

 
Mezi nekonvenční technologie řadíme především metody tváření nepevným prostředím. 

Jsou to metody, kdy nástroj má jednu část pevnou, která během tváření nemění svůj tvar, a 
druhá polovina je pružná, měnící tvar během tvářecího procesu. U některých metod může 
být nepevná část nástroje tvořena silovým polem, například u elektromagnetického tváření. 

Mezi nekonvenční technologie patří tváření pryží, tváření kapalinou, vysokorychlostní 
tváření, tváření pomocí ultrazvuku v pevném nástroji, tváření s ohřevem příruby a tváření 
za tepla. 

 

2.1 Tváření elastomery 
 
Tváření elastomery patří mezi nekonvenční metody tváření, a to mezi tváření pružným 

prostředím. Jako pružná část nástroje se používá pryž nebo polyuretan. 
Výhodou pryže je odolnost vůči teplotám až do 200°C a také její nízká cena. Nevýhodou 

může být nižší maximální měrný tlak, který dosahuje 50 až 70 MPa. Pro střihání se používá 
pryž o tvrdosti 95 Sh, pro tažení a lemování se používá měkčí pryž o tvrdosti 70 Sh. 

Dalším elastomerem je polyuretan, jehož výhodou je otěruvzdornost a větší maximální 
měrný tlak až 200MPa. Nevýhodou je malá tepelná odolnost, již při 80°C ztrácí svoje 
vlastnosti. Polyuretan se vyrábí o různých tvrdostech. 

 

2.1.1 Stříhání metodou GUERIN 
 
Tato technologie je vhodná pro různé druhy stříhání, ohýbání a jednoduché tažení. 
Princip metody je založen na elasticitě pryže, která je v ocelové skříni - kontejneru. 

V něm jsou na sobě položeny pryžové desky, každá o tloušťce 20 až 30mm, které nahrazují 
střižnici (obr. 2.1). Vůle mezi kontejnerem a ponornou deskou se pohybuje kolem 1 mm, při 
větší vůli by došlo k zatečení pryže do vzniklé mezery. 

Je možné používat všechny typy lisů, nejčastěji se používá lis hydraulický, lze použít i 
buchar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2.1  Schéma nástroje pro 
                 technologii Guerin 
                 [upraveno podle 1] 
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Ustřižení materiálu lze rozdělit do čtyř fází (obr. 2.2): 
a) dosednutí pryže, přitlačení plechu na horní plochu střižníku 
b) ohnutí plechu přes střižnou hranu, přitlačení okraje na desku 
c) vlivem tahového a ohybového napětí na střižné hraně vzniká na vnější straně 

plechu trhlina 
d) utržení plechu 

 

 
 
 
 
 
Pro zvýšení tahového napětí v plechu lze upravit nástroj připevněním drátu na 

ponornou desku okolo střižníku, nebo podložením střižníku deskou, přes kterou se ohne 
okraj plechu, a tím je mu zabráněno pohybovat se po ponorné desce (obr. 2.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Maximální tloušťky střihaného materiálu:  
Ocel:  tmax = 1 mm 
Dural:  tmax = 1,5 mm 
Hliník:  tmax = 2 mm 
 
 
Výhody a nevýhody metody Guerin 
Velkou výhodou při tváření pomocí elastomeru je levný nástroj, proto se používá 

zejména v malosériové výrobě, kde by se nevyplatilo pořizovat klasický nástroj. Z nástrojové 
oceli je pouze jedna polovina nástroje,  druhá je nepevná, a tak odpadá slícování a seřizování 
nástroje. V jednom nástroji lze kombinovat střihání, lemování, ohýbání a mělké tažení. 
Nástroj lze též snadno opravit, vyměňují se pouze poškozené spodní pryže. Ty se ovšem 
poškozují často, protože u nich dochází k prořezání o otřepy střihaného plechu. Výstřižky 
nejsou prohnuté díky přitlačení plechu na plochu střižníku během střihu. 

Obr. 2.3  Úpravy nástroje pro zvýšení tahového napětí [2] 
 

Obr. 2.2  Proces ustřižení materiálu [upraveno podle 1] 
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Další výhodou je stříhání velkých výstřižků, o ploše až 1 m2, a možnost umístění více 
výstřižků vedle sebe na stejné desce. Jejich vhodným uspořádáním lze zvýšit využití tabule 
plechu. Také lze modifikovat tuto metodu použitím válce namísto kontejneru (obr. 2.4).  

Nevýhodou je velký odpad, kvůli 
minimální šířce okraje 25 mm. Kvalita 
střižné plochy je nízká, protože plech 
v podstatě není odstřižen, ale utržen. 
Proto je někdy nutno přidat obrysové 
frézování výstřižku. 

Dalšími nevýhodami jsou relativně 
dlouhé výrobní časy, omezení tloušťky 
plechu vlivem maximálních měrných 
tlaků elastomeru (viz. výše), a také 
nutnost použít velké hydraulické lisy 
pro vyvození dostatečného tlaku. 

 

 
 
2.1.2 Metoda Marform 
 
Jedná se o metodu tváření pomocí pryže vhodnou pro ohýbání, lemování a mělké i 

hluboké tažení. Oproti metodě Guerin se nepoužívají pryžové desky, ale jeden pryžový blok 
z měkčí pryže o tvrdosti 70Sh, nebo polyuretanový blok. Pro hluboké tažení rotačně 
symetrických i nesymetrických výtažků jsou použity zásuvné přidržovače, které brání 
zvlnění okrajů tvářeného dílce (obr. 2.5). Pro ostatní operace se přidržovače nepoužívají, 
ohybník je připevněn na ponorné desce jako u metody Guerin. 

 
 
 
 
 

 

Obr. 2.4  Ocelový válec s vrstvou elastomeru 
                 odvalující se po desce 
 

Obr. 2.5  Schéma nástroje pro hluboké   Obr. 2.6  Ustavení plechu při lemování 
   tažení metodou Marform 
   [upraveno podle 4] 
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Během tažení působí pryž na celý povrch tvářeného plechu, proto dochází k rozložení 
napětí a tím je umožněno použít vyšší tvářecí síly. Snižuje se tím také riziko vzniku trhlin 
oproti běžným metodám tváření. Proto je touto metodou možno tvářet technologicky složité 
výlisky, jako jsou kuželové nebo parabolické tvary, v jednom tahu. 

Metoda je vhodná také pro lemování plechů. Přitom se s výhodou využívá tepelné 
odolnosti pryže. Před lemováním se předehřeje ohybník i plech na teplotu až 200°C, povrch 
je navíc poprášen například křídou pro lepší skluz materiálu po pryžovém bloku. Tvářený 
plech se ustaví na plochu ohybníku pomocí malých otvorů na kolíky v tažníku (Obr. 2.6). 

Nevýhodou této metody jsou delší výrobní časy. 
 

 
2.1.3 Využití pro zakružování - Dvouválcová zakružovačka 
 
Mimo zakružování klasickými tříválcovými a čtyřválcovými zakružovačkami se využívá 

také dvouválcová zakružovačka. Nástroj má horní válec ocelový, spodní válec je ocelový 
s horní vrstvou polyuretanu o tloušťce 40 ÷ 50 mm (schéma na obr. 2.6). 

Dvouválcová zakružovačka využívá pružné svrchní vrstvy na spodním válci, která se 
působením tlaku od horního válce deformuje (obr. 2.7). Tím vznikají ohybové momenty, 
které zakružují procházející plech. 

Poloměr ohybu zakrouženého plechu závisí na přítlačné síle F0 horního válce na spodní, 
s rostoucí přítlačnou silou se zmenšuje poloměr ohybu. Tato zakružovačka je vhodná pro 
dobře tvařitelné tenké plechy. 

 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 Obr. 2.6  Dvouválcová zakružovačka Obr. 2.7  Detail procesu zakružování 
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2.2 Tváření kapalinou 
 
Tvářecí technologie, které využívají tlaku kapaliny, jsou mezinárodně označovány jako 

hydroforming.  
Oproti tváření elastomery má kapalinové tváření výhodu v možnosti regulovat tlak 

kapaliny během procesu, což u elastomerů nelze. Díky tomu lze plynule řídit rychlost 
deformace dílců a tím optimalizovat výrobu jak z hlediska zamezení defektů, tak i z hlediska 
zkrácení výrobních časů. 

 

2.2.1  Tváření plechů kapalinou 
 
Hydroforming plechů má zřetelné výhody s porovnáním s klasickým tvářením pevným 

nástrojem. První výhodou je levnější nástroj, protože odpadá seřízení a dolícování dvou 
polovin nástroje, které je nezbytné u klasického tváření.  

Další výhodu poskytuje nízké tření membrány o dílec, a tím snadnější skluz materiálu.  
Při tváření bez membrány je tření odstraněno úplně, je ale nutné utěsnit přidržovač, aby 
nedocházelo k úniku kapaliny a tím ke změnám tlaku.  

Největší výhodou je rovnoměrné rozložení tlaku po ploše výlisku. Při tváření pevným 
nástrojem se napětí koncentruje v místech styku plechu s nástrojem. Tlak kapaliny je ve 
všech místech stejný, a působí na celou plochu dílce po celou dobu tváření. Tím se eliminují 
napěťové špičky a snižuje se riziko vzniku defektů. Proto je možno táhnout kuželové, 
parabolické nebo sférické výtažky v jedné operaci. 

 
 

 
 
 

 
Obr. 2.8  Porovnání počtu tvářecích operací pro postupové tváření a hydroforming [5] 
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Nevýhodou jsou relativně dlouhé výrobní časy, prodloužené o dobu nutnou ke zvýšení 
tlaku kapaliny na požadovanou hodnotu. To se projevuje zejména tehdy, pokud jsou na 
výlisku malé vnitřní poloměry, a proto je potřeba vysoký vnitřní tlak pro jejich vytvarování. 
Pro malé série však toto omezení není rozhodující. 

Pro použití v automobilovém průmyslu je velkou výhodou snadné tváření polotovaru 
svařeného z více plechů různých tlouštěk, pevností a tažností. Tento typ polotovaru se 
nazývá Tailored blanks, do češtiny lze přeložit jako „plech na míru“. Při použití pevného 
nástroje by bylo velmi náročné slícování nástroje, tažník a tažnice by musely být tvarované 
dle příslušné tloušťky plechu. Tyto operace při použití hydroformingu odpadají, a tím se 
znatelně snižují náklady na tyto nástroje. 

 
2.2.1.1 Metoda Hydroform 
 
Tato technologie je obdobou metody Marform, jako tažnice se používá kapalina uzavřená 

pryžovou membránou (obr. 2.9). Zatlačováním tažníku proti membráně se zvyšuje vnitřní 
tlak kapaliny, který je během tváření regulován pomocí ventilu na požadovanou hodnotu. 
Kapalina tvaruje polotovar podle tažníku a zároveň jej i přidržuje na celé jeho ploše, proto je 
dovoleno táhnout hlubší a složitější výtažky než u běžných tvářecích technologií. 

Systém Hydroform je vhodný pro hluboké tažení, kdy se používá pevný přidržovač. 
Nástroje pro hluboké tažení jsou univerzální, jejich přestavení pro výrobu jiného výtažku se 
realizuje výměnou tažníku na pohyblivém trnu a výměnou přidržovače. 

Životnost membrány je relativně vysoká, dosahuje 5 až 10 tisíc výtažků. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Obr. 2.9  Schéma nástroje pro    Obr. 2.10  Schéma lisu používaného 
                systém Hydroform                      pro systém Wheelon 
                [upraveno podle 3]          [upraveno podle 3] 
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2.2.1.2 Metoda Wheelon 
 
Tato metoda je obdobou metody Hydroform, s tím rozdílem že tažník není pohyblivý a 

nepoužívá se přidržovač. Stejně jako u systému Hydroform se používá kapalina uzavřená 
membránou, která nahrazuje tažnici a nabalováním na tažník se tváří plech. 

Systém Wheelon je vhodný pro tváření mělkých výlisků, lemování, a snadno se touto 
technologií vytváří například žebrování. 

Pro tuto technologii se používají lisy s horizontální válcovou komorou (obr. 2.10). Vnitřní 
tlaky kapaliny při tváření dosahují až 50 MPa, proto musí mít rám lisu velkou tuhost, což 
zajišťuje vinutí z předepjatého drátu. Nejznámějším výrobcem lisů tohoto typu je švédská 
firma ASEA. 

 

2.2.1.3 Hydromechanické tváření 
 
Proces hydromechanického tváření (HMT) lze rozdělit do tří fází (obr. 2.11). V první fázi 

se po uzavření nástroje zvýší tlak kapaliny na hodnotu při tváření. Tím dojde k deformaci 
plechu proti tažníku, který se v této fázi nepohybuje. V druhé fázi se tažník pohybuje 
směrem dolů, přičemž tlak kapaliny nahrazuje tažnici. Díky první fázi se tlak kapaliny 
nezvyšuje z nulové hodnoty, ale je od počátku tažení roven požadovanému tlaku. Tlak 
kapaliny lze během tváření plynule regulovat pomocí škrtícího ventilu. Třetí fáze HMT je 
kalibrační, kdy dochází ke zvýšení tlaku, a tím ke zpevnění materiálu a snížení zpětného 
odpružení. Při kalibraci je také možno tvářet reliéfy nebo vnitřní poloměry na tažníku, na 
jejichž vytvoření je potřeba vyšší tlak než při vlastním tažení. 

 
HMT je vhodné pro výrobu velkých výlisků o malé hloubce, například části karoserií 

v automobilovém průmyslu, jako dveře, kapoty a podobně. Díky rozložení tlaku po celé 
ploše výtažku a snížení napětí na přechodu dna a stěny výtažku je možné tvářet hluboké 
výtažky s velkým stupněm deformace. Kuželové, sférické a jiné obtížné tvary lze touto 
technologií táhnout v jedné operaci (obr. 2.12). 

Nevýhoda HMT spočívá v nutnosti utěsnění prostoru kapaliny od prostoru tažníku, a 
proto všechny výtažky musí mít přírubu. S těsněním také souvisí zvýšení ceny nástroje a 
metoda se díky složitější konstrukci nehodí pro malosériovou výrobu. Oproti konvenčním 
metodám se prodlužují výrobní časy. 

Výlisky zhotovené touto technologií se vyznačují větší tvarovou přesností a lepším 
povrchem. Při tváření složitých dílců lze dosáhnout snížení jejich hmotnosti při zachování 
tuhosti. 

 
Přehled materiálů vhodných pro HMT [1] 
 
Uhlíkové oceli 
Rm = 280 až 500 MPa 
11 300, 11 301, 11 302, 11 304, 11 305, 11 320, 11 321, 11 342, 11 402 
 
Nerezavějící oceli třídy 17 
Rm = 500 až 700 MPa 
17 240, 17 241, 17 242, 17 246 
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Měď a její slitiny: 
 Rm = 206 až 390 MPa 
ČSN 42 3003.11, 42 3004.11, 42 3005.11, 42 3016.11, 42 3201.11, 42 3202.11, 
42 3210.12, 42 3215.13 
 
Hliník a jeho slitiny 
 Rm = 70 až 100 MPa 
ČSN 42 4003.11, 42 404.11, 42 4005.12, 42 4006.11 
 
Význam doplňkových číslic: 
42 xxxx.11 ... měkký 
             .12, .13 ...hlubokotažný 
 

 

2.2.1.4 Pillow forming 
 
Tato metoda vznikla z technologie paralelního hydroformingu, která se používá pro 

současné tváření dvou dílců. Ty musí mít přibližně stejný obvod před a po tváření, a musí 
být tvářeny stejným vnitřním tlakem. Jde o proces, kdy se využívají dvě pevné poloviny 
formy. Ty jsou k sobě přitisknuty a kapalina je vtlačována mezi sevřené plechy. S výhodou 
se paralelní hydroforming užívá pro tváření vzájemně zrcadlových dílců. 

 
Speciálním případem paralelního hydroformingu je Pillow forming (Pillow = polštář). Při 

něm musí mít přístřihy plechu stejný tvar, protože jsou po obvodě svařeny. Většinou se 
používá laserové svařování, aby nevznikal vystouplý svar. Kapalina je stejně jako u 
paralelního hydroformingu vtlačována mezi svařené plechy, a tím dochází k nafukování tzv. 
polštáře a jeho tvarování podle formy (obr. 2.13). 

Příklad součásti vyrobené touto metodou je na obr. 2.14. Kdyby se tato součást vyráběla 
běžnými metodami, tedy svařením dvou samostatných výlisků, mohly by vzniknout 
odchylky vlivem upnutí v přípravku, nebo vlivem zbytkových napětí v tepelně ovlivněné 
oblasti od svařování. K tomu při použití této metody nedochází, protože plechy jsou svařeny 
ještě před tvářením. Proto se u výlisků dosahuje vyšších přesností. Při nafukování „polštáře“ 
vznikají v celé součásti tahová napětí, a tím se snižuje zpětné odpružení. 

 
 

Obr. 2.11  První a druhá fáze HMT [upraveno podle 5]         Obr. 2.12  Výtažky 
      technologie HMT [8] 
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2.2.2 Tváření trubek kapalinou 
 
Tváření trubek pomocí kapaliny se v dnešní době rychle rozvijí, a s tím se rozšiřuje oblast 

využití těchto metod. Tyto metody dovolují tvářet složité tvary dílců, a to i z vysokopevných 
materiálů, barevných kovů, tenkostěnných trubek a 
jiných polotovarů, které se konvenčními metodami 
tváří obtížně. 

Hydroforming trubek je nejvíce rozšířen 
v automobilovém průmyslu, v poslední době se 
stále častěji využívá pro tváření rámů jízdních kol 
(obr. 2.15). 

Hydroforming využívá tlaku kapaliny uvnitř 
trubky k vytvarování materiálu podle dutiny 
formy. Vnitřní tlak kapaliny dosahuje až 600 MPa. 

 
 
Hydroforming trubek lze rozdělit na několik typů: 
 
1) Nízkotlaký hydroforming 
Tímto procesem nelze výrazně měnit průřez výchozího polotovaru, konečný průřez 

nesmí obsahovat malé poloměry. Je proto vhodný pro tváření dílců jednoduchých průřezů. 
 
2) Vysokotlaký hydroforming 
Je to nejpoužívanější typ tváření trubek kapalinou. Dílec je tvářen vysokým tlakem 

kapaliny, proto může obsahovat malé vnitřní poloměry průřezu, které ovšem zvyšují 
požadavky na hodnotu vnitřního tlaku. U této metody se také používá axiální vtlačování 
materiálu do formy, které eliminuje zeslabení stěny při rozpínání průřezu (obr. 2.16).  Tato 
metoda se používá mimo jiné i při výrobě potrubních tvarovek typu T. 

Obr. 2.13  Schéma systému Pillow forming                 Obr. 2.14  Součást vyrobená  
     [upraveno podle 6]                                         metodou Pillow forming [9] 

Obr. 2.15  Rám horského kola 
tvářený kapalinou [14] 
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3) Postupový hydroforming - anglicky Pressure Sequence Hydroforming 
Jedná se o jednu z nejnovějších metod, tato metoda je patentovaná firmou Vari-Form. 

Skládá se ze dvou po sobě jdoucích kroků (Obr. 2.17). Forma není zcela uzavřena, a do 
trubky je napuštěna kapalina o relativně nízkém tlaku. V prvním kroku se forma zavře, a tím 
se tvaruje dílec podle dutiny. Ve druhém kroku se zvýší vnitřní tlak a tím se dotvarují vnitřní 
poloměry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Podrobněji se těmto metodám věnuji v další části této práce s názvem Metody pro 

tváření trubek kapalinou (str. 23). 

Obr. 2.17  Postupový hydroforming [12]  Obr. 2.18  Hydroforming - výlisky 

Obr. 2.16  Postup při tváření s axiálním stlačením [11] 
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2.3 Vysokorychlostní tváření 
 
Do této oblasti patří metody, při kterých je dílec tvářen vysokými rychlostmi, v některých 

případech až ve stovkách metrů za sekundu. Působí zde značně velké tlaky a tvářecí síly. 
Patří sem explozivní tváření, elektro-hydraulické a elektromagnetické tváření. 
 

2.3.1 Explozivní tváření  
 
Principem této metody je vznik tlakové vlny, která svou velkou rychlostí a silou 

deformuje materiál. Při explozivním tváření se používá nálož umístěná v písku nebo 
v kapalinovém vaku. Jako nálož se používají výbušniny, které mají extrémně krátkou dobu 
hoření. Dále se používají hořlaviny, které mají delší dobu hoření než výbušniny, například 
střelný prach. Lze také použít směs kyslíku s acetylenem. 

Tváření probíhá velkou rychlostí. Při použití trhaviny dosahuje tato rychlost až 250 ms-1, 
pokud je náloží hořlavina nebo plynná směs, pohybují se rychlosti kolem 150 ms-1. Tlaky při 
tváření mohou být až 300 MPa. 

Polotovarem pro tváření je plech nebo trubka. 
 
Nástroj 
Nástroj tvoří betonová forma s povrchovou vrstvou epoxipryskyřice. Pro malé série lze 

použít formu ocelovou. 
Z dutiny formy se musí vysát vzduch, protože při jeho vytlačování vysokou rychlostí by 

došlo k jeho ohřátí a následně k propálení plechu. Nálože jsou umístěny nad tvářeným 
plechem a zasypány zeminou, je možno použít i přidržovač. Při tváření pomocí 
kapalinového vaku je nástroj dělený obdobně jako na obr. 2.20, nálože jsou zavěšeny v ose 
tvářené trubky. 

Při použití plynné směsi acetylenu s kyslíkem je nad tvářeným plechem spalovací 
komora, do které je napuštěna směs a po uzavření přívodu plynů je zapálena. Po tváření se 
z komory odsávají zplodiny hoření. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 2.19  Schéma nástroje 
pro explosivní tváření 
[upraveno podle 3] 
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Použití 
Explozivní tváření se využívá v kusové výrobě rozměrných součástí pro mělké tažení 

nebo radiální vypínání. Je vhodné i pro tváření obtížně tvařitelných materiálů a výrobu 
prototypů. Vyznačuje se minimálními náklady na nástroje. 

Speciální a hojně využívanou aplikací je plátování materiálů, lze jím spojovat nejrůznější 
materiály, a to i metalurgicky nespojitelné. Je průmyslově využíváno od poloviny 60. let. Při 
plátování je kov výbuchem trhaviny vystaven extrémně vysokému tlakovému impulsu. 
Kovem se šíří během krátkého okamžiku tlaková vlna o vysoké amplitudě a vzniká tak 
mechanický spoj promísením obou materiálů na jejich rozhraní. 

 

2.3.2 Elektro-hydraulické tváření 
 
Zdrojem tlakových vln v kapalině je u této metody elektrický výboj v jiskřišti mezi 

elektrodami. Jako zdroj elektrického výboje jsou použity kondenzátorové baterie o velké 
kapacitě, které jsou rázově vybity přes elektrody (obr. 2.21).  

Elektro-hydraulické tváření se používá zejména při radiálním rozpínání trubek nebo 
mělkém tažení. S velkou výhodou se též používá k vystřihování otvorů o malém průměru ve 
velmi velkém počtu, například ve výrobě filtrů. 

Výhodou této metody je možnost tvářet více výboji za sebou. Jednotlivé výboje mohou 
mít různou intenzitu, poslední výboj bývá zpravidla kalibrační.  

 
Nástroj 
Formy jsou stejné jako u explozivního tváření, tj. betonové s povrchem z epoxipryskyřice 

nebo ocelové. Při radiálním rozpínání jsou formy dělené. Nástroje jsou uzavřené v lisech, 
zásobník kapaliny je v beranu lisu.  

Elektrody mohou být spojeny tenkým drátkem pro rozložení výboje na větší vzdálenost, 
a tím je dosaženo rovnoměrnější deformace dílce. Také se zvyšuje účinnost procesu, a proto 
je možno snížit náboj v kondenzátorech. Nevýhodou je použití drátku při tváření více výboji 
za sebou. Při výboji dochází k jeho přepálení, a tak by se po každém výboji musel drátek 
vyměnit. 

 
 
 
 

 
 Obr. 2.20  Schéma nástroje pro elektrohydraulické tváření           Obr. 2.21  Schéma el. Obvodu 

      [upraveno podle 3] 



 

 22 

2.3.3 Elektromagnetické tváření 
 
Tato metoda se také někdy nazývá magneticko-impulzní tváření 
 
V této technologii se využívá magnetického pole k vytvarování plechu podle formy. 

Principem je velký proudový impuls, který prochází z kondenzátorových baterií do cívky 
(obr. 2.23). V důsledku toho vzniká v cívce oscilující magnetické pole. V blízkosti cívky je 
umístěn plech, ve kterém je indukováno oscilující magnetické pole opačné polarity. To 
způsobí vzájemné odpuzování cívky a plechu a dochází ke tváření plechu podle formy.  
Cívka je tuhá, masivní, může být zalitá v epoxidu. 

Při tomto procesu vznikají tlaky až 1000 MPa a tváří se rychlostí až 300 ms-1. Produktivita 
elektromagnetického tváření dosahuje několika součástí za sekundu. 

 
Tato technologie má podobné využití jako elektro-hydraulické tváření. Výhodou je 

výrazné zkrácení výrobních časů, protože se nepoužívá kapalina, která se u elektro-
hydraulického tváření musí napouštět do nástroje a po tváření odčerpávat. 

Používá se pro zužování trubek, kdy je dutá cívka vně tvářeného dílce, a pro rozpínání 
trubek, kdy je cívka tyčová a je uvnitř. Stejně jako elektro-hydraulické tváření se hodí 
k vystřihování velkého počtu děr (obr. 2.22). U tváření plechů se využívá pro výrobu reliéfů, 
např. pro žebrování, cívka je v tomto případě plochá. 

Výhodou je jednoduchá regulace tvářecích sil, která se provádí změnou napětí a kapacity 
kondenzátorových baterií. Zařízení je jednoduché, bez pohyblivých částí, a proto je velmi 
spolehlivé, má malou hmotnost a není hlučné. 

Proces je nejlépe využitelný u dobrých vodičů, jako jsou měď nebo hliník, ale dobrých 
výsledků se dosahuje i při tváření ocelových plechů. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Obr. 2.22  Schéma nástroje pro střihání         Obr. 2.23  Schéma el. obvodu 
                  malých otvorů [upraveno podle 3] 
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2.4 Využití ultrazvuku při tváření 
 
Během tváření je možné snížit pevnostní vlastnosti materiálu pomocí ultrazvuku, kterým 

se rozkmitá část nástroje. Je možné rozkmitat celý nástroj (tažník i tažnici), nebo pouze jeho 
určitou část. Při rozkmitání více součástí je možno ladit každou část na jinou frekvenci. Zdroj 
ultrazvuku, vlnovody a rezonátor tvoří rezonanční soustavu. 

 
Vlivem ultrazvuku dochází ke snížení přetvárného odporu materiálu. Mechanismus 

tohoto procesu spočívá v uvolňování dislokací vlivem kmitání, a také dochází ke vzniku 
nových dislokací. 

Díky kmitání nástroje se snižují třecí síly mezi tvářeným materiálem a plochami nástroje. 
Nástroj a plech nemají trvalý dotyk, a tak mezi nimi nevznikají mikrosvary, které jsou jednou 
z příčin tření. 

 
Tváření pomocí ultrazvuku se využívá při tažení trubek, kde pomáhá zvýšit jejich 

tvarovou přesnost, a je možné táhnout trubky z pevnějších materiálů se slabou stěnou. 
Ultrazvukem se též zlepšují vlastnosti výtažků při hlubokém tažení se ztenčením stěny. 

Nevýhoda procesu spočívá v nutnosti experimentů pro volbu ideálních vlastností 
ultrazvuku pro daný výrobek, a také ve vysokých nákladech na pořízení rezonanční 
soustavy. 

 

2.5 Tažení s ohřevem příruby 
 
Tažení s ohřevem příruby se využívá u těžko tvařitelných materiálů za studena, jako jsou 

slitiny hořčíku nebo nerezové oceli. Většina deformace při tažení se odehrává v přírubě, a 
proto je zde plech ohříván. Tím klesá přetvárný odpor materiálu, a snižuje se tahové napětí 
ve stěně výtažku. Plech je ohříván mezi tažnicí a přidržovačem, naopak na tažné hraně je 
ochlazován, aby nedošlo k velkému zeslabení stěny výtažku. Dále je ochlazován tažník pro 
zvýšení pevnosti materiálu, tím klesá nebezpečí utržení dna výtažku. Pro ohřev příruby se 
používá indukční ohřev, pro ochlazování se používá kapalina.  

 
 

 
Obr. 2.24  Nástroj pro tažení s ohřevem příruby [upraveno podle 3] 
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2.6 Tváření za tepla 
 
Plechy o vysoké pevnosti je možno tvářet za ohřevu, tím zlepšit jejich přetvárné 

vlastnosti během tváření, a následně rychlým ochlazením zvýšit jejich pevnost. Tak lze 
dosáhnout snížení hmotnosti výlisku při zachování jeho tuhosti. Tento proces se také nazývá 
kalení lisováním. 

Materiál se ohřívá ve válečkových průběžných pecích na teplotu kolem 950°C, 
v závislosti na jeho typu. Ohřátý materiál se pomocí robotu vkládá do nástroje, kde je tvářen 
poměrně vysokou rychlostí, až 300 mm za sekundu. Nástroj je chlazen kapalinou, a po 
vylisování zůstává dílec až 10 sekund v nástroji, aby došlo k jeho rovnoměrnému ochlazení. 

Tato technologie se používá pro tváření pevných nosných dílců o relativně nízké 
hmotnosti. Využívá se zejména v automobilovém průmyslu, například pro tváření střešních 
rámů, B-sloupků, prahů a nárazníků. 

 
 
 

Obr. 2.25  Manipulační robot pro zakládání ohřátých plechů do nástroje [16] 
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3 Metody pro tváření trubek kapalinou [12], [13] 
 
V automobilovém průmyslu mají velké využití uzavřené profily složitých tvarů, proto 

jsou zdokonalovány metody jejich výroby. Běžným postupem by se takové dílce svařovaly 
z více samostatných výlisků, otvory by se vyráběly až po jejich svaření, nebo po vylisování 
jednotlivých částí. Tváření trubek metodami hydroforming odstraňuje tato omezení a 
rozšiřuje možnosti využití dílců s uzavřeným profilem. 

 

 
 

 
 
Tvářením trubek kapalinou je možno zvýšit ohybovou a torzní tuhost dílců, nebo snížit 

jejich hmotnost při zachování pevnostních charakteristik. Lze tvářet výlisky komplexních 
tvarů, a proto se snižuje počet svarových spojů na hotové součásti. Pojmem dílec 
komplexních tvarů se rozumí dílec složité geometrie, včetně otvorů, prolisů a ostrých 
poloměrů, který by se jako jediný dílec běžnými metodami vyráběl velmi obtížně, a nebo by 
se nedal vyrobit vůbec. 

 
V této části práce se věnuji porovnání metod pro tváření trubek kapalinou. Mezi ně patří 

nejjednodušší metoda nízkotlaký hydroforming, dále tradiční a v praxi nejvíce využívaný 
vysokotlaký hydroforming, a konečně metoda postupový hydroforming (Pressure-sequence 
hydroforming), nová technologie patentovaná firmou Vari-Form. 

Obr. 3.1  Dílce pro automobilový průmysl [13] 
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3.1 Nízkotlaký hydroforming 
 
Nízkotlaký hydroforming (LPH, z anglického výrazu Low-pressure hydroforming) je 

nejjednodušší typ tváření trubek kapalinou. Užívá se dvoudílná forma, jejíž dutina má 
v podstatě stejný obvod jako tvářená trubka. Tvary příčného průřezu musí být jednoduché 
(obr. 3.2) a přechody mezi nimi pozvolné. Nesmí obsahovat malé poloměry, protože nízký 
vnitřní tlak nedosáhne v těchto místech meze kluzu materiálu. Složitější tvary příčného 
průřezu vedou ke svírání materiálu mezi poloviny formy v dělící rovině při jejím uzavírání 
(obr. 3.3). Tento problém omezuje použitelnost LPH pro tváření některých dílců, ale také 
přispěl k vývoji jiných metod, kde je odstraněn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 Vysokotlaký hydroforming 
 
Vysokotlaký hydroforming (HPH, z anglického High-pressure hydroforming) umožňuje 

tvářet složitější dílce než nízkotlaký hydroforming. U tvarově složitějších dílců může být 
zabráněno svírání polotovaru (obr. 3.3) při zavírání nástroje užitím formy s dutinou, která 
má až o 10% větší obvod než tvářená trubka (obr. 3.4). Pak se ale musí průřez trubky zvětšit 
na stejný obvod jako obvod dutiny. 

 
Tradiční vysokotlaký hydroforming užívá vysokého vnitřního tlaku, který působí na 

materiál v uzavřené formě, pro vytažení materiálu do rohů dutiny. Přitlačování materiálu na 
stěny formy brání skluzu materiálu do rohů, a to způsobuje nerovnoměrné rozpínání a 
následné zeslabení stěny v rozích. Výsledkem toho je roztažení příčného průřezu a místní 
zeslabení stěny. Zeslabení stěny lze částečně eliminovat axiálním stlačováním materiálu do 
formy, které se projeví hlavně na koncích trubky. 

Celá trubka je plasticky deformována rozpínáním, což snižuje zpětné odpružení. Jestliže 
jsou tvářeny ostré rohy, zeslabení stěny může dosáhnout až 20% a deformační zpevnění 
zvyšuje mez kluzu ve stejném poměru. Výhodou je, že při snižování tloušťky stěny klesají 
požadavky na velikost vnitřního tlaku potřebného pro tváření rohů. 

Obr. 3.2  Tvar formy pro LPH [12]  Obr. 3.3  Sevření materiálu [12] 
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Záměrem při navrhování polotovarů, finálních dílců a nástrojů je výroba součásti za 

použití nejmenšího možného vnitřního tlaku. Toto je ekonomicky výhodné, protože vyšší 
tlaky zvyšují nároky na použitý hydraulický lis, roste velikost a cena kapalinové soustavy, 
včetně válců pro axiální stlačování. Zvyšují se také výrobní časy kvůli době potřebné 
k dosažení požadovaného tlaku kapaliny. S vysokými tlaky roste opotřebení nástrojů a pak 
jsou nutné jejich častější opravy. 

 
Vlastnosti materiálu 
HPH má vysoké požadavky na materiál, který musí mít dostatečně velkou tažnost. Tím 

se snižuje pravděpodobnost vzniku trhlin. Zároveň musí být materiál dostatečně pevný dle 
požadavků na tuhost dílce. Tyto požadavky mohou  vyloučit běžně používané materiály.  

Pro hydroforming jsou vyvíjeny speciální hlubokotažné oceli, ale jsou dražší než běžná 
ocel. Výhodou při použití těchto ocelí je snížení požadavků na velikost vnitřního tlaku 
vlivem nízké meze kluzu materiálu. Vysoká tažnost materiálů zlepšuje tvařitelnost a zvyšuje 
stabilitu procesu, ale naproti tomu mají tyto oceli nízkou pevnost. Proto je nelze použít 
v případech, kdy je požadována vyšší tuhost součásti při zachování malé hmotnosti. V těchto 
případech se používají vysokopevné legované oceli. 

 
Pro HPH je někdy nezbytné použít trubky svařené speciálními metodami, například 

laserem. Produkce těchto trubek je 5 až 10% v porovnání s odporovým svařováním, a jsou i 
dražší. V některých případech se musejí tvářet vyžíhané trubky, ve většině případů se 
používá indukčně vyžíhaná trubka v nejvíce namáhaných místech. Proti tvorbě okují při 
žíhání se používá ochranná dusíková atmosféra. Trubky by se měly před tvářením nechat 
alespoň 20 minut chladnout, aby nedošlo k jejich zakalení. Pokud je nutné žíhání, nelze 
tvářet trubky s povlakem. Při tváření pokovených trubek může dojít k poškození jejich 
povrchu rýhami, a například u pozinkovaných trubek dochází k lepení zinku na stěny 
nástroje a tím se zvyšuje tření mezi materiálem a nástrojem při dalším tváření. 

 
Vystřihování a vrtání děr 
Mnoho automobilových dílů obsahuje díry pro připojení jiných součástí nebo pro 

rozvody hydrauliky. Díry na součásti tvářené kapalinou mohou být vyrobeny téměř všude, 
buď během tváření, nebo po něm. Vystřihování děr přímo ve formě je nejvíce ekonomické, 
dosahuje se nejpřesnějšího rozměru a polohy díry. Z těchto důvodů by se měly otvory tvářet 
ve formě kdykoliv je to možné. 

Otvory s vodícími pouzdry pro střižníky oslabují formu, a pro zajištění její tuhosti za 
vysokých tlaků je nutno omezit počet děr a jejich umístění. Proto je třeba některé díry 

Obr. 3.4  HPH: postup tváření, detail tváření materiálu v rozích [upraveno podle 12] 
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obrábět až po tváření, to je méně přesné, a finančně i časově náročnější z důvodu přidání 
další operace.  

 
Mazání 
Pro snížení tření mezi materiálem a povrchem formy, a tím k redukci zeslabení v rozích, 

jsou používána maziva. Povrch dílce nebo formy může být navržen tak, aby mazivo lépe 
udržel, a tím se snížilo množství používaného maziva. 

Dodatečné mazání je nezbytné po vyžíhání trubek, kdy veškeré mazivo na povrchu 
shoří. Mazivo se v některých případech musí vyčistit z trubky kvůli následnému svařování, 
manipulaci nebo dopravě. Po vypláchnutí maziva by měla být trubka sušena, aby nedošlo k 
její korozi. Naproti tomu očištěný povrch je zejména při nadměrné vlhkosti nebo kontaktu 
s vodou náchylný ke korozi. Odpad z čištění musí být ekologicky likvidován, což může být 
finančně náročné. 

 
Rozpínání průřezu během HPH 
Hydroforming je možno použít k rozpínání průřezu 

dílců o více než 10% a vytvořit tím větší obvod profilu 
než v ostatních částech dílce. K vytvarování polotovaru 
podle formy je třeba vysoký vnitřní tlak. 

Pomocí axiálního stlačování lze redukovat ztenčení 
stěny. To je nejefektivnější na koncích trubky, kde je 
proto možno dosáhnout ještě většího rozpínání příčného 
průřezu než bez axiálního stlačování. Pokud není 
materiál axiálně tlačen do formy, dochází 
k nerovnoměrnému ztenčení stěny. 

Při rozpínání příčného průřezu je třeba použít dobře 
tažitelné materiály, při vyčerpání plasticity se zařazuje 
mezioperační žíhání, a potom také čištění a mazání před 
další tažnou operací. 

 
 

3.3 Postupový hydroforming 
 
Metodou postupový hydroforming (PSH, z anglického Pressure-sequence hydroforming) 

je možno tvářet dílce komplexních tvarů, a to z většiny materiálů, včetně vysokopevných 
nízkolegovaných ocelí, nerezí, tlustostěnných trubek a jiných obtížněji tvařitelných 
materiálů. Oproti klasickému vysokotlakému hydroformingu probíhá tváření při nižších 
tlacích a je možno dosáhnout i kratších výrobních časů. 

 
Postup tváření 
Vlastní tváření probíhá ve dvou krocích při různém vnitřním tlaku (obr. 3.6). Po vložení 

polotovaru do formy dojde k jejímu částečnému zavření a následně se trubka zaplní 
kapalinou. V prvním kroku tváření je vnitřní tlak relativně nízký a dojde k úplnému zavření 
formy. Ve druhém kroku se zvýší vnitřní tlak kapaliny pro vytvarování průřezu v těch 
místech součásti, kde při působení nižšího tlaku v prvním kroku nedošlo k překročení meze 

Obr. 3.5  Rozpínání průřezu na 
                 koncích trubky [10] 
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kluzu materiálu. Jsou to zejména místa s ostrými přechody mezi jednotlivými plochami nebo 
malými vnitřními poloměry. 

 
 
 
Působení vnitřního tlaku během uzavírání formy zabraňuje svírání materiálu, a proto 

může být dutina formy navržená s téměř stejným obvodem jako tvářená trubka. Malým 
rozdílem mezi obvody je materiál tlačen do rohů dutiny již při uzavírání formy. Stěna trubky 
není tažena a ztenčení stěny v rozích je minimální. 

S nízkým vnitřním tlakem se úměrně zmenšují normálné síly působící mezi materiálem a 
stěnou dutiny, a tím se zmenšují i síly třecí. Uzavírající síla v kombinaci s nízkým vnitřním 
tlakem usnadňují materiálu překonat tření a pohybovat se po povrchu dutiny bez maziv. 
Kapalina používaná při PSH poskytuje omezenou ochranu proti korozi. 

 
Tlaky v první fázi PSH se pohybují od 35 do 70 MPa. Použití vysokopevných materiálů, 

tlustostěnných trubek nebo výskyt ostrých rohů (R=3t) v příčném průřezu mají minimální 
vliv na hodnotu potřebného vnitřního tlaku. Vysoký tlak je potřebný pro dokončení a 
kalibraci tvářeného dílce, až když je forma uzavřená. Potom jsou vystřihovány díry do dílce, 
přičemž střižníky jsou součástí formy. Nejvyšší tlaky používané pro dokončení dílce mohou 
být jakkoliv velké dle potřeby, například až 170 MPa, maximálně však takové tlaky, na jaké 
je dimenzován nástroj nebo lis. 

Metoda PSH může tvářet vysokým tlakem kapaliny například při rozpínání příčného 
průřezu dílce, mohou se použít i válce pro axiální stlačení, ale je zapotřebí větších a dražších 
nástrojů a dochází k prodloužení výrobních časů. V tomto případě je výhodnější vysokotlaký 
hydroforming, a to jak ekonomicky, tak i časově. Vysoký tlak se při PSH používá jen pokud 
se jeví jako nejlepší řešení, a je proto odůvodněná vyšší cena nástrojů a zařízení. 

 
Postupový hydroforming má menší požadavky na tvařitelnost materiálu než 

vysokotlaký hydroforming. Výhodou je proto možnost tvářet součást z materiálu 
požadovaného pro nejlepší funkci a tuhost dílce, a nebo běžných levnějších materiálů. Není 
potřeba speciální přizpůsobování materiálu pro tuto metodu, lze tvářet měkké oceli, nerezi, 
vysokopevné nízkolegované oceli, vysokopevné málotažné oceli, plechy s povrchovou 
úpravou, hliníkové plechy a další. 

 
Vystřihování děr 
V nástrojích pro PSH je velmi propracováno tváření děr, a proto je jejich výroba 

jednodušší a méně náročná. Velikost střižníků umístěných v nástroji se pohybuje od 

Obr. 3.6  PSH: postup tváření, detail tváření materiálu v rozích [upraveno podle 12] 
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průměru 3 mm do velikosti obdélníkového otvoru 40x50 mm. Nižší vnitřní tlak zvyšuje 
maximální možný počet děr v hotové součásti. Střižníky mohou být menší a blízko sebe, 
protože forma nemusí být natolik masivní jako je tomu u technologie HPH. V jedné formě 
může být více než 60 střižníků, v závislosti na jejich velikosti a na velikosti součásti. 

Mohou být použity střižníky se zvětšeným průměrem pro lemování okraje díry (obr. 3.7), 
což je výhodné zejména pro zvětšení délky závitů řezaných nebo tvářených do díry. Díry 
jsou využívány pro mnoho aplikací, například pro nýtovací matice nebo samořezné šrouby.  

 

 
 
 
 
 

3.4 Porovnání metod PSH a HPH [13] 
 
V této části jsou porovnány metody pro tváření trubek kapalinou, a to stávající 

technologie vysokotlaký hydroforming a nová technologie postupový hydroforming. 
 
Porovnání velikosti vnitřního tlaku pro metody PSH a HPH 
Porovnání použitých vnitřních tlaků kapaliny při tváření metodami HPH a PSH bylo 

provedeno pro součást na obr. 3.8. Ta byla tvářena z různých materiálů s různou tloušťkou 
stěny. Výsledky měření jsou zachyceny v tabulce 3.1. Ze zjištěných hodnot je patrný malý 
vliv tloušťky stěny a druhu materiálu na hodnotu tlaku při použití metody PSH, naopak při 
HPH jsou tyto vlivy značné. 

Výsledky tohoto porovnání byly převzaty ze zdroje [13], tabulka 3.1 byla doplněna o 
údaj ekvivalentního materiálu pro normu ČSN. 

 

 
 

 

Obr. 3.7 a) Otvor vystřižený jednoduchým střižníkem 
 b) Lemovaný otvor [12] 

Obr. 3.8  Dílec pro porovnání vnitřních tlaků v tabulce 3.1 [13] 
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Tabulka 3.1  Porovnání vnitřních tlaků pro metody PSH a HPH [upraveno podle 13] 
Potřebný vnitřní tlak pro Tloušťka stěny 

T [mm] 
Vnější poloměr 

Ocel 
ASTM / ČSN PSH [bar] HPH [bar] 

2 9 mm = 4,5T 1010 / 12 010 360 950 
3 9 mm = 3T 1010 / 12 010 360 1660 
6 9 mm = 1,5T 1026 / 12 030 400 6660 

 
 
Porovnání postupu výroby dvou podobných součástí 
Následuje porovnání výroby dvou funkčně i vzhledově odpovídajících dílců. Jedná se o 

nosníky motoru vyráběné pomocí tlaku kapaliny, v prvním případě (obr. 3.9) metodou PSH, 
ve druhém případě (obr. 3.10) metodou HPH.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rozměry 
Nosník na obr. 3.9 vyráběný metodou PSH má vnější rozměry 1090 x 1050 mm, obvod 

příčného průřezu je 220 mm a je téměř shodný s obvodem tvářené trubky. Průměrná velikost 
vnitřních poloměrů je 4,3-násobek tloušťky stěny, nejmenší poloměr je její 3,2-násobek. 

Nosník na obr. 3.10 má vnější rozměry 760 x 990 mm, obvod průřezu se pohybuje 
v rozmezí 206 až 217 mm, přičemž obvod polotovaru je 204 mm. Vnitřní poloměry jsou 
průměrně 6,7-násobkem tloušťky stěny. 

 
Materiál 
Metodou PSH tvářený nosník je vyroben z nízkolegované oceli o mezi kluzu 300 MPa, 

polotovarem je trubka o průměru 70 mm a tloušťce stěny 2 mm. Na polotovar nejsou 
kladeny zvláštní nároky. 

Materiál použitý pro druhý nosník je měkká uhlíková ocel o mezi kluzu 240 MPa, 
polotovar má průměr 65 mm a tloušťka stěny je 2 mm. Trubky mají zvýšené nároky na 
kvalitu svarů. 

 
 

Obr. 3.9  Rám vyrobený metodou PSH [13]           Obr. 3.10  Rám vyrobený metodou HPH [13] 
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Postup tváření 
Před vlastním hydroformingem jsou trubky ohýbány v CNC ohýbačkách podle tvaru 

hotového dílce. Následně jsou zmáčknuty pod lisem, tím se tvar průřezu přiblíží konečnému 
tvaru. Při tváření metodou HPH se trubky musí namazat pro snížení tření o stěny nástroje. 

Následně se takto vzniklý polotovar umístí do nástroje a proběhne tváření kapalinou, 
včetně tváření otvorů. V dalším kroku se z výlisku oříznou okraje na požadovanou míru a 
tvar. Po vysokotlakém hydroformingu následuje navíc ještě čištění od maziva, ochrana proti 
korozi a sušení. Nakonec se dílec svařuje do většího celku. 

 

 
 
 
 
Parametry tváření 
Tváření nosníku metodou PSH probíhá při tlaku kapaliny 48 MPa na 1100 tunovém lisu 

o výkonu 94 kW při lisování. Tváření metodou HPH vyžaduje tlak 152 MPa, lisování probíhá 
na 3500 tunovém lisu o výkonu 630 kW. 

Metodou PSH je dílec vylisován za 22 sekund, zatímco při použití metody HPH je 
výrobní čas 34 sekund. Časy jsou včetně zakládání dílců do nástroje automatickým 
manipulátorem a jejich vyjímání. 

 
Tloušťka stěny v příčném průřezu 
Na vzorcích ze součástí vyrobených oběma metodami byla změřena tloušťka stěny. 

Vzorek byl odebrán v místě, kde má forma pro vysokotlaký hydroforming největší obvod, a 
proto je zde velké zeslabení stěny. U součásti vyrobené technologií PSH byl vzorek odebrán 
na odpovídajícím místě pro možné porovnání. 

Měření bylo provedeno ve 36 místech příčného průřezu, rozmístěných po 10° od středu. 
Graf 3.2 ukazuje průběh tloušťky stěny v měřených vzorcích. Byl měřen jeden vzorek 
z nosníku tvářeného metodou PSH a dva vzorky z nosníku vyrobeného metodou HPH. 
Poloha měřeného bodu je vyjádřena od místa svaru trubky, tloušťka stěny trubky před 
tvářením je 2 mm. 

 
Měření ukázalo, že při použití technologie postupového hydroformingu dochází 

k menšímu ztenčení stěny než u metody vysokotlakého hydroformingu. 
U metody PSH je obvod dutiny formy téměř stejný jako obvod polotovaru, proto je 

průřez rozpínán jen minimálně a nedochází k výraznému ztenčení stěny. Při měření byla 
nejmenší tloušťka stěny 1,96 mm, což odpovídá relativnímu ztenčení 2%. Podle zdroje [13] se 
běžně dosahuje relativního ztenčení do 5%. Vlivem tlakových napětí v materiálu během 
zavírání formy je tloušťka stěny v některých místech větší než před tvářením. 

Obr. 3.11  Postup při tváření:  a) metoda PSH, b) metoda HPH [upraveno podle 13] 
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Při tváření vysokým tlakem se používá forma s dutinou až o 10% větší než je obvod 
tvářené trubky, a proto dochází k rozpínání příčného průřezu a k zeslabení stěny. Byla 
naměřena nejmenší tloušťka stěny 1,6 mm, to znamená relativní ztenčení stěny 20%, 
průměrně byla minimální tloušťka 1,7 mm, tedy relativní ztenčení 15%. Při porovnání 
tloušťky stěny dvou vzorků tvářených metodou HPH byly zjištěny odchylky, a to zejména 
v oblasti 90 až 180°. 

Zeslabení stěny dílců je důležité pro jejich následné svařování. V zeslabených částech 
může dojít k propálení dílce, a nastavení svařovacího proudu podle zeslabených míst by 
mohlo způsobit studený svar v místech silnější stěny. Proto je důležité kontrolovat zeslabení 
stěny a zvolit vhodný technologický postup pro jeho snížení. 

Výsledky měření byly převzaty ze zdroje [13]. 
 

 
 

Graf 3.2  Tloušťka stěny podél příčného průřezu [upraveno podle 13] 
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4 Závěr  

 
Nekonvenční metody se využívají pro tváření plechových dílů z několika důvodů, jejich 

výhodou je například nižší cena nástrojů, menší relativní ztenčení stěny, snížení počtu 
tažných operací a možnost tvářet dílce složitějších tvarů v porovnání s běžnými metodami 
tváření, respektive tváření pevnými nástroji. 

Nižší cena nástrojů je významná u technologií tváření pomocí pryže a metod Hydroform 
a Wheelon, kde se vyrábí z oceli pouze jedna polovina nástroje, většinou tažník, respektive 
střižník, a úspory se dosahuje při seřizování nástroje, které je zde minimální. 

Snížené relativní ztenčení stěny se projevuje zejména u technologií tváření pomocí 
kapaliny, kdy je kapalina v přímém kontaktu s tvářeným materiálem, a proto je tření mezi 
nástrojem a polotovarem minimální.  Mezi ně patří hydromechanické tažení a metody pro 
tváření trubek kapalinou. 

Při tváření plechů hydromechanickým tažením se dosahuje relativního zeslabení 
tloušťky stěny do 10%, zatímco v případě tváření plechů pevným nástrojem je tato hodnota 
30 až 45%. Z tohoto důvodu je výhodnější použít technologii hydromechanického tažení. 

Pro tváření trubek kapalinou bylo provedeno měření zeslabení stěny pro metody 
vysokotlakého a postupového hydroformingu. Z výsledků bylo zjištěno relativní zeslabení 
stěny 15 až 20% pro vysokotlaký hydroforming, a 5% zeslabení při tváření technologií 
postupového hydroformingu. V tomto případě je lepších výsledků dosaženo u technologie 
postupový hydroforming. 

 
Metody vysokotlaký (HPH) a postupový (PSH) hydroforming byly porovnány z více 

hledisek. Výsledky měření byly převzaty z internetových zdrojů. Z porovnání vyplývají 
následující výhody a nevýhody jednotlivých metod. 

Při tváření metodou PSH se dosahuje kratších výrobních časů a tváření probíhá na méně 
technologických operací než u metody HPH. Tlaky při tváření jsou nižší než u HPH, proto se 
používají menší hydraulické lisy, kapalinový systém a další příslušenství, čímž se zmenšuje i 
zástavbový prostor zařízení. Problémem je tváření dílců, kde je rozdílný obvod příčného 
profilu v různých místech podél součásti. Zde je nutno rozpínat příčný průřez vysokým 
vnitřním tlakem, a proto je výhodnější použít klasický vysokotlaký hydroforming. 
Nevýhodou vysokotlakého hydroformingu jsou zvýšené požadavky na polotovary, zejména 
na hodnotu tažnosti a kvalitu svarů. 

Pro tváření dílců s konstantním obvodem příčného průřezu je vhodnější použít 
technologii postupový hydroforming, pokud je nutné rozpínat příčný průřez dílce, je lépe 
využitelný vysokotlaký hydroforming. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
Zkratka  Význam 
HMT   Hydromechanické tažení 
LPH   Nízkotlaký hydroforming (Low-pressure hydroforming) 
HPH   Vysokotlaký hydroforming (High-pressure hydroforming) 
PSH   Postupový hydroforming (Pressure-sequence hydroforming) 
 


