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ABSTRAKT 

BRABEC Martin: Jednobodové tváření 

 

Technologie inkrementálního tváření zažila v posledních letech období rozvoje a těší se 
zvýšenému zájmu ze strany průmyslu zejména kvůli svým jedinečným výhodám a 
vlastnostem. Tato práce překládá obecný přehled metod inkrementálního tváření se 
zaměřením na jednobodové tváření, doplněný o přehled používaných nástrojů, strojů a 
uplatnění jednobodového tváření v praxi. 

Klíčová slova: Jednobodové tváření, inkrementální tváření, oboustranné tváření, dvoubodové 
tváření  

ABSTRACT 

BRABEC Martin: Single Point Incremental Forming  
 

 Incremental metal sheet forming has gone through a period of development and enjoys 
increased attention of industry for its unique benefits and properties. This work aims for an up 
to date state-of-the-art review of incremental metal sheet forming focused mainly on single 
point incremental forming appended by a review of used tools, machines and applications.  

Keywords: Single point incremental forming, incremental metal sheet forming, two-point 
incremental forming, double-sided incremental forming 
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ÚVOD [1], [2], [3], [4], [5] 

V posledních letech dochází ke změně požadavků zákazníků na výrobce zabývající se 
plošným tvářením a na jejich produkty. Jde zejména o výrobu malých sérií, na míru 
vytvořených a unikátních produktů, zvýšení flexibility procesu a zkrácení doby výrobního 
procesu. Zároveň roste tlak na nízkou cenu výrobků. Naproti tomu tradiční technologie 
tváření plechů, jako jsou stříhání, ohýbání a tažení, jsou charakteristické vysokými 
pořizovacími náklady na stroje a nutností užití speciálních nástrojů, jejichž pořizovací 
náklady jsou rovněž vysoké. Technologie tažení se sice vyznačuje širokou nabídkou výlisků 
od jednoduchých, válcových nádob po tvarově složité součásti karoserie automobilů, ale 
investice do takové výroby musí být opodstatněná, a proto se tyto metody výroby využívají 
téměř výhradně pro velkosériovou výrobu. Navíc není možné vyhovět výše zmiňovanému 
zvýšení flexibility a snížení doby výrobního procesu. Z těchto důvodů se po celém světě 
investuje velké množství prostředků do výzkumu nových, levnějších a flexibilnějších metod 
tváření.  

Jedním z možných řešení by mohla být technologie inkrementálního tváření, obzvlášť 
jedná-li se o výrobu prototypů, nebo několika málo kusů. Do této kategorie patří například 
technologie rotačního tlačení plechu, která se využívá jako levnější varianta výroby 
jednoduchý rotačních tvarů. Zde výzkum navázal a byly vyvinuty nové, univerzální metody 
inkrementálního tváření, jakou je například jednobodové tváření, které teoreticky umožňuje 
výrobu výlisku téměř libovolného tvaru za použití universálních a výrobně jednoduchých 
nástrojů. 

Tato metoda nejenže snižuje výrobní náklady a zvyšuje flexibilitu výroby, ale i posunuje 
tvařitelnost materiálu daleko za hranice limitních diagramů platících pro konvenční metody 
tváření. Tímto způsobem je možné vyvolat daleko větší přetvoření než u jakékoli jiné 
konvenční metody bez nutností mezioperačního žíhání. Nicméně tato metoda je stále ve svých 
počátcích a stále probíhá intenzivní výzkum zejména v oblasti odstranění nedostatků, 
možnosti aplikace metody na komplexní tvary a objasnění deformačních procesů v materiálu. 

Tato práce je zaměřena na sesbírání informací v oblasti technologie jednobodového 
inkrementálního tváření a vytvoření obecného přehledu, který bude obsahovat vysvětlení 
základních principů a metod technologie inkrementálního tváření, jejich aplikace a popis 
potřebných nástrojů, strojů a přípravků. Na obr. 1 jsou zobrazeny příklady některých výrobků 
jednobodového tváření. 

 

  

Obr. 1 Výrobky jednobodového tváření [4],[5] 
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Obr. 2 Schéma kovotlačení [2] 

Obr. 3 Pohyby nástroje [2] 

1 METODY INKREMENTÁLNÍHO TVÁŘENÍ 

Jednobodové tváření spadá do technologie inkrementálního tváření. Inkrementální tváření 
se od ostatních technologií tváření liší tím, že deformace nevzniká najednou, ale vzniká 
postupně po jednotlivých přírůstcích (inkrementech). Mezi klasické metody inkrementálního 
tváření patří metoda rotačního tlačení plechu, ta posloužila jako inspirace pro vývoj nových 
metod s širším spektrem uplatnění, jako je například jednobodové tváření. Rozvoj v této 
oblasti umožnilo především rozšíření počítačového řízení strojů, které je pro aplikaci těchto 
metod nezbytné.  

Podle symetrie výrobků se inkrementální tváření rozděluje na symetrické a asymetrické. 
Do symetrických metod patří již zmiňované rotační tlačení. Mezi asymetrické metody patří 
jednobodové tváření, dvoubodové tváření a oboustranné tváření. 

1.1 Rotační tlačení plechu [2], [6] 

Rotační tlačení plechu, nebo také kovotlačení či kroužlení, je způsob plošného tváření, kdy 
se na rotující formu (kopyto) 
pomocí třecích, nebo valivých 
nástrojů přitlačuje přístřih plechu. 
Při použití třecích nástrojů se 
postupuje na několik tahů, 
u valivých nástrojů lze celý proces 
provést i na jednu operaci. 
Tloušťka stěny výtlačku je 
ovlivněna způsobem tlačení. Pro 
výtlačky vyrobené konvenčním 
postupem je typické, že tloušťka 
stěny výtlačku je stejná jako 
tloušťka výchozího přístřihu a průměr půdorysu výtlačku je menší než průměr přístřihu, viz 
obr. 2. Ztenčení stěn výtlačku lze dosáhnout smykovým tlačením plechu, pro které je 
charakteristické, že průměr půdorysu výtlačku je stejný jako průměr přístřihu (obr. 2). 
Výhodou kovotlačení je zlevnění a zjednodušení výroby, vysoká výrobnost a vhodnost pro 
hromadnou výrobu, nevýhodou procesu je možnost vyrábět pouze rotačně symetrické 
součásti. 

1.2 Jednobodové tváření [2], [3], [7], [8], [9] 

Princip metody spočívá v tom, že nástroj koná posuvný pohyb po obvodu součásti 
v pracovní rovinně x-y a zároveň postupuje po 
malých přírůstcích ve směru osy z. Materiál ve formě 
plechu či fólie se v místě styku s nástrojem lokálně 
(bodově) deformuje působením tvářecí síly. Výsledný 
tvar je součtem těchto lokálních deformací. Nástroj 
postupuje od největšího obvodu k nejmenšímu 
(z vnějšku dovnitř) a navíc může ještě vykonávat 
rotační pohyb okolo své osy, viz obr. 3. Rychlost 
rotace má vliv na množství tepla vneseného do 
materiálu v důsledku tření a přímo tak ovlivňuje 
tvářecí proces a tvařitelnost materiálu. Rotace nástroje 
není nutnou podmínkou jednobodového tváření, ale 
doporučuje se její aplikace, jelikož pozitivně ovlivňuje tvářecí proces. Smysl rotace není příliš 
podstatný, má pouze zanedbatelný vliv na velikost tvářecí síly. Pohyb u jednobodového 
tváření vykonává pouze nástroj.  
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Obr. 4 Schéma jednobodového tváření [7] 

Plech je po krajích pevně přichycen v přidržovači pomocí šroubů nebo čepů, a proto je 
nutné do plechu před tvářením předvrtat otvory. Kromě přidržovače plech ze spodní části nic 
nepodpírá a požadovaný tvar je tvářen volně do prostoru. Přidržovač je složen z dvojdílného 
rámu na čtyřech podporách, který je nepohyblivě uložen ve stroji. Součástí může být 
i podpůrná deska, která mírně přesahuje přes okraj přidržovače, viz obr. 4. Podpůrná deska 
pomáhá částečně eliminovat nežádoucí ohyb, který způsobuje odpružení součásti po 
odlehčení. Odpružení výrazně zvyšuje odchylku od požadované geometrie a nelze jej zcela 
odstranit, a proto je při tváření nutné s ním počítat a provést korekci. Kromě toho ještě 
podpůrná deska pomáhá definovat tvar okraje výrobku. Jednu podpůrnou desku lze použít 
pouze pro omezený počet výtlačků, které mají stejný tvar a délku obvodu horní, otevřené 
části. Může být vyrobena z oceli, dřeva, hliníkových slitin, konstrukčních polymerů či 
jakéhokoli jiného dostatečně pevného materiálu.  

Během tváření dochází ke ztenčování stěn součásti, zatímco tloušťka dna se nemění. 
Finální tloušťku lze přibližně vypočítat pomocí kosinusového pravidla. 

�� � �� ∙ cosΦ         (1.1) 

 kde: t0 – tloušťka přístřihu [mm] 

         t1 – tloušťka stěny hotové součásti [mm] 

         Φ – úhel tažení [°] 

Úhel tažení Φ a jednotlivé rozměry jsou zobrazeny na obr. 4. Kosinusové pravidlo je 
pouhou aproximací, skutečná tloušťka stěny se od výpočtu mírně liší. Tento vztah také není 
schopný popsat ztenčování stěny od vnějšího okraje směrem ke dnu.  

Trajektorie, kterou bude nástroj opisovat, se vytvoří na základě modelu součásti pomocí 
CAD/CAM softwaru. To lze udělat dvojím způsobem v závislosti na tom, jaký průběh posuvu 
v ose z je zvolen. Je-li zvolen skokový průběh po konstantních přírůstcích o velikosti Δz, pak 
má trajektorie obecně tvar uzavřených křivek – vrstevnic. Například bude-li součástí komolý 
kužel, bude mít trajektorie tvar soustředných kružnic, viz obr. 5. Nevýhodou tohoto přístupu 
je, že přechod mezi vrstvami zanechává na povrchu viditelné stopy a vyvolává impuls 
v tvářecí síle.  V druhém případě probíhá posuv kontinuálně tak, že se nástroj posune 
o přírůstek Δz za dobu oběhu nástroje po vrstevnici. Například pro komolý kužel bude mít 
trajektorie tvar spirály, viz obr. 5. Stopy na povrchu ani impulsy v tvářecí síle v tom případě 
nevznikají. Volba trajektorie nástroje má značný vliv na kvalitu povrchu. Čím větší je 
přírůstek Δz, tím větší je nerovnost mezi dvěma sousedními polohami nástroje ve vertikálním 
směru. Výsledkem je „zvlnění“ povrchu součásti. U součástí s různými úhly tažení by se měl 
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Obr. 6 Schéma oboustranného 
tváření [11] 

Obr. 5 Trajektorie nástroje [9] 

přírůstek Δz v závislosti na úhlu tažení měnit, protože při konstantním přírůstku mají mělčí 
oblasti horší kvalitu povrchu („zvlnění“ je v těchto částech větší) než oblasti s větším úhlem 
tažení.  

Výhodou této metody je možnost vyrobení prototypu, nebo malé série rovnou z CAD 
souboru na běžném obráběcím CNC stroji jen 
s několika specializovanými nástroji bez potřeby 
vyrábět drahé lisovací nástroje. Jelikož odpadá 
fáze výroby složitých nástrojů, je značně 
zkrácena doba mezi návrhem a zahájením 
výroby dílce. Velkou výhodou je, že touto 
metodou je možné tvářet široké spektrum 
materiálů. Tvářet lze oceli, barevné kovy a jejich 
slitiny (včetně obtížně tvařitelných kovů jako 
jsou titan a hořčík), ale i plasty či kompozitní 
desky (sendvičové panely).  

Nevýhodou je, že není možné vytvořit ostré 
rohy či špičky, nebo kolmé stěny (pravý úhel lze 
vytvořit, ale ne na jednu operaci). Poloměr zaoblení je omezen poloměrem nástroje. Mezi 
nevýhody se také řadí velké odpružení, které výrazně zhoršuje rozměrovou přesnost, 
nerovnoměrné ztenčení stěny a dlouhá doba tváření. Doba tváření jedné součásti se běžně 
pohybuje v rozmezí několika desítek minut a závisí na rychlosti posuvu (často omezena 
parametry stroje), na velikosti součásti, na velikosti přírůstku a na počtu tvářecích operací. 
Problém představuje i poměrně velký odpad v podobě okraje, za který byla součást 
přichycena v přidržovači. Ten je ve většině případů nežádoucí a navíc v něm často bývají 
otvory pro čepy nebo šrouby přidržovače, a proto je nutné ho odstřihnout či nějakým 
způsobem odřezat (např. laserem). 

1.3 Oboustranné tváření [3], [10], [11], [12], [13] 

Tato metoda inkrementálního tváření (často také označovaná jako „master-slave“, nebo 
„countertool“) na rozdíl od jednobodového tváření 
využívá dvou protilehlých nástrojů. Tváření vykonává 
hlavní (tvářecí) nástroj posuvným pohybem v pracovní 
rovině a pohybem v ose z po vrstevnicích, nebo po 
spirále stejně jako u jednobodového tváření. Stejně tak 
může konat rotační pohyb kolem své osy. Pomocný 
nástroj rotační pohyb nekoná, slouží pouze jako opěra, 
která pomáhá utvářet výsledný tvar. Má jednoduchý 
tvar stejně jako hlavní nástroj a pohybuje se po vnější 
(odvrácené) straně součásti synchronně s hlavním 
nástrojem. Tento pohyb může vykonávat buď ve stále 
stejné výšce, tento způsob se nazývá oboustranné 
tváření s periferní podporou, viz obr. 6(a), nebo přímo 
naproti hlavnímu nástroji, tento způsob se využívá 
častěji a nazývá se oboustranné tváření s lokální 
podporou, viz obr. 6(b).  Přístřih je opět upevněn 
v přidržovači, ale podpůrná deska je v tomto případě 
zcela zbytečná, protože její funkci zastává pomocný nástroj.  

Během procesu by měly být oba nástroje neustále v kontaktu s plechem. Pokud by se oba 
nástroje pohybovaly po pevně stanovených trajektoriích, může dojít ke ztrátě kontaktu 
z důvodu ztenčování stěn a proces zdegeneruje na jednobodové tváření. Proto je ztenčení 
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Obr. 7 Schéma 
kumulativního oboustranného 

tváření [12] 

stěny nutné kompenzovat úpravou trajektorie pomocného nástroje. Kompenzace vůle mezi 
přístřihem a nástrojem je složitá, protože velikost ztenčení je obtížné přesně předpovědět. 
Jednoduchým řešením je připevnit nástroj na pneumatický válec, nebo pružinu, která zajistí 
kontakt mezi nástrojem a plechem. 

Výhody a nevýhody oboustranného tváření jsou stejné jako výhody a nevýhody 
jednobodového tváření. Zejména se jedná o použití univerzálních nástrojů, možnost tvářet 
širokou škálu materiálů včetně těch nekovových, dlouhá doba tváření a velký odpad. Avšak 
oproti jednobodovému tváření tato technologie dosahuje lepší přesnosti (odpružení není tak 
velké) a drsnosti povrchu, umožňuje na jednu operaci tvářet součásti s větším úhlem tažení 
a není potřeba použít podpůrnou desku. Nevýhodou oproti jednobodovému tváření je potřeba 
nezávisle řídit dva nástroje, to zvyšuje požadavky a pořizovací náklady na stroj. Nejčastěji se 
jedná o speciální jednoúčelový stroj, nebo dva průmyslové roboty.  

Pro zvýšení efektivnosti, přesnosti a odstranění problémů vznikajících důsledkem ztráty 
kontaktu pomocného nástroje s plechem byly vyvinuty dvě strategie přístupu 
k oboustrannému tváření označované jako kumulativní oboustranné tváření a smíšené 
oboustranné tváření.  

 Kumulativní oboustranné tváření – se od toho klasického liší tím, že postupuje 
v opačném směru. Zatímco v klasickém přístupu se 
postupuje od největšího obvodu na vnějším okraji 
součásti k nejmenšímu obvodu uvnitř součásti 
(z venku dovnitř), tak kumulativním přístupem se 
nejdříve vytvoří nejmenší obvod a postupuje se až 
k největšímu obvodu (zevnitř ven). Nejdříve je 
vytvořena první vrstva o hloubce odpovídající 
přírůstku Δz. Po vytvoření první vrstvy se již nástroje 
ve směru osy z nepohybují. Všechny následující 
vrstvy jsou vytvořeny už pouze pohybem nástrojů 
v pracovní rovině (po vrstevnicích, nebo po spirále), 
viz obr. 7. Vytvoření následující vrstvy vždy posune 
vrstvy předchozí směrem dolů o přírůstek Δz.  Při 
stejném přírůstku tato strategie oproti klasickému 
přístupu zvyšuje přesnost procesu a tvařitelnost 
materiálu. Dalšího výrazného zvýšení přesnosti lze 
dosáhnout použitím velmi malého přírůstku Δz, avšak 
za cenu výrazného zvýšení doby tváření. Nespornou 
výhodou je, že není potřeba předem počítat výslednou 
tloušťku stěny pro korekci drah nástroje, jelikož se při 
tváření postupuje z vnitřní části směrem ven, a proto 
je pomocný nástroj neustále v kontaktu. Pozitivní je 
také fakt, že nedochází k výraznému ztenčování stěny s rostoucí hloubkou, a je proto 
dosaženo rovnoměrnější tloušťky stěny. 

 Smíšené oboustranné tváření – kombinuje kumulativní a klasické oboustranné tváření. 
V první fázi proběhne kumulativní tváření s velkým přírůstkem Δz, které zajistí, že 
nástroj bude neustále v kontaktu s plechem. První fáze kvůli velkému přírůstku slouží 
jen jako hrubá tvářecí operace, při které dojde k vytvoření tvaru, který je blízký k tvaru 
požadovanému a to v poměrně krátkém čase. V druhé fázi proběhne klasické 
oboustranné tváření, které slouží jako dokončovací operace. Protože již dochází jen 
k zarovnání nerovností a doladění tvaru, jsou tvářecí síla a ohyb v druhé operaci 
výrazně nižší, a proto již nehrozí ztráta kontaktu nástroje. Tento přístup dosahuje 
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Obr. 8 Schéma dvoubodového tváření [3] 

srovnatelné, nebo vyšší přesnosti než kumulativní přístup a to i za použití většího 
přírůstku, čímž se snižuje čas tváření až na polovinu. 

1.4 Dvoubodové tváření [2], [3], [14], [15] 

Metoda dvoubodového tváření mezi ostatní výše uvedené metody (vyjma kovotlačení) 
příliš nezapadá. Důvodem je použití modelu součásti (matrice), který plech upnutý 
v přidržovači ještě navíc podpírá ze spodní části. Během tváření je plech pohybem 
přidržovače natlačován na model, a proto je součást tvářena obráceně než při jednobodovém 
tváření, tedy od nejmenšího obvodu po největší. Během tváření působí na materiál síla ve 
dvou místech (odtud název dvoubodové tváření). První místo je pod nástrojem, kde vzniká 
plastická deformace stejně jako u předchozích metod. Druhým místem je plocha dotyku 
modelu s plechem, kde působí reakční síla v opačném směru. 

Nástroj koná úplně stejný pohyb jako u jednobodového tváření, ale navíc se v tomto 
případě pohybuje ještě i přidržovač. Ten se pohybuje podél osy z ve stejném směru a se 
stejným přírůstkem Δz jako nástroj tak, aby byl vždy ve stejné úrovni jako nástroj. 

 Model může být částečný, nebo úplný, viz obr. 8. Částečný model se dá přirovnat 
k podpůrné desce u jednobodového tváření. Má neurčitý tvar a slouží jako opěra pro zásadní 
plochy součásti. S jedním částečným modelem lze vyrobit několik tvarově různých, ale 
geometricky si podobných součástí. Výhodou oproti jednobodovému tváření je zvýšená 
přesnost. Úplný model přesně kopíruje geometrii součásti, a proto jej lze využít pouze pro 
výrobu jedné konkrétní součásti. Při jakékoli změně tvaru je nutné vyrobit model nový. Tím 
tato metoda ztrácí flexibilitu, která je jednou z hlavních předností výše uvedených metod. 

Dva základní požadavky na model jsou dostatečná pevnost v tlaku, aby odolal pracovním 
tlakům, a vysoká kvalita povrchu, která se promítne do kvality povrchu součásti. Jako výrobní 
materiál pro model lze použít klasické materiály jako je ocel, nebo hliníkové slitiny, ale je 
možné použít i levnější a snadněji obrobitelné materiály jako je dřevo, plast, apod. 

Výhodou je, že plech je vázaný jak nástrojem a přidržovačem, tak i samotným modelem, 
který zabraňuje kroucení součásti. Výsledkem je vysoká přesnost výrobků, ale vykoupená 
vysokými výrobními náklady, které jsou nejvyšší ze všech uvedených metod. Mezi nevýhody 
lze také zařadit složitější konstrukci přidržovače, který musí být uzpůsoben pro řízený pohyb. 

Zvláštním případem dvoubodového tváření s úplným modelem je elektromagnetické 
tváření. Nástroj je v tomto případě nahrazen cívkou, která není v přímém dotyku s plechem. 
Cívka je zapojena do obvodu s kondenzátorem, viz obr. 9. Náhlým uvolněním energie 
z kondenzátoru proběhne cívkou časově závislý proud, který v jejím okolí indukuje silné 
magnetické pole. Na povrchu plechu se tvoří vířivý proud, který indukuje magnetické pole 
působící proti změně, která ho vyvolala. Mezi cívkou a plechem vzniká odpudivá síla, která 
plech velkou rychlostí vymrští a deformuje ho do požadovaného tvaru. Rychlost deformace je 
tak velká, že významný vliv na průběh procesu a kvalitu výrobku má odpor vzduchu. Na 
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Obr. 9 Schéma elektromagnetického tváření [15] 

součásti mohou vznikat boule způsobené stlačeným vzduchem, který nestihl z prostoru mezi 
modelem a plechem uniknout.  

Výhodou elektromagnetického přístupu je, že nedochází k žádnému mechanickému 
kontaktu mezi cívkou a plechem, tudíž na povrchu nevznikají žádné stopy po nástroji. Vysoká 
rychlost průběhu procesu přispívá ke zvýšení tvařitelnosti. Nevýhodou oproti ostatním 
metodám je, že tímto způsobem můžeme tvářet pouze kovové materiály.  
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Obr. 10 Limitní diagram K-G typu s oblastí tvorby krčku [19] 

2 TEORIE JEDNOBODOVÉHO TVÁŘENÍ [16], [17] 

V jednobodovém tváření je materiál deformován lokálně v blízkém okolí styku s nástrojem 
podél předem stanovené trajektorie. Výsledný tvar součásti je součtem těchto lokálních 
deformací. Výraznými výhodami tohoto procesu oproti konvenčnímu tváření jsou zvýšená 
tvařitelnost, malé tvářecí síly a univerzálnost nástrojů. 

Hlavními způsoby zatěžování při jednobodovém tváření jsou smyk, tah a ohyb, avšak který 
z nich je při tváření dominantní, závisí na parametrech procesu. Deformace smykem probíhá 
ve dvou směrech, podélně s dráhou nástroje a kolmo na dráhu nástroje. Deformace 
v podélném směru je větší než ve směru kolmém k dráze nástroje. Vliv ohybu a tahu se 
zvyšuje na úkor smyku s rostoucím poloměrem nástroje a přírůstkem Δz (obr. 5). Naopak vliv 
smyku roste se zvyšující se tloušťkou plechu a třením. Zvyšování úhlu tažení pak zvyšuje vliv 
ohybu, zatímco jeho snižování zvyšuje vliv smyku. Smykové napětí se také zvyšuje s aktuální 
hloubkou tváření a je vetší na vnitřní straně plechu. 

V následujících kapitolách budou popsány mechanismy porušování, síly působící 
v tvářecím procesu a způsoby pro zvýšení tvařitelnosti jako jsou vícekrokové tváření 
a jednobodové tváření za tepla. Na závěr bude zhodnocena dosahovaná přesnost finálních 
výrobků a způsoby jejího zlepšení. 

2.1 Mechanismy deformace a porušování [3], [4], [17], [18], [19], [20] 

Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro úspěšné vytvoření součásti jednobodovým 
tvářením je přesně odhadnout, kdy dojde ke vzniku trhliny. Nepřesný odhad vede buď 
k porušení materiálu během tvářecího procesu, nebo ke ztrátě výhody vyšší tvařitelnosti. 
Navíc pochopení mechanismů deformace a porušování materiálu může vést k modifikaci 
parametrů procesu, která přispěje k dalšímu zvýšení tvařitelnosti. 

V případě jednobodového tváření není možné k posouzení tvařitelnosti využít limitních 
diagramů pro 
konvenční tváření, 
protože ty jsou tvořeny 
pro technologie, kdy 
k přetvoření dochází 
v určité deformační 
oblasti a ne jen 
v jednom bodě. Navíc 
většina konvenčních 
technologií není 
charakteristická 
tvářením kombinací 
ohybu a smyku, nebo 
tahu a smyku, které 
jsou však u 
jednobodového tváření 
významně zastoupeny, 
a proto je třeba najít nové mezní křivky, které by pomohly tvařitelnost posuzovat (obr. 10). 
Poloha mezních křivek v limitním diagramu závisí na tvářeném materiálu, ale i na 
parametrech procesu, zejména na velikosti nástroje.  

Obecně je zvýšená tvařitelnost vysvětlována lokálním charakterem deformace. Snaha 
vysvětlit konkrétní mechanismy deformace a porušování materiálu vedla ke vzniku řady teorií 
popisujících plastickou deformaci v materiálu a vznik trhliny. Tyto teorie lze rozdělit do dvou 
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Obr. 11 „Noodle theory“ [17] 

hlavních přístupů podle toho, zda se uvažuje, že před porušením dochází k tvorbě krčku či 
nikoli. 

První přístup uvažuje, že: 

• tvařitelnost je omezena tvorbou krčku, 
• křivka mezní tvařitelnosti pro jednobodové tváření je v Keeler-Goodwinově limitním 

diagramu znázorněna jako pásmo kritických přetvoření, vymezené spodní hranicí 
udávající začátek tvorby krčku a horní hranicí značící vznik trhliny, viz obr. 10 – šedá 
oblast, 

• zvýšená tvařitelnost je způsobena kombinací stabilizačního účinku smyku, ohybu za 
současného tahového napínání a lokálního cyklického zatěžování. 

To, který ze stabilizačních mechanismů má největší vliv na oddálení vzniku krčku, není 
zatím zcela jasné. Ohyb za současného natahování je známý stabilizační mechanismus, který 
se do určité míry uplatňuje i při jednobodovém tváření, kdy je plech ohýbán okolo nástroje 
a zároveň jeho pohybem natahován. Avšak přímo tento jev změřit je u jednobodového tváření 
obtížné. Smyk je u jednobodového tváření výrazně větší než u konvenčního tváření, což 
napomáhá oddálení tvorby krčku, ale sám o sobě vyšší tvařitelnost zcela nevysvětluje. 

Vliv lokální cyklické deformace popsali ve své teorii Malhotra a kol. [17]. Tato teorie říká, 
že zvýšená tvařitelnost je způsobena rozložením 
malých lokálních deformací po součásti, čímž se 
oddálí hromadění poškození v jednom konkrétním 
místě (tzv. „noodle theory“), viz obr. 11. Materiálové 
nestability (tvorby krčku) je dosaženo dříve, než je 
tomu u konvenčního tváření, ale důsledkem lokálního 
charakteru deformace není tato oblast (obr. 11 - pozice 
A) dále deformována a nedojde tedy k porušení 
materiálu. V dalším cyklu dojde ke vzniku nového 
krčku ve vedlejší poloze (obr. 11 - pozice B), ale část 
deformace pojme i krček původní, čímž dojde ke 
zvýšení maximálního přetvoření oproti konvenčnímu 
tváření. To vede k vytvoření velkých oblastí 
nestabilního, avšak neporušeného materiálu předtím, 
než dojde ke vzniku trhliny. Čím vzdálenější je krček 
od místa, kde působí zatížení, tím menší je jeho 
schopnost sdílet deformaci, a proto trhlina vždy vzniká 
blízko místu působení nástroje a ne v oblasti prvního 
krčku. 

Druhý přístup uvažuje, že: 

• tvařitelnost je omezena vznikem trhliny, aniž by tomu předcházel vznik krčku (není 
patrné žádné zúžení), 

• klíčovým mechanismem k dosažení vysoké tvařitelnosti je potlačování tvorby krčku 
a pomalý nárůst nahromaděného poškození, 

• křivka mezní tvařitelnosti pro jednobodové tváření v Keeler-Goodwinově limitním 
diagramu je totožná s mezní křivkou vzniku trhliny, viz obr. 12. 

Tento přístup je podpořen tím, že výsledky experimentů zanesené do limitního diagramu 
mohou být aproximovány přímkou se zápornou směrnicí, která odpovídá mezní křivce vzniku 
trhliny. Avšak již nevysvětluje, proč se při použití větších nástrojů tato přímka posouvá 
směrem dolů, když by se mělo jednat o mezní křivku vzniku trhliny, která je závislá pouze na 
vlastnostech tvářeného materiálu. 
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Obr. 14 Trhlina bez krčku [20] 

Obr. 12 Limitní diagram K-G typu bez vzniku krčku [19] 

Oba tyto protichůdné přístupy byly experimentálně ověřeny a oba jsou za určitých 
podmínek na jednobodové tváření aplikovatelné. Pojítkem mezi nimi a zároveň rozhodujícím 
faktorem o tom, který z těchto mechanismů se bude uplatňovat, je inkrementální nástrojový 
poměr P. 

 
 �
��
�

  
 

(2.1) 

 kde: rn – poloměr nástroje [mm] 

         rs – poloměr zakřivení součásti [mm] 

         P – inkrementální nástrojový poměr [-] 

Vnik trhliny bez vytvoření krčku před porušením je typický pro velké poměry P a malé 
nástroje. Naopak tvorba 
krčku předcházející 
vzniku trhliny je 
typická pro malé 
poměry P a velké 
nástroje. Někde mezi 
nimi se musí nacházet 
přechodová oblast, kde 
materiál postupně 
přejde z oblasti tvorby 
krčku do oblasti 
potlačování tvorby 
krčku. Přesná poloha 
této hranice je však 
předmětem dalšího 
výzkumu. Poměr P = 1 
je možno považovat za 
extrémní případ, kdy jednobodové tváření přechází v konvenční technologie tváření.  

Trhlina vzniká nejčastěji ve spodní části součásti ve směru podélném s dráhou nástroje na 
vnější straně plechu jako důsledek nahromadění poškození způsobeného lokálním ohybem 
okolo nástroje a smykovou deformací. Na obr. 13 je příklad trhliny, které předcházelo 
vytvoření krčku, a na obr. 14 je příklad trhliny, kde k vytvoření krčku nedošlo. 

2.2 Síly v jednobodovém tváření [5], [9], [21] 

Tvářecí síla potřebná k úspěšnému vytvoření součásti je mnohem menší než při 
konvenčním plošném tváření a má tři složky: axiální sílu Fa, radiální sílu Fr a tangenciální sílu 
Ft, viz obr. 15. Velikost tvářecí síly nezávisí na velikosti součásti jako při konvenčním tváření, 
ale místo toho se zde uplatňuje především úhel tažení Φ. Kromě úhlu tažení má na velikost 
tvářecí síly také vliv tloušťka plechu, poloměr nástroje, velikost přírůstku a v neposlední řadě 
tvářený materiál.  

Největší složkou tvářecí síly je síla axiální a ta často bývá limitujícím prvkem tvářecího 
procesu, protože stroje používané při jednobodovém tváření nejsou navrhované pro tento typ 

Obr. 13 Trhlina s krčkem [20] 
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  Obr. 16 Průběh sil při jednobodovém tváření [21] 

Obr. 15 Silové schéma [21] 

zatížení. Axiální síla zpočátku roste, dokud 
nedosáhne maxima (Fa)max a poté klesá, až se 
ustálí na hodnotě (Fa)s. Průběh axiální síly při 
výrobě kužele z oceli DC01 je zobrazen na 
obr. 16, kde je velikost axiální síly Fa vynesena 
v závislosti na aktuální délce stěny kužele g. Pro 
úhly tažení menší než 50 ° průběh axiální síly 
nedosahuje „píku“, ale rovnou se ustálí na 
víceméně konstantní hodnotě (tj. maximum 
axiální síly (Fa)max je rovno její ustálené hodnotě 
(Fa)s). Pokud je použita vrstevnicová trajektorie 
nástroje, jsou na průběhu axiální síly viditelné 
impulsy, které představují posuv nástroje 
o přírůstek Δz. K odhadu ustálené hodnoty axiální síly se často používá následující vztah 
odvozený na základě řady experimentů. 

����� � 0,0716 ∙ �� ∙ ��
�,�� ∙ �

�,�� ∙ ∆��,�� ∙ Φ ∙ cosΦ   (2.2) 

 kde: (Fa)s – ustálená axiální síla [N] 

        Rm – mez pevnosti v tahu [MPa] 

         dn – průměr nástroje [mm] 

         Δh – zbytková výška [mm] 

Zbytková výška Δh je výška nerovnosti, která vznikne mezi dvěma sousedními polohami 
nástroje vzdálených od sebe o přírůstek Δz, viz obr. 15, a lze ji vyjádřit ze vztahu pro výpočet 
velikosti přírůstku Δz. 

∆ � 2 ∙ cosΦ ∙ "∆h ∙ �d% & ∆h�      (2.3) 

 kde: Δz – přírůstek [mm] 

Vzhledem k tomu, že průměr nástroje je mnohem větší než zbytková výška Δh, lze tuto 
rovnici zjednodušit do tvaru: 

∆ � 2 ∙ cosΦ ∙ "∆h ∙ d%       (2.4) 

Úpravou vznikne vztah pro Δh ve tvaru: 
 

∆� �
∆ '

4 ∙ d%
' ∙ cos' Φ

 
  

(2.5) 

Tento vztah však nebere v úvahu zpevňování a anizotropii materiálu. Zpevňování 
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Tab. 1 Hodnoty maximálního úhlu tažení pro vybrané materiály za daných podmínek [5] 

materiálu vede ke zvyšování tvářecí síly v průběhu tváření. Anizotropie znamená, že materiál 
má v různých směrech různé vlastnosti, a proto v různých oblastech bude potřebná různá 
tvářecí síla.  

Radiální a tangenciální síla jsou značně menší než síla axiální, přesto je však nutné s nimi 
počítat. Příliš velké radiální zatížení může způsobit vychýlení či ohyb nástroje popřípadě jeho 
destrukci. Navíc většina používaných strojů není seřízena na tak velké radiální zatížení. 
Negativním účinkem tangenciální síly je, že otáčí plechem v přidržovači, a proto je nutné 
přístřih upevňovat šrouby nebo použít čepy. 

2.3 Vícekrokové tváření [2], [5], [18], [22], [23] 

Jak již bylo řečeno, tloušťka stěny se při jednobodovém tváření s rostoucím úhlem tažení 
zmenšuje. Toto ztenčení lze přibližně popsat kosinusovým pravidlem (1.1), z kterého 
vyplývá, že pro kolmou stěnu (Φ = 90 °) je výsledná tloušťka rovna nule. Je tedy jasné, že 
tvařitelnost  u jednobodového tváření je omezena maximálním úhlem tažení Φmax, kterého lze 
na jednu tvářecí operaci dosáhnout. Úhel Φmax je užitečným konstrukčním kritériem, které lze 
využít pro posouzení vyrobitelnosti navrhovaných tvarů a často se také využívá jako parametr 
k posouzení tvařitelnosti. 

Maximální úhel tažení se určuje na základě zkoušky založené na výrobě zkušebního dílce 
ve tvaru komolého kužele. Vyráběný zkušební dílec má horní průměr otevřeného okraje 
72 mm a hloubku 40 mm. Průměr dna zkušebního vzorku se mění podle toho, jaký úhel 
sklonu stěny je zrovna zkoušen. Zkouška se provádí sestupně pro různé hodnoty Φ, dokud 
není vyroben dílec bez porušení. Maximální úhel tažení je převážně ovlivněn vlastnostmi 
materiálu, ovšem nezanedbatelný vliv mají i tloušťka plechu, velikost a tvar nástroje 
a velikost přírůstku Δz, a proto musí být tyto parametry během zkoušky konstantní. Nezáleží 
na tom, zda je použita vrstevnicová či spirálovitá trajektorie. Tvar dráhy nástroje nehraje 
v procesu významnou roli, důležité je pouze v obou případech zachovat konstantní 
přírůstek Δz (obr. 5). Je-li na součásti několik různých úhlů sklonu stěny má na maximální 
úhel tažení vliv i její celková geometrie a velikost. Hodnoty Φmax pro některé vybrané 
materiály jsou uvedeny v tabulce 1. 

Jelikož je tento přístup velice časově i finančně náročný, provádí se zkouška pouze na 
jedné součásti s lineárně se měnícím úhlem tažení, viz obr. 17. Proces tváření se zastaví ve 
chvíli, kdy se objeví první trhlina a maximální úhel tažení se vypočítá z geometrie na základě 
dosažené hloubky zkušebního dílce (obr. 17). 

 
Φ��) � 90° & arcsin�

0
� + �

� 
  

(2.6) 

Materiál Průměr nástroje [mm] Tloušťka plechu [mm] Max. úhel tažení [°] 

EN AW 1050-O 10 1,5 76 

EN AW 3003-O 10 0,85 70 

EN AW 3003-O 10 2 76 

EN AW 5754 10 1 64 

DC01 10 1 67 

Titan grade 2 10 0,5 47 

TiAl6V4 10 0,6 32 

Měď 12 1 65 

Polyvinylchlorid (PVC) 10 2 75 

Polyetylen (PE) 10 2 81 
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Obr. 17 Geometrie zkušebního dílce s lineárně měnícím se úhlem tažení [18] 

0 � 2 & h+	�         (2.7) 

kde: Φmax – maximální úhel tažení [°] 

        R – poloměr zaoblení stěny zkušební součásti [mm] 

         H – hloubka zkušební součásti [mm] 

        L – výška středu nástroje od pomyslného dna [mm] 

         h – dosažená hloubka [mm] 

Spirálovitá trajektorie nástroje je kvůli spojité změně hloubky teoreticky přesnější, ale 
pouze za předpokladu, že je proces zastaven přesně ve chvíli vzniku trhliny. To je však 
v praxi obtížné, a proto se častěji využívá trajektorie vrstevnicová, která v dané hloubce 
poskytuje více času pro zpozorování trhliny a zastavení procesu.  

Obecně lze mírného zvětšení Φmax dosáhnout zvýšením tloušťky plechu, popřípadě 
zmenšením velikosti nástroje či zmenšením přírůstku. Zvětšení tloušťky plechu zvyšuje 
nároky na výrobní stroj, protože se zvyšuje tvářecí síla, a ne vždy je toto řešení konstrukčně 
možné. Zmenšení nástroje zase výrazně snižuje kvalitu povrchu a nástroj se rychleji 
opotřebovává. Úhel Φmax však nelze zvýšit natolik, aby bylo možné na jednu operaci vyrobit 
kolmé stěny (Φ = 90 °). 

Jediným efektivním řešením, jak dosáhnout velkých úhlů tažení, které značně přesahují 
limit Φmax, je přesunout materiál do kritických míst z jiných oblastí, nejčastěji ze dna součásti. 
Toho lze dosáhnout tvářením součásti na dva a více kroků (operací). V prvním kroku se 
vyrobí mezitvar s menším úhlem tažení, než je požadováno a to tak, aby místa s největším 
přetvořením na polotovaru byla místa s malým přetvořením na výsledné součásti a naopak. 
Mezitvar je volen jako kombinace vhodného úhlu tažení, obvodu horního okraje a hloubky, 
ale neexistuje žádná jednoduchá metoda pro určování vhodných mezitvarů. V každé 
následující operaci je vytvořen mezitvar s úhlem tažení větším než v operaci předcházející. 
V poslední, dokončovací operaci je vytvořena výsledná geometrie s tloušťkou stěny větší, než 
kdyby byla vytvořena v jednom kroku, a požadovaným úhlem tažení. Tohoto rozfázování 
výroby součásti je navíc možné využít vložením mezioperačního žíhání mezi jednotlivé 
kroky. 

V některých případech je možné vyrobit součást s velkým úhlem tažení v jednom kroku 
vhodným natočením trajektorie nástroje. Optimální natočení pracovní roviny v požadovaných 
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Obr. 18 Porovnání vodorovné (vpravo) a natočené (vlevo) pracovní roviny [5] 

Obr. 19 Ohřev laserem [25] 

oblastech sníží úhel tažení a v ostatních ho zvýší, aniž by došlo ke změně geometrie součásti, 
viz obr. 18. 

2.4 Jednobodové tváření za tepla [4], [10], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30] 

Tváření za tepla se využívá zejména v případech, kdy je třeba tvářet materiál, jako jsou 
například slitiny titanu či hořčíku, které jsou jinak za normálních teplot obtížně tvařitelné. 
Kromě toho při tváření za zvýšených teplot probíhá odpevnění materiálu a dojde ke zmenšení 
tvářecí síly a odpružení, čímž se zvýší i přesnost procesu. Důležitá je také vhodná volba 
materiálu nástroje, protože za zvýšených teplot dochází k většímu opotřebení a může docházet 
k oxidaci nástroje či k chemické reakci mezi nástrojem a tvářeným materiálem.  Nevhodně 
zvolený nástroj vede ke špatné kvalitě povrchu a zvýšení tvářecích sil.  

Oproti vícekrokovému tváření má tváření za tepla značnou výhodu v tom, že zvýšení 
tvařitelnosti a vyrobení součásti lze dosáhnout v daleko kratším čase. 

Vzhledem k dlouhým časům tváření, obtížené manipulaci s polotovarem a jeho složitému 
upnutí v přidržovači není možné provádět ohřev v peci, protože by polotovar vychladl dřív, 
než by byla zhotovena celá součást. Proto bylo nutné hledat jiná řešení, která by udržela 
materiál na tvářecí teplotě po celou dobu procesu a ohřev by probíhal přímo v pracovním 
prostoru. Lze je rozdělit do dvou kategorií na ohřev celkový a na ohřev lokální. 

Výhodou lokálního ohřevu oproti ohřevu celkovému je omezení nechtěných deformací 
mimo kontaktní zónu nástroj-plech, naopak nevýhodou je, že je složitější a optimální 
parametry procesu závisí na více proměnných. Teplota v místě dotyku se obtížně stanovuje, 
avšak nesmí být příliš vysoká, aby nedocházelo k tvorbě silné vrstvy oxidů (zejména na 
odvrácené straně) a k natavení materiálu. Vzhledem k charakteru procesu dochází 
k cyklickému ohřevu a chladnutí a tedy k cyklickému natahování a smršťování materiálu 
v právě tvářené části dílce. To může zejména za velmi vysokých teplot vyvolat v materiálu 
zbytková napětí, nebo zhoršit celkovou geometrickou přesnost výrobku. K lokálnímu ohřevu 
materiálu se používají laser, elektrický proud, indukční ohřev, tření nebo halogenové lampy. 

 Ohřev laserem – je vhodnou variantou pro dosažení vysokých teplot v blízkosti místa 
dotyku. Laserový 
paprsek je zaměřen 
buď před pohybující 
se nástroj na stejné 
straně jako je nástroj 
(obr. 19), nebo do 
místa styku, ale na 
opačné straně. 
Paprsek musí 
následovat stejnou 
trajektorii jako 
nástroj a pokud je 
umístěn na stejné 
straně, musí se 
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Obr. 20 Ohřev elektrickým proudem [26] 

navíc ještě natáčet, aby dopadal vždy před nástroj. To jakou vzdálenost mezi místy 
ohřevu a dotyku zvolit nebo zda parsek zaměřit přímo do místa dotyku závisí na tepelné 
vodivosti materiálu. Jelikož deformace není striktně omezena jen na bod dotyku a je tak 
výhodné, aby se stihlo zahřát i blízké okolí, proto se paprsek zaměřuje před nástroj. Pro 
materiály s vysokou tepelnou vodivostí je však výhodnější zaměřit paprsek přímo do 
místa styku, aby nedocházelo k ochlazení v důsledku vedení tepla ještě před samotným 
tvářením. Pro zvýšení účinnosti je vhodné využití maziv, která snižují odrazivost 
povrchu. Výhodou ohřevu laserem je dobrá kontrola nad množstvím vloženého tepla a 
teplotou. Avšak nevýhodou je složitost systému a vybavení je oproti jiným metodám 
výrazně dražší. 

 Ohřev elektrickým proudem – je efektivní a často využívaná metoda. Jeden pól zdroje 
je připojen k nástroji a druhý k plechu, nebo k přidržovači (v případě oboustranného 
tváření je možná i varianta připojit druhý pól zdroje k pomocnému nástroji), viz obr. 20. 
Při průchodu elektrického proudu dochází v místě dotyku k disipaci elektrické energie 
na teplo podle Joulova zákona, čímž je dané místo zahříváno. Přidržovač s plechem 
a nástroj je nutné odizolovat od zbytku stroje. Zároveň není možné použít žádná 
kapalná maziva, protože by mohla ovlivnit elektrický obvod, avšak pevná maziva 
nemají dostatečný chladící účinek, a proto ohřev není zcela lokální. Nástroj musí být 
neustále v kontaktu, aby nedocházelo k přerušení obvodu nebo k vytvoření elektrického 
výboje mezi nástrojem a plechem, protože tento jev poškozuje povrch výrobku. Ze 
stejného důvodu se tvářecí proces zahajuje nejprve dotykem nástroje a plechu, a až poté 
je sepnut obvod. Teplotu lze snadno regulovat velikostí elektrického proudu. 
Významným parametrem procesu je elektrická vodivost tvářeného materiálu a nástroje, 
která ovlivňuje velikost proudu potřebného k ohřevu na tvářecí teplotu, ale také 
zahřívání nástroje. Ohřev nástroje je nežádoucím jevem, který může způsobit jeho 
oxidaci, rychlejší opotřebení či ztrátu tuhosti. Z tohoto důvodu tato metoda není vhodná 
pro materiály s nízkým elektrickým odporem (např. hliníkové slitiny), u kterých je 
k dosažení tvářecí teploty nutný velký elektrický proud, který ve svém důsledku 
způsobuje nadměrné zahřívání nástroje. Množství tepla vneseného do místa styku 
ovlivňují také i jiné parametry procesu, zejména úhel tažení. Elektrický ohřev je 
jednoduchá a nenákladná metoda, ale oproti jiným metodám dosahuje vyšší drsnosti 
povrchu, opotřebení nástroje je vysoké a nelze tvářet elektricky nevodivé materiály. 

 Indukční ohřev – se zaměřuje spíše na dosažení teplot nad 650 °C, a proto je vhodný 
zejména pro tváření ocelí. Okolo induktoru (cívka s malým počtem závitů), kterým 
prochází elektrický proud, se tvoří elektromagnetické pole, které v plechu indukuje 
vířivé proudy, které způsobují jeho ohřev. Induktor je umístěn na opačné straně plechu 
než nástroj a kopíruje pohyb nástroje (obr. 21). U jednoduchých součástí je řízení 
induktoru snadné a lze jej propojit s vřetenem, avšak pro výrobu složitějších součástí je 
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Obr. 21 Indukční ohřev: (a) pohled shora, (b) pohled zespodu [30] 

již vyžadováno samostatné řízení. Nevýhodou je, že tato metoda nelze využít pro 
nekovové materiály. 

 Ohřev třením – je nejjednodušší možnou metodou ohřevu. Nevyžaduje žádné přídavné 
vybavení, ani žádným způsobem nezvyšuje složitost procesu. Teplo je generováno 
zvýšením relativní rychlosti mezi nástrojem a součástí, tj. zvýšením otáček nástroje. 
Nevýhodou ohřevu třením je obtížná regulace teploty a zvýšené opotřebení nástroje. 
Zvýšení teploty je kromě otáček nástroje závislé ještě i na tvářeném materiálu 
a materiálu nástroje. Běžně dosahované teploty se pohybují mezi 200 °C až 300 °C, 
avšak to není pro některé materiály dostatečné, a proto se často kombinuje s některou 
z ostatních metod ohřevu. 

 Halogenové lampy – jsou méně používanou metodou. Lampy musí být umístěny tak, 
aby nezavazely nástroji v pohybu, a proto není možné vzhledem k jejich konstrukci 
ohřívat pouze jedno konkrétní místo a ohřev tak probíhá na poměrně velké ploše.  

U metod celkového (globálního) ohřevu lze obecně dosáhnout pouze nízkých teplot 
(do 400 °C), a proto se většinou používají v kombinaci s některou z metod lokálního ohřevu. 
Ohříván je celý polotovar a to při kombinaci se zvýšenou teplotou a dlouhým výrobním 
časem může vést k hrubnutí zrna nebo oxidaci. Za zmínku stojí i vyšší tepelné ztráty. Z těchto 
důvodů se celkový ohřev často používá pouze k předehřevu polotovaru a požadované teploty 
v místě dotyku je dosaženo třením, nebo elektrickým proudem. Mezi metody celkového 
ohřevu patří ohřev proudem horkého vzduchu, topnými pásy nebo horkou lázní. 

 Ohřev proudem horkého vzduchu – je uskutečňován pomocí fukarů zaměřený do 
pracovního prostoru. Nevýhodou je, že proud vzduchu nezahřívá jen tvářený materiál, 
ale i stroj, zejména jedná-li se o stroj s malým a uzavřeným pracovním prostorem, kde 
může dojít k významnému ovlivnění přesnosti. 

 Topné pásy – jsou v principu stejná metoda jako ohřev elektrickým proudem. Rozdíl 
spočívá v tom, že teplo se negeneruje průchodem proudu přímo v plechu, ale v topném 
pásu. Přidržovač tvoří horní část komory dostatečně velké na to, aby byla schopná 
pojmout hotovou součást. Strop komory přestavuje plech, ke dnu komory může být 
připevněn chladicí systémem, aby se teplo nepřenášelo na části stroje. Topný pás je 
umístěn na vnější stranu stěny komory (obr. 22). Toto uspořádání umožňuje přesnou 
regulaci teploty a vhodnou tepelnou izolací lze omezit tepelné ztráty. Nevýhodou je 
delší doba ohřevu a nerovnoměrný ohřev součásti v závislosti na vzdálenosti od kraje 
komory zejména u velkých součástí. 
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Obr. 22 Ohřev topným pásem [28] 

Obr. 23 Ohřev  horkou lázní [29] 

 Horká lázeň – vyžaduje podobně upravený přidržovač jako ohřev topnými pásy. 
Komorou, jejíž víko představuje 
tvářený plech, proudí horká 
kapalina a zajišťuje ohřev celého 
plechu. Ve stranách komory jsou 
dva otvory pro přívod a odvod 
kapaliny a součástí přidržovače je 
i těsnění. Proti úniku kapaliny při 
vzniku trhliny je pracovní prostor 
ohraničen stěnami tak, aby tvořil 
prázdnou nádrž, která je během 
tvářecího procesu navíc ještě 
zakryta plachtou (obr. 23). Tato 
metoda zajišťuje velmi dobrou 
regulaci teploty a rovnoměrný 
ohřev po celé ploše. Mezi 
nevýhody patří zejména složitost 
systému, omezená dosažitelná teplota v závislosti na použité kapalině a nebezpečí úniku 
horké kapaliny do okolí a potenciální znečištění životního prostředí.  

 

 

2.5 Přesnost [2], [31], [32], [33] 

Jedním z největších problémů jednobodového tváření je přesnost vyrobených součástí. 
Špatnou přesnost způsobují zejména velké odpružení, zkroucení součásti vlivem 
nesymetrického působení tvářecí síly a často se také objevuje vyboulení rovinných ploch 
(zejména dna). Bez jakékoli korekce lze jen těžko dosáhnout přesnosti lepší než ±2 mm 
a u méně tuhých strojů jako jsou průmyslové roboty je nepřesnost ještě větší až ±3 mm. 

Pro odstranění tohoto problému bylo navrženo několik způsobů jak vyhovět požadovaným 
tolerancím. První možností je úprava procesu na dvoubodové, nebo oboustranné tváření. 
Nejpřesnější metoda (smíšené oboustranné tváření) dosahuje přesnosti ±0,5 mm a lepší, což je 
v literatuře pro většinu aplikací považováno za přijatelnou hodnotu. Nevýhodou je, že tato 
možnost zvyšuje nároky a náklady na stroj a prodlužuje dobu výroby. Druhou možností je 
aplikace vícekrokového tváření, které ale opět výrazně prodlužuje dobu výroby. A třetí 
možností je užití simulací a algoritmů ke korekci dráhy nástroje tak, aby bylo 
vykompenzováno odpružení (podobně jako u ohýbání) a nízká tuhost, a nevznikaly jiné 
nepřesnosti. Obr. 24 zobrazuje odchylku od ideálního tvaru na příkladu součásti vyrobené 
s korekcí a bez korekce. 
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Kromě celkových rozměrů součásti představuje problém ztenčování stěny od vnějšího 
okraje směrem dovnitř, které může vést k utržení dna či jinému porušení součásti při zatížení. 
Odstranit ho lze pouze oboustranným kumulativním či smíšených tvářením, nebo 
vícekrokovým tvářením. 

Drsnost a kvalita povrchu závisí na parametrech procesu. Jedná se zejména o velikost 
přírůstku v ose z, typ, opotřebení 
a velikost nástroje a úhel tažení. 
Nejdůležitějším faktorem ze 
všech je však mazání kontaktní 
plochy mezi nástrojem 
a plechem. Pro dosažení dobré 
kvality povrchu je vždy nutné 
aplikovat mazivo. Je-li povrch 
dostatečně mazán, pohybuje se 
střední aritmetická úchylka 
povrchu Ra okolo hodnoty 
0,8 μm. 

  
Obr. 24 Odchylka od požadovaného tvaru [32] 
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   Obr. 25 Nástroje s kulovitým zakončením [36] 

Obr. 26 Nástroje s plochým zakončením [35] 

3 HARDWAROVÉ POŽADAVKY  
Vybavení potřebné úspěšnému provedení jednobodového tváření v jeho nejzákladnější 

formě se skládá ze stroje, tvářecího nástroje a přidržovače. Tato trojice je často ještě rozšířena 
o další přídavné vybavení, které rozšiřuje možnosti procesu a zlepšuje vlastnosti výrobků. 
Mezi přídavné vybavení patří například podpůrná deska nebo zařízení pro ohřev plechu při 
tváření za tepla, o kterých již byla řeč v předchozích kapitolách. V následujících kapitolách je 
uveden přehled používaných nástrojů a strojů. 

3.1 Nástroje [2], [4], [5], [8], [10], [25], [31], [34], [35], [36], [37]  

Jednou z velkých výhod jednobodového tváření je, že není potřeba vyrábět drahé, 
jednoúčelové nástroje tak jako u konvenčního plošného tváření. Nástroje jednobodového 
tváření jsou levné a jednoduché na výrobu a mají univerzální použití. Díky tomu je tvářecí 
proces flexibilní a ekonomicky umožňuje výrobu malých sérií a prototypů. Nejčastěji se 
používají tři typy nástrojů: nástroj s kulovitým zakončením, nástroj s plochým zakončením 
a nástroj s kuličkou. 

 Nástroj s kulovitým zakončením – je nejběžněji užívaným nástrojem při jednobodovém 
tváření. Tyto nástroje se vyrábějí jako celistvé a mají tvar válce, nebo kužele, který je 
zakončen polokoulí o poloměru rn (obr. 25), která zajišťuje neustálý bodový kontakt 
nástroje s plechem. U menších nástrojů je stopka odstupňována. Průměr nástroje se 
pohybuje od 6 mm do 100 mm. Volba nástroje závisí na nejmenším vnitřním poloměru 
součásti, na velikosti součásti, na požadované kvalitě povrchu a na délce výrobního 
procesu. V potaz je třeba 
také brát, že s velikostí 
nástroje roste kontaktní 
plocha a zvyšuje se 
potřebná tvářecí síla. To 
zvyšuje nároky na výrobní 
stroj. Na druhou stranu 
malé nástroje mohou 
v některých případech při 
tváření materiálů jako je 
ocel či titan překročit 
maximální povolené zatížení 
a může dojít k jejich zničení. 
Optimální průměr nástroje je 8 mm až 15 mm a nejčastěji se využívají nástroje 
o průměru 12 mm, nebo 12,5 mm. Při práci s většími úhly tažení má nástroj stopku 
s menším průměrem, než je průměr kulovitého zakončení, aby se zamezilo kontaktu 
stopky s plechem. 

 Nástroj s plochým zakončením – vychází z nástroje s kulovitým zakončením. Tvar 
válce zůstává a zakončení ve tvaru polokoule je nahrazeno pouhým zaoblením hrany 
o poloměru r, které tento nástroj 
charakterizuje (obr. 26). Průměr stopky 
nemá na tváření přímý vliv. Plochý konec 
zabraňuje vydutí dna nádoby, a proto lze 
v některých případech dosáhnout vyšší 
geometrické přesnosti. Při správné volbě 
poloměru zaoblení lze dosáhnout i vyšší 
tvařitelnosti. Značení těchto nástrojů je ve 
tvaru: průměr stopky, poloměr zaoblení 
(např. 10R3). Tyto nástroje není možné 
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Obr. 27 Vertikální nástroj s kuličkou [37] 

Obr. 28 Šikmý nástroj 
s kuličkou [37] Obr. 29 Opotřebení nástroje [25] 

použít pro tváření součástí, které nemají ploché dno. 
 Nástroj s kuličkou – byl vyvinut jako jedno z možných opatření pro snížení tření mezi 

nástrojem a plechem. Kromě snížení tření má odvalování kuličky po povrchu součásti 
i příznivý vliv na kvalitu povrchu. 
Nástroj má dvě části: kuličku 
a stopku. Kulička je uložena v důlku 
na konci stopky a může se volně 
otáčet všemi směry. Vertikální 
konstrukce kuličkového nástroje (obr. 
27) je limitována úhlem tažení, pro 
který lze tento nástroj použít, protože 
při příliš velkých úhlech tažení 
u tříosých strojů, kde nástroj nelze 
natočit do příznivější polohy, dochází 
ke kontaktu stopky s plechem a ke škrábání povrchu. Z tohoto důvodu se tato varianta 
příliš nepoužívá. Tento problém do jisté míry řeší konstrukce šikmá (obr. 28), kde je 
hlava s kuličkou ke stopce připevněna pod úhlem. Nástroj je navržen tak, aby osa 
vřetena procházela středem kuličky a při rotaci nástroje se neměnila její poloha a tvářecí 
síla působila v ose nástroje. Rychlost rotace nástroje se v závislosti na geometrii 
součásti musí neustále měnit tak, aby jeho přední část byla vždy natočena k povrchu 
součásti. 

Materiálem pro výrobu nástrojů je nejčastěji běžná nástrojová ocel nebo slinuté karbidy. 
Pro snížení tření, zvýšení tvrdosti a zvýšení odolnosti proti opotřebení se nástroje často 
opatřují stejnými povlaky jako nástroje obráběcí (TiN, CrN). V některých případech je 
výhodné použít nástroje s polymerovou špičkou (např. teflon, acetal), viz obr. 25(a). 
Polymerové nástroje se používají zejména v případech, kdy je nutné zabránit chemické reakci 
mezi nástrojem a tvářeným materiálem. V některých aplikacích se využívá samomazných 
vlastností některých polymerů. Nevýhodou polymerů je velmi rychlé opotřebení a výsledný 
povrch má vyšší drsnost než při použití slinutých karbidů. 

Životnost nástroje je omezena jeho opotřebením v důsledku adheze a abraze, viz obr. 29. 
Opotřebovaný nástroj výrazně zhoršuje kvalitu povrchu součásti, 
ale také mírně zvyšuje tvářecí sílu, a proto je nutné velikost 
opotřebení hlídat. V současné době však neexistuje žádný aparát, 
který by pomohl určit velikost opotřebení nástroje, a proto 
rozhodnutí o vyřazení nástroje závisí na zkušenostech. Pro snížení 
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Obr. 30 Průmyslové roboty [11] 

tření mezi nástrojem a plechem, a tím i zvýšení životnosti nástroje, zvýšení kvality povrchu 
a snížení tvářecí síly, je nutné vždy používat vhodné mazivo. Nejčastěji se používají 
minerální nebo syntetické oleje, které dosahují nejlepších výsledků. Obecně platí, že čím 
tvrdší je tvářený materiál, tím menší viskozitu by měl mít daný olej mít. Není-li možné použít 
kapalné mazivo, lze srovnatelných výsledků dosáhnout i při použití plastických nebo tuhých 
maziv. 

Možné je i použití speciálních nástrojů, které nejsou v pevném skupenství, jako je 
například vodní paprsek. Tváření vodním paprskem je principielně stejné jako řezání vodním 
paprskem. Rozdíl spočívá pouze v nastavení parametrů vodního paprsku tak, aby nedocházelo 
k úběru materiálu, ale pouze k jeho plastické deformaci. Pro tvářecí operace se využívá tlak 
vody do 50 MPa s vysokým průtokem vody (až 50 l/min) a do proudu vody se nepřidávají 
žádná abrazivní zrna.  

3.2 Stroje [2], [4], [5], [10], [11], [32], [38] 

Základním požadavkem na stroj jsou minimálně tři počítačově řízené, navzájem kolmé 
osy, avšak pro zabránění kolize s boky součásti a pro optimální nastavení tuhosti nástroje 
a parametrů procesu může být požadováno i pět a více řízených os. Další dvě osy umožňují 
nastavení nástroje do polohy s výhodnějšími podmínkami pro tváření. Mimo počtu os jsou 
důležitými parametry při volbě stroje také jeho tuhost, která ovlivňuje přesnost procesu, 
maximální axiální a radiální zatížení, rychlost posuvu a velikost pracovního prostoru. 
Nejčastěji se využívají CNC obráběcí stroje, průmyslové roboty a speciální jednoúčelové 
stroje.  

 CNC obráběcí stroje – jsou nejrozšířenějším a nejčastěji používaným strojem při 
jednobodovém tváření. Výhodou těchto strojů je jejich rozšířenost v průmyslu a fakt, že 
se dají pro jednobodové tváření snadno přizpůsobit. Zároveň mají vysokou tuhost, která 
umožňuje výrobu přesných součástí a dokážou vyvinout i relativně velkou tvářecí sílu. 
Tyto stroje však často nejsou seřízeny pro tak velké axiální zatížení, což může přesnost 
zase naopak snižovat. Nevýhodou je obecně malý pracovní prostor. Avšak jsou-li 
k dispozici, lze s výhodou využít i velkých obráběcích strojů s CNC řízením jako jsou 
například portálové frézky, které se vyznačují velkým pracovním prostorem, vysokou 
tuhostí a jsou schopné vyvolat velkou tvářecí sílu. 

 Průmyslové roboty – se používají pro svou všestrannost a nízké pořizovací náklady. 
Výhodou robotů je velký 
pracovní prostor vhodný pro 
výrobu velkých součástí, 
který zároveň i poskytuje 
dostatek prostoru pro 
přídavná zařízení. Šest 
řízených os umožňuje vhodně 
polohovat nástroj vzhledem 
k plechu. Nevýhodou 
průmyslových robotů je nízká 
tuhost a nízké tvářecí síly. 
Jsou-li k dispozici dva roboty, 
je možné aplikovat 
oboustranné tváření (obr. 30) 
a částečně tak kompenzovat 
nízkou přesnost způsobenou 
nedostatečnou tuhostí.  
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Obr. 31 Stroj pro jednobodové tváření od společnosti AMINO [38] 

 Speciální jednoúčelové stroje – jsou konstruovány tak, aby kombinovaly výhody 
předchozích dvou kategorií strojů. Mají středně velký pracovní prostor, vysokou 
rychlost posuvu, vysokou tuhost a umožňují vyvolat velkou tvářecí sílu. Stroje určené 
pro jednobodové tváření jsou navíc vybaveny vlastním přidržovačem s hydraulickým 
upínáním a často jsou vyráběny v otevřené variantě pro snadnější přístup do pracovního 
prostoru (obr. 31). Pohyb v pracovní rovině je zpravidla vykonáván nejen vřetenem, 
kterému je omezen pohyb, ale zároveň i přidržovačem (pracovní rovina je pohyblivá). 
Některé stroje mohou mít dvě protilehlá a nezávisle řízená vřetena umožňující 
oboustranné tváření, nebo jsou upraveny pro tváření za tepla.  
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Obr. 32 Lebeční implantát [4] 

4 VYUŽITÍ V PRAXI [2], [4], [5], [9] 

S tím jak se jednobodové tváření rozvíjí a zlepšují se vlastnosti výrobků (zejména 
přesnost), zvyšuje se i počet a složitost dílců, které jsou touto technologií experimentálně 
vyráběny, nicméně její užití v praxi je stále minimální. Hlavní překážkou v rozšíření této 
technologie do praxe byla nedostatečná přesnost výrobků a proměnlivá tloušťka stěny. Na 
zlepšení těchto nedostatků se neustále pracuje a za posledních deset let bylo dosaženo 
výrazného zlepšení. 

Kvůli absenci drahých, specializovaných nástrojů se výrazně zkracuje doba do zahájení 
výroby, avšak výrobní čas na jednu součást je mnohonásobně delší než je tomu 
u konvenčního tváření. Z těchto důvodů je jednobodové tváření vhodné zejména pro výrobu 
prototypů, unikátních výrobků a malých sérií zhruba do 100 - 1000 kusů. To, v kombinaci 
s možností tvářet širokou paletu materiálů včetně obtížně tvařitelných materiálů jako jsou 
titanové a hořčíkové slitiny, dělá jednobodové tváření velmi atraktivní mimo jiné i pro letecký 
a automobilový průmysl, stavebnictví a lékařské aplikace, a představuje do jisté míry 
konkurenci pro aditivní technologie. 

Výroba na míru vytvořených produktů pro medicínské účely je jedním z nejčastěji 
zkoumaných uplatnění jednobodového tváření v praxi. Mezi možné aplikace se řadí zejména 
výroba lebečních (obr. 32), koleních, obličejových a jiných implantátů, kde se využívá 
možnosti tvářet titan. Kromě toho je tuto technologii možné použít i pro výrobu kotníkových 
dlah. Největší problémy představují velké úhly tažení a požadavky na přesnost, avšak oba tyto 
problémy jsou v současné době už víceméně překonány. 

Jednobodové tváření je také možné potenciálně využít pro tváření tzv. „sendvičových 
panelů“, zejména těch s polymerovým jádrem. Sendvičové panely se skládají ze dvou 
kovových plechů (ocel, hliník), mezi kterými je jádro z polymeru, kovových vláken či kovové 
pěny a mají uplatnění v řadě odvětví od letectví po izolace budov. 

Obecně v dopravě má jednobodové tváření potenciál se uplatnit ve fázi návrhu při výrobě 
prototypů pro testování, ale i při výrobě již finálních součástí v oblastech, kde je nutná úprava 
těchto součástí pro konkrétní umístění. Největším omezení v současné době je, že většina 
těchto aplikací vyžaduje větší pracovní prostor, než nabízí obráběcí stroje, a proto se musí 
používat průmyslové roboty, které však mají nízkou tuhost a dosahují nízké přesnosti. Pro 
ilustraci potenciálu této technologie byl vyroben například model rychlovlaku Shinkansen 



32 
 

Obr. 33 Model Shinkasenu [5] Obr. 34 Panel dveří automobilu [9] 

Obr. 35 Samonosná struktura tvořená 140 
inkrementálně tvářenými pyramidami [4] 

v měřítku 1:8 (obr. 33). Z oblasti automobilového průmyslu jsou to pak například kapota auta, 
panel dveří (obr. 34) či odrazivá plocha předních světel.  

V neposlední řadě stojí využití jednobodového tváření v architektuře a designu. S využitím 
průmyslových robotů je možné vytvářet (ale i rekonstruovat) velké součásti téměř 
libovolných tvarů pro dekorační (obr. 35), ale zároveň i funkční účely. V těchto aplikacích je 
kladen důraz zejména na kvalitu povrchu a rozměrové tolerance jsou zde mírnější a méně 
důležité než u strojírenských aplikací. 
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5 ZÁVĚRY 
V této práci je zpracován přehled metod inkrementálního tváření se zaměřením na 

jednobodové tváření, na kterém byly vysvětleny mechanismy deformace a porušování, které 
se při této technologii uplatňují a způsobují zvýšenou tvařitelnost materiálu. Následně je zde 
popsáno vícekrokové tváření a přehled metod tváření za tepla, které ještě více zvyšují 
tvařitelnost materiálu. Součástí je i přehled používaných nástrojů a strojů a některé příklady 
využití jednobodového tváření v praxi. 

Jednobodové tváření zcela určitě nenahradí konvenční technologie tváření, ale 
v malosériové či kusové výrobě představuje vhodnou alternativu, která nabízí řadu unikátních 
výhod. Zpřesňování procesu, zkracování doby simulací a nové nástroje pro plánování 
a optimalizaci dráhy nástroje již téměř odstranili všechny překážky bránící rozšíření 
jednobodového tváření do praxe. 

Velký potenciál má jednobodové tváření v možnosti tvářet obtížně tvařitelné materiály 
(zejména titan, hořčík a jejich slitiny), obzvlášť jednobodové tváření za tepla by mohlo v této 
oblasti vytlačit všechny ostatní dnes používané technologie. V této oblasti je však ještě 
potřeba provést další výzkum pro optimalizaci metod ohřevu, a také výzkum, který by zjistil, 
která z metod ohřevu je pro jakou aplikaci nejvhodnější. 

Zvýšit atraktivitu této technologie by mohlo také zkrácení pracovních časů. V tomto 
případě je nutné najít vhodný kompromis mezi přesností, kvalitou povrchu a časem tváření.  
Ne u všech materiálů je možné zvýšit rychlost posuvu bez vlivu na kvalitu výrobku a 
v případě, že to možné je, limit často představují parametry stroje. 

Vedle jednobodového tváření, které se vyznačuje zejména svou jednoduchostí, se 
v posledních letech věnuje velká pozornost oboustrannému tváření. Oboustranné tváření totiž 
vzhledem k nutnosti použití specializovaných strojů umožňuje provádět úpravy a rozšíření 
procesu, nebo aplikovat různé strategie tváření pro zlepšení parametrů výrobku. Oproti tomu 
dvoubodové tváření je dnes spíše na ústupu právě na úkor oboustranného tváření, které nabízí 
flexibilnější přístup a lepší výsledky. 

Nakonec je také nutné podotknout, že práce, které se věnují zhodnocení nákladů, spotřeby 
energie či dopadu na životní prostředí a jejich porovnání s ostatními technologiemi, jsou již 
staré a v případě tváření za tepla zcela chybí. Chybí i studie, které by pomohly určit, kdy je 
výhodnější použít jednobodové tváření namísto jiných technologií, nebo které by se zabývaly 
snižováním množství vznikajícího odpadu. A i toto mohou být důvody, které brání zavedení 
jednobodového tváření do praxe. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
Označení Legenda Jednotka 
D0 Výchozí průměr kruhového polotovaru [mm] 
D1 Průměr hotové součásti [mm] 
d1 Průměr dna hotové součásti [mm] 
dn Průměr nástroje [mm] 
Fa Axiální síla [N] 
(Fa)max Maximální axiální síla [N] 
(Fa)s Ustálená axiální síla [N] 
Fr Radiální síla [N] 
Ft Tangenciální síla [N] 
H Hloubka zkušební součásti [mm] 
h Dosažená hloubka [mm] 
L Výška středu nástroje od pomyslného dna [mm] 
P Inkrementální nástrojový poměr [-] 
R Poloměr zaoblení stěny zkušební součásti [mm] 
Rm Mez pevnosti v tahu [MPa] 
r Poloměr zaoblení hrany nástroje [mm] 
rn Poloměr nástroje [mm] 
rs Poloměr zakřivení součásti [mm] 
t0 Výchozí tloušťka plechu [mm] 
t1 Tloušťka stěny hotové součásti [mm] 
   

   
Δh Zbytková výška [mm] 
Δz Přírůstek v ose z [mm] 
λ Doplňkový úhel ke kolmé ose [°] 
Φ Úhel tažení [°] 
Φmax Maximální úhel tažení [°] 
φ1,2 Logaritmické přetvoření [-] 
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