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ABSTRAKT 

KUKLA Petr: Zavedení inovační výroby ochranné vložky do výrobního podniku. 

 

Diplomová práce popisuje zavedení inovace výroby vložky chladiče páry do výrobního 

podniku. Vložka se vyrábí ve velikostech nominálního průměru DN 200 – DN 500. Materiálem 

je nízkolegovaná ocel EN 10216-2 10CrMo9-10. Pro inovaci výroby byla vybrána technologie 

plošného tváření rozšiřování konců trubek pohyblivým trnem. Ověření funkčnosti této 

technologie bylo provedeno pomocí analytických výpočtů a numerické simulace MKP. 

Výsledné hodnoty početních metod byly porovnány s výsledky praktického experimentu. 

Experiment byl proveden na 5 zkušebních vzorcích o velikosti ø 273 mm. Zařízením byl 

hydraulický lis o jmenovité síle 2000 kN, opatřen snímači tlaku a polohy. Experimentálně 

získané hodnoty závislosti síly na dráze nástroje vykazovaly určitou podobnost s numerickou 

simulací MKP. Rozdíl hodnoty síly v maximální dráze nástroje byl 290 kN. Rozšířený průměr 

byl natvářen na hodnotu ø 319 mm. Tato hodnota odpovídá rozšíření o 16,5 % což je 

konstrukčně dostačující. Nedestruktivní zkoušky vyloučily přítomnost defektů trhliny na 

rozšířeném průměru. Dle nově navrženého postupu došlo k vyrobení prvního reálného dílce. 

V technicko  –  ekonomickém hodnocení byla vyčíslena značná finanční úspora v rozmezí  

3,5 – 5,3 mil. Kč / rok. Návratnost nutných investic je mezi 9. – 14. vyrobeným kusem (přibližně 

15 % ročního objemu výroby). Závěrem bylo zhodnoceno, že daná inovace má slibné výsledky 

a bude společností zavedena do výrobního procesu. 

Klíčová slova: experiment, trubka, metoda konečných prvků, rozšiřování, plošné tváření 

ABSTRACT 

KUKLA Petr: Implementation of innovative production of protective liner to the manufacturing 

company. 
 

The Diploma thesis describes the implementation of innovative production of protective liner 

to the manufacturing company. The liner is manufactured in sizes of nominal diameter  

DN 200 - DN 500. The material is low-alloy steel EN 10216-2 10CrMo9-10. For the production 

innovation, the technology of pipe end flaring by a movable mandrel was chosen. Verification 

of the functionality of this technology was performed using analytical calculations and 

numerical simulation of FEM. The results of numerical methods were compared with the results 

of a practical experiment. The experiment was performed on 5 test specimens with a diameter 

of 273 mm. The machine device was a hydraulic press with a nominal force of 2000 kN and 

equipped with pressure and position sensors. The experimentally obtained values of force and 

the tool path dependence were similar with the values of FEM simulation. The difference in the 

value of the force in the maximum tool path was 290 kN. The flared diameter was formed to a 

value of 319 mm. This value corresponds to 16.5% of increased nominal diameter, which is 

sufficient from design point of view. Non-destructive tests ruled out the presence of crack 

defects on the flared diameter. According the new set up working procedure was produced the 

first real part. Significant financial savings of CZK 3.5 - 5.3 million / year were quantified in 

the technical and economic evaluation. Return on necessary investments is between the  

9th - 14th manufactured pieces (approx. 15% of the annual production volume). In conclusion, 

innovation has promising results and will be issued by the company into the production process. 

 

Keywords: experiment, pipe, finite element method, flaring, sheet metal forming 
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ÚVOD [5], [6]  
Strojírenský průmysl je již několik desetiletí prostředí se značným rozvojem. Tomu 

napomáhá nejen obecný technologický boom, ale také silné konkurenční střety. Každá ze stran 

se snaží využívat stále novější výrobní technologie, procesy, materiály a výpočetní techniku 

s jasným cílem – být lepší než konkurence. Tento trend nutí společnosti čím dál častěji 

investovat do vývoje a výzkumu, což představuje nemalé finanční náklady. Proto se dané 

investice musí dobře rozvrhnout a naplánovat. Základem je dobře zmapovaný trh, na kterém 

má společnost záměr působit. To zahrnuje mít přehled o poptávce, požadavcích zákazníků  

a samozřejmě také konkurenci.  

Pro správný výběr produktu vhodným pro vývoj a inovaci, velice často slouží tzv. Paretova 

analýza neboli pravidlo 80 / 20. To spočívá v tom, že 80 % důsledků je způsobeno jen 20 % 

příčin. Jinými slovy, 80 % zisků z dané oblasti podnikání pochází jen z 20 % produktů. 

Společnost má tak velkou šanci správně definovat produkt, do jehož vývoje se vyplatí 

investovat.  

Obecně je tedy snaha o zlevnění produktů, zvýšení jejich pevnosti, snížení hmotnosti či 

zrychlení dodávek, a to vše se zachováním optimální kvality. Tyto aspekty lze řešit použitím 

lehčích a pevnějších materiálů, větší automatizací a standardizací procesů, snížení počtu operací 

nebo úplnou změnu technologie výroby tam, kde je to technicky možné. Nejefektivnější 

takovou změnou zpravidla bývá nahrazení třískového obrábění a svařování pomocí technologie 

objemového a plošného tváření, která je předčí v produktivitě, nákladech i výrobních časech se 

zachováním potřebné kvality. Takové srovnání je názorně zobrazeno na obr. 1. 

Právě změna výrobní technologie je podstatou této diplomové práce. Práce navazuje na 

bakalářkou práci pod názvem – Návrh výroby ochranné vložky do chladiče páry [1]. Záměrem 

je zavést inovační výrobu daného dílce ve společnosti CCI Czech Republic s.r.o. pomocí 

technologie plošného tváření. Tato technologie nahradí současné třískové obrábění  

a svařování s hlavním cílem – snížit výrobní náklady na daný produkt. Poznatky získané 

z bakalářské práce budou sloužit k výpočtům, simulacím a experimentálnímu ověření 

technologie v praxi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1 Srovnání množství odpadu obrábění a tváření [3] 
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1 ROZBOR ZADÁNÍ [4] 
Společnost CCI Czech Republic s.r.o. patří do skupiny IMI Critical Engineering. Tato 

skupina je jedním z předních světových výrobců redukčních ventilů, chladičů páry, obtoků 

turbín a dalších produktů pro energetický, ropný a petrochemický průmysl. Tato zařízení pracují 

v náročných aplikacích, kde tlak a teplota dosahují velmi vysokých hodnot. Příklady takových 

produktů lze vidět na obr. 2, kde je pro názornost zakresleno schéma desalinační (odsolovací) 

stanice. Mezi odběratele se řadí globální společnosti jako Shell, Gazprom, Bechtel, General 

Electric, Siemens a mnoho dalších, kteří vždy očekávají vysoce kvalitní výrobek splňující 

nejpřísnější kritéria. 

 

1 – kontrolní ventil napájecí vody, 2 – mezistupňový chladič, 3 – koncový 

chladič, 4 – hlavní uzavírací ventil, 5 – VT/ST obtok turbíny, 6 – NT obtok 

turbíny, 7 a 8 – chladič odběru páry 

 

Obr. 2 Schéma desalinačního zařízení [4] 
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Jedním z nejžádanějších zařízení jsou chladiče (pozice 2, 3, 7, 8 na schématu v obr. 2). Jedná 

se o chladiče mezistupňové a koncové operující ve spalinovém kotli nebo o chladiče na odběr 

páry do procesního využití. Slouží k velice přesné kontrolované úpravě teploty páry na 

požadované parametry. Mezi hlavní funkce patří kontrola teploty přehřáté páry ve spalinovém 

kotli, snižování teploty páry jakožto ochrana sekundárních trubkovnic v mezistupni přehříváků 

nebo řízení teploty páry do určitého technologického procesu (chemické, odsolovací, 

papírenské zařízení). Chladiče musí být konstruovány tak, aby odolávaly stále zvyšujícím se 

provozním podmínkám. Mezi takové podmínky patří tlak páry dosahující 220 bar(g) a teploty 

přesahující 600 °C. Dále také požadavek na vysokou odolnost proti pracovnímu cyklování, 

teplotním šokům, reakčním silám a ohybovým momentům od působení potrubí. 

Společnost CCI Czech Republic s.r.o. disponuje chladičem, který byl navržen tak, aby takto 

náročné podmínky zvládl. Tento produkt je vyobrazen na obr. 3 a jeho hlavní části jsou popsány 

níže.  

 

 Tělo – hlavní část parní 

tlakové obálky chladiče. 

Slouží jako nosný díl pro 

navaření ostatních dílů. Na 

koncích disponuje 

obrobenými úkosy pro 

svaření k zákaznickému 

potrubí. Polotovarem je 

v závislosti na rozměrech 

normalizovaná bezešvá 

trubka, kovaná tyč 

s vnitřním otvorem nebo 

svařený zkružený plech.  

 

 Flexibilní vodní systém – 

jedná se o soustavu 

svařených dílců vodního 

rozvodného systému. 

Vstupní hrdlo, trubkový 

systém a nátrubkové pouzdro slouží k rozvodu zástřikové vody k tryskám. Je navržen tak, 

aby odolal reakčním silám a ohybovým momentům od zákaznického potrubí.   

 

 Vodní tryska – slouží ke kontrolované distribuci zástřikové vody do potrubního systému za 

účelem snížení teploty páry. Jejich počet se volí dle požadavků a podmínek parního 

systému. Na obr. 4 a) je znázorněn řez a smysl proudění vody touto tryskou. Ta se skládá 

ze soustavy těsnění, vnitřního ustavujícího tělesa, víka se šroubením a vlastní špičkou 

trysky. Tato špička je zobrazena na obr. 4 b). Jedná se o závěrný člen celého vodního 

systému chladiče. Hlavním členem je pružina, která je ve špičce trysky předepnuta  

a zajištěna kontramaticí. Toto předepnutí je definováno přesnou hodnotou tak, aby 

k dalšímu stlačení pružiny, a tím pádem i otevření trysek, došlo pouze při určité, předem 

spočítané, hodnotě tlaku vody. 

 

Obr. 3 Chladič páry, typ IMI CCI: DAM –2025/3 [4] 
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 Ochranná vložka – je tvořena dvěma dílci, a to kónusem a trubicí (obr. 5). Slouží jako 

ochrana těla chladiče před teplotními šoky a nadměrným zástřikem vody. Plní také funkční 

úlohu jako element zajišťující urychlení proudu páry (zvýšení kinetické energie) v místě 

zástřiku. Tento jev zvyšuje efektivitu odpaření zástřikové vody, což je doprovázeno 

přenosem tepla ve formě zchlazení teploty páry.  

Jak již bylo zmíněno, pro společnost CCI Czech 

Republic s.r.o. představuje výše popsaný chladič 

jeden z nejžádanějších a nejprodávanějších 

produktů. Ročně se jejich objem výroby pohybuje 

v rozmezí 100 – 150 ks. Vzhledem k silnému 

konkurenčnímu trhu je udržení či navýšení objemu 

jeho prodeje naprosto zásadní. Z tohoto důvodu se 

společnost rozhodla investovat do vývoje a inovace 

daného chladiče, a to zejména za účelem snížení 

výrobních nákladů a zkrácení doby dodání. Tyto dva 

parametry byly obchodním oddělením dopředu 

vyhodnoceny jako zásadní cíle, kterých se celý 

inovační proces musí držet.  

Konstrukční oddělení společnosti zpracovalo 

několik analýz s možnými oblastmi vhodnými pro 

vývoj či inovaci. Mezi tyto analýzy patřila mimo 

jiné i bakalářská práce [1], která se zabývala možnou změnou technologie výroby dílce 

Ochranná vložka, jejíž definice je stručně popsána výše. Cílem práce bylo ověřit vhodnost 

navržené technologie. Výsledky a poznatky z této práce se zdají být velmi nadějné, a proto se 

společnost rozhodla, že oblast úvodní výrobní inovace zaměří právě na tento dílec.  

  

a) 

 
Obr. 4 Tryska OP2025 [4] 

b) 

 

Obr. 5 Ochranná vložka 
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1.1 Problematika současného stavu technologie výroby [1] 

Během analyzování možných oblastí vývoje ochranné vložky muselo konstrukční oddělení 

společnosti detailně rozebrat všechny aspekty dané inovace. Jelikož je samotný chladič, jako 

finální produkt, navrhován dle požadavků zákazníka, tak jeho rozměry a kompozice jsou vždy 

různé. Proto první myšlenka vedla k možnému standardizování velikostí ochranné vložky.  Po 

sérii výpočtů a experimentálních návrhů se tato varianta ukázala jako nefunkční. Do návrhu 

vstupuje několik proměnných veličin, které znemožňují takovou standardizaci. Veličinami jsou 

např. parametry páry, připojení k potrubí, použitý polotovar těla chladiče a podobně.  

Z tohoto důvodu se cíl inovace zaměřil detailněji na samotnou výrobu a návrh konkrétních 

dílů vložky, kónusu a trubice. Pro představu je níže uveden ucelený rozbor kompletní výroby 

těchto dílů.  

 

 Kónus (obr. 6) – dílec má tvar kužele s vrcholovým 

úhlem 60°. Tento úhel je neměnný. Důvodem je 

vytvoření správného profilu proudění páry. Kónus 

disponuje upraveným koncem pro přivaření k tělu 

chladiče "A" a k trubici "B". Jako polotovar se 

využívá výkovek, výpalek z plechu nebo svařený 

skružený plech. Vždy záleží na finálních 

rozměrech, dostupnosti, ceně na trhu  

a množství vzniklého odpadu. Přehled těchto 

variant je uveden v tab. 1. Výroba následně probíhá 

na CNC obráběcích centrech za pomocí upínacích 

přípravků.     

 

  

 

 Trubice (obr. 7) – polotovarem je bezešvá trubka o průměru "OD" 200 – 500 mm, tloušťce 

stěny "WT" 12,7 mm a délce "L" 650 – 1550 mm. Konec "B" je zakončen úkosem, konec 

druhý je buď bez obrobení, nebo je opatřen vodícím průměrem. Kolmo na plášť jsou 

provrtány otvory, které slouží na vložení zástřikových trysek. Pro výrobu je tedy nutno 

použít soustruh a víceosou frézku.  

 

 

 

 

  ø "CD"  450 mm a "H"  < 80 mm výpalek z plechu 

80 mm < "H" < 150 mm kovaná tyč 

"H" > 150 mm skružený plech 

Obr. 6 Kónus [1] 

Obr. 7 Trubice [1] 

 

Tab. 1 Varianty polotovaru kónusu [1]. 
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Oba dílce jsou potom vzájemně svařeny, vyžíhány 

ke snížení pnutí a na svaru jsou provedeny 

nedestruktivní zkoušky (magnetická zkouška, 

ultrazvuk). Následně je svarek odeslán zpět na 

obrobnu, kde jsou začištěny oba konce a finálně 

upraven vodící průměr. Toto obrobení je třeba provést 

z důvodu možné deformace svarku po tepelném 

zpracování. Po dokončení této operace je ochranná 

vložka hotová, viz obr. 8. 

Celému výrobnímu procesu samozřejmě předchází 

předvýrobní technologická fáze. Ta se skládá 

z vlastního konstrukčního návrhu, tvorby 

technologického postupu, naplánování výroby a nákup 

polotovarů.  Detailní analýza všech těchto kroků 

společně se současným stavem výroby prokázala 

značné možnosti pro optimalizaci výroby ochranné 

vložky. Výsledkem by mělo být snížení výrobních 

nákladů a zrychlení samotné výroby.  

Jak již bylo popsáno v přechozí kapitole, navržením 

takové optimalizace se zabývala zmíněná bakalářská práce [1]. Ta prokázala, že nejvhodnější 

variantou je kompletní změna technologie výroby. Ta zahrnuje nahrazení svarku jednou 

tvářenou součástí vyráběnou pomocí technologie plošného tváření. Záměrem je tedy pro tuto 

tvářecí operaci využít dílec trubice a plně tak odstranit nutnost výroby dílu kónus.   

1.2 Použitý materiál [7], [8], [9], [10] 

Jelikož je ochranná vložka brána jako celek, tak materiálové třídy a chemické složení obou 

dílců je stejné. Liší se pouze typem polotovaru. Jelikož tvářenou částí bude dílec označen jako 

trubice, je možné se zaměřit pouze na tento materiál. Materiálem je bezešvá trubka z oceli  

EN 10216-2 10CrMo9-10, někdy také pod názvem chrom – molybdenová ocel. Ekvivalenty 

ostatních značení jsou uvedeny v tab. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o nízkolegovanou, žáropevnou ocel s využitím do vyšších teplot. Je dobře tvárná za 

tepla, dobře obrobitelná a svařitelná. Vyznačuje se korozní odolností v prostředí vodní páry  

a při nižších tlacích dokáže odolat podmínkám za teplot až 600 °C. Důležitým faktorem pro 

vlastnosti materiálu jsou prvky jako chrom (Cr) a molybden (Mo). Chrom se vyznačuje zejména 

vysokou chemickou odolností a nízkou reaktivitou. Molybden zvyšuje tvrdost, mechanickou 

odolnost a odolnost proti creepu (tečení) za vysokých teplot. 

Největší využití nachází zejména v energetice, petro-chemickém průmyslu, papírnách či 

úpraven vod. Tvoří části kotlů, armatur, tlakových nádob či ventilů. Základní mechanické 

vlastnosti a chemické složení jsou uvedeny v tab. 3, resp. tab. 4. Standartní materiálový list je 

potom uveden v příloze č. 2.  

 

 

 

ČSN   15 313 

DIN 1.7380 

ASME SA-335 P22 

UNS K21590 

 Obr. 8 Svarek: kónus + trubice [1]  

Tab. 2 Ekvivalenty oceli 10CrMo9-10 [7], [9]. 
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Výrobní tolerance bezešvé trubky podléhají výrobkové normě EN 10216-2. Znalost těchto 

tolerancí je pro přesnost dílce zásadní. Hodnoty tolerancí jsou uvedeny v tab. 5. 

 

 

Vnější 

průměr 

OD 

Tolerance na OD Tolerance tloušťky WT dle poměru OD/WT 

≤ 0,025 > 0,025 a 

 < 0,05 

> 0,05 a 

 < 0,1 

> 0,1 

≤ 219,1 mm ± 1 % nebo 0,4 mm (větší hodnota) ± 12,5 % nebo 0,4 mm (větší hodnota) 

> 219,1 mm ± 1 % ± 20 % ± 15 % ± 12,5 % ± 10 % 

1.3 Výběr vhodné technologie tváření [1], [11], [12], [13] 

Pro úspěšnou inovaci výroby je správný výběr technologie plošného tváření naprosto 

zásadní. V této problematice existuje několik vhodných metod, kde každá má své klady  

a zápory. Hlavní faktory ovlivňující tvářecí proces jsou rozměry a tvar konečného dílce, použitý 

materiál, interakce ploch mezi nástrojem a tvářeným dílem apod. Všechny tyto parametry lze 

označit jako ukazatele hlavní veličiny, kterou je deformační odpor. Tato veličina hraje tedy při 

výběru vhodné technologie podstatnou roli.  

Jak bylo zmíněno v přechozích kapitolách, tato diplomová práce navazuje na bakalářskou 

práci na téma Návrh výroby ochranné vložky do chladiče páry [1]. V této bakalářské práci byla 

provedena rozvaha a porovnání možných technologií vhodných pro daný tvářecí proces. Mezi 

srovnávanými technologiemi bylo např. magneticko-impulzní tváření, radiální vypínání 

nepevným nástrojem, vysokotlaký hydroforming či metoda rotujícího nástroje. Jako 

nejvhodnější varianta byla zvolena technologie rozšiřování konců trubek, konkrétně metoda 

s nepohyblivým trnem. Schéma této metody je znázorněno na obr. 9.  

Po pečlivém zvážení nutných úvodních nákladů a strojních možností společnosti byla tato 

forma metody upravena. Podstatou změny je pouze opačný smysl pohybu nástroje vůči 

polotovaru. Tuto metodu lze označit jako technologii rozšiřování konců trubek s pohyblivým 

trnem a je schematicky zobrazena na obr. 10. Následující část této diplomové práce bude tedy 

zaměřena na danou metodu.  

mez pevnosti  

Rm [MPa] 

mez kluzu  

Rp0.2 [MPa] 

tažnost A [%] 

podélná příčná 

480 - 630 280 22 20 

C [%]   Si [%]    Mn [%]    P [%]    S [%]     Cr [%]    Mo [%] 

 0,05-0,15 ≤ 0,5    0,3-0,6 ≤ 0,025    0,417   1,9-2,6   0,87-1,13 

Tab. 4 Chemické složení oceli 10CrMo9-10 [7], [8], [10]. 

 

Tab. 3 Mechanické vlastnosti oceli 10CrMo9-10 [7], [8], [10]. 

 

 Obr. 9 Schéma s nepohyblivým trnem [11]   

F 

 Obr. 10 Schéma s pohyblivým trnem [11]   

F 

Tab. 5 Tolerance bezešvých trubek dle EN 10216-2 [8], [9]. 
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2 TECHNOLOGIE ROZŠIŘOVÁNÍ KONCŮ TRUBEK [11], [13], [14], [15], 

[16], [19] 
Uvedená technologie se svou podstatou řadí mezi technologie plošného tváření. Mezi 

nejznámější metody plošného tváření patří ohýbání, stříhání či tažení. Existují ale i další  

metody jako jsou lemování, zužování, kovotlačení a nebo již zmíněné rozšiřování. Tyto 

technologie nepatří mezi nejpoužívanější, nicméně pro svoje specifika mají na strojírenském 

trhu velké uplatnění. U těchto technologií je uvažovaný proces tváření za studena (za teplot pod 

rekrystalizační teplotou) a za kvazistatických podmínek.  

Mnoho strojních komponentů 

vyráběných z trubek má tvarovaný 

konec. Jedná se např. o trubkové fitinky, 

díly motorů, designové prvky apod. 

Technologie rozšiřování konců trubek 

byla původně vyvinuta jako 

technologický test pro tváření konců 

těchto dílců. Umožňuje změnu volného 

konce trubky do kuželovitého tvaru. 

Schéma na obr. 11 a) znázorňuje 

základní princip. Na beran lisu je 

připevněný nástroj (trn nebo tažník), 

který vyvozuje potřebnou tvářecí sílu. 

Nástroj je postupně nasouván do 

jednoho konce trubky, takže finální tvar 

tohoto konce je dán geometrií nástroje. Vyvozená tvářecí síla je v závislosti na dráze nástroje 

proměnná. Tato proměnlivost je dána rozdílným deformačním odporem materiálu. Na hodnotu 

jeho velikosti má přímý vliv změna velikosti výchozího průměru tvářené trubky. Nesmí se ale 

opomenout nepřímé vlivy jako tření mezi stykovými plochami nástroje a polotovaru, poloměr 

ohybu nebo rychlost a teplota tváření.  

Samotné rozšíření konce je dáno dvěma kroky, viz obr. 11 b).  Mezi body 1 a 2 probíhá 

deformace ve fázi ohybu a následně tvorba kuželovitého hrdla probíhá mezi body  

2 a 3. Obě tyto fáze určují potřebnou tvářecí sílu. Znalost hodnoty této síly je pro úspěšný 

tvářecí proces zásadní. Tvářecí sílu lze stanovit buď analytickými výpočty, numerickou 

simulací nebo praktickým experimentem. O stanovení této síly, z analytického pohledu, bude 

pojednávat následující kapitola 

K provedení všech analytických výpočtů je třeba nejdříve rozebrat a určit napěťový  

a deformační stav přítomný během tvářecího procesu. Schématický rozbor tohoto stavu je 

vyobrazen na obr. 12. Tento stav je zde uvažován na elementu, který je definovaný poloměrem 

Rθ a znázorněn na obr. 12 b). Ohnisko deformace, zobrazené na obr. 12 a) je vymezeno 

poloměry R a r. Na obr. 12 c) je znázorněn průběh změny tloušťky stěny a přítomného napětí. 

Jak vyplývá ze schématu a obecné teorie plošného tváření, při tomto tvářecím procesu je 

uvažováno s biaxiálním stavem napjatosti. Pro tento případ je biaxiální stav dán dvěma 

napětími, v radiálním směru σr a v obvodovém směru σθ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 11 Schéma metody rozšiřování [11], [13]   

a) b) 
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2.1 Stanovení tvářecí síly [1], [11], [13], [14] 

Stanovení potřebné tvářecí síly je hlavním záměrem analytických výpočtů. Výsledná hodnota 

přímo určuje základní požadavek na návrh pracovního stroje. Aby bylo možné tento výpočet 

provést, je třeba znát hodnotu celkového deformačního odporu (σd)T, který je vztahován  

k bodu 1, vyobrazeném na obr. 11 b). Hodnota tohoto odporu je dána součtem jednotlivých 

složek napětí, které v daném průřezu působí. Jedná se o složku radiálního napětí σr, ohybového 

napětí σo a napětí způsobené třením σf. Základní rovnice má tedy tvar:  

 

(𝜎𝑑)𝑇 = 𝜎𝑟 + 𝜎𝑓 + 𝜎𝑜                                                                                                           (2.1) 

kde: σr – radiální napětí [MPa] 

σf – napětí způsobené třením [MPa] 

σo – ohybové napětí [MPa] 

 

Právě hodnota radiálního napětí je pro řešení celkového deformačního odporu rozhodující. 

Pro zjištění přítomných napětí při rozšiřování nebo zužování průřezů rotačních součástí je 

 Obr. 12 Tvorba kuželového zakončení [11], [13] 

 

a) půdorys ohniska deformace 

b) napěťovo - deformační stav 

c) průběh napětí a změny tloušťky   

a) 

b) 

c) 
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využíváno rovnice silové rovnováhy. Tato rovnice je vztažena k určitému biaxiálně zatíženému 

elementu zobrazeném na obr. 13. 

Rovnovážná rovnice vnějších a vnitřních sil působících v normálovém směru k povrchu 

elementu je dána vztahem: 

  

𝜎𝑛 ∙ 𝑆3 − 2𝜎𝑟 ∙ 𝑆1 ∙
𝑑𝛼

2
− 2𝜎𝜃 ∙ 𝑆2 ∙

𝑑𝜐

2
= 0                                                                          (2.2) 

kde: σn – normálové napětí [MPa] 

σθ – obvodové napětí [MPa] 

          dα, dυ – úhly výsečí elementu [°] 

S1, S2, S3 – plochy elementu [mm2]  

 

Řešení této rovnice vede k tzv. Laplace-ově rovnici rovnováhy napětí, která je vyjádřena 

vztahem (2.3).  

  
𝜎𝑛

𝑡0
−

𝜎𝑟

𝑅𝑟
−

𝜎𝜃

𝑅𝜃
= 0                                                                                                                     (2.3) 

kde: t0 – počáteční tloušťka stěny trubky [mm] 

Rr – poloměr křivky v meridiálním směru [mm] 

Rθ – poloměr křivky v obvodovém směru [mm] 

V meridiálním směru je zahrnut vliv tření mezi stykovými plochami nástroje a polotovaru, 

z čehož vyplývá vztah pro silovou rovnováhu:  

             

(𝜎𝑟 + 𝑑𝜎𝑟) ∙ 𝑆1 − 𝜎𝑟 ∙ 𝑆1 − 2𝜎𝜃 ∙ 𝑆2 ∙
𝑑𝜃

2
− µ ∙ 𝜎𝑛 ∙ 𝑆3 = 0                                              (2.4) 

kde: µ – koeficient tření [-] 

dθ – úhel výseče elementu [°] 

 

Upravením rovnice (2.4) vzejde vztah:  

  

𝑅𝑥

𝑑𝜎𝑟

𝑑𝑅𝑥
+ 𝜎𝑟 − 𝜎𝜃 −

µ ∙  𝑅𝑥

sin 𝛼
∙ (

𝜎𝑟

𝑅𝑟
+

𝜎𝜃

𝑅𝜃
) = 0                                                                    (2.5) 

kde: Rx – poloměr radiální křivky elementu [mm] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výše uvedené rovnice (2.3) a (2.5) jsou vztažené ke geometrii obecného elementu 

znázorněném na obr. 13. Nicméně tyto vztahy lze značně zjednodušit v případě řešení elementu 

Obr. 13 Geometrie obecného elementu [13] 
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kuželovitého tvaru, jenž je podstatou této diplomové práce. Zjednodušení lze provést díky 

skutečnosti, že povrch kužele má v meridiálním směru rovinný tvar, jak je znázorněno na 

obr. 14. O daném poloměru lze tedy říci, že Rr = ∞. Uvedené rovnice (2.3) a (2.5) budou mít 

po takové úpravě tvar:  

 
𝜎𝑛

𝑡0
=

𝜎𝜃

𝑅𝜃
                                                                                                                                      (2.6) 

 

𝑅𝑥

𝑑𝜎𝑟

𝑑𝑅𝑥
+ 𝜎𝑟 − 𝜎𝜃 −

µ ∙  𝑅𝑥  ∙  𝜎𝑛

𝑡0  ∙  sin 𝛼
= 0                                                                                (2.7) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vztahy pro výpočet hlavních napětí se stanoví úpravou rovnic (2.6) a (2.7). Pomocí aplikace 

zákona plasticity 𝜎𝜃 − 𝜎𝑟 = 𝜎𝑘 lze úpravou získat vzorce obvodového a radiálního napětí:  

 

𝜎𝜃 = 𝜎𝑘 ∙  {1 − (1 +
tan 𝛼

µ
) ∙ [1 − (

𝑅𝑥

𝑅𝜐
)

µ ∙cot 𝛼

] }                                                            (2.8) 

 

𝜎𝑟 = −𝜎𝑘 ∙  (1 +
tan 𝛼

µ
) ∙ [1 − (

𝑅𝑥

𝑅𝜐
)

µ ∙cot 𝛼

]                                                                      (2.9) 

kde: σk– mez kluzu [MPa] 

Rv – střední poloměr největšího místa rozšíření [mm] 

Jak již bylo zmíněno, pro výpočet celkového deformačního odporu je určující velikost 

radiálního napětí. Jak zobrazuje schéma na obr. 12 c), toto napětí má tlakový charakter (záporné 

hodnoty vychází z rovnice (2.8)) a jeho maximum se nachází na poloměru 𝑅𝑥 = 𝑟. Na schématu 

lze také pozorovat proměnlivost hodnot napětí a deformací, a to zejména mezi body 2 a 3. Tato 

proměnlivost je způsobena deformačním zpevňováním materiálu. Pro výpočet deformačního 

odporu je třeba vzít toto zpevňování v úvahu. Řešením je tedy nahrazení hodnoty meze kluzu 

Obr. 14 Geometrie kuželového elementu [1] 
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σk v rovnici (2.9) střední hodnotou přirozeného deformačního napětí (PDN). Lineární 

aproximací lze získat obecný vztah pro PDN ve tvaru:  

 

 𝜎 = 𝜎𝑘𝑒 + �̅� ∙ 𝜀𝜃                                                                                                                  (2.10) 

kde: σ̅ – střední hodnota PDN [MPa] 

εθ  – deformace v obvodovém směru [-] 

D̅ – modul zpevnění [MPa] 

σke – extrapolovaná mez kluzu [MPa] 

Hodnotu modulu zpevnění a extrapolované meze kluzu lze určit z následujících vztahů:  

  

�̅� =
2

1 + 𝑛
∙ 𝐾 ∙ 𝑛𝑛                                                                                                                  (2.11) 

     

𝜎𝑘𝑒 =
1 − 𝑛

1 + 𝑛
∙ 𝐾 ∙ 𝑛𝑛                                                                                                               (2.12) 

kde: K – materiálová konstanta [MPa] 

n – exponent deformačního zpevnění [-] 

Pro stanovení střední hodnoty PDN je třeba vzít v potaz, že na začátku kuželové části (bod 

2 na obr. 11), kde 𝑅𝑥 = 𝑟 platí, že deformace εθ = 0. Při vložení této nulové hodnoty do 

vztahu (2.10) vznikne první okrajová aproximační rovnice:  

 

(𝜎)´ = 𝜎𝑘𝑒                                                                                                                                 (2.13) 
 

Obvodová deformace je daná vztahem (2.14). Svých maximálních hodnot dosahuje v bodě 

3 na obr. 11, kde platí 𝑅𝑥 = 𝑅𝑣. Dosazením do vztahu (2.10) vznikne vztah druhé okrajové 

aproximační rovnice (2.15) 

 

(𝜀𝜃)𝑚𝑎𝑥 =
𝑅𝑣 − 𝑟

𝑟
                                                                                                                  (2.14) 

 

(𝜎)´´ = 𝜎𝑘𝑒 + �̅� ∙ (
𝑅𝑣 − 𝑟

𝑟
)                                                                                                 (2.15) 

kde: r – vnější poloměr trubky [mm] 

 

Střední hodnota přirozeného deformačního napětí (�̅�)𝑚𝑖𝑑 se vyjádří aritmetickým 

zprůměrováním obou aproximačních rovnic: 

 

(𝜎)𝑚𝑖𝑑 =
(𝜎)´ +  (�̅�)´´

2
                                                                                                         (2.16) 

 

 

Substitucí vztahů (2.13) a (2.15) do výše uvedeného tvaru obecné rovnice (2.16) se získá 

vztah:   

(𝜎)𝑚𝑖𝑑 = 𝜎𝑘𝑒 +
�̅�

2
∙ (

𝑅𝑣 − 𝑟

𝑟
)                                                                                             (2.17) 
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Tato střední hodnota (�̅�)𝑚𝑖𝑑 se namísto hodnoty 𝜎𝑘 dosadí do vztahu (2.9). Pro přetvořenou 

oblast danou poloměry 𝑟 −  𝑅𝑣 pak rovnice nabývá finální tvar pro maximální hodnotu 

radiálního napětí: 

  

(𝜎𝑟)𝑚𝑎𝑥 = [𝜎𝑘𝑒 +
�̅�

2
∙ (

𝑅𝑣 − 𝑟

𝑟
)] ∙  (1 +

tan 𝛼

µ
) ∙ [1 − (

r

𝑅𝜐
)

µ ∙cot 𝛼

]                           (2.18) 

 

Vztah (2.18) zahrnuje složku radiálního napětí  

a tření na kuželovém rozšíření mezi body 2 – 3  

(obr. 12). Dle základní rovnice (2.1) je další složkou 

deformačního odporu ohybové napětí působící 

v ohnuté části dílce, viz obr. 15. Skládá se ze dvou 

dílčích úseků, (𝜎𝑜)𝐼 je vztaženo k ohybu a (𝜎𝑜)𝐼𝐼 

zahrnuje následné napřimování ohnuté části. 

Celkové ohybové napětí lze zapsat:  

(𝜎𝑜)𝐼 + (𝜎𝑜)𝐼𝐼  =
𝜎𝑘 ∙  𝑡𝑜 

2 ∙  𝑟𝑚 + 𝑡𝑜 
                                                                                            (2.19) 

kde: rm – vnitřní poloměr ohybu [mm] 

 (𝜎𝑜)𝐼 – napětí v ohybu [MPa]  
(𝜎𝑜)𝐼𝐼  – napětí v napřimování [MPa]  

 

Poslední složkou, kterou je třeba zahrnout do výpočtu celkového deformačního odporu je 

vliv tření. Konkrétně se jedná o tření způsobené interakcí nástroje a tvářeného materiálu mezi 

body 1 - 2 uvedenými na obr. 11 b). V tomto místě ohybu se vyskytuje tzv. pásové tření dané 

parametrem 𝑒µ𝛽. Jeho vliv na jednotlivé složky deformačního odporu bude malý, nicméně je 

třeba jej vzít v potaz. Rovnici (2.1) lze tedy dosazením upravit do tvaru: 

 

(𝜎𝑑)𝑇 = [(𝜎𝑟)𝑚𝑎𝑥 + (𝜎𝑜)𝐼 + (𝜎𝑜)𝐼𝐼] ∙ 𝑒µ𝛽                                 (2.20) 

kde: e – Eulerovo číslo (~2.718) [-] 

 β – úhel opásání [rad] 

 

Celkový deformační odpor lze pak s uvážením rovnic (2.18), (2.19) a (2.20) vyjádřit:  

 

 (𝜎𝑑)𝑇 = {[𝜎𝑘𝑒 +
�̅�

2
∙ (

𝑅𝑣 − 𝑟

𝑟
)] ∙  [(1 +

tan 𝛼

µ
) ∙ (1 − (

r

𝑅𝜐
)

µ ∙cot 𝛼

)] + (
𝜎𝑘 ∙  𝑡𝑜 

2 ∙  𝑟𝑚 + 𝑡𝑜 
)} ∙ 𝑒µ𝛽        

                          (2.21) 
 

Potřebná tvářecí síla musí odpovídat celkovému deformačnímu odporu vztaženému k bodu 

1 (obr. 11). Lze využít obecně známého tvaru, že síla je vyjádřena jako napětí (tlak) na plochu. 

Výsledný vztah pro tvářecí sílu je tedy vyjádřen jako:  

  

𝐹 = (𝜎𝑑)𝑇 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙  𝑟𝑠 ∙ 𝑡𝑜                                                                                                       (2.22)  

kde: rs – střední poloměr trubky [mm] 

 F – potřebná tvářecí síla [N] 

Obr. 15 Rozvržení ohybových napětí [13] 
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2.2 Stanovení konečné tloušťky [11], [14], [18] 

Během tvářecího procesu je hodnota tloušťky stěny trubky proměnná, viz schéma průběhu 

tloušťky na obr. 12 c). Aby nedošlo k překročení povolených hodnot, dané konstrukčním 

návrhem, je nutné stanovit očekávanou konečnou tloušťku tvářené trubky. Na základě 

předpokladů biaxiálního stavu napjatosti a dle východisek známých z teorie plasticity lze 

uvažovat vztah: 

 

𝜎𝑟

𝜎𝜃
=

𝑑𝜀𝑟  −  𝑑𝜀𝑛

𝑑𝜀𝜃  −  𝑑𝜀𝑛
                                                                                                                 (2.23) 

kde: dεr – přírůstek deformace v radiálním směru [-] 

dεn  – přírůstek deformace ve směru tloušťky [-] 

dεθ  – přírůstek deformace v obvodovém směru [-] 

 

Pravou stranu rovnice lze zjednodušit použitím vztahu zákona o zachování objemu:  

 

𝑑𝜀𝑟 = −𝑑𝜀𝜃−𝑑𝜀𝑛                                                                                                                   (2.24)           
        

Dosazením do rovnice (2.23), se získá obecný vztah (2.25): 

 
𝜎𝑟

𝜎𝜃
= −

𝑑𝜀𝜃 +  2𝑑𝜀𝑛

𝑑𝜀𝜃  −  𝑑𝜀𝑛
                                                                                                             (2.25) 

 

S cílem získat poměr přírůstků deformace v normálovém směru 𝑑𝜀𝑛/𝑑𝜀𝜃 , lze  

vztah (2.25) upravit na vhodnější tvar:  

 

𝑑𝜀𝑛 =
𝜎𝑟 + 𝜎𝜃 

𝜎𝑟 − 2𝜎𝜃 
∙ (𝑑𝜀𝜃)                                                                                                       (2.26) 

                             

Vzhledem k předpokladu přímé úměry lze přírůstky deformací nahradit skutečným 

přetvořením, kdy 𝑑𝜀𝑛 = 𝜑𝑛 a   𝑑𝜀𝜃 = 𝜑𝜃. Ze zákona o zachování objemu lze tedy očekávat 

ztenčení tloušťky stěny při zvětšování rozšířeného průměru. Hodnoty deformace 𝜑𝑛 budou tedy 

záporné a deformace 𝜑𝜃 kladné, což lze vyjádřit vztahy:  

 

φn = 𝑙𝑛
𝑡0 

𝑡𝑥 
                                                                                                                               (2.27) 

 

φθ = 𝑙𝑛
𝑅𝑥 

r
                                                                                                                             (2.28) 

kde:      t𝑥  – tloušťka trubky v obecném bodě [mm] 

 

 

S využitím definic (2.27) a (2.28) lze rovnici (2.26) upravit na tvar:   

 

𝑙𝑛
𝑡0 

𝑡𝑥 
=

𝜎𝑟 + 𝜎𝜃 

𝜎𝑟 − 2𝜎𝜃 
∙ 𝑙𝑛

𝑅𝑥 

r
                                                                                                    (2.29) 
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Po úpravě rovnice (2.29) bude odvozeno: 

 

𝑙𝑛
𝑡0 

𝑡𝑥 
= 𝑙𝑛 (

𝑅𝑥 

r
)

𝜎𝑟 +𝜎𝜃 
𝜎𝑟 −2𝜎𝜃 

                                                                                                       (2.30) 

Odlogaritmováním a úpravou výše uvedeného vztahu se získá konečný tvar rovnice pro 

výpočet tloušťky stěny na obecném poloměru 𝑅𝑥 . 

𝑡𝑥 = 𝑡0 ∙ (
r

𝑅𝑥 
)

𝜎𝑟 +𝜎𝜃 
𝜎𝑟 −2𝜎𝜃 

                                                                                                          (2.31) 

 

Důležitým faktorem je také zjištění minimální tloušťky stěny 𝑡𝑣, která se vypočítá za pomocí 

tzv. koeficientu rozšiřování  𝑘𝑟 : 

𝑘𝑟 =
𝑟𝑠 

𝑅𝑣 
                                                                                                                                   (2.32) 

𝑡𝑣 = 𝑡0 ∙ √
𝑟𝑠 

𝑅𝑣 
=  𝑡0 ∙ √𝑘𝑟                                                                                                   (2.33) 

2.3 Stanovení délky polotovaru [1], [18], [20] 

Technologie rozšiřování konců trubek má kromě výše 

popsaných pozitivních vlivů i vliv negativní. Tento vliv má 

následek ve zkrácení celkové délky polotovaru v důsledku 

rozšíření kuželového konce. Takové zkrácení může 

negativně ovlivnit funkčnost dílce v kompletu celého 

zařízení. Je tedy nutné, aby byla zajištěna finální požadovaná 

délka součásti. To se provede vhodným stanovením 

počáteční délky polotovaru, jejíž výsledná hodnota je 

součtem rovné části trubky LN a části rozšíření LR.  Schéma 

pro výpočet konečné délky je zobrazeno na obr. 16. 

 Při výpočtu délky je uvažován zákon zachování objemu 

materiálu, takže platí:  

 

𝑉0 = 𝑉𝐾                                                                       (2.34) 

kde:   V0 – počáteční objem tvářené části [mm3] 

VK – konečný objem tvářené části [mm3] 

 

 

Po vyjádření jednotlivých objemů, lze rovnici zapsat jako: 

 
1

4
𝜋 ∙ 𝐿𝑅 ∙ [𝑂𝐷2 − (𝑂𝐷 − 2 ∙ 𝑡0)2] = 𝑉1 + 𝑉2                                                                   (2.35) 

kde:   V1 – objem ohybové části trubky [mm3] 

V2 – objem rozšířené části trubky [mm3] 

LR – potřebná délka rozšíření [mm] 

OD – vnější průměr trubky [mm] 

 

 

 

Obr. 16 Schéma pro  

výpočet délky polotovaru [20] 

OD 



 

25 

 

Pro zjištění hodnot obou objemů V1 a V2 je třeba nejdříve určit odpovídající poloměr konce 

ohybové části 𝑟𝑏 dle vztahu: 

 

𝑟𝑏 =
𝑂𝐷 − 𝑡0 

2
+ (𝑟𝑚 +

𝑡0

2
) ∙ (1 − cos 𝛼)                                                                        (2.36) 

 

Nyní je možné stanovit objem rozšířené části trubky V1 a objem ohybové části V2: 

 

𝑉1 = 𝜋 ∙ 𝑡0 ∙ (𝑅𝑣
2 − 𝑟𝑏

2) ∙
𝑡𝑔 ∙ (90 − 𝛼)

cos 𝛼
                                                                         (2.37) 

  

𝑉2 =
𝛼 ∙ 2 

360
∙ 𝜋2 ∙ (

𝑂𝐷

2
+ 𝑟𝑚) ∙ (𝑟𝑀

2 − 𝑟𝑚
2)                                                                     (2.38) 

kde:  rM – vnější poloměr ohybu [mm] 

 

Vztahy (2.37) a (2.38) se následně dosadí do vzorce (2.35), ze kterého lze po úpravě určit 

výslednou hodnotu délky rozšířené části 𝐿𝑅: 

 

𝐿𝑅 =
4 ∙ (𝑉1 + 𝑉2)

𝜋 ∙ [𝑂𝐷2 − (𝑂𝐷 − 2 ∙ 𝑡0)2]
                                                                                      (2.39)  

   
Celková délka polotovaru 𝐿𝑐 je pak součtem potřebné délky rozšíření 𝐿𝑅 a délky rovné části 

trubky 𝐿𝑁 . Výsledný vztah pro celkovou délku: 

 

𝐿𝑐 = 𝐿𝑅 + 𝐿𝑁                                                                                                                           (2.40) 
 

2.4 Technologické defekty [11], [20], [21] 

Pracovní rozsah technologie rozšiřování má svoje omezení. To je dáno určitými 

technologickými limity, kde při překročení jejich kritických stavů vznikne riziko tvorby níže 

uvedených defektů.  

 

 Ztráta vzpěrné stability – nejčastějším projevem je vznik 

příčné vlny (obr. 17). Prvotní vznik zvlnění nastává na 

válcové části trubky v bodě 1 (obr. 11), kde deformační odpor 

pro tvorbu kužele dosahuje maximálních hodnot. Na velikost 

těchto hodnot má přímý vliv radiální napětí (𝜎𝑟)𝑚𝑎𝑥, proto je 

nutné, aby velikost daného napětí nepřesáhla v tomto bodě 

mez kluzu tvářeného materiálu. V opačném případě bude 

velikost deformačního odporu pro vznik kužele větší než 

odpor trubky proti vzniku vlny, dojde ke ztrátě vzpěrné 

stability.   

 

 

 

Obr. 17 Defekt vlny [11] 
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 Vznik trhliny – k nejčastějšímu vzniku trhliny dochází 

na poloměru 𝑅𝑣, zobrazeném na obr. 12 b), tedy na 

největším poloměru kuželového rozšíření. Iniciaci 

trhliny (obr. 18) ovlivňuje několik faktorů jako 

například ztenčení stěny, jakost povrchu čela trubky 

(drsnější povrch způsobí větší pravděpodobnost 

výskytu vrubu) nebo přítomnost vysoké hodnoty 

jednoosé, tahové napjatosti, viz obr. 12 c). Určitý vliv 

má také směr vláken materiálu. Materiál s podélnými 

vlákny (obr. 19 a) je oproti vláknům příčným  

(obr. 19 b) náchylnější ke vzniku trhliny. Z teoretického 

hlediska lze tento defekt předpovědět pomocí 

diagramů vytvořených pro dané podmínky. 

Tento předpoklad lze určit na základě stanovení 

hodnoty součinitele rozšíření 𝑘𝑟 . Tento 

součinitel lze určit z diagramu na obr. 20, kde 

jednotlivé křivky představují kritickou hodnotu 

součinitele pro poměrnou tloušťku t0  /  r. 

Diagram je zkonstruován pro jednostranný úhel 

α = 30 ° a vliv materiálu zohledňuje exponent 

deformačního zpevnění n.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součinitelem 𝑘𝑟 lze také definovat obvodovou deformaci 𝜀𝜃 . Tato deformace dosáhne své 

mezní hodnoty tehdy, kdy velikost poloměru Rv (viz obr. 12 b) nabývá takových hodnot, 

že na hraně trubky je dosaženo obvodového napětí odpovídající mezi pevnosti materiálu. 

Tuto deformaci lze definovat jako:  

 

𝜀𝜃 =
𝑅𝑣 − 𝑟𝑠 

𝑟𝑠 
=  

1 − 𝑘𝑟 

𝑘𝑟 
                                                                                                      (2.41) 

 

 

Obr. 20 Kritické hodnoty kr [11] 

 

Obr. 18 Vyznačení trhliny [11] 

 

Obr. 19 Směr vláken materiálu [20] 

 

a) 

 

b) 
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Kritickou hodnotu součinitele rozšiřování lze vyjádřit tehdy, pokud 𝜀𝜃 =  𝜀𝑚. Jinými 

slovy, pokud hodnota obvodového napětí odpovídá hodnotě na mezi pevnosti materiálu. 

Mezní hodnota součinitele je potom dána vztahem:   

 

𝑘𝑟 =  
1

1 + 𝜀𝑚 
                                                                                                                         (2.42) 

kde: εm  – poměrné prodloužení na mezi pevnosti [-] 

 

 Zpětné zakroužení konce trubky – defekt spočívá v odchýlení materiálu od trnu, jak je 

znázorněno na obr. 21 a). Vada nastává zejména při hodnotě jednostranného úhlu  

α  > 55 ° [11]. Toto odchýlení lze eliminovat za pomocí přidržovače, viz obr. 21 b). 

V rozebírané technologii rozšiřování je tento defekt nežádoucí, nicméně pro určité typy 

dílců je takové zakroužení hrany cílem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nepravidelný konec trubky – tato vada, znázorněná 

na obr. 22, nastane v případě nerovnoměrně 

rozloženého tření mezi stykovými plochami 

nástroje a materiálu. Příčinou může být nedokonalé 

vyrovnání trubky mezi základovou deskou a 

nástrojem (obr. 11 a) nebo nerovnoměrně 

rozloženým mazáním stykových ploch. Eliminace 

je možná pomocí experimentálních zkoušek 

k nalezení ideálního tvářecího postupu.   

 

 

    

 

 

 

Obr. 22 Nepravidelný konec [21] 

 

Obr. 21 Vyznačení zakružování [11] 

 

a) 

 

b) 
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3 OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE ROZŠIŘOVÁNÍ 
V předchozích kapitole byla technologie rozšiřování konců trubek shledána jako vhodná 

varianta výroby daného dílce. Po teoretické stránce byl proveden rozbor této metody a byly 

popsány možné technologické limity. V rozboru byly také identifikovány výpočtové vztahy 

k získání tvářecí síly, konečné tloušťky nebo potřebné délky polotovaru.  

Pro získání představy o technické náročnosti tvářecího procesu je zejména stanovení 

potřebné síly velice důležité. Hodnota této síly pro definované podmínky přímo ovlivňuje výběr 

vhodného stroje. Větší odchylky od reálného procesu mohou znamenat umělé navýšení nákladů 

na zařízení nebo naopak nedostatečné nominální hodnoty stroje. Proto je nutné stanovit sílu co 

možná nejpřesněji.  

Stanovení síly se provede prostřednictvím analytických výpočtů dle kapitoly 2. Do těchto 

vztahů se dosadí reálné parametry součásti a použitého materiálu. Postupně se vyhodnotí 

všechny velikostní řady, ve kterých se daný dílec vyrábí. Následně dojde k ověření takto 

získaných hodnot pomocí numerické simulace MKP (metoda konečných prvků). Na základě 

této simulace lze kromě srovnání hodnot síly získat také představu o průběhu tváření. Zejména 

bude možno vyhodnotit rizika defektů jako vznik trhliny a ztráta vzpěrné stability, které pomocí 

analytických výpočtu jde definovat obtížně. 

Analytické výpočty i MKP simulace vyžadují detailní informace o mechanických 

vlastnostech daného materiálu. Ty se pro zpravidla zjistí za pomocí tahové zkoušky. 

Vyhodnocením zkoušky se získají nejen charakteristické vlastnosti materiálu, ale i další 

parametry jako exponent deformačního zpevnění n a materiálová konstanta K potřebné ke 

vztahům uvedeným v kapitole 2.  

3.1 Experimentální ověření mechanických vlastností [17], [18] 

Nejrozšířenější metodou zjišťování mechanických vlastností materiálů je tahová zkouška. 

Jedná se o základní materiálový rozbor pro posouzení plasticity materiálu. Stanovení plasticity 

je velice důležité pro technologii tváření, jelikož lze teoreticky předpovědět chování materiálu 

během tvářecího procesu.  

Princip tahové zkoušky spočívá v jednoosém zatěžování vzorku pomocí trhacího stroje. 

Vzorek je pevně upnutý do kleštin stroje, který pomocí tahového zatížení postupně způsobuje 

deformace obvykle až do okamžiku porušení (vznik lomu). Existuje několik metod tahové 

zkoušky, kde výběr nejvhodnější metody závisí na výstupních veličinách, které jsou od zkoušky 

požadovány. Základní znázornění logiky této zkoušky je zobrazeno na obr. 23 

Obr. 23 Schéma tahové zkoušky [22], [23] 
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3.1.1 Parametry zkušebního stroje 

Tahová zkouška byla provedena za pomoci 

hydraulického trhacího stroje ZD40, obr. 24. Tento 

stroj umožňuje provádět tahové, tlakové a ohybové 

zkoušky materiálů do lisovací síly až 400 kN. Stroj 

je vybaven délkovým snímačem síly s řídící 

jednotkou EDC 60. Jednotka je opatřena 

programem pro zkoušky kovů s možností provádět 

zkoušky bez PC a bez použití průtahoměru. 

Komunikace s PC probíhá pomocí sériového 

rozhraní RS 232. PC je vybaven programem M-

TEST pro tahovou, tlakovou a ohybovou zkoušku 

kovových materiálů dle EN 10001-2. Výsledné 

vyhodnocení je zpracováno graficky. Zkouška 

proběhla v rámci bakalářské práce [1] v laboratořích 

odboru technologie tváření kovů a plastů na FSI 

VUT v Brně, kde je také tento stroj umístěn. Jeho 

podrobnější technické parametry jsou uvedeny 

v příloze  č. 1. 

 

 

3.1.2 Vyhodnocení tahové zkoušky  

Jak bylo zmíněno v kapitole 3.1, použití konkrétní zkoušky závisí na požadovaných 

výstupních veličinách. Základními ukazateli pro řešení problému v této práci byla smluvní mez 

kluzu Rp0,2, mez pevnosti Rm, tažnost A, kontrakce Z, exponent deformačního zpevnění n a 

materiálová konstanta K. Z této skutečnosti byly vybrány dvě metody pro vyhodnocení těchto 

parametrů tvařitelnosti, a to zkouška do přetržení a vícebodová metoda.  

Zkoušky byly vyhodnoceny na celkem šesti označených vzorcích (obr. 25). U vzorků č. 1 a 

2 byly pomocí metody do přetržení vyhodnoceny parametry Rp0,2, Rm, A, Z. Průběh zkoušky byl 

dle očekávání a bez komplikací, takže u obou vzorků došlo k jejich přetržení, resp. k porušení 

tvárným lomem. Následně se vyhodnotila data získaná ze zkoušky. Hlavním výstupem byla síla 

v závislosti na dráze příčníku. Ke stanovení potřebných veličin mechanických vlastností 

materiálu se známými vztahy získala závislost smluvního napětí σsmluvní a poměrné deformace 

ε. Tato závislost je zobrazena na obr. 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Hydraulický trhací stroj ZD40 

 

Obr. 25 Vzorky po tahové zkoušce [1] 

 

Obr. 26 Smluvní diagram napětí - deformace [1]   
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Zbývající vzorky č. 5 – 8 byly podrobeny zkoušce vícebodovou metodou. Ta spočívala 

v zatížení každého vzorku zvlášť jinou, postupně zvyšující se silou, jejíž hodnota byla dána 

velikostí posunutí příčníku stroje. Při výběru vhodného posunu příčníku bylo nutné stanovit 

takovou dráhu, která bezpečně překročí mez kluzu a zároveň nepřesáhne mez pevnosti 

materiálu. Pro zjištění vhodných drah byla využita data z předchozí zkoušky do přetržení u 

vzorků č. 1 a 2. Výstupem je tedy zatěžující síla Fzat na dráze s, jejichž závislost je pro vzorky 

č. 5 – 8 zobrazena v grafu na obr. 27. Po dokončení zkoušky se u každého ze vzorků v měrné 

oblasti změřil konečný průřez a vzdálenost rysek. Tyto hodnoty posloužily k vyjádření hodnot 

napětí a deformace u každého vzorku, které následně bylo možné vynést do grafu Log   

σskut = f(Log φskut ). Takto získanými 4 body byla proložena regresní křivka, jejíž rovnice má 

tvar:  
 

𝐿𝑜𝑔𝜎𝑠𝑘𝑢𝑡 =  𝑛 · 𝐿𝑜𝑔𝜑𝑠𝑘𝑢𝑡 +  𝐿𝑜𝑔𝐾                                                                                    (3.1) 

kde: 𝑛 – exponent deformačního zpevnění [-] 

 K – materiálová konstanta [MPa] 

Aproximace této křivky a její výsledná rovnice jsou zobrazené na obr. 28.  

Aplikováním rovnice (3.1) se získaly požadované parametry n = 0,3831 a po odlogaritmování  

K = 1460,5 MPa.  

 

 

 

3.1.3 Zhodnocení výsledků [7], [8], [10] 

Základní vyhodnocené veličiny jsou uvedeny v tab. 6. Hodnoty z norem a materiálového 

listu v tab. 7. Vzájemným porovnáním těchto hodnot lze brát experimentálně získaná data za 

technicky přijatelná a lze je uvažovat jako vstupní veličiny pro další početní ověření. 

 

  

stř. hodnota  

meze kluzu 

Rp0,2 [MPa] 

stř. hodnota  

meze pevnosti  

Rm [MPa] 

stř. hodnota 

tažnosti 

A [%] 

stř. hodnota 

kontrakce 

Z [%] 

exponent 

zpevnění 

n [-] 

materiálová 

konstanta 

K [MPa] 

352 620 22,1 48,2 0,3831 1460,5 
 

 

 

min. mez kluzu 

Rp0,2 [MPa] 

mez pevnosti 

Rm [MPa] 

tažnost 

A [%] 

 240 - 280 480 - 630 22 

Tab. 6 Vyhodnocené veličiny [1]. 

 

Obr. 28 Aproximace křivky [1] Obr. 27 Závislost tažné síly na dráze příčníku [1]   

Tab. 7 Mechanické vlastnosti dle materiálového listu [7], [8], [10]. 
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3.2 Početní ověření 

Jak již bylo zmíněno na začátku kapitoly 3, k získání 

ucelené představy o náročnosti procesu je nutné stanovit 

potřebnou tvářecí sílu. Zároveň je také zásadní vymezit 

rozsah tvářecího procesu, aby nedošlo k překročení 

technologických limitů, jak je popsáno v kapitole 2.4. Aby 

výsledné hodnoty byly co možná nejpřesnější, početní 

ověření bude provedeno pomocí analytických výpočtů dle 

kapitoly 2 a numerické simulace MKP. 

Finální výrobky mají obecný tvar stejný (obr. 29), ale 

jak je popsáno v kapitole 1.1, rozměrově se každý kus liší. 

Odlišnost určuje zejména vnější průměr OD a rozšířený 

průměr FD, jehož maximální hodnota je z hlediska 

konstrukčních požadavků dostačující při rozšíření  

o 17,5 %. Varianty všech možných rozměrových řad 

finálních výrobků, s jejichž výrobou je uvažováno, jsou 

uvedeny v tab. 8.  Pomocí obou početních metod se 

postupně ověří všechny rozměrové řady a následně dojde 

k porovnání výsledků. 

 

 

pořadí nominální  

průměr  

DN [mm] 

vnější 

průměr  

OD [mm] 

rozšířený   

průměr 

FD = 1.175·OD 
[mm] 

tloušťka  

stěny 

t0 [mm] 

délka 

 

LK [mm] 

1. DN200 ø 219,1 ≤ ø 257 12,7 650 - 1550 

2. DN250 ø 273 ≤ ø 320 12,7 650 - 1550 

3. DN300 ø 323,8 ≤ ø 380 12,7 650 - 1550 

4. DN350 ø 355,6 ≤ ø 417 12,7 650 - 1550 

5. DN400 ø 406,4 ≤ ø 477 12,7 650 - 1550 

6. DN450 ø 457 ≤ ø 536 12,7 650 - 1550 

7. DN500 ø 508 ≤ ø 596 12,7 650 - 1550 

3.2.1 Analytické výpočty 

Ke stanovení potřebné tvářecí síly je třeba znát hodnotu deformačního odporu  

v bodě 1 (obr. 11). Pro výpočet této hodnoty je třeba definovat vstupní data. Část těchto dat se 

získala vyhodnocením tahové zkoušky. Zbývající parametry byly zvoleny na základě 

ověřených skutečností. Jedním takovým parametrem je i součinitel tření µ.  Jeho hodnota byla 

stanovena na základě konzultace a doporučení odborníků odboru technologie tváření kovů a 

plastů na FSI VUT v Brně. Využito také bylo doporučení firmy Molykote zabývající se 

mazacími pastami, které budou sloužit ke snížení tření mezi nástrojem a materiálem. Dalším 

parametrem je vnitřní poloměr ohybu rm. Jelikož pro řešený problém v této práci nebude použito 

vnitřího vodící trnu, který by stanovil tento poloměr, byla hodnota poloměru odečtena za 

pomocí CAD programu. K tomuto posloužil výstup z MKP simulace v podobě schématu 

v měřítku 1:1, vložením do CAD programu a odečtením poloměru. 

Detailní analytické výpočty budou demonstrativně provedeny na rozměrové variantě č. 2, 

dle tab. 8. Hodnoty vstupních veličin s uvážením rozšíření průměru o jeho maximální hodnotu 

17,5 % a celkové délky 900 mm jsou uvedeny v tab. 9. Výsledky všech variant jsou potom 

zobrazeny v tab. 10.   

Obr. 29 Obecný nákres výrobku 

Tab. 8 Rozměrové řady dílců. 
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nominální průměr: DN 250 mm 

vnější průměr: OD 273 mm 

rozšířený průměr: FD 320 mm 

počáteční tloušťka trubky: t0 12,7 mm 

celkové délka: LK 900 mm 

mez kluzu:  σk 352 MPa 

materiálová konstanta: K 1460,5 MPa 

exponent deformačního zpevnění: n 0,3831 

vnější poloměr trubky: r 136,5 mm 

poloměr nejširšího místa rozšíření: R 160 mm 

střední poloměr nejširšího místa rozšíření: Rv 154,5 mm 

střední poloměr trubky: rs 130,15 mm 

vnitřní poloměr ohybu:  rm 55 mm 

vnější poloměr ohybu:  rM 67 mm 

koeficient tření: μ 0,12 

polovina vrcholového úhlu: α 30° 

délka rovné části trubky: LN 825 mm 

 

Nejprve je třeba vzít v úvahu deformační zpevnění materiálu, jehož důsledkem se velikost 

napětí a deformace v průběhu tvářecího procesu mění. Pro výpočet deformačního odporu je 

třeba toto zpevnění vzít v úvahu. Jedná se o modul zpevnění �̅� (2.11) a extrapolovanou mez 

kluzu 𝜎𝑘𝑒 (2.12): 

 

�̅� =
2

1 + 𝑛
∙ 𝐾 ∙ 𝑛𝑛 =

2

1 + 0,3831
∙ 1460,5 ∙ 0,38310,3831 = 1462,3 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜎𝑘𝑒 =
1 − 𝑛

1 + 𝑛
∙ 𝐾 ∙ 𝑛𝑛 =

1 − 0,3831

1 + 0,3831
∙ 1460,5 ∙ 0,38310,3831 = 451,05 𝑀𝑃𝑎 

 

Získáním těchto hodnot společně s uvážením vstupních parametrů uvedených v tab. 9 lze dle 

rov. (2.18) spočítat maximální radiální napětí, jako jednu ze složek deformačního odporu 

materiálu: 

 

(𝜎𝑟)𝑚𝑎𝑥 = [𝜎𝑘𝑒 +
�̅�

2
∙ (

𝑅𝑣 − 𝑟

𝑟
)] ∙  (1 +

tan 𝛼

µ
) ∙ [1 − (

r

𝑅𝜐
)

µ ∙cot 𝛼

]                                     

= [451,05 +
1462,3

2
∙ (

154,5 − 136,5

136,5
)] ∙  (1 +

0,577

0,12
) ∙ [1 − (

136,5

154,5
)

0,12 ∙1,732

]

= 80,86 𝑀𝑃𝑎                       
 

Další složkou je ohybové napětí, které se skládá ze dvou částí, a to (𝜎𝑜)𝐼 vztahující se k ohybu 

a (𝜎𝑜)𝐼𝐼, které zahrnuje zpětné napřimování během působení napětí. Celkové ohybové 

napětí je dle (2.19):  

 

(𝜎𝑜)𝐼 + (𝜎𝑜)𝐼𝐼  =
𝜎𝑘 ∙  𝑡𝑜 

2 ∙  𝑟𝑚 + 𝑡𝑜 
=

352 ∙  12,7

2 ∙ 55 + 12,7
= 36,43 MPa 

Tab. 9 Vstupní hodnoty varianty č. 2. 
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Celkový deformační odpor materiálu lze stanovit dle rovnice (2.20). Ve vztahu je zahrnuto i 

pásové tření dané parametrem 𝑒µ𝛽 . Z důvodu skutečnosti, že geometrie nástroje neobsahuje 

vnitřní vodící trn, jehož plášť by toto třetí způsoboval, není zde tento parametr zahrnut.   

 

(𝜎𝑑)𝑇 = [(𝜎𝑟)𝑚𝑎𝑥 + (𝜎𝑜)𝐼 + (𝜎𝑜)𝐼𝐼] = (98,5 + 36,43) = 117,3 𝑀𝑃𝑎 
 

Konečná přetvárná síla je potom dle (2.22): 

 

𝐹 = (𝜎𝑑)𝑇 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙  𝑟𝑠 ∙ 𝑡𝑜 = 117,3 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 130,15 ∙ 12,7 = 1218241 N → 1218,2 kN 

 

Jak již bylo zmíněno, výsledná síla se demonstrativně stanovila pro rozšířený průměr 320 mm, 

což odpovídá rozšíření původního průměru OD přibližně o 17,5 %. Kompletní průběh závislosti 

síly na rozšířeném průměru, pro danou velikost průměru DN 250, je zobrazen v grafu na  

obr. 30. Jednotlivé průběhy sil pro ostatní velikosti (viz tab. 8), jsou uvedeny v příloze č. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro srovnání s numerickou simulací a praktickým experimentem je vhodné stanovit závislost 

síly na dráze nástroje. Z pohledu analytických výpočtů je stanovení takové závislosti velmi 

obtížné, jelikož nelze zohlednit plastické chování materiálu během úvodní interakce nástroje a 

materiálu. Stanovení tedy bude mít pouze teoretický základ.  

Při uvažování homogenního, izotropního 

tělesa lze pracovat s předpokladem, že posuv 

nástroje s je přímo definován přírůstkem 

rozšířeného průměru. Pro zjednodušení se 

určí konstantní přírůstek průměru 1 mm 

neboli 0,5 mm přírůstek rozšířeného 

poloměru FD (obr. 31 a). Z tohoto 

předpokladu lze zkonstruovat pravoúhlý 

trojúhelník, viz obr. 31 b). Pomocí 

goniometrické funkce tangens, lze jednoduše 

získat závislost dráhy nástroje na každých  

0,5 mm přírůstku poloměru.     

Obr. 30 Závislost hodnoty síly na rozšířeném průměru  

Obr. 31 Znázornění přírůstku a dráhy nástroje  

a) b) 



 

34 

 

Dráha nástroje se tedy získá úpravou známého vztahu 𝑡𝑎𝑛(𝛼) =
𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑖𝑙𝑒ℎ𝑙é 𝑜𝑑𝑣ě𝑠𝑛𝑦

𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑝ř𝑖𝑙𝑒ℎ𝑙é 𝑜𝑑𝑣ě𝑠𝑛𝑦
:  

𝑠 =
0,5

tan(30°)
 [𝑚𝑚]                                                                                                              (3.2) 

𝑠 = 0,866 𝑚𝑚 

Aplikováním rovnice (3.2) pro kompletní rozsah rozšířených průměrů lze teoreticky definovat 

závislost síly na dráze nástroje. Tato závislost je pro daný průměr DN 250 znázorněna na  

obr. 32. Závislosti pro všechny velikosti jsou uvedeny v příloze č. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z hlediska konstrukčního návrhu je důležité zjištění hodnoty zeslabení tloušťky stěny 𝑡𝑣. 

Tato tloušťka, pro danou velikost výrobku, nesmí být menší než 70 % počáteční tloušťky t0. 

Tento limit bere v potaz negativní výrobní toleranci trubky a také konstrukční požadavky. 

Hodnota minimální tloušťky tedy nesmí být menší než 8,9 mm. Zmíněné zeslabení se vypočítá 

za pomocí tzv. koeficientu rozšiřování  𝑘𝑟 : 

 

𝑘𝑟 =
𝑟𝑠 

𝑅𝑣 
=

130,15

154,5
= 0,842 

 

𝑡𝑣 = 𝑡0 ∙ √
𝑟𝑠 

𝑅𝑣 
=  𝑡0 ∙ √𝑘𝑟 = 12,7 ∙ 0,917 = 11,66 𝑚𝑚 

 

𝑡𝑣 > 0,7 ∙ 𝑡0 = 11,66 mm > 8,9 mm → vyhovuje 
 

Průběh zeslabení stěny trubky v závislosti na velikosti rozšířeného průměru je zobrazen v grafu 

na obr. 33. Přehled této závislosti pro ostatní velikosti je uveden v příloze č. 4. 

Obr. 32 Závislost hodnoty síly na dráze nástroje  
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Z pohledu technologických limitů lze také teoreticky předpovědět riziko vzniku defektů jako 

trhlina na hraně trubky a ztráta vzpěrné stability.  

K ověření nepřítomnosti trhliny 

lze využít základní diagram na  

obr. 20 a aplikovat do něj výchozí 

hodnoty: kr =0,842, t0/r = 0,09, 

n=0,38. Výsledný diagram je 

znázorněný na obr. 34. Odečtením 

hodnot lze teoreticky říci, že pro 

řešenou velikost ke vzniku trhliny 

nedojde. Zároveň lze z grafu odečíst 

kritickou hodnotu koeficientu 

rozšiřování krkrit. Tento koeficient 

nabývá hodnoty 0,78. Aplikováním 

rovnice (2.32) a její úpravou lze 

definovat vztah pro stanovení 

kritického středního poloměru 

rozšíření Rvmax: 

 

𝑅𝑣𝑚𝑎𝑥 =
𝑟𝑠 

𝑘𝑟𝑘𝑟𝑖𝑡 
  [𝑚𝑚]                                                                                                           (3.3) 

      

𝑅𝑣𝑚𝑎𝑥 =
130,15

0,78
= 166,85 𝑚𝑚 

 

Výsledný kritický poloměr rozšíření má vzhledem ke konstrukčním požadavkům výrobku 

dostačující hodnotu.  

K porušení vzpěrné stability dojde v případě splnění podmínky: (𝜎𝑟)𝑚𝑎𝑥 >  𝜎𝑘. Dosazením 

hodnot(𝜎𝑟)𝑚𝑎𝑥 = 80,86 MPa a 𝜎𝑘 = 352 MPa, lze shledat podmínku jako nesplněnou, takže ke 

ztrátě vzpěrné stability nedojde. 

 

Obr. 33 Graf závislosti zeslabení tloušťky na rozšířeném průměru  

Obr. 34 Výsledný diagram kritické hodnoty kr 
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Jak bylo rozebráno v kapitole 2.3, kuželovité rozšíření konce trubky má za následek zkrácení 

celkové délky dílce. Toto zkrácení tedy nelze opomenout a je nutné s ním uvažovat při výběru 

délky polotovaru. Pro problém řešený v této práci ale daná redukce délky nemá zásadní vliv. 

Po tvářecím procesu je totiž uvažováno dokončení dílce na CNC soustruhu, kde dojde 

k začištění a zarovnání čel. Je tedy vhodné stanovit maximální hodnotu délkové redukce,  

a tu započítat s dalším přídavkem 10 mm do celkové délky polotovaru.  

Aplikováním rovnice (2.36) se určí odpovídající poloměr konce ohybové části:  
 

𝑟𝑏 =
𝑂𝐷 − 𝑡0 

2
+ (𝑟𝑚 +

𝑡0

2
) ∙ (1 − cos 𝛼) =

273 − 12,7

2
+ (55 +

12,7

2
) ∙ (1 − cos 30) = 139,7 𝑚𝑚 

 

Nyní je možné stanovit objem rozšířené části trubky V1 a objem ohybové části V2 dle rovnic 

(2.37) a (2.38): 

𝑉1 = 𝜋 ∙ 𝑡0 ∙ (𝑅𝑣
2 − 𝑟𝑏

2) ∙
𝑡𝑔 ∙ (90 − 𝛼)

cos 𝛼
= 𝜋 ∙ 12,7 ∙ (154,52 − 139,72) ∙

𝑡𝑔 ∙ (90 − 30)

cos 30
= 376 991 𝑚𝑚3 

 

𝑉2 =
𝛼 ∙ 2 

360
∙ 𝜋2 ∙ (

𝑂𝐷

2
+ 𝑟𝑚) ∙ (𝑟𝑀

2 − 𝑟𝑚
2) =

30 ∙ 2 

360
∙ 𝜋2 ∙ (

273

2
+ 55) ∙ (672 − 552) = 461 167 𝑚𝑚3 

 

Výsledky se dosadí do vzorce (2.39), ze kterého lze určit hodnotu délky rozšířené části: 
 

𝐿𝑟 =
4 ∙ (𝑉1 + 𝑉2)

𝜋 ∙ [𝑂𝐷2 − (𝑂𝐷 − 2 ∙ 𝑡0)2]
=  

4 ∙ (376991 + 461167)

𝜋 ∙ [2732 − (273 − 2 ∙ 12,7)2]
= 80,7 𝑚𝑚 

 

Součtem délky rozšířené části trubky a délky rovné části lze pomocí (2.40) získat hodnotu 

konečné délky. Hodnota rovné části LN byla zpětně odečtena pomocí CAD systému dle exportu 

výsledků z MKP simulace. Výsledná celková délka je:   
 

𝐿𝑐 = 𝐿𝑅 + 𝐿𝑁 = 80,7 + 815 = 895,7 𝑚𝑚 
 

Dle výpočtů je hodnota zkrácení ΔL rozdílem požadované délky LK a konečné délky Lc:   
 

𝛥𝐿 = 𝐿𝐾 − 𝐿𝑐 = 900 − 895,7 = 4,3 𝑚𝑚 
.  

Uvážením výsledného rozdílu délek a zahrnutím již zmíněného přídavku 10 mm je doporučeno 

volit hodnotu délky polotovaru všech velikostních řad o 20 mm větší, než je hodnota finální LK. 

Tímto opatřením bude zajištěno dostatek materiálu pro finální obrobení dílce. Dopad na 

vícenáklady budou minimální, proto je lze zanedbat.  

Kompletní výsledky parametrů všech velikostí s uváženým rozšířením vnějšího průměru  

OD o 17,5 % jsou uvedeny v tab. 10. 

 

pořadí nominální  
průměr  

DN [mm] 

vnější 
průměr  

OD [mm] 

rozšířený   
průměr 

FD [mm] 

posuv  
nástroje 

s [mm] 

min. tloušťka  
stěny 

tv [mm] 

tvářecí síla 
 

F [kN] 

1. DN200 ø 219,1 ø 257 32,9 11,63 918,1 

2. DN250 ø 273 ø 320 40,7 11,66 1218,2 

3. DN300 ø 323,8 ø 380 48,5 11,66 1516,1 

4. DN350 ø 355,6 ø 417 53,2 11,67 1699,3 

5. DN400 ø 406,4 ø 477 61,1 11,68 1999,4 

6. DN450 ø 457 ø 536 68,4 11,68 2284,9 

7. DN500 ø 508 ø 596 76,2 11,69 2585,3 

Tab. 10 Souhrn výsledných hodnot všech velikostí dle analytických výpočtů. 
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3.2.2 Numerická simulace [18], [24] 

Jak již bylo zmíněno, další početní ověření bylo provedeno pomocí numerické simulace 

MKP. Záměrem bylo vytvořit teoreticky reálný proces tváření, jehož výstup bude porovnán 

s analytickými výpočty a praktickými experimenty. 

MKP simulace je jednou z nejužívanějších numerických metod pro deformačně - napjatostní 

analýzu těles a soustav, dále pak přenosu tepla, proudění tekutin, ale i řešení jevů 

elektromagnetismu. Základní myšlenkou MKP je nahrazení objemu tělesa souborem 

geometrických elementů tzv. konečných prvků. Tyto prvky zajišťují dostatečně přesnou 

aproximaci povrchu tělesa, kde každý prvek je tvořen uzly. Je sestavena soustava rovnic, jejíž 

počet neznámých odpovídá právě počtu uzlů dané sítě. Výsledky této soustavy jsou následně 

zpracovány a exportovány ve formě výstupních parametrů simulace. Tyto parametry jsou 

podrobeny analýze a zhodnocení současného stavu problému, kterým se úloha zabývala. Při 

nevyhovujících výsledcích je nutné provést 

konstrukční opatření s přihlédnutím 

k výstupním datům simulace.   

 Jak již bylo řečeno, v této práci byla 

simulace využita za účelem ověření 

analytických výpočtů, vyhodnocení a 

následnému porovnání s praktickými 

experimenty. Toto ověření umožní zpřesnit 

technický odhad daného tvářecího procesu.  

Úloha byla zpracována v programu 

ANSYS Workbench. Mechanické vlastnosti 

materiálu byly definovány tzv. materiálovým 

(inženýrským) modelem. Tím je graf na  

obr. 35, který je zkonstruován 

z vyhodnocených dat z tahové zkoušky, 

provedené ve zmíněné bakalářské práci [1]. Jedná se o závislost skutečného napětí σskut na 

logaritmickém přetvoření φskut. Hodnoty těchto veličin byly vyhodnoceny z plastické oblasti 

materiálu vyhodnocené tahovou zkouškou. Ostatní materiálová data jsou uvedena v tab. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pro započetí úlohy bylo třeba definovat nastavení vstupních podmínek a parametrů. Toto 

nastavení je uvedeno v tab. 12.  

 

 

typ úlohy: osově symetrická 

druh zatížení: kvazistatické 

okrajové podmínky (obr. 36): 

 

těleso "A" – pohyblivý 

tělěso "B" – nepohyblivý 

počátek nastavení úlohy: kontakt hran těles "A", "B"   

hodnota zdvihu: 70 mm 

rozměry trubky: OD x t0 x LK 273 x 12,7 x 900 mm 

polovina vrcholového úhlu: α 30° 

koeficient tření: μ 0,12 

Youngův modul pružnosti: E 210 GPa 

Poissonovo číslo: μp 0,3 

materiálová charakteristika:  σskut=f(φskut) 

Obr. 35 Skutečný diagram σskut=f(φskut) [1] 

Tab. 12 Nastavení vstupních parametrů simulace. 

 

Tab. 11 Materiálová data pro simulaci. 
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Řešená úloha je osově symetrická, nebo-li axisymetrická. To znamená, že pro dané 

numerické řešení lze brát v úvahu jen 2D profil, který je orotován kolem osy. Okrajové 

podmínky byly nastaveny tak, aby reflektovaly skutečný tvářecí proces. Jak je znázorněno na 

obr. 36, vetknuté nepohyblivé těleso "A" je tvářený materiál, pohyblivé těleso "B" je nástroj 

pohybující se v ose. Charakteristika tvářeného materiálu je popsána výše, charakteristika 

nástroje byla definována jako ideálně tuhé těleso, jehož objem a tvar je v dané úloze neměnný. 

Pro obě tělesa byl jako výchozí pozice nastaven vzájemný kontakt vnitřní hrany trubky a 

kuželového pláště nástroje. Dalším z potřebných počátečních nastavení je hodnota zdvihu 

nástroje (těleso "B"). Maximální hodnota byla nastavena na 70 mm, což vzhledem ke 

geometrickému předpokladu pokryje požadovanou konstrukční hodnotu rozšíření o 17,5 %, jak 

je uvedeno v tab. 8. Takto bylo zajištěno úvodní nastavení základních parametrů a bylo možné 

přejít k samotné simulaci.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh a konečné výstupy simulace byly získány dle předpokladů. Jedním z hlavních 

výstupů bylo získání vizualizace průběhu efektivního přetvoření během tvářecího procesu. 

Tímto průběhem je definováno rozložení velikosti efektivního přetvoření, díky čemu lze získat 

představu o oblasti s největším přítomným efektivním přetvořením. Právě tato oblast je 

základním ukazatelem technologických možností rozšiřování pro daný materiál, velikost  

a tvářitelnost. Jednotlivé hodnoty přítomného přetvoření jsou přidruženy k barevnému rozhraní. 

Nejdůležitějším parametrem je stanovení hodnoty efektivního přetvoření na mezi pevnosti 

materiálu, což je provedeno před započetím simulační úlohy. Dle této hodnoty je následně 

kompletní průběh velikostí přetvoření porovnán. Vyhodnocením lze definovat technologický 

limit maximální dráhy nástroje, při kterém ještě nedojde k překročení meze pevnosti materiálu.  

V řešené úloze této práce byl parametr maximální hodnoty přetvoření stanoven z diagramu 

σskut=f(φskut) na obr. 35. Byla odečtena hodnota na mezi pevnosti materiálu, která je φskut=0,204. 

Tímto se stanovil daný parametr, který byl v barevném rozhraní reprezentován fialovou barvou. 

Průběh rozložení efektivního přetvoření a legenda barevného rozhraní jsou zobrazeny  

na obr. 37 a).   
Jak je uvedeno v tab. 12, jedním ze vstupních parametrů bylo nastavení maximálního zdvihu 

nástroje 70 mm. Tato hodnota s rezervou pokrývá konstrukční požadavek maximálního rozšíření 

vnějšího průměru o 17,5 %, popsané v kapitole 3.2.1. Průběh efektivního přetvoření zobrazený na 

obr. 37 tedy reprezentuje zdvih nástroje 50 mm, který analogicky odpovídá právě rozšířenému 

průměru o 17,5 %. Stanovení hodnoty tohoto zdvihu bylo provedeno zpětně po analýze a 

vyhodnocení provedené simulace. 

Ze zobrazeného průběhu lze pozorovat, že hodnoty efektivního přetvoření nabývají nižších 

hodnot než stanovený parametr na mezi pevnosti materiálu (fialová barva). Oblast, vykazující tuto 

barvu, je viditelná pouze na vnitřní hraně trubky, jak je znázorněno na obr. 37 b). Pomocí detailního 

,,krokového“ rozboru průběhu procesu byla zjištěna skutečnost, že takové přetvoření je 

zapříčiněno napěchováním hrany trubky během počáteční interakce trubky a nástroje.  

Vzhledem k tomu, že se tato deformace v daném procesu tváření dále nešíří, je možné ji pro 

další postup zanedbat. Na funkčnost součásti nemá taková plastická změna žádný vliv.  

 

 

Obr. 36 Nastavení okrajových podmínek 
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 Jako další výstup simulace bylo definování závislosti tvářecí síly na zdvihu nástroje. 

Z několika stovek řádků dat byl vyhodnocen konečný graf (obr. 38) znázorňující tuto závislost. 

Odečtením hodnot lze přibližně definovat teoretickou oblast tváření a oblast vzniku trhliny od 

počátku šíření na vnitřní hraně trubky, po vznik defektu v celé tloušťce trubky. Dle samotného 

průběhu závislosti lze pozorovat tři oblasti průběhu tváření, popsané níže:  

 

 Oblast I (zdvih 0 – 5 mm) vykazuje částečné elastické vlastnosti materiálu a výrazný nárůst 

síly k překonání deformačního odporu v bodě 1 dle obr. 11.   

 Oblast II (zdvih 5 – 30 mm) definuje hlavní tvářecí část, kdy téměř nedochází ke zpevňování 

materiálu a tím pádem ani k většímu nárůstu síly. 

 Oblast III (zdvih 30 – 70 mm) je částí se značným zpevněním materiálu, nárůstem síly a 

přítomností deformací za hranicí meze pevnosti, což má za následek počátek vzniku trhliny. 

Materiál vykazuje plastické vlastnosti v oblasti tváření do zdvihu 55,4 mm odpovídající 

tvářecí síle 1772,6 kN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definované oblasti a křivka závislosti síly na dráze nástroje vykazují podobnost napříč  

celou velikostní řadou pouze s rozdílnými hodnotami. Názorné srovnání všech velikostí  

je zobrazeno v příloze č. 5.  

Obr. 38 Závislost síly na dráze nástroje 

a) 

Obr. 37 Vizualizace rozložení velikosti efektivního přetvoření 

b) 
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Jak je uvedeno v kapitole 2.4, vedle vzniku trhliny je druhým z hlavních defektů ztráta 

vzpěrné stability. Analytické počty v kapitole 3.2.1 definují podmínku pro vznik tohoto defektu  

jako: (𝜎𝑟)𝑚𝑎𝑥 >  𝜎𝑘. Jinými slovy, ke ztrátě vzpěrné stability dojde v případě, že hodnota 

radiálního napětí v průběhu posunu nástroje přesáhne mez kluzu materiálu. V MKP simulaci 

není možné stanovit hodnotu pouze radiálního napětí, proto bylo posuzováno přítomné napětí 

v rovné části trubky. Pro analýzu vzniku tohoto defektu bylo využito stejného vstupního 

nastavení a podmínek, jak je uvedeno v tab. 11 a tab. 12. Jediný rozdíl byl v délce materiálu, 

která byla stanovena na maximální hodnotu 1550 mm, viz rozměrová řada dle tab. 8. Stanovení 

maximální délky bylo provedeno z bezpečnostních důvodů k zajištění jistoty výsledků pro  

nejhorší variantu.  

Průběh přítomných napětí je zobrazený na obr. 39. Ve tvářené oblasti samozřejmě tyto 

hodnoty napětí překračují mez kluzu 𝜎𝑘 = 352 𝑀𝑃𝑎, to je ale pro tvářecí proces vyžadováno. 

Nevhodné by bylo přítomné napětí v rovné části trubky. Zde ale napětí nepřesahují 50 MPa. 

Z tohoto zjištění lze pracovat s předpokladem, že ke ztrátě vzpěrné stability, vlivem působení 

síly od nástroje, nedojde.   

Pomocí programu Ansys Workbench, je 

možné kromě strukturních analýz 

materiálu provádět také měření 

délkových veličin. Lze tedy odměřit 

řešené posuvy bodů vůči referenční 

poloze. Tato možnost byla využita 

v řešené úloze pro získání představy o 

hodnotě navýšení rozšířeného průměru 

"FD" v závislosti na dráze nástroje. Pro 

získání představy je navýšení tohoto 

průměru pro hodnotu posuvu nástroje  

s = 50 mm názorně zobrazeno na obr. 40.   

Konkrétní navýšení poloměru  

má hodnotu 23,4 mm vůči své 

původní hodnotě 136,5 mm 

(poloměr vnějšího průměru 

ø273 mm). Součet těchto 

hodnot 159,9 mm je potom 

poloměrem rozšířeného 

průměru, který má tedy hodnotu 

FD = 319,8 mm. Kompletní 

průběh navýšení daného 

průměru v závislosti na dráze 

nástroje je zobrazen na  

obr. 41. Stanovení této 

závislosti má přímý vliv na 

přesnost tvářecího procesu.  

Obr. 39 Vizualizace rozložení zatěžujícího napětí v celé délce trubky 

Obr. 40 Nárůst vnějšího průměru 

Obr. 41 Nárůst rozšířeného průměru dle posuvu nástroje 
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Nelze také opomenout 

přítomnou elastickou složku 

materiálu. Ta je dána elastickým 

přetvořením, jehož průběh na 

dráze nástroje s = 50 mm je 

zobrazen na obr. 42. Konkrétní 

hodnoty tohoto přetvoření nejsou 

z komplexního hlediska tvářecího 

procesu podstatné, nicméně 

stanovení vlivu maximální 

hodnoty přetvoření na celkové 

odpružení rozšířeného průměru 

podstatné je. Byla tedy provedena 

analýza a porovnání hodnot 

nárůstu rozšířeného průměru 

během zatížení nástrojem a po odtížení. Rozdíl těchto hodnot nebyl napříč všemi rozměry větší 

než 1,8 mm. Z tohoto zjištění je tedy doporučeno rozšířený průměr FD vždy volit  

o min. 2 mm větší, než je konstrukční požadavek.       

Kompletní výsledky parametrů všech velikostí s uváženým rozšířením vnějšího průměru  

OD o 17,5 % jsou uvedeny v tab. 13. Výjimka je u č. 6, kde vznik defektu trhliny se dle MKP 

analýzy vyskytne při rozšíření vnějšího průměru o 16,6 %.  

 

 

pořadí nominální  

průměr  

DN [mm] 

vnější 

průměr  

OD [mm] 

rozšířený   

průměr 

FD [mm] 

posuv  

nástroje 

s [mm] 

min. tloušťka  

stěny 

tv [mm] 

tvářecí síla 

 

F [kN] 

1. DN200 ø 219,1 ø 257 39,6 11,63 1309,7 

2. DN250 ø 273 ø 320 49,5 11,66 1622,3 

3. DN300 ø 323,8 ø 380 56,7 11,66 1821,1 

4. DN350 ø 355,6 ø 417 62,8 11,67 2004,8 

5. DN400 ø 406,4 ø 477 73,2 11,68 2317,3 

6. DN450 ø 457 ø 533,2 81,1 11,72 2542,9 

7. DN500 ø 508 ø 596 92,3 11,69 2867,2 

 

Maximální limity zdvihu a tvářecí síly v závislosti na maximálním možném průměru 

rozšíření jsou uvedeny v tab. 14. 

 

 

pořadí  

nominální  
průměr  

DN [mm] 

 

vnější 
průměr  

OD [mm] 

max.  

rozšířený 
průměr 

FD [mm] 

max.  

posuv  
nástroje 

s [mm] 

min. 

tloušťka  
stěny 

tv [mm] 

max.  

tvářecí  
síla 

F [kN] 

1. DN200 ø 219,1 ø 260,8 44,5 11,54 1452,7 

2. DN250 ø 273 ø 324,9 55,4 11,56 1772,6 

3. DN300 ø 323,8 ø 381,3 60,3 11,63 1925,9 

4. DN350 ø 355,6 ø 423,1 67,3 11,59 2131,6 

5. DN400 ø 406,4 ø 483,3 81,1 11,59 2542,1 

6. DN450 ø 457 ø 533,2 81,1 11,72 2545,1 

7. DN500 ø 508 ø 607,4 105 11,59 3232,2 

Tab. 14 Souhrn maximálních hodnot všech velikostí dle MKP. 

 

Obr. 42 Vizualizace rozložení elastického přetvoření  

Tab. 13 Souhrn výsledných hodnot všech velikostí dle MKP. 
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3.2.3 Srovnání výsledků 

Porovnáním obou početních 

metod lze docílit ucelené 

představy o vhodnosti každé 

z metod a samozřejmě také srovnat 

získané hodnoty. Jedním 

z hlavních cílů bylo stanovit 

hodnotu přetvárné síly na dráze 

nástroje. Toto srovnání je 

zobrazeno na obr. 43. V grafu lze 

pozorovat dvě odlišné oblasti, 

které odděluje hodnota zdvihu  

30 mm. V té první části, kde  

s = 0 – 30 mm je patrná odchylka 

mezi silami. Tento fakt lze 

vysvětlit diametrálně jinou 

hodnotou přetvárného odporu 

v radiálním směru, který bylo 

třeba překonat pro první rozšíření průměru (bod 1 na obr. 11). V druhé části, kde s = 30 – 55mm, 

je patrný téměř totožný průběh obou metod. Rozdíl hodnot sil je zde menší než 8 %. 

Také je vhodné získat srovnání 

závislostí rozšířeného průměru 

k poloze nástroje, viz graf na 

obr. 44. Prostým uvážením 

nárůstu průměru vůči zdvihu, 

jak je popsáno v kap. 3.2.1, lze 

pozorovat patrnou odchylku 

mezi oběma metodami. Tato 

odchylka je daná zejména 

faktem, že dle analytických 

počtů nelze uvažovat a 

hodnotit plastické chování 

hrany trubky při prvotní 

interakci nástroje a materiálu. 

Z tohoto důvodu nelze brát 

analytický přístup nárůstu 

průměru jako vhodný a dále 

tedy bude uvažováno 

s výstupem z MKP simulace.  Srovnání výsledků obou početních metod pro rozšíření vnějšího 

průměru OD o 17,5 % je uvedeno v tab. 15.   

 

  
 vnější  

průměr 

OD [mm] 

rozšířený  

průměr 

FD [mm] 

posuv  

nástroje 

s [mm] 

tvářecí  

síla 

F [kN] 

ztráta  

vzpěrné  

stability 

vznik  

trhliny 

Analytika ø 273 ø 320 40,7 1218,3 Ne Ne 

MKP ø 273 ø 320 49,5 1622,3 Ne Ne 

Obr. 43 Srovnání průběhů síly na dráze 

nástroje  

Tab. 15 Srovnání výsledků početních metod. 

 

Obr. 44 Upravené srovnání nárůstu rozšířeného průměru  

na dráze nástroje 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST [19], [26], [27] 
Následující kapitola popisuje kompletní průběh experimentálního ověření navržené 

technologie. Výsledky budou na konci kapitoly porovnány s analytickými počty a simulací 

MKP.  Experiment proběhl v prostorách výrobního závodu společnosti CCI Czech Republic 

s.r.o. Byl proveden na strojním zařízení, které je ve vlastnictví firmy, a které bylo pro tento účel 

upraveno a modernizováno.    

4.1 Popis a návrh stroje [26], [27], [28], [29], [30], [31] 

Pro ověření dané výrobní technologie byl zvolen 

hydraulický lis o jmenovité síle 2000 kN výrobce Stenhøj 

Hydraulik A/S. Jedná se o standartní zařízení na lisování, 

ohýbání, tváření a další. Lis je zobrazen na obr. 45 a tvoří 

jej hlavní části jako ocelový rám, pracovní stůl, dvojčinný 

hydraulický válec pro zajištění pohybu beranu, čerpadlo 

s elektromotorem a dvoucestný třípolohový hydraulický 

ventil s ručním ovládáním. Přítomný je i manometr pro 

indikování tvářecího tlaku a bezpečnostní přepouštěcí 

ventil pro zajištění max. přípustného zatížení stroje. 

Technické parametry stroje jsou uvedené v příloze č. 7. 

Beran lisu se uvádí do pohybu přesunem ovládací páky 

ventilu do dolní polohy pro pohyb ke 

stolu a do horní polohy pro pohyb 

směrem nahoru. Pokud není vyvíjen 

žádný fyzický tlak, páka se vždy 

vrátí do neutrální polohy. 

Proporcionálním nastavením 

polohy lze také regulovat rychlost 

pohybu beranu. Tato možnost se 

využívá zejména při ustavování 

dílců nebo při dokončování daných 

operací pro co nejpřesnější výsledek. 

Záměrem experimentu v této diplomové práci je zejména srovnání 

závislosti síly na dráze příčníku. Bohužel dostupná konfigurace stroje a 

jeho ovládání nebyla pro tento účel uspokojivá. S daným zařízením nebylo 

možné odečíst hodnotu síly ani polohy příčníku. Proto bylo nutné provést 

úpravu s cílem zavedení možnosti polo – automatického řízení. Tato úprava 

zahrnuje implementování snímačů polohy a tlaku do zařízení. Pomocí 

těchto snímačů bude možné kontrolovat řízení polohy příčníku a současně 

odečítat hodnotu tlaku, resp. síly.  

Nejdříve došlo k zavedení snímače tlaku. To se 

provedlo úpravou hydraulického měřícího systému 

zařízení, kde byl k měřícímu okruhu vložen snímač, 

typ Sitrans P, ZD od společnosti Siemens (obr. 46). 

Disponuje měřícím rozsahem relativního i 

absolutního tlaku od 0 do 40 MPa. Hodnota tlaku je 

potom zobrazena na integrované obrazovce a zároveň 

přenášena pomocí výstupního signálu v rozsahu  

4 – 20 mA. Konkrétní hodnota signálu je převedena 

na jednotky tlaku pomocí převodníku. Z technických 

Obr. 45 200t lis Stenhøj Hydraulik  

Obr. 46 Snímač tlaku Sitrans P, ZD [30]   
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dat stroje byla zjištěna hodnota průměru pístu v hydraulickém válci, čímž je umožněn přepočet 

tlaku na jednotky síly.  

Následně byl zaveden snímač polohy. Tím byl 

laserový senzor optoNCDT 1320 společnosti 

Micro – Epsilon, který je 

zobrazen na obr. 47 a). Toto 

zařízení měří polohu pomocí 

výpočtu úhlu laserového 

paprsku, tzv. laserové 

triangulace, viz obr. 47 b). 

Princip spočívá ve vysílání 

laserového paprsku pomocí 

optického systému do bodu na 

měřícím objektu. Odražené 

světlo dopadá na přijímací prvek 

pod určitým úhlem, který se 

mění v závislosti na vzdálenosti. 

Polohy světelného bodu na 

přijímači je zaznamenána a 

dojde k výpočtu vzdálenosti od 

měřícího objektu. Měřící rozsah 

zvoleného snímače je  

50 mm – 150 mm. Vzhledem 

k proměnné délce dle 

konstrukčních požadavků 

tvářené součásti, viz tab. 8, byla navržena teleskopická 

pohybová konzole. Pomocí této konzole je možné nastavit 

polohu sensoru vůči měřenému objektu tak, aby měřená 

vzdálenost byla vždy v pracovním rozsahu snímače. Tato 

konzole je zobrazena na obr. 47 c). Pro funkci měřícího 

objektu byla navržena odrazová plocha z plechu. Ta se 

připevnila k montážní přírubě beranu lisu, jak je 

zobrazeno na obr. 48. Konstrukční návrh pohybové 

konzole a odrazové plochy obsahuje výkresová 

dokumentace této diplomové práce. 

Takto byly nastaveny sensory tlaku a polohy jednotlivě. Pro získání zmíněné závislosti síly 

na dráze nástroje bylo nutné výstupní analogové signály z obou sensorů vzájemně propojit a 

převést na digitální signál do PC. Kompletní měřící sestava, zobrazena na obr. 49 a), se tedy 

skládá z notebooku, šasi + měřící karty a zdroje napětí. Signál od jednotlivých sensorů je 

přiveden na měřící modul, typ Ni 9203 + jednoslotové šasi Ni cDAQ 9171 od společnosti 

National Instruments, pro představu zobrazenými na obr. 49 c). Tato zařízení kombinují 

senzorová měření s elektrickými signály a umožňují tak vytvoření vlastních systémů měřících 

procesů. Ve zmíněném modulu dojde k převedení analogového signálu na digitální, který je 

následně přiveden do notebooku. Celý přenos a jednotlivé výstupy jsou umožněny pomocí 

algoritmu vytvořeném v programu LabVIEW 2015, ver. 15.0F2. Tvorba celého programu, 

měřících smyček a výstupů byla provedena ve spolupráci s laboratoří speciálních testů přímo 

ve společnosti CCI Czech Republic s.r.o.  

Záměrem bylo získat dvě výstupní hodnoty z obou sensorů současně. Pro čtení hodnot byla 

nastavena vzorkovací frekvence 50 Hz. Zápis probíhá vždy jako průměr z každých 10 

Obr. 47 Snímač polohy optoNCDT 1320 [31]   

a)  

b)  c)  

Obr. 48 Odrazová plocha   
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přečtených hodnot, čili 5x za sekundu. Tímto nastavením byla zajištěna dostatečná četnost 

zapsaných hodnot, což má za následek výrazný předpoklad přesnosti zápisu.  

Uživatelské prostředí bylo programem uzpůsobeno tak, aby každá z naměřených hodnot 

byla zobrazena na obrazovce počítače, viz názorné zobrazení na obr. 49 b). Rozhraní také 

obsahuje tlačítka pro vynulování snímačů a zastavení měření. Smyslem celé této měřící 

soustavy je dosažení výstupu ve formě získané závislosti hodnot obou snímačů. Z těchto dat lze 

jednoduchou úpravou zhotovit graf a výsledky následně porovnat s početními metodami tak, 

jak je zamýšleno v cílech této práce.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Návrh nástroje [33], [34], [35], [36] 

Tvářecí nástroj má být navržen tak, aby vyhovoval technickému popisu řešené součásti 

v kapitole 1 a teoretickému rozboru v kapitole 2. Tělo nástroje tedy musí mít kuželovitý tvar 

s vrcholovým úhlem 60°. Vzhledem k finančním nárokům pro nákup testovacích vzorků a 

nástroje je třeba rozdělit návrh nástroje na dvě etapy, testovací a finální. Experimentální ověření 

v této diplomové práci se zabývá právě první etapou. V té dojde k ověření technologie na jedné 

velikosti součásti a pro tu se navrhne testovací nástroj. Konkrétně se jedná o variantu č. 2 z  

tab. 8 o vnějším průměru 273 mm.  

Konstrukce nástroje se skládá z kuželovitého těla a 

základny opatřené závity pro uchycení k unášecí přírubě 

beranu lisu. Pro získání představy je nástroj zobrazen na 

obr. 50. Samotný konstrukční návrh je potom uveden ve 

výkresové dokumentaci této práce. Jako materiál byla 

zvolena nástrojová ocel EN X153CrMoV12, ekvivalent 

ČSN 19 573 (1.2379). Tato ocel se vyznačuje vysokou 

odolností proti otěru, dobrou prokalitelností a vysokou 

korozní odolností. Využití nachází zejména pro výrobu 

střižných, lisovacích a razících nástrojů. Po kalení a popuštění lze dosáhnout tvrdosti  

60 +2/0 HRC. Chemické složení oceli je uvedeno v tab. 16 a technická data v příloze č. 8. 

 

 

  C [%]      Si [%]       Mn [%]     Cr [%]     Mo [%]        V [%] 

       1,53     0,35          0,4     12,0        1,0        0,85 

 

Jak je popsáno v tab. 8, řešená součást se vyrábí v různých velikostech. V druhé etapě tedy 

dojde k návrhu finálního nástroje, který musí tuto skutečnost vzít v potaz. Nejjednodušším 

Obr. 49 Soustava notebook, šasi + měřící karta, zdroj napětí [32]   

a)  

b)  

c)  

Tab. 16 Chemické složení oceli EN X153CrMoV12 [33], [34]. 

Obr. 50 Návrh testovacího nástroje 
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přístupem z pohledu univerzálnosti by bylo navržení 

jednoho nástroje kuželovitého tvaru, který by pokryl celou 

velikostní řadu. Nicméně takto navržený nástroj by 

nevhodně snižoval pracovní prostor stroje, což by výrazně 

omezilo využitelnost celé inovační výroby v praxi. 

Názorné srovnání varianty nástroje pro jednu velikost a 

nástroje univerzálního pro všechny velikosti, je uvedeno  

na obr. 51. Z toho srovnání lze pozorovat, že pracovní 

prostor by se snížil o přibližně 330 mm, což je pro řešenou 

součást velmi nevhodné. Proto je nutné nástroj navrhnout 

tak, aby limit výšky pracovního prostoru stroje omezoval 

co možná nejméně.  

Jako nejvhodnější byla zvolena varianta návrhů  

celkem tří nástrojů. Konstrukce každého nástroje 

umožňuje použití pro alespoň dvě velikosti průměrů trubek (viz tab. 8) a zároveň nikterak 

zásadně nesnižuje pracovní prostor stroje. Názorné schéma všech nástrojů s variantami použití 

průměrů trubek je uvedeno na obr. 52. Materiál a tepelné zpracování budou totožné s nástrojem 

v návrhu pro testovací fázi, EN X153CrMoV12, ekvivalent ČSN 19 573 (1.2379), kaleno a 

popouštěno na 60 +2/0 HRC. Strukturální analýza nástrojů při zatížení tvářecí silou byla 

provedena pomocí numerické simulace MKP. Výsledky jsou uvedeny v příloze č. 9. 

Vzhledem ke skutečnosti, že 

výroba řešené součásti se provádí 

převážně kusově, je nutné zajistit 

efektivní upínání nástrojů do 

upínací desky lisu. Z tohoto důvodu 

byl každý z nástrojů opatřen 

maticemi typu T, které umožní 

snadné nasunutí a ustavení nástroje 

v upínací desce, obr. 53 a). Tato 

deska disponuje dvěma drážkami, 

určenými právě pro daný typ matic. 

K zajištění co nejpřesnější polohy 

osy nástroje vůči ose beranu lisu, 

jsou rozměry a pozice drážek a 

matic vyrobeny ve velice přesných 

tolerancích. Zabezpečení polohy nástroje oproti neočekávanému vysunutí je provedeno pomocí 

upínky zobrazené na obr. 53 b). Tato upínka je pomocí přestavné páky zasouvána skrze upínací 

desku do frézované drážky v nástroji. Kontrolu pozice a pevnosti upínky zajišťuje kluzné 

vedení na obou stranách, aby nedošlo k jejímu posunutí či neočekávané deformaci. Konec je 

Obr. 51 Srovnání nástrojů pro 

jednu velikost vs. univerzální 

Obr. 52 Varianty všech nástrojů a rozměrů trubek 

nástroj č. 1 nástroj č. 2 nástroj č. 3 

beran lisu 

nástroj 

upínací deska 

Obr. 53 Upnutí nástroje k upínací desce 

a) 

b) 

přestavná páka 

upínka 

T-matice 
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opatřen zkosenou hranou o stejném úhlu, jako stěna drážky v nástroji. Upínka disponuje také 

vratnou pružinou pro případ jejího zaseknutí v nástroji. Dimenze tuhosti pružiny je navržena 

tak, aby hodnota síly potřebná k jejímu stlačení nebyla vysoká, ale zároveň dostatečná pro 

ovládání zpětného pohybu upínky.  

Pro přesnost tvářecího procesu je nutné zajistit osové vyrovnání tvářeného dílce vůči beranu, 

resp. nástroji. Nepřesné vyrovnání může mít za následek vznik defektu nerovnoměrného konce, 

popsaném v kapitole 2.4 a zvyšuje tak riziko vzniku zmetků. Vzhledem k rozmanitosti 

velikostní řady dílce, uvedené v tab. 8, bylo nutné navrhnout mechanický přípravek k zajištění 

vyrovnání pozice tvářené trubky. Jak je uvedeno v kapitole 1.2, rozměry a tolerance trubky se 

řídí výrobkovou normou EN 10216-2 (ekvivalent A-335). Tato norma uvažuje jak tolerance 

tloušťky trubky, tak i vnějšího průměru, což může mít za následek nesoustřednost vnějšího a 

vnitřního průměru. Jelikož nástroj má počáteční kontakt na vnitřní hraně trubky, je tedy 

výhodnější zabývat se vyrovnáním osy vnitřního průměru. 

Vyrovnávací konzole s popisem hlavních částí je zobrazen na obr. 54. Funkcí je velmi 

podobná sklíčidlu u soustruhu. Osové vyrovnání trubky zajišťují 3 čelisti, rozmístěné po 120°, 

které souměrně působí tlakovými silami na vnitřní průměr tvářeného dílce. Vyvinutí těchto sil 

je docíleno mechanismem, který převádí rotační pohyb na lineární. Tento převod se skládá ze 

tří dílčích pohybů. Nejdříve pomocí otočného kola a hřídele dojde k pohybové aktivaci 

šnekového převodu. Tento převod je součástí otočného pohonu, typ TGE236-Z1-RM od 

společnosti TGB group, názorně zobrazeném na obr. 55. K otočnému prstenci je připevněna 

unášecí deska se spirálovitými drážkami (obr. 56). Rotačním pohybem desky dochází 

k převedení na lineární pohyb čelistí pomocí kaleného kolíku. Tento kolík je nalisován ve 

vodícím pouzdře čelistí a zapuštěn do drážek unášecí desky, viz obr. 57. Takto dojde k 

souměrnému natlačení všech čelistí na vnitřní průměr trubky a tím k osovému vyrovnání vůči 

beranu lisu.  

 

 

 

 

 

  

šnekový převod otočný prstenec 

Obr. 57 Uložení čelistí 

Obr. 56 Unášecí deska 

Obr. 55 Detail otočného  

pohonu [36] 

podpěry 

základová  

deska 

otočné kolo s hřídelí 

kalený kolík 

ložiskový domek 

čelisti 

vodící pouzdro  

Obr. 54 Vyrovnávací konzole 
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4.2 Metodika experimentu 

V následující kapitole budou kromě popisu samotného provedení experimentu  

i vyhodnoceny výsledky a jejich porovnání s početními metodami. Součástí je i příprava 

experimentu a popis nutných úprav, které bylo třeba před započetím provést, pro získání 

ucelených dat.  

4.2.1 Příprava experimentu 

Na úvod je nutné říci, že v dostupné literatuře se nepodařilo najít záznamy o provedení 

tvářecího procesu řešeného v této diplomové práci. Technologie rozšiřování konců trubek bývá 

běžně využívána pro tváření hliníkových, měděných, či tenkostěnných švových trubek malých 

rozměrů, ale nikoliv na tváření ocelových trubek o daných rozměrech, uvedených  

v tab. 8. Vzhledem k této skutečnosti bylo i přes veškeré slibné výsledky početních metod 

rozhodnuto o nutnosti provedení pilotního testu. Tento test nebude zahrnut ve vyhodnocení 

experimentu, jelikož cílem bylo zjistit, zda chování materiálu, hodnota síly či výsledný tvar 

součástí se přibližuje očekávání.  

Tento test byl proveden na vzorku odebraném z trubky odpovídající velikosti dílce dle  

č. 2, tab. 8. Konkrétně se jedná o průměr 273 mm. Materiálem byla nízkolegovaná, žárupevná 

ocel EN 10216-2 10CrMo9-10, již zmíněná v kap. 1.2. Mechanické vlastnosti a chemické 

složení jsou uvedeny v tab. 3, resp. tab. 4. Z důvodu získání prvotní představy o chování 

tvářeného materiálu nebylo pro tento pilotní test uvažováno mazání stykových ploch. 

Testovací vzorek byl pomocí strojní pily uříznut na délku 100 mm. Tato hodnota byla 

dostačující, jelikož pro získání výsledků cílů tohoto pilotního testu bylo uvažováno s pracovním 

posuvem o hodnotě cca 40 mm. Následně byly odjehleny hrany trubky a vzorek byl ručně 

ustaven do lisu. Na takto připraveném kusu byl proveden tvářecí proces, jehož vyhodnocením 

byly úspěšně splněny cíle pilotního testu. Zejména došlo k získání představy o velikosti 

hodnoty tvářecí síly na dráze příčníku a také k vyhodnocení plastického chování materiálu. Tyto 

poznatky jsou blíže sepsány níže.    

  

 Závislost síly na dráze – na  

obr. 58 je zobrazen získaný graf, 

který znázorňuje srovnání hodnot 

experimentu s MKP simulací. 

Stejně jako na obr. 38, i zde je 

možné graf rozdělit na tři hlavní 

oblasti. V oblasti "I" lze pozorovat 

značně odlišnou hodnotu síly o 

cca 300 kN na zdvihu překračující  

5 mm. To představuje nárůst o 

přibližně 37,5 % oproti MKP.  

Zprůměrováním hodnot sil 

v oblasti "II" je dosaženo určité 

lineární podobnosti, kde rozdíl 

hodnot mezi MKP simulací a experimentem je menší než 7%. Největší odlišnost udává 

oblast "III". Nárůst hodnoty síly u pilotního testu jde exponenciálně vzhůru oproti MKP. 

Maximální síly 1935 kN bylo při testu dosaženo při hodnotě zdvihu 41,5 mm. Oproti 

očekáváné hodnotě 1368 kN dle MKP, se jedná o navýšení o 41,2 %.  

 

Obr. 58 Srovnání závislosti síly na dráze u pilotního 

testu s MKP 
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 Nahromaděné okuje – po odjetí nástroje a vyjmutí 

vzorku z prostoru stroje bylo možné pozorovat 

přítomnost nahromaděného materiálu za spěchovanou 

vnitřní hranou, viz obr. 59. Tento jev byl vytvořen 

během úvodní interakce nástroje a materiálu, kde po 

zpěchování vnitřní hrany došlo částečně 

k odlamování okují materiálu a částečně k jejich 

hromadění po obvodu rozšířeného vnitřního průměru. 

Lze se patrně domnívat, že tento nežádoucí efekt může mít přímý vliv na hodnotu síly 

uvedené na obr. 58.  

 

 Nerovnoměrný konec rozšíření – po přeměření kusu 

byla zjištěna nestejná hodnota úhlu kuželového 

rozšíření. Tento rozdíl nabýval hodnot až 4,6 °, jak 

je názorně zobrazeno na obr. 60. Tato 

nerovnoměrnost mohla být způsobena nesouběžně 

říznutými čely materiálu. 

 

 

Pro řešenou součást by výše zmíněné nežádoucí defekty nahromaděných okují a 

nerovnoměrně rozšířeného konce nebyly vhodné. Bylo proto nutné zajistit technická opatření 

k minimalizování vzniku těchto defektů. Předpokladem také bylo, že daná opatření budou mít 

přímý vliv na poměrném snížení tvářecí síly v celém průběhu tvářecího procesu. Pro následující 

testy tedy byla zvolena opatření uvedená níže. 

 

 Rovnoběžně obrobená čela – po zakrácení materiálu na požadovanou délku se trubka 

převeze na obrobnu, kde dojde k zarovnání obou čel. Takto bude sníženo riziko 

nesouměrných čel vůči sobě a také se zajistí lepší kolmost čel vůči plášti trubky. Defekt 

nerovnoměrného rozšířeného konce by tedy měl být minimalizován.   

 

 Zapravení vnitřního průměru – po zarovnání čel trubky dojde v zámečnické dílně k 

odbroušení surového povrchu na vnitřním průměru, a to do délky minimálně 100 mm. Tímto 

úkonem budou odstraněny okuje, které by jinak vytvořily nahromaděnou vrstvu podél 

rozšířeného vnitřního průměru. To by mělo za následek vyšší potřebou tvářecí sílu, tím 

pádem i nižší hodnotu posuvu nástroje a nižší hodnotu rozšířeného průměru.  

 

 Využití mazání – ke snížení koeficientu tření a s předpokladem snížení tvářecí síly bylo 

zavedeno také mazání pláště nástroje. Zvoleno bylo mazivo Molykote® G-Rapid Plus 

zajišťující nízký koeficient tření a je vhodné pro pohyblivé mechanické prvky. Technické 

informace lze nalézt v příloze č. 10. 

 

 

Obr. 59 Nahromaděné okuje na 

vnitřní hraně materiálu 

 

Obr. 60 Tvar kuželového rozšíření 
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4.2.2 Provedení experimentu 

Aplikováním opatření uvedených v předchozí kapitole 4.3 bylo možné přistoupit 

k finálnímu praktickému experimentu. Experiment byl pro možné statistické vyhodnocení 

proveden na celkem 5 vzorcích stejné velikosti a materiálu jako u pilotního testu. Základní 

parametry experimentu jsou uvedeny v tab. 17. 

   

 

počet testů: 5 

velikost vzorků: ø273, tloušťka 12,7 mm, délka 120 – 130 mm (viz tab. 8, č. 2) 

materiál vzorků: EN 10216-2 10CrMo9-10 

hodnota zdvihu nástroje: 55 mm 

počátek nastavení testu: kontakt hrany trubky a těla nástroje   

zařízení: hydraulický lis Stenhøj Hydraulik A/S, 2000 kN 

příslušenství: 

 

 

 

mazací pasta Molykote® G-Rapid Plus, tlakový senzor Sitrans 

P, ZD, snímač polohy optoNCDT 1320, měřící modul Ni 9203, 

jednoslotové šasi Ni cDAQ 9171, zdroj napětí, notebook, 

posuvné měřidlo 

 

Postup přípravy vzorků byl následující:  

 dělení materiálu na hodnoty délek 120 – 130 mm na strojní pile, 

 zajištění rovnoběžnosti čel jejich začištěním a zajištění kolmosti čel vůči ose trubky, 

 ruční vybroušení vnitřního povrchu surového materiálu, 

 označení vzorků číslem, 

 přeměření rozměrů vzorků. Měření rozměrů bylo provedeno dle schématu na  

obr. 61. Vnější průměr a tloušťka byly měřeny v 6 bodech a jejich hodnoty byly 

zprůměrovány a zaneseny do tab. 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup experimentu: 

 natření kuželové plochy nástroje mazací pastou, 

 vložení vzorku do stroje, vyrovnání a počáteční nastavení polohy kontaktu vzorku a 

nástroje (obr. 63 a), 

 nastavení snímače polohy na vzdálenost od odrazové plochy v rozmezí  

140 – 120 mm. Vzhledem k plánované dráze nástroje 55 mm bude zajištěno, že 

snímání koncové polohy bude stále v měřícím rozsahu snímače,  

 vynulování hodnot snímačů tlaku (síly) a polohy,  

Čísla 

vzorků 

OD 

[mm] 

WT 

[mm] 

L 

[mm] 

1 273,85 12,90 129,10 

2 273,80 13,05 128,05 

3 273,90 12,80 127,60 

4 273,75 13,02 129,02 

5 273,75 12,75 120,30 

Tab. 17 Základní parametry experimentu. 

 

Obr. 61 Schéma měření vzorků před tvářením 

Tab. 18 Naměřené rozměry před tvářením. 
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 uvedení beranu lisu do pohybu směrem  

dolů pomocí páky hydraulického systému.  

Kontrola hodnot síly a zejména posunu probíhá  

na obrazovce notebooku, jak je znázorněno  

na obr. 62. Přesný dojezd na polohu je umožněn 

jemným ovládáním páky, resp. zpomalením posunu 

nástroje. 

 dojezd na požadovanou vzdálenost 55 mm bohužel nebyl možný. Důvodem byla 

přítomná síla na hodnotě maximální síly stroje při zdvihu 50,5 mm. Posun nástroje 

byl tedy zastaven v této pozici,  

 přeměření rozšířeného průměru. Dokončený tvářecí proces je zobrazen na obr. 63 b), 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 odjezd beranu lisu zpět do výchozí polohy, 

 vyjmutí vzorků a přeměření rozměrů dle schématu na obr. 64, viz hodnoty v tab. 19, 

 provedení nedestruktivní zkoušky ke zjištění přítomnosti trhlin na rozšířeném 

průměru. Jako nejvhodnější byla vybrána magnetická zkouška. Výsledky z této 

zkoušky na všech vzorcích jednoznačně vyloučily přítomnost trhliny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čísla 

vzorků 

FD 

[mm] 

FWT 

[mm] 

Lc 

[mm] 

1 318,05 11,80 124,05 

2 318,50 11,80 122,80 

3 319,02 11,60 122,15 

4 318,65 11,45 123,30 

5 319,20 11,65 114,95 

b) a) 
Obr. 63 Vzorek před a po tvářecím procesu 

Obr. 62 Průběh hodnot 

Tab. 19 Naměřené rozměry po tváření. 

 

Obr. 64 Schéma měření vzorků 

po tváření 
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Kompletní experiment byl takto proveden na 5 vzorcích.  Konečné tvary jednotlivých kusů jsou 

zobrazeny na obr. 65. Vyhodnocení výsledků a porovnání s početními metodami bude 

provedeno v následující kapitole.  

 

4.3 Vyhodnocení a porovnání výsledků s početními metodami 

Průběh praktického experimentu byl totožný u všech testovaných vzorků. Úspěšně byla 

získána data potřebná k vyhodnocení a porovnání s početními metodami. Zejména se jedná o 

získání geometrie a rozměrů tvářené součásti, závislost síly na dráze nástroje a zhodnocení 

rizika vzniku možných defektů, jak bylo popsáno v kapitole 2.4.  

Jak již bylo uvedeno, rozměry před tvářecím procesem a po tvářecím procesu byly uvedeny 

v tab. 18 resp. v tab. 19. Vzhledem ke skutečnosti, že hodnota průměru rozšířeného konce 

trubky byla dosažena při maximální síle stroje, lze vzájemným srovnáním rozměrů před a po 

tváření získat procentuální hodnotu rozšíření. Tuto hodnotu je vhodné porovnat s konstrukčním 

požadavkem rozšíření, uvedeném v kapitole 3.2, které činí 17,5 %. Také lze získat hodnotu 

odpružení, které nastane po odtížení nástroje a tu porovnat s předpokladem vycházejícím 

z MKP simulace v kapitole 3.2.2.  Dané vzájemné srovnání je uvedeno v tab. 20. 

 

 

Z tohoto srovnání lze pozorovat, že i když nebylo testem docíleno požadovaného zdvihu  

55 mm, hodnota rozšířeného průměru se pohybuje mezi 16,30 – 16,60 %. Toto je v porovnání 

s konstrukčním požadavkem o maximální hodnotě rozšíření 17,5 % velmi pozitivní výsledek. 

Zajištěno tedy bude pokrytí téměř 94 % možných velikostí rozšířeného průměru.  

Jako další parametr lze vyhodnotit přítomné odpružení materiálu. To se získalo přeměřením 

konečného rozšířeného průměru při zatížení stroje a po jeho odlehčení. Rozdíly nabývají hodnot  

od 1,0 mm do 1,15 mm. Tento rozsah koresponduje s teoretickou hodnotou možného 

maximálního odpružení popsanou v kapitole 3.2.2, která činila 1,8 mm. Opatření, popsané 

Čísla 

vzorků 

OD 

[mm] 

FD 

[mm] 

Rozdíl 

[%] 

FD – před 

odlehčením 

[mm] 

Rozdíl 

[mm] 

1 273,85 318,5 16,30 319,60 1,10 

2 273,80 318,50 16,33 319,50 1,00 

3 273,90 319,00 16,47 320,00 1,00 

4 273,75 318,65 16,40 319,80 1,15 

5 273,75 319,20 16,60 320,20 1,00 

Tab. 20 Srovnání hodnot rozšířeného průměru před a po tváření.  

 

Obr. 65 Schéma měření vzorků po tváření 
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v dané kapitole 3.2.2, které doporučuje volit rozšířený průměr při záběru nástroje o 2 mm větší, 

je tedy úspěšně potvrzeno. Změřením rozšířeného průměru před odlehčením zatížení stroje také 

potvrdilo technicky přijatelnou shodu hodnoty průměru FD ve srovnání s MKP simulací. 

Z grafu na obr. 41 se odečtením získala hodnota rozšířeného průměru FD ø 320 mm, při daném 

zdvihu 50,5 mm. Tato hodnota se porovnala s hodnotami v tab. 20, kde rozdíl experimentálně 

rozšířeného průměru se pohybuje v toleranci 0,2 – 0,5 mm od průměru získaného simulací. 

Z tohoto poznatku lze technicky přijmout data z MKP simulace v grafu na obr. 41 jako validní 

a lze je využít jako vstupní hodnoty pro finální tvářecí proces.  

Dalšímu srovnání byla podrobena změna tloušťky materiálu, jak je uvedeno v tab. 21. Cílem 

je získat představu o minimální dosažené hodnotě tloušťky. Tuto hodnotu je nutné porovnat 

s konstrukčním požadavkem dle kap. 3.2.1. pojednávající o min. tloušťce dílce 8,9 mm.  

 

 

Z výsledných hodnot je patrné, že během tvářecího procesu k určitému zeslabení tloušťky 

stěny dochází. Nicméně, hodnota zeslabené tloušťky má velkou rezervu od minimální tloušťky 

dané konstrukčním požadavkem. Aby se vyloučilo riziko zvýšených napětí a deformací, tím 

pádem i vzniku defektu trhliny, byla provedena nedestruktivní zkouška na rozšířeném průměru. 

Jak již bylo zmíněno v kap. 4.2.2, takto zkouška jakýkoliv defekt vyloučila.   

Výsledné hodnoty zeslabené tloušťky stěny po rozšíření lze také porovnat s hodnotami 

v grafu na obr. 33. Hodnoty v tomto grafu vycházejí z předpokladu provedeném v analytických 

počtech. Pro názornost lze odečíst hodnoty tloušťky pro výsledný rozšířený průměr  

FD ø 320 mm. Tloušťka, dle analytických počtů, nabývá hodnoty 11,65 mm. Rozsah 

experimentálně získaných hodnot se od této hodnoty liší o 0,15 – 0,2 mm, což je velmi 

zanedbatelný rozdíl. Lze tedy stanovit, že pro finální tvářecí proces je pro získání představy o 

zeslabení síly stěny trubky možné využít analytické počty dle grafu na obr. 33.    

Neméně důležitým parametrem vyhodnocení byla také změna finální délky dílce po tváření. 

Díky stanovení tohoto rozdílů bude možné, pro finální tvářecí proces, stanovit potřebný 

přídavek délky polotovaru. Daný rozdíl délek je uveden v tab. 22.  

 

 

 

Výsledný rozsah zkrácení délek se pohybuje v rozmezí 5,05 – 5,7 mm. Tento rozsah je mírně 

vyšší než početně získaná hodnota zkrácení dle kap. 3.2.1, která činí 4,3 mm. Nicméně celý 

výrobní proces řešené součásti počítá s přídavky ve formě 10 mm na zapravení obou čel a 

Čísla 

vzorků 

WT 

[mm] 

FWT 

[mm] 

Rozdíl 

[mm] 

Rezerva od min.  tl. 

[mm] 

1 12,90 11,80 1,1 2,90 

2 13,05 11,80 1,25 2,90 

3 12,80 11,60 1,2 2,70 

4 13,00 11,45 1,55 2,55 

5 12,75 11,65 1,1 2,75 

Čísla 

vzorků 

L 

[mm] 

Lc 

[mm] 

Rozdíl 

[mm] 

1 129,10 124,05 5,05 

2 128,05 122,80 5,25 

3 127,60 122,15 5,45 

4 129,02 123,30 5,70 

5 120,30 114,95 5,35 

Tab. 21 Srovnání hodnot tloušťky před a po tváření. 

 

Tab. 22 Srovnání hodnot délky před a po tváření. 
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dalších 10 mm pokrývající právě zmíněné zkrácení. Velikost celkového přídavku o hodnotě  

20 mm je možné tímto srovnáním potvrdit a pro finální tvářecí proces nadále využít.  

Jako nejdůležitějším ukazatelem pro konečný tvářecí proces je srovnání hodnot tvářecí síly 

na dráze nástroje. Jak je zmíněno na začátku kapitoly 4.2.1, pro zajištění řádných výstupních 

dat byl nejdříve proveden pilotní test. Tento test měl za cíl odhalit případné nedokonalosti 

tvářecího procesu, a zda se plastické chování materiálu přibližuje očekávání. V grafu na obr. 58 

byla srovnána závislost síly na dráze nástroje tohoto pilotního testu oproti MKP simulaci. 

Průběhy sil vykazovaly značné odlišnosti, a to zejména u hodnoty posuvu při maximální tvářecí 

síle. Byla tedy přijata určitá technologická opatření (zapravení konců trubky, odbroušení okují, 

zavedení mazání) s cílem snížit tvářecí sílu a minimalizovat nedokonalosti tvářecího procesu. 

Výsledek těchto opatření je viditelný v grafu na obr. 66.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze zmíněného grafu je jednoznačně prokázána vhodnost aplikování daných technologických 

opatření. Úspěšně bylo docíleno značného snížení hodnoty tvářecí síly v celém průběhu. 

Důležité je pozorování oblasti počátku výrazného zpevňování materiálu. U pilotního testu 

začíná materiál výrazně zpevňovat přibližně od 25 mm posunu nástroje, ale u testovacích 

vzorků od 30 mm posunu. Zásadní jsou také rozdílné směrnice křivek zpevnění. U pilotního 

testu lze pozorovat strmější směrnici, což má za důsledek zásadní rozdíl ve velikosti tvářecí síly 

oproti ostatním vzorkům při dosažení stejného posuvu nástroje s = 40,5 mm. V tomto okamžiku 

rozdíl činil cca 600 kN. Dráha 40,5 mm byla u pilotního testu maximální dosažitelnou 

hodnotou. Důvodem této maximální dráhy byl technologický limit síly stroje. Dané snížení síly 

u testovacích vzorků umožnilo zvýšit hodnotu dráhy nástroje na 50,5 mm, což znamená rozdíl 

10 mm. Tento rozdíl zajistí větší hodnotu rozšířeného průměru o přibližně 8,5 mm. Tato 

hodnota představuje nárůst rozšíření konce trubky okolo 3,5 %. Daná technologická opatření 

tedy lze brát jako vhodná a budou doporučena na zanesení do pracovního postupu výroby 

součásti.   

Jak již bylo zmíněno výše, pro získání ucelených a statisticky podložených výstupních dat 

byl finální experiment proveden na celkem 5 vzorcích. Cílem experimentu bylo zjistit, zda 

početně získaná data mají shodu s reálným tvářecím procesem. Takto by se dosáhlo 

vyhodnocení, jehož poznatky by bylo možno uplatnit pro všechny nominální velikosti řešené 

součásti, viz tab. 8. Výsledky praktického experimentu s početními metodami také stanoví 

technologické limity, které budou výchozí pro kompletní inovační výrobu dané součásti. 

Obr. 66 Srovnání síly na zdvihu – testovací vzorky a pilotní test 
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Výsledné hodnoty síly na dráze nástroje pro praktický experiment, MKP simulaci a analytické 

výpočty jsou uvedeny v grafu na obr. 67.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle výsledných křivek je patrné, že z početních metod se výsledkům experimentů nejvíce 

přibližují data z MKP simulace. Tímto poznatkem lze také potvrdit domněnku o odlišné 

hodnotě přetvárného odporu v radiálním směru, viz vzájemné srovnání početních metod v 

kapitole 3.2.3, graf na obr. 43. Tento fakt také stanovuje, že analytické počty nabývají 

přesnějších výsledků až v oblasti zpevňování materiálu. Z tohoto důvodu jsou níže detailně 

rozebrány průběhy sil experimentů a simulace MKP. 

 

 Oblast I (zdvih 0 – 5,5 mm) vykazuje vyšší přetvárné síly u experimentu až o 187 kN oproti 

MKP. Hodnoty sil pro jednotlivé vzorky mají výkyv v rozsahu 838 – 959 kN. Tento rozdíl 

vůči průměrné hodnotě představuje přibližně 13 %.    

 Oblast II (zdvih 5,5 – 25 mm) definuje hlavní tvářecí část, kde výsledné hodnoty sil mají 

průměrně nižší hodnoty u experimentů oproti MKP, a to až o 170 kN. Podobnou hodnotu 

má také rozdíl mezi jednotlivými vzorky. Rozdíl vůči průměrné hodnotě je až 20 %.  

 Oblast III (zdvih 25 – 42,5 mm) je částí se značným zpevněním materiálu. MKP  

i experiment vykazují podobné křivky, nicméně ke konci oblasti dochází k jejich protnutí.  

 Oblast IV (zdvih od 42,5 mm) definuje pomyslný zlom, odkud je nárůst síly u experimentů 

vyšší než u MKP. Tento jev je způsoben rozdílnými směrnicemi zpevňování materiálu. 

Následkem je maximální dosažená dráha nástroje u experimentů 50,5 mm, což oproti MKP 

představuje rozdíl přibližně 290 kN.    

Rozdílné hodnoty sil u vzorků v oblastech I a II sice nelze zanedbat, nicméně prokazatelně 

se lze domnívat, že daný rozdíl je způsoben odlišností rozměrů každého ze vzorků, viz tab. 18. 

Pro získání představy o technickém limitu je nejdůležitější oblast IV, kde se rozdíl hodnot sil 

jednotlivých vzorků pohyboval v rozmezí 3 %, což lze prohlásit za technicky přijatelné. Pro 

získání technologického limitu pro další velikosti je vzhledem k výsledným křivkám v  

oblasti IV důrazně doporučeno před započetím tvářecího procesu provést praktický experiment.   

Obr. 67 Srovnání síly na zdvihu – testovací vzorky, MKP a analytika 
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5 NÁVRH POSTUPU VÝROBY [12], [25] 
Následující kapitola popisuje návrh postupu výroby dané součásti. Jednotlivé pracovní a 

procesní kroky jsou popsány výhradně se zaměřením na technologii tváření. V této kapitole 

tedy nejsou uvedeny detailní technologické postupy zahrnující třískové obrábění. V praxi jsou 

ale tyto postupy, stejně jako i jiné procesní kroky, samozřejmou součástí kompletní výroby 

daného dílce.   

5.1 Popis pracovního postupu 

Pracovní postup níže popisuje jednotlivé základní kroky výroby součásti od jejího návrhu 

po finální tvar.  

 

 Technická předvýrobní fáze – dle konstrukčních požadavků se nejdříve zhotoví výkres 

součásti pro tvářecí operaci a pro finální obrobení. V návrhu geometrie součásti je 

uvažováno jak s potřebným tvářeným průměrem, tak s technologickým přídavkem 20 mm, 

výše popsaným v kap. 3.2.1. Výkres pro tvářecí operaci je názorně zobrazený na obr. 68. 

Dle údajů na tomto výkresu dojde k objednání surového polotovaru. Kromě základních 

informací výkres obsahuje nevyplněnou kótu "PRACOVNÍ ZDVIH NÁSTROJE". 

Důvodem neuvedené hodnoty je zajištění co nejpřesnějšího rozšířeného průměru. Jak je totiž 

uvedeno výše, tolerance vnějšího průměru a tloušťky tvářené trubky podléhají normě  

EN 10216-2, jejíž hodnoty tolerancí jsou uvedeny v tab. 5. Uvedení teoretické hodnoty 

zdvihu nástroje na výkres by tedy pro praxi nebylo přesné a zvýšilo by se riziko vzniku 

zmetků. Konkrétní hodnota zdvihu bude doplněna po přeměření polotovaru vstupní 

kontrolou, viz následující procesní krok. Výkres součásti s finálním obrobením je potom 

názorně zobrazen na obr. 69.  

 

 Vstupní kontrola – po příjmu polotovaru zkontroluje vstupní kontrola materiálový certifikát 

a přeměří základní rozměry. Údaje a hodnoty musí souhlasit s výrobkovou normou  

EN 10216-2 a výkresem. Rozměry jsou zadány do náměrového protokolu. Tento protokol je 

napojený na výkres součásti pro tváření, kde po zadání všech hodnot dojde k automatickému 

vyplnění hodnoty pro výše zmíněnou kótu "PRACOVNÍ ZDVIH NÁSTROJE". Výpočet 

hodnoty zdvihu nástroje vychází ze zjištěných výsledků praktického experimentu a MKP 

simulace. Vyhodnocením simulace MKP byly hodnoty v grafu na obr. 41 porovnány a 

zhodnoceny s experimentálně získanými výsledky, viz kap. 4.3, tab. 20. Výsledné hodnoty 

rozšířeného průměru na konkrétní hodnotě zdvihu a následném odpružení vykazují značnou 

podobnost s MKP simulací. Tento poznatek umožňuje dostatečně přesný výpočet zdvihu 

Obr. 69 Výkres finální součásti Obr. 68 Výkres součásti pro tváření 
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nástroje pro požadovaný rozšířený průměry dle konkrétních naměřených rozměrů. 

Kompletní výkres pro tvářecí operaci je přidán k průvodní výrobní dokumentaci součásti.  

 

 Technické úpravy polotovaru – po přeměření polotovaru se materiál převeze na obrobnu, 

kde dojde k zarovnání obou čel trubky. Takto bude sníženo riziko nesouměrných čel vůči 

sobě a také se zajistí lepší kolmost čel vůči plášti trubky. Následně je v zámečnické dílně 

odbroušen surový povrch na vnitřním průměru, a to do délky minimálně 100 mm. Tímto 

úkonem budou odstraněny okuje, které by jinak vytvořily nahromaděnou vrstvu podél 

rozšířeného vnitřního průměru. Po provedení těchto úkonů je polotovar přichystán 

k tvářecímu procesu.  

 

 Volba tvářecího nástroje – dle nominálního rozměru tvářeného dílce je vybrán vhodný 

tvářecí nástroj (dle obr. 52) a připevněn k upínací desce, viz obr. 53. 

 

 Vložení polotovaru do prostoru stroje – pomocí vysokozdvižného vozíku je trubka ve 

vertikální poloze vložena do prostoru stroje na základovou desku. Následně dojde pomocí 

kleštin k vyrovnání soustřednosti vůči ose beranu lisu, viz obr. 54. 

 

 Natření kuželové plochy nástroje mazací pastou Molykote® G-Rapid Plus. 

 

 Nastavení výchozí polohy – po ustavení pozice trubky dojde k zaptnutí stroje a k posunu 

nástroje směrem k trubce až na úvodní dotyk obou těles. Jejich vzájemný kontakt lze 

rozpoznat mírným navýšením tlaku v hydraulickém válci. Následně je nutné nastavit 

pracovní vzdálenost pohybového sensoru na hodnotu ~ 60mm (obr. 70). Takto bude 

zajištěno, že kompletní tvářecí proces bude zaznamenán v pracovním rozsahu snímače, který 

má hodnotu 50 – 150 mm (viz kap. 4.1). Následně se na PC v měřícím programu vynulují 

hodnoty snímačů polohy a síly.  

 Tvářecí proces – provede se samotný tvářecí proces dle výkresu pro tváření, viz obr. 68. 

Tento výkres je zahrnut v průvodní výrobní dokumentaci a obsahuje již hodnotu 

"PRACOVNÍ ZDVIH NÁSTROJE". Tato hodnota je jediným parametrem potřebným pro 

operaci tváření.  

~ 60 mm 

Obr. 70 Nastaveni výchozí polohy materiálu 
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 Dokončení tvářecího procesu – operace tváření je ukončena jemným dojetím na požadovaný 

zdvih, odjetím nástroje a vypnutí stroje.  

 

 Dílec je odebrán z prostoru stroje a převezen na mezioperační kontrolu, kde dojde 

k přeměření hodnot dle výkresu. 

 

 Zkouška vad v rozšířené části dílce – trubka je převezena na pracoviště nedestruktivních 

zkoušek, kde je na rozšířené kuželové části provedena magnetická zkouška. Touto zkouškou 

se vyloučí riziko přítomných trhlin v rozšířené kuželové části dílce. Tímto krokem je 

úspěšně dokončena samotná operace tváření.  

 

 Finální obrobení – jelikož tvářená součást nemá dostatečně přesné hodnoty funkčních 

rozměrů, je nutné zanést operaci obrobení po tváření do výrobního postupu. Toto obrobení 

se provede dle výkresu, názorně zobrazeného na obr. 69. Mimo jiné také dojde k zapravení 

rozšířeného průměru, čímž se odstraní možné nerovnosti, ovalita či mírné rozměrové 

neshody po tvářecí operaci.  

 

 Na závěr se zkontrolují finální rozměry součásti. Po přeměření je tímto součást plně 

připravena na následující výrobní kroky, nutné ke kompletaci výchozího zařízení, které je 

názorně zobrazeno na obr. 3.  

5.2 Ověření navrženého pracovního postupu 

Výše popsaný pracovní postup byl aplikován na 

výrobu první, ukázkové součásti. Konkrétně se jednalo 

velikost DN300 (č. 3, viz tab. 8), s rozměry  

OD = 323,8 mm, WT = 12,7 mm, FD = 355 mm,  

L = 920 mm. Tato součást byla dle daného postupu 

úspěšně vyrobena. Vyobrazení hotové součásti je na  

obr. 71.  

Jednotlivé kroky, popsané v předchozí kapitole, lze 

tedy vyhodnotit jako vhodně zvolené.  Stejný postup je 

možné uvažovat také pro výrobu celé velikostní řady, 

uvedené v tab. 8. Nicméně, jak popisuje kap. 4.3, před 

započetím samotné výroby všech velikostí součásti je 

důrazně doporučeno provést praktické experimenty. 

Těmito experimenty dojde ke zjištění technologického 

limitu daného maximální silou stroje. Pro každou 

velikost zvlášť tedy bude možné predikovat maximální 

možný rozšířený průměr. Znalost této hodnoty má totiž 

přímý vliv na konkrétní konstrukční návrh a tím  

i aplikovatelnost inovace výroby daného dílce.  

  Obr. 71 První vyrobená součást 

velikosti DN 300 
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6 TECHNICKO – EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ [37], [38] 
Hlavním záměrem této práce bylo inovovat technologii výroby daného dílce. 

Nejdůležitějším cílem bylo snížení výrobních nákladů při současném zachování kvality dílce. 

V předchozích kapitolách bylo úspěšně navrženo a experimentálně odzkoušeno nové technické 

řešení. Dané řešení spočívá v nahrazení stávající výroby, která zahrnuje třískové obrábění a 

svařování pomocí technologie plošného tváření. Tato výrobní optimalizace má kromě snížení 

časové a finanční náročnosti výroby také nezanedbatelnou výhodu ve snížení odpadního 

hospodářství.  

Pro získání požadovaných finančních cílů je nutné tuto inovační výrobu podrobit detailnímu 

rozboru a výsledky následně porovnat se současnou technologií výroby.    

6.1 Finanční náklady výroby dílce [37], [38] 

Konkrétní výpočet výrobních nákladů je ovlivněn několika faktory. Je nutné uvážit vliv 

jednotlivých výrobních kroků, popsané v kap. 5.1, ale také co nejpřesněji definovat roční 

hodinovou výrobní dávku dílce. Jak je totiž zmíněno v úvodní kapitole, produkt, do kterého se 

daný dílec dodává, má roční předpokládanou výrobní dávku 100 – 150 ks. Konkrétní číslo nelze 

přesně určit, proto se výrobní hodinová dávka zakládá na předpokladu a statistických 

propočtech.  

Po zvážení výsledků odhadu na základě statistických propočtů a detailního zmapování 

časové náročnosti nové technologie výroby byly roční odpracované hodiny stanoveny na 

hodnotu 300 h/rok. Znalost této hodnoty je důležitá pro úvodní výpočet finančních nákladů 

dílce, konkrétně hodinové sazby stroje. Tím je hydraulický lis o jmenovité síle 2000 kN výrobce 

Stenhøj Hydraulik A/S. Konkrétní výpočet hodinové sazby tohoto stroje je uveden v tab. 23.  

 

 

Položka  Hodnota  Upřesnění  Roční sazba  Hodinová sazba 

Pracovní hodiny:    300 h/rok  

Pořizovací cena (včetně 
nástrojů a příslušenství):  465 000 kč  životnost 5 let  93 000 Kč/rok  310 Kč/h 

Elektrická energie 

(elektromotor + zdroj):  2,82 kč/kWh  příkon 4,1 kW  3 468,6 Kč/rok  11,6 Kč/h 

Potřebná plocha pro 

stroj:  1200 Kč/m2  10 m2  12 000 Kč/rok  40 Kč/h 

Plánované opravy:    15 000 Kč/rok  50 Kč/h 

  Spotřební díly:    5 000 Kč/rok  16,66 Kč/h 

Ostatní nevýrobní režie:      106 500 Kč/rok  355 Kč/h 

Mzda operátora (vč. 

odvodů):    81 600 Kč/rok  272 Kč/h 

Zisk:  22%    

Celkem:      1290 Kč/h 

 

Získáním hodinové sazby stroje a znalostí jednotlivých sazeb strojů nutných pro pracovní 

kroky popsané v kap. 5.1, je možné provést kalkulaci výrobních nákladů dílce. Strojní a vedlejší 

časy jednotlivých operací byly stanoveny ve spolupráci s oddělením technologie společnosti, 

kde se daný dílec vyrábí. Jelikož jsou hodinové sazby strojů a operací citlivými daty 

společnosti, nebudou jejich konkrétní hodnoty v této kalkulaci uvedeny. Výpočet detailních 

nákladů je pro názornost uveden pro velikost průměru DN 250 v tab. 24. 

 

Tab. 23 Výpočet hodinové sazby hydraulického lisu. 
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6.2 Ekonomické srovnání původní technologie výroby a inovace 

Detailní kalkulace, uvedené v tab. 24, byla provedena na všech velikostech daného dílce. 

Tyto náklady byly porovnány s náklady původní technologie výroby. Takové srovnání původní 

technologie výroby s inovační výrobou jsou uvedeny v tab. 25. Vhodnost inovace výroby 

z pohledu technického řešení byla již prokázána v předchozích kapitolách. Z výsledků daného 

srovnání je také jasně prokázána vhodnost použité technologie z pohledu snížení finančních 

nákladů. Rozdíl nové výroby oproti stávající se pohybuje v rozmezí 34 648 Kč – 53 500 Kč, 

poměrově 48,47 % - 52,15 %, v závislosti na vyráběné velikosti. Tímto zjištěním je tak 

dosaženo hlavního záměru této inovace, čímž bylo snížení výrobních nákladů dílce. 

 

  

Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům stroje, nástrojů a příslušenství je pro zavedení 

dané inovační výroby nutné získat přehled o návratnosti těchto investic. Jak je uvedeno v  

tab. 23, hodnota této investice je 465 000 Kč. Srovnání odhadované návratnosti je pro každou 

velikost zvlášť uvedena v grafu na obr. 72. Z tohoto grafu je patrné, že rychleji se investice 

navrátí při výrobě větších velikostí. Nicméně pohledem na nejpomalější návratnost, která 

vychází pro velikost průměru 

DN 200, by limit návratnosti 

byl již při 14-ti vyrobených 

kusech, což představuje 

přibližně 2 – 3 měsíce. Ročně 

lze tedy uvažovat s finanční 

úsporou, která na spodní 

hranici může znamenat 

hodnotu 3,5 – 5,3 mil. Kč. 

Takový výsledek je výrobní 

společností vnímán jako velmi 

pozitivní, a proto se rozhodla 

danou výrobní inovaci zavést.   

Položka pro vel. DN 250 Náklad 

Polotovar 25 072 Kč 

Obrobení – začištění a srovnání čel    4 963 Kč 

Odjehlení – začištění vnitřního průměru   1 535 Kč 

Tvářecí operace – ustavení a tváření      968 Kč 

Obrobení – začištění rozšířeného průměru, zakrácení na požadovanou délku   6 381 Kč 

NTD (součástí režijí) - 

Celkem 38 919 Kč 

Velikost Původní cena Cena po inovaci Rozdíl   Pokles nákladů 

DN 200 71 477 Kč 36 829 Kč 34 648 Kč 48,47% 

DN 250  78 625 Kč 38 919 Kč 39 706 Kč 50,50% 

DN 300 85 772 Kč 41 381 Kč 44 391 Kč 51,75% 

DN 350 89 346 Kč 42 748 Kč 46 598 Kč 52,15% 

DN 400 94 220 Kč 45 920 Kč 48 300 Kč 51,26% 

DN 450 96 494 Kč 49 964 Kč 49 530 Kč 51,33% 

DN 500 104 295 Kč 50 795 Kč 53 500 Kč 51,30% 

Tab. 24 Výpočet finančních nákladů inovační výroby pro dílec DN 250. 

 

Tab. 25 Srovnání ceny výroby původní technologie a po inovaci. 

 

Obr. 72 Srovnání návratnosti investice dle velikostí 
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7 ZÁVĚRY 
Tato diplomová práce navazuje na bakalářkou práci pod názvem – Návrh výroby ochranné 

vložky do chladiče páry [1]. Diplomová práce tedy konkrétně pojednává o zavedení inovační 

výroby vložky chladiče páry do výrobního podniku. Tato vložka slouží jako ochranný element 

tělesa chladiče páry před nežádoucími vlivy proudícího média. Daná inovace zahrnuje 

optimalizaci výrobní technologie, popisuje nový pracovní postup a obsahuje návrhy konceptů 

všech nutných přípravků, nástrojů a příslušenství. Nedílnou součástí je také zhodnocení 

ekonomické podstaty k dosáhnutí hlavního cíle této inovace, a to snížení výrobních nákladů 

dílce.  

Vložka se vyrábí v několika velikostech od nominálního průměru DN 200 po DN 500 

(hodnoty jsou v milimetrech). Polotovarem je bezešvá trubka z oceli EN 10216-2 10CrMo9-10 

s ekvivalentem dle ČSN 15 313 (1.7380) a ASME SA-335 P22.  Ročním předpoklad objemu 

výroby je 100 – 150 ks/rok.  

Optimalizace výrobní technologie spočívá v nahrazení technologie obrábění a svařování 

technologií plošného tváření. Podstatou je nahrazení dvou třískově obrobených dílců vzájemně 

svařených, za jednu tvářenou součást. K volbě vhodné technologie byla využita literární studie 

ve zmíněné bakalářské práci. Jako nejvhodnější technologie byla zvolena metoda rozšiřování 

konců trubek pohyblivým trnem, za studena a kvazistatických podmínek.     

Pro ověření funkčnosti zvolené technologie byly použity analytické počty a numerická 

simulace MKP. Ověření proběhlo na velikosti nominálního průměru DN 250. Porovnáním 

výsledků obou početních metod se získala představa o průběhu tvářecí síly na dráze nástroje. 

Výsledky obou metod vykazovaly odlišné hodnoty, které bylo nutné porovnat s praktickým 

experimentem. Tento experiment byl proveden za pomocí hydraulického lisu o jmenovité síle 

2000 kN výrobce Stenhøj Hydraulik A/S. Pro řádné získání výstupních veličin byl tento lis 

opatřen snímači tlaku a polohy. Byl také navržen a vyroben testovací tvářecí nástroj. Za pomocí 

navrženého nástroje bylo provedeno 5 experimentů na trubce o rozměrech  

ø 273 x 12,7 mm. Výsledné závislosti síly na dráze nástroje vykazovaly vzájemnou podobnost. 

Maximální síly stroje, která činí 2000 kN, bylo u všech testů dosaženo při zdvihu nástroje  

50,5 mm. Tato hodnota odpovídá rozšíření průměru o přibližně 16,5 %, což představuje 

hodnotu vnějšího průměru přibližně 319 mm. Získané výsledky byly následně porovnány 

s početními metodami. Výsledné hodnoty průběhu síly na dráze nástroje byly nejblíže u metody 

numerické simulace MKP. Tyto hodnoty mají podobnost do přibližně 42,5 mm dráhy nástroje 

(cca 85 % dráhy nástroje). Od této hodnoty zdvihu narůstá síla získaná experimenty rychleji 

než dle simulace MKP. Pří referenční hodnotě dráhy 50,5 mm nabývá síla získaná ze simulace 

MKP o 290 kN nižší hodnoty. Vzhledem k těmto odlišnostem bylo doporučeno provést 

praktické experimenty pro všechny velikosti dílce.  

Dále byla navržena konstrukce finálních tvářecích nástrojů, včetně upínání, pro všechny 

velikosti dílce. Navržen byl také koncept konzole pro vyrovnání souososti tvářeného materiálu 

s osou beranu lisu. Součástí bylo také zhotovení pracovního postupu pro řádnou výrobu dílce. 

Dle tohoto postupu došlo k úspěšné výrobě úvodní, reálné součásti.   

V technicko – ekonomickém zhodnocení došlo k výpočtu nákladů na výrobu 1 ks součásti, 

včetně hodinové sazby hydraulického lisu. Porovnáním současné výroby a inovace byla zjištěna 

úspora na výrobě 1 ks v rozmezí 34 648 Kč – 53 500 Kč. Poměrově jsou náklady na inovační 

výrobu nižší o 48,47 % - 52,15 %. Návratnost nutných investic lze očekávat mezi 9. – 14. 

vyrobeným kusem. Předpokládaná roční úspora činí 3,5 – 5,3 mil. Kč. Hlavní cíl zavedení 

inovační výroby, tedy snížení výrobních nákladů součásti, byl splněn. Díky tomuto splnění se 

společnost CCI Czech Republic s.r.o. rozhodla danou inovaci zavést. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení Legenda Jednotka 

 tažnost [%] 

D modul zpevnění [MPa] 

DN nominální průměr trubky [mm] 

e Eulerovo číslo  [-] 

E Youngův modul pružnosti [GPa] 

F potřebná tvářecí síla  [N] 

FD rozšířený průměr trubky [mm] 

FWT naměřená tloušťka rozšířeného konce trubky [mm] 

Fzat zatěžující síla [N] 

K materiálová konstanta  [MPa] 

kr koeficient rozšiřování [-] 

krkrit kritická hodnota koeficientu rozšiřování [-] 

L počáteční délka vzorku [mm] 

LC celková délka polotovaru [mm] 

LK požadovaná délka dílce [mm] 

LN délka rovné části trubky [mm] 

LR potřebná délka rozšíření  [mm] 

n exponent deformačního zpevnění  [-] 

NDT nedestruktivní testování [-] 

OD vnější průměr trubky [mm] 

r vnější poloměr trubky  [mm] 

rb poloměr konce ohybové části trubky [mm] 

rm vnitřní poloměr ohybu  [mm] 

rM vnější poloměr ohybu  [mm] 

rs střední poloměr trubky  [mm] 

R největší poloměr místa rozšíření [mm] 

Rm mez pevnosti  [MPa] 

Rp0,2 mez kluzu [MPa] 

Rr poloměr křivky v meridiálním směru  [mm] 

Rv  střední poloměr největšího místa rozšíření  [mm] 

Rvmax  kritický střední poloměr rozšíření  [mm] 

Rx poloměr radiální křivky elementu  [mm] 

Rθ poloměr křivky v obvodovém směru [mm] 

s dráha pojezdu příčníku [mm] 

S1, S2, S3  plochy elementu  [mm²] 

t0 počáteční tloušťka stěny trubky  [mm] 

tv minimální tloušťka stěny [mm] 

tx tloušťka trubky v obecném bodě  [mm] 

V0 počáteční objem tvářené části  [mm³] 

V1 objem ohybové části trubky  [mm³] 

V2 objem rozšířené části trubky  [mm³] 

VK konečný objem tvářené části [mm³] 



 

 

WT nominální tloušťka stěny [mm] 

 kontrakce [%] 
   

   

dα, dυ, dθ úhly výsečí elementu  [°] 

dεn přírůstek deformace ve směru tloušťky  [-] 

dεr přírůstek deformace v radiálním směru  [-] 

dεθ přírůstek deformace v obvodovém směru  [-] 

α jednostranný úhel [°] 

β úhel opásání  [rad] 

ε poměrná deformace [-] 

εm poměrné prodloužení na mezi pevnosti  [-] 

εθ deformace v obvodovém směru [-] 

σf  napětí způsobené třením  [MPa] 

σk mez kluzu  [MPa] 

σke extrapolovaná mez kluzu  [MPa] 

σn  normálové napětí  [MPa] 

σo ohybové napětí  [MPa] 

σr radiální napětí  [MPa] 

σskut skutečné napětí [MPa] 

σsmluvní smluvní mez kluzu [MPa] 

σθ obvodové napětí  [MPa] 

(σ)mid střední hodnota přirozeného deformačního napětí [MPa] 

(σd)T celkový deformační odpor [MPa] 

(σo)I napětí v ohybu  [MPa] 

(σo)II napětí v napřimování [MPa] 

(σr)max maximální hodnota radiálního napětí [MPa] 

µ koeficient tření  [-] 

µp Poissonovo číslo [-] 

ϕn skutečné přetvoření ve směru tloušťky [-] 

ϕskut skutečné přetvoření [-] 

ϕθ skutečné přetvoření v obvodovém směru [-] 
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Identifikační data stroje 

 

Druh stroje hydraulický zkušební přípravek 

Rok výroby 1974 

Výrobní číslo 15503 

Výrobce STENHØJ HYDRAULIK, 

Barrit Danmark 

 

 

 

 

 

 

Jmenovitá síla 2000 kN 

Zdvih válce 400 mm 

Minimální vzdálenost mezi stolem a beranem *) 380 mm 

Maximální vzdálenost mezi stolem a beranem *) 1220 mm 

Přibližovací rychlost 10 mm.s-1 

Pracovní (lisovací) rychlost 10 mm.s-1 

Zpětná rychlost 15 mm.s-1 

Velikost stolu 1050 x 690 mm 

Velikost beranové desky Ø 430 mm 

Pracovní tlak 325 MPa 

Výkon hlavního elektromotoru 4,0 kW 

Šířka lisu (stojan) 1470 mm 

Šířka lisu (včetně ovládacího panelu) 1670 mm 

Hloubka lisu (stojan) 630 mm 

Hloubka lisu (včetně patek)) 1140 mm 

Výška lisu 3010 mm 

Průměr hydraulického válce beranu Ø 280 mm 

 

*)  vzdálenost mezi stolem a beranem lze měnit po krocích velikosti 120 mm 
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Vyhodnocení tahové zkoušky = materiálový model pro MKP analýzu: 
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