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ABSTRAKT 

ZDRÁHALA Radim: Analýza vyboulování trubek kapalinou. 

 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu chování tenkostěnného trubkového zkušebního 

vzorku během technologické zkoušky vyboulování trubek kapalinou. Zkušební vzorek ve formě 

trubky byl vyroben z austenitické korozivzdorné oceli 17 240 (1.4301, X5CrNi18-10). Během 

experimentu byl pomocí nástroje pro radiální vypínání kvazistaticky zatěžován vnitřním tlakem 

kapaliny. V úvodní části se práce zaměřuje na napěťově-deformační popis metody vyboulování 

trubek a možné způsoby zjišťování přetvoření materiálu během tváření. Experimentální část je 

primárně zaměřena na analýzu zkušebního vzorku, který byl získán z provedeného 

experimentu. Pro analýzu reálného zkušebního vzorku byly využity teoretické přístupy  

pro zjišťování přetvoření a napětí v materiálu, numerická simulace procesu vyboulování  

a 3D bezkontaktní skenovací zařízení ATOS, které přispělo k ujasnění první představy  

o chování tenkostěnné trubky během vyboulování. Na závěr práce je navržena možná 

konstrukční úprava nástroje. Tato úprava by v budoucnu měla přispět k plné funkčnosti nástroje 

pro radiální vypínání neboli vyboulování trubek kapalinou. 

Klíčová slova: Zkouška vyboulováním, trubky, kapalina, ocel 17 240, ATOS 

ABSTRACT 

ZDRÁHALA Radim: Analysis of tube bulging process. 
 

The diploma thesis is focused on the analysis of the behavior of the thin-walled tubular test 

specimen during the technological test of the liquid draining of the tubes. The test specimen  

‘in the form a tube was made of austenitic stainless steel 17 240 (1.4301, X5CrNi18-10).  

During the experiment, the radial expanding tool was quasi-statically charged by the internal 

fluid pressure. In the introductory part, the thesis focuses on the stress-strain description  

of the method of tube bulging and possible ways of detecting the strain of material  

during forming. The experimental part is primarily focused on the analysis of the test sample 

that was obtained from the experiment. Theoretical approaches were used to analyze the real 

test sample to detect strain and stress in material, numerical simulation of the bulge process  

and 3D ATOS scanning device, which helped clarify behavior tube during bulging process.  

At the end of the thesis is proposed possible design of the tool. This modification should 

contribute in the future to the full functionality of the radial expanding tool, or the bulging  

of the tube by liquid. 

Keywords: Bulge test, tubes, fluid, steel 17 240, ATOS 
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ÚVOD [14, 18, 29] 

Plošné tváření kovů a jejich slitin patří mezi základní technologie ve strojírenské výrobě. 

Při plošném tváření kovů dochází za působení vnějších sil a tlaků k přetvoření polotovaru  

do přesně definovaného tvaru bez jeho porušení, výjimku tvoří stříhání, kdy porušení materiálu 

je nezbytné k úspěšnému provedení operace. Mezi základní operace ve tváření kovů se také 

řadí ohýbání, tažení a tvarování. 

V posledních letech se velmi rozšířila technologie tváření trubek a profilů kapalinou. 

Důsledkem byla stále narůstající poptávka po odlehčených součástech v automobilovém  

a leteckém průmyslu, vesmírném výzkumu a v cyklistickém odvětví. Ve srovnání 

s válcováním, kováním či lisováním je tváření trubek a profilů kapalinou relativně novou 

metodou ve strojírenském průmyslu. Tato metoda přitom nabízí několik výhod v porovnání 

s tradičními metodami výroby (lisování, svařování, atd.). Mezi výhody patří snížení výrobní 

ceny výrobku a jeho hmotnosti bez poklesu tuhosti nebo pevnosti konečné součásti. 

K výhodám patří také zlepšení rozložení tloušťky materiálu. Při použití této metody rovněž 

není potřeba dalších výrobních operací, tudíž dochází ke zpracování polotovaru na hotový 

výrobek. Nicméně tato technologie sebou přináší i nevýhody, se kterými je nutno počítat. 

V první řadě nesmí být opomenuta vyšší výrobní cena nástroje a pořizovací cena výrobního 

stroje. Dalším nevýhodou metody je nedostatek materiálových charakteristik, tedy z toho 

plynoucí nedostatek databází materiálů pro navrhování nástrojů a výrobních postupů.  

Tváření trubek a profilů kapalinou si postupně našlo své uplatnění na trhu. Nicméně 

zatímco při tváření polotovaru z plechu jsou materiálové charakteristiky (K – materiálový 

koeficient a n – exponent deformačního zpevnění materiálu) snadno zjistitelné, u trubek jsou 

materiálové charakteristiky většinou málo známé. Pro určení materiálových charakteristik 

plechů jsou používány mechanické testy, mezi které patří tahová zkouška. Nicméně tahová 

zkouška není pro proces tváření trubek vyhovující z důvodu nastávajícího jednoosého stavu 

napjatosti. Z tohoto důvodu byly navrženy technologické zkoušky, které napodobují výrobní 

proces dílce. Mezi technologické zkoušky patří například zkouška vyboulování trubek. Při této 

zkoušce nastává biaxiální stav napjatosti a hodnoty základních mechanických vlastností trubek 

jsou oproti základním mechanickým zkouškám zpřesněny. Cílem této technologické zkoušky 

je stanovit deformační odpor materiálu za kvazistatických podmínek při vyboulování trubek  

a určit materiálové charakteristiky trubek. 

Předkládaná diplomová práce je vypracována v rámci řešení projektu specifického 

vysokoškolského výzkumu s názvem: „Stanovení přirozeného přetvárného odporu trubek  

za podmínek biaxiálního stavu napjatosti“ registrovaného pod číslem FSI-S-14-2394. Cílem 

práce je analýza deformačního chování trubek během radiálního vypínání (vyboulování) 

kapalinou. 

 

    
Obr. 1 Příklad nástroje pro radiální vypínání trubek kapalinou [55] 
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1 ROZBOR SOUČASNÉHO STAVU [12, 14, 15, 40] 

Diplomová práce je vypracována v souladu s řešením vysokoškolského projektu s názvem: 

„Stanovení přirozeného přetvárného odporu trubek za podmínek biaxiálního stavu napjatosti“ 

registrovaného pod číslem FSI-S-14-2394. 

Tváření trubek obecně přináší problémy, které vyplývají z geometrického tvaru trubek  

a procesu jejich výroby. Jedním z problémů při tváření představuje jejich průřez. Dutý profil 

může způsobovat například ovalitu při ohýbání nebo ztenčení stěny při vyboulování. Dalším 

z problémů je neúplná databáze materiálových charakteristik trubek. S čímž souvisí otázky 

určení chování trubek při tváření, přičemž spousta z nich není stále zodpovězená. 

V současné době se pro výpočet deformačního odporu používá materiálový model získaný 

z tahových zkoušek, které jsou zpravidla provedené za podmínek jednoosého stavu napjatosti.  

Pro určení přirozeného přetvárného odporu je běžně používána mocninná aproximace podle 

Ludwig-Hollomona, která má tvar: 

𝜎 = 𝐾 ∙ 𝜑𝑛 (1.1) 

      kde:  σ - přirozený přetvárný odpor [MPa] 

    K - materiálová charakteristika [MPa] 

    φ - logaritmická deformace [-] 

    n - exponent deformačního zpevnění [-] 

Výroba svařovaných trubek probíhá 

na válcovacích linkách (viz obr. 2), 

čímž dochází vlivem tváření k jejich 

zpevňování. Vzhledem k tomu,  

že při řešení tvarově složitějších 

výlisků dochází v určitých zónách  

ke komplikovanějším napěťově-

deformačním stavům, lze konstatovat, 

že aktuálně používaná metodika 

určování přirozeného přetvárného 

odporu za pomoci jednoosé tahové 

zkoušky není zcela správná  

a v souladu s reálnými procesy výroby. 

Uvedený způsob určování 

materiálových charakteristik ve velké míře ovlivňuje výsledky počítačových simulací  

a následně i reálný proces výroby součásti. Z tohoto důvodu je nutné výsledky počítačových 

simulací konfrontovat a případně korigovat s reálným procesem výroby. 

Pro analýzu tváření trubek byla navržena technologická zkouška vyboulování trubek 

kapalinou. Tato technologická zkouška byla 

vybrána, protože při ní dochází k vyvození 

biaxiálního stavu napjatosti a trojosého 

stavu přetvoření, jak je zobrazeno na obr. 3. 

Další výhodou této zkoušky je v porovnání 

s ostatními metodami radiálního vypínání 

(elektrohydraulické impulsní tváření, 

magneticko-impulsní tváření nebo 

explozivní tváření) její snadná 

realizovatelnost.  

Obr. 2 Zakružování pásu plechu do tvaru trubky [2] 

Obr. 3 Schémata napjatosti a deformace [53] 
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V úvahu také přichází použití radiálního vypínání nepevným nástrojem (elastomerem), 

avšak při tomto procesu tváření je nutné uvažovat se třením mezi elastomerem a vnitřní stěnou 

trubky. 

Aplikace biaxiálního napěťového stavu je založena na skutečnosti, že 𝜎𝑒𝑓 = 𝑓(𝜎1, 𝜎2)  

a 𝜑𝑒𝑓 = 𝑓(𝜑1, 𝜑2, 𝜑3). Uplatnění těchto předpokladů přitom může vést ke zpřesnění 

klasických výpočtů deformačních odporů, ale i ke zpřesnění zadávaných vstupních parametrů 

v simulačních programech.  

1.1 Zkušební vzorek [11, 35, 48] 

Experimenty pro zkoušku vyboulováním trubek budou prováděny na trubce TR ø28 x 1 

vyrobené z materiálu 17 240 (ČSN 41 7240, DIN W.Nr. 1.4301, AISI 304, EN X5CrNi18-10). 

Rozměrové charakteristiky trubky jsou uvedeny v tabulce 1 a znázorněny na obr. 4. 

Tab.  1 Rozměry zkušebního vzorku 

Délka Vnější průměr Tloušťka 

L0 [mm] D0 [mm] t0 [mm] 

83 28 1 

 

 
Obr. 4 Geometrický model zkušebního vzorku 

Konkrétně se jedná o podélně svařovanou trubku z chromniklové austenitické korozivzdorné 

oceli. Dle literatury [48] jsou trubky považovány za tenkostěnné, pokud relativní tloušťka 

trubky neboli poměr tloušťky stěny trubky vůči vnějšímu průměru trubky je menší než 0,1  

(t0/D0  ≤  0,1). U zvolené trubky je hodnota relativní tloušťky 0,036, tudíž je možné trubkový 

zkušební vzorek považovat za tenkostěnný.  

Zvolený trubkový materiál se vyznačuje vysokou odolností vůči korozi v běžně  

se vyskytujícím prostředí (voda, vzduch apod.). Svařitelnost oceli 17 240 je dobrá, lze ji tedy 

svařovat běžně dostupnými svařovacími metodami. Tato ocel je vhodná pro výrobu tlakových 

nádob. Výrobky z této oceli jsou vhodné pro použití v potravinářském, ve farmaceutickém 

a pivovarském průmyslu. Její bližší chemické složení je uvedeno v tabulce 2. 

Obecně je tváření austenitických ocelí snadnější než u jiných druhů ocelí, avšak vykazují 

větší zpevnění. U trubkových materiálů vyrobených z austenitické oceli je možné dosáhnout  
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až 60 % redukce průřezu, což naznačuje, že dokáží snášet vysoké deformace, aniž by se narušila 

celistvost materiálu. Tyto poznatky dokazují, že trubkový materiál vyrobený z austenitické 

korozivzdorné oceli bude dobře tvářitelný běžně dostupnými procesy tváření.  

Tab.  2 Chemické složení oceli 17 240 (1.4301, X5CrNi18-10) [37] 

C Si Mn P S Cr Ni N 

max. 

0,07 

max.  

1,0 

max.  

2,0 

max. 

0,045 

max. 

0,015 
17 ÷ 19,5 8 ÷ 10,5 

max. 

0,11 

Poznámka: Hodnoty uvedené v tabulce jsou v hmotnostních procentech. 

Mechanické hodnoty jako smluvní mez kluzu „Rp0,2“, mez pevnosti „Rm“, materiálová 

konstanta „K“ a exponent deformačního zpevnění „n“ byly zjištěny pomocí tahových zkoušek 

provedených na výřezech z trubky. Tahové zkoušky byly uskutečněny v rámci řešení výše 

uvedeného vysokoškolského projektu. Data zjištěná z tahové zkoušky jsou uvedena  

v tabulce 3. 

Tab.  3 Mechanické a fyzikální vlastnosti oceli 17 240 [26, 35] 

Smluvní mez kluzu Rp0,2 413,9 MPa 

Mez pevnosti Rm 675,5 MPa 

Materiálová konstanta K 1686,8 MPa 

Exponent deformačního zpevnění n 0,4798 

Svařitelnost  dobrá 

Tvařitelnost  vynikající 

Odolnost proti korozi  dobrá 

Maximální teplota použití T 450 °C  

 

1.2 Upnutí zkušebního vzorku v nástroji [26] 

Nástroj, který bude využit pro realizace 

technologických zkoušek vyboulování trubek, byl 

navržen v rámci řešení daného projektu a publikován 

v diplomové práci [26]. Konstrukční řešení tohoto 

nástroje umožňuje radiální vypínání trubky do volného 

prostoru, což je výhodné v tom, že lze prozkoumat mezní 

stavy porušení materiálu během daného tvářecího 

procesu. Mezním stavem porušení je myšlen vznik 

trhliny, když dojde k maximálnímu vyboulení trubky, 

které je doprovázené nadměrným ztenčením tloušťky její 

stěny ve vrcholu vyboulení.  

Nástroj je navržen pro zkoušku vyboulováním s pevně 

uchycenými konci trubky. Uchycení konců trubky je 

řešeno pomocí kruhových přírub. Příruby jsou vyrobeny z materiálu 11 353 (ČSN 41 1353)  

a jsou k trubce přivařeny. Pro jejich přivaření byla zvolena metoda svařování laserem,  

jelikož při této metodě nedochází k vysokému teplenému ovlivnění trubky vneseným teplem. 

Rozměry přírub lze vyčíst z obr. 4. Model zkušebního vzorku je zobrazen na obr. 5. Jedná se 

nový způsob uchycení zkušebního vzorku v nástroji, který ještě nebyl řádně prozkoumán. Jiné 

způsoby upnutí trubky používané v experimentálních nástrojích jsou nastíněny  

v podkapitole 2.3.1. 

Obr. 5 3D CAD model zkušebního 

vzorku s přivařenými přírubami 
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1.3 Nástroj pro technologickou zkoušku vyboulování trubek kapalinou [26] 

V rámci řešení výše uvedeného projektu byla pro analýzu tváření trubek navržena 

technologická zkouška vyboulování trubek kapalinou. Pro tento účel byl navržen a vyroben 

zkušební nástroj. Podrobnější informace o nástroji, včetně výkresové dokumentace lze nalézt 

v diplomové práci [26]. Navržený nástroj v rozloženém stavu si lze prohlédnout na obr. 6.  

Pro vytvoření přesné představy o průběhu experimentálních zkoušek je popis montáže a funkce 

nástroje popsán v experimentální části této práce. 

 
Obr. 6 3D CAD model nástroje v rozloženém stavu [26] 
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2 TECHNOLOGICKÁ ZKOUŠKA VYBOULOVÁNÍ TRUBEK 

KAPALINOU [7, 9, 12, 14, 15, 19, 27, 29, 30, 33, 53] 

Radiální vypínání trubek kapalinou má širokou škálu uplatnění v automobilovém průmyslu 

a v odvětvích, kde důležitým parametrem je hmotnost součásti při zachování nebo dokonce 

zlepšení jejich pevnostních charakteristik (cyklistika, letectví a vesmírný výzkum). S rostoucím 

využitím této technologie se ale začaly objevovat různorodé otázky a problémy související 

s plastičností trubek, se správnou přípravou a vyhodnocením vhodnosti trubek ke tváření  

a navrhováním nástrojů pro trubkové polotovary. 

Problémy s plastičností trubkového polotovaru jsou vyvozeny technologií výroby 

svařovaných trubek. Výchozí polotovar pro svařované trubky se připravuje z ocelových svitků 

plechu na podélných dělicích linkách. Ocelový svitek je rozřezán na úzké pásky, které mají 

přibližně stejnou šířku jako obvod trubky. Posléze je pás plechu zakružen ve válcovací lince, 

kde je i svařen jednou z metod svařování. Pro výrobu trubek se používá zejména 

vysokofrekvenční svařování, laser a metoda TIG. Při těchto operacích výroby dochází ke změně 

materiálových charakteristik a mikrostruktury výchozího polotovaru. Z tohoto důvodu nebudou 

materiálové charakteristiky stejné pro výchozí plech a z něj vyrobenou svařovanou trubku. 

Pro analýzu chování materiálu při tváření se v nynější praxi používá základních zkoušek, 

mezi které patří zkoušky tlakem, tahem a krutem. Nejpoužívanější zkouškou pro plošné tváření 

je zkouška tahem, která se řídí normou ČSN EN ISO 6892-1 (42 0310) – Kovové materiály – 

Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty [12]. Dle této normy je možné 

zkoušku provádět na třech typech vzorků. Prvním typem je zkušební vzorek, který je vyřezán 

z pásu plechu, ze kterého se bude trubka vyrábět. Druhý způsob je ustanovení zkušebním 

vzorkem přímo vyrobenou trubku (pouze pro trubky o vnějším průměru menším než 30 mm). 

Vzorek trubky po uskutečněné tahové zkoušce lze vidět na obr. 7.  

 
Obr. 7 Trubkový vzorek po uskutečněné tahové zkoušce [31] 

Třetí možností je zkušební vzorek pro tahovou zkoušku vyřezat z trubky (tato metoda je 

určena pro trubky o vnějším průměru větším jak 30 mm s tloušťkou stěny do 8 mm). Schéma 

vyřezaného vzorku z trubky je znázorněno na obr. 8. 

 
Obr. 8 Výřez z trubky pro tahovou zkoušku [29] 
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Využití výsledků tahových zkoušek pro analyzování procesu tváření při radiálním vypínání 

trubek kapalinou je krajně nedostačující a velmi diskutabilní. Reálné hodnoty získané touto 

zkouškou neodrážejí vliv biaxiálního stavu napjatosti, třecí podmínky v procesu radiálního 

vypínání a vliv zpevnění materiálu při tváření (platí pro zkušební vzorek, který byl vyříznut  

z pásu plechu). Z těchto důvodů nelze předpokládat dobré výsledky z výpočtů a počítačových 

simulací, pokud do nich budou jako vstupní parametry vkládány výsledky z tahových zkoušek. 

Příklad tahové zkoušky na trubkovém materiálu je zaznamenán na obr. 9. 

 
Obr. 9 Tahová zkouška na trubkovém vzorku [30] 

Při srovnání všech výše uvedených rozborů vyplývá, že používání hodnot z tahových 

zkoušek například pro počítačové simulace není zcela vhodné. Z tohoto důvodu je vhodnější 

tahovou zkoušku nahradit technologickou zkouškou, při které bude vyvozen biaxiální stav 

napjatosti. Vhodnou technologickou zkoušku je zkouška vyboulování trubek kapalinou,  

která lépe vystihuje reálný napěťově deformační stav bez vlivu tření. Tato metoda byla zvolena  

i z důvodu její relativně snadné realizovatelnosti, jelikož ostatní metody radiálního vypínání  

by bylo velmi obtížné uskutečnit.  

2.1 Princip vyboulování trubek kapalinou [25, 34, 52] 

Jedná se o pokročilou technologickou zkoušku, která má za cíl získat informace o napěťově 

deformačním chování trubkových polotvarů při biaxiálním zatížení. Pro dosažení 

požadovaného vyboulení je trubkový vzorek o vnějším poloměru „R0“ a tloušťce „t0“ zatěžován 

vnitřním tlakem kapaliny (tvářecího média) „p“. Po zatížení se vzorek rozšiřuje do volného 

prostoru mezi matricemi nástroje. Popsaný proces je schematicky vykreslen na obr. 10. 

Znázorněný proces je dle uvažovaných předpokladů ve většině případů provázen ztenčením 

stěny trubky v místě vyboulení. 

Pro stanovení materiálových vlastností trubky je nutné vytvořit plastickou deformaci 

zkušebního vzorku, stanovit analytickou metodou vlastnosti materiálu a v neposlední řadě také 

ověřit a zpřesnit analyticky vypočtené hodnoty pomocí počítačové simulace. Počáteční 

experimenty nejprve vymezují rozsah vnitřního tlaku kapaliny, ve kterém je možné vzorek 

zatěžovat. První hodnota bývá získána při vzniku trhliny na zkušebním vzorku a druhá hodnota 

bude stanovena v okamžiku vytvoření prvního vyboulení vzorku, tedy při počátku první 
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plastické deformace. Tímto jsou stanoveny mezní hodnoty tlaku pro danou pevnost a tloušťku 

trubky. Další sada experimentů již probíhá ve zjištěném rozsahu vnitřního tlaku kapaliny.  

Při experimentech je zaznamenáván aktuální tlak kapaliny při určitém stupni vyboulení. 

Během testování nebo i po něm je na vzorcích proměřena výška vyboulení „h“, ztenčení 

tloušťky stěny trubky „ti“, poloměr zakřivení v meridiálním směru „R2“, poloměr zakřivení 

v obvodovém směru „R1“ a geometrický profil vyboulené části.  

  
Obr. 10 Princip vyboulování trubek kapalinou [25] 

2.2 Teoretická analýza procesu vyboulování trubek kapalinou 

V této sekci bude nastíněn postup pro analytické stanovení materiálových charakteristik 

trubkových materiálů. Přičemž bude proveden rozbor napěťových stavů v materiálu a také 

nastíněn postup určování rozměrových charakteristik vybouleného tvaru dílce. 

2.2.1 Rozbor upnutí zkušebního vzorku v nástroji [7, 33, 38, 49, 52] 

Prvním krokem k určení analytického modelu 

je vytvoření základního geometrického modelu 

procesu vyboulování. Geometrický model bývá 

vytvořen na základě vypočtených hodnot 

z teoretických vztahů nebo na základě proměření 

reálného zkušebního vzorku. Geometrický model 

polotovaru a z něj vytvořený konečný dílec je 

možné vidět na obr. 11. 

  

Obr. 11 Geometrický model zatíženého 

dílce [49] 
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Při rozboru stavu napjatosti je možno se zabývat čtyřmi způsoby možného posuvu konců 

trubkového polotovaru v axiálním směru při vyboulování trubek do volného prostoru  

mezi matricemi nástroje. Při řešení této problematiky se lze tedy zabývat radiálním vypínáním 

trubek: 

- s volnými konci, 

- s pevnými konci, 

- s volnými konci a přídavnou tlakovou silou, 

- s pevnými konci a přídavnou tlakovou silou. 

Vypínání s volnými konci, případně s přídavnou tlakovou silou, je většinou uplatňováno 

v průmyslové praxi. Vypínání s pevnými konci je využíváno v experimentálních řešeních 

procesu vyboulování, a to z důvodu rychlejšího vyvození porušení materiálu a snadnějšího 

popisu tvářecího procesu. Způsoby zamezení pohybu konců polotovaru v axiálním směru  

při tvářecím procesu jsou načrtnuty na obr. 12 a obr. 13. 

První způsob zamezení pohybu konců trubek je zobrazen na obr. 12. Při tlakovém napouštění 

vnitřního prostoru trubky tvářecím médiem dochází k vyvození tlaku na vnitřní plochu trubky 

a na plochu kovového kroužku. Vyvozený tlak na plochu kroužku způsobuje stlačování 

polyuretanového válečku, čímž se zvyšuje tření mezi vnější plochou polyuretanového válečku 

a vnitřní plochou trubky. Při zvyšujícím se tlaku dochází k vyboulování trubky, přičemž 

polyuretanový váleček zabezpečuje pevné uchycení konců trubek. Po odlehčení  

se polyuretanový váleček vrátí do původního stavu a lze vyjmout zkušební vzorek. 

 
Obr. 12 Upnutí konců trubek pomocí polyuretanového válečku [52] 

Druhým ověřeným způsobem uchycení konců trubek je vyvození plastické deformace  

při rozšiřování konců trubek. Tímto je vyvozen vysoký tlak a tření mezi nástrojem pro rozšíření 

konců trubek a vnitřní plochou rozšiřovaného konce trubky. Schéma popsaného postupu lze 

vidět na obr. 13. 

 
Obr. 13 Upnutí konců trubek pomocí nástroje pro rozšíření konce trubky [38] 
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V rámci řešené problematiky vyboulování trubek se předkládaná diplomová práce bude 

zabývat případem, kdy výchozí polotovar je v důsledku vnitřního tlaku vypínán do vypouklého 

tvaru. Posuv konců polotovaru v axiálním směru je zamezen prostřednictvím navařených přírub 

a není použita přídavná tlaková síla. Tento geometrický model vyboulování je poměrně 

jednoduchý na realizaci experimentu a samotný experiment je díky tomuto snadno 

opakovatelný. Další výhodou je blízká podobnost biaxiálního stavu napjatosti geometrického 

modelu se skutečným radiálním vypínáním dílců.  

2.2.2 Definice membránové teorie a teoretické stanovení složek napětí [7, 8, 

28, 29, 53] 

Pro teoretické analýzy lze vycházet z předpokladu, že velikost tloušťky trubky je ve srovnání 

s jejími ostatními rozměry (vnější průměr, délka, poloměry zakřivení) velmi malá. Tento 

předpoklad umožňuje využít pro řešení napěťově deformačních stavů tenkostěnných materiálů 

membránovou teorii. Membránová teorie vychází z následujících předpokladů: 

- biaxiální stav napjatosti určený dvěma hlavními napětími a schopnost tato napětí 

přenášet, 

- izotropní a ideálně plastický materiál, 

- geometrický model je osově-symetrický, 

- mez kluzu „Re“ a tloušťka materiálu „t“ je konstantní v jakémkoliv bodě tvářeného 

polotovaru, 

- vnitřní tlak je rovnoměrně rozložen na vnitřní stěně součásti a nelze řešit ohybové 

momenty. 

Z výše uvedených předpokladů vyplývá, že vzhledem k malé tloušťce stěny materiálu je 

možné považovat radiální napětí „σ3“ neboli napětí ve směru tloušťky ve srovnání s mezí kluzu 

polotovaru za zanedbatelné. Tato skutečnost nebude mít vliv na přesnost výpočtů. Z tohoto 

důvodu lze konstatovat, že bude řešena rovinná napjatost, která je tvořena dvěma napětími, 

obvodovým napětím „σ1“ a meridiálním napětím „σ2“. Rozložení napětí na vytknutém elementu 

je zobrazeno na obr. 14. 

 
Obr. 14 Rozložení napětí při vyboulování [32] 
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K řešení napjatostního stavu dílce je vycházeno ze tří základních rovnic. První rovnicí je 

Laplaceova rovnice rovnováhy působících napětí v elementu (ve směru působícího vnitřního 

tlaku), která je dána tvarem: 

𝜎1

𝑅1
+

𝜎2

𝑅2
=

𝑝

𝑡𝑝
 (2.1) 

     kde: 𝜎1  - obvodové napětí [MPa] 

  𝜎2  - meridiální napětí [MPa] 

  𝑅1  - poloměr zakřivení v obvodovém směru [mm] 

  𝑅2  - poloměr zakřivení v meridiálním směru [mm] 

  𝑝  - vnitřní tlak nepevného nástroje (kapaliny) [MPa] 

  𝑡𝑝  - tloušťka stěny vzorku v nejvyšším místě vyboulení [mm] 

Z rovnováhy sil v radiálním směru elementu je vytvořena druhá rovnice. Jedná  

se o diferenciální rovnici rovnováhy pro rovinný stav napjatosti v polárních souřadnicích. 

𝑑𝜎𝑟

𝑅2
+

𝜎𝑟 − 𝜎𝜑

𝑟
= 0 (2.2) 

      kde: 𝜎𝑟 - obvodové napětí 𝜎1 [MPa] 

   𝜎𝜑 - meridiální napětí 𝜎2 [MPa] 

Pro určení třetí rovnice je zavedena obecná podmínka plasticity HMH, která je vyjádřená 

vztahem: 

2 ∙ 𝜎𝑘
2 = (𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2+(𝜎3 − 𝜎1)2 (2.3) 

      kde: 𝜎𝑘  - napětí na mezi kluzu [MPa] 

Rovnice (2.3) bude upravena na podmínku plasticity pro rovinný stav napjatosti, kde 

 𝜎3 = 0. Třetí využívaná rovnice bude tedy zjednodušena na tvar:  

𝜎𝑘
2 = 𝜎1

2 − 𝜎1 ∙ 𝜎2 + 𝜎2
2 (2.4) 

Využitím silové rovnováhy v průřezu vyboulení ve zvoleném bodě P lze stanovit rovnici  

pro meridiální napětí: 

𝜎2 =
𝑝 ∙ (𝑅1 − 𝑡𝑝)

2

2 ∙ 𝑡𝑝 ∙ (𝑅1 −
𝑡𝑝

2 )
 (2.5) 

Dosazením vztahu (2.5) pro meridiální napětí do Laplaceovy rovnice (2.1) lze vyjádřit 

obvodové napětí následovně:  

𝜎1 =
𝑝 ∙ (𝑅1 − 𝑡𝑝)

2

2 ∙ 𝑡𝑝 ∙ (𝑅2 −
𝑡𝑝

2 )
∙ (2 ∙ 𝑅2 − 𝑅1 − 𝑡𝑝) (2.6) 

Složky napětí „𝜎1“ a „𝜎2“ jsou dostačující pro výpočet efektivního napětí. Na základě 

membránové teorie lze posléze stanovit měrný tlak potřebný k plastické deformaci materiálu, 

změnu tloušťky stěny, mezní přetvoření apod.  
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2.2.3 Teoretické určení jednotlivých složek přetvoření [7, 21, 24, 25, 29, 39, 

52, 56] 

Pro teoretické stanovení složek přetvoření bude využito předpokladu, že objem zkoušeného 

tělesa se nemění. Zákon konstantního objemu je popsán vztahem: 

𝜑1 + 𝜑2 + 𝜑3 = 0 (2.7) 

     kde: 𝜑1  - obvodové logaritmické přetvoření [-] 

  𝜑2  - meridiální logaritmického přetvoření [-] 

  𝜑3 - logaritmické přetvoření ve směru tloušťky trubkového materiálu [-] 

Z výše uvedeného vztahu pro zákon zachování objemu vyplývá, že přetvoření ve třech hlavních 

směrech je rovno nule. 

Po úspěšném vyboulení je na zkušebním tělese proměřen profil vyboulení, výška vyboulení 

„h“ a ztenčení stěny „tp“. Proměření je vhodné uskutečnit na několika místech, kde došlo 

k přetvoření materiálu, nejlépe ve směru křivky vyboulení. Naznačení postupu proměřování je 

zobrazeno na obr. 15. Ze zjištěných hodnot výšky vyboulení a ztenčení stěny lze určit obvodové 

logaritmické přetvoření „𝜑1“ a logaritmické přetvoření ve směru tloušťky „𝜑3“. U stanovení 

přetvoření ve směru tloušťky se většina autorů [7], [24], [29], [52] shoduje s následujícím 

vztahem: 

𝜑3 = ln (
𝑡𝑝

𝑡0
) (2.8) 

      kde: 𝑡0  - tloušťka trubkového materiálu před tvářením (vyboulením) [mm] 

 
Obr. 15 Náčrt možných měřených míst [52] 

Hodnotu obvodového přetvoření lze určit podle dvou přístupů. První způsob neuvažuje  

se středním poloměrem trubky a k výpočtu je zapotřebí pouze znát poloměr zakřivení trubky 

po tváření v obvodovém směru a její počáteční poloměr. Tímto způsobem bylo vyjádřeno 

obvodové přetvoření autory článků [7], [39] a [52]. Výpočet je dán vztahem: 

𝜑1 = ln (
𝑅𝑝

𝑅0
) (2.9) 

     kde: 𝑅𝑝 - poloměr zakřivení v obvodovém směru [mm] 

  𝑅𝑝 =  𝑅1 = 𝑅0 + ℎ 

  𝑅0 - počáteční poloměr trubkového materiálu před vyboulováním [mm] 

   ℎ - výška vyboulení [mm] 
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Druhým způsobem určení hodnoty obvodového přetvoření se zabývali autoři článků [25]  

a [29]. V uvedených článcích bylo autory předpokládáno obvodové přetvoření na středním 

poloměru trubkového materiálu. Při výpočtu obvodového přetvoření byla od vnějšího poloměru 

zdeformované trubky odečtena polovina tloušťky v měřeném místě vyboulení a od počátečního 

poloměru trubky byla odečtena polovina počáteční tloušťky trubky. Tento slovní popis lze 

matematicky popsat vztahem: 

𝜑1 = ln (
𝑅𝑝 −

𝑡𝑝

2

𝑅0 −
𝑡0

2

) = ln (
𝑅0 −

𝑡𝑝

2 + ℎ

𝑅0 −
𝑡0

2

) (2.10) 

Na základě zákona zachování objemu dle rovnice (2.7) a s využitím vztahů (2.8), (2.9), 

případně vztahu (2.10), lze vyjádřit přetvoření v meridiálním směru následující rovnicí: 

𝜑2 = −𝜑1 − 𝜑3 (2.11) 

 

2.2.4 Stanovení napěťových a deformačních charakteristik materiálu [20, 21, 

29, 39] 

Hodnoty získané z výpočtu logaritmických přetvoření jsou dále použity pro výpočet 

efektivního přetvoření a efektivního napětí. Při známých hodnotách přetvoření lze rovnici  

pro výpočet efektivního přetvoření zapsat na základě podmínky plasticity a zákona zachování 

objemu ve tvaru: 

𝜑𝑒𝑓 =
√2

3
∙ √(𝜑1 − 𝜑2)2 + (𝜑2 − 𝜑3)2 + (𝜑3 − 𝜑1)2 (2.12) 

      kde: 𝜑𝑒𝑓 - efektivní přetvoření [-] 

Efektivní napětí pro tenkostěnnou trubku může být vyjádřeno na základě podmínky 

plasticity HMH pro rovinnou napjatost ve tvaru: 

𝜎𝑒𝑓 = √𝜎1
2 − 𝜎1 ∙ 𝜎2 + 𝜎2

2 (2.13) 

      kde: 𝜎𝑒𝑓 - efektivní napětí [MPa] 

Použití analytické metody ke stanovení materiálových charakteristik trubkového polotovaru 

závisí na získání hodnot efektivního napětí a přetvoření. Hodnoty jsou získány z výše 

uvedených vztahů (2.12) a (2.13) a následně jsou zaneseny ve vzájemné závislosti  

do grafu σef – φef. Pro správné vykreslení grafu je nutné získat hodnoty efektivního napětí  

a přetvoření při různých stupních vyboulení. Posléze jsou hodnoty zanesené v grafu proloženy 

aproximovanou křivkou, která určuje přirozený přetvárný odpor trubkového materiálu. 

Získanou křivku lze popsat Ludwik-Hollomonovou rovnicí podle vztahu (1.1).  

Ludwik-Hollomonovu rovnici lze rozšířit o počáteční napětí „𝜎0“. Případně lze aproximovanou 

křivku popsat pomocí Swiftova zákona, který zahrnuje i počáteční přetvoření „𝜑0“. Obě 

možnosti lze zapsat vyjádřit následujícími vztahy: 

𝜎 = 𝜎0 + 𝐾 ∙ 𝜑𝑛 (2.14) 

      kde: 𝜎0 - počáteční napětí [MPa] 

𝜎 = 𝐾 ∙ (𝜑0 + 𝜑)𝑛 (2.15) 

    kde: 𝜑0 - počáteční přetvoření [-] 
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2.2.5 Teoretická analýza velikosti a tvaru vyboulení [25, 29, 39] 

Při určování hodnot z výše uvedených napěťově deformačních vztahů je velmi podstatné 

znát velikost obvodového poloměru zakřivení „R1“ a meridiálního poloměru zakřivení „R2“. 

Poloměry zakřivení jsou závislé na tvaru křivky vyboulené trubky. Pro stanovení těchto 

poloměrů lze využít dvou odlišných přístupů. První přístup využívá geometrického modelu, 

který je následně matematickými a geometrickými vztahy popsán. Druhou možností je 

proměřování vyboulení trubky po tváření. Uvedenými metodami určování poloměrů zakřivení 

se zabývali autoři článků [25], [29] a [39]. 

 

Větší pozornost bude věnována určování poloměru zakřivení v meridiální směru „R2“,  

neboť jej nelze tak snadno učit jako poloměr zakřivení v obvodovém směru „R1“. Co se týče 

poloměru zakřivení v obvodovém směru „R1“, lze jej zjistit jednoduchým proměřením pomocí 

posuvného měřidla či mikrometru, případně lze pro jeho určení použít výpočtového vztahu. 

Výpočet poloměru zakřivení v obvodovém směru vychází ze dvou hodnot. K výpočtu je nutné 

znát skutečný poloměr trubky před tvářením a hodnotu výšky vyboulení po tváření.  

Z těchto dvou hodnot lze vyjádřit poloměr zakřivení v obvodovém směru následujícím 

vztahem: 

𝑅1 = 𝑅𝑝 = 𝑅0 + ℎ (2.16) 

První přístup k určení poloměru zakřivení v meridiálním směru „R2“ využívá geometrických  

a matematických vztahů k popisu předpokládaného tvaru vyboulení. Předpokládaný model 

křivky vyboulení může být podle autorů článku [25] rozdělen na dva druhy. První model je 

uvažován s vlivem zaoblení matrice. Schéma tohoto modelu je rozkresleno na obr. 16.  

 
Obr. 16 Geometrický model vyboulování s uvažováním zaoblení matrice [25] 
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Druhý geometrický model není zaoblením matrice ovlivněn. Křivka reprezentující profil 

vyboulení prochází vrcholem vyboulení „P“ a oběma konci vyboulené části trubky, tak jak je 

vidět na obr. 17. 

Jako první bude nastíněn postup 

výpočtu, kdy křivka vyboulení bude 

ovlivněna zaoblením matrice.  

Pro teoretické výpočty bude využito 

geometrického modelu zobrazeného 

na obr. 18. Profil vyboulené trubky 

je považován za eliptickou křivku, 

jak je zřejmé z obr. 18. Model je 

také koncipován pro případ,  

kdy jsou oba konce trubky pevně 

uchyceny. Z geometrických 

závislostí lze určit souřadnice 

kontaktního bodu „A“. Souřadnici 

bodu „A“ ve směru „r“ lze určit 

jako: 

𝑅𝑎 = 𝑅0 + 𝑅𝑑 ∙ (1 − cos ø𝑎) (2.17) 

      kde: ø𝑎 - úhel kontaktního bodu [°] 

   𝑅𝑑  - poloměr zaoblení matrice [mm] 

   𝑅𝑎 - souřadnice bodu „A“ ve směru osy „r“ [mm] 

Ve směru osy „z“ je souřadnice bodu „A“ získána ze vztahu: 

𝑍𝑎 =
𝐿0

2
− 𝑅𝑑 ∙ sin ø𝑎 (2.18) 

      kde: 𝐿0 - délka zkušebního vzorku trubky [mm] 

   𝑍𝑎 - souřadnice bodu „A“ ve směru osy „z“ [mm] 

 
Obr. 18 Schéma geometrické modelu pro vyboulování [29] 

Obr. 17 Geometrický model vyboulování neovlivněný 

zaoblením matrice [25] 
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Dalším krokem je určení velikosti hlavní a vedlejší poloosy eliptické křivky. Velikosti 

poloos elipsy jsou určeny vztahy: 

𝑅𝑝 = √𝑅𝑎 ∙ (𝑅𝑎 + 𝑍𝑎 ∙ tan ø𝑎) (2.19) 

      kde: 𝑅𝑝 - velikost poloosy elipsy ve směru osy „r“ [mm] 

 

𝑅𝑧 = √𝑍𝑎 ∙ (𝑍𝑎 + 𝑅𝑎 ∙ cot ø𝑎) (2.20) 

     kde: 𝑅𝑧 - velikost poloosy elipsy ve směru osy „z“ [mm] 

Velikost obvodového a meridiálního poloměru zakřivení je pro jakýkoliv bod ležící  

na křivce vyboulení určena jako: 

𝑅1 = [
𝑅𝑝

4

𝑅𝑧
2

+ (1 −
𝑅𝑝

2

𝑅𝑧
2

) ∙ 𝑅𝑝
2]

1
2

 (2.21) 

 

𝑅2 =
𝑅𝑧

2

𝑅𝑝
4

∙ 𝑅1
3 (2.22) 

Pro nejvyšší místo vyboulení „P“ mohou být rovnice (2.21) a (2.22) upraveny na konečný vztah: 

𝑅1𝑝 = 𝑅𝑝 (2.23) 

     kde: 𝑅1𝑝 - poloměr obvodového zakřivení v nejvyšším místě vyboulení [mm] 

 

𝑅2𝑝 =
𝑅𝑧

2

𝑅𝑝
 (2.24) 

     kde: 𝑅2𝑝 - poloměr meridiálního zakřivení v nejvyšším místě vyboulení [mm] 

Druhý případ, kdy není tvar křivky vyboulení závislý na zaoblení matrice, je zobrazen  

na obr. 17. Křivka vyboulení v tomto případě vychází z bodu „B“, který je po celou dobu 

neměnný a je určen souřadnicemi B [L0/2, R0]. Vrchol křivky je jako v prvním případě  

v bodě „P“ o souřadnicích P [0, Rp]. Křivka vyboulení má dle geometrického modelu  

na obr. 17 tvar elipsy. Výpočet meridiálního poloměru zakřivení lze provést podle autorů článku 

[25] následujícím vztahem: 

𝑅2 =
𝐿0

2 ∙ (𝑅0 + ℎ)

4 ∙ ℎ ∙ (2 ∙ 𝑅0 + ℎ)
 (2.25) 

Z uvedených vztahů vyplývá, že model s neuvažováním tvaru matrice je podstatně 

jednodušší než model, který je tvarem matrice ovlivněn. Použitím modelu bez uvažování tvaru 

matrice bude vztah pro poloměr zakřivení v meridiálním směru závislý pouze na okamžité 

výšce vyboulení. V důsledku toho lze vztahem (2.25) postihnout rychle a snadno hodně případů 

vyboulování. Nicméně tento model není vhodný, pokud je nutné dosáhnout přesných výsledků 

nebo je nutné postihnout celý proces vyboulování. Z experimentálního výzkumu, který byl 

popsán v článku [25], bylo zjištěno, že pro predikci napěťově-deformačních křivek  

a charakteristik je nejvhodnější model ovlivněný tvarem matrice. Tento model také nejlépe 

postihuje reálný proces vyboulování. 
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Druhý přístup ke stanovení meridiálního poloměru zakřivení byl prezentován ve studii [39]. 

Po uskutečnění technologické zkoušky vyboulováním trubek kapalinou jsou na zkušebním 

vzorku proměřeny hodnoty poloměrů „yi“ po celé křivce vyboulení a to po krocích „Δx“  

ve směru osy „x“. Tímto krokem je získán soubor souřadnic bodů [xi, yi], které reprezentují tvar 

vyboulení. Postup měření je zobrazen na obr. 19.  

 
Obr. 19 Princip proměřování profilu vyboulené trubky [39] 

Souřadnicemi bodů je následně proložena hladká křivka, která vytvoří tvar vyboulení.  

Pro stanovení meridiálního poloměru zakřivení je nutné udělat první a druhou derivaci 

matematické funkce vytvořené křivky. Matematické vyjádření vztahu pro výpočet meridiální 

poloměru zakřivení představuje vztah: 

𝑅2 =
|

|[1 + (
𝑑𝑦
𝑑𝑥

)
2

]

3
2

(
𝑑2𝑦
𝑑𝑥2) |

|

𝑥=0

 (2.26) 

 

Tato varianta je podstatně složitější než první metoda, která využívá geometrických vztahů. 

Je také náročnější na přístrojové vybavení pro měření tvaru vyboulení. 

2.2.6 Teoretické přístupy pro stanovení tloušťky stěny [24, 28, 33, 49] 

Při návrhu součásti je brán zřetel na její tuhost a rozměry. Kritickým místem  

při zpracovávání návrhu výroby dílce metodou radiálního vypínání je tloušťka materiálu 

v místech jejího vyboulení do prostoru. Při postupném vyboulování trubky dochází k jejímu 

rozšiřování s následným ztenčováním stěny. V těchto místech je velmi pravděpodobné,  

že nastane mezní stav ztečení tloušťky stěny, tedy dojde k porušení celistvosti trubky. Přílišné 

ztenčení tloušťky stěny je nepřípustné. Rozložení tloušťky materiálu je možné teoreticky 

vyhodnotit pomocí výpočtových vztahů vztažených na jiné parametry tvářeného materiálu. 

Několika autory [24], [28] a [33], byly tyto vztahy odvozeny, protože ale autoři brali v potaz 

různé výchozí předpoklady, bylo odvozeno několik vztahů pro výpočet rozložení tloušťky 

v materiálu, které jsou níže popsány. 
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Jedna z metod analytického řešení tloušťky stěny trubky v místě nejvyššího vyboulení je 

uvedena v článku [33]. Tato metoda je zaměřena na určení výsledné hodnoty ztenčení tloušťky 

stěny „tp“ ve vrcholu vyboulení. Konečná hodnota tloušťky stěny v místě největšího vyboulení 

je určena na základě analytického řešení bez nutnosti experimentálního proměření vzorků. 

Tloušťka stěny v nejvyšším místě vyboulení je dána vztahem: 

𝑡𝑝 = 𝑒𝐴 ∙ 𝑡0 (2.27) 

 

Ve vztahu (2.27) se vyskytuje exponent „A“, který lze určit ze vztahu: 

𝐴 =
ln (

𝑅1

𝑅0
) ∙ (

3
2 −

𝑅1

2 ∙ 𝑅2
)

3
2 −

𝑅1

𝑅2

 (2.28) 

Vztahy (2.27) a (2.28) byly odvozeny za předpokladu zatěžování volných konců přídavnou 

silou, avšak je lze použít i pro výpočty v případě, kdy jsou konce trubky pevné. Nevýhodou 

tohoto přístupu je zanedbání tření mezi zkušebním vzorkem a matricí. Z tohoto důvodu je nutné 

při ověřování této metody používat při experimentech velmi dobré mazání kontaktních ploch. 

Další matematický model pro určení tloušťky stěny trubky byl představen autory v práci 

[28]. Rozložení tloušťky stěny trubky ve volné oblasti zkušebního vzorku je vyjádřeno 

kvadratickou funkcí polohových úhlů. Znázornění polohových úhlů lze vidět na obr. 20. 

Tloušťku lze určit v libovolném místě na vybouleném vzorku pomocí vztahu:  

𝑡𝑖 = 𝑡𝑝 + (
𝜔

𝜔𝑎
)

2

∙ (𝑡𝑎 − 𝑡𝑝) (2.29) 

      kde: 𝑡𝑖 - tloušťka stěny ve sledovaném místě zkušebního vzorku [mm] 

  𝑡𝑎 - tloušťka stěny v místě posledního kontaktu vzorku s matricí [mm] 

    𝜔, 𝜔𝑎 – kontaktní úhly [°] 

 
Obr. 20 Proces vyboulování trubky [28] 
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Stanovením hodnoty tloušťky stěny při radiálním vypínání se zabývali i autoři článku [24]. 

Při odvozování tloušťky stěny trubky bylo předpokládáno vypínání trubek kapalinou s pevně 

uchycenými konci zkušebního vzorku. Vztah pro výpočet je vyjádřen následovně: 

𝑡𝑝 = 𝑡0 ∙ (1 +
ℎ

𝑅0
)

−1−
1

3∙𝛼−2
 (2.30) 

      kde: α - tvarový koeficient [-] 

𝛼 =
𝑅2

𝑅1
 (2.31) 

Nicméně vztah (2.30) je vhodný pouze pro jednoduché geometrické modely, jako je 

například model s neuvažováním zaoblení matrice. Pokud bude při výpočtech vycházeno 

z modelu, který uvažuje se zaoblením matrice, je nutné použít sofistikovanější vztah. Z tohoto 

důvodu byl odvozen a následně i experimentálně potvrzen vztah pro určení tloušťky stěny 

v libovolné výšce vyboulení. Lineární vztah pro určení tloušťky stěny byl vyjádřen následovně: 

𝑡𝑝 = 𝑡0 − (
𝑡0 − 𝑡𝑒𝑛𝑑

ℎ𝑒𝑛𝑑
) ∙ ℎ (2.32) 

      kde: 𝑡𝑒𝑛𝑑 - změřená tloušťka stěny po uskutečněném experimentu [mm] 

      ℎ𝑒𝑛𝑑 - změřená výška vyboulení po uskutečněném experimentu [mm] 

 

2.2.7 Teoretické stanovení hodnoty měrného tlaku [28, 38] 

Změna tvaru trubky do vybouleného tvaru je způsobená vlivem působení vnitřních sil,  

resp. vnitřního tlaku kapaliny. Při působení tohoto tlaku dojde k plastické deformaci,  

která způsobí nevratnost materiálu do původního stavu. Hodnota tlaku kapaliny je v přímé 

souvislosti s tloušťkou stěny, materiálovými charakteristikami trubky, rozměry tvářené součásti 

a také s výslednými poloměry zakřivení v meridiálním a obvodovém směru. Při teoretických 

přístupech ke stanovení tlaku bude vycházeno z Laplaceovy rovnice rovnováhy sil (2.1)  

a ze zákona konstantního objemu (2.7). Vyjádření tlaku z Laplaceovy rovnice je následující: 

𝑝 = 𝑡𝑝 ∙ (
𝜎1

𝑅1
+

𝜎2

𝑅2
) (2.33) 

Stanovení vnitřního tlaku je velmi důležitým faktorem pro dimenzování nástroje. Rozsah 

tlaků pro vyboulování trubek s pevnými konci byl stanoven autory v článku [38]. První hodnota 

tlaku byla stanovena na mezi plastické deformace, při které dojde k prvním známkám 

vyboulení. Druhá hodnota tlaku byla stanovena na mezi pevnosti materiálu, kdy dojde 

k vytvoření první trhliny v materiálu. Obě hodnoty jsou porovnány dle vztahu: 

𝜎𝑘 ∙ 𝑡 ∙ (
1

𝑅2
+

1

𝑅1
) ≤ 𝑝 ≤ 𝜎𝑝 ∙ 𝑡 ∙ (

1

𝑅2
+

1

𝑅1
) (2.34) 

      kde: 𝜎𝑝 - mez pevnosti materiálu [MPa] 

Vztah (2.34) je poměrně jednoduchý ke stanovení rozmezí vnitřního tlaku kapaliny. 

V článku [28] se autoři zabývali odvozením tvářecího tlaku s využitím Laplaceovy rovnice 

rovnováhy (2.1), Ludwik-Hollomonova vztahu (1.1), podmínky plasticity HMH pro dvouosý 

stav napjatosti (2.4) a Lévy-Misesových rovnic plastického tečení. Využitím těchto vztahů byl 

odvozen vztah pro tvářecí tlak ve tvaru: 
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𝑝𝑖 = 𝑅𝑝 ∙ (
𝛼𝑝

𝑅𝑧
2

+
1

𝑅𝑝
2

) ∙ 𝑡𝑝 ∙
𝐾 ∙ 𝜑𝑛

(𝛼𝑝
2 − 𝛼𝑝 + 1)

1
2

 (2.35) 

      kde: 𝛼𝑝 - poměr obvodového napětí vůči meridiálnímu napětí [-] 

 

Hodnotu 𝛼𝑝 lze určit podle vztahu: 

𝛼𝑝 =
𝜎2

𝜎1
 (2.36) 

2.3 Metody pro zjištění geometrických hodnot vyboulení [33] 

Zjištění geometrických hodnot vyboulení při radiálním vypínání trubkového materiálu je 

zásadní pro správné stanovení materiálových charakteristik. Byly zjištěny a popsány tři metody, 

kterými je možné získat geometrický popis vybouleného zkušebního vzorku. 

Prvním způsobem je „metoda A“, která je založena na měření všech parametrů. Měření  

se provádí tzv. on-line během procesu vyboulování. Pro využití této metody je nutné použít 

velmi moderní a sofistikovaná měřicí zařízení, jako jsou bezkontaktní měřicí systémy, lasery, 

případně ultrazvuk. Tato zařízení jsou poměrně nákladná na pořízení a také velmi náročná  

na vytvoření fungujícího systému pro měření a sběr dat. Nicméně díky nim lze dosáhnout velmi 

přesných dat, a to ve velmi krátkém čase. 

Druhá metoda zvaná „metoda B“ se zakládá na měření geometrických hodnot po procesu 

tváření, kdy hodnota meridiálního zakřivení je dodatečně vypočtena. Hodnotu meridiálního 

zakřivení „R2“ lze získat z následujícího vztahu: 

𝑅2 =
(

𝐿𝑚

2 )
2

+ ℎ2

2 ∙ ℎ
 

(2.37) 

      kde: 𝐿𝑚 - délka trubky mezi matricemi [mm] 

Uvedená metoda je používána v případě, kdy nelze využít on-line měření, případně kdyby 

mohlo dojít k poškození moderních zařízení. Sady zkušebních vzorků jsou testovány při 

různých tlakových hladinách až do jejich porušení. Posléze jsou vzorky proměřeny a zjištěny 

hodnoty obvodového zakřivení „R1“ a tloušťky stěny „tp“.  

Třetí metodou je „metoda C“, která vychází z analytického zjištění hodnoty meridiálního 

zakřivení podle vztahu (2.37), kdy tloušťka stěny trubky je zjištěna podle vztahu (2.27) a (2.28). 
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3 MOŽNOSTI ANALÝZY TVÁŘECÍCH PROCESŮ [21, 46] 

Pro analýzu tvářecích procesů pro jednoduché geometrické a materiálové modely jsou 

využívány známé analytické přístupy. Tyto analytické přístupy jsou aplikovány pro teoretické 

úlohy a zjištění první představy o chování materiálu během procesu tváření. Nicméně  

tato analytická řešení lze velmi dobře aplikovat při řešení jednoduchých úloh tváření, jako jsou 

například protlačování dříku statoru, tažení jednoduchého kalíšku nebo pěchování hlavy 

šroubu. Pro řešení složitějších procesů ve tváření, ale tyto analytické přístupy nelze plně 

aplikovat. Pro řešení reálných a složitějších úloh lze analytický přístup doplnit experimentálním 

řešením. Tím se zpřesní získané výsledky. S rozšířením výpočetní techniky a se zvýšením 

výpočtových parametrů počítačových sestav se k řešení problémů ve velké míře používá 

numerických metod. Numerické metody se využívají, pokud lze danou úlohu matematicky 

popsat a lze použít zjednodušující předpoklady.  

Každý přístup, ať již analytický, experimentální nebo numerický, je možné řešit dílčími 

metodami. Základní rozdělení těchto metod je uvedeno v tab. 4. V této diplomové práci bude 

rozebrána pouze metoda přetvoření sítí a metoda konečných prvků. 

Tab. 4 Základní metody používané k určení tvářecích procesů [21] 

Analytické: Experimentálně analytické: 

Metoda rovinných řezů Metoda přetvárného odporu 

Metoda energetická Metoda zjišťování tvrdosti 

Metoda charakteristik Metoda zviditelnění plastického toku 

Metoda horní meze Makroskopická metoda 

Variační metody Mikroskopická metoda 

Metoda konečných prvků  

Maximální teplota použití  

 

3.1 Metoda přetvoření sítí [21, 49] 

Zkoumání plastických deformací slouží k analýze součástí, které byly vytvořeny procesem 

tváření. Analýzu je možné provést až po zviditelnění plastického přetvoření polotovaru. 

Zviditelnění přetvoření je umožněno pomocí makroskopických metod, z nichž nejpoužívanější 

je metoda přetvoření sítí. Avšak v současné době je stále populárnější využívání 3D optických 

bezkontaktních měřicích systémů. Vyhodnocení deformací dává jasnou představu o toku 

materiálu, napjatostním stavu v materiálu a případně o místech, kde budou nastávat 

nerovnoměrné deformace a mezní stavy. 

Princip metody je postaven na sledování makroskopických přetvoření plošných prvků,  

které jsou na tvářená tělesa nanesena před procesem tváření. Plošné prvky mohou mít různé 

tvary, jako například čtverec, kružnice, kosočtverec, případně jejich kombinace (viz obr. 21) 

Tyto prvky jsou nanášeny na povrch tvářeného dílce ve formě sítí různými metodami. Mezi 

tyto metody patří sítotisk, rytí a ražení, chemické nebo elektrolytické leptání a fotografická 

metoda. Každá metoda má své charakteristické rysy a rozsah použití, avšak neměly  

by narušovat způsob deformace a celkový proces tváření. Je velmi nežádoucí, aby nanesená síť 

zanášela do materiálu vrubový účinek, který by posléze mohl ovlivnit proces tváření. 

V neposlední řadě by síť či sítě měly být dostatečně přesné a čitelné.  
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V současné době se do popředí dostává nanášení deformačních sítí pomocí laseru, případně 

se na zkoumaný povrch nanáší stochastický pattern. Pojem stochastický pattern je vysvětlen 

v kapitole 3.2.2. 

 
Obr. 21 Kružnicová deformační síť [21] 

Vyhodnocením deformované sítě jsou získány ve sledovaném místě dvě hlavní logaritmické 

deformace. Po provedení přepočtu je možné určit napěťový stav. Při zanesení hodnot 

logaritmických deformací a napětí do systému σ - φ lze zjistit materiálové charakteristiky, 

zásobu plastičnosti v daném místě a stanovit kritéria nebo ukazatele plastičnosti.  

Při tomto vyhodnocování lze určit místa, kde s velkou pravděpodobností dojde k vyčerpání 

zásoby plastičnosti a následně k rozvoji trhliny. Pokud již došlo k porušení materiálu,  

lze vyhodnotit přetvoření elementů deformační sítě a následně ze získaných hodnot provést 

optimalizaci procesu. Optimalizace se provádí za účelem snížení výroby neshodných kusů  

a výrobních nákladů. 

3.2 3D bezkontaktní měřicí systémy a optické skenery [23, 41, 43] 

V předchozí kapitole byly rozebrány možnosti nanesení deformační sítě na povrch 

tvářeného, resp. zkoušeného dílce. Nicméně po uskutečněném přetvoření materiálu je nutné 

provést analýzu a rozbor zdeformované sítě. Dříve byly hodnoty přetvoření ze vzorků 

získávány klasickým ručním odečítáním. Nevýhodou metody ručního odečítání hodnot byla její 

nepřesnost a nemožnost zjistit přesný mezní stav při tvorbě trhliny. V současné době  

se pro vyhodnocování stále více požívají 3D bezkontaktní měřicí systémy. Tyto záznamové 

techniky přináší do měření deformací dílců vysoký nárůst efektivity, a to v podobě zrychlení 

měření, zpřesnění výsledků a možnosti zaznamenávat celý proces tváření.  

Mezi hlavní dodavatele těchto pokročilých měřicích systémů deformací patří i německá 

společnost GOM (Gesellschaft für Optische Messtecnik), která tyto systémy vyrábí a stále 

zdokonaluje. V České republice je zastoupena společností MCAE Systems, s. r. o. 

Technologicky je systém měření postaven na zpracovávání digitálního obrazu,  

ať již při vývoji nového konceptu, optimalizaci stávajícího konceptu nebo při kontrole kvality  

ve výrobním procesu. Aktuálně má společnost GOM ve svém portfoliu pět měřicích systémů 

v různých provedeních. Konkrétně se jedná o systémy TRITOP, PONTOS, ARAMIS, ARGUS 

a ATOS. Systémy ARAMIS a ARGUS budou níže rozebrány, neboť by mohly být využity  

pro účely měření experimentů v rámci dalšího zkoumání procesu vyboulování trubek 

kapalinou. Systém ATOS bude popsán v podkapitole 4.5.1. 

Dalším známějším představitelem těchto technologií je společnost ASAME Technology, 

která přináší na trh systémy ASAME Models a GPA Models. 
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3.2.1 ARAMIS [3, 41, 43] 

Systém ARAMIS patří mezi řadu bezkontaktních 

optických systémů, které pracují na principu digitální 

korelace obrazů (DIC). Tento systém je složen ze dvou  

CCD (Charge-Coupled Device) kamer, které snímají 

měřený vzorek ze dvou úhlů, čímž je zajištěno 

vygenerování 3D obrazu. Systémem ARAMIS je možné 

měřit objekty o velikosti 1 mm2 až 1 000 mm2. Pokud je 

nutné snímat větší plochu nebo celou měřenou soustavu lze 

spojit několik těchto systémů dohromady a vytvořit  

tak jeden měřicí systém.  

Na začátku měření je na povrch měřených vzorků 

nanesen kontrastní vzor, který se při zatížení deformuje 

společně se vzorkem. Základ vzoru tvoří matná bílá barva, 

která pokrývá celý vzorek. Posléze je na bílou barvu 

nastříkán černým sprejem pattern tak, jak je vidět na obr. 22. 

Tímto se na povrchu dílce vytvoří speciální  

tzv. stochastický vzor. Před samotným procesem tváření jsou vzorky nasnímány a zpracovány 

na základě stupňů šedi. Tímto je povrch zkoumaného dílce rozdělen na oblasti, kdy každá oblast 

je odlišena podle stupně šedi. Posléze se do každé oblasti pomocí triangulační metody umístí 

referenční body. Spojením referenčních bodů vznikne trojúhelníková síť. Následně je možné 

zahájit proces přetvoření zkoumaného dílce, ať již statickým nebo dynamickým zatěžováním, 

a to bez nutnosti brát ohled na materiál nebo teplotu objektu. 

 
Obr. 23 Měření při tahové zkoušce systémem ARAMIS [3] 

Celý proces zatěžování je neustále zaznamenáván a systém si po celou dobu experimentu 

vyhledává a porovnává referenční body. Systém na základě získaných dat následně 

vyhodnocuje rozložení deformací na testovaném objektu. Výsledkem může být jejich barevná 

mapa. Systém rovněž může zaznamenávat 3D souřadnice, posunutí, rychlosti a zrychlení. 

Z takto získaných dat lze posléze zobrazit celý proces zatěžování v podobě animace. Tímto 

způsobem lze velmi rychle a efektivně prozkoumat celou měřenou součástku. 

Získaná data posléze slouží k: 

- ověřování numerických simulací nástrojů, 

- testování nových komponent a materiálů, 

- optimalizaci tvářecích operací, 

- zjištění kritických míst na součásti, 

- ověřování materiálových charakteristik, 

- určování FLC diagramů. 

Obr. 22 Nanesený pattern 

 na vzorku [43] 
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3.2.2 ARGUS [4, 16, 23, 41] 

Systém ARGUS stejně jako systém 

ARAMIS patří mezi bezkontaktní měřicí 

systémy. Systém ARGUS je tvořen pouze 

jedním fotoaparátem s vysokým rozlišením 

(viz obr. 25), který analyzuje deformace 

plechových dílců po procesu tváření.  

Před zatěžováním a případným snímáním 

je na měřenou součást elektrochemicky 

vyleptána nebo laserem vygravírována 

deformační síť. Ukázku laserem 

vygravírované deformační sítě lze vidět  

na obr. 24. Deformační síť má podobu 

pravidelně se opakujících bodů.  

Takto vytvořené body jsou od sebe vzdálené 

v rozmezí od 1 mm až do 6 mm, čímž je 

vytvořena výše uvedená deformační síť. 

Vzdálenost jednotlivých bodů je určena 

především přesností měření, ale také velikostí měřeného objektu. Po nanesení sítě bodů jsou 

vzorky vystaveny procesu zatěžování. Jak se měřený vzorek deformuje, tak se deformují  

i nanesené body. Po procesu tváření je síť změřena a vyhodnocena. Z provedené analýzy lze 

vyhodnotit geometrii měřeného vzorku, hodnoty hlavních a vedlejších přetvoření, rozložení 

tloušťky materiálu a také získat FLD diagramy. Získaná data lze rovněž vygenerovat a zobrazit 

do podoby barevných map. 

 

Systém ARGUS lze využít pro: 

- řešení problémů při procesech tváření a jejich optimalizaci, 

- kontrolu navrhování nástrojů, 

- zpřesnění počítačových simulací, 

- porovnání výsledků z numerických simulací s experimentálním měřením, 

- zjištění kritických míst na tvářených součástech. 

 

Obr. 25 Vybavení měřicího systému ARGUS [4] 

  

Obr. 24 Zkušební vzorek trubky s laserem 

vygravírovaným patternem 
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3.3 Metoda konečných prvků [6, 21, 22, 44, 46, 47, 54] 

Metoda konečných prvků (dále jen „MKP“) se řadí mezi nejpoužívanější numerické metody, 

které jsou schopny komplexně řešit napjatosti, přetvoření a napětí složitých systémů. Primárním 

znakem MKP je diskretizace. Diskretizace spočívá v nahrazení spojitého objemu řešeného 

tělesa, případně řešeného pole, na konečný počet elementárních prvků, které jsou spojeny 

uzlovými body. Tyto elementární prvky vytváří z objemu nebo plochy tělesa konečno-

prvkovou síť, která je velmi přesnou aproximací plochy modelu. To znamená, že úloha je řešena 

po částech a výpočet probíhá s jednotlivými řešeními od elementů. Vytvoření kvalitní konečno-

prvkové sítě je velmi důležitým předpokladem pro rychlý a přesný výpočet, na kterém závisí 

konečný výsledek simulace. Důležitým faktorem při nahrazování spojitého kontinua malými 

prvky je jejich počet, jelikož s narůstajícím počtem prvků se exponenciálně zvyšuje  

také výpočtový čas simulace. Z tohoto důvodů je v určitých případech vhodné využívat 

symetrie součásti.  

Jak již bylo popsáno výše, takto vytvořená síť je tvořena elementárními prvky,  

které převážně mají jednoduchý geometrický tvar. Příklady těchto prvků lze vidět na obr. 26. 

Čtyřstěny, pětistěny a šestistěny se používají pro objemová tělesa, zatímco na plošná 2D tělesa 

jsou používány trojúhelníky a čtyřúhelníky v kvadratickém stavu.  

 
Obr. 26 Základní typy prvků pro konečno-prvkovou síť [54] 

Metodou konečných prvků lze ve tváření řešit úlohy zabývající se: 

- silovým zatížením nástrojů,  

- optimalizací nástrojů a procesů tváření,  

- přetvořením polotovarů, 

- teplotním zatížením nástrojů a polotovarů atd. 

Na obr. 27 si lze prohlédnout vývojový diagram, který představuje postup řešení a zlepšování 

reálného procesu výroby součásti. Pro úspěšnost simulace je nutné správně stanovit materiálové 

a geometrické vlastnosti zkoumané soustavy. Posléze je nutné stanovit okrajové podmínky, 

zatížení soustavy a správně vytvořit konečno-prvkovou síť. V neposlední řadě je velmi důležité 

správně vyhodnotit získané výsledky. 

 
Obr. 27 Diagram vývoje simulace tvářecích procesů [46] 

reálný systém simulační model 

výsledky 

simulace 

dopady na reálný 

systém 

implementace 

vyhodnocení 

výsledků 

výpočet 

tvorba modelu 
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 Základní úlohy MKP lze rozdělit podle časového hlediska na stacionární a nestacionární 

analýzy. Stacionární analýzy řeší pouze konečný status soustavy a neberou v potaz závislost  

na čase. Naproti tomu nestacionární analýza se snaží najít řešení, které je v konečném výsledku 

závislé na čase. V souladu s těmito tvrzeními lze zavést i pojmy statické a dynamické analýzy, 

které se používají v mechanice. Zatímco při statické analýze je zanedbáván účinek setrvačných 

sil tak, při dynamické analýze setrvačné síly hrají významnou roli. 

Druhým kritériem pro rozdělení základních úloh v MKP je hledisko linearity.  

Z tohoto hlediska vyplývají dva typy úloh. Jedná se o lineární a nelineární úlohy. Při řešení 

lineárních úloh dochází ke zjednodušení reálného systému. Řešení vychází ze zadaných hodnot 

zatížení, avšak již není zohledňováno, jak k zatížení došlo. Výhodou těchto úloh je, že systém 

lze rozdělit na více dílčích úloh. Za použití superpozice je lze znovu složit dohromady v jedno 

řešení. Tímto se lineární úlohy odlišují od nelineárních úloh, u kterých je uvažováno se stavy, 

kterými si daná soustava během procesu řešení prošla. Nicméně pro řešení nelineárních úloh je 

nutné mít pokročilé znalosti a patřičné zkušenosti s MKP. 

Pro zjišťování mezních stavů (např. při tváření) je důležitá napěťová analýza. Napěťová 

analýza určuje deformace a napjatosti ve zkoumaném systému. Obecně prostorová úloha je 

tvořena 15 neznámými složkami. Jedná se o posuvy, přetvoření a napětí. 

3.3.1 ANSYS [1, 17, 46] 

Základ programu ANSYS spočívá ve využívání MKP k řešení rozmanitých úloh z oblasti 

mechaniky a technické fyziky. Jedná se o velmi kvalitní systém, který touto cestou podporuje 

inženýrské výpočty a ověřuje nebo zlepšuje již zavedená praktická řešení. Program tedy dokáže 

nalézat a simulovat rozmanité problémy napříč různými technickými obory. Program  

se v základu dělí na čtyři odvětví: 

- proudění, 

- strukturální analýzy,  

- elektromagnetismus, 

- multifyziku. 

ANSYS společně s programy Abaqus, LS Dyna nebo MCS Marc, patří mezi univerzální 

softwary pro řešení komplexních úloh. Pro řešení úloh z oblasti plošného tváření lze využít 

specializované programy jako PAM-STAMP od společnosti ESI Group nebo DYNAFORM. 

Pro řešení úloh z objemového tváření lze využít specializované programy FormFEM, 

DEFORM nebo MSC Simufact Forming. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Tato kapitola se bude zabývat ověřováním funkčnosti nástroje pro technologickou zkoušku 

vyboulování trubek kapalinou za kvazistatických podmínek zatěžování. Kapitola se rovněž 

bude věnovat analýze vyboulených zkušebních vzorků. Vyhodnocení vzorků bude provedeno 

z hlediska chování trubkového materiálu během vyboulování. Posléze bude popsán 

napěťově deformační stav v nejvyšším místě vyboulení vzorku. 

Experimenty budou probíhat na zkušebním nástroji, který byl navržen a vyroben v rámci 

řešení vysokoškolského projektu registrovaného pod číslem FSI-S-14-2394.  

4.1 Popis montáže nástroje 

Zkušební nástroj pro technologickou zkoušku vyboulování trubek kapalinou byl navržen 

v diplomové práci [26]. Na obr. 6 je možné vidět 3D CAD model celého nástroje v rozloženém 

stavu s popisem jednotlivých součástí. Níže na obr. 28 a obr. 29 jsou ukázány jednotlivé části 

vyrobeného nástroje. Na obr. 30 lze vidět kompletně složený nástroj pro vyboulování trubek 

kapalinou, který je připraven k testování. 

Základním prvkem nástroje je spodní deska {1}, do které jsou pevně nalisovány čtyři 

sloupky {3}, které zajišťují vystředění nástroje a podporu pro horní desku {6}. Ke spodní desce 

{1} je pomocí válcových šroubů s vnitřním šestihranem přišroubována spodní objímka {2}. 

Tímto postupem je smontována spodní část nástroje (viz obr. 28). Na obrázku je také vidět 

přípojka {5}, která spojuje spodní objímku {2} s vysokotlakým uzavíracím ventilem {5}. 

K vysokotlakému uzavíracímu ventilu je následně připojena hydraulická ruční pumpa. 

 

 
Obr. 28 Spodní část nástroje pro radiální vypínání trubek kapalinou 

Horní část nástroje je složena z horní desky {6}, horní objímky {7} a pístní částí nástroje. 

Prvním krokem montáže horní části nástroje je uzavření technologických otvorů pomocí 

stavěcích šroubů M6 a lepidla. Tyto otvory byly vytvořeny při vrtání odvzdušňovacích otvorů. 

Posléze je k horní desce {6} přišroubována horní objímka {7}. Do vnitřního otvoru horní 

objímky {7} je poté vložen píst {8}s těsnicími O-kroužky. Zafixování horní úvrati pístu a jeho 

vedení je uskutečněno pomocí vodicího pouzdra {10}, které je přišroubováno k horní objímce. 

Následně je na píst {8} našroubována koncovka pístu {9}, která vytvoří dosedací plochu pro 

beran lisu. Smontovanou horní část nástroje lze vidět na obr. 29. 

3 

1 

2 

4 

5 
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Obr. 29 Horní část nástroje pro radiální vypínání trubek kapalinou 

Dalším krokem montáže je vložení dvou prstencových O-kroužků do drážek v horní 

objímce {7} a zafixování zkušební vzorku {13} pomocí dvou identických matric {11}. Matrice 

{11} jsou upevněny do horní objímky {7} pomocí šroubů a zároveň jsou k sobě pevně 

přišroubovány tak, aby velmi pevně sevřely zkušební vzorek {13}. Takto vytvořená horní část 

nástroje je nasazena na čtyři sloupky {3} a zafixována maticemi M16 {14}. Posledním krokem 

je umístění dvou prstencových O-kroužků do drážek ve spodní objímce {2}, opětovné nasazení 

dvou identických matric {11} a zafixování spodní části zkušebního vzorku. Kompletně 

smontovaný nástroj lze vidět na obr. 30, kde si lze všimnout i připojeného manometru {12}, 

který bude snímat maximální hodnotu tlaku při vyboulování. Takto sestavený zkušební nástroj 

je připraven k testování a uskutečňování experimentů.  

 

 
Obr. 30 Smontovaný nástroj pro radiální vypínání trubek kapalinou 
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4.2 Funkce nástroje a návrh metodiky zkoušky 

Vnitřní prostor nástroje je před experimenty 

naplněn tvářecím médiem pomocí ruční hydraulické 

pumpy. Pro experimenty v rámci daného projektu byl 

za tvářecí médium zvolen hydraulický olej 

s označením HM-46, který je využíván  

pro vysokotlaká hydrostatická hydraulická zařízení.  

Při plnění je nejprve zaplněn vnitřní prostor 

spodní objímky. Posléze je zaplňována i vnitřní část 

horní objímky. Za účelem zajištění plného zaplnění 

vnitřního prostoru nástroje jsou odvzdušňovací 

šrouby povoleny a veškerý přebytečný vzduch je 

vytlačen mimo vnitřní objem nástroje. Po vytlačení 

veškerého přebytečného vzduchu jsou šrouby pevně 

zašroubovány. Šrouby jsou opatřeny teflonovou 

páskou, která by měla zajistit dostatečnou těsnost spojení. 

Takto připravený zkušební nástroj je umístěn do vnitřního prostoru lisu. Píst se nachází 

v  horní úvrati. Při dosednutí beranu lisu začne píst přemisťovat kapalinu pod sebou  

a tím započne zvyšování tlaku tvářecího média na vnitřní plochu zkušebního vzorku.  

Za neustálého zvyšování tlaku média se začne zkušební vzorek radiálně vypínat (vyboulovat) 

do volného prostoru mezi matricemi. Zvyšující se tlak média je po celou dobu procesu 

zaznamenáván digitálním manometrem LEO 1 od společnosti Keller (viz obr. 31),  

který je navržen pro zaznamenávání tlaku až do 100 MPa. Po dostatečném vyboulení trubky 

nebo při vzniku trhliny je experiment ukončen a vzorek z nástroje vyjmut a proměřen. 

Vzhledem k tomu, že nástroj je navržen jako otevřený, lze snímat celý proces vyboulování 

během celého zatěžovacího cyklu.  

Testování nástroje a posléze i samotných zkušebních vzorků bude prováděno dle následující 

metodiky: 

1. Navaření přírub na zkušební vzorky vyrobené z trubek. 

2. Nanesení patternu na zkušební vzorky laserovým gravírováním. 

3. Zatěžování vzorku za aktuálního snímání tvářecí síly v závislosti na posuvu beranu lisu 

a snímání tlaku ve vnitřním prostoru nástroje: 

- zatížení vzorku do první plastické deformace vzorku, 

- zatížení vzorku až do mezního stavu plasticity, tedy do vzniku trhliny, 

4. Odstupňované zatěžování vzorků ve zjištěném rozsahu tlaků z bodu 4 a 5, 

5. Naskenování zkušebních vzorků systémem ARGUS, 

6. Vyhodnocení přetvoření a napětí v určených bodech vyboulení, 

7. Vykreslení grafu 𝜎𝑒𝑓 = 𝑓(𝜑𝑒𝑓), 

8. Vyhodnocení materiálových charakteristik, 

4.4 Testování nástroje 

Pro analýzu chování trubkového materiálu během radiálního vypínání byl zkonstruován 

a vyroben nástroj pro radiální vypínání trubek kapalinou. Nástroj byl navržen pro vyboulování 

do volného prostoru, aby bylo možné celý proces zaznamenat videokamerou, případně 

některým z bezkontaktních měřicích systémů. Výhodou otevřené funkční části nástroje je  

i velmi snadná identifikace vzniku trhliny. 

Obr. 31 Manometr LEO 1  

od společnosti Keller 
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Počáteční experimenty byly provedeny na půdě Vysokého učení technického v Brně, 

Fakulty strojního inženýrství, Odboru technologie tváření kovů a plastů. Pro experimenty byl 

využit trhací stroj ZD 40 (viz Příloha 1). Tyto experimentální zkoušky měly za cíl prověřit 

funkčnost nástroje a posléze stanovit minimální (první vznik plastické deformace) a maximální 

(vznik trhliny) tlakové zatížení vzorku. Během těchto experimentů byla zaznamenávána 

závislost tvářecí síly stroje na posuvu příčníku. 

Při prvním testování nástroje na funkčnost byl zkušební vzorek vystaven podstatnému 

zatížení. Hodnota tlaku na manometru byla 44,1 MPa. Tento údaj však nelze považovat 

za směrodatný, jelikož při zatěžování docházelo k podstatnému úniku kapaliny v místě 

připojení manometru ke spodní objímce. Na obr. 32 lze vidět první vyboulený zkušební vzorek.  

 
Obr. 32 První zkušební vzorek s vyboulením 

Vzhledem k úniku kapaliny bylo nutné  

tento problém pro další testování vyřešit. K utěsnění 

připojení manometru ke spodní objímce bylo využito 

lepidlo pro těsnění trubkových závitů značky 

LOCTITE 243. Navržené řešení bylo realizováno 

a jeho účinnost se při druhém zkušebním testování 

potvrdila. Nicméně při úplném zatížení vzorku 

vnitřním tlakem kapaliny došlo k vybočení matric 

do volného prostoru mezi nimi. Tento jev byl 

pravděpodobně způsoben snahou vyboulující se částí 

trubky vtáhnout konce vzorku do ohniska deformace. 

Posuv konců vzorku však byl zamezen, a to kvůli 

jejich přivaření ke kruhovým přírubám. Nicméně 

vtahování bylo natolik silné, že došlo k prohnutí 

daných přírub společně s vybočením matric. Tento 

jev je možné pozorovat na obr. 33. Při vybočení 

příruby se stal první prstencový O-kroužek 

nefunkčním a kapalina pronikla mezi horní plochu 

příruby a horní objímku. Tato skutečnost vedla ke 

změně poloměru zaoblení matrice a zkušební vzorek 

se začal deformovat i na ploše, kde mělo být pevné 

ukotvení. V konečném důsledku došlo k poklesu 

vnitřního tlaku vlivem již zmíněného úniku tvářecího 

média.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto, že další experimenty nemohou  

za současného stavu proběhnout, neboť nelze zajistit jejich opakovatelnost a vytvoření 

zkušebních vzorků, u nichž by bylo možné dosáhnout reálných a správných výsledků, které by 

byly dostatečně reprezentativní. Z tohoto důvodu bylo další zkoumání v této oblasti zaměřeno 

Obr. 33 Vybočení matric zkušebního 

nástroje 
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pouze na analýzu vybouleného zkušebního vzorku z druhého experimentu. Provedená analýza 

bude pouze orientační, neboť je zcela zřejmé, že výsledky získané pouze z jednoho zkušebního 

vzorku nelze považovat ze statistického hlediska za dostatečně průkazné. Nutno ještě 

konstatovat, že daný experiment neprobíhal za plné funkčnosti nástroje. Nicméně lze si díky 

této analýze vytvořit představu o daném procesu tváření.  

Pro doplnění je na obr. 34 možné vidět samotnou deformaci přírub a také porovnání 

deformovaných přírub s CAD modelem zkušebního vzorku. Lze si všimnout výrazného 

prohnutí přírub a malého posunutí konců trubek. Odchylky reálného vzorku od CAD modelu 

jsou zobrazeny v příloze 4 a 5. 

   
Obr. 34 Deformace přírub a porovnání reálného vzorku s CAD modelem 

Za uvedených okolností byla předkládaná diplomová práce nasměrována k návrhu 

konstrukční úpravy nástroje do takové podoby, která by měla zajistit jeho funkčnost pro možné 

další testy.  

4.5 Analýza zkušebního vzorku 

Testování zkušebního nástroje odhalilo několik chyb, kterými je nutné se zabývat. Navzdory 

uvedeným obtížím byl z experimentu získán vzorek zkušební trubky, který je možné do jisté 

míry analyzovat. Vzorek získaný vypínáním trubky pomocí kapaliny vykazuje symetrické 

vyboulení, které má tvar soudečku. Toto tvrzení ovšem musí být doloženo prostřednictvím 

analýzy geometrie, která bude provedena a popsána v následujících kapitolách předkládané 

diplomové práce.  

4.5.1 Zařízení pro skenování zkušebního vzorku [5, 41, 51] 

Pro analýzu geometrie zkušebního vzorku byl zkušební vzorek 

převeden do digitální podoby pomocí optického skeneru ATOS 

Compact 2M. Skenování bylo provedeno na Ústavu strojírenské 

technologie, Odboru technologie obrábění. Samotné zařízení  

je složeno z jednoho projektoru pro promítání strukturovaného 

modrého světla a dvou kamer pro zachycení obrazu promítnutého 

modrého světla na povrchu součásti (viz obr. 35). Projektor 

s kamerami je uchycen na stativu, který se může pohybovat  

po hlavním stojanu ve vertikálním i horizontálním směru. Hlavní 

stojan je plně mobilní. Na obr. 36 je zařízení zobrazeno  

a je zde také vidět mechanizovaný otočný stůl, který umožňuje 

polohování skenované součásti. Otočný stůl lze řídit automaticky 

pomocí skenovacího softwaru nebo ručně pomocí joysticku. 

Technické parametry zařízení jsou uvedeny v tab. 5. 

  
Obr. 35 Skenování 

zkušební vzorku 
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Tab.  5 Technické parametry optického skeneru ATOS Compact 2M [5]. 

Rozlišení 2 x 2 000 000 px 

Plocha měření 35 až 1 000 mm2 

Vzdálenosti bodů 0,021 až 0,615 mm 

Pracovní vzdálenost 450 až 1 200 mm 

Velikost senzoru 340 x 130 x 230 mm 

Pracovní teplota 5 až 40 °C 

Osvětlení okolí Nízká citlivost na okolní světelné podmínky 

Hmotnost cca 4 kg  

 

 
Obr. 36 Skenovací zařízení ATOS 

Samotný proces skenování součásti je realizován promítáním strukturovaného modrého 

světla. Následně je obraz rozložení promítaného modrého světla zachycen pomocí dvojice 

kamer. Výsledné 3D zobrazení je vytvořeno složením ze dvou snímků kamer. Skládání obrazů 

tímto systémem je založeno na metodě triangulace.  

4.5.2 Připravení součásti na skenování a samotný proces skenování 

Na součást musí být před samotným procesem skenování nalepeny kruhové referenční body 

(viz obr. 37). Referenční body se na snímaný objekt umisťují tak, aby při skenování byly 

v zorném poli skeneru alespoň tři referenční body, podle nichž systém vytváří 3D zobrazení 

součásti. V případě, že by referenční body nebyly na povrchu součásti umístěny, skenovací 

zařízení by nebylo schopno vyhodnotit a spojit nasnímané obrazce.  

 

 
Obr. 37 Druhý zkušební vzorek s nalepenými referenčními body 

mechanizovaný 

otočný stůl 

skenovaný 

objekt 

hlavní stojan 

skenovací 

zařízení ATOS 
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Vzhledem k tomu, že reálná skenovaná součást  

má lesklý povrch, který zařízení nedokáže nasnímat, musel 

být celý povrch součásti zmatněn. Ke zmatnění povrchu 

byl použit křídový sprej MR 2000. Křídová vrstva byla  

na součást nastříkána pomocí spreje. Po zaschnutí byl 

křídový nástřik očištěn z referenčních bodů pomocí 

vatových tampónků. Očištění referenčních bodů bylo 

posledním krokem v přípravě vzorku před samotným 

procesem skenování. Vzorek s křídovým nástřikem  

lze vidět na obr. 38. 

Po provedení přípravy byl vzorek umístěn 

na mechanizovaný otočný stůl. V programu určeném 

ke skenování byl nastaven počet kroků pro otočení stolu. 

Tímto se součást otočila o požadovaný počet kroků  

o 360 stupňů. Posléze byla součást otočena, aby mohla být 

naskenována i spodní příruba, přičemž otočení vzorku 

musí proběhnout v zorném poli skeneru tak, aby byly vždy 

vidět alespoň tři referenční body. Tímto je zajištěno, 

že skenovací zařízení neztratí údaje o poloze součásti 

a jejím ustavení ve svém souřadném systému. Po každém 

posunutí skenovaného objektu je možné si v softwaru 

prohlédnout naskenovaná data, případně naskenovat části 

dílce, které nebyly zachyceny. Během procesu skenování 

se nesmí pohybovat se skenovacím zařízením. 

4.5.3 Úprava a zpracování digitalizované součásti 

Během skenování dochází ke snímání i částí mimo skenovaný objekt. Tímto se v softwaru 

ATOS objeví kolem součásti mnoho nežádoucích objektů (bodů). Všechny objekty, které jsou 

mimo skenovanou součást, jsou odstraněny. V tuto chvíli je digitalizovaný objekt tvořen  

tzv. mrakem bodů. Pomocí příkazu „Polygonize“ je mrak bodů upraven na polygonální síť. 

Vzhledem k tomu, že po digitalizaci je součást tvořena 268 277 body a celková velikost souboru 

je 134 MB, není nutné síť dále upravovat a lze s ní pracovat i na běžně dostupném notebooku 

nebo stolním počítači. 

Výsledná polygonální síť byla uložena  

ve výměnném formátu STL. Pro zpracování tohoto 

typu souboru byl zvolen program GOM Inspect, 

který byl zvolen s ohledem na jeho dostupnost  

(pro komerční využití je volně dostupný ke stažení) 

a kompatibilitu se zařízením ATOS.  

Na obr. 39 je zobrazena digitální podoba 

zkušebního vzorku bezprostředně po naskenování. 

Jak je z obrázku patrné, prvním krokem v úpravě 

objektu je zaslepení jeho otvorů. Otvory 

na objektu jsou vytvořené od referenčních bodů. 

Doplnění vzniklých děr je možné provést 

ve dvou režimech. Zaprvé k odstranění děr slouží 

příkaz „Close Holes Automatically“, který zaslepí 

všechny otvory. Tento příkaz ale nedává uživateli 

jakoukoliv možnost upravitnebo korigovat výsledek.  

Obr. 38 Skenovaný rozříznutý 

zkušební vzorek s křídovou 

vrstvou 

Obr. 39 Digitální podoba zkušebního 

vzorku po naskenování 
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Z tohoto důvodu byl použit druhý příkaz, a to funkce „Close Holes Interactively“ neboli ruční 

zaslepování děr. Tento režim je podstatně zdlouhavý, avšak poskytuje uživateli kontrolu  

nad výslednou podobou úpravy. Výsledný digitalizovaný objekt po zaslepení děr je možné vidět 

na obr. 40.  

 
Obr. 40 Digitalizovaná součást po zalepení děr 

Pro další zpracování digitální podoby zkušebního vzorku v programu Inventor Professional 

2017 byl objekt ustaven do kartézského souřadného systému (x, y, z). Souřadný systém 

kartézského typu byl vytvořen příkazem „3-2-1 Alignment“. Podstava je umístěna  

do roviny „yz“ a osa objektu je tvořena osou „x“ kartézského souřadného systému. Orientace 

objektu v souřadném systému je zobrazena na obr. 41. Posléze byly pomocí příkazu 

„Multisection Radial“ vytvořeny řezy po obvodu celé součásti. Řezy byly vytvořeny 

odstupňovaně po 10 °. Rozdělení objektu řezy lze vidět také na obr. 41. Výsledná práce byla 

exportována do souboru IGES, který lze dále zpracovat ve výše zmíněném programu Inventor 

Professional 2017.  

 
Obr. 41 Rozdělení objektu na řezy a jeho ustavení v souřadném systému 

4.5.4 Určení geometrie tvaru vyboulení a tloušťky stěny vzorku [28, 33] 

Jedním z parametrů, který je při radiálním vypínání trubek zjišťován, je obecný tvar profilu 

vyboulené části trubky. Obecně existují dva názory na tvar vyboulení. Zaprvé se v článku [33] 

uvádí, že tvar profilu vyboulení může být analyzován jako kružnice se středem mimo osu 

trubky. Zadruhé, dle článku [28] lze profil vyboulení při radiálním vypínání trubek kapalinou 
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s pevně zafixovanými konci proložit eliptickou křivkou. Eliptická křivka má v tomto případě 

střed v ose trubky.  

Správné určení tvaru vyboulení je velmi důležité, jelikož hodnoty zjištěného meridiálního 

a obvodového poloměru zakřivení mají vliv na výsledky teoretických výpočtových vztahů, 

které byly uvedeny v podkapitole 2.2.5. 

Prvním náhledem k určení rovnoměrnosti obvodového poloměru zakřivení bylo porovnání 

reálného vzorku s CAD modelem zkušebního vzorku. Uvedené porovnání lze vidět  

v příloze 7 a 8. 

K analýze byl použit vzorek z posledního uskutečněného experimentu. Vzorek lze vidět 

na obr. 37. Po zpracování naskenovaných dat, byly vytvořeny řezy, které lze s označením 

polohy svaru vidět na obr. 42. Tyto řezy slouží k určení obou poloměrů zakřivení.  

 
Obr. 42 Řezy naskenovaným zkušebním vzorkem 

Prvotním krokem analýzy bylo provést kontrolu rovnoměrnosti obvodového poloměru 

zakřivení „R1“. Proměřením všech řezů bylo zjištěno, že řez 0 °- 180 ° vykazuje oproti ostatním 

řezům výraznější asymetrii (viz obr. 43a). Na obr. 43a a obr. 43b  lze vidět porovnání 

asymetrického vyboulení (řez 0 °- 180 °) a symetrického vyboulení (řez 90 ° - 270 °). Obecně 

je asymetrie považována za stav, kdy dojde ke značnému ztenčení stěny na jedné straně vzorku. 

V tomto místě se začne zvětšovat vyboulení až do vzniku trhliny. Nicméně další části vzorků  

se již nevypínají, případně velmi málo. Měřením zjištěná asymetrie může být prvním 

náznakem, že vyvinutý tlak ve vnitřním prostoru trubky byl natolik velký, že při dalším 

zatěžování by mohlo dojít k prasknutí vzorku. Tímto by došlo k nalezení první hodnoty 

potřebné pro správné definování tlakového rozpětí, ve kterém by docházelo k dalším 

experimentům. 

 
Obr. 43 Porovnání asymetrického a symetrického vybulení 
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Dalším krokem v analýze vyboulení trubky bylo zjištění obvodových a meridiálních 

poloměrů zakřivení. Hodnoty poloměrů zakřivení v obvodovém směru byly zjištěny 

proměřením výše zmíněných řezů v programu Inventor Professional 2017. Hodnoty 

odměřených obvodových poloměrů zakřivení jsou uvedeny v příloze 6. Z odměřených hodnot 

byla vypočtena průměrná hodnota obvodového poloměru zakřivení. Průměrná hodnota 

obvodového poloměru zakřivení je R1 = 18,69 mm. Reálný vzorek byl posléze proměřen 

posuvným měřítkem. Hodnoty naměřené posuvným měřítkem byly přibližně stejné jako 

zjištěná průměrná hodnota obvodového poloměru zakřivení „R1“. 

Pro určení meridiálního poloměru zakřivení „R2“ bylo použito dvou metod, které jsou 

znázorněny na obr. 44. První přístup byl proveden proložením křivky vyboulení kružnicí 

(červená křivka) se středem mimo zkušební vzorek. Touto metodou byla zjištěna hodnota 

meridiálního poloměru zakřivení R2 = 51 mm.  

Ve druhém případě byla geometrie vyboulení proložena elipsou (modrá křivka) se středem 

v ose vzorku. Tímto krokem byly zjištěny hodnoty velikosti hlavní a vedlejší poloosy elipsy, 

konkrétně hlavní poloosa má velikost Rz = 31,45 mm a vedlejší poloosa má velikost  

Rp = 18,68 mm. S využitím vztahu (2.24) byly tyto hodnoty přepočítány na poloměr 

meridiálního přetvoření následovně: 

𝑅2𝑝 =
𝑅𝑧

2

𝑅𝑝
=

31,452

18,68
= 52,95 𝑚𝑚 (4.1) 

 

 
Obr. 44 Určení meridiální poloměru zakřivení 

S využitím obr. 44 bylo zjištěno, že elipsa lépe vystihuje křivku vyboulení trubky  

než kružnice. Nicméně rozdíly mezi nimi jsou velmi malé. Pro případné teoretické výpočty  

by mohlo být uvažováno se zjištěnou hodnotou poloměru zakřivení v obvodovém směru  

R1 = 18,69 mm a hodnotou poloměru zakřivení v meridiálním směru R2 = 52,95 mm. 
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Ke zjištění hodnoty tloušťky stěny  

ve vrcholu vyboulení byly vzorky rozřezány  

na polovinu, protože skenovací zařízení ATOS 

nebylo schopno naskenovat vnitřní dutinu 

zkušebního vzorku. Rozřezání vzorků bylo 

provedeno metodou drátkového 

elektroerozivního řezání. Tato metoda byla 

zvolena z důvodu možnosti velmi tenkého 

řezu, čímž nedojde k velkému úběru materiálu 

a případnému znehodnocení tloušťky v místě 

řezu. Řez byl proveden dle označení v obr. 45.  

Samotný proces skenování probíhal podle 

popisu v podkapitolách 4.5.2 a 4.5.3. Výsledek 

skenování je možné vidět na obr. 46. Následně byly proměřeny hodnoty tloušťky stěny v místě 

asymetrického vyboulené (řez 0° - 180°) a v místě symetrického vyboulení (řez 90 ° - 270 °). 

Hodnoty ztenčení tloušťky stěny jsou zaznamenány na obr. 47. 

  

 
Obr. 46 Digitalizovaná podoba rozřezaného zkušebního vzorku s provedenými řezy 

 
Obr. 47 Tloušťka stěny v místě vyboulení 0 ° a 180 ° 

Analyzováním řezů vyobrazených na obr. 46, bylo zjištěno, že nejnižší tloušťka stěny je  

ve vrcholu vyboulení, a to v místě počátku vzniku asymetrického vyboulení (místo označené 

jako 0 ° na obr. 45). V tomto místě je hodnota tloušťky stěny 0,647 mm. Ztenčení tloušťky 

stěny na protější straně vzorku (místo označené 180 ° na obr. 45) dosáhlo hodnoty 0,712 mm. 

Na bocích v okolí místa 90 ° byla odměřena hodnota tloušťky stěny 0,695 mm a na protější 

straně, tedy v místě 270 ° byla tloušťka stěny 0,701 mm. Pro případné výpočty se budou 

používat hodnoty zjištěné v řezech kolmých na asymetrii vyboulení, a to v místech 90 °  

a 270 °. 

Obr. 45 Naznačení polohy pro rozřezání 

vzorku 



47 

 

4.6 Simulace procesu vyboulování 

Testováním nástroje byl získán vyboulený zkušební vzorek, u kterého z důvodu poruchy 

manometru nebyl zaznamenán aktuální tlak při vyboulení. Vzhledem k uvedenému bude 

provedena numerická simulace procesu vyboulování trubek, kterou by mělo být zjištěno,  

při jakém tlaku k vyboulení došlo. Následně budou provedeny teoretické výpočty, které budou 

mít za úkol potvrdit správnost simulace. 

4.6.1 Geometrický model a tvorba sítě [42, 46]  

Prvním krokem k provedení simulace radiálního vypínání v programu ANSYS je vytvoření 

geometrického modelu zkušebního vzorku (trubky) a matric, jakožto nástroje. Vzhledem 

k tomu, že asymetrie zjištěná z reálného vzorku je velmi malá, lze ji v případě simulace 

zanedbat a uvažovat se zjednodušením v podobě symetrického vyboulení. Z tohoto důvodu lze 

při tvorbě geometrie využít zjednodušení, které vychází z rotační symetrie. Pro analýzu 

symetrického vyboulení lze úlohu řešit jako 2D analýzu.  

Simulace bude provedena na trubce TR 28x1 o délce 83 mm. Šířka každé matrice  

má hodnotu 24 mm a mezera mezi matricemi je tedy v souladu s návrhem nástroje 35 mm.  

Při návrhu nástroje bylo uvažováno velmi pevné sevření vnějšího průměru trubky mezi 

matricemi, proto i při simulaci mezi matricemi a zkušebním vzorkem není žádná mezera. 

Nicméně mezi zaoblením matrice a trubkou je uvažováno se třením, neboť při experimentu 

nebylo použito mazání. Z tohoto důvodu bude pro simulaci uvažováno s koeficientem třením  

o hodnotě f = 0,15. Dle výše zmíněných předpokladů byl vytvořen geometrický model,  

který lze vidět na obr. 48.  

 
Obr. 48 Geometrický model pro simulaci 
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Uskutečnění simulace pomocí metody 

konečných prvků je podmíněno rozdělením 

spojitého kontinua na síť konečných prvků. 

Pro rovinnou a symetrickou úlohu je velmi 

vhodné použít pro tvorbu sítě prvek 

s označením PLANE82. Jedná  

se o čtyřúhelníkový prvek, který je tvořen 

osmi uzly, kde každý uzel má 2 stupně 

volnosti. Konkrétně jsou uzly umístěné 

v krajních bodech prvku a také uprostřed 

hrany, která spojuje krajní body. Geometrie 

prvku s umístěnými uzly je znázorněna 

na obr. 49. Uvedený typ prvku je v síti 

doplněn trojúhelníkovým kvadratickým 

prvkem, čímž je vytvořena síť ve vysoké 

kvalitě. Touto volbou by mělo být dosaženo přesnějších výsledků po dokončení simulace. 

Zároveň byla zohledněna hustota sítě, neboť je v teorii MKP známo, že při vysokém počtu 

elementů ve vytvořené síti, exponenciálně narůstá délka výpočtu. Konečná síť vytvořená 

pro simulaci má 1415 prvků, které mají 4932 uzlů. Rozložení sítě na geometrickém modelu  

lze vidět na obr. 50. Kvalitu vytvořené konečno-prvkové sítě lze posoudit dle obr. 51,  

na kterém lze vidět, že ve vytvořené síti převažují prvky Quad8, které označují výše popsaný 

prvek PLANE82. V menší míře jsou v síti zastoupené prvky Tri6, které reprezentují šesti 

uzlový trojúhelníkový kvadratický prvek. 

 
Obr. 50 Síť konečných prvků (tzv. mesh) 

Obr. 49 Prvek pro vytvoření konečno-prvkové 

sítě PLANE82 [42] 
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Obr. 51 Kvalita konečno-prvkové sítě 

4.6.2 Materiálový model zkušebního vzorku [45] 

Trubka je vyrobena z materiálu 17 240 (1.4301). Specifikace materiálu z hlediska 

chemického složení, fyzikálních a mechanických vlastností je provedena v podkapitole 1.2. 

Pro specifikaci materiálu v prostředí programu ANSYS Workbench 16.2 je ale rovněž nutné 

znát modul pružnosti v tahu E a Poissonův poměr μ. Modul pružnosti v tahu má v materiálovém 

listu hodnotu E = 2∙105 MPa. Poissonův poměr je dán hodnotou μ = 0,3.  

Vzhledem k tomu, že v rámci řešení předkládané diplomové práce se nepodařilo zjistit 

křivku přetvárného odporu pro dvouosý stav napjatosti, byl pro uskutečnění simulací použit 

materiálový model dané oceli a tloušťky stěny polotovaru z tahových zkoušek trubek 

realizovaných v přechozím výzkumu [26]. Zde bylo provedeno pět tahových zkoušek,  

z nichž byl vytvořen smluvní diagram. Tento diagram je uveden v PŘÍLOZE 3. Následně byl 

ze smluvního diagramu vytvořen skutečný diagram závislosti napětí na přetvoření. Skutečný 

diagram (viz obr. 52) je použit jako materiálový model pro zkušební vzorek. Konkrétně lze 

diagram popsat multilineárním materiálovým modelem, který je v první části složen z přímky 

a posléze přechází v křivku.  

 
Obr. 52 Materiálový model pro trubku z oceli 17 240 (1.4301) 
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4.6.3 Model zatížení tělesa a nastavení okrajových podmínek 

Trubka je při experimentech ukotvena v horní a spodní matrici pomocí navařených 

ocelových přírub. V programu ANSYS je tato skutečnost nahrazena pevnou vazbou mezi konci 

trubky a matricemi. Tyto vazby byly modelovány jako vetknutí, které je na obr. 53 označené 

písmeny A a B.  

Na reálnou trubku při zatěžování působí po celé ploše tlak vyvozený kapalinou.  

Z tohoto důvodu je model pro zatížení tělesa koncipován pro prostý tlak, který působí 

normálově na vnitřní plochu trubky. Pro simulaci bude uvažováno s tlakovým zatížením  

50 MPa, jelikož na tuto hodnotu tlaku byl dimenzován prvotní návrh nástroje. 

 
Obr. 53 Model zatížení tělesa s okrajovými podmínkami 

4.6.4 Zhodnocení počítačové simulace 

S využitím vztahů, které byly uvedeny v podkapitole 2.2, budou vypočteny teoretické 

hodnoty složek přetvoření a napětí pro zkušební vzorek. Tyto hodnoty budou porovnány 

s výsledky z počítačové simulace, a to za účelem potvrzení platnosti zjištěného tvářecího tlaku 

z počítačové simulace. Jelikož při simulaci zatížení vzorku tlakem 50 MPa nebylo dosaženo 

potřebného vyboulení, které by odpovídalo geometrii vyboulení reálného vzorku 

z provedeného experimentu, byla hodnota tlakového zatížení upravena na 55 MPa a provedena 

opětovná simulace. Odpovídající geometrie vyboulení, kdy R1 = 18,69 mm a R2 = 52,95 mm, 

bylo simulací dosaženo při vnitřním tlaku kapaliny p = 52,15 MPa. Tato jednoduchá metodika 

sesouhlasení geometrie vyboulení skutečného a namodelovaného vzorku vedla k přibližnému 

zjištění vnitřního tlaku kapaliny, který vzhledem k nefunkčnosti manometru nemohl být zjištěn 

během experimentu. Tato 

hodnota zjištěného tlaku bude 

posléze ještě porovnána 

s hodnotou tlaku získanou na 

základě výpočtu pomocí 

teoretického vztahu. Následné 

porovnání skutečných hodnot a 

hodnot získaných ze simulace 

bude provedeno pro místo 

maximálního přetvoření,  

tzn. pro vrchol vyboulení 

v obvodovém poloměru R1 = 

18,69 mm. Na obr. 54 lze vidět 

geometrii vyboulené části trubky 

z pohledu vykreslení dílčích 

hodnot obvodových poloměrů. 
Obr. 54 Vnější poloměr zakřivení v obvodovém směru 
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První výpočet je proveden pro určení hodnoty logaritmického přetvoření v obvodovém 

směru. Tato hodnota bude vypočítána podle vztahu (2.9), kde hodnota R1 byla zjištěna 

z reálného deformovaného vzorku. Výpočet přetvoření v obvodovém směru je následující: 

𝜑1 = ln (
𝑅1

𝑅0
) = ln (

18,69

14
) = 0,28893 (4.2) 

Logaritmické přetvoření v obvodovém směru z reálného vzorku má hodnotu 0,28893,  

tato hodnota bude posléze srovnána s hodnotu logaritmického obvodového přetvoření 

z počítačové simulace. Z počítačové simulace byla odečtena hodnota logaritmického přetvoření 

v obvodovém směru 0,29114. Rozložení logaritmického přetvoření v obvodovém směru lze 

vidět na obr. 55. 

 

 
Obr. 55 Rozložení logaritmického přetvoření v obvodovém směru 

Dalším krokem je určení hodnoty logaritmického přetvoření ve směru tloušťky. Hodnota 

ztenčení tloušťky stěny místě vyboulení 90 ° je tp = 0,695 mm. Tato hodnota  byla zjištěna 

z naskenovaných dat reálného vzorku. Výpočet bude proveden dle vztahu (2.8) následovně: 

𝜑3 = ln (
𝑡𝑝

𝑡0
) = ln (

0,695

1
) = − 0,35667 (4.3) 

Vypočtené logaritmické přetvoření ve směru tloušťky je -0,35667. Z obr. 56 lze vyčíst 

hodnotu logaritmického přetvoření ve směru tloušťky -0,31874, která byla zjištěna počítačovou 

simulací. 

 

 
Obr. 56 Rozložení logaritmického přetvoření ve směru tloušťky materiálu 
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Ze zákona konstantního objemu, který je dán vztahem (2.7) byl odvozen vztah (2.11) 

pro logaritmické přetvoření v meridiálním směru. Z odvozeného vztahu je patrné, 

že pro výpočet bude využito přechozích výsledků, a to konkrétně hodnoty logaritmického 

přetvoření v obvodovém směru „𝜑1“a ve směru tloušťky „𝜑3“. Výpočet je následovný: 

𝜑2 = −𝜑1 − 𝜑3 = −0,28893 − (−0,35667) = 0,06774 (4.4) 

Logaritmické přetvoření v meridiálním směru je velmi malé a má hodnotu 0,06774.  

Tato hodnota je podstatně vyšší než hodnota 0,03114, která byla zjištěna počítačovou simulací. 

Výsledky počítačové simulace pro logaritmické přetvoření v meridiálním směru lze vidět  

na obr. 57. 

 
Obr. 57 Rozložení logaritmického přetvoření v meridiálním směru 

Z podmínky plasticity a zákona zachování objemu byl odvozen vztah (2.12), který slouží 

pro výpočet efektivního přetvoření. Výpočet je proveden následujícím způsobem: 

𝜑𝑒𝑓 =
√2

3
∙ √(𝜑1 − 𝜑2)2 + (𝜑2 − 𝜑3)2 + (𝜑3 − 𝜑1)2 

𝜑𝑒𝑓 =
√2

3
∙ √(0,28893 − 0,06774)2 + [0,06774 − (−0,35667)]2 + 

+[(−0,35667) − 0,28893]2 
𝜑𝑒𝑓 = 0,37884 

(4.5) 

Na obr. 58 je zobrazeno rozložení efektivního přetvoření provedeného počítačovou simulací. 

Nejvyšší hodnota efektivního přetvoření je 0,34933. Z provedeného výpočtu byla zjištěna 

hodnota efektivního přetvoření 0,37884. 

 

 
Obr. 58 Rozložení efektivního přetvoření dle podmínky HMH 
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Dalším krokem v ověření platnosti tlaku zjištěného simulací je výpočet napětí podle 

podmínky HMH. Pro stanovení napětí je nutné určit obvodové a meridiální napětí. Obvodové 

napětí bude již podle stupně logaritmického přetvoření mnohem větší než meridiální. Z tohoto 

důvodu, lze pro výpočet obvodového napětí využít Ludwik-Hollomonův vztah (1.1): 

𝜎 = 𝐾 ∙ 𝜑𝑛 = 𝐾 ∙ 𝜑𝑒𝑓
𝑛 = 1686,8 ∙ 0,289930,4798 = 931,3 𝑀𝑃𝑎 (4.6) 

Pro výpočet meridálního napětí bude využita Lévy-Misssesova rovnice plastického tečení, 

která má tvar [49]: 

𝜑2

𝜑1
=

2 ∙ 𝜎2 − 𝜎1

2 ∙ 𝜎1 − 𝜎2
 (4.7) 

Ve vztahu (4.7) je pouze jedna neznámá, a to hledaná hodnota meridiálního napětí „𝜎2“. 

Úpravou vztahu (4.7) je odvozen vztah pro výpočet meridiálního napětí: 

𝜎2 =
𝜎1 ∙ [2 ∙ 𝜑2 + 𝜑1]

2 ∙ 𝜑1 + 𝜑2
=

931,3 ∙ [2 ∙ 0,06774 + 0,28893]

2 ∙ 0,28893 + 0,06774
= 612,2 𝑀𝑃𝑎 (4.8) 

 

Efektivní napětí pro tenkostěnnou trubku může být vyjádřeno podle vztahu (2.13): 

𝜎𝑒𝑓 = √𝜎1
2 − 𝜎1 ∙ 𝜎2 + 𝜎2

2 = √931,32 − 931,3 ∙ 612,2 + 612,22 

𝜎𝑒𝑓 = 819,7 𝑀𝑃𝑎 
(4.9) 

Na obr. 59 je rozložení efektivního napětí podle podmínky HMH, které bylo vypočteno 

pomocí počítačové simulace.  

 

Obr. 59 Rozložení efektivního napětí podle podmínky HMH 
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Posledním krokem v ověřování simulace je výpočet teoretického tlaku. Pro výpočet bude 

využit vztah (2.35): 

𝑝𝑖 = 𝑅𝑝 ∙ (
𝛼𝑝

𝑅𝑧
2

+
1

𝑅𝑝
2

) ∙ 𝑡𝑝 ∙
𝐾 ∙ 𝜑𝑛

(𝛼𝑝
2 − 𝛼𝑝 + 1)

1
2

 

𝑝𝑖 = 18,68 ∙ (

931,3
612,2

31,452
+

1

18,682
) ∙ 0,695 ∙

1686,8 ∙ 0,378840,4798

((
931,3
612,2)

2

−
931,3
612,2 + 1)

1
2

 

𝑝𝑖 = 45,2 𝑀𝑃𝑎 

(4.10) 

 

Analytickým řešením byla zjištěna hodnota tlaku 45,2 MPa při poloměru vyboulení  

R1 = 18,69 mm. Simulací byla zjištěna hodnota tlaku 52,15 MPa (viz obr. 60). 

 
Obr. 60 Zatěžující tlak pro hodnotu R1 = 18,69 mm 

Tab.  6 Srovnání vypočtených hodnot dle teoretických vztahů a dle simulace 

 
Teoreticky 

určená hodnota 
Simulace 

Odchylka 

[%] 

Logaritmické obvodové přetvoření φ1 [-] 0,28893 0,29114 0,77 

Logaritmické meridiální přetvoření φ2 [-] 0,06774 0,03114 117,5 

Logaritmické přetvoření ve směru tloušťky φ3 

[-] 
-0,35667 -0,31874 11,9 

Efektivní přetvoření φef [-] 0,37884 0,34933 8,5 

Efektivní napětí σef [MPa] 819,7 935,14 14,1 

Tlak kapaliny p [MPa] 45,2 52,14 15,4 

 

Stanovení teoretických hodnot přetvoření a napětí odhalilo rozdíly mezi simulací a reálným 

vzorkem. Z tab. 6 vyplývá, že všechny hodnoty, tedy až na hodnotu logaritmického 

meridiálního přetvoření φ1 se velmi liší od provedené simulace. Tento rozdíl je vyjádřen 

procentuální odchylkou. Teoreticky přijatelné by byly hodnoty odchylky do 10 %, ale hodnoty 

v tabulce se ve většině případů liší mnohem více. Vzhledem k tomu, že není známa skutečná 

hodnota tlaku při daném stupni vyboulení nelze určit, jestli jsou směrodatné hodnoty získané 

ze simulace nebo hodnoty z teoretických vztahů. V obou případech ověřování (simulace  

a experiment) nebylo použito zcela platného postupu. V případě reálných výpočtů byly užity 

hodnoty ze vzorku získaného experimentu, který neproběhl za přijatelných okolností  

a v případě numerické simulace byl jako vstupní materiálový model použit model získaný 
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z jednoosé tahové zkoušky výřezů z trubky. Je také možné, že materiálový model použitý  

při simulaci není úplně vhodný. Reálně lze pouze konstatovat, že vypočtené hodnoty i hodnoty 

ze simulace jsou pouze orientační, dokud nebudou potvrzeny relevantním experimentem. 

 

4.7 Návrh úpravy zkušebního nástroje 

Pro analýzu chování trubkového polotovaru při vyboulování kapalinou je nutné navrhnout 

a sestrojit vhodný nástroj.  Pro tyto účely byl nástroj navržen v diplomové práci [26],  

který však při zkušebním testování vykazoval závažné nedostatky. Hlavním problémem bylo 

vybočování matric směrem do nástroje (viz obr. 33), s následným únikem tvářecího média. 

Vybočení matric přímo ovlivňovalo technologický proces vyboulování trubek  

a při pokračování experimentů by došlo k přílišnému zkreslení výsledků experimentu.  

Pro možné budoucí zkoumání je potřebné navrhnout konstrukční úpravu nástroje  

tak, aby bylo možné provést plnohodnotné experimentální zkoušky vyboulování trubek 

kapalinou. Dále je nutné zajistit, aby nástroj byl plně funkční a splňoval požadavky,  

které na něj budou kladeny při procesu tváření trubek kapalinou. Při prvním návrhu byly 

nastoleny následující kritéria: 

- vysoká tuhost konstrukce vůči tlakům uvnitř nástroje, 

- pevné uchycení konců trubek v nástroji, 

- možnost sledovat proces vyboulování během experimentů, 

- jednoduchá výroba, 

- snadná montáž a následná demontáž. 

Problematika předkládané diplomové práce byla prvotně zaměřena na analýzu chování 

materiálu během tváření s popisem napěťově deformačního stavu sledovaného bodu  

na vybouleném vzorku. Předběžná analýza zkušebního vzorku byla provedena v předchozích 

podkapitolách, avšak pro zevrubnou analýzu je nutné mít vhodný a především plně funkční 

nástroj tak, aby mohly být provedeny relevantní experimentální zkoušky. Z tohoto důvodu bude 

v další podkapitole představen konečný návrh úpravy stávajícího nástroje a proveden kontrolní 

výpočet navrženého šroubového spojení dvou objímek. 

4.7.1 Popis návrhu úpravy nástroje 

 V této kapitole budou rozebrány a popsány konstrukční úpravy nástroje pro vyboulování 

trubek kapalinou. Veškeré navrhované úpravy byly řešeny s ohledem na co nejmenší zásahy  

do stávající konstrukce nástroje.  

První úpravou je odstranění výstupků z horní i spodní objímky. Tyto výstupky měly sloužit 

k vycentrování matric, aby usnadnily přišroubování k horní a posléze spodní objímce. Nicméně 

tyto výstupky společně s nedostatečným prostorem mezi matricemi pro imbusový klíč 

znesnadňovaly a výrazně prodlužovaly montáž nástroje pro testování. Návrh úpravy horní 

objímky je možné vidět na obr 61. Stejná úprava je navržena i u spodní objímky 

               
Obr. 61 Návrh úpravy horní objímky 
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Dalším krokem v úpravě nástroje bylo upravení matric. Matrice jsou srdcem nástroje,  

jelikož slouží k upnutí zkušebního vzorku v nástroji. V původním návrhu byl požadavek  

na sledování procesu vyboulování během celého procesu. Nicméně při testování nástroje 

docházelo k vybočování matric do vnitřního prostoru nástroje. Bylo navrhnuto,  

zpevnění matric. Bylo proto na nich navrženo osazení, které bude tomuto vybočování bránit. 

Vnitřní průměr osazení byl navržen tak, aby zkušební vzorky měly dostatečný prostor 

k vyboulení. Tento požadavek bude předmětem ověření v podkapitole 4.7.3. Konstrukční 

úprava na stávajících matricích není možná, bude tedy nutné vyrobit nové matrice. Návrh 

úpravy matrice lze vidět na obr. 62. 

              
Obr. 62 Návrh na výrobu nových matric 

 

Původní návrh počítal se sešroubováním matric samotných k sobě pomocí šroubového spoje 

(šroub M10 s maticí M10). Nicméně se toto řešení ukázalo jako chybné vzhledem k velkým 

vůlím ve šroubovém spoji. V novém návrhu jsou matrice bez dosedacích ploch pro šrouby. 

Pevné sevření matric a následně trubky bude provedeno pomocí navržené objímky. Horní 

dosedací plocha objímky bude těsně dosedat na vnější část matrice a vnitřní plocha bude 

vytvářet podporu pro matrici, aby nedocházelo k jejímu vybočení. Konstrukční návrh poloviny 

objímky lze vidět na obr. 63. 

 
Obr. 63 Návrh tvaru objímky 

Nový návrh nástroje dodržel požadavek na pevné uchycení konců trubek v nástroji. Tedy 

zamezení pohybu zkušebního vzorku v axiálním směru. I přes celkové uzavření prostoru 

určeného pro tváření trubky je stále dodrženo vyboulování trubkového materiálu do volného 

prostoru. Bylo zjednodušeno sešroubovávání spodní matrice ke spodní objímce vytvořením 

dostatečného prostoru mezi matricemi. Při celkovém uzavření prostoru vyboulování 

zkušebního vzorku došlo také ke zvýšení bezpečnosti při možném provozu nástroje. 

Z časových a především z finančních důvodů navržené změny nemohly být realizovány a 

návrh nástroje tudíž nebyl otestován. Pokud navržená konstrukce nástroje bude plně funkční, 

je možné do objímky a matric případně vyvrtat či vyfrézovat otvory, čímž by se otevřel prostor 

pro použití snímačů polohy a s vhodnou kombinací polohového snímače a záznamových 

zařízení by bylo možné zaznamenávat výšku vyboulení během samotného procesu. Nový návrh 
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nástroje je zobrazen na obr. 64 i s popisy základních částí. Výkresová dokumentace upravených 

dílců je součástí přílohy k této práci. 

 

 
Obr. 64 Řez sestavou upraveného nástroje 

 

4.7.2 Kontrola šroubového spojení objímek [13, 36, 50] 

 
Obr. 65 Návrh šroubového spojení objímek 
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Ke vzájemnému uchycení objímek bylo navrženo šroubové spojení skládající se ze šroubů 

s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 4762 – M12x40 – 10.9, šestihranných matic  

ISO 4032 M12 – 10 a podložek pod hlavy šroubů ČSN 02 1741 – 12. Šroubové spojení objímek 

(viz obr. 65) je namáháno tahovým zatížením, které vzniká od působícího tlaku kapaliny uvnitř 

nástroje. Z tohoto důvodu je nutné navržené spojení podrobit kontrole na tah. Při kontrole bude 

brán v úvahu předpoklad, že při zatížení šroubového spojení nesmí dojít k plastické deformaci 

šroubů.  

Pro výpočty bude uvažováno s modelem šroubu zatíženým osovou silou bez předpětí. 

Spojování součástí bude probíhat v nezatíženém stavu. Z tohoto předpokladu plyne, že šrouby 

jsou zatíženy pouze osovou silou a tedy namáhány prostým tahem, jak je znázorněno  

na obr. 66. Pro kontrolu bude využita pevnostní podmínka pro jednoosou napjatost při tahovém 

zatížení, která má tvar: 

𝜎𝑡 =
𝐹𝑧𝑎𝑡

𝐴𝑠
≤ 𝜎𝐷𝑡 (4.11) 

     kde: Fzat - zatěžující síla působící na šroub [N] 

  As - výpočtový průřez šroubu [mm2] 

  σt - napětí v tahu [MPa] 

  σDt - dovolené napětí v tahu [MPa] 

Dovolené napětí v tahu je možné stanovit podle vztahu: 

𝜎𝐷𝑡 =
𝑅𝑝0,2

𝑘
 (4.12) 

      kde: k - koeficient bezpečnosti [-] 

Zatěžující síla je vyvolaná tlakem působícím na vnitřní stěnu otvoru v matrici. Původní 

návrh nástroje byl konstruován na vnitřní tlak kapaliny o hodnotě p = 50 MPa. Nicméně již při 

prvním provedeném experimentu byl vnitřní tlak kapaliny na hodnotě 44,1 MPa. Přitom je 

nutné zohlednit, že tlak byl ještě snížený, jelikož došlo k významnému úniku kapaliny. Při 

druhém experimentu tlak změřen nebyl, ale vyboulený zkušební vzorek byl podroben analýze 

a na základě simulací tak bylo zjištěno, že uvnitř nástroje mohl být tlak 52,14 MPa. Z tohoto 

důvodu bude při výpočtech pro jistotu uvažováno s hodnotou tlaku 80 MPa.  

 

 
Obr. 66 Zatížení šroubových spojů 
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Fzat 
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Síla zatěžující šrouby bude stanovena jako: 

𝐹 = 𝑝 ∙ 𝑆 = 𝑝 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅𝑚𝑎𝑡 ∙ ℎ𝑚𝑎𝑡 = 100 ∙ 𝜋 ∙ 14 ∙ 20 = 70 372 𝑁 (4.13) 

      kde: p - vnitřní tlak kapaliny [MPa] 

   S - plocha zatížená tlakem kapaliny [mm2] 

   Rmat - vnitřní poloměr otvoru v matrici [mm] 

   hmat - šířka matrice [mm] 

   F - celková síla působící na šroubová spojení v horní matrici [N] 

 

Vypočítaná síla působící na horní matrici je rozložena na dvě šroubová spojení.  

Z toho plyne, že síla působící na jedno šroubové spojení bude: 

𝐹𝑧𝑎𝑡 =
𝐹

2
=

70 372

2
= 35 186 𝑁 (4.14) 

Dalším krokem je určení dovoleného napětí. Ve vztahu (4.8) je koeficient bezpečnosti,  

který byl zvolen dle literatury [13]. Hodnota Rp0,2 byla zvolena dle tabulek pro materiál šroubu 

10.9. Dovolené napětí je určeno podle vztahu (4.8) následovně: 

𝜎𝐷𝑡 =
𝑅𝑝0,2

𝑘
=

900

1,5
= 600 𝑀𝑃𝑎 (4.15) 

      kde: Rp0,2 - smluvní mez kluzu pro materiál šroubu 10.9 [MPa] 

   k - koeficient bezpečnosti [-] 

Posléze je ze vztahu (4.7) vypočtena hodnota tahového napětí působícího na šroubové 

spojení. Pro matici M12 byla zjištěna hodnota As = 84,3 mm2 a výpočet byl proveden jako: 

𝜎𝑡 =
𝐹𝑧𝑎𝑡

𝐴𝑠
=

35 186

84,3
= 417,4 𝑀𝑃𝑎 (4.16) 

Porovnáním vztahu (4.11) a (4.12) je splněna podmínka ze vztahu (4.7) a lze tedy 

konstatovat, že šrouby M12x40-10.9 jsou vhodné k navrženému šroubovému spojení.  

Z vypočtených hodnot vyplývá, že tahové napětí působící na šroubové spojení je menší  

než dovolené napětí v tahu pro koeficient bezpečnosti 1,5. Šroubové spojení by nemělo být 

deformováno až do tlaku 80 MPa. Matematické vyjádření splnění pevností podmínky je 

provedeno následovně:  

𝜎𝑡 ≤ 𝜎𝐷𝑡 (4.17) 

4.7.3 Kontrola velikosti vnitřní dutiny matrice 

Při konstrukčních úpravách nástroje došlo k uzavření volného prostoru pro vyboulování  

(viz obr. 67). Nicméně při uzavření tohoto prostoru je nutné zkontrolovat navržený rozměr 

dutiny matrice a možné maximální vyboulení trubky. Maximální možné vyboulení je přímo 

závislé na objemu tvářecího média uvnitř nástroje, resp. na objemu kapaliny, který je píst 

schopen přemístit do prostoru vyboulení Při výpočtu bude počítáno s variantou, kdy píst při 

tvářecím procesu dosedne až na horní plochu vodicího pouzdra a kapalina je dokonale 

nestlačitelná. Zároveň je zahrnut vliv zaoblení matrice. Prvním krokem výpočtu je určení 

maximálního objemu tvářecího média, který píst může využít ke tváření. Tento objem lze určit 

z maximálního posuvu pístu, a to následovně: 
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𝑉𝑘𝑎𝑝 =
𝜋 ∙ 𝑑2

4
∙ 𝑧𝑝í𝑠𝑡 =

𝜋 ∙ 242

4
∙ 72 = 32 572 𝑚𝑚3 (4.18) 

 

 
Obr. 67 Schéma pro kontrolu vnitřního otvoru matrice 

 

 

Hodnota maximálního vyboulení byla vymodelována pro několik případů v programu 

Inventor Professional 2017. Zjištěné hodnoty byly zaneseny do tab. 7. 

Tab.  7 Hodnoty objemů potřebných pro tváření 

Výška vyboulení h [mm] Tvářecí objem Vt [mm3] 

9 26 300 

9,5 29 704 

10 31 974 

10,5 35 009 

 

Z tab. 7 vyplývá, že výška vyboulení, kterou nástroj dokáže vyrobit, se pohybuje v rozmezí 

od hmax1 = 10 mm do hmax2 = 10,5 mm. Z těchto hodnot jsou následně vypočítány hodnoty 

maximálního průměru vyboulení v obvodovém směru: 

koncovka pístu 

píst 

vodicí pouzdro 

horní objímka 

horní deska 

matrice 

objímka 

zkušební vzorek 
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𝑑𝑚𝑎𝑥1 = 2 ∙ ℎ𝑚𝑎𝑥1 + 𝐷0 = 2 ∙ 10 + 28 = 48 𝑚𝑚 (4.19) 

 

𝑑𝑚𝑎𝑥2 = 2 ∙ ℎ𝑚𝑎𝑥2 + 𝐷0 = 2 ∙ 10,5 + 28 = 49 𝑚𝑚 (4.20) 

      Kde: dmax1 - průměr maximálního vyboulení pro hodnotu hmax1 [mm] 

    dmax2 - průměr maximálního vyboulení pro hodnotu hmax2 [mm] 

    hmax1 - výška maximálního vyboulení pro hodnotu 10 mm [mm] 

    hmax1 - výška maximálního vyboulení pro hodnotu 10,5 mm [mm] 

Maximální průměr vyboulení v obvodovém směru se bude pohybovat v rozmezí od 48 mm 

do 49 mm. Navržený průměr vnitřní dutiny matrice pro vyboulování je dm = 54 mm. Z toho 

plyne, že navržený průměr dutiny je dostatečně velký, aby mohlo dojít k vyboulení trubky 

až do porušení.  
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5 ZÁVĚRY 

Základním předpokladem pro správné určení chování materiálu během tváření je znalost 

jeho materiálových charakteristik. Materiálové charakteristiky určované z tahových zkoušek 

jsou pro složitější praktické aplikace nevhodné, jelikož neodrážejí skutečný stav napjatosti 

v tvářeném tělese. 

Problematika předkládané diplomové práce je primárně zaměřena na technologickou 

zkoušku radiálního vypínání neboli vyboulování tenkostěnných trubek tvářecím médiem 

(kapalinou). Pro tuto technologickou zkoušku byl v rámci vysokoškolského projektu navržen  

a sestrojen nástroj. Nástroj byl navržen pro vyboulování trubky TR 28 x 1 o délce 83 mm 

s pevně upnutými konci. Upnutí konců trubek bylo zajištěno pomocí navařených kruhových 

přírub z oceli 11 353. Samotný zkušební vzorek byl vyroben jako podélně svařovaná trubka 

z austenitické chromniklové korozivzdorné oceli. 

Prvotní experimenty prokázaly, že navržený nástroj není plně funkční a nelze jej využít 

k dalším experimentům, aniž by nedošlo k výraznému ovlivnění výsledků. Problémem byl 

přílišný unik kapaliny a hlavně vybočování matric. Problematika netěsnosti nástroje byla 

vyřešena pomocí trubkového lepidla LOCTITE, avšak i při druhém experimentu došlo 

k vybočení přírub, které byly během procesu vyboulování vtahovány do ohniska deformace 

zkušebního vzorku. Nicméně z experimentu byl získán jeden relevantní vyboulený vzorek, 

který mohl být následně analyzován.  

K analýze vzorku bylo využito skenovacího zařízení ATOS. Naskenováním součásti vznikla 

digitální podoba zkušebního vzorku a pomocí programů GOM Inspect a Inventor Professional 

2017 byly vzorky digitálně zpracovány. 

Prvotní analýzou vybouleného zkušebního vzorku bylo zjištěno, že vzorek již vykazuje 

malou asymetrii v jednom směru. Což značí, že ve vrcholu asymetrie již docházelo 

k výraznému ztenčení stěny. Hodnota ztenčení tloušťky stěny ve vrcholu asymetrie byla  

0,647 mm, jednalo se o nejmenší naměřenou tloušťku na celém vzorku. Tloušťka stěny měřená 

naproti vrcholu asymetrie měla hodnotu 0,712 mm. V řezu kolmém na asymetrii byly hodnoty 

ztenčení tloušťky stěny srovnatelné, a to 0,695 mm a 0,7 mm, což značí symetrické vyboulení. 

Odměřené hodnoty byly využity pro teoretické výpočty. Teoretickými výpočty byly postupně 

zjištěny hodnoty přetvoření, napětí a hlavně tlaku. Teoretickým výpočtem byla určena hodnota 

vnitřního tlaku kapaliny 45,2 MPa pro obvodový poloměr zakřivení R1 = 18,49 mm a meridiální 

poloměr zakřivení R2 = 52,95 mm. Získané teoretické hodnoty byly dále využity pro porovnání 

se simulací. 

Jelikož nebyl znám tlak, při kterém došlo k vyboulení trubky, byla provedena numerická 

simulace. Numerickou simulací byl pro obvodový poloměr zakřivení R1 = 18,69 byl zjištěn 

tlak 52,14 MPa. Tímto bylo zjištěno, že hodnoty ze simulace se s teoretickými hodnotami 

získanými z reálného proměření vzorku neshodují. Tato skutečnost je nejspíše způsobena 

použitým materiálovým modelem, který byl určen z tahových zkoušek. Nicméně nelze 

jednoznačně říci, čím jsou tyto rozpory způsobené, jelikož při experimentech nebyl z důvody 

poruchy manometru snímán tlak. Další experimenty by mohly tuto teorii potvrdit či vyvrátit 

avšak další experimenty nebylo možné provést, protože nástroj není plně funkční  

a z experimentů by byly vyhodnocovány nerelevantní hodnoty. 

Z důvodu nefunkčnosti nástroje se práce v poslední části zaobírá návrhem úpravy nástroje  

a navrhuje možné úpravy nástroje, aby byla zajištěna funkčnost. Hlavním předpokladem je 

provést úpravy tak, aby bylo co nejméně zasahováno do celkové konstrukce nástroje,  

Z tohoto důvodu byla navržena pouze úprava horní a spodní objímky a výroba čtyřech kusů 

matric a dvou kusů objímek. Bohužel se z časového a hlavně finančního nedostatku prostředků 

tyto úpravy nerealizovaly a nemohly byt odzkoušeny. Z tohoto důvodu jsou úpravy pouze 

navrženy a doloženy výkresovou dokumentací
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení Legenda Jednotka 

A Exponent [-] 

As Výpočtový průřez šroubu [mm2] 

a Polovina hlavní osy elipsy [mm] 

b Polovina vedlejší osy elipsy [mm] 

D0 Vnější průměr zkušebního vzorku (trubky) [mm] 

Dp Vnější průměr vyboulení v nejvyšším místě  [mm] 

d Průměr pístu [mm] 

dm Vnitřní průměr dutiny matrice [mm] 

dmax1 Průměr maximálního vyboulení pro hodnotu hmax1 [mm] 

dmax2 Průměr maximálního vyboulení pro hodnotu hmax2 [mm] 

E Modul pružnosti v tahu [MPa] 

F Celková síla působící na šroubová spojení v horní matrici [N] 

Fm Maximální tvářecí síla [N] 

Fzat Zatěžující síla působící na šroub [N] 

f Koeficient tření mezi matricemi a zkušebním vzorkem [-] 

H Výška trubkového polotovaru [mm] 

h Výška vyboulení vzorku [mm] 

hend Změřená výška vyboulení na konci experimentu [mm] 

hmat Šířka matrice [mm] 

hmax1 Výška maximální vyboulení pro hodnotu 10 mm [mm] 

hmax2 Výška maximálního vyboulení pro hodnotu 10,5 mm [mm] 

K Materiálová konstanta [MPa] 

k Koeficient bezpečnosti [-] 

L0 Délka zkušebního vzorku (trubky) [mm] 

Lm Délka volného prostoru mezi matricemi [mm] 

n Exponent deformačního zpevnění [-] 

p Vnitřní tlak tvářecího média [MPa] 

R0 Vnější poloměr zkušebního vzorku (trubky) [mm] 

R1 Poloměr zakřivení v obvodovém směru [mm] 

R1p Poloměr obvodového zakřivení v nejvyšším místě vyboulení [mm] 

R2 Poloměr zakřivení v meridiálním směru [mm] 

R2p Poloměr meridiálního zakřivení v nejvyšším místě vyboulení [mm] 

Ra Souřadnice bodu A ve směru osy r [mm] 

Rd Poloměr zaoblení matrice [mm] 

Re Mez kluzu materiálu [MPa] 

Rm Mez pevnosti materiálu [MPa] 

Rmat Vnitřní poloměr otvoru v matrici [mm] 

Rp Polovina vedlejší osy elipsy ve směru r [mm] 

Rp0,2 Smluvní mez kluzu materiálu [MPa] 

Rz Polovina hlavní osy elipsy ve směru z [mm] 

r Osa v souřadném systému rz [mm] 

S Plocha zatížená tlakem kapaliny [mm2] 

s Posuv příčníku trhacího stroje [mm] 

T Maximální teplota použití materiálu [°C] 

t, t0 Počáteční tloušťka zkušební vzorku (trubky) [mm] 

ta Tloušťka stěny v místě posledního kontaktu vzorku s matricí [mm] 

tend Změřená tloušťka stěny na konci experimentu [mm] 

ti Tloušťka stěny ve sledovaném místě zkušebního vzorku [mm] 



 

 

tp Tloušťka stěny zkušebního vzorku v nejvyšším místě vyboulení [mm] 

Vkap Maximální objem kapaliny přemístitelný pístem [mm3] 

Vt Tvářecí objem [mm3] 

x Osa v souřadném systému xy [mm] 

xi Obecná souřadnice bodu na křivce vyboulení ve směru x [mm] 

y Osa v souřadném systému xy [mm] 

yi Obecná souřadnice bodu na křivce vyboulení ve směru y [mm] 

Za Souřadnice bodu A ve směru osy z [mm] 

Ze Souřadnice bodu E ve směru Z [mm] 

z Osa v souřadném systému rz [mm] 

zpíst Maximální zdvih pístu [mm] 

α Tvarový koeficient [-] 

αp Poměr obvodového napětí vůči meridiálnímu napětí [-] 

Δx Přírůstky ve směru osy x [mm] 

π Ludolfovo číslo [-] 

σ Přirozený přetvárný odpor [MPa] 

σ1, σr Obvodové napětí [MPa] 

σ2, σφ Meridiální napětí [MPa] 

σ3 Napětí ve směru tloušťky stěny [MPa] 

σDt Dovolené napětí v tahu [MPa] 

σef Efektivní napětí [MPa] 

σk Napětí na mezi kluzu [MPa] 

σp Napětí na mezi pevnosti materiálu [MPa] 

σt Napětí v tahu [MPa] 

øa Úhel kontaktního bodu [°] 

φ Logaritmická deformace [-] 

φ0 Počáteční přetvoření [-] 

φ1 Obvodové logaritmické přetvoření [-] 

φ2 Meridiální logaritmické přetvoření [-] 

φ3 Logaritmické přetvoření ve směru tloušťky zkušebního vzorku [-] 

φef Efektivní přetvoření [-] 

ω, ωa Kontaktní úhly [°] 

   

Zkratka Popis  

AISI American Iron and Steel Institute  

CAD Computer Aided Design (počítačem podporované konstruování)  

CCD Charge-Coupled Device (zařízení s vázanými náboji)  

ČSN Česká technická norma  

DIC Digital Image Correlation (digitální korelace obrazu)  

DIN Deutsche Industrie-Norm (německá národní norma)  

EN Evropská norma  

FLC Forming Limit Curve (křivka mezní tvařitelnosti)  

FLD Forming Limit Diagram (limitní diagram)  

IGES Initial Graphic Exchange Specification  

ISO 
International Organization for Standardization (mezinárodní 

organizace pro tvorbu norem) 
 

MKP Metoda konečných prvků  

STL Stereolithography file format (výměnný formát dat stl)  

TIG Tungsten Inert Gas Welding (svařování netavící se wolframovou elektrodou 
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PŘÍLOHA 1 Technický popis hydraulického zkušebního stroje ZD40 /400 kN/ 

 

Stroj umožňuje provádět tahové, tlakové a ohybové zkoušky materiálů do 400 kN s řízením 

rychlosti zatěžování a programovým zpracováním zkoušek. Je vybaven vestavěným 

inkrementálním délkovým snímačem polohy příčníku s rozlišením 0,01 mm a snímačem síly 

s řídící jednotkou EDC 60. 

Řídící jednotka EDC 60 je vysoce precizní elektronické zařízení speciálně konstruované  

pro řízení servo-hydraulických zkušebních strojů. Je vyráběna speciálně pro aplikace řízení 

zkušebních strojů a využívají ji přední evropští výrobci universálních zkušebních strojů. 

Jednotka je opatřena programem pro zkoušky kovů s možností provádět zkoušky bez PC  

u jednoduchých aplikací bez použití průtahoměrů.  

Technické parametry: 

- Výrobce: HBM /SRN/ 

- Měřící rozsah: 8 ÷ 400 kN 

- Chyba měření síly: 1/100 jmenovitého rozsahu síly, tj. ± 1% odpovídá třídě přesnosti 1 

- Měřící rozsah měření dráhy: 0 ÷ 280 mm 

- Chyba měření dráhy: ± 0,01 mm 

- Sériové rozhraní RS 232 pro komunikaci s nadřazeným PC COM1 pro PC s FIFO 

s maximální rychlostí 115 kB 

- Inkrementální vstup pro napojení snímače dráhy 

Počítač je vybaven programem M-TEST v. 1.7 pro tahovou, tlakovou a ohybovou zkoušku 

kovových materiálů dle EN 10001-2 s vyhodnocením výsledků grafickým zpracováním. 

 

  



 

 

PŘÍLOHA 2 Závislost průběhu tvářecí síly na posuvu příčníku trhacího stroje 

 

Technické podmínky zkoušky: 

- Materiál trubky: ocel 1.4301 (17 240) 

- Vnější průměr trubky: 28 mm 

- Tloušťka trubky: 1 mm 

- Rychlost posuvu příčníku: 80 mm∙min-1 

- Teplota při zkoušce: 20 °C 

Výsledky zkoušky: 

- Maximální tvářecí síla Fm: 21 969,2 N 

- Doba zatěžování: 29,68 s 

 
 

  



 

 

PŘÍLOHA 3 Výsledky tahových zkoušek z pěti vzorků trubek 
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PŘÍLOHA 4 Odchylky levé příruby reálného vzorku od CAD modelu 

 

PŘÍLOHA 5 Odchylky pravé příruby reálného vzorku od CAD modelu 

 

 



 

 

PŘÍLOHA 6 Tabulka s odměřenými hodnotami poloměru zakřivení v obvodovém směru 

 

Místo měření 
Poloměr zakřivení  

v obvodovém směru R1 [mm] 

0° 18,87 

10° 18,85 

20° 18,84 

30° 18,81 

40° 18,81 

50° 18,79 

60° 18,76 

70° 18,75 

80° 18,69 

90° 18,68 

100° 18,66 

110° 18,67 

120° 18,61 

130° 18,66 

140° 18,64 

150° 18,61 

160° 18,51 

170° 18,49 

180° 18,49 

Průměrná hodnota 18,69 

 

  



 

 

PŘÍLOHA 7 Porovnání reálného vzorku a CAD modelu 

 

 

  



 

 

PŘÍLOHA 8 Výška vyboulení – porovnání reálného vzorku s CAD modelem 

 


