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ÚVOD  

V současnosti vedou vzrůstající ceny energií a s jejich výrobou spojená zátěž životního 

prostředí ke stále většímu důrazu na využití obnovitelných energetických zdrojů. Možným 

přístupem je využití solární energie, která nachází, krom jiného, uplatnění v oblasti ohřevu 

kapalin či plynů, a to pomocí solárních tepelných systémů či tzv. solárních kolektorů. 

Komerčně nejpoužívanějším typem jsou potom tzv. ploché solární kolektory. 

Konstrukční řešení hlavní funkční části plochých solárních kolektorů, tj. solárních 

absorbérů, se v poslední době ustálilo do podoby absorpční desky, z níž je absorbované teplo 

odváděno přes trubkový registr připevněný k její zadní straně. Tato koncepce má však některé 

principiální nedostatky, které brání vyšší efektivitě využití solárního tepla. Z této skutečnosti 

plyne i snaha o hledání nových cest, vedoucích ke zvýšení účinnosti plochých solárních 

absorbérů. Solární absorbér nové generace, jehož vývoj probíhá na ÚST VUT v Brně ve 

spolupráci s Ústavem přístrojové techniky AV ČR, je tvořen dvěma po obvodě laserem 

svařenými plechovými výlisky, mezi nimiž proudí ohřívané teplonosné médium. Ke zvýšení 

účinnosti a ročního výtěžku tepla tohoto konceptu je v dalším kroku vhodné vytvořit 

strukturovaný teplosměnný povrch absorbéru, vedoucí k vyššímu tepelnému zisku a dále 

dosáhnout řízeného toku teplonosného média tělem absorbéru vytvořením meandrovité 

struktury. Při vývoji a výrobě uvedeného typu absorbéru nachází své nezastupitelné místo 

technologie hydroformování plechových polotovarů v součinnosti s dalšími technologiemi. 

Technologie hydroformování nalézá své uplatnění v mnoha oblastech, jako je např. 

automobilní, chemický, drážní, lodní nebo letecký průmysl, a to především při výrobě tvarově 

složitých výrobků, jako jsou nádrže, sací i výfukové systémy, části karosérií, podvozků, rámů, 

tvarovek, části osvětlení apod. Základní koncepce jednotlivých hydroformovacích systémů 

jsou známé, ale přesto je možné jejich modifikacemi definovat stále nové způsoby výroby 

s cílem maximálně zefektivnit výrobní proces. 

I proto je tedy cílem aplikovat technologii hydroformování k zefektivnění výroby výše 

zmíněných solárních absorbérů. Řešení dané problematiky zmíněným systémem s sebou 

přináší i unikátnost koncepce technologie výroby, neboť v současnosti pro danou oblast 

existuje v tomto směru jen málo poznatků. V této souvislosti je nutností provedení 

teoretického rozboru tvářecích pochodů, a to s podporou numerické simulace systémem 

MKP.  
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1 CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Primárním cílem disertační práce je zaměřit se na možnosti technologie hydroformování 

a její aplikaci při výrobě strukturovaného povrchu solárního absorbéru nové generace. 

Uvažují se dvě varianty strukturovaného povrchu tvořeného jehlanovitými prolisy 

s vrcholovým úhlem 90° a ve druhé variantě 60°. S tím úzce souvisí i problematika zjišťování 

optimálních parametrů výroby jako je optimální lisovací tlak, geometrie nástroje, tloušťka 

polotovaru – plechu i případných defektů, ke kterým může při hydroformovacím procesu 

docházet.  

Na základě zohlednění výše uvedeného bude pro obě zmíněné varianty prolisů (vrcholový 

úhel 90° a 60°) v rámci disertační práce řešeno především následující: 

 bez defektů dosažitelná hloubka vytvářených prolisů, 

 potřebný a kritický lisovací tlak, 

 problematika porušení přechodu svar – tvářený materiál, 

 optimální hodnota zaoblení jehlanovitých elementů lisovací matrice. 

Za tímto účelem bude provedena tvorba numerického modelu hydroformovacího procesu 

v prostředí na bázi metody konečných prvků softwaru ANSYS (ANSYS Workbench), popř. 

ANSYS LS-DYNA. Teoretické výstupy numerických simulací budou ověřeny experimentální 

cestou na základě vyhodnocení přetvoření sítí. 

Pro uskutečnění daných cílů je třeba zaměřit se na řešení dílčích úkolů, které 

předznamenávají základní etapy postupu řešení problematiky disertační práce. Pro řešení 

práce, resp. pro řešení každého z uvažovaných reliéfů strukturovaného povrchu absorbéru lze 

stanovit následující dílčí cíle: 

 tvorba materiálového modelu tvářené oceli, 

 sestavení teoretického modelu numerické simulace a její vyhodnocení, 

 realizace zkušebního lisovacího přípravku, 

 vyhodnocení experimentů a porovnání s numerickou simulací, 

 posouzení vlivu změny geometrie lisovnice a geometrie svarů na hydroformovací 

proces (optimalizační činnost). 

Práce by měla přinést nové poznatky ve vymezené oblasti a přispět k získání zkušeností 

a teoretických znalostí s problematikou návrhu a optimalizace hydroformovacích technologií 

cestou numerické simulace s užitím počítačové podpory. Nové poznatky v řešené 

problematice mohou přispět k rychlejšímu vývoji a výrobě nového typu přímo protékaných 

plochých solárních absorbérů. 

Pro řešení disertační práce bude využito vybavení laboratoří Ústavu strojírenské 

technologie, Odboru technologie tváření kovů a plastů FSI VUT v Brně (laboratoř 

mechanických zkoušek, zařízení pro měření účinnosti solárních panelů apod.) a Ústavu 

přístrojové techniky AV ČR. 
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2 PROBLEMATIKA SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ [1], [2], [3] 

Solární kolektory jsou určeny k absorpci slunečního záření a k přeměně takto získané 

energie v teplo. Tepelná energie je dále předávána teplonosnému médiu, které protéká tělem 

solárního kolektoru. Primárním členem každého solárního okruhu je solární kolektor, resp. 

jeho absorpční část – solární absorbér, a to jako zdroj tepelné energie, určené k ohřevu 

teplonosného média. Existuje celá řada typů solárních kolektorů, přičemž každý jeden z nich 

je vhodný pro rozdílné aplikace. V současnosti jsou nejpoužívanějším typem tzv. ploché 

solární kolektory. Tvoří je rovinná, nejčastěji hliníková nebo měděná deska (absorbér), pod 

níž se nachází meandrovitá struktura trubek pro přívod a odvod teplonosného média. Hlavním 

nedostatkem plochých kolektorů je poměrně nízká tepelná účinnost daná téměř liniovým 

stykem mezi absorpční částí a trubkami a také problémy při jejich polohování vůči 

dopadajícím slunečním paprskům.  

2.1 Nový typ solárního absorbéru [1], [2] 

Při řešení problému nízké účinnosti plochých kolektorů je nutné se v základu zabývat výše 

zmíněnými dvěma principiálními konstrukčními nedostatky, tj. pouze liniový kontakt 

absorbér – trubkový registr a problémové zajištění kolmosti dopadajících slunečních paprsků.  

Východiskem je využití tzv. přímo protékané struktury, někdy též označované jako 

polštářová. Oproti trubkovému řešení je daleko výhodnější, neboť zabezpečuje přestup tepla 

v mnohem větší ploše a tudíž znamená i vyšší účinnost. Řízený průtok teplosměnného média 

přes celou plochu absorbéru je potom zajištěn vytvořením meandrovité struktury (obr. 1a).  

        

a) polštářová meandrovitá struktura              b) Absorbér se strukturovaným povrchem  

Obr. 1 Závislost průtočné délky na konstrukci meandrovité struktury absorbéru [1], [2] 

Pokud bude navíc povrch absorbéru tvořen topologicky členitým povrchem, potom 

nerovnosti této struktury umožní zachytit více slunečního záření, a to cestou vícenásobných 

odrazů slunečních paprsků, a tím také odpadá potřeba nutnosti optimálního nastavení 

kolektorů směrem ke slunci. Prostorová struktura taktéž zvětšuje teposměnný povrch. 

2.1.1 Materiál absorbéru [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12],[13] 

Hlavní požadavky na materiál solárního absorbéru vycházejí z omezení daných výrobními 

technologiemi i potřeby dosáhnout co možná nejvyšších užitných vlastností výrobku. 

Technologické hledisko požaduje především dobrou svařitelnost materiálu, jakož i dobrou 

tvářitelnost, tj. tažnost. Z hlediska funkčnosti absorbéru v rámci celého solárně termálního 

okruhu je potom kladen důraz na dostatečnou tepelnou vodivost současně s požadavkem na 

antikorozní ochranu a v nepolední řadě též cenovou dostupnost.  

Výše zmíněné požadavky vedou na využití korozivzdorných ocelí, které disponují 

vhodnými antikorozními vlastnostmi, a to díky tvorbě tzv. pasivační vrstvy na jejich povrchu.  

Vstup  Výstup 

Solární absorbér Teplonosné médium omývající 

celou absorpční plochu 

Vícenásobný odraz 

a absorpce 
Možné směry dopadu 

slunečního záření 
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Jako výchozí materiál pro výrobu solárních absorbérů tak byl zvolen plech z austenitické 

chromniklové korozivzdorné oceli X5CrNi18-10  (ČSN 41 7240, DIN 1.4301). Orientační 

chemické složení daného materiálu a mechanické vlastnosti uvádí tab. 1 a tab. 2.  

Tab. 1 Chemické složení oceli X5CrNi18-10 [7] 

%C %Cr %Ni %Mn %P %S %Si %Co %Cu %N 

0,069 17,836 8,622 0,790 0,036 0,005 0,440 0,036 0,259 0,062 

Tab. 2 Mechanické vlastnosti oceli X5CrNi18-10 [8] 

Modul pružnosti v tahu E [MPa] 1,99 ∙ 10
5
 

Poissonův poměr μ [ - ] 0,3 

Smluvní mez kluzu Rp0,2 [MPa] 291 

Mez pevnosti Rm [MPa] 700 

Tažnost A5 [%] 50 

Určujícími, vzhledem k výrobě solárních absorbérů, jsou rovněž termofyzikální vlastnosti 

materiálu, které uvádí tab. 3 v rámci základních fyzikálních vlastností. 

Tab. 3 Fyzikální vlastnosti oceli X5CrNi18-10 [8] 

Hustota při 20 °C ρ [kg ∙ m
-3

] 7,9 ∙ 10
3
 

Měrná tepelná kapacita cp [J ∙ kg
-1 

∙ K
-1

] 500 

Tepelná vodivost při 20 °C λt [W ∙ m
-1 

∙ K
-1

] 14,7 

Výroba absorbérů akceptující výše uvedené geometrické i materiálové požadavky potom 

vede při uvažování vysoce složitého strukturovaného povrchu a velkých rozměrů solárních 

panelů (1000 × 1000 mm) na využití technologie hydroformování plechových polotovarů 

v součinnosti s dalšími technologiemi jako je laserové svařování či termální vrtání. 

3 TECHNOLOGIE HYDROFORMOVÁNÍ [6], [14], [15], [16], [17], [18] 

Hydroformování nebo také hydroforming představuje metodu plošného tváření, která pro 

přetvoření polotovaru do požadovaného tvaru užívá namísto pevných nástrojů, jako je tomu 

např. u metody hlubokého tažení, tlaku kapalinného média. To působí rovnoměrnější 

rozložení přetvoření po celém povrchu tvářeného dílce. V porovnání s ostatními konvenčními 

metodami je tak možné touto technikou docílit složitějších tvarů výlisků o větší pevnosti při 

nižších nákladech na výrobu. Základní rozdělení hydroformovacích metod uvádí obr. 2. 

 

Obr. 2 Základní rozdělení hydroformovacích metod [17], [18] 

Hydroformování

Hydroformování plechů

Lisovníkem

S membránou

Bez membrány

Lisovnicí 

Jeden plech

Dva plechy

S membránou

Bez membrány

Hydroformování trubek

Nízkotlaké 

Vícetlaké

Vysokotlaké
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3.1 Metoda paralelního hydroformování [6], [16], [17], [18], [19] 

K základním metodám hydroformování plechů lisovnicí patří bezesporu tzv. tváření tlakem 

kapaliny (Hydro-stretch Forming). Po založení přístřihu plechu jsou jeho okraje sevřeny 

a utěsněny mezi dolní a horní částí nástroje. Tlakem kapaliny se poté plech vytvaruje dle 

negativního tvaru dutiny nástroje.  

V současnosti velmi využívanou variantou dané metody je kapalinné tváření nikoliv 

jednoho, ale dvou plechů. Metoda s názvem paralelní hydroformování nebo též Pillow 

Hydroforming řeší problematiku výroby dutých tvarově složitých součástí. V principu, 

viz obr. 3, jsou do nástroje vloženy nad sebe dva plechové přístřihy, které jsou většinou po 

obvodu svařeny. Tím je zabezpečena těsnost systému i správné ustavení plechů vůči sobě. Po 

sevření horní a spodní části nástroje – lisovnice je do mezery mezi plechy přivedena tlaková 

kapalina, která začne přetvářet oba plechy. Toto místo je však často zdrojem netěsností, 

a proto se v některých případech umisťuje do prostoru přívodu kapaliny do plechu šroubení.  

   

   a) založení polotovaru                    b) sevření nástroje                     c) tváření dílce           

Obr. 3 Princip tváření metodou paralelního hydroformování [6] 

4 STANOVENÍ TVÁŘECÍCH LIMITŮ [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24] 

Úspěšnému použití té které metody hydroformování musí předcházet analýza všech prvků 

systému, které se podílejí na tvářecím procesu a mohou ho tak ovlivnit.  

Uvedené parametry musejí být provázány tak, aby bylo dosaženo požadované kvality 

výlisků a nedocházelo v průběhu tvářecí operace k nežádoucím jevům vedoucím až 

k možným defektům, tj. zvlnění stěn, tvorba přeložek nebo kritické ztenčení stěn směřující 

v některých případech až k tvorbě trhlin na těle výlisku. Tato základní problematika bývá 

řešitelná s využitím celé řady experimentálních, teoreticko-experimentálních nebo 

teoretických metod vycházejících především ze stanovení napjatostních (deformačních) 

charakteristik.  

Pomine-li se zjišťování mezní tvářitelnosti samotného materiálu polotovaru s využitím 

elementárních experimentálních analýz, jako je např. tahová zkouška apod., potom typickou 

analýzou zaměřenou na zjišťování tvářecích limitů materiálu lisovaného dílce představují 

limitní křivky (pásma) diagramů mezní tvářitelnosti (FLD) dle Keelera a Goodwina, tzv. 

Keeler-Goodwinův diagram. V souřadném systému představujícím hlavní poměrná nebo 

logaritmická přetvoření ε1 a ε2, resp. φ1 a φ2, jsou zkonstruovány křivky, které představují 

předěl mezi bezpečnou oblastí a zónou porušení materiálu (obr. 4a). Body diagramu, tj. 

hodnoty hlavních přetvoření na zkoumaných místech výlisků, se poté určují na základě 

numerické simulace nebo metodou přetvoření sítí. 

Konstrukce křivek Keeler-Goodwinova diagramu zohledňuje vícero schémat přetvoření 

(napjatosti), proto je při experimentální konstrukci nutné vycházet ze základních 

materiálových zkoušek, které daným zatěžujícím stavům odpovídají. Hlavní deformační stopy 

Keeler-Goodwinova diagramu pro definovaný poměr hlavních deformací uvádí obr. 4b. 

Polotovar 

Horní lisovnice 

Spodní lisovnice 

Kapalina 
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    a) základní oblasti diagramu        b) základní deformační stopy 

Obr. 4 Keeler-Goodwinův diagram [22] 

Experimentální cesta konstrukce křivek Keeler-Goodwinova diagramu využívá 

předpoklad, že k porušení materiálu lisovaného dílce dojde v místě s maximální hodnotou 

ztenčení plechu, kde dochází k tzv. zaškrcování materiálu, tj. k lokálnímu přetvoření. 

K identifikaci tohoto místa výlisku a k vyhodnocení hlavních přetvoření je hojně využívána 

metoda přetvoření kružnicové sítě nanesené na zkoumaný materiál.   

Deformací elementů sítě 

v průběhu tvářecí operace se určují 

hodnoty hlavních přetvoření a tím 

i příslušné souřadnice v diagramu 

mezní tvářitelnosti. Z hlediska 

změny geometrie kružnicového 

elementu deformační sítě může 

v podstatě dojít ke dvěma 

případům, viz obr. 5. Obecný vztah 

pro určení přetvoření zdeformované 

kružnicové sítě uvádí vzorec (4.1). 

φi = ln
li

d
= ln

d + ∆li

d
= ln 1 + 𝜀𝑖                                                                                            (4.1) 

kde φi je hlavní logaritmické přetvoření [-], 

εi je hlavní poměrné přetvoření [-], 

d je počáteční průměr kružnice [mm], 

li je příslušný rozměr osy elipsy [mm]. 

V případě použití metody přetvoření sítí je vyhodnocení deformovaných obrazců sítě 

přetvořeného zkušebního vzorku nebo tvářeného dílce možné provést několika způsoby, a to 

např. použitím průhledného měřítka (měřící pásky Mylar), optickým (mikroskopickým) 

měření nebo sofistikovanějším řešením, které představuje bezkontaktní 3D optické snímání 

deformovaného povrchu tvářeného dílce či deformované sítě (systémy Argus nebo Aramis). 

Pro teoretickou analýzu mezní tvářitelnosti lze v některých případech použít analytický 

přístup využívající membránové teorie, která vychází z předpokladu, že vytknutý element 

tvářeného materiálu uvažuje jen síly tečné k jeho rovině. Takové zatížení je potom po tloušťce 

stěny tvářeného dílce rozložené rovnoměrně. Jinými slovy řečeno, metoda uvažuje dvouosou 

napjatost (σ3 = 0; σ1, σ2 ≠ 0).  

φ2 [-] 

φ
1
 [

-]
 

rovinné 

přetvoření 

čistý 

smyk 

jednoduchý 

tah dvouosý 
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vypínání 

Oblast porušení 
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zvlnění 

Pásma kritických 

přetvoření 

Bezpečná oblast 

Obr. 5 Změna tvaru elementu kružnicové sítě [21] 
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Tento předpoklad lze aplikovat pro malé tloušťky stěn výlisků, kdy je radiální napětí velmi 

malé, a proto i jeho zanedbání téměř neovlivňuje přesnost výsledků. Řešení poté vychází 

z Laplaceovy rovnice rovnováhy určené ve směru normály k povrchu.  

 Při zvyšování tvarové složitosti lisovaných dílců se ovšem neúměrně s tím zároveň 

zvyšuje i náročnost analytického výpočtu. Řešení problematiky analýz hydroformování 

složitějších výlisků tak vede na využití numerických metod za podpory výpočetní techniky, tj. 

na numerické simulace. Jedná se o popsání reálného systému prostřednictvím simulačního 

modelu, který lze chápat jako zjednodušenou podobu řešeného problému. Rozdíly mezi 

reálným systémem a simulačním modelem potom ovlivňují stupeň přesnosti výsledků 

provedené simulace. Numerické metody nenahrazují spojité těleso nekonečným počtem 

nekonečně malých elementů (bodů), jako v případě klasické teorie, ale naopak počítají s jejich 

konečnými rozměry, tj. řeší dané těleso nebo oblast tzv. po částech. Z toho zákonitě vyplývá, 

že numerický přístup dává sice oproti analytickému pouze přibližné řešení, zato ho ale lze 

využít prakticky pro jakkoliv náročnou úlohu. Využití numerických metod v poslední době 

narůstá i díky zvyšujícím se možnostem aplikace počítačové podpory.  

Jednou z nejpoužívanějších numerických metod je metoda konečných prvků (MKP). 

Základní myšlenkou MKP je tzv. diskretizace, což znamená rozdělení řešené oblasti na 

konečný počet prvků (elementů), které dohromady tvoří tzv. konečnoprvkovou síť. Ta je 

základním stavebním kamenem celé metody. Při deformaci zkoumané oblasti nebo tělesa se 

tato síť deformuje společně s ním. A právě na základě deformace jednotlivých prvků, jejich 

posuvu a rotace jsou dopočítávány další zkoumané veličiny, jako je např. napětí nebo 

přetvoření. Výsledek je poté hledán ve formě kombinace vhodně zvolených známých funkcí 

popisujících každý prvek sítě MKP a neznámých parametrů. Diskretizaci tedy lze chápat 

i jako řešení dané úlohy tzv. po částech. 

5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST PRÁCE 

Pro výrobu v základu jeví jako nejvhodnější výrobní technologie metoda paralelního 

hydroformování (Pillow Hydroforming) v součinnosti s laserovým svařováním, aplikované na 

dvojici po obvodě laserem svařených plechů.  Sdružením s technologií laserového svařování 

lze totiž v daném případě docílit výrazného zvýšení efektivity výroby, neboť odpadá problém 

složitého přípravkování případných dílců lisovaných odděleně. Otvory, nutné pro přívod 

a odvod lisovacího média v systému paralelního hydroformování, budou s výhodou použity 

i jako vstup a výstup pro teplonosné médium protékající tělem budoucího absorbéru.  

Na základě vypracované rešerše a zhodnocení možných přístupů k řešení problematiky 

aplikace hydroformování byly stanoveny jednotlivé etapy řešení korespondující s dílčími cíli 

dizertační práce: 

1. vyhodnocení vstupních materiálových testů tvářené oceli (vyhodnocení křivek zpevnění 

a vlivu anizotropie), 

2. stanovení limitů při hydroformování konstrukcí diagramu mezní tvářitelnosti, 

3. realizace zkušebního hydroformovacího přípravku pro ověření lisovatelnosti 

jehlanovitého strukturovaného povrchu s vrcholovými úhly 90° a 60°, 

4. posouzení ovlivnění lisované oblasti tvářeného materiálu v blízkosti svaru vlivem 

laserového svařování (měření tvrdos´ti, provedení numerické simulace svařování), 

5. sestavení teoretického modelu numerické simulace hydroformování a její vyhodnocení, 

6. vyhodnocení experimentálně vylisovaných strukturovaných povrchů a verifikace řešení 

MKP porovnáním výsledků experimentů s numerickou simulací,  

7. posouzení vlivu změny geometrie lisovnice a geometrie svarů na hydroformovací 

proces a příp. optimalizace geometrie lisovacího nástroje. 
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5.1 Technologie výroby 

Níže je popsána výroba těla přímo protékaného solárního absorbéru (1000 × 1000 mm), na 

jehož výrobu bude využit systém paralelního hydroformování. Uvažovaný výrobní postup se 

skládá ze čtyř, resp. z pěti základních kroků: 

1. výroba dvou přístřihů plechu (1000 × 1000 mm) technologií laserového řezání 

(uvažovaná tloušťka plechů 0,5 až 1,0 mm), 

2. výroba otvorů pro přívod a odvod tvářecího a teplosměnného média včetně výroby 

závitů v jednom z plechů technologií Flowfrill (otvory se závity G1/4"), 

3. svaření dvou přístřihů plechu průvarem – vytvoření meandrovité struktury 

a průvarových bodů v podobě kruhových svarů pro zvýšení tuhosti absorbéru, 

4. lisování – hydroformování plechového polotovaru v dutině hydroformovacího nástroje 

kazetového systému, 

5. případné povlakování absorbéru pro zvýšení jeho tepelné účinnosti. 

Řešení problematiky vytváření strukturovaných povrchů hydroformováním, jakož i řešení 

svařovacího procesu je nutné nejprve ověřit na vzorku menších rozměrů. Proto bylo před 

realizací strukturovaného povrchu na ploše 1000 × 1000 mm nejprve uvažováno 

s hydroformováním polotovaru o rozměrech 250 × 250 mm s velikostí lisované oblasti 

150 × 150 mm opatřeným zjednodušenou variantou meandrovité struktury (středovým 

svarem). Pro verifikaci reálného tvářecího procesu a následně též numerického modelu byl 

v dalším pro vzorky o velikosti 250 × 250 mm vyvinut lisovací přípravek, na jehož základní 

části byl použit materiál S235JRG2 (ČSN 41 1375). Přípravek využívá taktéž kazetový 

systém, viz schematický nákres na obr. 6 a praktická realizace na obr. 7. 

Šroubová spojka (pojistná)  Šroubová spojka (vtok) 

Opěrná deska          Upínací deska 

 

Rám lisovnice Tvářený vzorek      Výměnná lisovnice Základová deska 

Obr. 6 Lisovací přípravek 

Tváření zde probíhá ve vysokotlaké kazetě 

s vnitřní jehlanovitou strukturou s vrcholovými 

úhly 90° nebo 60°. Tlak formovacího média 

(oleje HM-46) je řízen přes dvoustupňovou 

ruční tlakovou pumpu s maximálním tlakem 

70 MPa, která se k přípravku připojuje pomocí 

šroubové rychlospojky. 

Vstup tvářecí kapaliny do vzorku je 

realizován přes límcový otvor se závitem 

G 1/4". Ovlivnění lisování zbylým vzduchem 

uvnitř svařence zamezuje odvzdušňovací 

systém přes pojistnou šroubovou spojku.  Obr. 7 Hydroformovací přípravek 
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S použitím přípravku byly vylisovány první pokusné vzorky strukturovaného povrchu 

s vrcholovým úhlem jehlanů 60° a 90°. Při tváření byly použity plechy tloušťky 0,5 mm pro 

strukturovaný povrch s vrcholovým úhlem 90°, resp. 0,8 mm pro strukturovaný povrch 

s vrcholovým úhlem 60°. Výsledky jsou zobrazeny na obr. 8. 

   

             a) vrcholový úhel jehlanů 90°                            b) vrcholový úhel jehlanů 60° 

Obr. 8 Vylisované strukturované povrchy 

Při lisování však nezřídka kdy docházelo k defektům, a to především k porušení hranice 

svar – tvářený materiál v oblasti středového svaru a tvorbě trhlin na vrcholcích prolisů. Proto 

bylo nutné optimalizovat hydroformovací proces na základě provedení numerické simulace 

metodou MKP.  

5.2 Vstupní materiálové testy numerické simulace hydroformování 

Pro účely definice materiálového modelu tvářeného plechu byly zjišťovány mechanické 

vlastnosti korozivzdorné austenitické oceli X5CrNi18-10, a to tahovou zkouškou za 

kvazistatických podmínek dle normy ČSN EN 10002-1 na hydraulickém zkušebním trhacím 

stroji ZD 40. Zkouškami získané křivky závislosti smluvního napětí (σ) na poměrném 

přetvoření (ε) zobrazuje obr. 9. 

 

Obr. 9 Závislost σ-ε vzorků tloušťky 0,5 mm z oceli X5CrNi18-10  
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Pro účely simulace MKP byla plastická oblast přepočtena ze smluvního tahového 

diagramu na skutečný. Transformací křivky do logaritmických souřadnic byla rovněž zjištěna 

hodnota exponentu deformačního zpevnění n = 0,48.  

Ze sady vzorků tahové zkoušky o tloušťce 0,5 mm byly pro směry odběru materiálu 0°, 

45° a 90° vůči směru válcování zjištěny také hodnoty součinitelů plastické anizotropie 

materiálu, a to dle vztahu: 

rα =
φb

φs
=

 
db
b0

b

b0

 
ds
s0

s

s0

=
ln

b
b0

ln
s
s0

=
ln

b0

b

ln
s0

s

,                                                                                       (5.1) 

kde rα je součinitel plastické anizotropie pro úhel α vzhledem ke směru válcování [-], 

  φb, φs jsou logaritmická přetvoření ve směru šířky/tloušťky  vzorku [-], 

  b0, b je výchozí a konečná šířka vzorku [mm], 

  s0, s je výchozí a konečná tloušťka vzorku [mm]. 

 Měření bylo na vzorcích realizováno při 20 % plastického přetvoření. Celkem bylo pro 

každý směr použito 5 vzorků. Naměřené hodnoty byly stanoveny digitálním mikrometrickým 

měřidlem. V tab. 4 jsou uvedeny zjištěné hodnoty součinitelů plastické anizotropie.  

Tab. 4 Hodnoty součinitelů plastické anizotropie oceli X5CrNi18-10 

 Směr 0° Směr 45° Směr 90° 

Tloušťka s  s [mm] 0,478 0,478 0,478 
Šířka b b [mm] 24,78 24,78 24,78 

Přetvoření ve směru tloušťky  φs [-] -0,036 -0,036 -0,036 

Přetvoření ve směru šířky φb [-] -0,031 -0,043 -0,035 

Součinitel plastické anizotropie rα [-] 0,865 1,174 0,972 

Další etapu vstupních materiálových testů představuje konstrukce limitní křivky mezní 

tvářitelnosti dle Keelera – Goodwina (FLC). Provedení zkoušek a vyhodnocení křivek mezní 

tvářitelnosti probíhalo s využitím Erichsenovy zkoušky hlubokotažnosti.  

  Při použití této zkoušky se 

vychází z tažení vzorků různé 

geometrie půlkulovým tažníkem. 

Touto metodou byly zjišťovány 

hodnoty křivek mezní tvářitelnosti pro 

dvě tloušťky materiálu X5CrNi18-10, 

a to 0,5 mm a 0,8 mm. Skutečné 

tloušťky testovaného materiálu byly 

mikrometricky zjištěny jako 0,478 mm 

a 0,787 mm. Pro každou tloušťku byly 

zkoumány 3 sady vzorků. Materiálové 

zkoušky byly provedeny celkem s 6 různými typy geometrie vzorků, jak je patrno z obr. 10. 

Před zkouškou byla na vzorky nanesena síť s elementy tvaru kružnic o průměru 2 mm. Pro 

tento účel bylo využito elektrochemického nanášení. Po nanesení deformační sítě byly vzorky 

podrobeny Erichsenově zkoušce hlubokotažnosti, a to na zkušebním zařízení Erichsen F4. Do 

uvedeného zařízení byly vzorky upnuty tak, aby se jejich středy shodovaly se středem (osou) 

tažného nástroje, tj. tažnice, tažníku a přidržovače. V takovém případě působí při zkoušce 

tažník na střed vzorku a otvory ve vzorcích 2 až 6 jsou deformovány symetricky. 

Po provedení Erichsenovy zkoušky byla na všech vzorcích analyzována deformační síť 

v okolí vytvořené trhliny, a to mikroskopickou cestou stereomikroskopem SSM-3E s využitím 

počítačové podpory analýzy obrazu. Stanovení rozměrů elipsy zdeformované sítě výše 

popsaným systémem, tj. mikroskopickým měřením uvádí obr. 11.  

             Vzorek 1         Vzorky 2 až 6 

Obr. 10 Geometrie vzorků pro konstrukci FLC 
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    a) stereomikroskop SSM-3E          b) vyhodnocovaná síť 

Obr. 11 Vyhodnocení deformační sítě 

Rovněž bylo mikroskopicky zkoumáno ovlivnění odečítaných rozměrů elementů sítě 

v důsledku zakřivení povrchu vzorku (výtažku). Po zohlednění zakřivení geometrie 

promítnutím zjištěného deformovaného elementu sítě na površku daného přetvořeného vzorku 

bylo zjištěno ovlivnění odečtených délek (os elips) v některých případech až v řádech ± 0,01 

mm. Zjištěné výsledné hodnoty přetvoření φ1 a φ2 byly vyneseny do grafu a polynomickým 

proložením bodů byly získány křivky mezní tvářitelnosti pro tloušťky materiálu s = 0,5 mm 

a 0,8 mm. Výsledné křivky mezní tvářitelnosti (závislost přetvoření φ1 na φ2) jsou zobrazeny 

na obr. 12.  

 

Obr. 12 Diagram mezní tvářitelnosti oceli X5CrNi18-10 
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5.3 Analýza svaru 

Nedílnou součástí vstupních materiálových testů je i rozbor oblasti svaru. Ten vychází ze 

svařovacích parametrů, které byly nastaveny pro dvě varianty (tloušťky) výchozího materiálu, 

tedy základního plechu tloušťky 1 mm a tvářeného plechu tloušťky 0,5 mm, ve druhé variantě 

0,8 mm. Užité svařovací parametry jsou zaznamenány v tab. 5  

Tab. 5 Základní parametry při svařování dílců absorbérů 

Tloušťka svařovaného plechu s [mm] 0,5 0,8 

Svařovací výkon P [W] 900 1100 

Svařovací rychlost v [mm ∙ s
-1

] 30 30 

Poloha ohniska vůči svařovanému 

povrchu 
fo [mm] 0 0 

Ochranná atmosféra: Ar - průtok Q
Ar

 [l ∙ s
-1

] 18 18 

Obr. 13a uvádí makrofotografii výsledného svaru, kdy nejsou patrny žádné vady. Pro 

orientační posouzení ovlivnění materiálu laserovým svařováním bylo provedeno měření 

tvrdosti dle Vickerse na stroji Zwick 3212 s užitým zatížením indentoru HV 1, viz obr. 13b.  

  

       a) makrofotografie řezu svaru             b) závislosti naměřené tvrdosti na délce měření 

Obr. 13 Vyhodnocení svaru 

Z vyhodnocení (viz graf na obr. 13b) vyplývá zvýšená hodnota tvrdosti v tepelně ovlivněné 

oblasti, a to cca o 30 jednotek HV oproti základnímu materiálu. Z toho zákonitě vyplývá 

i fakt, že v tepelně ovlivněné oblasti dochází v šířce cca 1,3 mm ke znatelnému ovlivnění 

mechanických vlastností materiálu. 

Tato skutečnost může hrát roli při následném tváření (hydroformování). Proto byla ve 

spolupráci se společností ESI Group provedena numerická simulace svařovacího procesu 

s důrazem na zjištění změn v mechanických vlastnostech svařovaného materiálu, tj. změn 

v plastickém přetvoření či zvýšení meze kluzu v softwaru Sysweld.  

Fyzické spojení materiálu během svaření bylo v šířce svaru simulováno přidáním 

konečnoprvkové sítě mezi svařované plechy.  Celkový pohled na geometrii úlohy využívající 

poloviční symetrii zobrazuje obr. 14. Při nastavování vstupních materiálových údajů, tj. 

křivek zpevnění a fyzikálních vlastností, se vycházelo z databáze softwaru.  
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Obr. 14 Geometrický model simulace svařování 

Z výsledků provedené numerické analýza je zřejmé, že změny v mechanických 

vlastnostech se pro dané tloušťky materiálu projevují až do cca 3,5 mm od vlastního svaru. 

Graf na obr. 15a ukazuje závislost plastického přetvoření tvářeného materiálu tloušťky 

0,5 mm a 0,8 mm na vzdálenosti od středu svaru. Z něj je jasně patrný vliv plastické 

deformace v délce cca 3 mm. zvýšení meze kluzu svařovaného materiálu v důsledku 

plastického přetvoření je znázorněno na obr. 15b. 

 

a) závislost φpl  – lsv          b) závislost zvýšení meze kluzu – lsv 

Obr. 15 Závislosti veličin na vzdálenosti od středu svaru 

Kromě informativního charakteru o oblasti svaru je také možné výsledky, např. právě 

změny meze kluzu materiálu vlivem svaření, využít k nadefinování přesnějšího materiálového 

modelu svaru a tepelně ovlivněné oblasti při procesu hydroformování. Tím dochází i ke 

zpřesnění výsledků numerické simulace v oblasti přechodu svar – tvářený materiál. Tento 

přístup je výhodný zejména proto, že analýza tvářitelnosti počítá s tvorbou možných defektů, 

tedy trhlin, právě ve zmíněné oblasti svaru. Vzhledem k tomu, že v simulačním softwaru 

použitému k analýze hydroformování nelze zadat průběh změny meze kluzu spojitě, bylo 

provedeno proložení zjištěných charakteristik pro obě testované tloušťky zjednodušeně, a to 

po částech konstantní funkcí vždy po 0,5 mm šířky tepelně ovlivněné oblasti. 
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5.4 Numerická simulace hydroformování 

Pro posouzení vylisovatelnosti navrženého strukturovaného povrchu absorbérů a příp. 

optimalizační činnost bylo využito numerických výpočtů s podporou metody konečných 

prvků. 

5.4.1 Ověřovací simulace – výběr metody řešení 

Prvotní simulace MKP byla zaměřena na 

porovnání implicitního a explicitního 

algoritmu řešení s experimentálně 

zhotoveným povrchem absorbéru, tj. vzorku 

o rozměrech lisované části 150 × 150 mm 

v dutině výše zmíněného přípravku s 90° 

lisovnicí se zaoblením hran 1 mm (obr. 16). 

Tloušťka plechu byla stanovena 

mikrometricky jako 0,478 mm (jmenovitá 

tloušťka 0,5 mm). Jelikož se simulace 

v základu zaměřovala jen na tváření strukturovaného povrchu, nebyl lisovaný vzorek opatřen 

středovým svarem simulujícím meandrovitou strukturu. Pro ověření možností obou přístupů 

(algoritmů) a výběru optimální metody řešení byl výpočtový model simulace řešen s využitím 

softwarů ANSYS Workbench (implicit) a ANSYS LS-DYNA (explicit).  

Z hlediska popisu chování tvářeného materiálu v průběhu numerické simulace byl 

materiálový model aproximovaně zadán v souladu s výše uvedenými experimentálně 

zjištěnými charakteristikami (křivka zpevnění, součinitelé plastické anizotropie, zvýšení meze 

kluzu v důsledku svaření) v podobě multilineárního modelu – v softwaru ANSYS Workbench 

model Anisotropic plasticity, v softwaru ANSYS LS-DYNA model Anisotropic plastic.  

Lisovnice byla uvažována jako ideálně tuhá. Z hlediska umožnění kvazistatického výpočtu 

řešičem ANSYS LS-DYNA byly provedeny úpravy vstupních údajů, tj. byla zadána měrná 

hmotnost tvářeného materiálu o dva řády vyšší a dále byla zadána oproti realitě nižší hodnota 

času simulace (10 ms). Tyto zásahy mohou ovlivnit korektnost výsledků, proto byl po každé 

simulaci kontrolován statický charakter úlohy porovnáním kinetické a vnitřní energie řešené 

soustavy.  

S ohledem na přítomnost 

hydraulického oleje, který ulpívá 

po každém experimentu na 

hranách lisovnice, byl nastaven 

součinitel smykového tření pro obě 

řešení f = 0,12. Za účelem 

zjednodušení a tím i zrychlení 

výpočtu simulace procesu lisování 

byl použit zjednodušený 

geometrický model využívající 

poloviční symetrii. Diskretizace 

lisovaného materiálu a lisovnice 

byla provedena za pomocí 

čtyřuzlových čtyřúhelníkových skořepinových prvků s délkou hrany 0,5 mm. Aplikaci 

okrajových podmínek úlohy znázorňuje obr. 17.  

 

 

Obr. 16 Rozměry lisovnice 

■ zafixování (svar), ■ normálové tlakové zatížení (0 až 

60 MPa), ■ symetrie, ■ zafixování (lisovnice) 

Obr. 17 Geometrický model sestavy 
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Ze simulace metodou konečných prvků vyplynul především potřebný lisovací tlak. Při 

tlaku 60 MPa jsou prolisy vylisovány do hloubky cca 3,6 mm. Obr. 18 uvádí predikci bez 

defektů dosažitelné hloubky výlisků při použití lisovacího tlaku 60 MPa.      

 

      a) ANSYS Workbench (implicit)         b) ANSYS LS-DYNA (explicit) 

Obr. 18 Predikce hloubky prolisů při tvářecím tlaku 60 MPa 

Aby bylo možné porovnat výsledky dosažené numerickou simulací implicitním 

a explicitním algoritmem řešení, bylo přikročeno k lisování zkušebního vzorku v lisovacím 

přípravku s povrchem lisovnice odpovídajícím strukturovanému jehlanovitému povrchu 

s vrcholovými úhly jehlanů 90°. Maximální hloubka prolisů, která byla stanovena na základě 

experimentálního měření posuvným měřidlem PROTECO činí 3,65 mm.  

Jedním z dalších výstupů provedené 

numerické simulace je i analýza změny 

tloušťky výlisku. Tato byla konfrontována 

s experimentální cestou. S ohledem na 

tvarovou složitost a přesnější popis ztenčení, 

bylo měření prováděno ve směru přímém 

i úhlopříčném, jak naznačuje obr. 19. Ke 

zjištění ztenčení materiálu byl použit digitální 

třmenový mikrometr Mitutoyo s hrotovými 

doteky a rovněž 3D optického bezkontaktní 

snímání povrchu systémem ATOS Triple 

Scan 8M.  

Jelikož se výlisek pro účely skenování jevil jako 

extrémně lesklý, byl opatřen matným nástřikem – 

Ti povlakem (tloušťka nástřiku cca 5 μm). Dále byl 

zkoumaný dílec opatřen referenčními body a upnut 

přes upínací zařízení – svěrák (obr. 20) k otočnému 

skenovacímu stolu. K vyhodnocení naskenovaných 

dat byl použit software GOM Inspect 2016.  

Po provedení patřičných řezů skenovaným 

objektem, které respektovaly schéma na obr. 19 

(přímo i úhlopříčně), byly řezy analyzovány 

v softwaru Autodesk Inventor Professional 2016. 

Srovnání teoretického modelu numerické simulace 

a experimentálního měření s využitím obou výše 

zmíněných přístupů znázorňují grafy na obr. 21. Jedná se o závislosti zjištěné tloušťky 

hydroformovaného dílce na délce měření v přímém a úhlopříčném směru.  

Obr. 20 Skenovaný vzorek 

Obr. 19 Naznačení měřených úseků 
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       a) přímý směr        b) úhlopříčný směr 

Obr. 21 Graf změn tloušťky prolisů  

Vzhledem k tomu, že dochází k vylisování tvaru dílce na úkor ztenčování plechu, lze 

pozorovat proměnné hodnoty tloušťky výlisku dle metody zjišťování cca od 0,48 mm do 

0,35 mm. Z hlediska porovnání simulace v softwarech ANSYS Workbench a ANSYS LS-

DYNA s experimentálním proměřením jsou patrné vyšší odchylky od naměřených hodnot 

implicitním řešením (nejvyšší odchylka cca 12 % v oblasti od svaru do prvního prolisu).  

U explicitního řešení je zjištěný nejvyšší rozdíl vyčíslený na 6 %. Je zjevné, že v obou 

případech se vyskytují největší odchylky v oblasti od svaru do prvního prolisu.  

Další řešenou problematikou v rámci numerické simulace MKP tak může být otázka 

vhodnosti uvažování změny meze kluzu materiálu v důsledku jeho svaření. Graficky je tato 

problematika pro změnu tloušťky výchozího materiálu znázorněna na obr. 22 Jedná se 

o detailní zobrazení grafů z obr. 21. 

  
       a) přímý směr           b) úhlopříčný směr 

Obr. 22 Graf změn tloušťky prolisů v oblasti svaru 

 Jak je z grafů patrné, uvažování tepelně ovlivněné oblasti má v tomto případě smysl, byť 

ovlivnění výsledů není nijak velké. Bez uvažování tepelně ovlivněné oblasti simulace obecně 

predikuje nižší hodnoty tloušťky.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že simulace MKP, především pak explicitní řešení, vykazuje 

dobrou míru shody s provedeným experimentem a je tedy možné využít toto modelování i pro 

další analýzy.  
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5.4.2 Analýza vyrobitelnosti povrchu s vrcholovým úhlem 90° 

Jak je patrné z výsledků výše provedeného rozboru, jako optimální se pro numerickou 

analýzu jeví využití explicitní formulace MKP. Po veškeré simulace hydroformování je tedy 

v dalším použit pouze software ANSYS LS-DYNA. 

 

    a) plný model                    b) detail zakončení svaru 

Obr. 23 Geometrický model sestavy 

Jako první byla zkoumána možnost vylisování jehlanovitého povrchu s co nejmenším 

bezpečným zaoblením hran lisovnice. Tento požadavek vychází z potřeby co možná 

nejostřejších přechodů v geometrii jehlanovité struktury. Geometrický model je uveden na 

obr. 23a. K diskretizaci polotovaru bylo využito čtyřuzlových skořepinových prvků  s délkou 

hrany 0,25 mm. Materiálové i třecí poměry byly zadány ve shodě s předchozím.  

Obr. 24 ukazuje zkonstruovanou grafickou závislost mezi hloubkou prolisů h, poloměrem 

zaoblení lisovnice R a použitým hydroformovacím tlakem p. Přerušovanou černou čarou je 

zde též vyznačena limitní křivka vymezující bezpečnou oblast vyrobitelnosti stanovená na 

základě vyhodnocení deformačních stop diagramu mezní tvářitelnosti 

      

  a) 3D graf     b) vrstevnicový graf 

Obr. 24 3D graf závislosti h – p – R pro vrcholový úhel jehlanovité struktury 90° 

S ohledem na skloubení požadavků co nejhlubších prolisů vylisované struktury s co možná 

nejostřejšími přechody, jakož i na požadované maximální ztenčení cca 0,35 mm, byla z grafů 

odečtena hodnota optimálního zaoblení 1 mm při optimálním lisovacím tlaku 70 MPa.  

Pro zvolený tlak byla dále řešena optimalizace geometrie středového svaru vzorku, resp. 

poloměr Rsv, simulující meandrovitou strukturu solárního absorbéru. Na obr. 25 je vykreslena 

simulací predikovaná závislost mezi absolutní hodnotou poměru hlavních přetvoření φ1 a φ2 

v okolí svaru, lisovacím tlakem p a poloměrem zaoblení zakončení svaru Rsv, a to pro 

nejproblémovější oblast okolí svaru dle diagramu mezní tvářitelnosti s vymezením bezpečné 

zóny.  
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  a) 3D graf     b) vrstevnicový graf 

Obr. 25 3D graf závislosti  
𝜑1

𝜑2
  – p – Rsv pro tloušťku plechu 0,478 mm struktury 90° 

Bezpečná oblast i oblast defektů na obr. 25 byly, stejně jako v předešlém případě, určeny 

na základě analýzy deformačních stop udávajících historii zatěžování kritických míst v okolí 

svaru v průběhu hydroformování (viz příloha 9). Pro daný lisovací tlak 70 MPa lze z výše 

uvedených grafů určit závislost poloměru zaoblení na umístění bodů v diagramu mezní 

tvářitelnosti, jež je zobrazen na obr. 26.  

Z výsledků vyplývá optimální poloměr 

zaoblení Rsv = 3 mm. Daná hodnota 

zaoblení vyhovuje požadavkům 

lisovatelnosti, neboť simulace predikuje 

nepřesažení předělu mezi bezpečnou oblastí 

a oblastí rizika vzniku defektů – trhlin 

(v obr. 26 žlutě), který je z důvodu 

bezpečnosti v diagramu mezní tvářitelnosti 

odsazen od křivky mezní tvářitelnosti 

(červeně) o 10 %. Křivka mezní tvářitelnosti 

byla zadána na základě provedených 

materiálových zkoušek. Použití menší 

hodnoty zaoblení by již spadalo do 

přechodové oblasti, a tedy i existovalo riziko 

vzniku trhlin při lisování.   

Rozložení efektivního plastického 

přetvoření v místě zakončení středového 

svaru pro uvedený poloměr zaoblení 

zobrazuje obr. 27.  

Riziko vzniku trhlin na vzorku bylo též 

testováno pro celkové řešení, a to globálně 

vynesením příslušných deformačních bodů 

do diagramu mezní tvářitelnosti dle Keelera 

– Goodwina. Výsledky uvádí obr. 28.  

 

Obr. 26 Poloha bodů v FLD pro různé Rsv 

Obr. 27 Rozložení plastického přetvoření 
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   a) diagram mezní tvářitelnosti         b) analýza lisovatelnosti 

Obr. 28 Tvářitelnost jehlanovité struktury 90° 

V diagramu je patrná oblast silného ztenčení materiálu (oranžově), jež je určena hodnotou 

přípustného přetvoření – ztenčení 0,3. Z provedené analýzy je jasné dílec nebude vykazovat 

vady. Některé body diagramu sice leží v blízkosti oblasti rizika možného vzniku trhlin, ale 

vzhledem k šířce pásma i způsobu zjišťování mezní křivky je možné riziko zanedbat. 

Jako v případě ověřovací simulace, i zde bylo dále přikročeno ke srovnání hodnot ztenčení 

materiálu, které byly zjištěny numerickou simulací a experimentální cestou za pomocí 

digitálního třmenového mikrometru a systému ATOS Triple Scan 8M. V grafech na obr. 29 

jsou uvedeny výsledné křivky změny tloušťky hydroformovaného materiálu, a to pro přímý 

a úhlopříčný směr měření. 

 

                 a) přímý směr            b) úhlopříčný směr 

Obr. 29 Graf změn tloušťky prolisů 

Pro vyšší lisovací tlak 70 MPa je oproti ověřovací simulaci dosaženo většího ztenčení, 

tj. minimální zjištěné tloušťky cca 0,345 mm. Proměnlivost tloušťky výlisku se pohybuje 

v rozmezí (0,471 až 0,345) mm. Největší odchylky se vyskytují u úhlopříčného směru měření 

v oblasti volně se vypínajícího materiálu (cca 5,9 %, resp. 3,2 %).  
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5.4.3 Analýza vyrobitelnosti povrchu s vrcholovým úhlem 60° 

Z hlediska možného zvýšení absorpčních vlastností 

solárního absorbéru se strukturovaným povrchem lze 

uvažovat též druhou variantu jehlanovité struktury 

s vrcholovým úhlem jehlanů 60°. Základní rozměry 

lisovnice jsou uvedeny na obr. 30. K analýze 

vyrobitelnosti byl opět použit software ANSYS LS-

DYNA zohledňující geometrický model z obr. 31. Tak 

jako v předchozí úloze, i zde byla geometrie popsána 

čtyřuzlovými čtyřúhelníkovými skořepinovými prvky 

s délkou hrany 0,25 mm. Materiálový model byl zadán 

shodně s předchozím.  

 

      a) plný model        b) detail zakončení svaru 

Obr. 31 Geometrický model sestavy 

Nejprve byl analyzován polotovar o jmenovité tloušťce 0,5 mm, resp. skutečné tloušťce 

0,478 mm, jež byla zjištěna mikrometrickým měřením.  

Primárním výsledkem simulací MKP byla konstrukce závislosti mezi hloubkou prolisů h, 

poloměrem zaoblení lisovnice R a hydroformovacím tlakem p. Grafické vyjádření zmíněné 

závislosti je znázorněno na obr. 32. Z výsledků je jasné, že použití výchozího materiálu 

o tloušťce 0,478 mm je problematické. Maximální bezpečný tlak cca 64 MPa při zaoblení 

lisovnice 2,5 mm nedovoluje vylisování struktury do potřebné hloubky. 

 

  a) 3D graf     b) vrstevnicový graf 

Obr. 32 3D graf závislosti h – p – R pro tloušťku 0,478 mm a vrcholový úhel 60° 

Obr. 30 Rozměry lisovnice 
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Z tohoto důvodu je nutné zaměřit se na větší tloušťku výchozího materiálu. V dalším je 

proto analyzován polotovar – plech o počáteční jmenovité tloušťce 0,8 mm. Skutečná tloušťka 

plechu vzorku zjištěná mikrometricky činí 0,787 mm. Výpočet pro tuto variantu byl proveden 

shodně s předchozím, jen s tím rozdílem, že byla skořepinovým prvkům polotovaru přiřazena 

jiná tloušťka. Pokud je i v tomto případě sestrojena závislost hloubka prolisů – poloměr 

zaoblení lisovnice – hydroformovací tlak, potom lze konstatovat, že zvýšení tloušťky 

materiálu o 0,3 mm znamená významný posun v možnostech lisovatelnosti potřebného 

strukturovaného povrchu, jak ukazují grafy na obr. 33. 

 

   a) 3D graf     b) vrstevnicový graf 

Obr. 33 3D graf závislosti h – p – R pro tloušťku 0,787 mm a vrcholový úhel 60° 

Z grafů je zřejmé, že se bezpečná oblast významně rozšířila a lze tak pro dosažení 

potřebného tvaru obecně využít vyšších tlaků s nižší hodnotou zaoblení lisovnice. Jako 

optimální byl zvolen lisovací tlak 65 MPa a zaoblení lisovnice 2 mm. 

Zmíněná kombinace vede k vylisování struktury do hloubky cca 4,2 mm. Z hlediska 

středového svaru testovaného vzorku a stanovení minimálního bezpečného poloměru jeho 

„kapkovitého“ zakončení je pro výše zmíněný lisovací tlak 65 MPa situace obdobná, jako 

v případě 90° matrice. Nutno ovšem konstatovat, že je v tomto případě dosahováno vyššího 

poměru mezi hlavními přetvořeními φ1 a φ2. Konkrétní výsledky uvádějí grafy na obr. 34. 

 

 

  a) 3D graf     b) vrstevnicový graf 

Obr. 34 3D graf závislosti  
𝜑1

𝜑2
  – p – Rsv pro tloušťku plechu 0,787 mm struktury 60° 
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Pro zvolený lisovací tlak 65 MPa byla dále 

určena závislost poloměru zaoblení na 

umístění bodů v diagramu mezní tvářitelnosti, 

která je zobrazena na obr. 35. V grafu lze 

pozorovat téměř lineární posuv deformačních 

bodů při měnícím se poloměru zaoblení 

zakončení svaru Rsv. 

Z výsledků, stejně jako v případě 90° 

matrice, vyplynula optimální hodnota 

poloměru zaoblení Rsv = 3 mm, kdy simulace 

predikovala deformační stav pro daný 

poloměr zaoblení v oblasti bezprostředně 

navazující na pásmo kritických přetvoření. 

Rozložení plastického přetvoření v místě 

zakončení středového svaru pro poloměr 

zaoblení 3 mm, určené numerickou simulací, 

zobrazuje obr. 36. Z něj je jasně patrné, že 

k největším deformacím dochází především 

v místě svaru a dále na vrcholcích 

jehlanovitých elementů.  

Přihlédne-li se též ke globální analýze 

tvářitelnosti dílce dle diagramu mezní 

tvářitelnosti, který je uveden na obr. 37, 

potom je zřejmé, že žádná oblast výlisku 

neleží v oblasti vymezující riziko vzniku 

defektů – trhlin, natož v oblasti výskytu 

defektů, tj. nad křivkou mezní tvářitelnosti. 

Jako nejproblematičtější se z diagramu jeví 

oblasti středového svaru výlisku a vrcholků 

jehlanovité struktury, které se hodnotami přetvoření φ1 a φ2 nejvíce blíží riziku vzniku trhlin. 

 

        a) diagram mezní tvářitelnosti              b) analýza lisovatelnosti 

Obr. 37 Diagram mezní tvářitelnosti pro jehlanovitou strukturu 60° 

 

■ bez vad    

■ silné ztenčení  

■ riziko vzniku trhlin    

■ vznik trhlin 

■ nebezpečí zvlnění    

■ zvlnění 

Rsv = 4 mm 

Rsv = 5 mm 

Rsv = 3 mm 

Rsv = 2 mm 

Rsv = 1 mm 

Obr. 35 Poloha bodů v FLD pro různé Rsv 

Obr. 36 Rozložení plastického přetvoření 
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Pro ověření správnosti numerického výpočtu MKP byla, stejně jako v předchozím případě, 

vylisovaná struktura vzorku naskenována systémem ATOS Triple Scan 8M a rovněž 

proměřena mikrometricky třmenovým mikrometrem s hrotovými doteky. Na obr. 38 jsou 

vykresleny zjištěné křivky změny tloušťky hydroformovaného materiálu pro přímý 

a úhlopříčný směr měření. 

  

   a) přímý směr           b) úhlopříčný směr 

Obr. 38 Graf změn tloušťky prolisů 

Jak je z grafů patrné, tloušťka výlisku se dle simulace pohybuje v rozmezí (0,783 až 

0,557) mm. Největší odchylky jsou zaznamenány v oblasti volně se vypínajícího materiálu, 

tedy v měřené vzdálenosti cca 10 mm a 22 mm pro přímý směr měření, resp. 17 mm a 34 mm 

pro úhlopříčný směr. Pokud jsou hodnoty, zjištěné simulací MKP, konfrontovány s údaji 

skeneru ATOS Triple Scan, lze pozorovat maximální odchylky 7,5 % pro přímý směr měření 

a 9,5 % pro směr úhlopříčný. V porovnání s mikrometrickým měřením se jedná o maximální 

odchylky v přímém směru 5,9 % a v úhlopříčném směru 8,9 %.  
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6 ZÁVĚRY 

Hlavním cílem dizertační práce bylo zaměřit se na možnosti technologie hydroformování 

a její aplikaci při výrobě strukturovaného povrchu solárního absorbéru nové generace. 

Konkrétně se jednalo o optimalizaci parametrů výroby, jako je optimální lisovací tlak, 

geometrie nástroje a tloušťka polotovaru – plechu. Byly navrženy celkem dvě varianty 

strukturovaného povrchu tvořeného jehlanovitými prolisy s vrcholovým úhlem 90° a ve druhé 

variantě 60°. Jako materiál pro výrobu absorbérů byla zvolena austenitická 

chromniklová korozivzdorná ocel X5CrNi18-10, která disponuje potřebnou tvářitelností, 

svařitelností i schopností odolat nepříznivým vlivům, kterým bude bez pochyby solární 

absorbér v provozních podmínkách vystavován. 

Z provedené literární rešerše vyplynula jako nejvhodnější výrobní technologie metoda 

paralelního hydroformování dvojice laserem svařených plechů, které jsou vloženy do 

lisovacího nástroje a tlakem kapalinného média vylisovány do potřebného tvaru.  

Stěžejním úkolem práce bylo stanovení optimálních parametrů výroby na základě 

provedené numerické simulační analýzy. Za tímto účelem byla provedena tvorba 

numerického modelu hydroformovacího procesu v prostředí na bázi metody konečných prvků 

softwaru ANSYS, resp. softwarů ANSYS Workbench (Mechanical) a ANSYS LS-DYNA. 

Pro zjištění materiálových charakteristik byly dále provedeny potřebné materiálové testy, 

které posloužily nejen pro vyhodnocení lisovatelnosti užitého materiálu a zjištění jeho 

tvářecích limitů, ale rovněž jako vstupy numerické simulace MKP. Zkoušky byly zaměřeny 

především na stanovení křivky zpevnění daného materiálu, vlivu anizotropie a též stanovení 

křivek mezní tvářitelnosti. Pro tento účel byla vyvinuta metodika testování vzorků různých 

geometrií Erichsenovým testem, která umožnila zjištění křivek mezní tvářitelnosti v širším 

rozsahu, než jak umožňuje standardní Erichsenova zkouška hlubokotažnosti. Vyhodnocení 

křivek mezní tvářitelnosti bylo provedeno pro dvě tloušťky analyzovaného materiálu, tedy 

0,5 mm a 0,8 mm. Hodnoty mezních přetvoření byly stanoveny mikroskopicky na základě 

analýzy přetvořené deformační sítě nanesené na povrchu vzorků elektrolytickým leptáním. 

V rámci řešení dané práce byla rovněž provedena predikce ovlivnění lisované oblasti 

tvářeného materiálu v blízkosti svaru, a to prostřednictvím simulace svařování metodou 

konečných prvků v softwaru Sysweld. Byly tak, krom jiného, získány údaje o ovlivnění 

lisovaného materiálu v tepelně ovlivněné oblasti, jež byly následně použity pro zpřesnění 

materiálového modelu simulace lisování. Především se jednalo o zmapování navýšení meze 

kluzu materiálu v důsledku tepelného ovlivnění s následkem vzniku vnitřního napětí 

a přetvoření v okolí svaru, které zapříčiňuje zvýšení meze kluzu až o 125 MPa. 

Za účelem ověření funkčnosti zvolené metody tváření a vyrobitelnosti výše zmíněného 

strukturovaného povrchu a taktéž i k ověření teoretických výstupů numerických simulací byl 

navržen a následně vyroben lisovací přípravek kazetového sytému. S jeho použitím byly 

experimentálně zhotoveny povrchy s jehlanovitými elementy daných vrcholových úhlů na 

vzorcích o rozměrech 250 × 250 mm s velikostí lisované oblasti 150 × 150 mm, opatřených 

zjednodušenou variantou meandrovité struktury, tj. středovým svarem. 

Pro určení optimální metody výpočtu MKP při analýze hydroformovacího procesu byla 

dále provedena ověřovací simulace, která porovnávala analýzu hydroformování vzorku 

o rozměrech 250 × 250 mm bez středového svaru s použitím implicitního a explicitního 

algoritmu řešení. Simulacemi predikované ztenčení výchozího materiálu bylo následně 

konfrontováno s experimentálně zjištěnými hodnotami ztenčení vzorku vylisovaného pomocí 

navrženého přípravku. Tloušťky stěn výlisku byly zjišťovány digitálním třmenovým 

mikrometrem s hrotovými doteky a 3D optickým bezkontaktním snímáním povrchu 

systémem ATOS Triple Scan 8M. Z provedeného rozboru vyplynulo jako nejvhodnější pro 

danou aplikaci užití explicitního algoritmu, který dosahoval přesnějších výsledků. 
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Zároveň srovnání teoretické simulace ztenčení materiálu s vylisovaným vzorkem 

prokázalo velice dobrou míru shody mezi teoreticky predikovanými a experimentálně 

zjištěnými hodnotami ztenčení materiálu, jejichž rozdíl nepřesáhl 9,5 %.  

Provedením numerické simulace hydroformování strukturovaných povrchů s danými 

vrcholovými úhly jehlanů a středovým svarem výše zmíněnou metodou výpočtu vedlo 

především ke zjištění optimální závislosti mezi hloubkou prolisů, poloměrem zaoblení 

lisovnice a použitým hydroformovacím tlakem. Z hlediska středového svaru byl dále 

optimalizován poloměr zaoblení jeho „kapkovitého“ zakončení. 

Pro strukturovaný povrch s vrcholovým úhlem jehlanů 90° a výchozí tloušťkou materiálu 

0,478 mm (jmenovitá tloušťka 0,5 mm) byly zjištěny následující dovolené hodnoty: poloměr 

zaoblení matrice R = 1 mm, poloměr zaoblení zakončení středového svaru Rsv = 3 mm, a to 

při lisovacím tlaku p = 70 MPa. Při takto nastavených parametrech dosahuje maximální 

hloubka prolisů hodnoty 3,7 mm s maximáním ztenčení plechu 28 %, čemuž odpovídá 

minimální tloušťka 0,345 mm. 

Pro jehlanovitý povrch o vrcholovém úhlu 60° byly testovány dvě tloušťky výchozího 

materiálu. Při použití plechu tloušťky 0,478 mm (jmenovitá tloušťka 0,5 mm) nedovolují 

simulací zjištěné bezpečné parametry (R = 2,5 mm a p = 64 MPa) vylisování struktury do 

potřebné hloubky alespoň 3,5 mm. Maximální možná bezpečná hloubka prolisů byla v tomto 

případě simulací stanovena na 3,4 mm. Proto bylo v dalším přikročeno k analýze 

hydroformování se jmenovitou tloušťkou výchozího materiálu 0,8 mm (reálná zjištěná 

tloušťka 0,787 mm). Pro danou reálnou tloušťku plechu byly simulací stanoveny optimální 

hodnoty hydroformovacího procesu, jako: R = 2 mm,  Rsv = 3 mm a p = 65 MPa. Uvedené 

parametry vedou k vylisování jehlanovité struktury až do hloubky 4,2 mm, při maximáním 

ztenčení materiálu 29,2 %, tj. minimální tloušťka výlisku 0,557 mm. 

Lze tedy konstatovat, že provedenými optimalizačními analýzami systémem MKP byly 

prokázány možnosti vylisování potřebných strukturovaných povrchů s jehlanovitými 

elementy. Tento fakt byl pro oba výše uvedené typy strukturovaných povrchů ověřen 

lisováním vzorků dle navržených parametrů v navrženém lisovacím přípravku. Práce tak 

přinesla nové poznatky v oblasti hydroformování prostorově komplikovaných výlisků a jejich 

optimalizace s použitím numerické simulace. V rámci řešení dizertační práce byly 

analyzovány unikátní tvary strukturovaných povrchů, jejichž výroba dosud nebyla daným 

systémem řešena. Získané výsledky tak lze hodnotit za přínosné nejen pro teoretickou oblast 

výzkumu ale i pro praxi. 

Z hlediska uplatnění výsledků předkládané dizertační práce a perspektiv dalších prací je 

nutné zmínit, že výzkum lisování prostorových struktur pokračuje vývojem a výrobou 

výsledné koncepce solárního absorbéru se strukturovaným povrchem, a to segmentovým 

řešením, kdy se absorbér skládá z více segmentů opatřených přímo protékanými 

meandrovitými částmi, jež jsou vzájemně propojeny. V zásadě tak lze vytvořit libovolně 

velkou absorpční plochu. V navazujícím výzkumu bude též zkoumáno uplatnění 

strukturovaných povrchů při výrobě sendvičových panelů či částí karoserií zvyšujících jejich 

celkovou tuhost. 
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ABSTRAKT 

ŘIHÁČEK Jan: Využití hydroformingu při vytváření strukturovaného povrchu solárního 

panelu. 

 

Dizertační práce pojednává o využití technologie hydroformování pro výrobu nového typu 

solárního absorbéru disponujícího přímo protékanou meandrovitou strukturou 

a strukturovaným povrchem tvořeným jehlanovitými elementy. Jako materiál pro výrobu 

absorbérů je použita austenitická korozivzdorná ocel X5CrNi18-10. V úvodu práce je 

provedena literární rešerše zaměřená především na jednotlivé metody technologie 

hydroformování, jejich použití pro danou problematiku, stanovení tvářecích limitů 

a využitelnost numerických simulací. Na základě provedené literární studie byla navržena 

technologie výroby s využitím paralelního hydroformování a tato optimalizována numerickou 

simulací v prostředí ANSYS. Z provedených výpočtů a materiálových testů byly stanoveny 

parametry hydroformování pro dvě varianty strukturovaného povrchu tvořeného 

jehlanovitými dutinami s vrcholovým úhlem 90° a 60°. 

 

 

 

ABSTRACT 

ŘIHÁČEK Jan: Utilization of Hydroforming Hechnology to Create a Structured Surface of 

Solar Panel. 

 

The doctoral thesis deals with utilization of hydroforming technology for manufacturing of 

a new type of solar absorber, which has directly flow meandering structure and a structured 

surface consisting of pyramidal elements. Austenitic stainless steel X5CrNi18-10 is used as 

a material for absorbers production. At the beginning of the thesis, a literary research is 

performed, which is focused on particular methods of hydroforming technology, their 

applicability for this problem, forming limits determination and usability of numerical 

simulation. Based on the literature study, the production technology was developed by using 

parallel hydroforming technology and it was optimized by using a numerical simulation in the 

ANSYS software. Hydroforming parameters for two variants of the structured surface with 

pyramidal cavities with apex angle of 90° and 60° were determined from the calculations and 

the material tests. 

 

 


