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ABSTRAKT 

CHRZ Jan: Posouzení vlivu zahřívání nástroje na proces tažení v hromadné výrobě. 
 
Práce představuje literární studii, která se věnuje plošnému tváření. Konkrétně je zaměřena 

na technologie související s problematikou lisování – stříhání, ohýbání a tažení. Dále se zabývá 
velkosériovou výrobou tvarově složitých výlisků, která je v dnešní době ve velké míře 
podporována výpočetní technikou (simulace tvářecího procesu, kinematiky linky, zatížení 
nástroje), a ohřevem tvářecího nástroje. Ohřev tvářecích nástrojů je převážně způsoben třením 
mezi nástrojem a polotovarem. Snižuje životnost nástroje a kvalitu výlisku. Ohřev nelze 
odstranit, ale lze ho zmírnit použitím maziv pro snížení tření a chlazení nástroje, pomalejší 
výrobou nebo použitím temperovaného nástroje.  

Klíčová slova: lisování, tváření, velkosériová výroba, ohřev tvářecích nástrojů, tření. 

ABSTRACT 

CHRZ Jan: Assessing the influence of tool warming on the mass production process. 
 
The work introduces literary study, which is devoted to sheet forming. Particularly to 

technologies connected with problem of pressing – blanking, bending and drawing. Further it 
is aimed at mass production of mouldings complicated in shape, which is nowadays supported 
by computer technologies (simmulation of sheet forming process, kinematics of the line, burden 
of the tool) and on warming of the tool.  Warming of sheet formoning tools is predominatly 
caused by friction between the tool and semiproduct. It decreases lifetime (longevity, operable 
life, usable life) and quality of the moulding. Warming could not be elimitated, but could be 
moderated by use of lubricant for friction decrease and tool cooling, slower production or use 
of tempered tool. 

Keywords: pressing, sheet forming, mass production, forming tools warming, friction. 
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ÚVOD [1, 2, 3, 4] 
Tváření je velice komplexní obor, který zahrnuje řadu technických oborů – chemii, fyzikální 

chemii, materiálové inženýrství, pevnost pružnost a plasticitu. Technologie tváření slouží 
ke tvarování součástí a ke zlepšení mechanicko-fyzikálních vlastností polotovaru. Je to velice 
produktivní technologie, která šetří materiál, energii a je vhodná převážně pro sériovou výrobu. 
Samotná výroba je velice rychlá, ale nástroje a stroje jsou drahé. Oproti sváření a odlévání lze 
uspořit 10 až 50 % materiálu a oproti obrábění 20 až 80 %. 

Touto metodou lze vyrábět jednoduché součásti (podložky, obaly sprejů), ale i členité, 
složité a velice namáhané součásti (karoserie aut, ojnice, vačkové hřídele). Tváření lze rozdělit 
na objemové (změna průřezu výchozího polotovaru) a plošné (bez změny tloušťky výchozího 
polotovaru).  

Technologie plošného tváření je nejvhodnější pro výrobu součástek jako jsou dřezy (obr. 1) 
a karoserie automobilů (obr. 2) a další hluboké, hromadně vyráběné výrobky s tenkou stěnou a 
komplikovaným tvarem. Jejich výroba (lisování) je kombinace stříhání, ohýbání a tažení. 
Při jejich lisování má nejvýznamnější roli tažení, a proto mu je věnována stěžejní část této 
bakalářské práce. 
 

  Obr.  2 Karoserie [4] 

Obr.  1 Dřez FRANKE [3] 
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1 PLOŠNÉ TVÁŘENÍ [1, 2, 5] 
Technologie plošného tváření spočívá ve změně tvaru výchozího materiálu bez odběru třísek 

a bez podstatné změny tloušťky, u kterého zůstává rovinný stav napjatosti. Tato technologie 
zahrnuje: 
 stříhání, 
 ohýbání, 
 tlačení, 
 tažení, 
 tváření nekonvenčními způsoby. 
Tato bakalářská práce je zaměřena pouze na konvenční způsoby tváření, které se nejčastěji 
používají při velkosériové výrobě. 
 
1.1  Podstata tváření [1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 

Pro pochopení podstaty tváření kovů je důležitá znalost jejich struktury. Kovy nejčastěji 
krystalizují v krychlové nebo šesterečné soustavě (obr. 3), ale jejich uspořádání není nikdy 
dokonalé, v krystalové 
mřížce je řada poruch. 
Tyto poruchy vznikají 
při krystalizaci a 
zpracování kovů. 
Pro nás nejdůležitější 
porucha krystalové 
mřížky se nazývá 
dislokace. Dislokace 
jsou čarové poruchy a 
dělí se na hranové a 
šroubové. Hustota dislokací má vliv na pevnost. 
 Deformace vznikají působením sil na součást. Tyto síly mohou způsobit deformaci nebo 

při překročení určité meze ( !) porušení. Existují dva typy deformací (obr. 4) – elastická 
("#$) a plastická ("%$). Dokud napětí vyvolané silami 

nepřekročí mez kluzu, tak se jedná o elastickou 
deformaci (po odlehčení má těleso stejný tvar), 
ale pokud mez kluzu překročíme, tak začne vznikat 
plastická deformace. Plastická deformace je ta část 
deformace, která po odlehčení nevymizí. 

Na deformaci se také lze dívat jako na změnu tvaru 
krystalové mřížky (obr. 5). Při elastické deformaci se 
po odlehčení atomy vrátí do původní polohy. Plastická 

část představuje trvalé posunutí atomů o vzdálenost 

větší, než je jejich mřížková 
konstanta. Takto se pohybuje 
celá vrstva atomů 
současně. Tento pohyb, 

 
 

 

Obr.  3 Krystalové mřížky [9] 
HCP - šesterečná  FCC - krychlová BBC - krychlová 

 ! 
  %&,( 

"#$ 
 

"%$ 

)  

" 
 

Obr.  4 Tahová zkouška [8] 

Obr.  5 Mechanismy plastické deformace [10] 
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který je nazýván kluz, představuje základní mechanismus plastické deformace. Dalším 
mechanismem plastické deformace je dvojčatění – řady atomů se natočí proti sobě ve směru 
posuvu a jsou symetrické k rovině dvojčatění.  

Kluz probíhá přednostně ve 
vhodně orientovaných 
krystalografických rovinách a 
nejsnadněji k němu dochází 
v nejhustěji obsazených 
rovinách a zejména v těch, které 
svírají s působící silou úhel 45°. 

Velikost deformace hranolu, 
který je zobrazen na obr. 6, 
o počátečních rozměrech l0, h0, 
b0 může být vyjádřena jako 
absolutní změna rozměrů Δl, 
Δh, Δb, poměrná deformace εl, 
εh, εb nebo skutečná deformace 
φl, φh, φb. Tyto deformace lze 
vypočítat podle následujících 
vztahů: 

 ε+ = Δll& , ε/ = Δhh& , ε1 = Δbb& , (1.1) 

   
 φ+ = ln(1 + ε+) , φ/ = ln(1 + ε/) ,  φ1 = ln(1 + ε1)      (1.2) 

 
Ze zákona zachování objemu platí:  
 ε+ + ε/ + ε1 = 0   (1.3) 
 φ+ + φ/ + φ1 = 0  (1.4) 

 
Vyjádření pomocí poměrných deformací je dostatečně přesné jen pro malé stupně 

deformace. Jelikož se většinou pracuje s velkými deformacemi, tak se deformace vyjadřuje 
pomocí skutečné deformace. 

 Rychlost deformace lze vyjádřit jako přírůstek deformace za čas: ε̇ = <=<>. Tento přírůstek 

lze vyjádřit jako změnu rozměru tělesa x: ε = <?? . Po dosazení a následných úpravách 
dostaneme vztah: 

 "̇ = @AB   (1.5) 

 kde: "̇ – rychlost deformace [s-1]  
 @A – rychlost pohybu nástroje [m.s-1]  
 B – rozměr tvářeného tělesa [m]  

 Plastická deformace vzniká, pokud smykové napětí přesáhne kritickou hodnotu a řídí se 
zákony plastické deformace: 

o Zákon zachování objemu - při plastické deformaci zůstává objem konstantní: 
 D& = D   (1.6) 

 E& ∙ ℎ& ∙ H& = E ∙ ℎ ∙ H  (1.7) 
 kde: D – objem po deformaci [mm3]  
 D& – počáteční objem [mm3]  

o Zákon nejmenšího odporu - plastická deformace se vždy šíří ve směru nejmenšího 
odporu (kolmo k volnému povrchu). 

Obr.  6 Tvarová a rozměrová deformace hranolu [2] 

h & h A Δb
 

b A b b & 

Δh
 

Δl 

h 

l& 

l lA 
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o Zákon neodlučitelnosti elastických deformací - plastické deformaci vždy předchází 
elastická deformace a proto tvářená součást vždy po vyjmutí z nástroje změní tvar 
(odpruží). Za toto odpružení může elastická deformace, která po odlehčení vymizí. 

o Zákon přídavných napětí a nerovnoměrnosti deformace - při reálné tvářecí operaci 
jsou napětí i deformace rozloženy nerovnoměrně. Tato nerovnoměrnost je 
způsobena nehomogenitou materiálu, tvarem součásti a třením na kontaktních 
plochách mezi tvářenou součástí a nástrojem. Tyto skutečnosti vyvolávají přídavná 
napětí, která vedou ke zvýšení deformačních odporů a snížení plastičnosti. 

 Zpevnění je jev, ke kterému dochází při kluzu. Dislokace se pohybují a mohou se zachytit 
o překážky nebo se zaklesnout do sebe. To může vést až k zastavení jejich pohybu. K další 
plastické deformaci je potřeba zvýšit napětí, aby se zachycené deformace uvolnily nebo aby 
se rozpohybovaly volné dislokace v jiných kluzných rovinách. Tomuto zvyšovaní odporu 
při plastické deformaci říkáme deformační zpevnění. 

Při tváření kovu za studena dochází ke zpevnění a tím i k růstu tvrdosti, pevnosti, meze 
kluzu a snížení tažnosti a vrubové houževnatosti. 

 Zotavení a rekrystalizace jsou procesy, při kterých jsou materiálu navráceny vlastnosti 
(ohřátím na danou teplotu), které měl před zpevněním. 

Vlastní rekrystalizaci předchází tzv. zotavení. Zotavení probíhá při absolutní teplotě    T = (0,35 až 0,4) ∙ O! (O![°R]). Uvolňují se některé zakotvené dislokace, mění se jejich 
uspořádání a snižuje se počet jejich anihilací. Díky tomu se některé fyzikálně mechanické 
vlastnosti pozměňují směrem ke stavu před tvářením, mechanické vlastnosti jsou téměř 
nezměněny a snižuje se vnitřní pnutí.  Na rozdíl od rekrystalizace nedochází k žádným 
změnám struktury. 

Při rekrystalizaci se mění struktura kovu, ale bez změn modifikace (mřížky). Materiál se 
musí ohřát na rekrystalizační teplotu T = 0,4 ∙ O! (O![°R]). Po rekrystalizaci je nová 
struktura bez známek deformace a vlastnosti se velice blíží vlastnostem materiálu před 
tvářením. Rekrystalizace spočívá ve vytvoření zárodku a následném růstu zrn. Při malém 
počtu zárodků je výsledná struktura hrubozrnná a naopak při velkém počtu zárodků je 
jemnozrnná. Počet zárodků je ovlivněn stupněm deformace. Při vysokém stupni deformace 
je vyšší teplota rekrystalizace a v jejím důsledku vzniká více zárodků, ale pokud bude teplota 
při rekrystalizaci moc vysoká, tak bude výsledná struktura hrubnout. 

 Napětí vzniká působením vnějších sil na deformovaný materiál a je obecně definováno: 
 ) = TU  (1.8) 

 kde: σ – napětí [Pa]  
 W– síla [N]  
 X– plocha, na kterou síla působí [m2]   

Síly působící na těleso vyvolávají uvnitř tělesa napjatost, kterou lze obecně 
charakterizovat devíti složkami napětí. Jsou to normálová napětí: σx, σy, σz a smyková napětí: 
τxy, τyx, τyz, τzy, τxz, τzx. Při vhodném pootočení souřadných os dosáhnou normálová napětí 
maxima a naopak smyková napětí jsou nulová. Tato normálová napětí nazýváme hlavní 
normálová napětí a označujeme je – σ1, σ2, σ3. 
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Každé z hlavních normálových napětí 
může být σ > 0, σ < 0, σ = 0. V závislosti na 
počtu napětí pak může být napjatost 
prostorová – žádné z napětí (σ1, σ2, σ3) není 
rovno nule, rovinná – jedno z hlavních 
normálových napětí je nulové, jednoosá – je 
pouze jedno hlavní normálové napětí, které 
se nerovná nule. Při reálných tvářecích 
procesech se vyskytuje pouze rovinná 
(zpracování plechu) a prostorová napjatost 
(válcování, protlačování, kování, stříhání). 
Schémata napětí jsou na obr. 7.  

 Deformační odpor lze definovat jako 
odpor proti plastické deformaci. 
Při tváření musí být napětí působící na 
těleso větší, než je deformační odpor )Y.Velikost deformačních odporů je velice důležitá pro výpočet tvářecí síly a návrh 
technologie tvářecích operací. Deformační odpor můžeme vyjádřit jako: 

 )Y = )% + Z [ (1.9) 

 kde: )% – přirozený deformační odpor [MPa]  
 ∑ [ – další odpory (vliv tření, geometrie…) [MPa]  

Přirozený deformační odpor je vnitřní pevnost kovu, která závisí na velikosti deformace, 
rychlosti deformace a teplotě (při obvyklých podmínkách je vliv rychlosti deformace malý 
– zanedbává se). Jeho velikost se většinou zjišťuje z tlakové zkoušky: 

 )% = ] ∙ ε^ ∙ ε!̇_       (1.10)  
 kde: ] – materiálová konstanta [-]  
 ` – exponent deformačního zpevnění [-]  

 
ab – exponent citlivosti deformačního odporu na rychlosti deformace [-] 
 

1.2  Stříhání [1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15] 
Stříhání je jediná operace tváření, při které dojde k porušení soudržnosti materiálu 

při namáhání nad mezí pevnosti. V této 
bakalářské práci není popsáno prosté stříhání 
(stříhání pomocí nůžek – tabulových, 
kotoučových a se skloněnými noži), ale pouze 
stříhání na lisech, které přímo souvisí 
s problematikou lisovaní. Nástroj (obr. 8) je 
tvořen střižnicí a střižníkem, hotový výrobek se 
nazývá výstřižek a polotovarem bývají plechy. 
Proces střihu lze rozdělit do tří fází. V první fázi 
je polotovar elasticky deformován. Střižník 
vniká do 5 až 8 % jeho tloušťky (dle 
mechanických vlastností materiálu) a plech se ohýbá. Ve druhé fázi napětí překračuje mez kluzu 
a dochází k plastické deformaci polotovaru. Hloubka vniku střižníku je 0 až 25 % jeho tloušťky. 
Ve třetí fázi napětí překračuje mez pevnosti ve střihu. Na hranách střižníku a střižnice vznikají 
trhlinky, které se rychle prodlužují. Postupně dochází k jejich propojení a následnému oddělení 
výstřižku.  
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Obr.  7 Schémata napětí [2] 
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Obr.  8 Stříhání [15] 
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Střižník vnikne do 10 až 60 % tloušťky materiálu (záleží na mechanických vlastnostech a 
geometrii nástroje). Střižná plocha se skládá z několika pásem (obr. 9) – pásmo pružné 
deformace (I), plastický střih (II), pásmo lomu (III, V), pásmo otěru (IV). Tento proces je 
ovlivněn mechanickými vlastnostmi materiálu, velikostí střižné vůle a rychlostí stříháni.  

U tvrdého a křehkého materiálu 
proběhne oddělení téměř 
okamžitě a u měkkého a 
houževnatého materiálu je 
tvorba trhlinek velice pomalá. 
Při velké nebo malé střižné vůli 
se na rozdíl od normální vůle 
trhlinky nesetkají a díky tomu je 
plocha střihu nerovná. 
Se zvyšující se rychlostí se 
zmenšuje velikost elastického 
pásma a deformačně 
zpevněného pásma. 

 Střižná síla se vypočítá ze vztahu: 
 We = `A ∙ Xe ∙ fe (1.11) 

 kde: We – střižná síla [N]  
 `A – koeficient otupení střižných hran [-]  
 Xe – stříhaná plocha [mm2]  
 fe – pevnost materiálu ve střihu = střižný odpor [MPa]  

 Xe = E ∙ (g − ℎe) ≅ E ∙ g (1.12) 
 kde: s – tloušťka materiálu [mm]   
 ls – délka střihu [mm]  
 hs – hloubka vniknutí [mm]  

Její průběh je ukázán na obr. 10. Střižná síla v pásmu elastické (hel) i plastické (hpl) 
deformace roste, protože dochází k deformačnímu zpevnění. Klesá při vzniku prvních 
trhlinek – nástřihu do hloubky hs. Po porušení materiálu (ve tvaru „S“ křivky) střižná síla 
značně klesá, ale díky tření v otvoru ve střižnici a mezi oddělenými plochami neklesne 
na nulu.  
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Obr.  10 Střižná síla [2] 

Obr.  9 Střižná plocha [8] 
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Ze střižné síly lze vypočítat střižnou práci z následujícího vztahu: 
 je = k ∙ We ∙ g (1.13) 

 kde: k – součinitel plnosti [-]  
 je – střižná práce [J]  

 Střižný odpor fe je závislý na konstrukci nástroje, podmínkách stříhání, tvaru a rozměru 
křivky střihu (se zvětšujícím se rozměrem výstřižku fe klesá), velikosti střižné vůle, 
rychlosti stříhání (se vzrůstající rychlostí fe roste), tření, mazání, stavu střižných hran, 
mechanických vlastnostech materiálu a jeho tloušťce (se zvětšující se tloušťkou fe klesá). 
Literatura uvádí, že fe = 0,77 ∙  !, lze ho také vypočítat z několika vztahů: 

 τn = FnSn  (1.14)  

 kde: τn  – střižný odpor [MPa]    
 τn = qrst∙nbut + 0,6w ∙ Rr  (1.15)  
 kde: yeA – průměr výstřižku [mm]   
 mnA – koeficient závislý na  {n, při optimální vůli m = 1,2 [-] 
 v – střižná vůle [mm]   

 Střižná vůle je součet oboustranných mezer ae `¦H} (̃ mezi střižnicí a střižníkem (obr. 11) a 
musí být ve všech místech stejná. Má vliv na střižný 
odpor, kvalitu střižné plochy a trvanlivost střihadla. 
S její vzrůstající velikostí klesá střižná síla i práce. 
Proto je optimální vůle taková, při které je minimální 
střižná síla a zároveň je dosažena požadovaná jakost 
střižné plochy.  Velikost střižné vůle a oboustranné 
mezery lze stanovit ze vzorců: 

a) pro plechy, kde g ≤ 3 aa 

b) pro plechy, kde s > 3 aa 
 ae = @2 = (1,5 ∙ ]e ∙ g − 0,015) ∙ 0,32 ∙ ‘fe  (1.17) 

 Přesnost výstřižků závisí na konstrukci nástroje, přesnosti a stavu střihadla, druhu a stavu 
stříhaného materiálu a na tloušťce, většinou bývá o 3 stupně nižší, než je přesnost nástroje 
(nástroj IT 7 – výstřižek IT 10). Výstřižky lze dělit podle přesnosti do třech skupin: 
o výstřižky zhotovené s nižší přesností (IT 14 až IT 16),  
o výstřižky zhotovené se střední přesností (IT 11 až IT 12), 
o výstřižky zhotovené se zvýšenou přesností (IT 6 až IT 9).  

 Střižníky a střižnice se konstruují tak, aby nástroj vyrobil maximum výstřižků 
s předepsanou tolerancí. Toho je dosaženo vyrobením nástroje s minimální předepsanou 
vůlí (opotřebením nástroje se zvětšuje). Při vystřihování je rozměr součásti shodný se 
střižnicí. Střižník je zmenšen o střižnou vůli.  Při děrování je rozměr otvoru shodný se 
střižníkem. Střižnice je zvětšena o střižnou vůli. 

Přídavek na opotřebení nástroje je pro výstřižky zhotovené s nižší a se střední přesností: 
 |~ = 0,8 ∙ |¢ (1.18) 

 kde: |~ – přídavek na opotřebení nástroje [mm]  
 |¢ – úchylka vystřihovaného tvaru [mm]  

                ae = (̃ = ]e ∙ g ∙ 0,32‘fe                        (1.16) 

               kde: ae – součet oboustranných mezer [mm] 
             cs – koeficient závislý na stupni střihu [-] 

@2 
 

∅ye − @ 

∅ye 
 

  Obr.  11 Střižná vůle [2] 
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A pro součásti se zvýšenou přesností je: 

 |~ = |¢  (1.19) 
   
Rozměry střižníku y⁄ a střižnice ƒe se při vystřihování výstřižků s nižší a se střední 

přesností stanoví: 
 y⁄ = (ƒe − @) − §k (1.20) 
 kde: y⁄ – rozměr střižníku [mm]  
 ƒe – rozměr střižnice [mm]  
 pk – přídavek na zhotovení střižníku [mm]  
  ƒe = (y − 0,8|¢) + §g   (1.21) 
 kde: ps – přídavek na zhotovení střižnice [mm]  
Rozměry střižníku y⁄ a střižnice ƒe se při děrování výstřižků s nižší a se střední přesností 

stanoví: 
  y⁄ = (y + 0,8|¢) − §k  (1.22) 
  ƒe = (y⁄ + @) + §g (1.23) 

 Postupové vystřihování (obr. 12) je technologie, která se používá u součástí, které nelze 
vystřihnout najednou. Proto se výrobky zhotovují ve více krocích. Postup vystřihování se 
volí dle otvorů uvnitř 
výrobku (umístění, 
vzájemných vzdáleností 
a vzdáleností od obvodu 
výstřižky), tloušťky, 
materiálu a složitosti 
tvaru obvodu výstřižku. 
Polotovary jsou svitky 
nebo pásy plechu. Pásy 
se stříhají z tabulí tak, 
aby bylo co nejméně 
odpadového materiálu. Součásti jsou kontinuálně vystřihovány z pásů/svitků také tak, aby 
bylo využití materiálu co největší. Výrobky jsou hotové součásti nebo polotovary pro další 
zpracování.   
 

1.1.1 Přesné stříhání [1, 2, 16, 17, 18] 
Přesné stříhání spočívá ve výrobě rovinných výstřižků s vysokou přesností (IT 6 až IT 8 – 

například díly hodinek) a jakostí 
stříhaných ploch (hladká, kolmá 
k rovině plechu). Existuje několik 
metod přesného stříhání – stříhání se 
zaoblenou střižnou hranou (polotovar 
je částečně tvářen), stříhání se 
zkoseným přidržovačem, 
přistřihování (oddělení malých 
přídavků), kalibrování (nedochází 
k oddělení materiálu) a stříhání 
s tlačnou hranou. Nejčastěji se 
používá metoda stříhání s tlačnou 
hranou (obr. 13). Střižná plocha je 
tvořena pouze pásmem plastického 
střihu.  

1. krok 
 

2. krok 
 

3. krok 
 

Obr.  12 Postupové vystřihování [2] 
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Obr.  13 Přesné stříhání [5] 
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Dosahuje se drsnosti Ra = 0,4 až 1,6 µm a úchylky kolmosti střižné plochy (g = 4 aa) 0,01 
až 0,02 mm. Oproti běžnému stříhání je střižná vůle minimální a také je použit vyhazovač a 
tlačné hrany (1 nebo 2), které mohou být umístěny na přidržovači, střižnici nebo na obou 
částech.  

V první fázi je plech sevřen mezi přidržovač a střižnici (tlačná hrana je zalisována 
do plechu). Poté je současně sevřen střižníkem a vyhazovačem. V další fázi je materiál stříhán, 
přičemž je vyhazovačem zabráněno průhybu materiálu.  Tlačná hrana vytváří přídavné tlakové 
napětí ∆)c, které působí ve stejném směru jako )c. Jako reakce vzniká pod břitem normálové 
tlakové napětí, které uzavírá trhliny a zabraňuje vzniku pásma utržení. 

 
1.1.2 Stříhání malých otvorů [1, 2] 

Stříhání malých otvorů je děrování otvorů s průměrem 0,3 ∙ g až g, u kterých není možné 
použít obvyklou technologii vystřihování. Střižník musí být dostatečně pevný a musí být 
zajištěno jeho vedení, aby se zabránilo ztrátě stability jeho volného konce. Tlak přidržovače 
musí být velký. Větší část operace je dopředné protlačování a až na konci se jedná o stříhání.  

 
1.3  Ohýbání [1,2, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 19, 20] 

Ohýbání (obr. 14) je proces, při kterém je materiál trvale deformován (rovnán nebo ohýbán) 
bez podstatné změny průřezu. Hrana ohybu by měla ležet kolmo na vlákna ohýbaného 
materiálu. Vrstvy materiálu se na vnější straně ohýbaného materiálu natahují (tahové napětí a 
deformace) a na vnitřní straně stlačují (tlakové napětí a deformace). Mezi nimi leží vrstva, která 
se nenatahuje ani nestlačuje. Tato vrstva se nazývá neutrální vrstva. 
 Neutrální vrstva deformace je velice důležitá pro návrh výchozího polotvaru a určení 

minimálního poloměru zaoblení. Při volném ohybu (na velký poloměr,  &/s > 12), 
prochází neutrální vrstva středem materiálu a její poloměr lze vypočítat z následujícího 
vztahu: 

Obr.  14 Ohyb [2] 
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 « =  & + g2 (1.24) 

 kde: « – poloměr neutrální vrstvy [mm]  

 
 &– poloměr ohybu [mm] 
  

Při ostrém ohybu (na malý poloměr,   &/s≤ 6), který většinou nastává při lisování, se 
mění tloušťka ohýbaného materiálu a neutrální vrstva se posouvá na stlačenou stranu. Její 
poloměr lze vypočítat: 

 « =  & ∙ ( −  &)2 ∙ ‹› ∙ ‹fi  (1.25) 

 kde: ‹› – koeficient ztenčení (= s1/s) [-]  

 
‹fi – koeficient rozšíření (= b1/b) [-] 
R – vnější poloměr ohybu [mm]  

Při zpracování širokých pásů plechu se poloměr neutrální vrstvy určuje ze vztahu: 
 « =  & + B~ ∙ g (1.26) 

 kde: B~ – koeficient posunutí neutrální vrstvy [-]  
 Délka výchozího polotovaru se určuje z poloměru ohybu neutrální osy, délek oblouků 

v ohybech a délek rovných částí. Délka oblouku se vypočítá z poloměru neutrální vrstvy a 
stanoví se: 

 E& = fl«“180 (1.27) 

 kde: E& – délka výchozího polotovaru [mm]   
Pro ohyb o 180 ° se délka oblouku vypočítá: 

 E& = 0,5 ∙ g ∙ fl (1.28) 
Celková délka výchozího polotovaru se pak stanoví jako: 

 ‒ = Z E& + Z †~  (1.29) 
 kde: L – celková délka výchozího polotovaru [mm]   
 †~– délka rovné části [mm]  

 Ohybový moment se při ohýbání mění. Při dosažení kritické hodnoty napětí )⁄ =  # ho lze 
vypočítat ze vztahu: 

 ‡}#$ = H ∙ g(6 ∙ )⁄  (1.30) 

 kde: ‡}#$ – elastický ohybový moment [N.mm]  
 H – šířka plechu [mm]  
 )⁄ – mez kluzu [MPa]  

Při dalším ohýbání roste ohybový moment a plastická deformace se rozšiřuje. Ve chvíli, 
kdy se plastická deformace rozšíří po celé tloušťce, je dosaženo maximálního ohybového 
momentu: 

 ‡}%$ = H ∙ g(4 ∙ )⁄  (1.31) 

 kde: ‡}%$ – plastický ohybový moment [N.mm]  
Ohyb širokých pásů plechu je specifický v tom, že u něj nedochází k deformaci ve směru 

šířky ("( = 0) a )c = 0. Z toho vyplývá (dle podmínky plasticity): 
 )A = (√c ∙ )⁄  (1.32) 
Po dosazení do rovnic lze ohybové momenty širokých pásů plechu vypočítat: 

 ‡}#$ = ¶∙e•‚ ∙ (√c ∙ )⁄  (1.33) 

 ‡}%$ = ¶∙e•„ ∙ (√c ∙ )⁄  (1.34) 
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 Ohýbací síla a práce pro ohyb plechu do tvaru „V“ se stanoví z momentové rovnováhy 
pro vnější a vnitřní síly. Při ohybu do „V“ lze polotovar chápat jako nosník na dvou 
podporách, na který uprostřed působí síla W&.  
    Moment vnějších ohybových sil lze vypočítat: 

 ‡} = 14 ∙ W& ∙ Ẽ (1.35) 

 kde: ‡} – moment vnějších ohybových sil [N.mm]  
 W& – síla pro ohyb plechu [N]  
 Ẽ – vzdálenost podpor při ohybu [mm]  
Z momentové rovnováhy (‡}%$ = ‡}) lze vyjádřit sílu pro ohyb plechu jako: 

 W~ = 2√3 ∙ H ∙ g( ∙  #Ẽ  (1.36) 

V reálném procesu musí být zahrnuto tření a kalibrace, proto se celková ohýbací síla 
na konci procesu vypočítá ze vztahu: 

 W~” = W~ + W»ř + W⁄‰$ = W& + 0,3 ∙ W& + ¿ ∙ X⁄  (1.37) 
 kde: W~” – celková ohýbací síla [N]  
 W»ř – třecí síla [N]  
 W⁄‰$ – kalibrovací síla [N]  
 ¿ – kalibrační tlak (30 až 150 MPa) [MPa]  
 X⁄ – kalibrovaná plocha v průmětu kolmém na směr pohybu ohýbacích  
        čelistích [mm2] 
Práce nutná k ohybu se vypočítá jako součin dráhy ho, na které síla působí, a průměrné 

hodnoty celkové síly (přibližně odpovídá 50 % max. síly) dle vztahu: 

 j~ = 12 ∙ W~” ∙ ℎ~  (1.38) 

 kde: j& – práce nutná k ohybu [J]  
 ho – dráha, na které působí síla [m]  

 Minimální poloměr ohybu je takový poloměr, při kterém ještě nedojde k porušení krajních 
vláken tahové strany. Porušení nastává, pokud tečné napětí v krajních vláknech dosáhne 
meze pevnosti. Trvalou maximální deformaci lze vyjádřit jako: 

 "»!‰́ = $t̂$¯$¯ = ̆∙̇̂̈∙̇̈∙̇ = (̆¯̊¸̨̋e)̂q̆¯̊¸̨̋u•wq̆¯̊¸̨̋u•w = e(∙̆¯̊¸̨̋e  (1.39) 

 kde: "»!‰́ – maximální trvalá deformace [-]  
  &!̌^ – minimální poloměr ohybu [mm]   
Poté lze vyjádřit minimální poloměr ohybu: 

  &!̌^ = e( ∙ q A̶Æ̊ªŁ − 1w = ]~ ∙ g  (1.40) 
 kde: ]~ – součinitel materiálu [-]  

 Maximální poloměr ohybu je takový poloměr, při kterém dochází k počínající plastické 
deformaci v krajních vláknech tahové strany. V této chvíli se trvalá minimální poměrná 
deformace rovná poměrné deformaci na mezi kluzu: 

 "»!̌^ = ØŒº = e(∙̆¯̊ªŁ̨e  (1.41) 
 kde: "»!̌^ – minimální poměrná deformace [-]  
  &!‰́ – maximální poloměr ohybu [mm]  
 E – modul pružnosti [MPa]  
Poté lze vyjádřit maximální poloměr ohybu: 

  &!‰́ = g2 ∙ ı ł)⁄ − 1ø (1.42) 
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 Odpružení, tj. změna úhlu ohybu po ukončení působení ohýbací síly, je ovlivněné řadou 
činitelů – elastické vlastnosti materiálu, tloušťka materiálu a poloměr ohybu. Se zvětšujícím 
se poloměrem ohybu a s klesající tloušťkou materiálu se zvětšuje velikost odpružení, 
můžeme je určit z digramů (z praktických zkoušek) nebo ze vztahu: 

 œß- = 0,375 ∙ $©∙̆¬⁄®∙e∙º  (1.43)  
 kde: - – úhel odpružení [°]   
 k~ – koeficient zohledňující polohu neutrální vrstvy [-]   

 Přesnost při ohýbání bývá IT7 až IT8 a závisí na tvaru a rozměru ohýbané součásti, 
anizotropii materiálu, nestejnoměrnosti tloušťky materiálu, počtu ohybů, kalibrování a 
geometrii a přesnosti ohýbadla. Drsnost povrchu záleží na vstupním polotovaru, geometrii 
ohýbací čelisti, velikosti mezery a&, tloušťce materiálu, mazání a drsnosti povrchu 
ohýbadla. 

 Technologická vůle °± mezi ohýbacími čelistmi je odlišná pro různé technologie ohýbání. 
Při ohýbání stěn pod úhlem ² je: 

 a& = @&2 = g (1.44) 

 kde: a& – mezera při ohýbání [mm]  

 
@& – technologická vůle mezi ohýbacími čelistmi [mm] 
  

Pro ohýbání stěn rovnoběžně s pohybem čelisti s výškou stěny n ≤ 2g je: 
 a& = g!̌^ = ĝ³u  (1.45) 
 kde: g!̌^ – minimální tloušťka [mm]  
 µe – spodní úchylka [mm]  
Pro ohýbání stěn rovnoběžně s pohybem čelisti s výškou stěny n ≥ 3g je možné upravit 

sklon pohyblivé části o 1 až 3° nebo vypočítat mezeru z následujících vztahů: 
pro g < 3 aa 

 a& = g  (1.46) 
     pro g ≥ 3 aa 

 a& = g!‰́ = g̨³½  (1.47) 
 kde: g!‰́ – maximální tloušťka [mm]  
 µ¾ – horní úchylka [mm]  
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1.4  Tlačení [1, 2, 5, 6] 
Princip tlačení spočívá v sevření polotovaru 

(plech, trubka) mezi přítlačnou desku a tvárnici. 
Poté je za rotace polotovar deformován tlačným 
nástrojem (kladkou) a vzniká prostorová dutá 
nádoba (obr. 15). Plastická deformace je 
lokalizována na malý objem, což snižuje 
energosilové parametry a zvyšuje velikost trvalé 
deformace. Tlačením se vyrábí podobné součásti 
jako tažením. Výhody této technologie (oproti 
tažení) jsou výroba vydutých a vypuklých tvarů, 
levný nástroj a možnost zhotovení výrobku 
s nestejnou tloušťkou stěny. Nevýhodou je, že 
dochází k velice intenzivnímu zpevňování, a 
proto bývají součásti po každé operaci žíhány. 
Materiály, které mají dobrou tažnost a malou 
intenzitu zpevnění, jsou zpracovány za studena. 
Pokud jsou hůře zpracovatelné, tak se tváří 
s poloohřevem nebo s ohřevem na kovací 
teplotu.   

 
 

 Tlačení bez ztenčení tloušťky stěny  
Polotovar je upnut mezi čelní plochu tvárnice a přítlačnou desku. Otáčí se a je tlačným 
nástrojem – kladkou přitlačován na tvárnici a získává její vnější tvar. Stupeň deformace 
je dán součinitelem tlačení afi» nebo stupněm tlačení Rfi»: 

 afi» = yƒ (1.48) 

 kde: d –  průměr výrobku [mm]  
 D – průměr polotovaru [mm]  
 Rfi» = Yb  (1.49) 

 Tlačení s redukcí tloušťky stěny funguje na podobném principu jako bez ztenčení stěny, 
akorát tvárnice má tvar komolého kuželu nebo polokulové plochy (tu lze chápat jako velké 
množství kuželů). Polotovar je tlustostěnný a pro součást s proměnnou tloušťkou stěny 
je jeho tloušťka také proměnná. Následně je rozválcován při zachování původního průměru. 
Dosažitelný stupeň deformace lze vyjádřit pomocí redukce tloušťky jako: 

  e = g& − gg ∙ 100% (1.50) 

 kde:  e – dosažitelný stupeň deformace [%]  
 g = g& ∙ sin(α»$)   
 α»$ – polovina vrcholového úhlu kuželové tvárnice [°]  

 Tlačení trubkových polotovarů se používá k redukci tloušťky stěny, prodlužování, tvorbě 
přírub, žeber apod. Existují dva způsoby: 
o dopředné tlačení – trubky mají dno a kladka i tlačený materiál se pohybují stejným 

směrem, 
o zpětné tlačení – trubky nemají dno a tlačený materiál se pohybuje proti směru pohybu 

kladky. 
Tlačením lze nahradit tažení, ale pouze pro malosériovou výrobu rotačních součástí. 

∅y  ∅ƒ   

tvárnice 
přítlačná  
deska 

Obr.  15 Tlačení [2] 

kladka 
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1.5  Tažení [1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 21, 22] 
„Tažení je základní prací tváření, při níž trvalá deformace je příčinou změny rovinné plochy 

v prostorovou uzavřenou plochu.“ [5, s. 102] 
„Tažení je trvalé přetvoření rovinné plochy (plechu) v plochu dutou – prostorovou – duté 

těleso. Tažení je proces, kterým se dosahuje požadovaného tvaru výlisku bez podstatné změny 
tloušťky výchozího materiálu a patří do skupiny tváření plošného.“ [1, s. 122] 

Polotovarem pro tažení jsou zpravidla výstřižky z plechu, ze kterých lze vytvořit prostorové 
objekty různých tvarů. Tyto tvary mohou být rotační (nejjednodušší na výrobu), nerotační, 
hranaté i nesymetrické (nejobtížnější metoda). Výrobkům vyrobených technologií tažení se říká 
výtažky. 

Základní technologie tažení jsou: 
 prosté tažení – bez ztenčení stěny, 
 tažení se ztenčením stěny, 
 zpětné tažení, 
 žlábkování, 
 protahování, 
 tažení neválcových rotačních součástí, 
 rozšiřování a zužování, 
 přetahování. 

 
Tažení většinou probíhá v tažidlech (obr. 16). Tažidlo se nejčastěji skládá z tažníku a tažnice 

a může být doplněno o přidržovač a brzdící žebra.   

 Tažení válcových výtažků bez ztenčení stěny je ukázáno na obrázku 16.  
V průběhu tažení je výstřižek z plechu vtahován tažníkem do tažnice. Příruba se 

zmenšuje a přes hranu tažnice přechází do pláště výtažku. Při tomto přechodu je materiál 
příruby pěchován. Ve vtahující se přírubě působí radiální tahové a tangenciální tlakové 
napětí, mění se tloušťka plechu z g& na gA. Zejména při tažení tenkých plechů může 
tangenciální napětí způsobit nežádoucí zvlnění příruby (zabraňuje se tomu použitím 
přidržovače).  

tažník z 
přidržovač 

 

tažnice plech 
 ∅y 

 ∅ƒA 
 ∅ƒ& 
 

←
 d

rá
ha

 

Ft → 
 g &  

g A  

Obr.  16 Tažení [2] 
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V závislosti na požadované velikosti deformace může tažení probíhat i na více operací, 
kdy polotovarem druhé (a další) operace je válcový výtažek. 

Skutečné deformace lze vypočítat z následujících vztahů: 

 φA = ln Ä _•̨¾Å•̄ Ç ,    φ( = ln q ee¯w ,   φc = ln q bY¯w  (1.51) 

 kde: h – výška výtažku [mm]  
 g& – tloušťka polotovaru [mm]  
 s – tloušťka výrobku [mm]  
 d – průměr výrobku [mm]  
 ƒ& – průměr polotovaru [mm]  
Velikost tažného napětí lze stanovit ze vztahu: 

 )̃ = [()Afi + )»fi + 2)&) ∙ ¦µ̇] ∙ gÉ` (²»)  (1.52) 
 kde: )̃ – napětí v plášti [MPa]  
 )AÊ – radiální tahové napětí v přírubě [MPa]  
 )»fi – napětí vyvolané třením mezi přidržovačem a zesilujícím okrajem  
          příruby [MPa]  
 )& – napětí vyvolané ohybem přístřihu na zaoblené hraně tažnice [MPa] 
 µ – součinitel tření [-]  
 ²» – úhel opásání tažné hrany tažnice [rad]  
Tažná síla W», která nabývá maximální hodnoty v okamžiku (obr. 16), kdy jsou středy 

zaoblení hran tažníku ( »¢) a tažnice ( »#) v jedné rovině a poté začne klesat, se stanoví: 
 W» = )̃ ∙ fl ∙ ye ∙ g&  (1.53) 
 kde: ye – střední průměr výtažku [mm]  
 W» – tažná síla [N]  
Ve zjednodušených technologických výpočtech se vychází ze skutečnosti, že tažná síla 

nemůže být větší než síla, při které dojde k porušení výtažku (odtržení dna): 
 W%řř#» = ]» ∙ fl ∙ ye ∙ g& ∙  ! (1.54) 
 kde: W%řř#» – síla, při které dojde k porušení výtažku [N]  
 ]» – konstanta vyjadřující vliv součinitele tažení a [-]  
  ! – mez pevnosti [MPa]  
Při dalších tazích musí být tažná síla i-tého tahu W»̌menší než: 

 W%řř#» = fl ∙ yě ∙ g& ∙  !   (1.55) 
Stanovení velikosti polotovaru vychází ze zákona zachování objemu. Pro tažení bez 

ztenčení stěny se vychází z rovnosti ploch. Tyto plochy se u výtažků z tenkého plechu 
počítají z vnějších rozměrů a u výtažků z tlustých plechů ze středního rozměru tloušťky 
plechu. 

Průměr polotovaru pro válcové výtažky se tedy vypočítá: 

 ƒ& = Ë„UÌ   (1.56) 

Dále se polotovar zvětšuje o přídavek na cípatost (nerovnoměrný okraj výtažku) podle 
počtu tažných operací (první operace 3 %, každá další 1%) 

Dosažitelná velikost deformace (přetvoření) je v každé tažné operaci limitována 
tvárnými vlastnostmi plechu. Toto přetvoření lze vyjádřit součinitelem tažení a (nebo 
stupněm tažení R): 

 a = bY¯   (1.57) 
 kde: m – součinitel tažení [-]  
 R = A! = Yb̄   (1.58) 

 kde: K – stupeň tažení [-]  
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Součinitel tažení je ovlivněn materiálem, kvalitou a poměrnou tloušťkou plechu, 
geometrií tažnice, technologií a podmínkami tažení. Pokud známe minimální dosažitelné 
součinitele tažení, můžeme pomocí nich určit počet tažných operací: 

 aÍ = aA ∙ a( ∙ ac ∙ … ∙ a^ = btY¯ ∙ b•bt ∙ bÏb• … ∙ bY¯ = bY̋¯  (1.59) 
 kde: aÍ– celkový požadovaný součinitel tažení [-]  
 aA, a(, ac … a^ – minimální dosažitelné součinitele pro 1- ní až n - tý tah 
Poté, co je určen počet tažných operací, se musí zjistit, jestli je nutné použití přidržovače.  
Pokud pro první tah platí: 

 50 ı‹ − ‘e¯‘Y¯Ï ø ≥ 100 bY¯  (1.60) 

 kde: ‹ – materiálová konstanta [-]  
pak je nutné použít přidržovač. 

Pokud v následujících tazích platí: 
 a^ = b̋b̋Ðt < 0,9  (1.61) 

pak je nutné použít přidržovač. 
Tenké plechy, kde g& < 0,5 aa se táhnou vždy s přidržovačem. 

Síla přidržovače se vypočítá: 
 W%ř = X%ř ∙ §%  (1.62) 
 kde: W%ř – síla přidržovače [N]  
 X%ř – činná plocha přidržovače [mm2]  
 §% – měrný tlak přidržovače [MPa]  
Poloměr zaoblení tažné hrany tažnice  »# má velký vliv na napětí v taženém plechu, 

tažnou sílu a dosažitelnou hodnotu součinitele tažení. Čím je  »# větší, tím snadněji lze 
dosáhnout příznivějšího součinitele tažení, ale zmenšuje se plocha pod přidržovačem. 

Doporučená velikost  »# pro první tah: 
  »# = 0,8 ∙ ‘g& ∙ (ƒ& − y) (1.63) 
 kde:  »# – poloměr zaoblení tažné hrany tažnice [mm]  
Doporučená velikost  »# pro následující tahy: 

  »# = b̋̂b̋Ðt( − g&  (1.64) 
Pro první až předposlední tah se doporučuje volit poloměr zaoblení tažné hrany tažníku  »¢ roven  »# . 
Tažná mezera z je vůle mezi tažníkem a tažnicí. Její velikost záleží na způsobu tažení. 

Pro tažení bez zeslabení stěny bývá v prvním tahu ‹ = (1,1 †ž 1,3) ∙ g& a pro další tahy  
 ‹ = (1,1 †ž 1,2) ∙ g&. Pokud je tažná mezera příliš malá, tak dojde k nárůstu tažné síly 

a hrozí utržení dna.  Pokud je příliš velká, tvoří se vlny ve stěně výtažku. 
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 Tažení se ztenčením stěny [2] (obr. 17) se používá pro výrobu válcových výtažků, 
u kterých je požadovaná tloušťka dna větší než 
tloušťka stěn. Stěna je ztenčována díky vůli mezi 
tažníkem a tažnicí, která je menší než původní 
tloušťka stěny.  

Při tomto způsobu tažení vzniká velice 
specifický napěťový 
stav, v jehož 
důsledku třecí síly 

odlehčují 
nebezpečný průřez. 
Materiál na 
kontaktní ploše 
ohniska deformace a 
tažníku prokluzuje a 
výsledná třecí síla 
působí ve směru 
pohybu tažníku. 

Třecí síla vznikající posuvem materiálu po tažníku působí 
opačným směrem. To zvětšuje dovolený stupeň deformace 
(oproti tažení bez ztenčení stěny). 

Materiál se intenzivně zpevňuje. Proto je zpravidla třeba po každé tvářecí operaci zařadit 
tepelné zpracování (pro odstranění zpevnění). Pro usnadnění setření výtažku z tažníku se 
po dvou až třech operacích zarovnává okraj výtažku a tažník se vyrábí s kuželovitostí 1:50. 

Tažnice zpravidla bývají rozděleny na více částí. Ztenčení probíhá v několika pod sebou 
umístěných kroužcích (obr. 18) a zlepšuje rovnoměrnost tloušťky stěny a zmenšuje křivost. 

Výsledné tahové napětí lze vypočítat jako: 
 )̃ = )%e ∙ Òq1 + µ̇ ∙ ln e¯etw + (̇Ó  (1.65) 

 kde: µ – koeficient tření [-]  
     Z tohoto vztahu lze získat optimální velikost úhlu redukční části tažnice ²~%»: 

 ²~%» = Ë2µ ∙ ln e¯et ∙ AÔ&Ì     (1.66) 

 kde: ²~%» – úhel redukční části [°]  
     Tažná síla se stanoví jako: 

 W»› = fl ∙ yg ∙A∙ )%e ÒĄ(µ̇ ∙ ln e¯et + (̇Ó    (1.67) 
 kde: W»› – tažná síla [N]  

     Průměr polotovaru je: 

 ƒ& = 1,13 ∙ ËÕÖÆe¯     (1.68) 

 kde: D» – objem součásti [mm3]  
 × – koeficient kompenzující objem, který je třeba odstřihnout na  
                 nerovném kraji výtažku [-] 

     Stupeň deformace je: 

 ε = ŰÐt̂ŰŰÐt = b̋Ðt• ̂b•̋b̋Ðt• ̂b•    (1.69) 

 kde: X^̂A, X^ – plocha příčného průřezu po n-1 a n-té operaci tažení [mm2] 
 y^̂A, y^ – vnější průměr výtažku po n-1 a n-té operaci tažení [mm] 

 

g& 
 

gA = ‹ 
 g = ‹

Obr.  17 Tažení se ztenčeném 
stěny [2] 

Obr.  18 Schéma tažení 
v několikanásobné tažnici [2] 
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     Součinitel ztenčení: 
 R› = e̋Ðt̂e̋e̋Ðt     (1.70) 
 kde: R› – součinitel ztenčení [-] 

     Součinitel tažení: 
 a^ = e̋e̋Ðt    (1.71) 
   

Maximální stupeň tažení je závislý na materiálu, počtu použitých tažnic a redukčním 
úhlu. Lze ho zvýšit zmenšením vnitřního průměru výtažku nebo použitím vícenásobné 
tažnice (musí být dostatečná vzdálenost mezi tažnými kroužky). 

 Tažení neválcových rotačních součástí [2] je složitější technologie, která zahrnuje tažení 
součástí se širokou přírubou, tažení stupňovitých výtažků, tažení kuželových součástí, 

tažení sférických výtažků a tažení hranatých 
výtažků. 

Tažení součástí se širokou přírubou (obr. 19) 
probíhá tak, že je konečný průměr příruby 
vytvořen prvním tahem a v dalších tazích 
se zvětšuje šířka příruby a zmenšuje se průměr 
válcové části. Součinitel tažení m má nižší hodnotu 
než součinitel pro hluboké tažení bez příruby. 

Při tažení stupňovitých výtažků (obr. 20) se 
postupuje podobně jako u tažení součástí se širokou 
přírubou. 

Při tažení 
kuželových 

součástí působí 
síly pouze na 
malou plochu 
polotovaru a hrozí 
zvlnění. Abychom 

zabránili zvlnění, musíme přibrzdit tok materiálu 
(zvýšení tlaku přidržovače většinou nestačí a musí být 
použita brzdící žebra). 

Existují různé metody výroby kuželových součástí. 
Kužele střední výšky (h = (0,3 až 0,7)∙d1, 2α = 50 až 90°) 
se táhnou v uzavřené tažnici a na konec jsou kalibrovány.  
Vysoké kužele (h > 0,7∙d1, 2α = 30 až 60°) se táhnou 
v několika operacích. Buď z odstupňovaného výtažku, 
který je kalibrován (není hladký povrch), nebo 
z válcového výtažku, který je postupně přetvářen do tvaru 
kužele. Vysoké kužele lze také vyrábět postupným 
zatlačením válcového výtažku do kuželové matrice.  

Sférické výtažky se vyrábějí velice obtížně. 
Na začátku tažné operace působí síla pouze v bodě, 
a proto může docházet ke zvlnění (kvůli velké 
nepřidržované ploše plechu). 

Vhodnou metodou pro výrobu sférických výtažků je použití nepevného nástroje 
(gumová membrána, hydromechanické tažení apod.). 

Na rozdíl od tažení válcových výtažků, při tažení hranatých výtažků není napětí v plášti 
výtažku rovnoměrné. Maximální hodnota napětí je v rozích a klesá směrem k rovné části. 

h 1
 

h 2
 

h 3
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Obr.  19 Tažení součástí se širokou 
přírubou [2] 
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Obr.  20 Tažení stupňovitých 
výtažků [1] 
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Pravoúhlé boční stěny mají výhodu v tom, že součinitel tažení v prvním tahu je nižší 
a deformace v rozích je menší, než u válcových výtažků stejných rozměrů a příruba 
je stabilnější (menší tangenciální napětí). 

Určení polotovaru je složitější než u válcových výtažků. Tvar a velikost polotovaru 
záleží na tvaru výtažku a počtu tažných operací. 

 Zpětné tažení je tažení, při kterém je směr druhého (nebo dalšího) tahu opačný ke směru 
prvního tahu. Tato technologie se používá pro tváření plechů malé tloušťky bez přidržovače 
a brzdících žeber. 

 Žlábkování se používá pro zvýšení tuhosti ocelových výlisků. Spočívá ve vytlačování 
mělkých prohlubenin – žlábků. Rozměry žlábku: hloubka 1,5 až 7 mm, šířka 15 až 32 mm, 
vnitřní poloměr Ú = 3 ∙ œ, kde œ je tloušťka plechu. 

 Protahování (obr. 21) je tváření vnitřních nebo vnějších okrajů součásti. Můžeme takto 
tvářet rovinné i zakřivené (např. trubky) 
součásti. Této technologii se také říká 
lemování. 

 Rozšiřování a zužování rozšiřování je 
zvětšování dutého polotovaru nebo zmenšení 
části dutého polotovaru. Používají se pevné 
i nepevné nástroje. 

 Přetahování spočívá v napínání plechu přes 
prostorovou šablonu. 
 

  
Obr.  21 Schéma protahování [1] 
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2 Velkosériová výroba tvarově složitých výlisků [1, 2, 4, 14, 23] 
Výroba velkých, tvarově složitých výlisků je kombinací stříhání, ohýbání a převážně tažení. 

Má mnohem složitější podmínky deformace – plastická deformace probíhá v celé ploše 
polotovaru (ne jenom v přírubě). Nástroje bývají tvarově složité (obr. 22).  

Důsledkem nerovnoměrné napjatosti 
dochází ke ztrátě stability tvářeného plechu a 
tvoření vln. Abychom těmto jevům zabránili, 
je třeba usměrnit tok materiálu. Můžeme toho 
dosáhnout celkovým nebo místním zvětšením 
tlaku přidržovače, zvětšením plochy materiálu 
pod přidržovačem nebo použitím brzdících 
žeber (obr. 23). K návrhu nástrojů a polotovarů 
se používají simulační programy. 

Proces velkosériové výroby tvarově 
složitých výlisků lze demonstrovat na výrobě 
dílů automobilové karoserie, kterou lze rozdělit do několika etap: 
 požadavky na design a konstrukci karoserie, 
 tahový model a simulace tažení, 
 metodický plán lisování dílu, 
 konstrukce lisovacích nástrojů, 
 výroba a zapracování nástrojů, 
 zavedení lisovacích nástrojů do sériové výroby. 

Z designového návrhu je vytvořen hliněný model, ze kterého 
jsou získána (naskenováním) vstupní data pro konstrukci dílů 
(obr. 24). Tyto data jsou následně analyzována a upravována 
kvůli vyrobitelnosti, lisovatelnosti, kvalitě povrchu a eliminaci 

povrchových 
vad. Karoserie 
se skládá s různých dílů, které lze rozdělit 
na povrchové díly (postranice, střecha), pro 
které je důležitá rozměrovost, kvalita 
dosedacích ploch a vysoká kvalita vnějších 
povrchových ploch (pro lakování) a na  
strukturální a platformové díly (vnitřní díly, 
příčníky, držák tlumiče pérování), pro které je 
důležitá rozměrovost, kvalita dosedacích 
ploch a plocha výlisku bez zvlnění. 

Vytvoření tahového modelu spočívá ve stanovení polohy dílu pro lisování, plochy 
přidržovače a brzdících žeber. Simulacemi (obr. 25) se prověřuje lisovatelnost, praskání, 
ztenčení, vypnutí a kvalita výlisku. Lisovatelnost závisí na vstupním materiálu (plech), 
geometrii výlisku, interakci nástroje a 
plechu a lisu. 

 Obr.  22 Nástroj pro složité výlisky [9] 

brzdící 
žebro 
 

Obr.  23 Brzdící žebro [1] 

Obr.  24 Vstupní data [9] 

Obr.  25 Simulace lisování [9] 
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V metodickém plánování (obr. 26) se vytváří plán jednotlivých operací (tažení, ostřihování, 
tvarování a děrování), stanovují se lisovací polohy, střižné úhly a eliminuje se odpružení. 

Konstrukce lisovacích nástrojů vychází z geometrie činné plochy, která byla vytvořena při 
metodickém plánování. Provádí se jak pevnostní (skořepina), tak kinematická analýza – 
průchodnost lisem a bezkoliznost nástroje. Nástroje jsou sestavovány z normalizovaných 
i vyráběných komponent, které se upevní na odlitou skořepinu. 

Vyráběné části nástrojů jsou odlévány technologií vypařitelného modelu z litiny 
(s kuličkovým i lupínkový grafitem) a ocelolitiny. Odlévání technologií vypařitelného modelu 
spočívá ve vytvoření polystyrenového modelu (včetně vtokové soustavy), na který se nanese 
vrstva keramiky. Následně je zaformován do formovací směsi a odlit. Při odlévání se polystyren 
odpaří. Model je vyráběn CNC obráběním (obr. 27) na základě dat z konstrukce nástroje 
upravované o technologické 
přídavky (např. na smrštění). Poté 
následuje obrobení funkčních ploch 
s velkým důrazem na kvalitu a 
přesnost činných ploch. Všechny 
díly nástroje jsou sestaveny, ověřuje 
se funkčnost, výlisek se porovnává 
se simulací a odstraňují se vady 
(úpravou nástroje a změnou 
podmínek lisování).  

Nakonec se nástroje zkouší ve 
výrobě na produkčních lisech a 
odlaďuje se bezporuchová funkce 
nářadí, rychlost výroby a 
manipulace s výlisky. 
  

Op.30 Ostřižení 
 

Nástřih 
 Op.20 Tažení 

 

Op.40 Dotvarování 
 

Obr.  26 Metodické plánování [9] 

   Obr.  27 Model lisovacího nástroje [9] 
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3 OHŘEV TVÁŘECÍCH NÁSTROJŮ [1, 2, 14, 26]  
Při velkosériové, automatizované výrobě dochází k významnému zahřívání lisovacího 

(tvářecího) nástroje. Tento jev je způsoben disipací energie při tváření, přenosem tepla 
z polotovaru a třením mezi nástrojem a tvářeným materiálem (závisí na rychlosti deformačního 
procesu). Z experimentálních měření bylo zjištěno, že disipace energie má zanedbatelný vliv 
na ohřev nástroje (zdroj: T. Pilvousek).  Ohřívání nástroje je také ovlivněno rychlostí výroby a 
počtem vyrobených kusů. Při rychlé výrobě nestíhá nástroj chladnout a se zvětšujícím se 
objemem výroby se dostává na vyšší teploty. 

Důsledkem ohřevu nástroje je snížení jeho životnosti (díky cyklickému tepelnému 
namáhání) a také snížení kvality výlisků. Snížená kvalita je způsobena nepatrnou změnou 
geometrie (díky teplotní roztažnosti nástroje) – například zmenšením vůle mezi tažnicí a 
tažníkem. To může vést ke ztenčení stěny, špatné kvalitě povrchu a dalším vadám výlisku. 
Ohřev nástroje/výlisku je obtížně měřitelný. Většinou se k měření používají termokamery 
(obr. 28). Měření pomocí termokamer je velice nepřesné a může být použito pouze k přímému 

srovnání teplot nástroje/výlisku, protože termokamera nedokáže změřit teplotu nástroje/výlisku 
ihned po otevření nástroje (otevření nástroje není okamžité). Také je to způsobeno tím, 
že termokamery jsou přesné, jen při měření tmavých a matných povrchů (výlisky a nástroje 
bývají stříbrné a lesklé). Další možnost měření je pomocí čidel zabudovaných přímo v nástroji. 
Tento způsob se většinou nepoužívá, protože takovéto nástroje jsou velice drahé. Poslední 
možností je použití simulací 
výrobního procesu (obr. 29).  

Zahřívání nástroje nelze zabránit, 
ale lze ho zmírnit snížením velikosti 
třecích sil použitím vhodného maziva 
(zároveň mazivo nástroj ochlazuje). 
Další možností je výroba po menších 
sériích, kdy nástroj bude mít dostatek 
času na ochlazení nebo výroba s 
menším počtem zdvihů za minutu. 
V dnešní době se uvažuje 
o temperování nástroje, který by tak 
měl po celou dobu výrobního procesu 
konstantní teplotu. 

 

Obr. 28 Měření teploty termokamerou [26] 

     Obr.  29 Simulace průběhu teplot [26] 
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3.1 Tření a maziva [1, 2, 14, 24, 25] 
Proces tažení plechu je zásadně ovlivněn třecími silami (obr. 30). Třecí síly mají záporný 

i kladný efekt. Síly, které zabraňují deformaci a změně tvaru, se snažíme odstranit nebo snížit 
(OA, O( a Oc). Naopak síly, které umožňují deformaci a získání tvaru, upravujeme v náš prospěch 
(O„). Tření snižujeme mazáním a zvyšujeme použitím přidržovačů a brzdících žeber. 

Pokud budeme srovnávat tažení bez mazání a s mazáním, tak pro tažení bez mazání 
potřebujeme tažnou sílu až o 45 % větší. 

Rozlišujeme několik druhů kluzného tření: suché tření, mezní tření, polokapalinné tření 
a kapalinné tření. Při tváření se ve většině případů vyskytuje pouze mezní a polokapalinné tření. 
Součinitel tření Û ∈ < 0,04; 0,2 >. Mezní tření nastává, pokud jsou třecí plochy odděleny 
pouze tenkou vrstvou maziva (menší než 0,1 Ûa). Polokapalinné tření je spojení suchého (třecí 
plochy se přímo dotýkají) a mezního tření. 

Pokud po sobě dva kovy klouzají, dotýkají se pouze lokálně. To je způsobeno tím, že nikdy 
není možné dosáhnout jejich ideálně hladkého povrchu. Styk vrcholků nerovností může mít 
různý charakter – rozrývání, mikrosvařování, usmykávání svařeného spoje nebo částí výčnělků.  
Působením velkých sil na třecí plochy se porušuje vrstva maziva a může dojít ke svaření 
povrchů – zadírání. 

Hlavní funkcí maziv je snížení tření mezi nástrojem a tvářeným materiálem, mazivo dále 
chladí nástroj, chrání ho proti opotřebení a zpracovaný materiál před vznikem povrchových 
vad. 

Základní požadavky na maziva: 
 schopnost utvořit pevný souvislý film, 
 mazací schopnost, 
 schopnost udržení se na třecích plochách, 
 chemická stálost, 
 tepelná stálost, 
 tepelná odolnost, 
 chemická netečnost, 
 snadné nanesení a odstranění na výchozí materiál, 
 hygienická nezávadnost, 
 ekonomická výhodnost. 

V praxi se používá velké množství maziv a volba správného 
maziva je velice složitá. Záleží na podmínkách tváření, složitosti mechanismu tření a 
vlastnostech maziv. Maziva můžeme rozdělit na kapalná, konzistenční a tuhá. 

Jako kapalná maziva pro tažení kovů se používají organické, zušlechtěné oleje a syntetické 
oleje. Organické oleje mají dobré mazací vlastnosti, ale nepoužívají se, protože jsou drahé. 
Nejčastěji se používají syntetické oleje, které vykazují nejlepší vlastnosti. Kapalná maziva jsou: 
 samostatné oleje – pro méně náročné tahy, snadná aplikace štětcem nebo stříkací pistolí, 

nutnost odmaštění, 
 olejové emulze – snadné odstranění z výlisků, chladící účinek, 
 mýdlové emulze – pro malé i velké tahy, 
 tukové emulze – pro méně náročné tahy, 
 chlóroparafín – pro nejnáročnější tahy. 

Konzistenční maziva jsou mazací tuky (rostlinné, živočišné, z olejů, z mýdel), které se 
používají pro nenáročné tahy a tažení barevných kovů. Konzistenční maziva mohou být: 
 rozpustné ve vodě – příprava emulzí, 
 nerozpustné – pasty. 

Tuhá maziva jsou přísady do běžných maziv pro složité hluboké výtažky. Nejčastěji se 
používá grafit, mastek a MoS2.  

Obr.  30 Tření při tažení [2] 

OA 
Oc O( 

O„ 
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4  ZÁVĚRY 
V této bakalářské práci byla popsána podstata tváření – deformace a jevy, které ji doprovází. 

Dále se literární studie věnuje technologiím plošného tváření, které přímo souvisí 
s problematikou lisování – stříhání na lisech, ohýbání plechů a tažení, velkosériové výrobě 
tvarově složitých výlisků a ohřevu tvářecích nástrojů.  

Velkosériová výroba tvarově složitých výlisků je velice složitý proces, ve kterém se ve velké 
míře uplatňuje výpočetní technika a simulace výrobního procesu. Pomáhají odladit celý proces 
– od návrhu geometrie lisovacího nářadí, po průchod výlisků výrobní linkou. Tyto technologie 
pomáhají zrychlit a zefektivnit konstrukci lisovacího nářadí. Samozřejmě se nelze spoléhat 
pouze na simulace, ale vždy je nutné nové nářadí vyzkoušet a ověřit, jestli jsou vyráběny 
výlisky s požadovanou kvalitou a rozměrovostí. Pokud ne, je třeba upravit geometrii a ostatní 
parametry tažení (mazání, síla na přidržovačích…) a poté znovu prověřit, jestli je dosaženo 
požadované kvality a rozměrovosti výrobku. 

Zahřívání nástrojů je jev, který způsobuje nejenom snížení životnosti lisovacího nástroje, ale 
také ovlivňuje kvalitu výlisků. Je způsoben převážně třením mezi nástrojem a polotovarem při 
velkosériové výrobě. Jeho měření je obtížné, protože nejdostupnější způsob měření – měření 
teploty povrchu nástroje/výlisku pomocí termokamery je nepřesné a může sloužit pouze 
k určení kritických míst s největším zvýšením teploty. Dalšími způsoby jsou použití nástroje se 
zabudovaným čidlem teploty (toto řešení je velice nákladné) a simulace lisovaní s následným 
zobrazením průběhu teplot. Ohřev lze pouze zmírnit – použitím maziv pro snížení tření a 
ochlazení nástroje, pomalejší výrobou nebo použitím temperovaného nástroje. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 
Označení Legenda Jednotka j~  Práce nutná k ohybu [J] 
As Střižná práce [J] 
b Šířka plechu [mm] 
BCC Prostorově středěná krychlová krystalová mřížka [-] ]~  Součinitel materiálu [-] 
cs Koeficient závislý na stupni střihu [-] ]»  Konstanta vyjadřující vliv součinitele tažení a  [-] ƒ&  Průměr polotovaru [mm] 
D Průměr polotovaru [mm] 
d Průměr výrobku [mm] 
dk Rozměr střižníku [mm]   y^̂A, y^ Vnější průměr výtažku po n-1 a n-té operaci tažení [mm] 
Ds Rozměr střižnice [mm] yeA  Průměr výstřižku [mm] 
E Modul pružnosti [MPa] 
F Síla [N] 
FCC Plošně středěná krychlová krystalová mřížka [-] W⁄‰$  Kalibrační síla [N] FÞ  Síla pro ohyb plechu [N] W~”  Celková ohýbací síla [N] W%ř  Síla přidržovače [N] W%řř#»  Síla, při které dojde k porušení výtažku [N] W»  Tažná síla [N] W»ř  Třecí síla [N] W»›  Tažná síla [N] 
h Výška výtažku [mm] 
HCP Šesterečná krystalová mřížka [-] 
hel Pásmo elastické deformace [-] 
ho Dráha, na které působí síla [m] 
hpl Pásmo plastické deformace [-] 
hs Hloubka vniknutí [mm] 
K Stupeň tažení [-] 
k Součinitel plnosti [-] k~   Koeficient zohledňující polohu neutrální vrstvy [-] Rfi»  Stupeň tlačení [-] R›  Součinitel ztenčení [-] 
L Celková délka výchozího polotovaru [mm] E&  Délka výchozího polotovaru [mm] 
ls Délka střihu [mm] 
lv Vzdálenost podpor při ohybu [mm] 
m Součinitel tažení [-] aÍ  Celkový požadovaný součinitel tažení [-] a^   Minimální dosažitelný součinitel tažení po n-tý tah [-] 



 
 

‡}  Moment vnějších ohybových sil [N.mm] a~  Velikost mezery při ohýbání [mm] ‡}#$  Elastický ohybový moment [N.mm] ‡}%$  Plastický ohybový moment [N.mm] afi»  Součinitel tlačení [-] 
ms Střižná mezera [-] 
ms1 Koeficient střižného odporu [-] 
n Výška stěny [mm] 
pk Přídavek na zhotovení střižníku [mm] 
Po Přídavek na opotřebení nástroje [mm] §%  Měrný tlak přidržovače [MPa] 
ps Přídavek na zhotovení střižnice [mm] 
Pu Úchylka vystřihovaného tvaru [mm] 
q Kalibrační tlak [MPa]  &  Poloměr ohybu [mm]  &!‰́   Maximální poloměr ohybu [mm]  &!̌^  Minimální poloměr ohybu [mm] 
R Vnější poloměr ohybu [mm] 
Re Mez kluzu [MPa] 
Rm Mez pevnosti [MPa] 
Rp0,2  Mez kluzu [MPa]  e  Dosažitelný stupeň deformace [%]  »#  Poloměr zaoblení tažné hrany tažnice [mm]  »¢       Poloměr zaoblení tažné hrany tažníku [mm] 
S Plocha [m2] 
s Tloušťka materiálu [mm] X⁄   Kalibrovaná plocha  [mm2] g!‰́  Maximální tloušťka [mm] g!̌^  Minimální tloušťka [mm] X^̂A, X^ Plocha příčného průřezu po n-1 a n-té operaci tažení [mm2] X%ř  Činná plocha přidržovače [mm2] g&  Tloušťka polotovaru [mm] 
Tm Teplota tavení [°K] µ¾  Horní úchylka [mm] µe  Spodní úchylka [mm] D&  Počáteční objem [mm3] @~  Technologická vůle mezi ohýbacími čelistmi [mm] 
v1 Rychlost pohybu nástroje [m∙s-1] 

     V Objem po deformaci [mm3] 
v Střižná vůle [mm] D»  Objem součásti [mm3] 
x Rozměr tvářeného tělesa [m] B~  Koeficient posunutí neutrální osy [-] ‹fi  Koeficient rozšíření [-] ‹›  Koeficient ztenčení [-] 
   



 
 

   †~  Délka rovné části [mm] ²~%»  Úhel redukční části [°] ²»  Úhel opásání tažné hrany tažnice [rad] α»$  Polovina vrcholového úhlu kuželové tvárnice [°] -  Úhel odpružení [°] 
σ1 Hlavní normálové napětí [MPa] )AÊ  Radiální tahové napětí v přírubě [MPa] 
σ2 Hlavní normálové napětí [MPa] 
σ3 Hlavní normálové napětí [MPa] 
σ Napětí [MPa] )Y  Deformační odpor [MPa] )⁄  Mez kluzu [MPa] )&  Napětí vyvolané ohybem přístřihu na zaoblené hraně tažnice       [MPa] )%  Přirozený deformační odpor [MPa]      )»fi Napětí vyvolané třením mezi přidržovačem okrajem příruby [MPa] )̃  Napětí v plášti [MPa] 
σx Normálové napětí [MPa] 
σy Normálové napětí [MPa] 
σz Normálové napětí [MPa] ∆)c  Přídavné tlakové napětí [MPa] 
ε Poměrná deformace [-] 

     εb Šířková poměrná deformace [-] 
     "#$  Elastická deformace [-] 
     εh Výšková poměrná deformace [-]      "%$  Plastická deformace [-] 
     εl Délková poměrná deformace  [-]      "»!‰́  Maximální trvalá deformace [-]      "»!̌^  Minimální poměrná deformace [-]      ε̇  Rychlost deformace [s-1]      µ  Koeficient tření [-] 
    «  Poloměr neutrální vrstvy [mm] 
    ∑ [  Odpory [MPa]     fe  Střižný odpor [MPa] 
    τxy Smykové napětí [MPa] 
    τxz Smykové napětí [MPa] 
    τyx Smykové napětí [MPa] 
    τyz Smykové napětí [MPa] 
    τzx Smykové napětí [MPa] 
    τzy Smykové napětí [MPa] 
      à  Skutečná deformace [-] 
    φb Šířková skutečná deformace [-] 
    φh Výšková skutečná deformace [-] 
    φl Délková skutečná deformace  [-] 
    ×  Koeficient kompenzující objem [-] 
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