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Stručný obsah projektu 

 Opus znamená dílo a posláním vysokých technických škol je naučit studenty 

i pracovníky z praxe vytvářet hodnotná a kvalitní díla. Projekt podporuje 

konkurenceschopnou spolupráci mezi FSI VUT v Brně se strojírenskou sférou 

v Jihomoravském kraji, tvořící asi 10 % HDP ČR (s podílem strojírenství přes 25 %). Projekt 

je určen pro studenty a zaměstnance VUT v Brně, dále zaměstnance podnikatelského sektoru 

Jihomoravského regionu, ale i širší veřejnost.  Hlavním cílem je prohloubit vzájemnou 

koordinaci činností a tím přispět k lepšímu přenosu znalostí ze vzdělávacích a vědecko-

výzkumných institucí do praxe a jejich efektivní aplikace. Dílčím cílem je rozvoj poznání 

moderních výrobních technologií s rychlým informačním transferem do výrobní praxe se 

zpětnou vazbou na jejich optimální využití. Realizace těchto aktivit bude podpořena 

studijními pobyty studentů, pedagogů, vědecko-výzkumných pracovníků v soukromém 

a veřejném sektoru, řešením diplomových projektů, odbornými semináři a konferencemi. 

   

Anotace v angličtině 

 The main subject of the project is strengthening of relations and collaboration among 

selected institutions for university education, research institutes, production companies and 

work agencies. A development of the eruditional network for production technologies and 

enhancing of competitiveness of the Czech Republic via a modernization of the tertiary and 

post-graduation education and improvement for research and development are also included. 

 A gradual development of information database and direct integration of the target 

project groups into that field of education makes a necessary part for supported advanced 

technologies. The partnership makes a synergy and co-ordination in other projects and 

research grants and understanding of others problems and methods for satisfactory solutions. 

 As a final output a high-tech information network of all partners producing high added 

value products and sophisticated knowledge can be expected. 

 

 

 

 

Cíle projektu 
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 Hlavním cílem je posílení vztahů a spolupráce mezi institucemi terciárního 

vzdělávání, výzkumnými organizacemi, subjekty soukromého sektoru a veřejné správy. Cílem 

předkládaného projektu je rovněž rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení 

konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů terciárního a dalších 

vzdělávání, její propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek 

ve výzkumu a vývoji. 

 Postupným rozvojem informační databáze a integrací vzdělávání cílových skupin 

přímo do vysokoškolského studia budou oblasti (problematika) partnerství a sítě, dlouhodobě 

chápány jako nezbytná součást úspěšné odborné činnosti. Navázání partnerství a podávání 

i realizace sekundárních projektů a grantů povede rovněž ke změně chápání dílčích problémů 

jednotlivých institucí. Tyto vazby a realizované studijní i odborné spolupráce budou přímými 

výstupy projektu. Dílčím cílem projektu je podpora univerzitního mezifakultního projektu 

NETME Center (Nové technologie pro strojírenství), podávaného paralelně s tímto projektem 

v rámci operačního programu VaVpI, Prioritní osa 2: Regionální VaV centra, oblast zaměření 

- Konkurenceschopné strojírenství. Celkovým výstupem projektu bude vzájemně propojená 

a informované síť úzce spolupracujících organizací z oblasti vysokoškolského vzdělávání, 

průmyslové praxe, odborného tisku a dalších podpůrných organizací s vysokou synergií 

spolupráce a vytvářených duševních a materiálních hodnot. 

 

Klíčové aktivity projektu 

 1. Spolupráce pro vytváření komunikačních i interaktivních platforem 

 2. Vzdělávací a školicí aktivity, peer-review meetings 

 3. Vznik a podpora kontaktních míst a Linky technické pomoci 

 4. Pracovní a studijní pobyty, odborné praxe a stáže 

 5. Databáze řešených bakalářských, diplomových a doktorských prací  

     s technickou tématikou 

 6. Technické, materiálové a technologické know-how 
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ÚVOD [14,29,33] 

Celosvětový trend maximálního zefektivnění výroby si vynucuje využívání stále nových 

výrobních technologií, nástrojů a materiálů. Obecnou snahou je, aby rostl podíl beztřískových 

technologií na celkovém objemu průmyslové výroby. S rozvojem techniky vzrůstají 

požadavky na nástroje, zvyšují se pracovní tlaky a tím jsou potřeba stále dokonalejší 

a složitější konstrukce nástrojů a zařízení. U zhotovovaných dílců jsou vyžadovány nejen 

přesnější rozměry a kvalitnější povrch, ale i ekonomická hlediska spolu s produktivitou. 

Jedná-li se o plošné tváření, tak se kromě konvenčních nástrojů a metod stále ve větší míře 

uplatňují metody nekonveční, založené především na využití nepevného nástroje. Lisování 

nepevným nástrojem se využívá především v prototypové a kusové výrobě, neboť výrobně 

drahá lisovnice (forma) je nahrazena elastickým médiem - elastomerem. Jeho deformační 

chování je ovlivněno řadou faktorů. Jedná se především o mechanické vlastnosti, mezi které 

se řadí zejména tvrdost (Sh), dále pak pevnost, kontrakce, tažnost, modul pružnosti E 

a smykový modul G. Svou roli hrají také vnější podmínky, jako je tvar a objem 

elastomerového bloku, jeho uchycení v nástroji, možnost řízeného toku a podmínky mazání.  

V technologiích tváření se hojně využívá polymerů, které představují nový přístup 

a otvírají cestu výrobě nových součástek. Hlavní výhodou je univerzálnost nástroje, nízká 

pořizovací cena, jednoduchá příprava výroby a jednoduchost nástroje. 
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1 ELASTOMERY [9,14,16,17,32,34,38] 

Jak již bylo uvedeno, v procesech výroby jsou technicky velmi významnou skupinou 

materiálů polymery, které mají v mnohých směrech zcela unikátní vlastnosti. Na rozdíl od 

kovů i ostatních nekovových konstrukčních materiálů, získávaných z přírodních 

(vyčerpatelných) zdrojů, představují polymery kvalitativně nový přístup. Otevírají éru 

syntetických látek, které se vyrábějí z prvků, jichž je v podstatě nevyčerpatelné množství. 

Do skupiny polymerů patří pryže a elastomery (např. polyuretan), které jsou hojně 

využívány jako nepevné nástroje v technologiích tváření. Mají ovšem své specifické 

vlastnosti, které budou naznačeny v následujících kapitolách. 

Pryž je vyrobena z přírodních surovin procesem vulkanizace. Vyznačuje se velkou 

elasticitou, odolností vůči opakovaným deformacím, značnou chemickou 

odolností, elektroizolačními vlastnostmi a lze ji využít i ke krátkodobému tváření za vyšších 

teplot (200 ÷ 300°C). Její tvar lze dodatečně změnit pouze opracováním. Maximální 

použitelný měrný tlak při lisování je 50 MPa. 

Polyuretan se svými vlastnostmi řadí někam mezi pryž a tuhé plastické hmoty. Vyrábí se 

polyadicí diizokyanátů a dvoj - nebo vícesytných alkoholů za vzniku uretanové vazby. Je 

vhodným tvářecím médiem, vyznačuje se dobrou kombinací tvrdosti a elastičnosti, 

otěruvzdorností a schopností snášet vysoký počet zatěžujících cyklů - oproti pryžím má až 

20 násobnou životnost. Běžně pracuje s tlaky nad 100 MPa, zachovává si vysokou elasticitu, 

má minimální zbytkovou deformaci, výborně odolává opotřebení a vyrábí se ve velké škále 

tvrdostí. Ve formě tvářecího média je obvykle v tuhém stavu, ovšem ve stádiu zpracování 

je kapalný a za určitých podmínek (zvýšená teplota a tlak) lze udělit budoucímu výrobku 

jakýkoli požadovaný tvar. Nevýhodou je malý rozsah provozních teplot pohybující se 

v rozmezí -50 až +70 °C. Při zatěžování vysokými měrnými tlaky vykazuje určitou 

objemovou stlačitelnost, která závisí na jeho rozměrech; objem o který se polyuretan může 

spěchovat se při dalším prudkém růstu tlaku nemění, resp. jeho změna je minimální. Po 

vyčerpání schopnosti „spěchování“ se dále chová jako „pevný“ nástroj. Objem spěchování 

představuje určité procento z objemu původního a závisí na typu a rozměrech polyuretanu. 

V praxi samozřejmě stlačení na maximální mezní hodnotu není možné, protože by docházelo 

k neúměrnému zatěžování nástroje a stroje. Nezanedbatelné je také zabíhání polyuretanu do 

štěrbin a možné zadírání lisovníku. Z uvedených vlastností polyuretanu plynou jistá úskalí 

spojená s jeho chováním při tečení a tření, stanovením objemové konstanty, vysokými 

používanými tlaky i nezanedbatelnými problémy při návrhu nástrojů a úprav jejich povrchu. 
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 Charakter průběhu tvářecí síly u elastických nástrojů je 

naprosto odlišný od průběhu pro tvarování shodného dílce 

konvenčním nástrojem (obr.1). Křivka náležející 

konvenčnímu nástroji má v závěru zdvihu sestupnou 

tendenci, poněvadž dílec je po dosažení maxima síly 

vytvarován (ohnut, vytažen, olemován) a síla v této fázi 

souvisí jen s třecím odporem dílce o lisovnici, s odporem 

vyrážeče a přidržovače. Křivka síly elastomerového (např. 

polyuretanového) nástroje však vykazuje práci větší, neboť 

určitý objem elastomeru musí být přemístěn a je zřejmé, že 

určitou roli bude hrát nejen jeho tvarová změna, ale i velikost aktivní či pasivní třecí síly. 

Obecně lze říct, že celková tvářecí síla je dána součtem tří složek: síly Ftv potřebné pro 

vlastní tváření polotovaru, síly Ftř nutné pro překonání třecích odporů a síly FE potřebné 

k přemístění a tvarové změně elastomeru. 

Analogicky lze určit velikost práce potřebné při tváření elastomery jako součet práce na 

deformaci dílu, deformaci elastomeru a práci spotřebovanou třením. 

Vzhledem k používání stále pevnějších materiálů a tedy vyšších tvářecích tlaků pro 

zhotovení součástí, se místo pryže čím dál tím více využívá polyuretanu. S jeho pomocí lze 

zhotovit celou řadu součástí; od zvlněného válce a vlnovce, až po  přechodky, kontaktní 

kroužky, kryty, tvarovky, různé typy trysek, úseky vzduchovodů či výfuků, rozšířené konce 

trubek apod. Nejčastěji se takto vyrobené dílce uplatňují v leteckém a automobilovém 

průmyslu. 

V konstrukci lisovacích nástrojů plní polyuretan funkci různých stíračů, vyhazovačů, 

přidržovačů a nebo náhrad kovových pružin. Jeho vlastnosti se při tomto využití dobře 

osvědčily. Při tváření je potřebné dodržovat některé doporučení, které jsou přímo závislé na 

specifických vlastnostech tohoto média. K přetvoření polyuretanu a jeho přemístění do 

zúžených prostorů lisovacích nástrojů jsou potřebné vyšší měrné tlaky. Z toho důvodu hůře 

zatéká do užších prolisů, dutin, výřezů a ostřejší obrysy nemusí být dolisované. Extrémní 

zvyšování tlaku je v mnohých případech neefektivní, protože z hlediska mechanické 

únosnosti vede jen k větším a složitějším nástrojům. 

 

Obr.1 Charakter tvářecí síly 
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1.1 Fyzikální vlastnosti [9,11,14,16,17,29,32,33] 

Elastomery jsou makromolekulární chemické látky neobvyklé šíře vlastností, u nichž 

převažuje viskoelastické chování ve značném rozsahu teplot. Ve svých obrovských 

molekulách obsahují většinou atomy uhlíku, vodíku, kyslíku a často i dusíku, chloru i jiných 

prvků. Vlastní výroba je na bázi chemických reakcí uhlovodíků známými pod názvem 

kondenzace nebo polymerizace a základní stavební jednotkou jsou zde monomery - směsi 

o relativně nízké molekulární hmotnosti, které se opakují (obr.2).  

 

 
 

 

 

 

Obr.2 Typická polymerní molekula Obr.3 Řez sítí polymerů 

Tyto jednotky jsou prostřednictvím chemických vazeb spojeny do řetězců,  které jsou pro 

většinu technicky významných polymerů lineární, případně mírně rozvětvené. V některých 

případech jsou strukturní jednotky spojeny ve formě trojrozměrné síťové struktury, která 

může vzniknout buď v průběhu přípravy nebo dodatečným pospojováním už hotových 

lineárních řetězců prostřednictvím příčných vazeb - tzv. vulkanizace. Čím více příčných 

vazeb se zavede, tím větší je hustota sítě (obr.3) a tím větší je modul pružnosti. 

Makromolekulární řetězce jsou ohebné. Jejich ohebnost je podmíněna možností rotací 

kolem jednoduchých vazeb v řetězci. V důsledku vnitřních rotací se části řetězce (segmenty) 

dostávají vůči sobě do různých poloh, takže detailní tvar (konformace) řetězce se v průběhu 

času mění. Při vyšších teplotách probíhají konformační proměny (tj. přeskupování řetězců) 

snadněji a průměrný tvar řetězce se blíží neuspořádanému, nahodile polosbalenému 

klubkovitému uspořádání.  
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Elastomery lze za běžných podmínek relativně malou silou deformovat bez porušení, 

přičemž deformace je převážně vratná. Ve formě tvářecího média či výrobků jsou obvykle 

v tuhém stavu. Ovšem ve stádiu zpracování jsou kapalné, dovolující za určitých podmínek 

(zvýšená teplota a tlak) udělit budoucímu výrobku požadovaný tvar. 

Běžně používanými syntetickými pryžemi resp. elastomery jsou Izoprén, Neopren, Styren-

Butadien, Butyl, Nitril, Akrylát, Butadien, Uretan, Adipren, Polyuretan, Vulkollan. Značení 

se většinou liší dle země výroby – zpravidla se jedná o obchodní názvy, v ČR je rozšířen 

název polyuretan (někdy zkráceně polytan). Vyrábí se v několika základních tvarech 

s rozlišením podle složení a tvrdosti v podobě tyčí, desek, pásů či válečků jednoduchých tvarů 

(obr.4). Pro rychlé rozpoznání tvrdosti využívají výrobci barevného rozlišení (obr.4). 

Vzhledem k vysoké deformační síle, která je oproti tvarování kapalinou zvýšena o sílu 

potřebnou k přetvoření elastomeru, se s výhodou využívají tvarované bloky se středovým 

odlehčením (obr.6). Odlehčení usnadňuje přemísťování a snižuje počáteční odpor média vůči 

přetvoření. 

 

 
 

 

 

Obr.4 Různé tvary a typy polyuretanů Obr.5 Výrobky zhotovené spojením polyuretanu 

a kovu 

 Polyuretan lze velmi dobře spojovat s dalšími materiály 

litím (obr.5) a na požadovaný rozměr je možné jej upravit 

třískovým obráběním. Je schopný přenášet vyšší měrné 

tlaky (běžně pracuje s tlaky nad 100 MPa a krátkodobě 

snese až 1000 MPa). I při vysokých tlacích si však 

zachovává vysokou elasticitu (až 700% v tahu) a minimální 

zbytkovou deformaci. Vykazuje vysokou stálost 

 

Obr.6 Nástroj s odlehčeným 

polyuretanovým blokem 
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v benzínech, minerálních olejích, ropných produktech a ozonu; odolnost vůči stárnutí je vyšší 

než u přírodního nebo syntetického kaučuku a výborně odolává opotřebení. Výhodou je 

možnost výroby ve velké škále tvrdostí, což vede k jeho uplatnění v mnoha technologiích 

tváření jako například: ohýbání, hluboké tažení, ražení, stříhání, děrování. Nevýhodou je jeho 

malý rozsah provozních teplot pohybující se v rozmezí -50 až +70°C. Při ohřevu nad 70°C 

ztrácí své elastické vlastnosti a dochází k narušení vnitřní molekulární stavby. 

1.1.1 Zabíhavost polyuretanu [4,33,34,35] 

Při tvarování polotovaru rozpínáním polyuretanu (narozdíl od kapaliny) je nutno počítat 

s tím, že elastomer obtížněji zabíhá do ostrých dutin, drážek a prolisů. Při návrhu nástrojů se 

s tímto faktem musí počítat a zohlednit jej v podobě úprav nástroje. Jednou z možností je 

odlehčení elastomerového bloku středovým otvorem, 

čímž je usnadněno jeho přemisťování v dutině lisovnice.  

Obecně byla schopnost polyuretanu vniknout do 

mezery prověřována mezi pohybujícími se částmi 

kontejnerového nástroje, tedy mezi vnitřním průměrem 

pouzdra s polyuretanem a vnějším průměrem ponorné 

desky (obr. 7) a to v závislosti na měrném tlaku. 

Hodnoty stranové mezery a užité měrné tlaky jsou 

uvedeny v tabulkách. 

Tab.1 Maximální zatečení polyuretanu tloušťky 18 mm 

mezera 

[mm] 

tlak q [MPa] 

40 60 80 120 160 200 240 260 

0,05 nezatéká  

0,15 nezatéká  +1,5 +1,7 º •1,8 

0,3 +0,5 Δ1,0 Δ 1,4 Δ 1,7 Δ 2,1 Δ 2,6 +1,5 

+ zatečení 10% po obvodu tlačného elementu º zatečení do mezery 40%  

Δ zatečení do mezery 100%   •  kousnutí vlivem zatečení polyuretanu  

Tab.2 Maximální zatečení polyuretanu tloušťky 25 mm 

mezera 

[mm] 

tlak q [MPa] 

40 60 80 120 160 200 240 260 

0,05 nezatéká 

0,15 nezatéká º1,4 º1,4 º1,4 

0,3   º0,8 Δ 1,0 Δ 1,2 Δ 1,5 Δ 1,8 Δ •2,1 

+ zatečení 10% po obvodu tlačného elementu º zatečení do mezery 40%  

Δ zatečení do mezery 100%   •  kousnutí vlivem zatečení polyuretanu  

 

Obr.7 Mezera u kontejnerového 

nástroje 
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Z tabulek vyplývá, že pro vyšší zatěžující tlaky je vhodné dodržet optimální mezeru mezi 

polyuretanem a lisovníkem na hodnotě menší než 0,15 mm. 

1.1.2 Tvarový součinitel [8,17,22,32] 

Modul pružnosti či plasticity ve velké míře závisí na tvaru a objemu stlačovaného 

elastomerového bloku. Pro definici tvaru se zavádí tzv. tvarový součinitel KT, který se udává 

jako poměr zatížené plochy elastomeru k jeho ploše volné. 

nezatíženáplocha

zatíženáplocha
KT

_

_
         (1.1) 

Například pro plný válcový tvar o výšce h0 a průměru Dp je tvarový součinitel vyjádřen 

jako poměr jednoho kruhového čela ku volné ploše pláště 

00

2

4

4/

h

D

hD

D
K

p

p

p

T 







        (1.2) 

Pro hranol o výšce h0 a základně o rozměrech apu 
x bpu 

 
pupu

pupu

T
bah

ba
K






02
        (1.3) 

a pro válcový tvar se středovým otvorem o průměru dp 

   

000

22

4

4/4/

h

dD

hdhD

dD
K

pp

pp

pp

T












     (1.4) 

Tvar elastomerového bloku ovlivňuje jeho vlastnosti při stlačování. Je to patrné i na obr. 8, 

kde je znázorněna závislost koeficientu zpevnění na tvarovém součiniteli  Te Kf  pro 

zkoumaný elastomer SKU-7L. Z obrázku vyplývá, že se zvyšováním KT roste tuhost dílce. Při 

opačném postupu (malý tvarový součinitel) a velkých deformacích (nad 25%) je potřeba 

kontrolovat dílec na ztrátu stability, zvláště pak u měkkých elastomerů. 

Tvarový součinitel není ovšem jediný faktor ovlivňující velikost modulu pružnosti či 

plasticity. Na velikost modulu pružnosti má také značný vliv teplota, tvrdost elastomeru 

a frekvence zatěžování. 
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Obr.8 Elastomer SKU-7L  Te Kf  Obr.9 Elastomer SKU-7L  ShAfE   

Obr.10  Pryž  ShKfE T  ,   

 

1.1.3 Modul pružnosti E  [3,17,22,29,32] 

Modul pružnosti se obecně stanovuje jako poměr napětí ku přetvoření za smluvních 

podmínek. 

hS

hF
E




 0




,   (1.5) 

     kde  F je zatěžující síla 

S je velikost průřezu 

h0 je počáteční výška kovového 

vzorku či elastomerového bloku 

Δh je změna původní výšky 

Volným stlačováním elastomerového válcového 

bloku byla zjištěna pracovní křivka typického 

průběhu σ = f (ε). Z obr.11 je zřejmé, že křivka 

v oblasti malých deformací (ε < 10%) se téměř 

shoduje s přímkovým průběhem a proto se zde může použít lineární závislost mezi napětím 

a přetvořením. Pro velmi malé deformace lze proto předpokládat platnost Hookova zákona 

a modul pružnosti E považovat za konstantu. Většina autorů váže své experimentální práce 

týkající se definice E právě na oblast malých deformací. 

Výsledky experimentálního zatěžování vzorků elastomeru SKU-7L je pro různé tvrdosti 

uvedena na obr.9. Závislost platí pro deformaci 30%, KT = 1. Charakteristika typická pro pryž 

je v závislosti na tvrdosti (hlavní charakteristika udávaná u pryže) a tvarovém součiniteli 

uvedena na obr.10 a platí pro deformaci 20%.  

V praxi se dá využít i jiných metod určení E, u nichž se charakter přemístění části objemu 

elastomerového bloku podobá reálným procesním podmínkám. Jedná se např. o metodu 

 

Obr.11  Schéma určení modulu 

plasticity E‘ 
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vtlačování válcového lisovníku do pouzdra s elastomerem. Hloubka vtlačení, stejně tak 

i rozměry lisovníku a pouzdra jsou předepsány. Modul pružnosti lze pak stanovit vztahem: 

LL hD

F
E






75,0
,         (1.6) 

     kde  F je síla vtlačení 

DL průměr lisovníku  

hL hloubka vnoření lisovníku 

Dalším možností je stanovení E na základě experimentálního zatěžování elastomerových 

vzorků různé tvrdosti nebo odhadnutím ze změřené tvrdosti (provádí se pomocí přítlačných 

tvrdoměrů). Pro elastomery je tato zkouška jen orientační, ovšem používá se díky nízké ceně 

a rychlému výsledku. Modul pružnosti se pak stanoví: 

B

B
E





100

2,7
2,2 ,        (1.7) 

     kde  B je počet stupňů na stupnici Shore (°Sh) 

Výsledky závisí nejen na tvaru vnikajícího lisovníku, ale i na hloubce ponoření do 

elastomeru, času pronikání a délce setrvání v ponoru při měření. 

Elastomerové nástroje využívané v technologických procesech tváření ovšem pracují při 

mnohem vyšších hodnotách zatížení a tedy aplikace metodiky a poznatků z volného 

pěchování pryžových pružin je pro elastomerové tvářecí nástroje neuplatitelná. 

Pro oblast pružných deformací platí Hookův zákon, tedy konstantní hodnota modulu 

pružnosti E. Po překročení meze kluzu se ovšem ocitáme v oblasti plastických přetvoření 

a v této oblasti se používá tzv.modul plasticity E‘, který již není konstantní, jak je vidět i na 

obr.11. 

 GE  3          (1.8) 

Uvedený graf vyjadřuje nelineární průběh závislosti σ = f (ε) a je typický pro elastické 

materiály namáhané tlakem či tahem. Je zřejmé, že okamžitou hodnotu E‘ lze definovat jako 

poměr napětí ku přetvoření pro sledovaný bod na křivce. 





 tgE ,        (1.9) 

   kde  α‘ je úhel sklonu spojnice 

Hodnota modulu plastičnosti E‘ je okamžitá a je závislá na aktuální hodnotě přetvoření, 

během procesu stlačování se tedy mění. V teorii plastického tečení kovů je tato hodnota 

vyjadřována poměrem efektivního napětí σef ku efektivnímu přetvoření εef  
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ef

ef
E




          (1.10) 

Při zkoumání deformačního chování elastomeru je tedy možné vycházet ze skutečnosti, že 

v oblasti malých deformací (ε < 10%) je hodnota E konstantní a v oblasti velkých deformací 

(ε > 10%) je hodnota σ/ε proměnná a je nazývána modulem plasticity E‘. Jeho hodnotu lze 

určit v pracovním rozsahu elastomerového nástroje (obr.10) z oblasti okótované jako „z“. 

Proto musí být při výpočtových analýzách řečeno, pro jakou hodnotu přetvoření εx byla daná 

hodnota modulu plasticity E‘ zjištěna. Obrovskou nevýhodou je také fakt, že průběh 

deformační křivky σ = f (ε) je závislý na tvaru elastomerového bloku, tedy na jeho tvarovém 

součiniteli KT a na tvrdosti elastomeru.  

1.1.4 Deformační síla elastomeru FE  [6,12,14,32] 

Na rozdíl od kovů, jejichž chování lze vyjádřit několika parametry, je chování elastomerů 

velmi složité. Je nelineární jak po stránce chování fyzikálního, tak geometrického. 

Mechanické chování  navíc komplikuje velká citlivost na vliv teploty, prostředí, rychlost 

zatěžování, velikost deformace a historii deformačního zatěžování. 

Jak již bylo uvedeno, celková tvářecí síla je dána součtem tří složek. Jednou z nich je síla 

FE, která v sobě zahrnuje deformační odpor spojený se změnou tvaru a přemístěním 

elastomeru, které způsobí tření v plochách styku s tvářeným dílcem. Obecně platí, že při 

stlačování se elastomery chovají naprosto pružně, stejně jako pryže. Deformační chování je 

proto možno analyzovat na základě poznatků o pěchovacích zkouškách pryžových elementů. 

Sílu pro stlačení bloku pryže či elastomeru lze pro velmi 

malá stlačení a jednoosý tlak vyjádřit: 

0h

h
SESEF ee


  ,  (1.11) 

 kde  Se je plocha průřezu 

E statický modul pružnosti v tlaku  

h  změna výšky ve směru síly F  

0h  původní výška bloku 

 

Uvedený vztah využívá Hookův zákon a jde použít jen pro velmi malé hodnoty deformace 

, kdy je možné ve vztahu k pracovnímu diagramu elastomerového válcového zkušebního 

vzorku připustit určitou linearitu deformační křivky (obr.12). 

S uvážením malých deformací a vlivu uchycení čel dílce se uvádí vztah pro deformační 

sílu 

 

Obr.12  Obecná závislost napětí –

deformace elastomeru 
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2

1

3

1
eeE ESF ,       (1.12) 

kde   = 1-h/h0 

E je modul pružnosti pro malé deformace  

e koeficient zpevnění, jehož hodnota zohledňuje tvar dílce a způsob uchycení 

čela   Te Kf , kde KT je tvarový součinitel, který definuje tvar dílce 

a pro jednoduché tvary a navulkanizované čelo lze βe stanovit početně. 

Pro válcový elastomerový vzorek o poloměru re je: 

ee

e

e

r

h
htg

r

h

r

h

66

6

00

0



      (1.13) 

Pro malé deformace odvodil Dymnikov vztah: 



















2

0

2

0 8
1

h

D

h

h
ESF

p

e ,        (1.14) 

kde  Dp je průměr válcového elastomerového vzorku  

E = 3G (pro malé deformace a nestlačitelnou pryž), vztah platí pro válcový 

dílec bez  vnitřního otvoru a pro jasně definované okrajové podmínky, 

tj.navulkanizovaná čela, v jejichž blízkosti se elastomer radiálně 

nepřemísťuje 

Uvedené vztahy platí pro nejjednodušší případ 

zatížení a deformace, tedy pro válcový blok 

s navulkanizovanými čely, na který je vyvozována 

tlaková síla. Převažující část objemu 

elastomerového bloku má možnost volné deformace 

do stran.  

V technologiích, kde se elastomeru využívá jako 

nepevného nástroje, jde většinou o mnohem 

složitější schéma než u konstrukčních dílců, které 

pracují v režimu volného pěchování, např.pružina 

(obr.13). Metodika stanovení deformační síly musí 

tedy odpovídat konkrétnímu technologickému 

schématu. 

     Pro pracovní schéma dle obr.14 doporučuje vypočítat deformační sílu dle vztahu 

V

vSKE
F eLTe

E


 ,        (1.15) 

kde  ve je přemísťovaný objem elastomeru  

Ee modul pružnosti elastomeru  

 

Obr.13  Průběh stlačování klasické 

a polyuretanové pružiny 
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V  objem elastomerového bloku  

SL průřezová plocha lisovníku 

 

Zvyšování hodnot všech členů rovnice znamená 

i zvýšení deformační síly elastomeru. jediná veličina, 

která se svým růstem snižuje výslednou sílu je výška 

elastomerového bloku. Toto tvrzení dokládá graf na 

obr.15. Důležitou roli zde má i tvrdost elastomeru, 

jehož vliv zohledňuje hodnota modulu pružnosti Ee.  

Pro ploché dno lisovníku a pro kontejnerový nástroj je stanovena hodnota deformačního 

odporu pomocí experimentů obdobným výrazem vycházejícím ze (1.15), u kterého je již 

objem vytěsněný ponořeným ohybníkem explicitně vyjádřen. V rovnici je zahrnut i vliv 

poloměru zaoblení čela rL a hloubky ponoření hL ohybníku.  

  033,11

5,1

srE

ESh
F

LodL

eLL

E






,      (1.16) 

kde  SL je průřezová plocha lisovníku 

s0 tloušťka tvářeného polotovaru 

L zohledňuje vliv půdorysného tvaru lisovníku (pro kruhový, čtvercový L = 1) 

od = f(E), zohledňuje odpory elastomeru v důsledku jeho přemísťování kolem 

poloměru (rL + s0) 

Z uvedeného vztahu vyplývá, že síla se bude zvyšovat s ostřejšími poloměry lisovníku 

a jeho nepravidelnějším a nerovnoměrnějším obtékáním. Důležitým poznatkem je, že 

s rostoucí hloubkou výrobku roste 

spotřebovaná práce na deformaci elastického 

nástroje. 

U ohybu v otevřeném nástroji se užívá 

tzv.experimentálního odzkoušení vlivu 

velikosti polyuretanu na celkový deformační 

odpor. Nejprve se provede ponoření 

ohybníku bez plechu do požadované 

hloubky a v další zkoušce pak s plechem. 

Rozdíl mezi hodnotami celkového 

deformačního odporu představuje čistý 

deformační odpor související jen s ohybem 

plechu. 

 

 

Obr.14  Schéma nepevného nástroje 

 

Obr.15  Závislost síly FE a absolutního 

stlačení původní výšky Δh 



18 

1.1.5 Rozložení tlaku při tváření  [6,19,33] 

Při stlačování polyuretanového bloku dochází 

k nerovnoměrné deformaci v jednotlivých vrstvách. Lze 

říct, že s výškou polyuretanového bloku se mění velikost 

tlaku, tj. tlak klesá se zvětšující se vzdáleností od čela 

působícího lisovníku. Tento poznatek byl experimentálně 

prokázán u zkoumání rozložení tlaku při stlačování 

elastomeru ve válcovém pouzdře (obr.16). Byl sledován jak 

průběh rozložení tlaku na čelech horního pohyblivého 

a spodního nepohyblivého lisovníku, tak i na boční stěně 

pouzdra. 

Při vyhodnocování bylo zjištěno, že u horního lisovníku se 

maximální tlak hromadí u stěny pouzdra a minimální tlak je 

uprostřed, tedy v ose elastomeru. U spodního pevného je tomu 

naopak, maximální tlak je ve středu elastomeru a u stěn 

pouzdra je tlak minimální. Schématické rozložení tlaku na 

čelech obou lisovníků je znázorněno na obr.17.  

Experimenty také potvrdily, že tlak na boční stěně pouzdra 

se snižuje po délce od horního pohyblivého lisovníku 

k pevnému spodnímu (obr.17).  

 Z experimentů závislosti měrného tlaku a poměrné deformace pěchovaného polyuretanu  

(obr.18) bylo možné 

vyvodit, že od zatížení 

20 – 30 MPa má tato 

závislost, téměř lineární 

charakter [33]. Tvrdší 

polyuretan (v grafu typ 25) 

vykazuje při stejných 

hodnotách zatížení menší 

stupeň deformace.  

U vzorků s výškou 

h = 15,5 mm činí tento 

rozdíl 7 %, pro 

 

Obr.16  Schéma pouzdra 

s elastomerovým blokem 

 

Obr.17  Schéma rozložení 

tlaku podél pouzdra 

a na čelech lisovníků 

 

Obr.18  Závislost měrného tlaku q a poměrné deformace 

pěchovaného polyuretanu 
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h = 31,0 mm činí tento rozdíl 3,5 %. Vysoké vzorky u obou typů vykazují při zvýšení 

měrného tlaku menší změnu přetvoření, méně snadno se deformují, mají vyšší objemovou 

konstantu a při 100 % zvýšení tlaku je přírůstek deformace u nižšího vzorku o 200 % větší, 

tzn. dvojnásobný. 

1.1.6 Tření  [6,7,21,22,23,27,33] 

Tření má významný vliv na celkovou energosilovou bilanci tváření nepevným nástrojem. 

Třecí síly, působící na kontaktních plochách mezi elastomerem a polotovarem, ovlivňují 

průběh deformačního procesu (zejména v případech, kdy se jedná o změnu tvaru v uzavřeném 

prostoru). Velikost vnějšího tření je často cíleně ovlivňována, záměrem je dosažení co 

nejlepšího celkového efektu při tváření. Tření většinou plní úlohu pasivního činitele, tedy 

brzdí rozvoj plastického přetvoření, zvyšuje potřebnou přetvárnou práci a způsobuje 

opotřebení nástrojů. Jen v některých případech má funkci aktivní, např. při vyboulování nebo 

při ohybu trubkových součástí, kde síla tření vykazuje kladný vliv, neboť podporuje přesun 

materiálu součásti do oblasti deformace a zabraňuje tím ztenčování stěny polotovaru. Může se 

ovšem stát, že příliš velké třecí síly způsobí ztrátu tvarové stability součásti ve formě příčného 

zvlnění. V těchto případech se pro jejich snížení doporučuje použít mazivo. 

Při analýze technologických procesů je nezbytné třecí síly mezi elastickým prostředím 

a polotovarem zohlednit. Koeficient tření při tváření závisí na mnoha faktorech - mezi 

základní patří materiál polotovaru, mazivo, teplota, rychlost přetvoření a také hodnota 

měrného kontaktního tlaku. 

V obecných rozborech mezi kovovými plochami je tření možno definovat podle 

Coulombova zákona   f        (1.17) 

nebo formou tzv.třecího faktoru, který zastupuje konstantní rozložení kontaktního smykového 

napětí 

3

k

fm


  ,         (1.18) 

kde  σk  je napětí na mezi kluzu daného materiálu 

mf koeficient, jehož maximální hodnota je 0,5 

Oba vztahy jsou přednostně využívány při formulaci rozložení smykového a normálového 

napětí na čele vzorku při volném pěchování. 

Pokud jde o tváření pomocí polyuretanu, téměř všechny studované publikace také 

využívají k formulaci kontaktního smykového napětí Coulombova zákona. Třecí síla je pak 

obecně dána vztahem: 
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SqfFtř  ,         (1.19) 

      kde  f je součinitel tření 

q - celkový tvářecí tlak 

S - plocha, na níž tlak působí 

Stanovení třecího napětí, respektive třecích sil, v oblasti tváření dílců elastickými nástroji 

je ovšem problematické a vyžaduje provedení mnoha experimentů.  

Podrobně se problematikou stanovení velikosti kontaktního tření zabývali autoři [6] nebo 

[21], kteří vychází při analýze tření z poznatků o tření tuhých těles, tedy že s růstem měrného 

tlaku ve styčné ploše roste lineárně i třecí síla. Tvrdí, že velikost třecí síly Ftř lze stanovit jako 

součin smykového kontaktního napětí τ a skutečné kontaktní plochy As. 

stř AF            (1.20) 

Měrná síla tření, se tedy lineárně zvyšuje s růstem skutečného tlaku qA v místě kontaktu. 

Aoo q  ,        (1.21) 

kde  τo a βo jsou tabelované konstanty závislé na typu polyuretanu a materiálu 

výrobku 

qA skutečný tlak ve stykové ploše 

Povrch elastomerového bloku, stejně tak i tvářeného polotovaru, není ovšem nikdy ideálně 

hladký. Vždy se vyskytují nerovnosti, které způsobují nedokonalé dosednutí protilehlých 

stykových ploch na sebe. Pro zjištění hodnoty skutečné kontaktní plochy As byly provedeny 

experimenty [6], které prokázaly, že velikost tlaku působícího na elastomerový blok značně 

ovlivňuje velikost kontaktní plochy As a v menší míře i velikost měrné třecí síly. Zmíněné 

zkoušky probíhaly stlačováním elastomerového bloku ve skleněné lisovnici, která umožnila 

vizuálně sledovat velikost kontaktní plochy elastomeru se sklem. Na základě pozorování 

a odvozených fyzikálních zákonitostí stanovil [6] vztah pro výpočet skutečné kontaktní 

plochy 

 














 3

2

1 exp1 edjs EpkAA  ,     (1.22) 

      kde  Aj je jmenovitá kontaktní plocha 

Ee - modul pružnosti elastomeru 

k1 - koeficient (pro různé polyuretany se pohybuje v rozmezí k1 = 0,8 ÷1) 

δd - koeficient drsnosti daný vztahem:  
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 ,      (1.23) 

kde   αk - stupeň zaplnění jmenovité plochy kontaktu s mikrovýstupky 

kulovitého tvaru (α = 0,7 ÷ 0,9) 
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rv - poloměr zaoblení výstupků 

Rz - parametr drsnosti 

Vztah pro výpočet skutečné kontaktní plochy (1.22) platí v intervalu od 0 do (0,9÷0,95) Aj. 

Další zvyšování hodnoty As při zatěžování je ovlivňováno stlačením vzduchu, který je 

uzavřen v pórech obou povrchů. Nezanedbatelný vliv zde má také skutečnost, že při zatížení 

dochází uvnitř polyuretanu k přemísťování molekulárních řetězců, což má za následek jeho 

větší deformaci a vyšší přilnutí k povrchu tvářeného polotovaru. Dochází tím ke zvětšování 

skutečné kontaktní plochy As až do doby, kdy je téměř stejná jako jmenovitá plocha Aj. Pro 

polyuretany bylo zjištěno, že k sesouhlasení ploch dochází při tlacích vyšších jak 20÷25 MPa. 

Z toho plyne, že při nízkých hodnotách tlaku se kontaktní plochy neustále formují, nerovnosti 

se přizpůsobují a uvnitř polyuretanu je vynakládána vysoká energie na přemisťování síťoví 

z důvodu jeho tvarové změny a přeskupování. 

Jak již bylo uvedeno, polyuretan při zatěžování vysokými měrnými tlaky vykazuje určitou 

objemovou stlačitelnost, která závisí na rozměrech elastického bloku [33]. Po vyčerpání této 

stlačitelnosti ztrácí polyuretan schopnost dále se spěchovávat a chová se pak jako „pevný“ 

nástroj. Z toho plyne fakt, že při vysokých měrných tlacích zůstává součinitel tření téměř 

konstantní. 

Pro stanovení hodnoty součinitele tření provedl [23] srovnávací experimenty mezi 

vybranými elastickými a kovovými materiály, jednak za podmínek suchého tření, jednak 

s mazáním kontaktních ploch. Z výsledků vyplynulo, že bez mazání je koeficient tření 

polyuretanu o 25 až 40 % menší než koeficient tření u pryže. Při použití maziva se ovšem 

koeficient tření u pryže snižuje intenzivněji než u polyuretanu. 

Používat však jen závislost tření na tlaku by nebylo optimální. Lze říci, že na tření se podílí 

nejen povrchová vrstva polyuretanu, jako u tuhých těles, ale tření se přenáší do větší hloubky. 

Povrch ulpívá, deformuje se a pruží. Otázku tření  komplikuje i fakt, že hodnota tření se pro 

různé polyuretany mění. 
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1.2 Ověření vlastností polyuretanů  [17,29,38] 

Vzhledem k používání je nutné nejdříve stanovit některé záležitosti týkající se tvářecího 

média – polyuretanu. Pro experimenty byly vybrány polyuretany tuzemského dodavatele fy. 

Tanex Jaroměř o tvrdostech 65, 80 a 90 ShA. Dodány byly ve válcových polotovarech  40 –

 250 mm a byly obrobeny na  37 – 125 mm, s kterým byly prováděny všechny následující 

experimenty. Tyto probíhaly na hydraulickém zkušebním stroji ZD 40 s vestavěným 

inkrementálním délkovým snímačem polohy příčníku s rozlišením 0,01 mm a snímačem síly 

s řídící jednotkou EDC 60. 

 

Obr.19 Tabulka dostupných polyuretanů výrobce Tanex Jaroměř 

Při návrhu rozměrů polyuretanového válečku bylo nutné vzít v úvahu tzv.hysterezi 

a zbytkovou deformaci. Při tváření elastomerového tělesa neprobíhá zatěžování a odlehčování 

po stejné křivce, ale vzniká hystereze. V technologických aplikacích tváření elastomery se 

převážně jedná o statické či quasi statické zatěžování a hodnota hystereze je velmi nízká 

(zatěžovací a odlehčovací křivky jsou téměř shodné), tedy je nízká i hodnota trvalé 

deformace. Co se týká zbytkové deformace, jedná se tzv. viskoelastickou deformaci, kdy po 
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odstranění zatížení elastomerového bloku nedojde k jeho úplnému navrácení do původního 

stavu. Zůstává zbytková deformace, která pak určitý čas mizí (relaxuje). U některých 

elastomerů je tato zbytková deformace vratná jen částečně, tj.návrat z deformovaného stavu 

do původního stavu se po určité době zastaví a zůstane část s trvalou deformací. Velikost 

závisí na tvrdosti elastomeru a tvarovém součiniteli. U dílců s menším tvarovým součinitelem 

je velikost trvalé deformace větší, stejně tak i elastomery s větší tvrdostí mají větší trvalou 

deformaci. 

Pro ověření vlastností byly použity nové polyuretanové válečky, které byly stlačovány ve 

třech po sobě následujících cyklech bezprostředně po sobě (vzorky s pořadovými čísly 1, 2, 3) 

a pro další část experimentů s 30-ti minutovou prodlevou (vzorky s indexy b). 

1.2.1 Mullinsův efekt [17,29,38] 

Pokud je elastomerový blok poprvé vystaven zatížení (v tomto případě tlakovému), tak při 

opakovaném zatížení je při stejném stlačení hodnota napětí menší. Toto napěťové měknutí se 

nazývá Mullinsův efekt a na mikroskopické úrovni je vykládáno jako důsledek poškození při 

zatížení, např.poškození vazeb mezi částicemi plniva a molekulárními řetězci pryže.  

 

Obr.20  Závislost síla  stlačení 
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Pro potřeby experimentů je tedy důležité si uvědomit, že elastomery se vyznačují odlišným 

průběhem deformace při prvním a dalších stlačeních. Norma pro zkoušení plastů 

ČSN EN ISO 604 udává, že k ustálení průběhu funkce síla  deformace je nutné 4 cyklů. Jak 

je ale vidět u experimentálního ověření polyuretanů (obr.20), průběh se ustálí pro měkčí 

polyuretany již při druhém a pro tvrdší nejpozději třetím cyklu. Dřívější ustálení u měkkých 

polyuretanů je dáno nižší pevností vazeb sesíťování, což vede k dřívějšímu porušení již 

zmíněných vazeb mezi částicemi plniva a rozvětvenými molekulárními řetězci. 

Tvarový součinitel je spočítán dle vztahu  074,0
1254
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Z diagramů (obr.20) je patrný nelineární průběh křivky, pro první stlačení výrazně odlišný 

od dalších (Mullinsův efekt); u měkčích polyuretanů (65 a 80 ShA) má druhý a třetí průběh 

naprosto stejný charakter, u tvrdších polyuretanů (90 ShA) je shodný průběh až po třetím 

stlačení. 

     Pro stanovení závislosti napětí  poměrná deformace byl použit výchozí průřez. 

 
0S

F
 ; 

0l

l
        (1.24) 

 

Obr.21  Závislost napětí  poměrná stlačení pro polyuretan Pu15/80 

Na obrázku 21 je vidět vliv relaxační doby na průběh stlačování. Polyuretanový váleček 

byl stlačován 3x bezprostředně za sebou a zbytková deformace neměla  možnost vymizet. 

Délka válečku se tedy zmenšila, což je vidět v grafu, kde křivky stlačování nezačínají 

v počátku, ale jsou posunuty na ose x.  
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1.2.2 Vliv opakovaného namáhání [17,29,38] 

Pro stanovení deformačních vlastností je důležité znát, který průběh křivky 

síla  prodloužení je reprezentativní a odráží chování materiálu při opakované deformaci. 

Proto je důležité zkoumat, od kterého zátěžného cyklu se průběh nebude měnit. Byl 

realizován experiment s 30-ti minutovou prodlevou po první sérii zatížení (obr.22). Cílem 

bylo ověřit vliv časové prodlevy na průběh a hodnotu síly. 

 

Obr.22  Vliv zatěžování s prodlevou 

Po delší časové prodlevě dochází u prvního stlačení k mírnému navýšení hodnot měřených 

sil oproti ustálenému stavu, druhý a třetí průběh už má naprosto stejný charakter bez ohledu 

na tvrdost polyuretanu a průběhem odpovídá druhému, respektive třetímu stlačení při 

zkoumání Mullinsova efektu. 

1.2.3 Vliv tvrdosti [17,29,38] 

Byl realizován i experiment stanovení závislosti síla  stlačení, jehož cílem bylo ověřit 

vliv tvrdosti. Jedná se o zkoušku, kdy jsou zatěžovány stejné válcové vzorky polyuretanu 

s rozdílnou tvrdostí. Odmyslí-li se první stlačení a zvolí se stlačení třetí, kdy už je zatěžující 

křivka ustálená, pak se dostanou pracovní diagramy pro jednotlivé tvrdosti polyuretanu 

(obr.23). 
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Jak bylo předpokládáno, s růstem tvrdosti roste tuhost (deformační odpor) a křivka má 

strmější směrnici. 

 

Obr.23  Vliv tvrdosti polyuretanu 

 

1.2.4 Shrnutí 

Jak je z uvedených experimentů patrné, průběh všech presentovaných křivek je nelineární, 

pro první stlačení výrazně odlišný od dalších. Nejdůležitějším závěrem při výrobě součástí 

prostřednictvím elastomerů je stanovení, který průběh křivky síla  prodloužení je 

reprezentativní a odráží chování materiálu při opakované deformaci. Z diagramů vyplynula 

nutnost tzv.“rozchození“, tj.potřeba provést několik – pro měkčí 2 a pro tvrdší 3 – stlačení na 

„prázdno“, před vlastním lisováním. 

Delší prodleva (30 minut) vyvolá jen nepatrný rozdíl mezi prvním a druhým stlačením. 

Z hlediska hodnocení sil je odchylka bezvýznamná. 
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2 UPLATNĚNÍ V TECHNOLOGICKÝCH APLIKACÍCH [14,29,38] 

Jak už bylo nastíněno, elastomery mají v technologických aplikacích široké uplatnění. 

V nejběžnějších technologiích s pružným tvářecím médiem (ohyb, tah, střih), je elastomer 

umístěn v pouzdře, kde nahrazuje lisovnici a během procesu volně „teče“. Ve speciálních 

případech elastomerový blok pracuje jako lisovník a je přemisťován v uzavřeném prostoru, 

kdy jeho tvarová změna způsobí potřebné vytvarování výlisku. Jedná se např. o vyboulování 

či tvarování prolisů u dílců trubkovitého charakteru. 

Podle tvrdosti se dělí do tří skupin, kde každá je optimální pro jednu výrobní metodu. 

Tvrdost 55 – 65 Sh se používá pro operace tažení, 75 – 85 Sh pro stříhání a ohýbání a 95 Sh 

pro ražení. Obecně platí, čím "tvrdší" operace, tím tvrdší je potřeba elastomer.  

Při tváření elastomery je využíváno principů otevřeného a uzavřeného nástroje. 

2.1 Otevřený nástroj [14,24,31,33,36] 

Otevřený nástroj představuje 

kontejner, který leží na 

pracovním stole a uvnitř je 

vložený elastomerový blok. 

Razník upnutý na beranu lisu 

zajíždí do pružného prostředí 

elastomerového bloku a tvaruje 

polotovar, jak je znázorněno na 

obrázku 24. Ohnutí je zhotoveno 

najednou. 

Nástroj se většinou používá jako přídavné zařízení k hydraulickému lisu. Jeho výhodami je 

jednoduchost provedení, nízké náklady na zhotovení a z toho plynoucí nízká pořizovací cena. 

Předností je také univerzálnost použití.  

Nevýhodou, resp. nežádoucím jevem je odpružení, kvůli kterému se plech musí vždy 

ohnout o větší úhel, než je ve skutečnosti třeba, jak je patrné například z obr.26, kde má být 

výsledné ohnutí stěn dílce rovno 90o. Odpružení vzniká proto, že část materiálu je 

deformována pouze elasticky. 

 

Obr.24  Otevřený nástroj 
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1 - ohybník 

2 - polyuretanová deska proti 

opotřebení 

3 - měkčí polyuretanové bloky 

4 - skříň (rám) 

 

Obr.25  Ohyb do tvaru V 

V místě největšího tlaku se často používá tenká deska proti opotřebení (obr.25) s tvrdostí  

95 ShA, není ale vždy nutná. Díky této ochranné desce se nemusí měnit celý blok polyuretanu    

tak často, jako by se měnil s běžnou tvrdostí 65 ShA nebo 75 ShA. Používá se u obou metod 

ohýbání, tj. při ohybu do tvaru 'V' i 'U'. 

  

Obr.26  Ohyb tvaru U s rovným dnem Obr.27  Ohyb tvaru U s oblým dnem 

U varianty 'V', obr.26 platí, že čím ostřejší rádius má být na plechu ohnut, tím hlouběji se 

musí ohybník vnořit do nepevné ohybnice. Pro zefektivnění výroby a úsporu elastomerů lze 

využít duté bloky (obr.26 a obr.27), které mají i tu výhodu, že se ohybník může snadněji 

a více vnořit do skříně než při plném elastomeru. Tím ho může pružné médium lépe obejmout 

a plech se ohne s menší vynaloženou energií (silou) a rychleji, neboť boční síla je větší a úhel 

ohnutí se zvětší.  
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Při výpočtu deformační síly elastomeru při ohybu v otevřeném nástroji se uplatňují dva 

přístupy. První z nich počítá s tvarem ohybníku dle obr.26, tj. že dno ohybníku je ploché. Pro 

toto schéma stanovil Berkovič vztah: 

  srE

ESz
F

e

er

e





 33,11

5,1
,       (2.1) 

kde   =f(Ee) a zohledňuje odpory elastomeru v důsledku jeho přemisťování okolo 

poloměru (r+s) a současně závisí na tvrdosti elastomeru.  

 - zohledňuje vliv půdorysného tvaru lisovníku. 

Druhý přístup vychází z obr.27, kde je dno ohybníku zaoblené. H.A. Al-Quershi vychází 

z tvarového součinitele a síla se určí ze vzorce: 

 
V

v
SKEF e

rTee   ,       (2.2)  

kde  KT je tvarový součinitel braný jako poměr zatížené plochy k volné ploše 

elastomeru 

V - objem elastomerové vložky 

Sr - je průřez lisovníku 

ve - přemístěný objem elastomeru 

Protože v ohybnici nepůsobí po celém 

objemu stejné tlakové napětí (na krajích je 

menší než pod ohybníkem), používá se 

v některých případech i způsob podkládání 

bloku pevnou podložkou (obr.28). Tato 

úprava také napomáhá zvětšení boční síly 

při ohýbání a zkvalitnění ohybu. 

Ohyb otevřeným nástrojem nachází uplatnění při ohýbaní leštěných, povrchově 

upravených a foliovaných plechů, které mají vysoký požadavek na kvalitu povrchu. Tuto 

kvalitu nedokáží konvenční nástroje vždy zaručit, protože při výrobě součásti dochází ke tření 

kovu o kov, tj. mikrosvarům. Ohýbání elastomerem je pak častokrát jedinou rozumnou 

možností. Metoda se uplatňuje i v kusové a malosériové výrobě, kdy se díky mnohonásobně 

levnější elastické ohybnici šetří náklady na výrobu nástroje a díky tomu lze testovat a vyvíjet 

součástky např. pro letecký průmysl. 

 

 

 

 

Obr.28  Podložená deska polyuretanu 
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Tab.3 Parametry ohýbání otevřeným nástrojem 

 

Výhody Nevýhody 

 malé náklady na výrobu nástroje - někdy 

jen 5% z ceny výroby konvenčního 

nástroje 

 nedochází ke zvlnění 

 na jednu ohybnici lze použít více 

ohybníků 

 možnost   použít   dutý  elastomer 

◦  snižuje dále náklady 

◦  stroje nemusí být tak velké 

◦  úhel ohnutí kolem ohybníku je větší 

◦  lepší rozložení boční síly 

 nedochází k výraznému poškození 

povrchu plechu  

◦  možnost ohýbat foliované a povrchově 

upravované plechy 

 nedochází ke ztenčení 

 použití jednočinných lisů 

 malé nároky na přesnost stroje 

 rychlé opotřebení elastomeru 

 jen pro malé tloušťky 

 velké odpružení 

 velké síly na přetvoření elastomeru 

 potřeba těžkotonážních lisů 

 

 tvar ´V´ tvar ´U´ 

tvrdost elastomeru 65, 85 ShA deska proti opotřebení 95 Sh 

zpracovávaný materiál uhlíkové oceli a hliníkové slitiny 

tloušťka materiálu 3 až 6 mm 

hloubka vnoření 

ohybníku do ohybnice 
a1 = 30-40 % z a 

a1 = 50–60 % z a 

obr.24 

a1 = 40–50 % z a 

obr.23 

šířka ohybníku b1 = 30-40 % z b 
b1 = 50–60 % z b 

obr.24 

b1 = 50–60 % z  b 

obr.23 

pracovní tlak menší než 200 MPa 

pracovní plocha 50 x 250 mm až 200 x 500 mm 

stroje hydraulické jednočinné  lisy 
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2.1.1 Ohraňování [14,24,31,41] 

Jak již bylo uvedeno, principielně slouží otevřený nástroj k ohýbání. Jednou z metod je 

ohyb na ohraňovacím lisu. U klasického (konvenčního) způsobu výroby se nástroj skládá 

z pohyblivé ohýbací čelisti (ohybníku) upevněné k beranu lisu a pevné čelisti (ohybnice), což 

je v principu prismatická zápustka opatřená několika odlišnými výřezy (obr.29). Ty umožňují 

ohýbat profil do různých průřezových tvarů a úhlů postupným ohybem. 

Při ohýbání nepevným nástrojem je ohybnice tvořena elastomerovým blokem a ohybník je 

pevný (obr.30). Svým pohybem zanořuje polotovar do prostoru formy, kterou tvoří 

elastomerový blok o tvrdosti 75 až 95 Sh a ten se mu tvarově přizpůsobí. 

 

 
 

Obr.29  Konvenční nástroj Obr.30  Nepevný nástroj 

Z technologického hlediska jde o ohyb „ostrý“, tzn. 3
s

R
až 9; různé profilové tvary se 

tvoří kombinací ohybu geometrie V nebo U. 

  

Obr.31  Ohýbání do nepevné formy Obr.32  Příklad ohraňování polyuretanem 
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2.1.2 Zakružování [14,24,28,31,34] 

Zakružování je technologie, při které se 

z rovinného plechového přístřihu (polotovaru) 

získají válcové nebo kuželové součásti, a to 

postupným a plynulým ohýbáním přístřihu mezi 

válci. Speciální metoda zakružování je metoda 

využívající dvouválcovou zakružovačku s vrstvou 

polyuretanu, zobrazená na obr.33, u které je 

spodní válec pokryt vrstvou elastomeru tloušťky 

asi 40mm. Tlakem horního válce je materiál 

vtlačen do pružného povrchu a ohýbá se 

působením měrného tlaku ´q´. Poloměr zakroužení 

závisí na hloubce vtisku, tedy změně osové 

vzdálenosti obou válců ´h´.  

Výhodou zařízení je možnost snadného 

NC řízení, což je důležité při výrobě dílců 

s proměnnou křivostí v příčném řezu 

a zakroužení plechu během jednoho 

průchodu. 

Nevýhodou těchto zařízení je robustnost 

(průměr spodního válce bývá 250–300mm), 

značná tlaková síla, protože je třeba 

přemáhat i deformační odpor elastomeru, 

což způsobuje průhyby, které 

u zakružovaček délky cca 1,5 – 2 m 

činí 1 ÷ 1,5 mm. 

Ve velkosériové výrobě se dvouválcová zakružovačka používá k zakružování 

tenkostěnných plechů a na zakružování plechů do kuželů. V malosériové výrobě se pak 

využívá díky své schopnosti zakružovat různé poloměry dílců s použitím stejných válců. 

Pokud je třeba zakroužit jiný tvar než kruhový, lze použít tvarovou vložku znázorněnou na 

obr.34. Výhodou je i možnost ohybu, neboť při vypnutém pohonu a stlačení válců se panel 

„jen“ ohne.  

 

 

Obr.33  Dvouválcová zakružovačka 

s polyuretanem 

 

Obr.34  Zakružovačka s tvarovou vložkou 
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Výhody Nevýhody 

 dílec je hotový na jeden průchod bez 

předešlého předohybu okrajů 

 zakružování foliovaných, děrovaných, 

poplastovaných a perforovaných 

plechů  

 zakružování lakovaných plechů bez 

poškození jejich povrchu  

 zakružování kuželů 

 jednoduchá konstrukce 

 rychlé opotřebení elastomeru 

 jen pro malé tloušťky – tenké plechy 

 

 

2.2 Uzavřený nástroj [14,24,28,33,34,36,40,41] 

Základní provedení uzavřeného nástroje je vidět na obrázku 35. Skládá se z kontejneru 

s elastomerem, který je zpravidla stopkou uchycen k beranu lisu. Elastomerový blok může být 

z několika na sebe naskládaných vrstev a nebo jednoho kusu (monobloku), jak je zobrazeno 

na zmíněném obrázku. Kontejner zajíždí do ponorné desky a nástroj uzavírá – proto uzavřený. 

Elastomer se sevře, zamezí se jeho volnému toku a celková síla oproti nástroji otevřenému 

vzroste. 

 

 

1 - kotevní deska 

2 - přítlačná deska 

3 - polyuretanové bloky 

4 - vodící deska 

5 - vodící deska 

6 - polyuretanová pružina 

7 - rám (skříň) 

8 - plech 

9 - střižník 

Obr.35  Příklad  uzavřeného nástroje 

 Princip je jednoduchý, kontejner s elastomerem vykonává pohyb směrem dolů a polotovar 

položený na ponorné desce se tvaruje.  
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Výhodou nástroje je, že lze realizovat i jiné technologie než ohýbání, např. stříhání, tažení 

a především jejich kombinace. Náklady na zhotovení nástrojů jsou nízké, a tím i jejich 

pořizovací cena je nízká. Odpružení je velmi malé a při tváření nedochází ke zvlnění dílce. 

Nevýhodou je nutnost vyvinout ještě vyšších sil pro tvarování součásti, a proto se používají 

těžkotonážní lisy o větších silách než u tváření otevřeným nástrojem. 

Výhody Nevýhody 

 bez odpružení materiálu,  dochází ke 

kalibraci  

 bez zvlnění dílce 

  nízká cena proti konvenčním 

technologiím 

 jednoduchá konstrukce 

 použití těžkotonážních lisů 

 jen pro malé tloušťky – tenké plechy 

 

 

2.2.1 Metoda Guerin [14,24,28,33,34,40,41] 

Metoda Guerin využívá nepevný nástroj na stříhání, mělké tažení a ohýbání (obr.36). 

Konvenční lisovnice je nahrazena několika deskami elastomeru u stříhání a jedním blokem 

u mělkého tažení a ohýbání. Výhodou je univerzálnost lisovnice, kterou lze využít pro více 

tvářecích technologií. Např. kontejner a základní desku nástroje lze použít nejprve na 

vystřižení polotovarů a následně, po snadné výměně střižné šablony za lisovník, je prolisovat. 

 

 

1  -  přítlačná deska 

2  -  polyuretanové bloky 

3  -  deska proti opotřebení 

4  -  lisovník 

5  -  vodící deska 

6  -  kovová vložka 

7  -  upínací stopka 

8  -  kotevní deska 

9  -  rám 

10 - vodící deska 

11 - základní deska 

12 - upínací deska 

Obr.36  Metoda Guerin 



35 

Lisovník bývá vyroben z oceli, ale může být i z plastu, vrstvených materiálů, lehkých 

kovových slitin a dřeva.  

Metoda se nejčastěji využívá při stříhání. U konvenčního – prostého - je střih realizován 

dvojicí proti sobě působících břitů, dochází zde k postupnému nebo současnému oddělování 

materiálu podélně s křivkou střihu (obr.37). 

 

Obr.37  Princip konvenčního stříhání 

Princip stříhání elastomerem je znázorněn na obr.38. Představuje kontejner, v němž je 

uložen elastomerový blok složený z několika desek tloušťky 25 – 30 mm. Jeho tvrdost bývá            

(75 – 85) Sh. Střižník je upevněn na ponorné desce. Na jeho čelní ploše je uložen polotovar 

centrovaný fixačními kolíky. Při stříhání elastomery je polotovar přelomen (utržen) na ostré 

hraně střižníku, čemuž napomáhá intenzivní napětí v tahu. 

Detail střihu je na obrázku 39, kdy je přesahující okraj plechu elastomerem silně přitlačen 

na ponornou desku, zvyšujícím se tlakem ´q´ je vytahován a zároveň ohýbán kolem střižné 

hrany. Při překročení meze pevnosti ve střihu dojde k utržení. 

Aby došlo k přelomení, musí polotovar dostatečně přesahovat přes okraj střižníku, jinak 

dojde jen k ohybu polotovaru. Při stříhání elastomerem je tedy velmi důležité stanovit velikost 

přesahujícího plechu. Diagram pro určení velikosti okraje je na obrázku 40. 

 

Obr.38  Princip stříhání elastomery 
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Střižná plocha není dokonalá, může mít trhlinky, 

otřepy nebo mikrotrhliny. Proto se v řadě případů 

doporučuje přídavek 0,8 ÷ 1 mm pro obrysové 

frézování dílců. 

S ohledem na přípustné měrné tlaky elastomeru 

je stříhání limitováno tloušťkou a pevností 

materiálu. Doporučují se obvykle tyto mezní 

tloušťky plechů: dural s < 1.5mm; hliník s < 2mm; 

ocel s < 1mm. Pro střižnou sílu platí vztah:  

qSFs   [N]     (2.3) 

kde   q je měrný tvářecí tlak 

S - plocha, na níž tlak působí  

Ze vztahu plyne, že velikost střižné síly nezávisí 

na délce střihu. 

Při použití této metody 

se dají stříhat i vnitřní 

otvory, k čemuž je 

zapotřebí splnit podmínku 

vystřihnutí díry. Pracovní 

síla 'FP' musí být vetší než 

střižná 'FS', která je 

potřebná k ustřižení 

materiálu. Je tedy nutné 

znát pracovní tlak 'q',  

průměr stříhaného otvoru 

'd',   tloušťku plechu 's' 

a napětí na mezi pevnosti 

ve smyku 'ts'. Plocha 

otvoru musí poskytnout 

náležitou střižnou sílu ´ sF ´, neboť v důsledku omezených hodnot měrného tlaku ´q´ není 

možno prostřihovat otvory velmi malých průměrů. Schéma prostřihování otvoru je na obr.41.  

 

 

 

Obr.39   Detail ustřihnutí (utržení) 

 

Obr.40  Diagram pro určení velikosti okraje při stříhání 
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Musí být splněna podmínka: 

ssdq
d







4

2

      (2.4) 

     kde  d je průměr otvoru [mm]  

s tloušťka materiálu 

s pevnost ve střihu 

 

Tab.4 Parametry metody Guerin 

 stříhání mělké tažení ohýbání 

tvrdost pryže (75 až 95) Sh (45 až 55) Sh (55 až 65) Sh 

zpracovávaný 

materiál 

měkké uhlíkové oceli 

a hliníkové slitiny 

uhlíkové a  oceli, Al, 

Ti slitiny 

uhlíkové oceli 

hliníkové slitiny 

tloušťka 

zpracovávaného 

materiálu 

ocel 2,5 mm,  

dural  1,2 mm,  

hliník  2 mm 

ocel  1,5 mm  

duraly a hliník 2 mm  

ocel  1,5 mm  

duraly a hliník 2 mm 

výška lisovníku 

(6 až 13) mm 

4krát tloušťka 

materiálu 

(6 až 13) mm (6 až 13) mm 

přesah 

plechu přes kraj 

střižníku 

minimálně 25 mm, 

jinak 3krát výška 

střižníku 

minimálně 25 mm, 

jinak 3krát výška 

tažníku 

- 

tloušťka 

polyuretanového 

bloku 

5 až 8krát větší než 

výška střižníku 

5 až 8krát větší než 

výška tažníku 

5 až 8krát větší než 

výška ohybníku 

počet bloků několik 1 1 

pracovní tlak (pryž) 5 až 20 MPa menší než 25 MPa menší než 25 MPa 

pracovní plocha 

250 x 250 mm 

1000 x 1000 mm 

může být až 6 m2 

250 x 250 mm 

1000 x 1000 mm 

250 x 250 mm 

1000 x 1000 mm 

zkosení hrany 

střižníku 
0,5o až 1o - - 

stroje 
hydraulické a 

vřetenové lisy 
hydraulické lisy hydraulické lisy 

 

 

Obr.41  Prostřižení otvoru 
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Metoda má využití v kusové a malosériové výrobě, 

např. ve výrobě tenkostěnných rozměrných výlisků, 

nádob, reflektorů, při výrobě přístřihů, rozvinutých tvarů 

a při skupinovém vystřihování. Díky univerzálnosti 

lisovnice se dají používat rozličné lisovníky s různými 

rozměry a tvary. Kromě střihu je metoda vhodná 

k ohýbání a  mělkému tažení do 10 mm. Nalézá využití 

při tvarování leštěných a povrchově upravovaných 

plechů, které mají často přísné požadavky na vzhled 

vyráběného dílce. Výhodou je i možnost děrování plechu. 

V praxi je hojně využívána v leteckém průmyslu. 

 

Výhody Nevýhody 

 malé náklady na nástroj 

 jednoduchá konstrukce 

 univerzálnost nástroje (jednu střižnici je 

možno využít pro více střižníků)  

 materiál není zvlněný díky polyuretanu, 

který obklopuje celý dílec, čímž se 

kalibruje 

 možnost kombinování metod 

◦  stříhání  

◦  mělké tažení       

◦  ohýbání                

◦  stříhání otvorů 

 stříhání několika součástek najednou 

 použití jednočinných lisů 

 výroba rozměrných výtažků běžně do 

1000 x 1000 mm lze i do 6 m2 

 tažník z levných materiálů 

 možnost použít desku proti opotřebení s 

tvrdostí 95 ShA, chráněný blok 

polyuretanu vydrží déle 

 tažení povrchově upravených a leštěných 

plechů 

 nízké požadavky na přesnost a seřízení 

stroje 

 rychlé opotřebení elastomeru 

 jen pro malé tloušťky – tenké plechy 

 nutnost dodržení přesahu u stříhání 

minimálně 25 mm, vzniká veliký 

odpad 

 malá tloušťka tvářeného materiálu u ocelí 

běžně do 1mm hliník a jeho slitiny až 

2 mm 

 nekvalitní plocha střihu díky utržení 

materiálu a ne ustřižení 

◦  nutnost dodatečného opracování 

 těžkotonážní stroje  - překonání sil na 

přetvoření plechu a polyuretanu 

 rychlé opotřebení pryžových desek – 

max. 2000 až 3000 výstřižků 

 nepřítomnost přidržovače znemožňuje 

jakéhokoli jiné tažení než mělké 

 

 

 

Obr.42  Příklad součásti 
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2.2.2 Metoda Marform [14,24,28,33,34,40,41] 

Vznikla odvozením z metody Guerin pro součásti vyráběné hlubokým tažením. Tažení je 

technologický proces, při kterém se z rovinného přístřihu plechu zhotovují v jedné nebo více 

operacích výtažky jednoduchého rotačního tvaru, hranaté výtažky nebo složité nesymetrické 

tvary. V průmyslové praxi se tímto způsobem vyrábí široký sortiment mělkých a hlubokých 

nádob, krytů, vík, součástí karoserií atd.  

Tažení je možné realizovat klasickou 

metodou (konvenční; obr.43) nebo 

nekonvenční metodou, tedy metodou 

Marform, u které je tažnice nahrazena 

elastomerem. Využívá se hydraulicky 

řízeného přidržovače, který 

prostřednictvím přepouštěcího ventilu 

reguluje přítlačnou sílu v závislosti na 

zdvihu (obr.44). U zhotovených součástí 

nedochází k odpružení nebo zvlnění, 

výhodou je i nižší součinitel tažení.  

Výška elastomeru musí být alespoň 

3x větší, než  je výška hotového výtažku 

– důvodem je zabránit rychlému 

opotřebení a ztrátě elasticity. Pro lepší 

podmínky při hlubokém tažení se užívá 

monoblok o tvrdosti 45 – 55 Sh. 

Proces tažení probíhá ve třech fázích. 

Nejdříve se polotovar ve formě plechu 

vloží na tažník s přidržovačem. V první 

fázi se tažnice (kontejner s elastomerem) 

pohybuje dolů až k taženému materiálu 

dokud síla elastomeru na polotovaru 

nedosáhne hodnotu požadované 

přidržovací síly. V druhé fázi tažnice 

stále sjíždí, přičemž dochází k jejímu 

synchronnímu klesání spolu 

 

Obr.43  Konveční tažný nástroj 

 

Obr.44  Tažení metodou Marform 
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s přidržovačem a k tažení výrobku (obr.45). Po vytažení tažnice vyjede do horní úvrati 

a zařízení lisu vytlačí přidržovač do počáteční polohy. 

Pohyb přidržovače ve směru dolů je regulován hydraulickým systémem. Tím je umožněno 

řídit velikost měrného tlaku elastomeru podle předem stanoveného programu. Tlak 

v elastomeru mívá počáteční hodnotu asi 5 MPa a ke konci tvářecího procesu může dosáhnout 

hodnot až 45 MPa. Jsou užívány hydraulické jednotky, které umožňují dosažení tlaků 

v hodnotách  až 100 MPa.  

 

 

1 - ocelová skříň 

2 - elastomerový monoblok 

3 - deska proti opotřebení 

4 - tvářený plech / výtažek 

5 -hydraulický přidržovač 

6 - nepohyblivý tažník 

7 - píst 

8 - manometr 

9 - tlaková kapalina 

FL - síla lisu 

Obr.45  Schéma metody Marform 

Výhodou metody Marform je, že měrný tlak je rovnoměrně rozložen po povrchu dílce           

a působí účinně i na stěny výtažku. Tím je odstraněno jednak nebezpečí vzniku vrásek a navíc 

se mezi výtažkem a tažníkem realizují "aktivní" třecí síly přispívající k přenosu tažné síly. 

Z těchto důvodů lze volit nižší hodnoty součinitele tažení než při užití konvenčních nástrojů. 

Např. pro dural 43,0om , pro měkkou ocel 41,0om . V důsledku rovnoměrně rozloženého 

tlaku mají výtažky kvalitní povrch, ztenčení stěn výtažku činí v průměru 5 ÷ 10 % původní 

tloušťky. Při tváření Mg slitin lze počet operací snížit ohřevem materiálu na 300 až 400°C. 

Styčná vrstva elastomeru musí být ovšem teplovzdorná. Nevýhodou je značná spotřeba 

energie pro přetvoření elastomeru, než je dosaženo potřebných měrných tlaků. Užívané 

hydraulické lisy musí mít až čtyřnásobně větší tonáž než v případě použití konvenční metody. 

Při vysokých tlacích dochází také ke značnému opotřebení elastomeru. 
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Metoda je vhodná pro hluboké tažení ocelových i neželezných plechů a lze ji považovat za 

jednu z nosných technologií uplatňovanou především v leteckých závodech. Využití  metody 

není ve velkosériové výrobě, ale v kusové a malosériové, kdy vítězí díky své nižší pořizovací 

ceně a levnější údržbě. Používá se též tam, kde je zapotřebí kvalitní nepoškrábaný povrch, při 

výrobě prototypů nebo například u vývoje automobilových karosérií. 

Tab.5 Parametry metody Marform 

 Hluboké tažení 

tvrdost pryže (45 až 55) Sh 

zpracovávaný materiál uhlíkové  oceli, Al, Ti slitiny 

tloušťka materiálu Ocel  1,5 mm, duraly a hliník 2 mm  

počet bloků 1 

pracovní tlak (pryž) menší než 25 MPa 

pracovní plocha 250 x 250 mm až 1000 x 1000 mm 

stroje 
hydraulické dvojčinné lisy, 

nebo jednočinné lisy s přídavným zařízením 

Ukázka výtažku tvářeného metodou 

Marform v kombinaci s ražením je na obr.46.  

  

 

 

Výhody Nevýhody 

 malé náklady na nástroj proti konvenčním 

nástrojům 

  nedochází ke ztenčení plechu 

 nedochází k poškozování povrchu výtažku 

 výroba rozměrných výtažků  

 bez zvlnění dílce 

  univerzálnost nástroje (jedna tažnice se 

může kombinovat s více tažníky) 

 tažník z levných materiálů 

 nižší součinitel tažení, použitelnost pro  

hluboké tahy 

 jednoduchá konstrukce 

 potřeba dvojčinného lisu, nebo přídavného 

zařízení u jednočinného 

 malá tloušťka taženého materiálu 

 potřeba větších sil při tažení 

 

 

 

Obr.46  Výtažek tvářený metodou Marform 

v kombinaci s ražením 
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2.2.3 Radiální vypínání [14,24,28,33,34,37,41] 

Radiální vypínání se používá pro dílce typu nádob a prstenců, jejichž geometrický tvar 

v meridiálním řezu má více či méně složitou křivost. Řada rozměrově kratších dílců 

vyráběných z tenkostěnných trubek je opatřena lokálním zúžením či rozšířením základního 

válcového tvaru. Toho lze dosáhnout pevným nástrojem, elektromagnetickým tvářením, 

elektrohydraulickým tvářením nebo elastickým nástrojem. 

Pevného nástroje se využívá 

zejména pro tvarování dílců ze 

žáropevných a vysokopevnostních 

slitin, přičemž zajišťuje vysokou 

přesnost. Nejefektivnější je způsob 

využívající expanze segmentů 

(obr.47) představující lisovník. 

Trubka je vypínána do žádaného 

tvaru tlakem segmentů, které se 

radiálně rozevírají a posunují 

v důsledku toho, že jsou tlakem síly 

nasouvány na pevný trn. Mezera 

mezi segmenty, které spočívají na základové desce se zvětšuje. Vertikální posuv segmentů  

ovládá síla F a zvedací tyče. Nevýhodou je vznik hran na dílcích a to podél okrajů 

jednotlivých segmentů. Výskyt hran je tím větší, čím větší je průměr trubky a mezera mezi 

segmenty. Další nevýhodou je nerovnoměrné ztenčení materiálu, které je větší v mezeře mezi 

segmenty. Proto je nutno povrch segmentů dobře mazat, např. voskem pro trubky z lehkých 

slitin, tukem pro ocelové. Kromě toho je vhodné užít postupného vypínání. 

Princip elektromagnetického tváření je založen na využití odpudivých účinků dvou 

nesouhlasných magnetických polí (obr.48) a to v cívce a v tvářeném materiálu, který je 

vodivý. Vzniká zde tlakový účinek od silného magnetického pole na elektricky vodivé kovy. 

Rychlým vybitím proudu v cívce se indukuje v tvářeném materiálu proud opačného smyslu    

a tím i opačného magnetického pole. Tvářecí energii lze přesně nastavit a ovládat. K tváření 

stačí jen polovina nástroje, druhou polovinu tvoří cívka. 

 

Obr.47   Radiální vypínání expanzí segmentů 
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Obr.48  Princip elektromagnetického tváření 

U elektrohydraulického tváření je 

zdrojem tlakových vln v kapalině 

výboj v jiskřišti mezi elektrodami. 

Jako zdroj elektrického výboje se 

používají kondenzátorové baterie 

o velké kapacitě, které se rázově vybíjí 

přes elektrody (obr.49). Formy bývají 

z betonu s povrchem z epoxipryskyřice 

nebo ocelové a jsou dělené. Nástroje 

jsou uzavřené v lisech, zásobník 

kapaliny se nachází v beranu lisu. 

Radiální vypínání nepevným nástrojem je metoda, při které se místo kovových segmentů 

používá elastomer. Nástroj může být složen buď z několika bloků (např. polyuretanových 

desek) nebo z jednoho kompaktního bloku daného tvaru (např. polyuretanový válec). Existují 

dvě základní varianty radiálního vypínání a to vypínání klasické, kdy je uvnitř polotovaru 

stlačován  pouze polyuretan (obr.50a) a vypínání s osovým tlakem na polotovar, kdy je od 

lisovníku vyvíjen tlak nejen na polyuretanový válec, ale také na čelo polotovaru (obr.50b). 

V tomto případě se dosahuje větších přetvoření vlivem nuceného přísunu materiálu 

polotovaru do ohniska deformace. 

 

Obr.49  Nástroj pro elektrohydraulické tváření 
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Vzhledem k vysoké deformační síle, která je oproti vypínání kapalinou zvýšena o sílu 

potřebnou k přetvoření polyuretanu, se s výhodou používají polyuretanové různě tvarované 

bloky, např. se středovým odlehčením či zkosenou čelní plochou (obr.51). Tvarové úpravy 

bloků usnadňují radiální přemísťování média a snižují počáteční odpor vůči přetvoření. 

 Schéma nástroje je 

na obr.52. Skládá se 

z kontejneru, do 

kterého se vloží 

polotovar a dutý 

elastomerový váleček. 

Vypínání se docílí 

působením tlakové síly 

ve směru osy válečku. 

Je dobré dodržovat 

určitá doporučení, 

jejichž cílem je 

usnadnit radiální 

přemisťování 

elastomeru, zvýšit přesnost výtvarku a snížit konečnou hodnotu zatěžovací síly. Z toho 

důvodu se někdy používají místo válečku elastomerové desky opatřené otvorem a případně 

i tvarované. Plochy nástroje, které jsou ve styku s elastomerem, mají být leštěny. Pro 

usnadnění radiálního toku elastomeru se také používá zešikmení ploch razníku a vnitřního 

čepu. Výhodou metody je odstranění hran a ztenčení materiálu, které se děje u pevného 

nástroje. Nástroj je jednoduchý a levný. 

  

 
 

Obr.50  Vypínání trubek polyuretanem Obr.51  Tvarový polyuretanový blok  

 

Obr.52   Radiální vypínání pevným nástrojem  



45 

Výhody Nevýhody 

 levný nástroj 

 kalibrace trubky 

 výrobek není zvlněný 

 použití jednočinných lisů 

 vypínání povrchově upravených plechů 

 manipulace s formou snižuje výrazně 

produktivitu práce  

 malá životnost polyuretanu 

 pouze tenkostěnné trubky 

 

 

2.3 Další využití elastomerů 

2.3.1 Ohyb tenkostěnných trubek [15,24,28,29,33,34,35,41] 

Trubky, relativně menších průměrů (např. 6 až 80 mm), tzv. tenkostěnné, jsou častými 

konstrukčními prvky. Rozsah jejich využití narůstá se současným trendem uplatňování 

tzv. lehčených konstrukcí. Jsou tvarovány ohýbáním, radiálním či stranovým vypínáním, 

zužováním, rozšiřováním atd. Nosnou technologií jejich tvarování je ohýbání, kterou lze 

získat dílce s vícenásobnými ohyby provedenými v rovině či prostoru. Jsou ohýbány 

nabalováním, zakružováním a navíjením, buď ručně v přípravcích (obr.54) nebo strojně 

s různým principem silového působení (obr.53).  

  

Obr.53  Strojní navíjení Obr.54  Ruční nabalování 

Kvalita provedeného ohybu je obecně závislá na metodě ohýbání, charakteristikách 

plastičnosti a pevnosti materiálu a na geometrických parametrech ohýbaného dílce. 

Nedodržení určitých podmínek užité metody  a kriterií  vlastního ohybu  vede většinou ke 

vzniku defektů, resp. nedokonalé geometrii dílce. 

Hlavními parametry, potažmo kritérii obtížnosti ohybu jsou: 

 s/D … relativní tloušťka stěny       (2.5) 

 R/D … relativní poloměr ohybu,       (2.6) 

 kde je  s tloušťka trubky 

D vnější průměr 

R vnitřní poloměr ohybu. 
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Hodnoty výše uvedených parametrů spolu technologicky souvisí. Není-li dodržena jejich 

vzájemná vazba, může dojít k nepřijatelnému ztenčení vnější stěny, zvlnění vnitřní stěny, či 

ke vzniku ovality. Tyto „defekty“ naznačuje obr.55. 

Při ohybu bez tzv. stabilizačního trnu dle [15][35] nastávají: 

 optimální podmínky, když s/D > 0,1 a R/D > 3 

 nevhodné podmínky, problémy přináší poměr s/D = 0,06  0,075 a R/D = 2,5.  

 

 
 

a) ovalita b) zvlnění c) ztenčení 

Obr.55  Defekty při ohybu 

Při užití trnu je dle [15] možno dosáhnou přijatelné geometrie trubky s podmínkou 

s/D = 0,05 při R/D = 3. Jednou z variant elastomerový, konkrétně polyuretanový, trn, který je 

vhodný pro kusové a malosériové ohýbání, resp. pro ověřovací zkoušky výroby. Využívá se 

celistvých polyuretanů a nebo jejich kroužků upevněných na lanku (obr.56).  

 

Obr.56  Princip ohýbání trubek na trnu 

 



47 

2.3.2 Protlačování trubek  [33,34,35,41] 

Speciální metoda protlačování elastomerem se využívá při tvarování tenkostěnných trubek 

na malé poloměry ohybu. Ohyb se provádí protlačováním za studena do dělené zápustky 

s profilem ohnuté trubky, a to s využitím elastické výplně ve formě kroužků, jak je 

znázorněno na obr.50. Konec trubky je zčásti uzavřen – zpravidla zalemován. Trn působí 

pouze na elastomerové kroužky uvnitř trubky, které se rozpěchovávají a v důsledku třecích sil 

je trubka kroužky "nesena" ve směru 

pohybu trnu. Její průřez je zatěžován 

tlakovým napětím, čímž dochází k 

napěchovávání stěny. V ohnisku 

deformace je proto kompenzováno 

ztenčování, naopak dochází 

k mírnému zvětšení tloušťky 

o (4 až 30) %. Vznik zvlnění na 

vnitřním poloměru je potlačen vysokým tlakem kroužků. 

Výhody Nevýhody 

 ohnutí na jeden  průchod                          

 možno ohýbat do ostrého úhlu 

 nehrozí vady ohybu trubek  

 použití levných materiálů na výrobu 

nástroje 

 dochází ke kalibraci trubky 

 opotřebení polyuretanu 

 pouze tenkostěnné krátké trubky, což 

hodně snižuje využití této metody 

 

2.3.3 Tažení bez tažníku - metoda Maslenikov  [28] 

V metodě se nahrazuje tažník pryžovým kroužkem, v některých případech se používají 

i lehce tavitelné kovy. Plech je do „tažnice“ vtahován třením mezi měkkým kroužkem 

a polotovarem (obr.58). Díky tomu, že síla ke zplastizování příruby není přenášená stěnou 

výtažku, jak tomu bývá při použití konvenčního tažení, je možno docílit vysokých deformací. 

Metoda dosahuje stupně tažení až K = 6 (běžně K = 2).  

Je to méně častá metoda, dá se využít na hluboké výtažky s malosériové a kusové výrobě. 

Uplatňuje se výjimečně při výrobě z tenkostěnných plechů rozličných dutých nádob, kelímků, 

prstenců a různých ochranných kroužků. 

 

 

Obr.57   Protlačování trubek 
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Obr.58  Tažení bez tažníku - metoda Maslenikov 

    

Výhody Nevýhody 

 malé náklady na nástroj  

 nedochází ke ztenčení  

 lze použít na hluboké tahy 

 univerzálnost nástroje (na jeden 

polyuretanový kroužek více 

přítlačných kroužků) 

 méně tahů - stupeň tažení K = 6  

 materiál není zvlněný  

 nedochází k poškrábání povrchu výtažku 

 použití jednočinných lisů 

 rychlé opotřebení polyuretanového 

kroužku 

 malá tloušťka materiálu 

 velké síly použité na přetvoření 

 vždy zůstává lem, nelze vytáhnout úplně 

celý materiál 

 

2.3.4 Lemování  [31,33,34,41] 

Lemování je technologie ohýbání krajů plechů a provádí se nejen z bezpečnostních 

důvodů, ale i za účelem vyztužení a získání ozdobného vzhledu. Lemováním se zpevňují 

okraje a lze vyrobit nejen lem přímý, ale i vypuklý lem a vydutý (obr.59). Kromě 

konvenčních způsobů (kovové nástroje) lze lemovat i prostřednictvím elastomerů. 

 

Obr.59  Druhy lemů 
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U metody je nežádoucím jevem odpružení lemu, 

při  výrobě se tedy lemy přihýbají víc, něž jak je 

požadováno. Polyuretanem se lemují zpravidla 

tenkostěnné plechy. Využití je spíše v kusové 

výrobě, neboť polyuretanem nelze udělat malý lem, 

jak ho umí konvenční lemovadla. Nejprve se má 

tvarovat oblast lemu, čehož se dosáhne tvarovaným 

čelem elastomerového bloku, umístěného 

v kontejneru (obr.60). 

U vypuklého lemu vzniká často zvlnění 

(Rv < Rp). Tyto vlny způsobují nežádoucí napětí 

v lemu ve směru obrysu a spěchovávají materiál 

(obr.61a). U vydutého lemu (Rv >Rp) je materiál na okraji natahován a vzniká nebezpečí trhlin 

(obr.61b). U konvenčního nástroje zabraňuje vadám malá tažná mezera. Při použití 

elastomerů záleží na tvrdosti, měkčí (např. pryž) nedokáže přetlačit materiál a vadám 

nezabrání, tvrdší (např. polyuretan) je bezproblémový. 

Drobný rozdíl je i ve výsledné geometrii lemů, u elastomerů je nutno dodržet větší 

výšku lemu h. Při lemování konvenčními lemovadly (kovovými) je hmin = R2min + 2t; 

u nepevného nástroje (polyuretanu) hmin = R2min + 5t. 

 

Obr.61  Geometrie lemů 

 

 

 

Obr.60  Znázornění úpravy čela 

polyuretanového nástroje při 

lemování 
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Výhody Nevýhody 

 levnější nástroj 

 lemování lakovaných a povrchově 

upravovaných plechů 

 horší geometrie ohybu lemu 

 rychlé opotřebení polyuretanu 

 pouze tenkostěnné plechy 

 

2.4 Shrnutí 

Nepevný nástroj se od běžného konvenčního nástroje odlišuje tím, že jedna pevná část 

je nahrazena elastomerem (pryž, polyuretan). Jeho hlavní výhodou je univerzálnost a nízké 

náklady na zhotovení nástrojů, které jsou až desetinásobně nižší oproti konvenčním 

nástrojům. Nevýhodou je skutečnost, že se tváření děje prostřednictvím elastického média, 

a proto jsou potřebné výpočty složitější a je také nutné počítat s větší celkovou tvářecí silou. 

Se specifickými vlastnostmi pružného média souvisí i technologičnost konstrukce. Nástroj 

vyžaduje robustnější konstrukci kontejneru a tvářecích nástrojů vzhledem k tvrdostem 

polyuretanu (až 95 ShA). Protože díky své tvrdosti elastomer obtížněji zatéká do úzkých 

prolisů, dutin, rádiusů a výřezů, je u nástroje vhodnější volit lisovník pevný. Pokud je nutná 

elastická tažnice, lze přesného dotvarování docílit vložením pomocného odnímatelného 

lisovníku, aniž by bylo nutno neekonomicky zvětšovat měrný tlak. Při konstrukci nástroje je 

také vhodné zohlednit tuhost polyuretanu a také jeho přetvoření. Je-li blok polyuretanu dané 

výšky rozdělen na desky, nebo je proveden z jednoho kusu, pak v uzavřeném nástroji, nebo 

pouzdře, zůstává jeho tuhost nezměněna. 

Technologie nacházejí uplatnění hlavně v aplikacích plošného tváření, a to zejména 

v leteckém průmyslu, pro který byly postupně vyvinuty základní metody Guerin a Marform. 

S úspěchem se v praxi využívají i elastomerové výplně při ohybu trubek, metody radiálního 

vypínání a třeba zakružování na dvouválcové zakružovačce s polyuretanem. 
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3 ZÁVĚRY 

Tváření elastomery je využíváno převážně v malosériových a kusových výrobách, resp. při 

výzkumu a vývoji, neboť výrobně drahá lisovnice (forma) je nahrazena pružným médiem - 

elastomerem. Nástroj je relativně levný a univerzální, je možno tvářet široké spektrum 

povlakovaných, pofóliovaných nebo jinak povrchově upravených materiálů bez poškození 

jejich povrchu. 

Drobným omezením je ovšem vlastní tvářecí médium, neboť jeho deformační chování je 

ovlivněno řadou faktorů – vnějšími podmínkami, tvarem a objemem elastomerového bloku, 

možnostmi řízeného toku, podmínkami mazání a mechanickými vlastnostmi. Nevýhodou jsou 

také vyšší nároky na energii, protože k síle pro tvarování vlastní součásti je nutno ještě 

připočíst síly na deformaci elastomeru a zohlednit podmínky tření. Při výrobě se proto musí 

používat těžkotonážní lisy. Přihlédnout je nutno i k tloušťce tvářených materiálů. 

Tváření elastomery bude ještě řadu let vyhledávanou technologií právě pro speciální 

aplikace, a to hlavně z důvodu své podstaty - tváření v elastickém prostředí a využití elasticity 

nástroje, což je klíčová vlastnost, které klasické kovové materiály nemají. 
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