
TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ
Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně
tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil. Podstatou tváření
je vznik plastických deformací, ke kterým dojde v okamžiku dosažení napětí na mezi kluzu pro daný 
materiál. 

Výhodami tváření jsou vysoká produktivita práce, vysoké využití materiálu a velmi dobrá rozměrová
přesnost tvářených výrobků. Nevýhodou je vysoká cena strojů a nástrojů a omezení rozměry 
konečného výrobku.

Nejdůležitější rozdělení technologií pro zpracování kovů je podle fyzikální podstaty dějů, tzn. podle 
vztahu teploty tvářeného materiálu k teplotě rekrystalizace (přibližně 0,4 teploty tání kovu). 

Tváření za studena (tváření pod rekrystalizační teplotou, pod hodnotou30 % teploty tání tvářeného 
materiálu), kdy dochází ke zpevňování materiálu a zrna se deformují ve směru tváření, vytváří se 
textura. Zpevněním se zvyšují mechanické hodnoty (mez pevnosti a mez kluzu) a klesá tažnost. 
Výhodou je vysoká přesnost rozměrů, kvalitní povrch (nenastává okujení) a zlepšování vlastností
zpevněním. Nevýhodou je nutnost používat velké tvářecí síly, nerovnoměrné zpevňování a 
omezená tvárnost materiálu;

Tváření za tepla probíhá nad rekrystalizační teplotou (nad hodnotou 70 % teploty tání daného 
materiálu). Materiál se nezpevňuje a k tváření stačí síly až desetkrát menší, než u tváření za 
studena. Nevzniká textura, ale povrch je nekvalitní vlivem okujení;

Tváření za poloohřevu představuje kompromis mezi tvářením za studena a za tepla. Probíhá od 
teplot těsně pod rekrystalizační oblastí.
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Obecná závislost mechanických vlastností ocelí na teplotě (zjednodušeně): skutečné průběhy 
závislosti meze kluzu a přetvárného odporu jsou ovlivněny druhem oceli. Vyznačené oblasti tváření
a velikost přetvárného odporu se mění i podle rychlosti a velikosti tváření.
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Tváření kovů se dělí na:
Tváření objemové, při kterém deformace nastává ve směru všech tří os souřadného systému a 

patří sem válcování, kování, protlačování, tažení drátů.
Tváření plošné, při kterém převládají deformace ve dvou směrech. Patří sem tažení, ohýbání, 

stříhání, apod.

Princip podélného (vlevo), příčného (uprostřed) 
a kosého (vpravo) válcování (1, 2 – válce, 3 –
materiál)

Kosé válcování bezešvých trubek: materiál se posouvá ze 
středu průřezu ven směrem k obvodu, který se zvětšuje a 
tím dochází k tvorbě vnitřních trhlin – k děrování: vzniklá
díra má nepravidelný tvar a proto se kalibruje trnem. 
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Polotovar z kosého válcování se upravuje na 
menší průměry válcováním na poutnické
stolici: válcuje se na trnu, vývalek je osově po 
krocích posouván s částečným zpětným 
posuvem (odtud název poutnická stolice).

Válcování závitů: nástroj se při odvalování postupně
zatlačuje negativem reliéfu požadovaného závitu do 
válcovaného polotovaru
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Tažení drátů a profilů Protlačování
dopředné

Protlačování
zpětné

Kování zápustkové

Pro tváření kovů se používají
buchary a lisy. U bucharů se 
využívá kinetické energie 
beranu (tváření rázem –
hmotnost beranu až 2000 kg, 
rychlost beranu až 8 m/s, počet 
rázů je až 200 za minutu), 
ovládáním bucharu se řídí
intenzita a frekvence rázů. Lisy 
působí na přetvářený materiál 
velkou silou a menší rychlostí. 
Pro spolehlivou funkci těchto 
strojů a ochranu okolí před 
účinky rázů a vibrací musí být 
stroje uloženy na speciálních 
základech. 
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Technologie plošného tváření

Technologie plošného tváření se týká tváření při němž je třetí hlavní deformace zcela zanedbatelná
a výchozím polotovarem je přístřih plechu, tj. materiálů charakteristických převažováním dvou 
rozměrů nad třetím (děrování, vystřihování, ostřihování, přistřihování, atd.)

.

Stříhání

Ohýbání pomocí nástroje - ohýbadla, skládajícího se z ohybníku a 
ohybnice. Ohnutí tělesa (vzniklé tvary jsou nazpět rozvinutelné) do 
žádoucího tvaru využívá stejných zákonů plasticity jako ostatní
způsoby tváření - překročením meze kluzu dosáhneme oblasti 
plastické deformace. Plastická deformace je doprovázena 
deformací elastickou. Pominou-li vnější síly na deformované těleso, 
rozměry tělesa se částečně vrátí do původních, tj. těleso odpruží. 

Rovnání plechů bodové (vlevo), 
bradavkové (uprostřed) a opakované
prohýbání při rovnání plechů nebo 
drátů (vpravo) 
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Tažení plechů a pasů

Podle tvaru výlisku můžeme proces tažení dělit na tažení mělké a hluboké, tažení bez a se 
ztenčením stěny, tažení rotačních a nerotačních tvarů a dále tažení nepravidelných tvarů
(karosářské výlisky).

Hlavní funkční části tažného nástroje jsou tažník a tažnice. U tenkých plechů je ještě zapotřebí
doplnit nástroj přidržovačem, který zabraňuje zvlnění plechu při tažení.

Tažný nástroj s přidržovačem v první a druhé
tažné operaci (vlevo) s detailem příruby (vpravo) 

Celkové přetvoření plechu při tažení hlubších 
nádob je značné, celou nádobu zpravidla 
nelze vytáhnout v jedné operaci. Proto se 
první tah provádí mělký a o velkém průměru. 
Potom tažení pokračuje dalším tahem a to 
vždy na menší průměr. Současně roste výška 
výtažku. Při vyčerpání plastičnosti je nutné
provést mezioperační žíhání.
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TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ

Tvářecí technologie – zahrnují technologie, při kterých se tvar výchozího materiálu mění
zásadním způsobem, tzn. že dochází ke značnému přemísťování částic materiálu. Tváření probíhá
za působení teploty a tlaku nebo obou vlivů současně. Patří sem vstřikování, vytlačování, lisování, 
válcování, ale i odlévání, laminování, vypěňování, apod. 

Tvarovací technologie – zahrnují technologie, u kterých se vychází z polotovaru a hmota mění
tvar bez velkého přemísťování částic. Může se uplatňovat vliv zvýšené teploty i tlaku, ale také
nemusí. Patří sem tvarování desek, výroba dutých těles, ohýbání trubek, obrábění plastů, 
spojování a spékání plastů.

Doplňkové technologie – slouží k úpravě vlastností hmoty před zpracováním (míchání a hnětení, 
sušení, granulace, předehřev, atd.) a nebo naopak k úpravě finálních výrobků (potiskování, 
natírání, atd.) a také recyklace.

Vstřikování je způsob tváření plastů, při kterém je dávka zpracovávaného materiálu z pomocné
tlakové komory vstříknuta do dutiny formy. Vstřikováním lze zpracovávat téměř všechny druhy 
termoplastů. 

Plast ve formě granulí se nasype do zásobníku vstřikovacího 
stroje, odkud přichází do tavící komory, vyhřívané
odporovými pásy, kde působením tepla taje (plastikace) a 
v roztaveném stavu je vstřikován a dotlačován (dotlak) 
pohybem šneku nebo pístu do dutiny vstřikovací formy. 
Forma je kovová a temperována na požadovanou teplotu 
dle druhu plastu většinou pomocí vody. Hmota zcela zaplní
dutinu formy, a ochlazením přejde do tuhého stavu. Potom 
se forma v dělící rovině otevře a výrobek je vyhozen pomocí
vyhazovacího systému ze vstřikovací formy. 
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Kromě vstřikování termoplastů se mohou vstřikovat i reaktoplasty. Hlavní rozdíl mezi zpracováním 
termoplastů a reaktoplastů spočívá jednak v rozdílné závislosti viskozity na teplotě a jednak v tom, 
že místo doby chlazení je zde doba vytvrzování. Forma se nechladí, ale je vyhřívána na 
vytvrzovací teplotu (dle druhu reaktoplastu na 150 oC až 190 oC) a doba cyklu je v podstatě dána 
dobou vytvrzování.

Dalším z rozšířených způsobů tváření plastů je vytlačování. Od vstřikování se liší tím, že se jedná
o proces kontinuální, při kterém je plast vytlačován přes profilovací otvor (hubici) do volného 
prostoru. Vytlačovacích strojů existuje velké množství a používají se např. k výrobě trubek, hadic, 
desek, profilů, fólií, apod.

Jednošnekový vytlačovací stroj (1– pracovní válec, 2–pouzdro, 
tavící komora, 3 – šnek, 4 – vytlačovací hlava, 5 – hubice, 6 –
trn, 7 – lamač, 8 – topení, 9 – chlazení, 10 – násypka)

Vyfukování je technologický postup výroby dutých předmětů rotačních, ale i nepravidelných tvarů. 
Mezi hlavní aplikace patří např. palivové nádrže, láhve a nádrže pro rozličné kapaliny, apod. 
Vyfukování plastů je technologie, při které se vhodný polotovar z termoplastu tvaruje ve vyfukovací
formě (hliník a jeho slitiny) pomocí tlaku vzduchu do požadovaného tvaru. Vyfukování se podle 
druhu výroby dělí na vytlačovací vyfukování a vstřikovací vyfukování. Nejdelší částí vyfukování
je chlazení výrobku po vyfouknutí a doba chlazení určuje výkonnost celého zařízení. 
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Princip výroby spočívá ve vytlačení trubky (tzv. parizonu) 
z vytlačovacího stroje, která je stále ještě v plastickém stavu 
uzavřena do vyfukovací formy a tlakem vzduchu vyfouknuta do 
požadovaného tvaru 

Nevýhodou vytlačovacího vyfukování je poměrně malá přesnost výrobků, poměrně velký odpad, 
svar v místech uzavření parizonu a poměrně velké množství dodatečných operací. Tak např. při 
výrobě palivové nádrže je odpad skoro 40 % hmotnosti parizonu a k vyfouknutému tělesu se ještě
musí dodatečně po opracování přivařit hrdla a vypíchnout otvor pro palivoměr.

Vstřikovací vyfukování na rozdíl od vytlačovacího vyfukování je cenově náročnější, protože jsou 
potřeba dvě formy, vstřikovací a vyfukovací. Na druhé straně předlisek má mnohem vyšší přesnost 
tvarových částí a navíc lze vyrábět dutá tělesa s rovnoměrnou nebo proměnnou tloušťkou stěny. 
Výrobky mají lepší vzhled, tuhost, mnohem nižší propustnost plynů a par a nemají svar. 


