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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce pojednává o predikci deformačního chování při tváření dutého 

polotovaru zastudena. Analyzovaná součást je reálně vyráběna a tvoří nedílnou část hlavové 

opěrky automobilu, kde plní více funkcí. Cílem práce je zkoumání deformačního chování 

polotovaru během tváření pomocí numerického modelování. Výsledky jsou porovnávány z 

hlediska jejich praktického srovnání s reálně dosahovanými hodnotami. 
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ABSTRACT 

This thesis is about predicting of deformation behavior during cold forming a hollow blank. 

Analyzed component is actually manufactured and form an integral part headrest car, which 

performs multiple functions. The aim of the work is to investigate the deformation behavior 

of the blank during forming using numerical modeling. The results are compared in terms of 

their practical compared with constant values achieved. 
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1 Úvod 

 

 Tato bakalářská práce se zabývá analýzou tvářecích technologií pouţívaných k výrobě 

hlavových opěrek pro automobilový průmysl. Tato opěrka musí splňovat bezpečnostní 

předpisy, které zaručují její správnou funkčnost. Hlavová opěrka v automobilu plní funkci 

opory hlavy a ochranu krční páteře při nárazu. Je povinnou součástí kaţdého sedadla v 

automobilu. Před jízdou se musí správně nastavit na výšku osoby.  

 Tato práce vznikla na základě poţadavku firmy FLÍDR s.r.o., která má zájem řešit 

problematiku výroby konstrukcí hlavových opěrek. Díky rostoucím poţadavkům na geometrii 

aretačních dráţek těchto opěrek, dochází k modifikacím dosud vyuţívané technologie. Mezi 

první kroky vedoucí k následným návrhům a úpravám technologických kroků patří analýza 

tvářecího postupu. Jako velmi efektivní nástroj v této oblasti se jeví vyuţití počítačových 

simulací, na základě kterých lze provést jak konstrukční tak i technologické úpravy výrobního 

procesu.      

 V první části této práce jsem popsala tvářecí technologie vyuţívané pro výrobu 

automobilových komponentů. Zaměřuji se na objemové tváření, zmiňuji i vybrané 

technologie plošného tváření. V druhé části práce analyzuji technologii procesu výroby 

hlavových opěrek. Se zaměřením na válcování dutého profilu a lisování plného profilu. Ve 

třetí části se zabývám analýzou vybraných problematických profilů dráţek vytvářených na 

dutých profilech. 
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2 Tvářecí  technologie používané pro komponenty automobilů 

2.1 Objemové tváření 

 

 Objemové tváření rozdělujeme podle vztahu teploty tvářeného materiálu k teplotě 

rekrystalizace. Rekrystalizační teplota je teplota, při které dochází k regeneraci 

deformovaných zrn beze změny krystalové mříţky. Rozdělení tvářecích technologií podle 

teploty: 

 Tváření za studena: Probíhá pod teplotou rekrystalizace. Dochází při něm ke  

zpevňování materiálu. Zpevnění se přičítá k deformačnímu odporu materiálu a má vliv 

na deformační sílu. Po vyčerpání plastičnosti materiálu dojde k porušení. 

Deformovaná zrna se protahují ve směru tváření. To má za následek anizotropii 

mechanických vlastností materiálu. Anizotropie se dá odstranit tepelným 

zpracováním, které se provede po tváření. Zpevněním lze zvýšit mez pevnosti a mez 

kluzu, sniţuje se taţnost. 

 Tváření za tepla: Probíhá nad teplotou rekrystalizace. Dochází při něm k 

uzdravovacím procesům, které se rychlostně vyrovnávají zpevňovacím procesům, 

proto nemá zpevnění vliv na deformační sílu, která je mnohonásobně menší neţ u 

tváření za studena. Povrch je negativně ovlivněn vznikem okují při ohřevu, dále také 

vlivem teploty hrubne zrno. Proces je nákladný a zdlouhavý. 

 Tváření za zvýšených teplot: Představuje kompromis mezi tvářením za tepla a za 

studena. Důvodem je zlepšení tvárných vlastností oproti tváření za studena a sníţení 

deformačního odporu. Dosahujeme lepších mechanických a fyzikálních vlastností, 

vyšší přesnosti a jakosti povrchu. Horní teploty jsou limitovány oxidací povrchu [1]. 

 

2.1.1 Kování 

 

 Technologii kování rozdělujeme na volné kování a zápustkové kování. Pro 

automobilový průmysl se hlavně pouţívá zápustkové kování. Na rozdíl od volného kování, 

které se vyuţívá pro kusovou nebo malosériovou výrobu (velké a objemné strojní součásti), je 

zápustkové kování velmi vhodné pro velkosériové a hromadné výroby (výroba malých 

výrobků). Zápustkové kování se v automobilovém průmyslu vyuţívá pro komponenty s 

vysokými poţadavky na mechanické vlastnosti a rozměrovou přesnost. Další výhody výroby 

http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/01-uvod/02-textura%20valcovani.jpg
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těchto výrobků jsou malé ztráty materiálu, výhodně orientovaná struktura výkovku a moţnost 

výroby sloţitých tvarů [1]. 

2.1.1.1 Zápustkové kování 

 

 Tok kovu při kování je omezen bočními stěnami dutiny v zápustce. Polotovar se 

tvaruje za tepla nebo za zvýšených teplot (viz. Obr. 1) . Zápustkové kování se vyznačuje 

malým počtem operací: ohřev, kování, úprava výkovků. 

 

 

Obr. 1 Kovací teploty v diagramu Fe- Fe3C [1] 

Základní stadia technologického postupu zápustkového kování: 

 

 výchozí polotovar  

  dělení  

  ohřev  

 předkování  

 kování na hotovo  

 ostřiţení výronku  

 tepelné zpracování 

 rovnání a kalibrace  

 finální úpravy 

  

  

 Jednoduché zápustkové výkovky se mohou vykovat z výchozího polotovaru v jediné 

zápustkové dutině tzv. jednodutinovým kováním. Členitější výkovky se kovou z vhodně 

připraveného předkovku, který se zhotovuje volným kováním nebo na kovacích válcích a 

jiných tvářecích strojích, popř. postupovým kováním v přípravných a dokončovacích dutinách 

jediné zápustky  tvářecího stroje [2]. 
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 Zápustkové kování je vhodné pro výrobu velkého počtu tvarově stejných součástí. 

Zápustka je většinou dvoudílný dutý nástroj. Hlavní předností zápustkového kování je vysoká 

produktivita a snadná obsluha strojů. Ohřátý materiál se tváří v dutině zápustky. Zápustka má 

negativní tvar jako výkovek a musí mít rozměry zvětšené o tepelné roztaţnosti. K 

zápustkovému kování pouţíváme buchary (kování úderem) nebo lisy (kování klidným 

tlakem). Kování lze provádět ve dvou typech zápustek. 

 Kování v otevřené zápustce: Při tomto způsobu kování se k objemu součásti 

přidávají přídavky na výronek. Na výronek připadá největší podíl přídavků. V závislosti na 

tvarové sloţitosti výkovku se pohybuje kolem 8 aţ 30 % hmotnosti výkovku. Tato nevýhoda 

je zcela vyrovnána příznivými vlivy výronku na průběh kování: zvyšuje odpor kovu, aby 

nevytékal z dutiny zápustky, sniţuje rázy,  vyrovnává objemové rozdíly výchozího 

polotovaru. (viz. Obr. 2.) 

 

Obr. 2 Kování v otevřené zápustce [1] 

 

 Kování v uzavřené zápustce: Při tomto způsobu kování se materiál musí velmi 

přesně nadělit, základní polotovar musí mít stejný objem jako výkovek. Výkovky mají 

minimální přídavky na úkosy.  Z této zápustky je uţ hotový výkovek, který se dál neupravuje.  

Tento způsob je technologicky náročnější. (viz. Obr. 3) 

 

Obr. 3 Kování v uzavřené zápustce na bucharech a na lisech [1] 



13 
 

 

Další způsoby kování: 

 Kování na kovacích válcích: Výsledný tvar výkovku se získává jeho tvářením mezi 

dvěma válci, na kterých jsou umístěny tvarové segmenty. Tento způsob se pouţívá k výrobě 

předkovků  i  hotových výkovků. (viz. Obr. 4)  

 Kování na vodorovných kovacích strojích: Je vysoce produktivní způsob kování 

vhodný pro výrobu jednoduchých rotačních součástí, např. hlavy šroubů, ventilů, ozubená 

kola, loţiskové krouţky. Výhodou je úplná mechanizace a automatizace celého procesu. Kove 

se většinou z tyčí, u kterých je nutno přesně dodrţovat rozměrové tolerance kvůli svírání 

materiálu v čelistech. (viz. Obr. 5) 

 Kování za rotace: Tyto stroje se pouţívají pro změnu profilu trubek a tyčí kruhového 

i čtyřhranného profilu, u kterých se opakovanými údery kovadel postupně mění průřez. Kovat 

můţeme za studena i za tepla [3]. 

 Vícecestné kování: Materiál je tvářen v uzavřené zápustce, kde je vystaven tlaku 

lisovníků z několika stran. Výkovky jsou přesné a mají minimální přídavky na obrábění. 

Pouţívají se vícecestné lisy, které mají lisovníky ve vodorovném i svislém směru [1]. 

 

 

Obr. 4 Kování na kovacích válcích [1] 

 

 

Obr. 5 Kování na vodorovných kovacích strojích [1] 

 

2.1.2 Válcování 

 

 Válcování je spojitý tvářecí pochod, při němţ otáčející se válce vtahují polotovar do 

válcovací mezery a zde jej stlačují. Děje neprobíhají v daném okamţiku v celém objemu 
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tvářeného polotovaru. Probíhají pouze v pásmu deformace. Pásmo deformace je definováno 

délkou a střední šířkou. (viz. Obr. 6) 

 

Obr. 6 Pásmo deformace [1] 

 Proces válcování můţeme rozdělit do tří stádií. V první stádium začíná v okamţiku 

dotyku provalku s válci a končí při vstupu předního konce provalku do roviny výstupu. Ve 

druhém stádiu se parametry pásma deformace nemění, hovoříme o ustáleném procesu 

válcování. Třetí stádium začíná vstupem zadního konce provalku do roviny vstupu a končí 

výstupem provalku z válců. 

 

2.1.2.1 Technologie výroby trubek 

 

 Trubky se vyrábějí z hutnických polotovarů mnoha způsoby: válcováním, taţením, 

vytlačováním a svařováním. Podle toho jsou trubky hladké a svařované [1]. 

 

Výroba bezešvých trubek   

  Bezešvé trubky se vyrábějí převáţně válcováním. Rozměry trubek jsou dány jejich 

průměrem a tloušťkou stěny. Podle pouţité výrobní technologie rozdělujeme trubky 

z hlediska válcování na válcované za tepla a za studena.  Jejich výrobu můţeme rozdělit 

zhruba do dvou základních operací: 

 Výroba dutých polotovarů s velkou tloušťkou stěny děrováním pomocí kosého nebo 

příčného válcování (viz. Obr.7).  

 Zpracování těchto polotovarů válcováním na poutnických stolicích nebo automatiku. 

Válcováním děrovaného polotovaru redukujeme průměr a prodluţujeme délku. 

Následná kalibrace rozměrů [1]. 
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Obr. 7 Děrování předvalků příčným válcováním a) Dvěma válci s mimoběţnými osami b) Dvěma kotouči [4] 

Výroba svařovaných trubek  

 Trubky vyrobené beze švů jsou poměrně nákladné. Pro konstrukční účely nebo malé 

přetlaky stačí levnější svařované trubky. 

Svařované trubky se vyrábějí:  

 Svařováním pásů ohřátých v plynových pecích 

 Tavným svařováním pásů (elektrickým obloukem, popřípadě plamenem) 

 Svařováním odporovým a indukčním 

 Kontinuální výroba trubek z ohřátých pásů probíhá tak, ţe se pás pomalu sbaluje 

(zakruţuje) v několika krocích. Další pár válečků stlačí protější konce pásu k sobě tak, ţe se 

stykové plochy svaří. K ohřátí okrajů na svařovací teplotu slouţí vhodně upravené plamenové 

hořáky (viz. Obr.8).  Trubky se vyrábí také  z pásů vinutých a svařovaných ve šroubovici. 

 

Obr. 8 Výroba trubek stykovým tlakovým svařováním [4] 
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 U krátkých trubek se svařované hrany upraví a kotoučovou elektrodou se svaří. Při 

svařování dlouhých trubek se trubky s podélným švem dělají z pásové nebo ploché oceli, 

která se skruţuje a při svařování je stlačována kladkami (viz. Obr. 9). Kotoučové elektrody 

jsou přitlačovány velkým tlakem.  

 

Obr. 9 Schéma výroby svařovaných trubek [4] 

 

 Indukční svařování trubek se děje bez přímého styku elektrického vodiče se stěnou 

trubky. Měděný induktor je chlazený vodou a napájený proudem o střední frekvenci. 

Svařovaná trubka se pohybuje ve směru šipky jak je moţné vidět na Obr. 10. Tím se 

umoţňuje ohřev úzké části trubky v místech, kde bude proveden svár. V další fázi je ohřátá 

část trubky postupně stlačena válečky a svařena [4]. 

 

Obr. 10 Schéma indukčního svařování [4] 
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2.2 Plošné tváření  

2.2.1 Technologie ohýbání 

 

 Ohýbání je proces tváření, při kterém je materiál trvale deformován do různých úhlů 

ohybu s menším nebo větším zaoblením hran. K ohýbání pouţíváme nástroje - ohýbadla, 

skládající se z ohybníku a ohybnice. Výrobkem je výlisek - ohybek. Ohnutí tělesa do 

ţádoucího tvaru vyuţívá stejných zákonů plasticity, jako ostatní způsoby tváření.  

Překročíme-li mez kluzu dosáhneme oblasti plastické deformace. Plastická deformace je 

doprovázena deformací elastickou. Po průřezu je to pruţně plastická deformace, která má 

různý průběh od povrchu materiálu k neutrální ose (viz. Obr. 11) [1]. 

Při ohýbání vznikají na vnitřní straně ohybu tlaková a na vnější straně tahová napětí, která 

způsobují plastické deformace. Není-li kov dostatečně tvárný, nebo jsou-li deformace příliš 

velké, vznikají na taţené straně trhliny. Musíme dbát na to, aby kov byl dobře tvárný a 

nesmíme jej tvářet např. ohýbáním na příliš malý poloměr [5]. 

 

Obr. 11 Princip ohýbání [4] 

 

Ohýbání plechů 

 

 Různě ohýbané profily z plechů nebo pásů se zhotovují ohraňovacími nástroji. Máme- 

li ohýbat větší počet pruhů z plechu, pouţijeme lisovadla. Lemování je ohýbání okrajů plechů 

buď ručně, nebo strojně lemovacími válečky. Zakruţování je ohýbání na zakruţovacích 

strojích mezi válci. Válce jsou buď tři nebo čtyři [5]. 

 

http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/07-ohybani/01-ohybadlo.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/07-ohybani/02-ohybek.jpg
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Ohýbání trubek 

 Ohýbání trubek je poměrně obtíţné. Aby se zbránilo místnímu promáčknutí, naplní se 

trubka pískem a zazátkuje. Neplní-li se trubka pískem, pouţíváme přípravky [5]. 

2.2.2  Technologie stříhání 

 

 Stříhání je oddělování části materiálu působením protilehlých řezných hran 

způsobujících v řezné rovině smykové napětí. Stříhání je nejrozšířenější operací tváření. 

Pouţívá se jednak na přípravu polotovarů (stříhání tabulí, nebo svitků plechů, stříhání profilů, 

vývalků, apod.), jednak na vystřihování součástek z plechu, buď pro konečné pouţití, nebo 

pro výrobky na další technologie (ohýbání, protlačování, taţení, atd.) a na dokončovací a nebo 

pomocné operace. Kromě klasického stříhání existují i další operace, které se nazývají podle 

způsobu odstraňování materiálu - děrování, vystřihování, ostřihování atd. [1]. 

 

2.2.3 Technologie tažení 

 

 Taţení je technologický způsob tváření, při kterém se jedním a nebo v několika tazích 

vyrobí z rovného plechu duté těleso - polouzavřená nádoba. Někdy se tento technologický 

proces nazývá hluboké taţení. Nástrojem je taţidlo, které se skládá z taţníku, taţnice a 

ostatních konstrukčních částí, výrobkem je výtaţek. Taţením plechů a pasů vzniká prostorový 

výlisek. Podle tvaru výlisku můţeme proces taţení dělit na taţení mělké a hluboké, taţení bez 

a se ztenčením stěny, taţení rotačních a nerotačních tvarů a dále taţení nepravidelných 

tvarů (tzv. karosářské výlisky). Výchozím polotovarem je přístřih plechu, pás plechu nebo jiţ 

jinak zpracovaný polotovar, který lze zpracovávat následujícími technologiemi: prostým 

taţením, taţením se ztenčením stěny, zpětným taţením, ţlábkováním, rozšiřováním  a 

lemováním, zuţováním, přetahováním, napínáním a speciálními způsoby [1].  

3 Analýza technologie procesu výroby hlavových opěrek  

3.1 Představení firmy FLÍDR s.r.o. 

 

 Firma FLÍDR s.r.o. se zabývá výrobou dílců pro interiéry automobilů a to dílů sedaček 

a hlavových opěrek. V současné době se specializuje na výrobu rámů hlavových opěrek. Tato 

výroba se dělí do tří kategorií dle pouţité technologie pro výrobu aretačních dráţek: 

http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/06-strihani/01-strihani%20tabuli.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/06-strihani/02-svitku%20plechu.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/06-strihani/03-strihani%20profilu.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/09-tazeni/02-tazidlo.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/09-tazeni/01-nepravidelnych%20tvaru.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/09-tazeni/01-nepravidelnych%20tvaru.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/09-tazeni/01-nepravidelnych%20tvaru.jpg
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 Frézovaná aretační dráţka (viz. Obr. 12). 

 Aretační dráţka vyrobená tvářením za studena do plného kruhového profilu (viz. Obr. 

13). 

 Aretační dráţka vyrobená tvářením za studena do trubky(viz. Obr. 14) [6]. 

 

 

Obr. 12 Frézovaná aretační dráţka 

[6] 

 

Obr. 13 Aretační dráţka vyrobená 

tvářením za studena do plného 

kruhového profilu [6] 

 

Obr. 14 Aretační dráţka vyrobená 

tvářením za studena do trubky [6] 

 

 Technologie výroby rámů hlavových opěrek pro automobily začíná výběrem profilu a 

tvaru rámu. Můţeme zvolit mezi dutým nebo plným kruhovým profilem, dále také volíme, 

jestli bude rám celokovový nebo budou některé části zhotoveny z plastu. Polotovarem je 

svařovaná trubka nebo tyč kruhového průřezu. Materiál, který se nejčastěji pouţívá je 

uhlíková ocel. Firma nabízí i nerezové materiály. Hlavové opěrky firma FLÍDR s.r.o. dodává 

v několika povrchových úpravách např.: kataforetické lakování, nikl-chromové a zinkové 

povlaky se silnou pasivační vrstvou. 

3.1.1 Výrobní postup rámů hlavových opěrek 

 

1) Nařezání tyčí na polotovary  

2) Ohnutí materiálu do poţadovaného tvaru (u opěrek z jednoho kusu) 

3) Válcování (lisování) dráţek pro aretaci  

4) Kalibrace na zpřesnění rozměrů po válcování (lisování) 

5) Povrchová úprava 

6) Kompletace dílů (u vícedílných opěrek) 

7) Kontrola a měření (probíhá dle procesu výroby dle kontrolního plánu)  
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3.1.2 Válcování drážek 

 

 Technologie válcování dráţek je aplikována u dutých profilů a provádí se za studena. 

Válcování probíhá odvalovacím způsobem. Nástroj má tvar příslušné dráţky.Válcování se 

provádí dvěma způsoby a to válcováním přímočarým vratným nebo válcováním po kruţnici. 

Ve firmě FLÍDR s.r.o. je v provozu několik výrobních stanovišť, jedním z nich je i  

automatizovaná linka, která provádí všechny operace spojené s výrobou dráţek u více dílných 

opěrek.  

 U válcování přímočarého vratného koná pohyb nástroj. Válcování probíhá nespojitě v 

několika krocích, protoţe hrozí deformace kruhového profilu a porušení soudrţnosti 

materiálu. Během válcování vţdy dojde k neţádoucímu zdeformování profilu trubky. Materiál 

se nahromadí na bocích. Tento nedostatek se musí opravit následnou kalibrací. 

 U válcování po kruţnici  koná pohyb nástroj. Drţák nástrojů má tvar kotouče, na 

kterém jsou umístěny nástroje pod určitým úhlem. Válcování probíhá podobným způsobem 

jako u válcování přímočarého vratného. Tento způsob je rychlejší. Nedochází ke změně směru 

pohybu. 

 Při radiálním bodovém tváření konců polotovaru  přijede speciální nástavec, který má 

dutý kulový tvar a koná hypocykloidní rotační pohyb. Vlivem velké síly nástroj vytvaruje 

zaoblení vnější hrany trubky. Toto zaoblení má více funkcí. Usnadňuje zavedení opěrky do 

opěradla automobilu a zabraňuje poranění o ostré hrany.  

4 Hlavové opěrky 
 

4.1 Funkce hlavové opěrky 

 

 Opěrka hlavy nezajišťuje pouze pohodlí cestujících. Jejím hlavním úkolem je zabránit 

náhlému pohybu hlavy vzad při automobilové nehodě. Je pasivním bezpečnostním prvkem 

automobilů. Kaţdý člověk má jinou výšku. Aby opěrka mohla plnit svůj hlavní úkol, měla by 

umoţňovat výškové nastavení. Další podmínkou funkčnosti, která závisí na konkrétní 

konstrukci, je zajištění nastavené polohy. Funkční opěrka by se neměla při opření hlavy 

přesunout do jiné polohy. Při špatném pouţití hlavové opěrky můţe dojít v případě nehody ke 

zranění krční páteře, ke kterému dochází při nárazu zezadu (viz. Obr. 15) [8,9,10].  
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Obr. 15 Mechanismus vzniku hyperextenze krku [8] 

 Relativní pohyb mezi krkem a hlavou je ovlivněn designem sedadla, pak pozicí 

hlavové opěrky vůči hlavě. Nejdůleţitějšími parametry jsou výška hlavové opěrky a 

horizontální vzdálenost opěrky od hlavy. Správně nastavená opěrka by měla být ve stejné 

výšce jako hlava cestujícího a horizontální vzdálenost mezi hlavou a opěrkou by neměla být 

větší neţ 4 cm [8]. 

 U starších automobilů se vyskytovaly integrované hlavové opěrky, které 

neumoţňovaly výškové nastavení. V dnešní době mají opěrky nastavitelnou polohu.  Volné 

konce rámu této opěrky jsou vsunuty do opěradla automobilového sedadla a výškové 

nastavení umoţňuje aretační mechanismus. Automobiloví výrobci uvedli na trh i alternativní 

řešení a to takzvané aktivní hlavové opěrky. Ty se při nárazu zezadu aktivují váhou či 

pohybem těla cestujícího. Část polstrované opěrky následně "vystřelí" směrem vpřed a vzhůru 

k hlavě cestujícího. Ovšem i tyto opěrky musí být nastaveny do vhodné polohy, aby bezpečně 

plnily svou funkci [9,11]. 

 

4.2 Rám hlavové opěrky  

 

 Pro automobilová sedadla a opěrky existuje mnoho patentovaných konstrukčních 

řešení. Opěrky jsou součástí interiéru automobilu, proto i rámy musí splňovat kromě 

funkčních poţadavků i poţadavky estetické. Jelikoţ se jedná o bezpečnostní prvek 

automobilů, velmi důleţitý je i pouţitý materiál rámu.  

 Před několika lety se rámy hlavových opěrek vyráběly převáţně z tyčového 

polotovaru. Nyní se pro jejich výrobu vyuţívá tenkostěnných ocelových trubek. Trubky jsou 

běţně vyráběny různými metodami - tvářením za studena a za tepla. Lze je rozdělit do dvou 
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základních skupin. Do první skupiny patří trubky svařované (se švem) a do druhé skupiny se 

řadí trubky bezešvé. Poţadovaného tvaru rámu se docílí postupným ohýbáním polotovaru. 

Případná povrchová úprava rámu dodá jeho povrchu atraktivní vzhled [7,12,13]. 

4.3 Speciální drážky v rámu  

 

 Hlavními funkčními prvky rámů hlavových opěrek jsou aretační dráţky, které umoţní 

umístit opěrku do poţadované výšky a zajistit její polohu pomocí aretačního mechanismu.  

Součástí rámu je několik aretačních dráţek jdoucích za sebou v určité vzdálenosti. Jejich tvar  

umoţňuje vysouvání opěrky a zároveň zabraňuje jejímu zasouvání do vodicích pouzder bez 

uvolnění aretačního mechanismu. Tvar dráţek tedy závisí na technologii jejich výroby a 

konstrukci aretačního mechanismu. Aretační dráţka je zobrazena na Obr. 16. Dráţka má 

asymetrický tvar.  

 Rám hlavové opěrky bývá opatřen další speciální dráţkou ve spodní části rámu, která 

slouţí k zabránění úplného vysunutí opěrky. Tvar této dráţky můţe být shodný s tvarem 

aretační dráţky s tím rozdílem, ţe boční plocha, kolmá k ose trubky, je ve spodní části dráţky. 

Další moţností je jednoduchý profil dráţky s plochým dnem a dvěma boky kolmými na osu 

trubky [14]. 

 

 

Obr. 16 Aretační dráţky v rámu hlavové opěrky 
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5 Technologie výroby speciálních drážek do tenkostěnných trubek 

 

 Dráţky mají význam nejen pro funkci hlavových opěrek, ale mohou být vyuţity i pro 

funkci jiných strojních součástí z tenkostěnných ocelových trubek. K výrobě těchto dráţek se 

pouţívají některé technologie obrábění či tváření. Pro zhotovení dráţek v rámech hlavových 

opěrek byly vyvinuty speciální technologie výroby [17]. 

5.1 Tváření drážky s plochým dnem za studena bez prostřižení trubky  

 

 Dráţku s plochým dnem lze vyrobit pomocí lisovníku. Lisovník má plochou funkční 

část. Boky dráţky mohou být kolmé na její dno nebo vytvarovány pod úhlem dle tvaru 

lisovníku (viz. Obr. 17).  

 Trubka je umístěna mezi upínací čelisti a upnutím zajištěna proti pohybu. Horní čelist 

slouţí k vedení lisovníku. Následně je lisovník vtlačován do trubky ve směru kolmém na její 

osu. Dochází k vytvoření plochého dna a k velké deformaci trubky v okolí dráţky. V důsledku 

toho je plocha boku dráţky, která je kolmá k ose trubky, velice malá (viz. Obr. 18). Po 

ukončení pracovního zdvihu se lisovník vrátí do výchozí polohy, čelisti se otevřou a je moţno 

vloţit další kus.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Výroba dráţky s plochým dnem [10] 

 

Obr. 18 Tvar dráţky s plochým dnem [10] 

 Tato metoda není vhodná pro výrobu dráţek do trubky, která má být ohýbána do 

konečného tvaru rámu opěrky aţ následně. Vlivem ohybu by mohlo dojít k úhlovému 

vytočení dráţky oproti poţadované poloze a tím k dalšímu zmenšení plochy boku dráţky, coţ 

je neţádoucí. Správná funkce aretačního mechanismu by mohla být ohroţena. Destička 

aretačního mechanismu, která zapadá do dráţek, má rovinnou čelní plochu [15]. 
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Výhody:  

 nedochází k úběru materiálu a porušení trubky 

 produktivita  

Nevýhody:  

 velké deformace trubky v okolí dráţky  

 malá plocha boku dráţky [17] 

5.2 Tváření drážky se zakřiveným dnem za studena bez prostřižení trubky 

  

 Tento způsob výroby dráţek vznikl inovací předchozí technologie. Zlepšení spočívá 

ve změně tvaru lisovníku. Jeho rovinnou funkční plochu nahradila plocha s konvexním 

tvarem. Tato úprava tvaru lisovníku umoţnila výrobu dráţky, jejíţ dno není ploché, ale má 

konkávní tvar. Princip je shodný jako u předchozí technologie (viz. Obr. 19). Nejprve je 

trubka zajištěna proti pohybu upnutím mezi čelisti. Horní čelist s vedením pro lisovník je 

pohyblivá. Lisovník se vtlačuje do trubky v kolmém směru na její osu do poţadované 

hloubky. Nakonec se lisovník vrátí do výchozí polohy, čelisti se otevřou a cyklus lze znovu 

opakovat.  

Boční plocha dráţky, která je kolmá k ose trubky, se zvětší a tím lze zabezpečit funkci 

mechanismu i pro případ, kdy vlivem následného ohýbání trubky dojde k úhlovému natočení 

dráţky. Destička aretačního mechanismu, která zapadá do dráţek, bude mít konvexní čelní 

plochu, čili negativní tvar dna dráţky [15]. 

 

Obr. 19 Schéma tváření dráţky za studena bez prostřiţení trubky [15] 
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Výhody:  

 nedochází k úběru materiálu a porušení trubky 

 produktivita 

 výroba dráţky lze provést před ohýbáním trubky (jednodušší manipulace)  

Nevýhody:  

 velké deformace trubky v okolí dráţky 

 sloţitější tvar nástroje 

 sloţitější tvar destičky polohovacího mechanismu [17]  

5.3 Tváření drážky za studena s prostřižením trubky  

 

 Při působení lisovníku na vnější obvod trubky ve směru kolmém na její osu se okolí 

dráţky vţdy zdeformuje. Omezení neţádoucí deformace a dosaţení přesnější geometrie 

dráţky, ovlivníme vtlačováním lisovníku do stěny trubky pod určitým úhlem.  

 Nejprve je trubka umístěna mezi upínací čelisti a pevně upnuta aby nedošlo k 

axiálnímu pohybu trubky. Horní pevná čelist je dělená a obsahuje vedení pro lisovník. 

Následně je speciálně tvarovaný lisovník vtlačován do trubky pod úhlem 0 aţ 90 stupňů. Jeho 

geometrie způsobí prostřiţení stěny trubky a umoţní tvarování dna dráţky. Zaoblení střiţné 

hrany by mělo být menší neţ 0,8 mm. Po dosaţení dostatečné hloubky dráţky se lisovník 

vrátí do výchozí polohy, čelisti se otevřou a je moţno vloţit další kus. Tímto způsobem lze 

dráţky vyrábět jednu po druhé posouváním trubky v upínacích čelistech, nebo pouţitím více 

lisovníků najednou, coţ výrazně zvýší efektivitu výroby. Pouţitím této technologie je moţno 

vyrobit i dráţku, která má oba boky kolmé k ose trubky. Schéma metody je uvedeno na Obr. 

20. Destička polohovacího mechanismu, která zapadá do dráţek, bude mít rovinnou čelní 

plochu [16]. 

 

Obr. 20 Schéma tváření za studena s prostřiţením trubky [16] 
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Výhody:  

 nedochází k úběru materiálu 

 minimální deformace trubky v okolí dráţky  

 produktivita 

Nevýhody:  

 dochází k prostřiţení trubky  

 sloţitý tvar lisovníku [17] 

 

5.4 Tváření drážky za studena s využitím vnitřního trnu  

 

 Při příčném působení taţníku, na vnější obvod trubky, vznikají v okolí dráţky velké 

deformace trubky. Tomuto jevu lze zabránit pouţitím vnitřního trnu, který vyplní prostor 

uvnitř trubky. Princip této metody je uveden na Obr. 21.  

Vnitřní trn je opatřen stejnými tvary dráţek, které se vyrábějí. Tvary funkčních částí lisovníků 

odpovídají negativnímu tvaru dráţek. Lze vyrábět různé tvary dráţek dle tvaru lisovníku a 

dráţek ve vnitřním trnu. Trn musí být dělený, aby šel vytáhnout. Nevýhodou je, ţe musí být 

dodrţena přesná pozice trnu v trubce [7,16]. 

 

 

Obr. 21 Schéma tváření za studena s vyuţitím vnitřního trnu [7] 

Výhody:  

 nedochází k úběru materiálu 

 minimální deformace v okolí dráţky  

 různé tvary dráţek 

 

Nevýhody:  

 nutné přesné umístění trnu v trubce [17]  
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6 Metalografická analýza vzorků vyráběných stávající technologií  

6.1 Zpracování vzorku oceli 1050.34 

 

 

 

Obr. 22 Fotografický záznam vzorků oceli 1050.34 

 

 

 

 

Obr. 23 Schéma rozřezání vzorků A a B pro přípravu 

metalografických vzorků 

 

Materiál Vzorek l [mm] 

 A 35 

ocel 1050.34 B 35 

 C 25 

 

 Odběr vzorků pro metalografii byl proveden na třech různých typech dráţek, dále 

označovaných jako vzorek A, vzorek B, vzorek C (viz. Obr. 22). Také bylo provedeno tepelné 

zpracování a následně byla provedena metalografická analýza. Vzorky jsou z oceli 1050.34. 

Na Obr. 22  můţeme vidět vzorky před zatavením do pryskyřice.  Na Obr. 23  vidíme schéma 

rozřezání vzorků A a B. Vzorky jsou vyříznuty z tyče viz Obr. 24, rozřezány pilou Mikron 

110 firmy MTH, podélně kolmo na dráţku a z kaţdé strany je ještě odstraněno 5 mm, aby se 

vzorek vešel do zatavovacího zařízení. Během přípravy vzorku musíme dbát na dostatečné 

chlazení řezaných ploch, aby nedošlo k tepelnému ovlivnění struktur materiálu.  
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Obr. 24 Místa odběru vzorků 

6.2 Příprava metalografických vzorků  

 

 Příprava vzorků se provádí na lisovacím zařízení ECOPRESS 100. Vzorek se vloţí 

vybranou plochou na dno lisovací nádoby a zasype se práškovou fenolovou pryskyřicí 

s grafitovými vlákny. Lisovací zařízení se uzavře a spustí se připravená sekvence, kde 

zařízení ohřeje prášek na 200 °C a vyvine tlak 270 bar. Celý tento proces trvá 3 minuty. 

Vzorky se po vyjmutí umístí do brusného zařízení KOMPAKT 1031 firmy MTH a výbrus 

všech vzorků se provede najednou. Brusný materiál je SiC. Broušení začínáme brusným 

papírem s největší velikostí brusných zrn a po dostatečném vybroušení ploch, broušení 

opakujeme s brusným papírem s postupně se zmenšující velikostí brusných zrn. Postup se 

opakuje dokud nedosáhneme poţadované hladkosti vzorků. Tento proces je prováděn za 

mokra. Po broušení se stroj důkladně omyje a brusný papír se nahradí leštícím plátnem, na 

které se nanese vodní suspenze oxidu hlinitého s velikostí zrna 1 μm. Vyleštěné vzorky se 

vyjmou, důkladně omyjí a usuší (viz. Obr. 25). Pro lepší viditelnost hranic zrn se provede 

chemické leptání. Leptání se provádí nitalem (mikro: nital = 90 ml CH3CH2OH + 10 ml 

HNO3) a provádí se 3x po 5 sekundách. Po leptání jsou vzorky připraveny pro světelnou 

mikroskopii prováděnou na optickém světelném mikroskopu OLYMPUS GX51 vybaveném 

digitální kamerou OLYMPUS DP12. 



29 
 

 

Obr. 25 Metalografické vzorky A,B,C po výbrusu 

6.3 Mikrostruktury vzorku 

 

 Na obrázcích 26-42 jsou vyfoceny mikrostruktury naleptaných vzorků A, B, C. 

 

Obr. 26 Detail oceli 1050.34 vzorku A   

 

Obr. 27 Detail oceli 1050.34 vzorku A  

 Na obrázcích 28 a 29 vidíme srovnání mezi nedeformovaným tedy rovnoosými zrny a 

deformovanými zrny, která se protahují ve směru tváření, u vzorku A. Také zde 

rozpoznáváme feriticko-perlitickou strukturu. 

 

 

Obr. 28 Detail oceli 1050.34 vzorku B  

 

Obr. 29 Detail oceli 1050.34 vzorku B  

 Na obrázcích 28 a 29 je patrno, ţe tento vzorek B vykazuje odlišný vzhled 

mikrostruktury od předešlého vzorku A. Rozdíly jsou jak ve velikosti zrn, tak i ve stopách 

deformace. 
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Obr. 30 Detail oceli 1050.34 vzorku C  

 

Obr. 31 Detail oceli 1050.34 vzorku C  

 Na obrázcích 30 a 31 vidíme rozdíl od předešlého vzorku. Je zde vidět daleko větší 

oblast postiţená prodlouţením zrn, přičemţ fotografie pochází ze stejného místa. 

 

 

Obr. 32 Vzorek C přetrţení 

 Na obrázku 32 můţeme vidět makroskopické zobrazení vzorku C (zvětšeno 50x), kde 

došlo k prostřihnutí v oblasti stěny dráţky.  Je tudíţ jasné, ţe došlo k vyčerpání plasticity a 

následně k přetrţení vzniklého krčku a to pod úhlem cca 45° vzhledem k působící síle.   

 Všechny rozdíly mezi jednotlivými stavy lze připsat na vrub pouţité technologii 

výroby dráţek. Jde především o rozdílnou geometrii nástrojů pouţitých pro individuální 

dráţky. Jinými slovy velikost deformace v konkrétních způsobech je vkládána vţdy jinak, a to 

jak z pohledu její lokalizace, tak i velikosti. 
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7 Numerická simulace 

 

 Simulace je zobrazení plánovaného nebo reálného systému s jeho dynamickými 

procesy prostřednictvím modelu. Prostřednictvím  experimentování se simulačním modelem 

se snaţíme získat poznatky, které je moţno uplatnit ve výrobě. Simulace se v širším slova 

smyslu spojuje s přípravou, realizací a vyhodnocováním konkrétních experimentů pomocí 

simulačního modelu, kde model je chápan jako zjednodušená napodobenina plánovaného 

nebo reálného systému s jeho klíčovými procesy. Model se můţe lišit od originálu ve 

významných vlastnostech, proto se stanovuje tolerance. 

 V simulačním modelování technologického projektování se vyuţívá model 

klasifikovaný jako diskrétní model. Od tohoto názvu se odvozuje pojem simulace diskrétních 

událostí. Tyto simulace zaznamenávají změny stavových veličin modelu v samostatných 

časových bodech. Stavové veličiny se v časovém bodě mění okamţitě za podmínky, ţe ji 

mohl změnit stav systému. Proto čas neprobíhá kontinuálně, ale mění se skokově od jedné 

události k druhé, tj. v diskrétních časových okamţicích. Simulace diskrétních událostí tak  

zachycují dynamické vlastnosti, změnu stavu modelu v diskrétních okamţicích. Proto 

můţeme simulační čas měnit po krocích, protoţe stav modelu zůstává mezi okamţiky výskytů 

událostí nezměněn. Délka kroku je dána intervaly mezi výsledky po sobě následujících 

událostí.  

8 Experimentální část 

 

 Experimentální část se věnuje popisu deformačního chování výroby dvou typů dráţek 

(viz. Obr. 35, Obr. 36) válcovaných za studena do rámu hlavové opěrky. Cílem této části je 

zjistit průběh deformačních parametrů při samotném procesu výroby. K tomuto účelu je 

vyuţito numerických simulací zaloţených na metodě  konečných prvků (FEM-Finite Element 

Method). Jako nástroj je pouţíván komerční software FORGE 2008 fy Transvalor 

umoţňující popis pruţně plastických deformací kovových materiálů. 
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Obr. 33 Rovná dráţka 

 

 

Obr. 34 Šikmá dráţka 

 V rámci mé práce jsem se podílela na řešení problému zadaného firmou FLÍDR s. r. 

o.. Zadáním bylo vyřešit technologii výroby dvou typů dráţek, a to dráţky rovné a dráţky 

šikmé tak, aby se vyuţilo stávající vybavení firmy a docílilo se univerzálního pouţití této 

technologie pro více druhů materiálů. Ve výrobě docházelo k přestřiţení materiálu na svislé 

stěně dráţky a zejména pak v přechodu mezi svislou a spodní stěnou dráţky. Prioritou bylo 

odstranění tohoto problému.  

 

8.1 Simulace výroby rovné a šikmé drážky hlavových opěrek 

 

 Informace nacházející se v této sekci podléhají utajení, ale jsou součástí tištěné 

formy práce dostupné na VŠB-TU Ostrava. 
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9 Závěr 
 

 

 V této bakalářské práci jsem se zabývala v teoretické části různými technologiemi 

výroby dráţek do trubek. Při výrobě hlavových opěrek je konstrukce hlavní částí. Z tohoto 

důvodu je nezbytné, aby byly všechny funkční části konstrukce opěrky v souladu zejména s 

bezpečnostními pravidly.  

 V teoretické části je nastíněna technologie výroby těchto komponent spolu s moţnými 

tvářecími způsoby aplikovatelnými na tyto produkty.  

 Experimentální část práce je pak věnována návrhu inovované technologie neinvazivní 

výroby dráţek pomocí lisování. Návrh vycházel z podkladů získaných na základě 

mikrostrukturních testů, přičemţ toto bylo zohledněno zejména při konstrukci pouţitých 

nástrojů. Testována byla výroba dvou typů dráţek, přičemţ první "rovná" dráţka i druhá 

"šikmá" dráţka byly tvořeny stejnou technologií. V této části práce jsou monitorovány a 

hodnoceny průběhy vybraných deformačních parametrů. Mezi těmito je moţné zmínit teplotu, 

rozloţení napětí či deformace po průřezu deformované trubky. K těmto účelům bylo vyuţito 

numerické simulace. Pro lepší definici jednotlivých průběhů bylo vytipováno 5 pozicí, ve 

kterých pak následně mapování zvolených parametrů probíhalo.    

 Z pozorování chování materiálu u obou typů dráţek vyplývá, ţe zvolený návrh tváření 

byl úspěšný. Tok materiálu a ostatní veličiny se výrazně neliší. U rovné dráţky jsou hodnoty 

všech veličin menší. Toto je zapříčiněno tím, ţe rovná dráţka má menší  tvářenou plochu. 

Také rozdíl můţe být zapříčiněn jinou orientací vláken v materiálu. Pro potenciální zavedení 

této technologie do výroby, by bylo zapotřebí ještě provést experimentální testy, zejména pak 

s ohledem na mechanické vlastnosti dosaţené po dokončení tváření. Je však pravděpodobné, 

ţe tyto testy by měly oscilovat v závislosti na typu dráţky v povoleném rozmezí, neboť při 

tomto návrhu nebylo pouţito ţádného postupu, který by výrazně degradoval mikrostrukturu, 

zejména pak z pohledu velikosti zrn. To znamená, ţe existuje i reálný předpoklad aplikace 

této technologie v praktických podmínkách.  Na druhé straně je zapotřebí zmínit i limity 

platnosti predikovaných výsledků pro konkrétní typ pouţitého materiálu. V případě volby 

alternativního materiálu však lze poznatků plynoucích z této analýzy vyuţít.   
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