
TVÁŘENÍ 

 

Tváření1.1.1Podstata, účel, použití, rozdělení a základní pojmy Tváření je technologie zpracování kovů 

ať již čistých, či slitin, které však mají společnou technologickou vlastnost –tvářitelnost. Podstatu 

tváření lze vystihnout jednou větou: Prostřednictvím nástrojů vhodného tvaru působí na polotovar 

vnější síly, které jestli-že v polotovaru vyvodí dostatečně vysoké napětí, způsobí přemisťování určitého 

objemu materiálu bez porušení celistvosti –říkáme, že se materiál tváří. Tváření je vysoce produktivní, 

progresivní, efektivní a proto i perspektivní technologií zpracování kovů a jejich slitin, jejímž účelem je 

nejen výroba hutních polotovarů, ale i strojírenských polotovarů a součástí, bez kterých si dnes 

zejména hromadnou výrobu dílů pro většinu průmyslových odvětvích nelze vůbec představit. 

Převažující množství kovů a slitin zpracovávaných ve strojírenství se vyrábí v hutích klasickými 

metalurgickými procesy, kterými se získá tekutý kov, jehož chemické složení se upraví přísadou 

legujících prvků a který se odlévá do kovových forem –kokil, ve kterých tuhne na ingot. Tyto ingoty se 

dále v hutích, jejichž součástí jsou válcovny zpracují válcováním na válcovacích stolicích uspořádaných 

do válcovacích tratí, jejichž produktem jsou hutní polotovary. Ingoty mají nejčastěji čtvercový průřez –

vhodný pro válcování sochorů tyčí různého průřezu na válcovacích stolicích s kalibrovanými válci, nebo 

obdélníkový průřez –vhodný pro válcování plechů a pásů na válcovacích stolicích s hladkými válci. Při 

válcování bezešvých trubek se zpracovávají duté polotovary. Stále častěji se dnes využívá 

nejmodernější technologie –plynulé lití (kontinuální lití, nebo krátcekonti-lití) ingotů o nekonečné 

délce, na které navazuje klasické, nebo dnes častěji kontinuální válcování, což je postup který splňuje 

nejlépe podmínky kladené na hromadnou výrobu v hutích, která je základním předpokladem plynulého 

zásobování širokou škálou polotovarů pro potřeby všech odvětví průmyslu, hlavně strojírenství. Téměř 

všechny tyče a trubky z neželezných kovů-i některé ocelové, se vyrábějí protlačováním za tepla, někdy 

říkáme vytlačování. Při tomto způsobu se ohřátý materiál vloží do průtlačnice  lisovník na něj působí 

velkou silou, čímž je tvárný materiál protlačován přes otvor v průtlačnici a tak získáme jednoduché i 

velmi složité polo uzavřené či uzavřené profily. Tyče, dráty a trubky o vysoké rozměrové přesnosti se 

vyrábějí tažením za studena tažných stolicích a na drátotazích. Válcované pásy vhodné šířky a prakticky 

nekonečné délky se mohou  v hutích dále zpracovávat ohýbáním mezi vhodně tvarovanými –

kalibrovanými válcema ekonomicky výhodné lehké nosné profily, nebo se mohou pásy na specielních 

linkách svinovat a podélně svařovat na tzv. trubky švově svařované, které jsou podstatně levnější než 

bezešvé trubky a v řadě případů je mohou zcela nahradit. Hutní polotovary se zpracují ve strojírenských 

podnicích buď na tzv. strojírenské polotovary–výkovky, výlisky, výtažky, ohýbané díly, případně 

svařence, které se blíží tvaru konečného výrobku, avšak musí se dokončit nejčastěji ještě obráběním, 

nebo na výrobky-díly konečného tvaru a vlastností. Zvláštní skupinu tvoří přesně tvářené díly, u nichž 

se nutnost obrábění snižuje na minimum, případně vůbec odpadá. 

 


