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Elektromagnetické tváření

• Toto tváření je založeno na využití účinků dvou nesouhlasných

magnetických polí – v pracovní cívce elektromagnetu a v tvářeném

materiálu.

• Rychlým vybitím proudu v pracovní cívce se indukuje v tvářeném materiálu

proud opačného smyslu, a tím i opačného magnetického pole.

• Lze tvářet i nemagnetické , ale elektricky vodivé materiály.

• Pracovní cyklus je až 6 výbojů za minutu.

• Máme tři základní druhy magnetických tváření : tvarování, upevnění

(spojení) a řezání (stříhání).



Elektromagnetické tváření trubek

Elektromagnetem lze trubky

tvarovat, rozšiřovat – pracovní

cívka elektromagnetu se umístí

dovnitř trubky a

elektromagnetické odpudivé síly ji

„natlačí“ na dvoudílnou

rozebíratelnou formu .

V případě zužování trubky se pak

elektromagnet umístí vně a forma

uvnitř trubky.



Tváření elektromagnetem

Expanze = rozšiřování 

potrubí

Komprese = stlačování
Spojení trubky a kloubu

kompresí



Tváření elektromagnetem

Tvarovat lze i rovné plechy. Z

jedné strany plechu je tažnice, z

druhé strany je tvářecí cívka.

Nejlépe se tvarují materiály s

dobrou elektrickou vodivostí -

Cu, Al, ocel, mosaz, molybden,

Zn.



Stříhání a ohýbání elektromagnetem

Stříhání – děrování plechů Ohýbání plechů



Obvod elektromagnetického tváření

Základní obvod se skládá z

kondenzátorového

zásobníku energie, spínačů,

zdroje stejnosměrného

proudu a z tvářecí cívky.



Úkoly:

• Popište a vysvětlete princip tváření na obrázcích.

• Popište složení základního elektromagnetického obvodu.
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