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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 
Značka Jednotka Veličina 

   [N] tažná síla 

     [N] třecí síla 

   [N] síla přidržovače 

Lo [mm] délka obvodu polovýrobku 

Rm [MPa] mez pevnosti materiálu 

st [mm] tloušťka plechu 

Sp [mm
2
] plocha přidržovače 

p [MPa] specifický tlak přidržovače 

TT K teplota tání 

   [mm] tažná mezera 

   [mm] počáteční tloušťka plechu 

  [MPa] přidržovací tlak 

z [-] materiálová konstanta 

  [mm] průměr  

   [mm] počátečný průměr přístřihu 

  [-] součinitel tažení 

L0 [mm] počáteční měřená délka 

L [mm] konečná měřená délka po lomu 

ΔL [mm] přírůstek délky 

Rm [MPa] mez pevnosti 

Fmax [N] maximální síla dosažená při zkoušce 

ɛ [-] poměrné prodloužení 

  [%] tažnost 

  [%] kontrakce zúžení 

S0 [mm
2
] počáteční průřezová plocha měřené délky 

  [-] součinitel plastické anizotropie 

   [-] logaritmická deformace ve směru šířky vzorku 

   [-] logaritmická deformace ve směru tloušťky vzorku 

b [mm] výchozí šířka zkušební tyče 

    [mm] šířka zkušební tyče po 20% plastické deformaci v tahu 

s [mm] výchozí tloušťka zkušební tyče 
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    [mm] tloušťka zkušební tyče po 20% plastické deformaci v tahu 

α [˚] úhel vzhledem ke směru válcování plechu 

      [-] průměrná plastická deformace při 20% plastické deformaci 

   [%] plastického prodloužení při maximální síle 

      [%] celková tažnost, zkušební tyč 80mm 

 

          [-] exponent deformačního zpevnění určený v rozmezí 10 - 20% 

plastické deformace 

   [-] vážený průměr součinitele plošné anizotropie 

   [-] stupeň plošné anizotropie 

   [MPa] mez kluzu materiálu 

n [-] exponent deformačního zpevnění 

  [Pa] napětí 

  [-] konstanta 

   [-] střední hodnota exponentu deformačního zpevnění 

mht [-] míra hlubokotažnosti kalíškovací zkoušky 

Dp [mm] experimentálně zjištěný maximální průměr kruhového 

přístřihu 

 

AHSS  pokročilé vysokopevnostní oceli, (advanced high-strength 

steel) 

CQ  plechy běžné kvality, (comercial quality) 

DQ  tažné plechy, (drawing quality) 

DDQ  hlubokotažné plechy, (deep drawing quality) 

EDDQ  zvlášť hlubokotažné plechy, (extra deep drawing quality) 

EDDQ-S  super hlubokotažné plechy, (extra deep drawing quality - 

super) 

IF  oceli bez intersticí, (intersticials free steels) 

BH  bake hardening 

DP  dvoufázové oceli, (dual phase steels) 

TRIP  oceli s transformačně indukovanou plasticitou, 

(transformation induced plasticity steels) 

TWIP  twinning induced plasticity 

CP  vícefázové oceli, (complex phase steels) 

HSS  vysokopevné oceli, (high strength steels) 



ČVUT v Praze   Ústav strojírenské technologie 

Fakulta strojní                                                                              Ú 12133   

11 
 

UHSS  ultra vysokopevné oceli, (ultra high strength steels) 

MILD  Nízkouhlíkové oceli 

HSLA  Mikrolegované oceli, (High Strength Low Alloy steels) 

MS  Martenzitické oceli, (Martensitic steel) 

PHS  Za tepla tvářená vysokopevnostní ocel, (Press hardened steel) 

FLC  křivka mezních přetvoření, (Forming Limit Curve) 

FLD  diagram mezních přetvoření, (Forming Limit Diagram ) 

C  uhlík 

Si  křemík 

Mn  mangan 

P  fosfor 

S  síra 

Al  hliník 

Cu  měď 

Ti  titan 

Nb  niob 

Cr  chrom 

Mo  molybden 
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1 Úvod 

 Nové globální standarty pro nárazovou bezpečnost vozidel, tlak na snižování 

spotřeby paliva a emisí jsou výzvou pro automobilové výrobce v následující dekádě, 

kteří proto musí hledat způsoby, jak dosáhnout vytyčených cílů a zůstat 

konkurenceschopní. 

 Jednou z možností, jak docílit snížení emisí je snížení váhy karoserie, čímž nám 

klesne spotřeba vozidla. Nutnou podmínkou je však zachování, či dokonce zlepšení 

mechanických a bezpečnostních vlastností karoserie. Snížením hmotnosti bude docíleno 

zlepšení jízdních vlastností i snížením nároků na brzdnou soustavu.  

 V rámci snížení hmotnosti karoserie se na dnešních vozidlech používají i jiné 

materiály, nejčastěji hliníkové slitiny, plasty, méně často hořčíkové slitiny. Ocel ovšem 

nemůžeme považovat za přežitý materiál, ve skutečnosti se jedná o velmi sofistikovaný 

materiál, který lze ovlivnit chemickým a výrobním procesem. S ohledem na dosažení 

lepších vlastností jsou neustále vyvíjeny nové třídy ocelí.  

 Výhodou ocelí oproti konkurenci jiných materiálů je jednoznačně cena, snadná 

recyklovatelnost a vzhledem k nižší uhlíkové stopě i šetrnost k přírodě.  V 

automobilovém průmyslu jsou pro výrobu výlisků povrchových částí používány 

především hlubokotažné oceli válcované za studena. Jejich nespornou výhodou je dobrá 

tvářitelnost, naproti tomu ale vykazují nízké pevnostní vlastnosti. Automobiloví výrobci 

představují stále odvážnější design svých vozidel, a proto potřebujeme materiály, které 

svou pevností pomůžou dosáhnout stále vyšších nároků na bezpečnost a zároveň budou 

tvářitelné, lehké a cenově dostupné. 

V posledních letech vývoje a používání pokročilých vysokopevnostních ocelí 

dosáhly tyto oceli významného užití a know-how, a proto je jejich podíl použití 

v karosériích stále vyšší. Hlavním argumentem pro jejich použití je vyšší míra 

absorbování deformační energie, vyšší pevnost, která dovoluje použití tenčího materiálu 

a tím redukuje hmotnost daného dílu, ale také finanční dostupnost. Díky tomu jsou 

výrobci schopní ušetřit na některých modelech mezigeneračně až desítky procent 

hmotnosti.  

Dnešní AHSS oceli jsou komplexní sofistikované materiály, které mají 

definované chemické složení a vícefázovou strukturu dosaženou přesným tepelným 
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zpracováním. K dosažení lepších vlastností z hlediska pevnosti, tažnosti a únavy jsou 

použity různé posilovací mechanismy [1] 

Cílem bakalářské práce je analyzovat a porovnat mechanické vlastnosti 

vybraných ocelí pomocí reálných technologických zkoušek. Výstupem práce je 

zhodnocení problematiky lisování vnějších povrchových výlisků vysokopevnostních 

ocelí v porovnání s běžně užívanými materiály a komentář získaných dat.  
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2 Problematika tváření  

 Na výrobě výlisku se podílí zejména technologie hlubokého tváření, stříhání a 

ohýbání. Podstatou tváření kovů je vznik plastických deformací v materiálu působením 

vnějších sil, které mění rozměry i tvar tvářeného tělesa. Pro dosažení plastické 

deformace je nutné překročit mez kluzu materiálu. Proces je v důsledku ovlivněn řadou 

metalurgicko-technologických parametrů: chemické složení oceli, čistota, výrobní 

postup, struktura ocelí, způsob technologického tvářecího pochodu a podmínky při 

tváření (tvářecí nástroj, stav povrchu, tření, velikost, rychlost deformace a stav 

napjatosti). Cílem tváření je získání požadovaného tvaru a zlepšení mechanických 

vlastností tvářeného materiálu.  

 Technologii tváření dělíme dle teploty: na tváření za tepla, za poloohřevu a za 

studena. Tváření za studena probíhá pod rekrystalizační teplotou (0,35 – 0,4 TT). 

Tvářením za studena se materiál zpevňuje, zrna se deformují ve směru tváření a dochází 

k anizotropii mechanických vlastností, avšak pouze do vyčerpání jeho zásoby plasticity. 

[2] 

 

2.1 Hluboké tažení  

 Hluboké tažení představuje technologický proces tváření, kdy působením 

tažníku na rovný plech případně přístřih přes tažnou hranu tažnice, dosáhneme 

plastickou deformací požadovaného tvaru. Při tažení vyšších nádob dosahuje tečné 

napětí kritických hodnot, takže v přírubě dochází ke tvorbě vln, které mohou-li se volně 

zvětšovat, způsobí podstatný vzrůst tažné síly a vedou k utržení dna výtažku. Pro 

vytvoření výtažku je často nutné tvářet na více operací. Mezi operace hlubokého tažení 

patří především technologie prostého tažení se ztenčením stěny, zpětné tažení, 

žlábkování, protahování, rozšiřování nebo zužování. [3] 

 

2.1.1 Tažná síla 

 Vycházíme z předpokladu, že tažná síla musí být o něco menší než síla, která 

způsobí utržení dna výtažku, tzn. dovolené napětí musí být menší než napětí na mezi 

pevnosti. 
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Zjednodušený vztah pro nástroj s přidržovačem: 

            = L . s .          

Lo  délka obvodu polovýrobku [mm] 

Rm  mez pevnosti materiálu [MPa] 

st  tloušťka plechu [mm] 

Sp  plocha přidržovače [mm
2
] 

p specifický tlak přidržovače [MPa] 

[3] 

 

2.2  Tažná mezera vůle 

 Tažná mezera je vzdálenost mezi tažníkem a tažnicí. Zvětšení tažné mezery 

kompenzuje zesílení plechu při tažné operaci s jeho rozměrovými tolerancemi, čímž 

umožní průchod materiálu s přijatelným třením. Z toho vyplývá, že tažná mezera bude 

mít jinou hodnotu při prvním tahu a dalších tazích. Nominálně se pohybuje v hodnotách 

                 

   - Tažná mezera, [mm] 

    - Počáteční tloušťka plechu, [mm] 

 Doporučené hodnoty můžeme nalézt v normách ČSN a příručkách tažení. [3] 

 

2.3 Přidržovací tlak  

 Vzhledem k převládajícím tangenciálním tlakovým napětím v přírubě výtažku 

má plech tendenci se v tomto místě zvlnit. Tento jev můžeme potlačit aplikací 

přidržovací síly prostřednictvím přidržovače. Je nutné vzít v potaz, zdali je nutné použít 

přidržovač a zvolit optimální sílu přidržovače. Optimální síla musí korespondovat s 

maximální tažnou silou, aby nedošlo k utržení dna. 

Nutnost použití přidržovače se zjišťuje pomocí vztahu: 

          
  

   
 

  

z - materiálová konstanta 
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Pro použití přidržovače platí podmínka: 

 

    
      

  
 - není nutné použít přidržovač 

   
      

  
 - je nutné použít přidržovač 

[3] 

2.4 Tření  

 Třecí síly vznikající mezi nástrojem a lisovaným materiálem výrazně ovlivňují 

výslednou tažnou sílu. Je nutné zmínit, že je žádoucí, aby tření na tažnici a přidržovači 

bylo co nejmenší, avšak na tažníku maximální. Tření lze snížit vhodným mazivem, 

vysokou kvalitou povrchu tažnice a přidržovače, avšak maximální hodnota tření na 

tažníku je omezená požadavkem na kvalitu vnitřního povrchu výtažku. 

 Tažný proces významně ovlivňuje nejen poloměr zaoblení tažné hrany tažníku i 

tažnice a stanovení rozměru přístřihu, ale i orientace přístřihu. Přístřih je důležitý 

posuzovat i z ekonomického hlediska – využitelnosti materiálu. [3] 

 

2.5 Rozdělení tažných operací  

 Počet operací technologického postupu a jejich rozdělení závisí u hlubokého 

tažení primárně na tvářitelnosti materiálu. Míru technologické tvářitelnosti materiálu 

posuzujeme podle ukazatelů tvářitelnosti, nejčastějším z nich je součinitel tažení: 

              

 Tvářitelnost materiálu se s rostoucím počtem operací snižuje. K opětovnému 

zvýšení tvářitelnosti musíme vložit operaci tepelného zpracování. Při návrhu tvářecího 

postupu je třeba dbát, aby počet tažných operací byl co nejnižší. [3] 

 

2.6 Brzdné drážky  

 Tažením obdélníkových výtažků vzniká podél tažné hrany proměnlivé tlakové a 

tahové napětí. Tento nepříznivý jev můžeme zmenšit zvýšením radiálního tahového 
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napětí použitím brzdných drážek, které kladou zvýšený odpor taženému materiálu a tím 

dosáhnout rovnoměrnějšího napětí po celém obvodu tažné hrany. [3] 

 

2.7 Ohýbání 

 Ohýbání je technologický proces tváření, při kterém je materiál vzniklým 

napětím trvale deformován bez podstatné změny průřezu. Plastická deformace zasahuje 

do poměrně malého objemu tvářeného materiálu a tvoří ostrou hranu nebo oblou hranu. 

 Při ohýbání se vrstvy kovu na vnitřní straně ohýbaného materiálu stlačují, čímž 

vzniká tlakové napětí, a na vnější straně natahují, což se projeví tahovým napětím. Ve 

středu materiálu se nachází tzv. neutrální vrstva, která se nenatahuje ani nestlačuje a 

zůstává neměnná.  

 Přesnost ohybu závisí na mnoha faktorech, kterými jsou například tvar a 

rozměry ohýbaného výlisku, stejnorodost mechanických vlastností, tloušťka materiálu, 

počet ohybů a také odpružení. [4] 

 

2.8 Odpružení 

 Odpružení můžeme charakterizovat jako nežádoucí dodatečnou deformaci 

výlisku, vznikající relaxací napětí po odlehčení výlisku ve tvářecím nástroji. 

Dominantní vliv na velikost odpružení má zejména velikost elastické deformace. 

 Predikce a eliminace odpružení je komplexní problematikou. Dříve bylo 

odpružení eliminováno zejména experimentálními zkouškami, avšak dnes již nastupuje 

výpočetní technika se simulačními programy, ve kterých lze dělat příslušné korekce a 

navrhnout vhodný technologický postup. Do budoucna lze předpokládat, že se bude tato 

problematika rozšiřovat spolu s novými typy ocelí, a snahou o uplatnění v praxi 

pevnějšími a zároveň tenčími plechy. [4] 

 

2.9 Stříhání 

 Technologii stříhání dělíme na za tepla či za studena a také na objemovou (tyče, 

trubky) a plošnou (plechy). Základní operace dělíme na prosté stříhání, vystřihování, 
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děrování, prostřihování, prosekávání, ostřihování, přistřihování, vysekávání či přesné 

stříhání. 

 

 Stříhání má tři fáze: 

1. fáze nastává, když střižník dosedne na střižný materiál. Dojde k pružné deformaci 

střiženého materiálu. Vnik střižníku do stříhaného materiálu je závislý na mechanických 

vlastnostech stříhaného materiálu, který je namáhán silou působící na ploše mezi 

obvodem střižníku a střižnice. Tím vznikají protichůdné silové dvojice, které materiál 

deformují. 

2. fáze nastává, když je napětí větší než mez kluzu stříhaného materiálu a dochází k jeho 

trvalé deformaci. 

3. fáze nastává, když je materiál namáhán nad mez pevnosti ve střihu. Prvotně vzniknou 

u hran střižníku a střižnice mikrotrhliny, které přejdou na makrotrhliny a následné 

oddělení materiálu. 

 Rychlost procesu závisí na mechanických vlastnostech, tzn. že u křehkých a 

tvrdých materiálů je oddělení okamžité, zatímco u měkkých a houževnatých trvá o něco 

déle. [5] 

 

2.9.1 Střižná vůle  

 Jedná se o vůli mezi střižníkem a střižnicí. Správná velikost střižné vůle ovlivní 

kvalitu a jakost střihu, životnost nástroje nebo také spotřebu energie. Střižná vůle musí 

být stejná a rovnoměrná ve všech místech střižné křivky Při nerovnoměrné střižné vůli 

vznikají ostřiny, povrchové vady a nekvalitní střižná plocha. Velikost střižné vůle je 

závislá především na druhu a tloušťce stříhaného materiálu. Velké střižné vůle 

způsobují ohyb stříhané součásti, malé pak způsobují vznik přestřižených nebo 

ohlazených prstenců. Optimální střižná vůle je taková, při níž dosáhneme požadované 

jakosti střižné plochy při nejmenší střižné síle. [5] 
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3 Druhy materiálů používaných pro stavbu karoserie 

a) Hlubokotažné plechy z ocelí uspokojených hliníkem  

 CQ (Comercial Quality) – plechy běžné kvality,  

 DQ (Drawing Quality) – tažné plechy,  

  DDQ (Deep Drawing Quality) – hlubokotažné plechy,  

  EDDQ (Extra Deep Drawing Quality) – zvlášť hlubokotažné plechy,  

  EDDQ – S (Extra Deep Drawing Quality - Super) – super hlubokotažné plechy.  

b) Refosforizované a mikrolegované oceli,  

c) Plechy z IF ocelí bez intersticí,  

d) Plechy z IF ocelí s BH efektem,  

e) Plechy z vysokopevnostních ocelí  

  Plechy z DP ocelí (Dual Phase Steels – dvoufázové oceli),  

  Plechy s transformačně indukovanou plasticitou (TRIP oceli),  

  Plechy z TWIP ocelí (Twinning Induced Plasticity),  

  Plechy z CP ocelí (Complex Phase Steels – vícefázové oceli),  

  Mikrolegované oceli (High Strength Low Alloy steels),  

 UHSS – B – Vysokopevné borové oceli (Ultra High Strength – Boron Steels). 

[9]  

 Ocel použitou při výrobě karoserie můžeme rozdělit podle několika kritérií. 

Prvním kritériem je metalurgie, podle které oceli rozdělujeme do třech tříd. První třídou 

jsou nízkolegované oceli (IF, MILD oceli), dále pak standardní HSS oceli (HS-IF, BH a 

HSLA oceli) a nakonec oceli AHSS (DP, CP, TRIP, TWIP a MS oceli). 
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Obr. 3-1, přehled tříd ocelí spolu s porovnáním tažnosti a napětí [18]  

 Druhým kritériem obzvlášť důležitým pro konstruktéry je pevnost oceli. Obecně 

se užívají termíny hlubokotažné oceli, HSS oceli a AHSS oceli. Problémem tohoto 

systému je neustálý vývoj nových tříd materiálů, které jako například DP nebo TRIP 

oceli mohou zasahovat do více úrovní.  

 Třetím kritériem posuzujeme určité mechanické vlastnosti nebo tvářecí 

parametry různých ocelí, jako jsou celkové prodloužení, tažnost, exponent zpevnění 

nebo celkové prodloužení. [1] 
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3.1 Současný stav 

 Přehled použitých materiálů u současného modelu Škoda Octavia. Zatímco na 

vnitřních dílech kostry vozidla dominují HSS, UHSS, AHSS i PHS oceli, tak na 

povrchových částech jsou stále zastoupeny především nízkouhlíkové oceli. Nahrazení 

nízkouhlíkových vnějších dílu je cílem budoucích let.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1-1, Škoda Octavia, přehled použitých materiálů [7] 

 

Obr. 3.1.2, přehled použitých materiálů [7] 

 

3.2 Popis materiálu 

3.2.1 Oceli vytvrzující se vypalováním laku (BH oceli)  

 BH oceli mají před tvářecí operací nízkou hodnotu meze kluzu a vysokou 

hodnotu plastičnosti. Zvýšení pevnosti po tvářecí operaci daná ocel dosáhne bake 

hardening efektem. Principem bake hardening je vytvrzování směsných krystalů 

precipitací manganu, fosforu a křemíku při vyšší teplotě po určitý čas (např. při 

vytvrzování laku karoserie: 170 °C, 20 minut). Při působení určité teploty se rozpustí 

uhlík v mřížce a zvýší mez plasticity o 30–70 MPa. Skladovatelnost však může být 

omezená z důvodu stárnutí oceli, díky čemuž se zhoršují mechanické vlastnosti. [12] [6] 
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3.2.2 Dvoufázové oceli (DP – Dual Phase oceli) 

 Dvoufázové oceli se skládají z jemnozrnné feritické matrice a z tvrdé 

martenzitické fáze, vyskytující se v podobě rozptýlených ostrůvků. Taková kombinace 

dává materiálu vysokou tvrdost a houževnatost při zachování dostatečné tvářitelnosti a 

svařitelnosti. Při zvýšení počtu tvrdé sekundární fáze se obecně zvyšuje pevnost oceli. 

Mez pevnosti se pohybuje až do 1200 MPa. Dvoufázové oceli mají nízký obsah uhlíku 

do 0,18 % a jsou vyráběny řízeným ochlazováním z austenitické fáze nebo z 

dvoufázové feritické a austenitické fáze, kdy se část austenitu přeměňuje na ferit a při 

rychlém ochlazení se zbytkový austenit přeměňuje na martenzit. Své použití mají 

dvoufázové oceli v automobilovém průmyslu. Díky vysoké absorpční schopnosti a 

odolnosti proti únavě materiálu se využívají na bezpečnostní části karoserie, kde 

vynikají vysokou mezí kluzu, mezí pevnosti a vysokým deformačním zpevněním. [1] 

[6] 

 

Obr. 3.2.2-1 mikrostruktura DP oceli [1] 

Obrázek 3.2.2.1 zobrazuje schématickou mikrostrukturu DP oceli, která se skládá z 70–

90 % feritu a 10–30 % martenzitu. Při deformaci se napětí koncentruje do nízko 

pevnostní feritické fáze, která je obklopena ostrůvky martenzitu, důsledkem je 

uspokojující exponent deformačního zpevnění. Exponent deformačního zpevnění spolu 

s dobrou tažností vytváří z DP oceli mnohem vhodnější alternativu ke klasickým ocelím 

se srovnatelnou mezí kluzu. DP oceli mají také BH (bake hardening) efekt, který je 

významným benefitem oproti běžným ocelím. Nevýhodou jsou ovšem poměrně nízké 

hodnoty normálové anizotropie. [1] [6] 
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Obr. 3.2.2-2 porovnání vybraných materiálů v grafu znázorňujícího napětí (MPa) a deformace (%) [1] 
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4 Mechanické vlastnosti a jejich zjišťování 

 Zpravidla rozlišujeme dva typy zkoušek: základní a technologické. Základní 

zkouškou je zkouška tahem, skrze ni je možné získat základní mechanické vlastnosti 

materiálu. Tvářitelnost materiálu je možné vyhodnocovat i pomocí technologických 

zkoušek, které napodobují reálné operace plošného tváření. Vybrané mechanické 

vlastnosti a technologické zkoušky jsou detailně popsány v dalších kapitolách této 

práce. 

4.1 Zkouška tahem  

 Jedná se o základní zkoušku, která slouží ke zjišťování mechanických vlastností. 

Je normalizována dle ČSN EN ISO 6892-1. Principem zkoušky je zjišťování závislosti 

síly na prodloužení tím, že je zkušební těleso upevněno do čelistí a následně jedno ose 

zatěžováno až do jeho porušení. Délková změna je měřena průtahoměrem ať už 

kontaktně, či bezkontaktně. Zatížení je snímáno tenzometrem.  

 

Celkové prodloužení 

        

L0  –  počáteční měřená délka [mm]  

L  –  konečná měřená délka po lomu [mm]  

ΔL  –  přírůstek délky [mm]  

 

Smluvní mez pevnosti 

 Smluvní mez lze získat z maximální síly dosažené při zkoušce a počátečního 

průřezu.  

   
    

  
 

Rm  –  mez pevnosti [MPa]  

Fmax  –  maximální síla dosažená při zkoušce [N]  

S0  –  počáteční průřezová plocha měřené délky [mm2]  
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Poměrná deformace ε 

  
    
  

 

ɛ  –  poměrné deformace [-]  

L0  –  počáteční měřená délka [mm] 

L  –  konečná měřená délka po lomu [mm]  

 

Tažnost δ 

  
    
  

      

   –  tažnost [%]  

L0  –  počáteční měřená délka [mm] 

L  –  konečná měřená délka po lomu [mm] 

 

Kontrakce (zúžení) ψ 

  
    

  
 . 100 

   – kontrakce zúžení [%] 

S0  –  počáteční průřezová plocha měřené délky [mm2] 

S –  průřez naměřen po přetržení [mm2] 

[8] 

4.1.1 Anizotropie ocelových plechů  

 Anizotropie je definována jako nestejnoměrnost mechanických a fyzikálních 

vlastností materiálu v různých směrech v rovině tabule plechu. Pro potřeby tváření 

rozlišujeme součinitel plastické anizotropie, normálovou anizotropii a plošnou 

anizotropii. Při posuzování anizotropie je materiál považován za homogenní a jeho 

vlastnosti jsou charakterizovány třemi ortogonálními osami anizotropie. Osa x je 

totožná se směrem válcování a je označena jako směr 0. [10] 
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4.1.2 Součinitel plastické anizotropie 

 K přesnějšímu popisu mechanických a plastických vlastností slouží součinitel 

plastické anizotropie r, který je definován jako poměr skutečné plastické deformace 

šířky ke skutečné deformaci tloušťky zkušebního tělesa při jednoosém zatěžování. 

Tento parametr řadíme mezi nejvýznamnější ukazatele tvářitelnosti pro procesy 

plošného tváření. 

  
  

  
 
  
   
 

  
   
 

 

     - logaritmická deformace ve směru šířky vzorku [ - ]  

    - logaritmická deformace ve směru tloušťky vzorku [ - ]  

b  -  výchozí šířka zkušební tyče [mm]  

     - šířka zkušební tyče po 20 % plastické deformaci v tahu [mm]  

s  -  výchozí tloušťka zkušební tyče [mm]  

     -  tloušťka zkušební tyče po 20 % plastické deformaci v tahu [mm]  

α -  úhel (0˚; 45˚; 90˚) vzhledem ke směru válcování plechu. 

 

Obr. 4.1.2-1: Rozmístění vzorků na tabuli plechu, zobrazení součinitele 

plastické anizotropie, stupně plošné anizotropie a váženého průměru součinitele 

plastické anizotropie [10] 

Ze získaných hodnot součinitele plastické anizotropie lze dále vyhodnocovat: 

 Vážený průměr součinitele plošné anizotropie -     
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 Stupeň plošné anizotropie -     

   
                     

 
 

[10] 

4.1.3 Mez kluzu a mez pevnosti  

 Oblast určující plasticitu materiálu určuje rozmezí od meze kluzu do meze 

pevnosti. Poměr meze kluzu k mezi pevnosti pak využíváme, jako ukazatel tvářitelnosti 

z hlediska plasticity materiálu. Čím větší je rozdíl obou hodnot, tím lze očekávat 

plastičtější materiál. 

     
  
  

     

  /   ÷ 0,65vynikající plastické vlastnosti 

  /   ÷ 0,75horší plastické vlastnosti 

[10] 

4.1.4 Exponent deformačního zpevnění  

 Zpevňování matriálu je charakteristické se vzrůstajícím odporem materiálu proti 

plastické deformaci. Pokud chceme dosáhnout vyššího stupně plastické deformace, 

musíme působit vyšší silou. Průběh zkoušky tahem je příkladem zpevňovacího děje při 

zatěžování. Jejím výsledkem je průběh závislosti skutečného napětí ke skutečné 

deformaci, na jehož základě lze stanovit exponent deformačního zpevnění - n. 

        

 Aproximace platí v oblasti homogenní plastické deformace u ideálně plastických 

těles vykazujících pružné plastické chování. Exponent deformačního zpevnění můžeme 

stanovit z celé křivky skutečného napětí ke skutečné deformaci nebo jen z její části. 

ČSN ISO 10275 definuje exponent deformačního zpevnění v logaritmických 

souřadnicích jako směrnici přímky. 

                 

 Zpravidla používáme střední hodnoty exponentu deformačního zpevnění pro 

vyjádření ukazatele tvářitelnosti. 
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   < 0,215 nízká tažnost 

   = 0,215 ÷ 0,25 dobrá tažnost 

   > 0,25 vynikající tažnost 

[10] 

4.2 Zkouška podle Erichsena 

 Zkouška hloubením podle Erichsena se používá k určení zpracovatelnosti 

materiálu z hlediska hlubokotažnosti. Při zkoušce hloubením je plech upnut mezi 

matrici a přidržovač plechu. Poté je prohlubován tažníkem o tvaru polokoule s 

průměrem 20 mm za předepsané rychlosti. Proces prohlubování se ukončí v momentě, 

kdy vznikne trhlina v celé tloušťce vzorku. Výsledkem zkoušky je parametr IE s délkou 

(v milimetrech) od roviny plechu až k nejvyššímu bodu na prohloubení.  

 Zkouška je vhodná jak pro vstupní inspekční kontrolu, tak i pro průběžnou 

výrobní kontrolu. Je rychlá a jednoduchá. Její průběh je popsán v ČSN ISO 20482. [15] 
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4.3 Zkouška kalíškovací  

 Kalíškovací zkouška se používá zejména pro hodnocení hlubokotažnosti tenkých 

plechů. Zkouška je vhodná pro rotačně symetrické tvary výtažků. Zkouška není 

normalizována. Princip je zobrazen na obr.4.3-1. 

1 -  rondel, 2 - tažnice, 3 - přidržovač, 4 - tažník [15] 

Obr.4.3-1 Princip kalíškové zkoušky 

 

Mírou hlubokotažnosti plechu je hodnota součinitele: 

 ht 
 

 
  [-] 

kde: 

d - průměr tažníku [mm] 

Dp - experimentálně zjištěný maximální průměr kruhového přístřihu [mm] 

mht - míra hlubokotažnosti kalíškovací zkoušky [-] 

[15] 
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5 Měření deformací výlisků 

5.1 Fotogrammetrie  

 Fotogrammetrie je technika získávání informací o fyzických objektech a 

prostředí skrze interpretaci fotografických snímků. Informace ve fotogrammetrii si 

můžeme představit jako geometrické vztahy: tvar, velikost a poloha zobrazených 

objektů. Na základě těchto informací lze s využitím počítačové podpory získat 3D 

model snímaného objektu.  [16] 

5.2 Metoda měrných sítí 

 Měrné 3D sítě jsou na povrch plechu nanášeny před procesem tváření nejčastěji 

elektrochemickým leptáním nebo působením laserového paprsku z důvodu nižšího 

rizika poškození sítě, jelikož nanesená síť čelí vysokému riziku otěru během tvářecích 

operací. Měrné sítě jsou sítě kruhových bodů o známém průměru a relativní vzdálenosti. 

Body musí být také barevně odlišné od povrchu materiálu. [13] 

 

5.3 Optické systémy pro měření deformací plechu 

 Optické bezdotykové systémy si dnes již našly své místo na poli napěťového 

deformačního vyšetřování vzorků a svou přesností a jednoduchostí v mnoha ohledech 

předčí dřívější konvenční přístroje a postupy. [11] 

 

5.3.1 Měření deformace výlisku systémem Argus 

 Argus je bezkontaktní optický systém měřicí 3D deformaci objektu díky  

rozmístění bodů v FLD (Forming Limit Diagram) diagramu.  

 Argus zjišťuje 3D pozici měřených bodů na tzv. měrných sítích v protažených a 

přetvořených místech daného dílu. 

 Snímání měřeného objektu probíhá focením z různých stran a pod různými úhly 

dle příslušného manuálu. 

 Výhodou optického měření systémem Argus je rychlost měření a také relativní 

přesnost, přičemž příliš nezáleží na velikosti dílu ani tvaru dílu. Existuje určitý vztah 
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mezi velikostí elementu a velikostí rádiu hrany, problematické proto mohou být oblasti 

s ostrými hranami Zpravidla jsou ideálním tvarem kruhové díly.  [13] [14] 

 

Obrázek 5.3.1-1 schéma snímání objektu [13] 
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6 Praktická část 

 Experiment probíhal ve spolupráci s Fakultou strojní, ČVUT v Praze a Škoda 

Auto a.s. Cílem bylo ověření možnosti použití vysokopevnostních ocelí při operacích 

hlubokého tažení. V praxi by tyto materiály mohli najít užití na povrchových dílech 

karosérií vozů. 

 

6.1 Volba materiálu 

 Analyzovány byly dvě rozdílné materiálové šarže. Jeden je zástupcem 

standardně používaným materiálem pro výrobu výlisků v automobilovém průmyslu, 

druhou je dvoufázová ocel vyšší pevnosti. Konkrétně se jednalo o materiály:  

HX180BDZ100ULC+NIT s tloušťkou 0,68 mm 

 Jde o žárově zinkovanou plně uklidněnou nízkouhlíkovou ocel. Ocel obsahuje 

velmi nízké množství uhlíku a určité množství fosforu, který zvyšuje pevnost oceli.  

Ocel má také bake hardening efekt, který sekundárně zpevní materiál při vystavení 

vysokých teplot například při procesu vypalování barvy. [12] 

 
CR290Y490T-DP s tloušťkou 0,60 mm 

 Jde o žárově zinkovanou dvoufázovou ocel, u níž snížením obsahu niklu dochází 

k nárůstu podílu feritu  , kterého bývá 30-50 %. Feritická složka výrazně zvyšuje 

pevnostní hodnoty a zaručuje odolnost proti koroznímu praskání na napětí. Velkou 

předností je odolnost proti trhlinám za horka ve svárovém svaru, protože feritické 

oblasti tvoří bariéru proti pohybu trhlin. Ocel má výrazně vyšší bake hardening efekt 

než HX180BD. [12] 
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Vlastnosti obou ocelí jsou popsány v tab.6.1-1. 

Tabulka 6.1-1, VDA 239-100, mechanické vlastnosti [17] 

 

Označení oceli Smluvní 

mez kluzu 

  

 

[MPa] 

Pevnost v 

tahu    

 

 

[MPa]  

Tažnost  

 

 

 

[%] 

Součinitel 

plastické 

anizotropie 

 

       

Exp. def. 

zpevnění 

 

            

Index 

      

 

 

[MPa] Materiál 
Označení dle 

normy 

HX180BD CR180BH 180 - 240 290 - 370 ≥ 34 ≥ 1,3 ≥ 0,17 ≥ 20 

DP500 
CR290Y490T

-DP 
290 - 380 490 - 600 ≥ 24 - ≥ 0,15 ≥ 30 

 
Tabulka 6.1-2, VDA 239-100, chemické složení [17] 

Materiál 
C  

% 

Si  

% 

Mn  

% 

P  

% 

S 

 % 

Al  

% 

Cu  

% 

Ti+Nb  

% 

Cr+Mo 

% 

HX180BD ≤ 0,06 ≤ 0,50 ≤ 0,70 ≤ 0,060 ≤0,025 ≥0,015 ≤ 20 ≤0,15 ≤1,00 

DP500 ≤0,14 ≤0,50 ≤1,80 ≤0,50 ≤0,010 
0,015 - 

1,0 
≤ 20 - - 

 

6.2 Zkouška kalíškovací 

 Nástrojem pro sledování chování materiálu byla zvolena kalíškovací zkouška. 

Cílem experimentu bylo nastolení takového napěťového stavu dvoufázové oceli, aby 

došlo k maximálnímu přetvoření materiálu či jeho porušení. Cílem zkoušky bylo 

zároveň porovnání s ocelí HX180BD. 
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6.2.1 Popis zkušebních strojů a pracovních nástrojů 

 Pro experiment byly použity nástroje z laboratoře mechanických zkoušek, 

Fakulty strojní, ČVUT v Praze. Použit byl univerzální trhací stroj s maximální silou 

100 kN. Rozměry těchto nástrojů jsou uvedeny na Obr.6.2.1 

Obr.6.2.1-1, rozměry tvářecích nástrojů 

 V rámci experimentu byl jediným proměnlivým parametrem rádius tažné hrany 

na tažníku. Sestavené nástroje a tažnice s tažníky jsou zobrazeny na Obr.6.2.1-2 a 

Obr.6.2.1-3.  
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Obr.6.2.1-2, sestavené nástroje 

 

Obr.6.2.1-3, tažnice s rádiem 5,5 mm a tažníky s rádii 0,5 mm; 1 mm; 1,5 mm a 2 mm 
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6.2.2 Příprava nástřihů 

 Nástřihy jsme připravili na pracovišti PFS-K ve Škodě Auto. V obou případech 

byl povrch odmaštěn a na povrch byla elektrochemicky vyleptána deformační síť. Jedná 

se deformační síť o rozměrech 30x40cm s roztečí bodů 2 mm a průměrem bodu 1 mm. 

Obr. 6.2.2-1, elektrochemické síťování 

 Po nanesení deformační sítě Obr. 6.2.2-1 byly vystřiženy kruhový přístřihy Obr. 

6.2.2-2.  V obou případech byly připraveny nejprve nástřihy o průměru 62 mm a poté 

82 mm.  

 

Obr. 6.2.2-2, síťovaný přístřih 
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6.2.3 Realizace experimentu  

 Na zkušebním nástroji Obr.6.2.1-2 jsme provedli zkoušku kalíškovací u 

vybraných materiálů. Cílem experimentu bylo najít limity tvářitelnosti dvoufázové oceli 

CR290Y490T-DP o tloušťce 0,6 mm a zhodnotit její chování během reálného tvářecího 

procesu a porovnat s HX180BDZ100ULC+NIT o tloušťce 0,68 mm. Zkoušky byly 

prováděny při pokojové teplotě. 

  U prvních experimentů jsme zkoušeli přístřihy o průměru 62 mm, ale při tažení 

nedošlo z důvodu malé plochy pro přidržovač a k dostatečnému brzdícímu efektu 

přidržovače. 

 V průběhu byl zvyšován tlak od 0,2 MPa přidržovače na maximální kapacitu 

0,65 MPa a zároveň byl zmenšován rádius na tažníku z hodnot 2 mm na 0,5 mm. 

Vzorky byly odmaštěny za účelem vyššího vlivu přidržovače, tzn. vyššího koeficientu 

tření.  

  Ani za těchto podmínek však nedošlo k porušení materiálu. Přestože nedošlo 

k porušení, byla vysledována závislost zvlnění v přírubě kalíšku v závislosti na 

mechanických vlastnostech zkoušeného materiálu.  

 Maximální naměřená síla byla pro HX180BD 27-28 kN při síle přidržovače 

0,65 MPa a pro DP500 37-38 kN při síle přidržovače 0,65 MPa. 

Obr. 6.2.2-3, výlisky po experimentu 
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6.2.4 Dílčí závěr 

 Síla přidržovače musí proporcionálně narůst k tažné síle/mezi kluzu materiálu, 

aby nedocházelo ke zvlnění jako v případě materiálu DP 500. Při velkém rádiu se plech 

netáhne, ale zvlní. V tomto případě jsme narazili na limit síly přidržovače. Přidržovací 

síla byla u zkušebního nástroje na maximální hodnotě 0,65 MPa, proto doporučuji pro 

další experiment zvýšit přidržovací sílu, například pomocí multiplikátoru tlaku. Dalším 

problémem, který může způsobit zvlnění na polovině výlisku je špatně slícovaný 

přidržovač. V případě odpovídající přidržovací síly, lze tento experiment využít pro 

stanovení mezního součinitele tažení. 

 Rádius tažné hrany zároveň působí na míru odpružení. S klesající hodnotou 

rádiu tažníku dochází k vyššímu odpružení. 

 

6.3 Vyhodnocení systémem Argus 

 Kalíšky z předchozí zkoušky byly snímány pomocí fotoaparátu Nikon D300 

na PFS-K oddělení ve Škoda Auto. Vlastnosti měřícího systému Argus jsou uvedeny 

v tabulce 6.3-1. 

 

 Tab.6.3-1, typ měřícího systému: 

Typ systému ARGUS 12M 

Fotoaparát Nikon D300 

Rozlišení 4288x2848 pixelů 

Čip 26,6 x 15,8mm, CMOS 

Snímací čas 1/250 s 

Hardware 

komponenty 

Fotoaparát s bleskem 

Počítač 

Měřící etalony s referenčními body 
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6.3.1 Naměřené hodnoty: 

Tab.6.3.1-1, naměřené hodnoty: 

Zkouška    
Ztenčení [%] 

 

Průměrná 

hodnota 

Maximální 

hodnota 

[MPa] 0 1 2 3 4 
   

DP 

R0,5 0,65 0,904 1,715 18,294 23,738 -0,399 
 

8,850 23,738 

R1* 0,65 -4,305 15,604 11,628 14,339 9,856 
 

9,424 15,604 

R1,5 0,65 19,961 17,586 18,768 18,175 18,294 
 

18,557 19,961 

R2 0,65 6,078 -1,784 11,851 0,401 5,866 
 

4,482 11,851 

           

HX 

R0,5 0,65 0,602 15,720 12,300 17,939 9,966 
 

11,305 17,939 

R1 0,65 5,443 8,872 3,149 12,412 11,739 
 

8,323 12,412 

R1,5 0,65 21,288 21,046 18,057 19,483 19,006 
 

19,776 21,288 

R2 0,65 11,851 11,071 10,738 9,966 15,258 
 

11,777 15,258 

           DP R2 0,40 9,636 7,896 11,405 5,760 9,199 
 

8,779 11,405 

DP R2 0,65 6,078 -1,784 11,851 0,401 5,866 
 

4,482 11,851 

           HX R1,5 0,40 20,804 21,896 20,202 17,234 14,798 
 

18,987 21,896 

HX R1,5 0,60 11,739 11,293 9,090 10,738 9,417 
 

10,456 11,739 

HX R1,5 0,65 21,288 21,046 18,057 19,483 19,006 
 

19,776 21,288 

 

 Vzhledem k přílišnému rozptylu získaných dat z Tab.6.3.1-1 nelze stanovit 

jednoznačný závěr. Z hlediska zjišťování hodnot ztenčení výlisku v oblasti tažné hrany 

je nutné tento experiment podpořit metalografickým výbrusem, s jehož využitím je 

možné získat přesné hodnoty. 
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Obr. 6.3.1-1, Příklad výstupu ze systému ARGUS (DP R1,5 0,65 MPa) 

 

Obr. 6.3.1-2, Detail deformační sítě na hraně kalíšku (HX R1 0,65 MPa) 

  

 Na obrázku 6.3.1-2 je uveden příklad výstupu měření ze systému ARGUS. Pro 

každý vzorek bylo vybráno 5 elementů, ze kterých byly odečteny hodnoty ztenčení. V 

oblasti rádiu není dostatečně jemná síť a je zde málo čitelných bodů, viz 6.3.1-3. Pro 

další experiment bychom doporučili použití jemnější sítě.  
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6.3.2 Dílčí závěr 

 Při hodnocení výsledků jsme zjistili, že z naměřených hodnot nelze stanovit 

žádnou závislost a experimentem jsme nepotvrdili ani nevyvrátili předpoklad, že 

materiál DP 500, který má nižší součinitel plastické anizotropie, je náchylnější na 

ztenčování a tvorbu krčku v oblasti rádiu.  
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6.4 Zkouška podle Erichsena 

 Pro provedení zkoušky dle Erichsena byly použity identické přístřihy o průměru 

82 mm. Všechny vzorky byly za účelem sjednocení vlastností povrchů odmaštěny. 

Následně byl na povrch vzorků č.11 až 13 nanesen standardní tažný olej. 

6.4.1 Naměřené výsledky 

Tab. 6.4.1-1 Tab. 6.4.1-2

Materiál 
Číslo 

vzorku 

Vzdálenost  

[mm] 

HX 3 10,95 

HX 4 10,85 

HX 5 11,00 

HX 11 10,90 

HX 12 11,05 

HX 13 10,60 

      

DP 3 10,55 

DP 4 10,50 

DP 5 10,20 

DP 11 10,55 

DP 12 10,70 

DP 13 10,75 

 

 Bez maziva (ZK. 3-5) 

HX 10,93 

DP 10,42 

  
S mazivem (ZK. 11-13) 

HX 10,85 

DP 10,67 

  
Společný průměr 

HX 10,89 

DP 10,54 

  
Společný průměr 

(bez max. a min. hodnoty) 

HX 10,93 

DP 10,58 

 Z výsledků zkoušky podle Erichsena z tabulek 6.4.1-1 a 6.4.1-2 můžeme vyčíst, 

že materiál HX180BD vykazuje proti oceli DP500 lepší vlastnosti pro vypínání.  

6.4.2 Dílčí závěr 

 Rozdíl naměřených hodnot ovšem není, vzhledem k mechanickým vlastnostem 

uvedeným v kapitole 6.1, příliš význačný. S ohledem na míru ovlivnění zkoušky by 

bylo vhodné tato měření provést pro větší množství vzorků a na sobě navzájem 

nezávislých zkušebních zařízeních. 
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7 Závěr 

 Tato bakalářská práce pojednává o problematice zpracovatelnosti dvoufázové 

oceli pro hluboké tažení povrchových dílů automobilové karoserie. Teoretická část 

práce se zabývá obecnou problematikou tváření. Blíže popsány jsou operace hlubokého 

tažení, stříhání, ohýbání a problematika odpružení. Uvedeny a rozděleny jsou nejběžněji 

používané oceli používané vhodné pro hluboké tažení. Vysvětleny jsou mechanické 

vlastnosti významné pro hodnocení tvářitelnosti materiálů. Práce zároveň pojednává o 

problematice bezkontaktního měření výlisků. 

 Za účelem porovnání tvářitelnosti dvoufázové oceli DP500 s konvenčně 

používanou ocelí HX180BD byla provedena zkouška kalíškovací a zkouška dle 

Erichsena. V rámci kalíškovací zkoušky byly výlisky před lisováním nasíťovány a jejich 

deformace byla měřena systémem ARGUS. Cílem experimentu bylo sledování chování 

a analýza při tváření vybraných materiálů. 

 Na základě experimentu byly zjištěny následující závěry: 

 U vybraných materiálů jsme neprováděli zkoušku tahem k ověření 

mechanických vlastností a vycházíme z normových tabulek č. 6.1-1 a 6.1-2. Ze 

zkušenosti víme, že součinitel plastické anizotropie potvrzuje náchylnost na ztenčování, 

čím vyšší součinitel je, tím předpokládáme nižší ztenčení materiálu. Materiál DP 500 

bude náchylnější na změnu tloušťky z důvodu nižšího exponentu deformačního 

zpevnění. Čím je exponent deformačního zpevnění vyšší, tím je náchylnost na vznik 

krčku nižší. 

 Síla přidržovače musí proporcionálně narůst k tažné síle/mezi kluzu materiálu 

tak, aby nedocházelo ke zvlnění jako v případě materiálu DP 500. V tomto případě jsme 

narazili na limit síly přidržovače. Proto doporučuji pro další experiment zvýšit 

přidržovací sílu, například pořídit multiplikátor tlaku. Bylo by vhodné použít jemnější 

síť, která bude více otěruvzdorná. Dále doporučuji provedení metalografického výbrusu 

a změření tloušťky pod mikroskopem. Díky tomu bychom mohli následně porovnat 

výstup z optického měřícího systému s reálným experimentem, kde bychom si ověřili 

předpoklad vzniku krčku v rádiu. Metalografický výbrus již nebylo možné z časových 

důvodů realizovat.  
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 Z hlediska stabilní vyrobitelnosti vnějších povrchových dílů automobilové 

karoserie s použitím oceli DP 500 je nutné chování tohoto materiálu detailněji 

analyzovat. Pro budoucí udržitelnost a konkurenceschopnost v automobilovém 

průmyslu je velmi důležité vytvoření metodiky pro zhodnocení zpracovatelnosti nových 

ocelí. Vzhledem k pokračující spolupráci se Škoda Auto a.s. se plánuji do budoucna se 

touto problematikou zaobírat. 
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