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Seznam použitých symbolů 

Značka Jednotka Veličina  

 Fc  [N]  Tažná síla pro nástroj s přidržovačem 

 Ft  [N]  Tažná síla 

 Fp  [N]  Síla přidržovače 

 Fs  [N]  Střižná síla 

 Rp0,2  [MPa]  Smluvní mez kluzu 

Rm  [MPa]  Mez pevnosti 

A  [%]  Tažnost 

Ag  [%]  Plastická tažnost 

Re  [MPa]  Mez kluzu 

б  [MPa]  Hodnota přetvárného odporu 

r  [ - ]  Součinitel plastické anizotropie 

L  [mm]  Délka obvodu přístřihu 

s  [mm]  Tloušťka plechu 

Sp  [mm2]  Plocha přidržovače 

p  [MPa]  Specifický tlak přidržovače 

O  [mm]  Střižný obvod 

τS  [MPa]  Napětí ve smyku 

S  [mm2]  Střižná plocha 

L0  [mm]  Počáteční měřená délka  

Lu  [mm]  Konečná měřená délka 

Le  [mm]  Měřená délka průtahoměru 

mE  [mm]  Směrnice pružné části závislosti 

∆Lm  [mm]  Prodloužení měřené průtahoměrem 

k  [ - ]  Koeficient 

n  [ - ]  Exponent deformačního zpevnění  

φb  [ - ]  Logaritmická deformace ve směru šířky 

 φs  [ - ]  Logaritmická deformace ve směru tloušťky 

 b  [mm]  Výchozí šířka zkušební tyče 

 b20  [mm]  Šířka zkušební tyče po 20 % plastické def. 

 s  [mm]  Výchozí tloušťka zkušební tyče 

 s20  [mm]  Tloušťka zkušební tyče po 20 % plastické def. 

 α   [ ˚ ]  Úhel  
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1 Úvod 

Ukázkovým příkladem hromadné výroby je automobilový průmysl. Výroba 

vnějších dílů karoserie probíhá na lisovacích linkách formou automatizovaného procesu. 

Cílem je zvýšení efektivity procesu, které je zpravidla realizováno zvyšováním taktu 

výroby, což vede ke zvyšování nároků na mechanické vlastnosti materiálu. 

Snaha o snižování hmotnosti automobilů, stejně jako snaha o snižování výrobních 

nákladů vede k potřebě snížení výsledné hmotnosti dílů. Tento trend je vyvolaný jednak 

potřebou snižovat výrobní náklady, ale také snahou o snižování ekologické stopy, jak 

při samotné výrobě, tak při provozu automobilu. Jednou z možností je ztenčování dílů 

karoserie. V oblasti pasivní bezpečnosti a u dílů, které zajišťují tuhost karoserie, se volí 

cesta aplikace vysokopevnostních materiálů, které při stejné hmotnosti vykazují vyšší 

pevnosti. 

Jednotlivé díly i karoserie jako celek následně musí vyhovět alespoň stejným, 

ideálně však vyšším nárokům na pevnost či pasivní bezpečnost. Tyto požadavky jsou 

však protikladem a vedou k potřebě využití maximálního potenciálu materiálu. Proces 

lisování je možno optimalizovat například pomocí numerických simulací, na základě 

kterých jsou upravovány podmínky lisování a tvar lisovacích nástrojů. 

Cílem bakalářské práce je ověřit, do jaké míry ovlivňují mechanické vlastnosti 

lisovatelnost vnitřního dílu předních dveří automobilu ŠKODA Octavia III. Zkouškou 

tahem budou získány hodnoty mechanických vlastností dodávaného materiálu. Ověření 

lisovatelnosti z pohledu ztenčení materiálu bude realizováno využitím numerických 

simulací v softwaru AutoForm, podpořených měřením reálného ztenčení systémem 

ARGUS. 
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2 Problematika tváření 

Technologie tváření spočívá v působení vnějších sil na těleso. Za působení sil 

dochází ke změně tvaru a rozměrů tělesa bez významné změny objemu. Cílem tvářecího 

procesu je dosažení plastického stavu, díky překonání meze kluzu, a přemístění částic 

(atomů) bez porušení materiálu. Deformace je realizována zpravidla dvěma mechanizmy: 

skluzem a dvojčatěním. Při procesu tváření dochází k fyzikálním a strukturním změnám 

a tím i ke změně mechanických vlastností. [1, 2] 

Tvářený materiál klade během procesu mechanický odpor, který je výrazně 

závislý na teplotě. Tvářecí proces se proto obvykle dělí na tváření za studena, poloohřevu 

a za tepla. Tváření za studena se uskutečňuje pod teplotou rekrystalizace 

(0,35 - 0,4 termodynamické teploty tání materiálu). Pod touto teplotou dochází 

k deformacím struktury, zpevňování a postupnému vyčerpání plasticity, které je 

limitující. Při tváření za tepla, tedy nad teplotou rekrystalizace, dochází současně 

k rekrystalizaci a uzdravování materiálu, proto nedochází k zásadní změně mechanických 

a fyzikálních vlastností. Nad teplotou rekrystalizace kov nepřichází o zásobu plasticity 

ani při výrazných deformacích. [1, 2] 

Podle vztahu deformační zóny k objemu polotovaru se tváření dělí na objemové 

a plošné. V případě objemového tváření dochází k výrazné změně tvaru i průřezu. 

Naproti tomu u tváření plošného dochází ke změně průřezu jen minimálně. [3] 

 
  

Obrázek 2-2, Změna mechanických vlastností 

v závislosti na stupni přetvoření [2] 

 

Obrázek 2-1, Závislost velikosti přetvárného odporu na stupni 

deformace [2] 
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3 Tvářitelnost 

Jedná se o schopnost materiálu nevratných tvarových změn, bez makroskopického 

porušení. To je umožněno díky plastickým deformacím. Princip plastické deformace 

spočívá v postupném přesunu atomů při zachování kovové vazby. Vhodnou strukturou 

materiálu pro tváření je čtvercová plošně středěná krystalová mřížka (FCC). Naopak 

nevhodnou strukturou je šesterečné uspořádání mřížky (HCP), protože čím větší je počet 

skluzových rovin, tím je horší tvářitelnost. Obecně vykazují lepší tvářitelnost chemicky 

čisté materiály s jemnějším zrnem. [4,5] 

Vlastnosti materiálů pro plošné tváření kolísají v závislosti na aktuálním 

chemickém složení, technologickém postupu válcování a tepelného zpracování. Vliv má 

také krystalografická textura. Za studena válcované hlubokotažné plechy jsou zpravidla 

anizotropní. Technologickou tvářitelnost ovlivňuje celá řada faktorů. Obecně se dají 

rozdělit materiálové a technologické. Přehled nejdůležitějších faktorů je schematicky 

znázorněn na obrázku 3-1. [5] 

3.1 Hluboké tažení 

Při zpracování plechů v rámci výroby karoserií automobilů patří technologie 

hlubokého tažení k těm nejpoužívanějším. Jedná se o proces, při kterém vznikne 

z plochého přístřihu duté jednostranně otevřené těleso nebo polouzavřená nádoba. 

Lisovací nástroj se skládá zpravidla z 3 částí: tažníku, tažnice a přidržovače. Na obrázcích 

Obrázek 3-1, Faktory ovlivňující tvářitelnost [5] 
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3-2 a 3-3 jsou modely reálných tvářecích nástrojů používaných pro výrobu vnitřního dílu 

předních dveří vozu ŠKODA Octavia III. [5, 6] 

Během hlubokotažného procesu je plech vtahován do dutiny tažnice. V průběhu 

děje pak dochází k výskytu různých napěťových stavů. Za nejjednodušší výlisek může 

být považována dutá kruhová nádoba, viz obrázek 3-4, na které lze demonstrovat výskyt 

tahových a tlakových napětí i jejich kombinace. [5, 6] 

3.1.1 Tažná síla 

Vzhledem ke složitosti procesu se matematické vztahy zjednodušují a vyplývají 

z faktu, že tažná síla musí být menší než síla, která by zapříčinila utržení dna výtažku. 

Z předchozího tvrzení lze tedy vyvodit, že dovolené napětí musí být menší než mez 

pevnosti. [5, 6] 

Obrázek 3-2, Horní díl nástroje-tažnice Obrázek 3-3, Dolní díl nástroje-tažník 

Obrázek 3-4, Napjatost ve výtažku [18] 

1)přidržovač, 2) tažník, 3) tažnice, 4) tažený materiál 
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Vztah pro výpočet tažné síly při tažení kalíšku: [6] 

𝐹𝐶 = 𝐹𝑡 + 𝐹𝑝 = 𝐿 ∙ 𝑠 ∙ 𝑅𝑚 + 𝑆𝑝 ∙ 𝑝 

kde: L délka obvodu přístřihu [mm] 

 Rm mez pevnosti materiálu [MPa] 

 s tloušťka plechu [mm] 

 Sp plocha přidržovače [mm2] 

 p specifický tlak přidržovače [MPa] 

3.1.2 Tažná mezera 

Tažná vůle se u hlubokého tažení bez ztenčení stěny volí tak, aby byl zajištěn 

volný průchod materiálu mezi tažníkem a tažnicí při přijatelných hodnotách tření. 

Doporučené hodnoty, které jsou závislé na tloušťce a typu tahu, lze nalézt v normách 

nebo příručkách pro tažení. Obvykle se tažná mezera pohybuje v rozmezí 1,05÷1,5 

počáteční tloušťky taženého plechu. V případě hranatých tvarů se v rozích volí mezera 

větší, protože zde dochází k většímu zesílení materiálu. [5, 6] 

3.1.3 Přidržovací tlak 

Použití přidržovače zabraňuje vzniku zvlnění. Přidržovací tlak je volen tak, aby 

nedocházelo ke zvlnění vlivem nedostatečného tlaku nebo naopak k utržení dna 

působením příliš velké brzdící síly. Nutnost použití a velikost přidržovacího tlaku lze 

určit zpravidla na základě numerické simulace. [5, 6] 

3.1.4 Tření 

Tření výrazně ovlivňuje požadavek na velikost tažné síly. Vzniká mezí nástrojem 

a lisovaným materiálem. Cílem je, aby na tažníku bylo tření veliké a na tažnici a 

přidržovačích co nejmenší. Lze snižovat prostřednictvím maziva nebo zvyšováním 

kvality povrchů. [5, 6] 

Obrázek 3-5, Tření [7] 



ČVUT v Praze  Ústav strojírenské technologie 

Fakulta strojní   Ú 12133 

15 
 

3.1.5 Brzdící drážky 

Brzdící drážky jsou používány ke kontrole toku materiálu během tvářecí operace. 

Pomocí úpravy tvaru, polohy a délky brzdících drážek lze dosáhnout požadovaného tvaru 

součásti bez vzniku zvlnění či prasklin. Efektu lze zpravidla dosáhnout použitím 

brzdících drážek společně s přidržovačem. Výhodou brzdících drážek je zároveň možnost 

jejich úpravy během zapracování nástrojů. Geometrie brzdících drážek je znázorněna 

na obrázku č. 3-6. [8] 

3.2 Ohýbání 

K procesu ohýbání dochází při překročení meze kluzu materiálu za působení 

plastických a elastických deformací. Nástrojem je ohýbadlo. Na vnitřní straně materiálu 

jsou vlákna stlačována v důsledku působení tlakových sil. Na vnější straně materiálu jsou 

vlákna naopak natahovaná a vznikají zde tahové síly. Mezi těmito oblastmi se nachází 

neutrální osa, která je charakteristická tím, že nevykazuje tlakové ani tahové namáhání. 

Neutrální osa se v průběhu ohýbání posouvá z těžiště směrem k vnitřní straně ohybu. 

Poloměr neutrální osy je využíván k navržení rozměrů polotovaru. Ohyb může být 

realizován v podobě ostré nebo oblé hrany, či plochy. [10]  

Obrázek 3-6, Brzdící drážky [9] 

Obrázek 3-7, Rozložení napětí v ohybu [11] 
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3.3 Stříhání 

Stříhání probíhá za působení smykového napětí, které vzniká mezi střižnými 

hranami nazývanými střižník a střižnice. Při této operaci dochází k žádanému porušení 

materiálu. Kvalita střižné plochy je ovlivněna například velikostí střižné vůle nebo mírou 

opotřebení střižného nástroje. Střižná vůle i střižná síla závisí na tloušťce a pevnosti 

materiálu ve smyku (střihu). V důsledku technologické střižné vůle se skutečná střižná 

síla FS rozkládá na třecí a normálovou složku. Důsledkem je vznik ohybového momentu, 

který negativně ovlivňuje výsledný tvar. Tento jev lze eliminovat použitím přidržovače. 

[11] 

Vztah pro výpočet střižné síly: 

 

𝐹𝑆 = (1,1 ÷ 1,3). 𝑂. 𝑠. 𝜏𝑆 

 

kde: s tloušťka plechu [mm] 

 O střižný obvod [mm] 

 τS napětí ve smyku (0,8*Rm [MPa]) 

 S  střižná plocha [mm2] 

  

Obrázek 3-8, Schéma technologie stříhání [11] 
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4 Přehled materiálů používaných v karosářském 

průmyslu 

Na základě spolupráce se společností ŠKODA AUTO, a.s., je rozdělení materiálu 

provedeno podle normy VDA 239-100 „Výrobky z ploché oceli určené pro tváření 

za studena“.  

4.1 Měkká ocel 

Díky nízké mezi plasticity a vysoké tažnosti je měkká hlubokotažná ocel vhodná 

zejména pro výrobu komplexních konstrukčních dílů. Tyto oceli se vyrábějí jako IF oceli 

nebo oceli bez IF uklidněné hliníkem. Měkká IF-ocel má výbornou tvařitelnost a nízký 

obsah uhlíku a dusíku. Stabilizuje se přidáním titanu anebo niobu. [17] 

4.2 Nízkolegovaná a mikrolegovaná ocel (LA nebo HSLA) 

Mikrolegovaná ocel se vyznačuje vysokou pevností díky legování niobem, 

titanem a vanadem. Tyto legovací prvky se mohou přidávat jednotlivě nebo je můžeme 

kombinovat. Dalším způsobem je přidání uhlíku a dusíku v kombinaci se zjemněním zrna. 

[17] 

4.3 Jemnozrnná ocel (MC) 

Jemné struktury této mikrolegované oceli se dosahuje jemně rozptýlenými 

karbidy nebo nitridy ve spojení s konečným válcováním v daném teplotním rozsahu. [17] 

4.4 Vysoce pevná IF-ocel (IF) 

Vysoce pevná ocel vykazuje stejně jako měkká IF-ocel extrémně nízký obsah 

uhlíku a stabilizuje se titanem anebo niobem. Proto můžeme tuto ocel prakticky 

neomezeně skladovat. Vyšší pevnosti se dosahuje tvrzením směsných krystalů přidáním 

manganu, fosforu anebo křemíku. Díky vyššímu zpevnění, absenci výrazné meze 

plasticity, vysokému specifickému prodloužení po přetržení a vysokým r-hodnotám 

se dosahuje velmi dobré schopnosti tváření. [17] 
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4.5 Ocel Bake-Hardening (BH) 

Pevnosti se dosahuje vytvrzováním směsných krystalů, přidáním manganu, 

fosforu a křemíku. Uhlík rozpuštěný v mřížce zajišťuje u oceli Bake-Hardening zvýšení 

smluvní meze kluzu při tepelném zpracování, např. při lakování automobilu (např. 170 

°C, 20 minut). Tím se zlepší odolnost vnějších dílů proti vyboulení. Protože změna 

mechanických vlastností probíhá značně zpomaleně i při pokojové teplotě, 

je skladovatelnost této oceli omezená. [17] 

4.6 Ocel legovaná fosforem (P) 

Pevnosti se dosahuje vytvrzováním směsných krystalů přidáním fosforu. 

Z hlediska tvařitelnosti se tato ocel nachází v oblasti BH-ocelí a mezi mikrolegovanými 

a vysoce pevnými druhy IF-ocelí. Vzhledem k omezené dostupnosti je nezbytně nutné 

včasné použití oceli legované fosforem. [17] 

4.7 Ocel se dvěma fázemi (DP) 

Mřížka oceli se dvěma fázemi se skládá z feritické matice, ve které je uložena 

převážně martenzitická druhá fáze ve tvaru ostrůvků. Při vysoké pevnosti v tahu vykazuje 

ocel se dvěma fázemi nízký poměr průtažnosti (Re/Rm) a silné zpevnění za studena. Tato 

ocel je zejména vhodná pro tváření v oblasti přetahování plechu. [17] 

4.8 Ocel TRIP 

Ocel TRIP- (Transformation Induced Plasticity) nebo ocel se zbytkovým 

austenitem mají jemnozrnnou feriticky - bainitickou osnovu struktury, ve které je uložen 

zbytkový austenit. Kromě toho se mohou vyskytovat nepatrné podíly martenzitu. 

Při tváření se zůstatkový austenit mění na martenzit a způsobuje silné zpevnění 

za studena. Tak se dosahuje vysoké pevnosti v tahu při současném rovnoměrném 

protažení. Ve spojení s efektem Bake-Hardening se dosahuje vysoké pevnosti 

konstrukčních dílů. Ocel TRIP jsou vhodné jak pro přetahování, tak i pro hluboké tažení 

plechů. Při tváření však potřebujeme větší sílu při lisování a přidržování plechů a musíme 

počítat s relativně silným zpětným pružením. [17] 
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4.9 Ocel s komplexními fázemi (CP) 

Tato ocel se vyznačuje rozsáhlou základní feriticko-bainitickou osnovu struktury 

s částicemi martenzitu anebo popuštěného martenzitu, zůstatkovým austenitem 

a perlitem. Extrémně jemné osnovy struktury se dosahuje zpožděnou rekrystalizací nebo 

vylučováním mikrolegujících prvků. Tato ocel se vyznačuje v porovnání s dvoufázovou 

ocelí větší mezí plasticity, nižším zpevněním za studena a větší možností rozšíření otvoru. 

[17] 

4.10 Feritová bainitická ocel (FB) 

Feriticko-bainitická ocel má matici z feritu nebo ze zpevněného feritu, ve které 

je uložen bainit. Vysoké pevnosti matice se dosahuje zjemněním zrna, vyloučením 

mikrolegujících prvků a vysokou koncentrací dislokací. [17] 

4.11 Martenzitická ocel (MS) 

Martenzitická ocel má rozsáhlou martenzitickou strukturu s nepatrnými podíly 

feritu anebo bainitu a tudíž se vyznačuje vysokou pevností. Vhodnost pro hluboké tažení 

je omezená, tato jakost oceli se hodí převážně pro tváření ohýbáním jako např. 

zakružování. [17] 

4.12 Antikorozní ochrana 

V případě ocelových plechů používaných v karosářském průmyslu se pro 

antikorozní ochranu používá zinkový povlak, který je po procesu lisování doplněn 

lakováním. Jedná se o duplexní formu ochrany, jejíž princip spočívá v katodické ochraně 

zinkovou vrstvou a bariérové ochraně formou laku.  Zinkový povlak je zpravidla nanášen 

žárovým zinkováním nebo elektrolytickým pokovením. Tloušťka zinkového povlaku 

zpravidla nepřesahuje 12 μm, její běžná tloušťka se pohybuje v rozmezí 5 – 7 μm. 

Z hlediska povrchu je hodnocena jeho drsnost, počet výstupků a vady (např. velký 

zinkový květ v případě žárového zinkování). [15, 17] 
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5 Mechanické vlastnosti ocelí 

Na základě naměřených hodnot mechanických vlastností je hodnoceno chování 

materiálu. Základními mechanickými vlastnostmi jsou pružnost, pevnost, plasticita 

a houževnatost. Další mechanické vlastnosti jako tvrdost, odolnost proti únavě, odolnost 

proti tečení jsou považovány za vlastnosti odvozené od základních. [13] 

• Pružnost (elasticita): Jedná se o schopnost materiálu vykazovat elastickou 

deformaci. Ta je popisována modulem pružnosti, mezí pružnosti a energií 

elastické napjatosti. Pružná deformace se projevuje vratnou změnou objemu. [13] 

 

• Pevnost: je schopnost materiálu odolávat deformacím a porušení za působení 

vnějších sil. Velikost pevnosti materiálu definuje mezní zatížení, které je materiál 

schopen přenést bez jeho porušení. [13] 

 

• Plasticita popisuje schopnost zachování trvalých deformací materiálu, které byly 

vyvolány vnějšími silami. K projevům plastické deformace patří nevratná změna 

tvaru a neměnný objem. Kvantitativně plasticitu vyjadřuje velikost poměrné 

deformace. [13] 

 

• Houževnatost je závislá na pevnosti a plasticitě. Je měřena prací spotřebovanou 

na deformaci a porušení. Také ji může určovat hodnota lomové houževnatosti. 

[13] 

5.1 Zkoušky mechanických vlastností plechů 

5.1.1 Zkouška tahem 

Zkouška tahem je realizována postupným zatěžováním zkušebního vzorku. Při 

samotné zkoušce dochází k vyčerpání elasticity a plasticity materiálu, což vede 

k porušení integrity a následnému lomu. Je sledována závislost prodloužení a zatěžovací 

síly a také ztenčení šířky a tloušťky materiálu v čase. Z naměřených dat jsou následně 

vyhodnoceny mechanické vlastnosti. [14] 
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V případě tenkých plechů je zkouška tahem prováděna dle normy ČSN EN ISO 

6892-1 na zkušebních tyčích, jejichž rozměry se řídí normou ČSN EN 10002-1. Zkušební 

vzorek je upnut pomocí čelistí nebo klínů. Pro správnou funkci průtahoměrů je důležité 

upnutí co nejpřesněji v ose působící síly. [14] 

5.1.2 Smluvní mez kluzu, Rp0,2 

Smluvní mez kluzu se používá u materiálů, které nevykazují výraznou mez kluzu. 

Existuje více typů smluvních mezí kluzu. Jednou z nich je smluvní mez kluzu označovaná 

jako Rp0,2. Ta je určována ze závislosti zatížení a prodloužení měřeného průtahoměrem. 

Hodnota je získána pomocí rovnoběžky s lineární částí průběhu ve vzdálenosti 

odpovídající 0,2 % prodloužení. Mezi další patří mez kluzu určená z celkových deformací 

Rt nebo smluvní mez kluzu určená z trvalé deformace po odlehčení. [14] 

 

5.1.3 Mez pevnosti v tahu, Rm 

Mez pevnosti v tahu je maximální napětí, které je materiál schopen přenést. Před 

dosažením hodnoty meze pevnosti je deformace v měřené délce zkušebního tělesa 

homogenní. Po překročení meze pevnosti dochází k lokalizaci deformace a ke vzniku tzv. 

krčku. [14] 

Obrázek 5-1, Schéma tahového diagramu [20] 
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5.1.4 Tažnost 

Celkové prodloužení, A 

Hodnota tažnosti je získávána na základě prodloužení měřeného průtahoměrem 

při maximálním zatížení po odečtení pružné deformace. Měření je relevantní v případě, 

že tvoření krčku a následný lom vyskytuje v oblasti měřené průtahoměrem. Hodnota 

tažnosti je vyjádřena procentuálně a vyjadřuje trvalé prodloužení měřené délky po lomu.

    𝐴 = (
𝐿𝑢−𝐿0

𝐿0
) ∙ 100     [14] 

kde  L0 počáteční měřená délka 

Lu konečná měřená délka po lomu  

Plastické prodloužení, Ag 

Stanovení plastického prodloužení v procentech měřeného průtahoměrem při 

maximálním zatížení. [14] 

𝐴𝑔 = (
∆𝐿𝑚

𝐿𝑒
−

𝑅𝑚

𝑚𝐸
) ∙ 100 

kde  Le měřená délka průtahoměru 

mE směrnice pružné části závislosti napětí-prodloužení v procentech 

měřené průtahoměrem 

Rm mez pevnosti v tahu 

∆Lm prodloužení měřené průtahoměrem při maximálním zatížení 

5.1.5 Exponent deformačního zpevnění 

Při tváření materiálu za studena dochází ke zpevňování materiálu. To se projevuje 

zvyšujícím se odporem proti jeho deformaci. Exponent deformačního zpevnění n lze 

získat z průběhu závislosti skutečného napětí ke skutečné deformaci. Tyto hodnoty lze 

získat zkouškou tahem. [16] 

Vyjadřuje schopnost materiálu se rovnoměrně plasticky deformovat a stanovuje 

se ze vztahu: 

б = 𝑘 ∗ 𝜑𝑛 

kde n exponent deformačního zpevnění (n=0 ideálně plastický materiál, 

n=1 elastický materiál) 

 k koeficient 
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5.1.6 Součinitel plastické anizotropie, r 

Tento parametr vyjadřuje poměr skutečné deformace šířky ke skutečné deformaci 

tloušťky při jednoosém zatěžování. Vyjadřuje nerovnoměrnost mechanických vlastností 

v rovině plechu ve směru jeho tloušťky. [16] 

𝑟𝛼 =
𝜑𝑏

𝜑𝑠
=

𝑙𝑛
𝑏20

𝑏

𝑙𝑛
𝑠20

𝑠

 

kde φb logaritmická deformace ve směru šířky vzorku [ - ]  

φs logaritmická deformace ve směru tloušťky vzorku [ - ]  

b  výchozí šířka zkušební tyče [mm]  

b20 šířka zkušební tyče po 20 % plastické deformaci v tahu [mm]  

s výchozí tloušťka zkušební tyče [mm]  

s20 tloušťka zkušební tyče po 20 % plastické deformaci v tahu [mm]  

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

Vážený průměr součinitele plastické anizotropie, r̄ 

�̄� =
𝑟0 + 2𝑟45 +  𝑟90

4
 

Jedná se o charakteristiku plastické anizotropie v kolmém směru k rovině plechu. 

Je žádoucí, aby tato hodnota byla co nejvyšší. [16] 

Stupeň plošné anizotropie, Δr 

∆𝑟 =
𝑟0 − 2𝑟45 + 𝑟90

2
 

Charakterizuje anizotropii plastických vlastností v rovině plechu. Je žádoucí, 

aby se blížil nule. 

Obrázek 5-2, Princip odebírání zkušebních těles [16] 
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5.1.7 Technologické zkoušky plechů 

Technologické zkoušky neboli také zkoušky napodobující slouží ke zkoušení 

technologických vlastností materiálu. Vyznačují se tím, že nezjišťují vlastnosti materiálu 

na základě měření fyzikálních vlastností, ale mají za úkol napodobit proces výroby a tím 

hodnotit materiál a podmínky, za kterých bude daná technologie výroby úspěšná. [4] 

Zkouška hloubením podle Erichsena.  

Cílem této technologické zkoušky je ověření vhodnosti plechů k hlubokému 

tažení simulováním tohoto procesu. Vzorek materiálu je upnut do prostoru mezi 

přidržovač a tažnici a je plynule deformován tažníkem do objevení první trhliny. 

Výsledkem zkoušky je délka posuvu tažníku.  

Zkouška tažením v kuželové tažnici (Fukuiho zkouška)  

Principem této zkoušky je tažení kruhového rondelu, který může mít vyvrtaný 

otvor. Tažení zde probíhá bez přítomnosti přidržovače, který jinak může mít vliv 

na proces tažení. Zkouška probíhá opět do vzniku první trhliny. 

 

 

Obrázek 5-5, Schéma 

Fukuiho zkoušky [16] 

Obrázek 5-4, Tvar trhliny [16] Obrázek 5-3 Schéma zkoušky [16] 
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6 Popis problematiky využití materiálových modelů a 

numerických simulací 

Numerické simulace jsou důležitou součástí výrobního procesu. Na jejich základě 

je možno optimalizovat tvary lisovacích nástrojů ještě před jejich fyzickou výrobou. Toto 

vede k významné úspoře nákladů i času. Numerická simulace dává možnost využít 

maximální potenciál deformačních schopností materiálu, tím pádem mohou vznikat 

tvarově složitější výrobky. Výsledek simulace je přímo závislý na kvalitě vstupních dat.  

6.1 Metoda konečných prvků 

Principem metody konečných prvků je diskretizace spojitého kontinua na konečný 

počet elementů. Jinak řečeno tvarově složitá spojitá oblast, která je matematicky těžko 

popsatelná, je rozdělena pomocí tvarově jednoduchých elementů – konečných prvků. 

Tyto elementy jsou propojeny pomocí uzlových bodů. Vzájemná poloha těchto uzlových 

bodů slouží jako vstupní data pro numerické simulace. Obecně je možno použít 

numerické simulace k popisu dějů jako třeba posunutí bodů při zatížení tělesa, tepelného 

toku, rychlosti pohybu, elektrického potenciálu atd. Tyto veličiny a vztahy mezi nimi 

vytvářejí matematický model. [19] 

6.2 Simulační software AutoForm 

Simulační software AutoForm je nástroj k výpočtu numerických simulací. Díky 

používání implicitní časové integraci je vhodný pro popis dějů při tváření. Slouží 

k podpoře návrhu lisovacího nástroje a posouzení vyrobitelnosti daného dílu technologií 

tváření. Výhodou AutoFormu je schopnost automatického vygenerování sítě konečných 

prvků. [12] 

  

Obrázek 6-1, Síť konečných prvků před 

simulací hlubokého tažení 

Obrázek 6-2, Síť konečných prvků po  

simulaci hlubokého tažení 
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7 Experimentální část 

Cílem experimentální části práce je ověření vlivu rozsahu mechanických 

vlastností materiálu DX-57 (CR5 dle VDA 239-100) na proces lisování vnitřního dílu 

předních dveří vozu ŠKODA Octavia. Tento díl byl vybrán zadavatelem práce, firmou 

ŠKODA AUTO, a.s. z důvodu vysoké zmetkovitosti výroby. Lisování vnitřního plechu 

dveří probíhá na lisovací lince PXL 81 od firmy Schuler. Jedná se o tvarově složitý 

výlisek, který je vyráběn v 6 operacích. Výlisek je v rámci bakalářské práce hodnocen 

po operaci hlubokého tažení. 

Celkem bylo vyhodnoceno 

20 různých šarží materiálu z období mezi 

5. 5. 2017 – 7. 12. 2017. Z důvodu 

velikosti přístřihu byla vždy odstřižena 

část, která je znázorněna na obrázku 7-1. 

Z tohoto segmentu bylo pro každou šarži 

vystřiženo 5 vzorků do tří směrů 

s ohledem na směr válcování plechu, které 

zapříčiní různou hodnotu součinitele 

plošné anizotropie.  

 

7.1 Materiál 

Materiál nese označení DX57D-Z100 MBO. Jedná o žárově pozinkovaný plech 

z tažné oceli o tloušťce 0,7 mm. Dle normy musí materiál splňovat mez kluzu Rp0,2 

v rozsahu 120 - 170 MPa a tažnost A80 v rozmezí 39 - 41 %. Škoda Auto má však vyšší 

nároky, které jsou společně s chemickým složením shrnuty v tabulkách 1 a 2: 

Tabulka 1, Požadavky na materiál 

 Rm  

[MPa] 

Rp0,2  

[MPa] 

A80 

[%] 

Ra  

[µm] 

PC [1/cm] 

Škoda Auto - ≤ 175 MPa ≥ 43% 1,1-1,6 ≥ 40 

Dle normy EN 10 346 260 - 350 120 - 170 39 - 41 - - 
Tabulka 2, Chemické složení dle normy 

C Si Mn P S Ti 

≤ 0,12 ≤ 0,5 ≤ 0,6 ≤ 0,1 ≤ 0,045 ≤ 0,3 

Obrázek 7-1, Umístění odebíraného segmentu 

Obrázek 7-2, Ukázka defektu na dílu 
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7.2 Zjišťování mechanických vlastností 

Zkušební vzorky, viz obrázek 7-3, byly podrobeny zkoušce tahem dle normy ČSN 

EN ISO 6892-1 na elektromechanickém stroji LabTest 6.100 vybaveným pneumatickými 

čelistmi a kontaktními extenzometry, viz obrázek 7-4. Výstupem z této zkoušky jsou 

hodnoty smluvní meze kluzu Rp0,2, meze pevnosti Rm, tažnosti A80mm, součinitele plastické 

anizotropie r.  

 

kde: Lt = 220 mm  celková délka zkušebního tělesa 

LC = 120 mm   zkoušená délka 

 L0 = 80 mm   počáteční měřená délka 

 b0 = 20,1 mm  počáteční šířka zkoušené délky zkušebního tělesa 

 a0 = 0,7 mm  počáteční tloušťka plochého zkušebního tělesa 

S0   počáteční průřezová plocha zkoušené délky 

Obrázek 7-3, Ploché zkušební těleso dle normy ČSN EN ISO 6892-1 [14] 

Obrázek 7-4, Trhací stroj, detail 

upnutí vzorku 
Obrázek 7-5, Zkušební vzorek 

před a po zkoušce 
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V tabulce 3 jsou uvedeny získané hodnoty sledovaných mechanických vlastností. 

Tyto hodnoty sloužily ke kontrole dodávaného materiálu a jako vstupní data pro  

numerické simulace v softwaru AutoForm.  

Tabulka 3, Hodnoty získané z tahové zkoušky 

  Rp0,2 Rm Rp0,2/Rm r0 r45 r90 r̄ n A80mm  

Datum [MPa] [MPa] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [%] 

05. 5. 2017 157 290 0,5413793 2,15 1,86 2,68 2,14 0,23 46,05 

19. 5. 2017 157 290 0,5413793 2,1 1,94 2,74 2,18 0,23 45,1 

22. 5. 2017 162 295 0,5491525 1,85 1,9 2,38 2,01 0,23 43,9 

30. 5. 2017 150 275 0,5454545 2,28 1,87 2,82 2,21 0,24 46,86 

14. 6. 2017 154 284 0,5422535 2,12 1,97 2,77 2,21 0,23 44,6 

25. 7. 2017 156 287 0,543554 2,03 1,83 2,49 2,05 0,23 45,43 

11. 8. 2017 154 283 0,5441696 2,13 1,81 2,68 2,11 0,24 44,48 

25. 8. 2017 155 288 0,5381944 2,03 1,99 2,68 2,17 0,23 46,04 

07. 9. 2017 156 287 0,543554 2,13 1,92 2,83 2,2 0,23 46,27 

14. 9. 2017 152 280 0,5428571 2,13 1,92 2,75 2,18 0,24 46,33 

22. 9. 2017 157 290 0,5413793 2,02 1,82 2,59 2,06 0,23 45,3 

12. 10. 2017 153 287 0,533101 2,07 1,78 2,63 2,07 0,24 45,12 

25. 10. 2017 153 277 0,5523466 2,17 1,87 2,8 2,18 0,24 47,69 

06. 11. 2017 159 289 0,550173 2,1 1,88 2,74 2,15 0,23 45,97 

15. 11. 2017 156 290 0,537931 2,08 1,86 2,66 2,12 0,23 45,68 

24. 11. 2017 156 284 0,5492958 2,19 1,95 2,83 2,23 0,23 43,39 

01. 12. 2017 153 285 0,5368421 2,12 1,84 2,66 2,12 0,23 44,39 

07. 12. 2017 154 278 0,5539568 2,11 2,01 2,78 2,23 0,23 44,92 

                    

MIN 150 275 0,533101 1,85 1,78 2,38 2,01 0,23 43,39 

MAX 162 295 0,5539568 2,28 2,01 2,83 2,23 0,24 47,69 

 

 Nejvíce vhodné ke tváření 

  

  

 Nejméně vhodné ke tváření 

 

7.3 Numerická simulace v softwaru AutoForm R7 

7.3.1 Materiál 

Materiály používané v simulaci byly vždy nastavovány přímo v AutoFormu R7, 

který umožňuje definování materiálu přes funkci „material generator“. Tento materiálový 

generátor definuje materiál třemi oblastmi: 

Křivka zpevnění – Zde byla pro účely bakalářské práce nahrána data získaná 

ze zkoušky tahem. Tato data náležela vzorku materiálu, odebranému ve směru kolmém 
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na směr válcování plechu (r90). Takto získaná křivka byla dále upravena Swift/Hockett-

Sherby aproximací. 

Podmínka plasticity – Pro účely BP byly nastaveny hodnoty součinitele plastické 

anizotropie r0, r45 a r90 dle výsledků měření pro jednotlivé směry. 

Diagram mezních deformací – Křivka mezních deformací byla pro všechny 

materiály stejná a odpovídá VW normě. Měření FLD křivek k jednotlivým materiálům 

bude součástí dalšího výzkumu ve firmě ŠKODA AUTO, a.s. 

Takto definovaný materiál byl pak použit pro jednotlivé simulace a je jediným 

rozdílným parametrem v porovnávaných simulacích. 

7.3.2 Přidržovač 

Působení síly přidržovače bylo nastaveno dle získaných dat z výroby, přičemž 

byla použita data z lisování levých dveří. Na samotný přidržovač působí ve znázorněných 

místech síly z lisovacího stroje, umístění působících sil bylo v simulaci nastaveno 

dle CAD dat.  

Obrázek 7-6, Definování materiálu pro numerickou simulaci v AutoFormu 

column4 

170 kN

column1 

280 kN
column2 

220 kN

column3 

230 kN
Obrázek 7-7 Síly přidržovače 
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7.3.3 Brzdné lišty 

Následující snímek znázorňuje velikost síly brzdících lišt. Jedná se o modelované 

brzdné lišty, shodné s aktuálními brzdnými lištami lisovacího nástroje. Výsledné síly 

brzdících lišt pak znázorňuje obrázek 7-8. 

7.3.4 Další nastavení 

Nástřih použitý v numerické simulaci byl převzat z aktuálně používaného 

nástřihového plánu a je totožný s nástřihem uvedeným na obrázku 7-1. Geometrie tažnice, 

tažníku i přidržovače použité pro simulaci byl převzaty z CAD dat a odpovídají aktuálně 

používaným nástrojům.  

Ustavení plechu v lisovacím nástroji je zajištěno naváděcími kolíky (piloty). 

Jejich umístění je shodné s umístěním naváděcích kolíků na reálném nástroji. Mazání 

bylo nastaveno dle standardu VW pro simulace, v softwaru AutoForm není možné 

nastavit oblasti mazání a pro výpočty se tak používá konstantní koeficient tření. Protože 

síla přidržovače je v jednotlivých oblastech odlišná, byl použit koeficient tření závislý 

na tlaku. Nastavení koeficientu tření je uvedeno na obrázku 7-10. 

Obrázek 7-8 Nastavení velikosti síly brzdících lišt 
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Samotná numerická simulace byla počítána dle následujícího nastavení, 

viz obrázek 7-9, kdy důležitá je především oblast „Accuracy“ neboli přesnost, která 

definuje velikosti elementů jednotlivých prvků sítě modelu. 

Veškerá data získaná z numerických simulací jsou ve formě reportů uložena 

v příloze elektronické verze bakalářské práce. Příklad získaného výsledku je uveden na 

obrázku 7-11. Přehled získaných hodnot je uveden v tabulce 5. 

Obrázek 7-9, Nastavení simulace, 

přesnost a pokročilé parametry 
Obrázek 7-10, Nastavení simulace, koeficient tření 

Obrázek 7-11, Ztenčení, ukázka reportu z AutoFormu 

Ztenčení [%] 
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7.4 Měření deformací na reálném výlisku 

Před lisovací operací 20 bylo naneseno 10 sítí o rozměru cca 40 x 30 cm, 

viz obrázek 7-12. Síť je nanášena elektrochemickým vyleptáním do povrchové vrstvy 

materiálu. Vzdálenost jednotlivých bodů sítě je 1,9975 mm a průměr bodu je 1mm.  

Po lisovací operaci (OP20) byly tyto oblasti 

vyhodnoceny. Vyhodnocení probíhá tak, že kolem 

oblasti jsou ustaveny kameny a měrky viz obrázek 7-

14, které slouží jako referenční tělesa pro určení 

vzájemné polohy snímků a vytvoření modelu, viz 

obrázek 7-13. 

Oblasti byly nafoceny fotoaparátem D300s s pevným ohniskem. Komplikovaným 

místům s četným výskytem rádiů nebo s výrazným odstupňováním jednotlivých ploch je 

třeba věnovat více pozornosti a pořídit větší množství snímků, viz obrázek 7-13.  

Ze souboru fotek pro danou oblast byl následně vytvořen 3D model pomocí 

softwaru ARGUS 12M (v 6.3.0-1), ze kterého mohou být následně vyhodnoceny 

deformace. Pro účely bakalářské práce bylo hodnoceno reálné ztenčení materiálu, 

viz obrázek 7-15.  

Obrázek 7-12, Nanesené sítě před lisovací operací 20 

Obrázek 7-13, Model 



ČVUT v Praze  Ústav strojírenské technologie 

Fakulta strojní   Ú 12133 

33 
 

Z těchto sítí byly následně vytvořeny reporty, viz obrázek 7-15, které jsou 

k dispozici v přílohách elektronické verze práce.  

 

Obrázek 7-14, Argus, ukázka identifikace sítě 

Obrázek 7-16, Přehled měřených deformačních sítí pro šarži 19. 5. 2017 

Obrázek 7-15, Výstup měření ztenčení systémem ARGUS 
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8 Vyhodnocení experimentu 

V rámci experimentu byly na základě znalosti problémových oblastí a výsledků 

numerických simulací 18 šarží materiálu vytipovány kritické oblasti. U dvou šarží (19. 5. 

2017 a 7. 12. 2017) byly navíc z důvodu možnosti porovnání hodnot reálného ztenčení se 

ztenčením získaném z numerických simulací naneseny sítě systému ARGUS. Snahou 

bylo těmito sítěmi pokrýt již známé problémové oblasti, ve kterých dochází k vadám.  

 Autorem bylo vybráno třináct kritických míst. Tato místa byla vybrána 

s přihlédnutím, zdali jsou obsažena alespoň v jednom měření ARGUSu. Poté byla 

vybrána další tři kritická místa, která se nepodařilo pokrýt deformačními sítěmi, 

ale vykazují extrémní hodnoty ztenčení na základě numerických simulací, viz tabulka 4. 

Všechna tato kritická místa jsou lokalizována na obrázku 8-1. 

 

Obrázek 8-1, Kritická místa 

Tabulka 4, Přehled vyhodnocení jednotlivých oblastí 
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Tabulka 5, Ztenčení po lisovací operaci 20, AutoFom + Argus 

Hodnoty ztenčení [%] 

Oblasti 

ARGUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ARGUS 19. 5. 30,1 26,4 31,8   23,5 24,0 21,1   29,6 25,5 26,7     25,4     

AF 19. 5. 24,6 22,8 23,4 28,1 24,0 21,3 16,4 28,3 27,2 25,5 23,0 22,8 23,3 25,9 23,7 29,2 

ARGUS 7. 12. 29,7 26,8     25,2 23,2 24,0     25,9 30,1 27,3 26,7 24,4 23,1   

AF 7. 12. 24,5 23,1 23,3 28,0 24,0 21,4 16,2 28,5 26,7 25,0 23,6 23,1 23,6 27,0 24,0 31,4 

AutoForm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

05. 05. 2017 24,7 23,1 23,5 28,1 24,1 21,2 16,6 27,3 27,6 25,4 22,8 22,3 23,4 26,3 23,8 29,1 

19. 05. 2017 24,6 22,8 23,4 28,1 24,0 21,3 16,4 28,3 27,2 25,5 23,0 22,8 23,3 25,9 23,7 29,2 

22. 05. 2017 26,1 23,5 24,8 28,4 24,0 21,8 17,1 29,4 28,2 27,0 23,1 21,3 22,3 26,2 24,4 29,0 

30. 05. 2017 24,0 22,7 23,0 27,8 24,0 21,0 16,3 26,6 27,0 24,5 22,1 22,2 22,6 25,8 23,3 28,8 

14. 06. 2017 24,3 22,6 23,2 27,8 24,0 21,1 16,2 27,9 27,0 25,1 22,1 22,7 23,1 25,6 23,4 28,8 

25. 07. 2017 25,9 23,5 24,2 28,4 24,1 21,8 17,1 28,2 28,2 26,4 23,6 22,9 20,3 22,6 24,4 29,6 

11. 08. 2017 24,8 23,1 23,6 28,1 24,1 21,2 16,8 26,9 27,6 25,4 22,7 22,3 22,4 25,9 24,2 29,3 

25. 08. 2017 24,9 22,9 23,6 28,0 24,0 21,3 16,3 28,7 27,2 25,6 23,0 22,8 23,0 25,9 23,7 29,6 

07. 09. 2017 24,2 22,5 23,2 27,7 24,0 21,0 16,3 27,6 27,2 25,0 22,5 22,4 22,7 24,5 23,0 28,2 

14. 09. 2017 24,4 22,8 23,4 27,8 24,1 21,1 16,4 27,3 27,1 25,2 22,6 22,2 22,7 25,9 23,7 29,1 

22. 09. 2017 25,4 23,2 24,0 28,3 24,0 21,3 16,9 28,0 28,1 26,2 22,9 22,5 22,8 26,0 24,1 28,9 

12. 10. 2017 25,3 23,3 24,0 28,3 24,1 21,3 16,9 27,7 28,2 25,7 22,9 22,5 22,8 26,7 24,4 30,3 

25. 10. 2017 24,4 23,2 23,3 28,0 24,2 21,2 16,4 27,3 27,3 24,8 22,6 22,6 23,1 26,5 24,0 30,4 

06. 11. 2017 24,8 23,1 23,5 28,2 24,1 21,2 16,5 28,0 27,7 25,5 22,5 22,4 23,0 26,3 23,7 29,5 

15. 11. 2017 24,9 23,0 23,7 27,9 24,0 21,2 16,6 27,6 27,7 25,7 22,9 22,7 22,4 25,9 23,8 29,0 

24. 11. 2017 24,1 22,6 22,9 27,7 24,1 21,0 16,2 27,4 26,8 24,8 22,8 22,9 22,8 26,0 23,4 29,6 

01. 12. 2017 25,0 23,4 23,7 28,2 24,0 21,4 16,7 27,6 27,7 25,4 22,8 23,0 23,1 26,7 24,0 30,1 

07. 12. 2017 24,5 23,1 23,3 28,0 24,0 21,4 16,2 28,5 26,7 25,0 23,6 23,1 23,6 27,0 24,0 31,4 

MIN 24,0 22,5 22,9 27,7 24,0 21,0 16,2 26,6 26,7 24,5 22,1 21,3 20,3 22,6 23,0 28,2 

MAX 26,1 23,5 24,8 28,4 24,2 21,8 17,1 29,4 28,2 27,0 23,6 23,1 23,6 27,0 24,4 31,4 

Rozmezí 

hodnot 
2,1 1,0 1,9 0,7 0,2 0,8 0,9 2,8 1,5 2,5 1,5 1,8 3,3 4,4 1,4 3,2 

PRŮMĚR 
22,3 20,7 21,2 25,2 21,6 19,1 14,9 25,0 24,7 22,9 20,5 20,3 20,5 23,3 21,5 26,5 

 

Z porovnání hodnot ztenčení získaných metodou numerické simulace v softwaru 

AutoForm R7 s hodnotami reálného ztenčení získaného systému ARGUS v tabulce 

5 je patrná relativní shoda hodnot ztenčení v oblastech nedisponujících ostrými hranami 

a malými rádii. Předpokladem je, že hodnoty ztenčení získané optickou analýzou 

systémem ARGUS jsou v těchto tvarově složitých oblastech nerelevantní. Důvodem 

tohoto jevu může být příliš velká vzdálenost bodů mřížky sítě. Za účelem získání 

přesnějších výsledků v těchto oblastech by mohla být použita deformační síť s menší 

relativní vzdáleností jednotlivých bodů nebo tato měření podpořit metalografickými 

výbrusy. 
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Byly vybrány 3 oblasti s nejvyššími naměřenými hodnotami ztenčení v numerické 

simulaci. Pro tyto oblasti byly odečteny 3 nejvyšší hodnoty ztenčení společně s nejnižší 

změřenou hodnotou ztenčení. K těmto hodnotám byly přiřazeny hodnoty mechanických 

vlastností získaných zkouškou tahem, viz tabulka 6. 

 

Tabulka 6, Kritické hodnoty ztenčení + mechanické vlastnosti 

 
oblast 16 

ztenčení 

[%] 

Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

Rp/Rm 

[-] 

r0 

[-] 

r45 

[-] 

r90 

[-] 

r̄ 

[-] 

n 

[-] 

A80mm 

[%] 

1.MAX 07. 12. 2017 31,4 154 278 0,554 2,11 2,01 2,78 2,23 0,23 44,92 

2.MAX 25. 10. 2017 30,4 153 277 0,552 2,17 1,87 2,80 2,18 0,24 47,69 

3.MAX 12. 10. 2017 30,3 153 287 0,533 2,07 1,78 2,63 2,07 0,24 45,12 

MIN 07. 09. 2017 27,6 156 287 0,544 2,13 1,92 2,83 2,20 0,23 46,27 

            

 
oblast 8 

ztenčení 

[%] 

Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

Rp/Rm 

[-] 

r0 

[-] 

r45 

[-] 

r90 

[-] 

r̄ 

[-] 

n 

[-] 

A80mm 

[%] 

1.MAX 22. 05. 2017 29,4 162 295 0,549 1,85 1,90 2,38 2,01 0,23 43,9 

2.MAX 25. 08. 2017 28,7 155 288 0,538 2,03 1,99 2,68 2,17 0,23 46,04 

3.MAX 07. 12. 2017 28,5 154 278 0,554 2,11 2,01 2,78 2,23 0,23 44,92 

MIN 30. 05. 2017 26,6 150 275 0,545 2,28 1,87 2,82 2,21 0,24 46,85 

            

 
oblast 4 

ztenčení 

[%] 

Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

Rp/Rm 

[-] 

r0 

[-] 

r45 

[-] 

r90 

[-] 

r̄ 

[-] 

n 

[-] 

A80mm 

[%] 

1.MAX 22. 05. 2017 28,4 162 295 0,549 1,85 1,90 2,38 2,01 0,23 43,9 

2.MAX 25. 07. 2017 28,4 156 287 0,544 2,03 1,83 2,49 2,05 0,23 45,53 

3.MAX 12. 10. 2017 28,3 153 287 0,533 2,07 1,78 2,63 2,07 0,24 45,12 

MIN 07. 09. 2017 27,7 156 287 0,544 2,13 1,92 2,83 2,20 0,23 46,27 

 

 Nejvíce vhodné ke tváření 

  

  

 Nejméně vhodné ke tváření 

 

Na základě výsledků v tabulce 6 lze konstatovat, že na vysokou hodnotu ztenčení 

má vliv především vysoký poměr meze kluzu a meze pevnosti nebo nízká hodnota 

součinitele plastické anizotropie. Hodnota tažnosti není z hlediska míry ztenčení pro tento 

typ výlisku důležitá.   

  Šarže z 22. 5. 2017 vykazuje nejnižší naměřené hodnoty součinitelů plastické 

anizotropie a zároveň nejvyšší hodnoty ztenčení v oblastech 8 a 4.  

 Šarže z 7.12. 2017 vykazuje nejvyšší hodnotu poměru Rp/Rm a zároveň extrémně 

vysoké hodnoty ztenčení u oblastí 16 a 8. 



ČVUT v Praze  Ústav strojírenské technologie 

Fakulta strojní   Ú 12133 

37 
 

9 Závěr 

V teoretické části práce je objasněna problematika tváření. Je zde vysvětlen pojem 

tvářitelnost. Dále je popsána technologická operace hlubokého tažení a faktory, které ji 

ovlivňují. Ve stručnosti jsou objasněny technologické operace ohýbání a stříhání. Poté je 

uveden přehled používaných materiálů v karosářském průmyslu dle normy VDA 239-

100.  

Cílem práce bylo ověření vlivu mechanických vlastností na kvalitu výlisku. Pro 

každou z 18 šarži byla provedena zkouška tahem. Celkově se jednalo o 270 zkušebních 

vzorků. Získané hodnoty mechanických vlastností, jako meze kluzu, meze pevnosti, 

součinitele plastické anizotropie byly dále použity jako vstupní data pro numerické 

simulace v softwaru AutoForm. U dvou šarží materiálu byly navíc vyhodnoceny hodnoty 

reálného ztenčení prostřednictvím systému ARGUS. Byla snaha o nanesení sítí 

do problémových oblastí. Na základě výsledků simulací a znalosti problémových míst 

z výroby byly vytipovány kritické oblasti. Z těchto míst byly odečteny hodnoty ztenčení. 

Následně byly lokalizovány 3 oblasti, které vykazovaly nejvyšší hodnoty ztenčení. Těmto 

vybraným místům se věnuje vyhodnocení experimentu. V tabulce 6 jsou porovnány 

hodnoty tří nejvyšších a jedné nejnižší hodnoty ztenčení s příslušnými mechanickými 

vlastnostmi pro danou šarži. 

Z porovnání hodnot ztenčení získaných metodou numerické simulace v softwaru 

AutoForm R7 s hodnotami reálného ztenčení získaného systému ARGUS v tabulce 5 

je patrná relativní shoda hodnot ztenčení v oblastech nedisponujících ostrými hranami 

a malými rádii. Předpokladem je, že hodnoty ztenčení získané optickou analýzou 

systémem ARGUS jsou v těchto tvarově složitých oblastech nerelevantní. Důvodem 

tohoto jevu může být příliš velká vzdálenost bodů mřížky sítě. Za účelem získání 

přesnějších výsledků v těchto oblastech by mohla být použita deformační síť s menší 

relativní vzdáleností bodů nebo tato měření podpořit metalografickými výbrusy. 

Z výsledků experimentu lze vypozorovat, že ze sledovaných mechanických 

vlastností má na kvalitu lisování hodnocenou mírou ztenčení výrazný vliv součinitel 

plošné anizotropie, a to ve všech směrech (r0, r45, r90) a poměr meze kluzu k mezi pevnosti 

Rp/Rm. Výkyv hodnot ostatních vyhodnocovaných parametrů: meze kluzu, meze pevnosti 

a tažnosti nemá na proces lisování prokazatelný vliv. Závěrem tedy může být doporučení 

zaměřit se na sledování hodnot anizotropie a poměru meze kluzu k mezi pevnosti(Rp/Rm). 
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