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1 Úvod: 

V automobilovém průmyslu je čím dál větší důraz kladen na snižování 

hmotnosti karoserie. V současné době toto snižování převážně souvisí s přísnějšími 

emisními limity, které začnou platit od roku 2020. Momentálně od roku 2015 platí limit 

130 gCO2/100 km, což u benzinových motorů odpovídá spotřebě 5,56 l/100 km a u 

dieselových motorů spotřebě 4,85 l/100 km, ale po roce 2020 musí evropští výrobci 

vyrábět automobily s průměrnou spotřebou 95 gCO2/ km, což u benzinových motorů 

odpovídá spotřebě 4,06 l/100 km a u dieselových motorů spotřebě 3,54 l/100 km. 

Automobilky nastavením těchto emisních limitů musí snížit spotřebu svých aut bezmála 

o 30%. Limitní hodnota 95 gCO2/100 km pro rok 2020 je stanovena pro průměrně těžký 

automobil o hmotnosti 1400 kg. Proto se emisní limity pro každou automobilku 

přepočítávají podle průměrné hmotnosti jejich vozů (viz. Tab. 1). [1]; [2] 

Tabulka 1.1. Limity CO2 u jednotlivých automobilových výrobců [3] 

 

Výrobce 

Podíl na 

evropském 

trhu [%] 

Hmotnost 

[kg] 

Limity CO2 [g/km] 

2012 2015 2020 

DAIMLER 5 1583 143 140 101 

BMW 6 1563 138 138 100 

GM 8 1445 134 133 96 

VOLKSWAGEN 25 1417 133 132 96 

FORD 8 1322 129 128 93 

RENAUL-NISSAN 12 1329 128 128 93 

FIAT 6 1209 124 123 89 

TOYOTA 4 1325 122 128 92 

PSA 12 1374 122 130 94 

Emisní limity  1400 132 130 95 

 

          
 

      
                 

 

      
                    (1.1.) [2] 

          
 

      
                 

 

      
                    (1.2.) [2] 

 

Snižování hmotnosti je možné docílit několika způsoby např. zmenšením celé 

karosérie, snížením hmotnosti interiéru a motorového prostoru nebo snížením hmotnosti 
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karosářských výlisků. Zatímco první 3 možnosti jsou pro zákazníka neatraktivní a mají 

zpravidla za následek jeho nižší zájem, snížením hmotnosti karoserie lze v případě vyšší 

pevnosti materiálu při zachování stejné hustoty docílit redukci tloušťky použitého 

materiálu. Rozlišujeme tři typy karosářských výlisků: 1) výztuhy- pevnostní části, 2) 

vnitřní díly, 3) pohledové díly. V  diplomové práci se zabývám potenciální aplikací 

materiálu DP500 pro vnější díly automobilové karoserie. Nevýhodou u pohledových 

výlisků je zpravidla jejich velká tvarová složitost a značné požadavky na mechanické 

vlastnosti materiálu. Použitý materiál musí vykazovat skvělou tažnost, mít dobré 

plastické a pevnostní vlastnosti a dobrou kvalitu povrchu. [4] 

Pro snížení hmotnosti pohledových částí můžeme použít tři skupiny materiálů. 

První možností je použití slitin s nižší měrnou hmotností než ocel (např. hliníkové, 

hořčíkové a titaničité slitiny). Problémem těchto slitin je, že jsou převážně dražší než 

ocel nebo nemají tak dobré vlastnosti jako ocel. Další možností je použití tzv. 

sendvičového plátového systému (SPS), který má pevnostní výhody oceli a nízkou 

hustotu polymerového jádra. Nevýhodou je problematické spojení ocelové a 

polymerové složky a chybějící možnosti žárového zinkování a fosfátování. Třetí 

možností je použití ocelí s vyššími pevnostními vlastnostmi, dobrými plastickými 

vlastnostmi tzv. vysokopevnostní oceli (HSS a AHSS). Výhodami a nevýhodami těchto 

ocelí se zabývám v této práci. [5] 

V diplomové práci se budu také zabývat problematikou tváření, ocelemi 

využívanými v automobilovém průmyslu a zkoumáním AHSS oceli DP500 

(CR290Y490T-DP), která může potencionálně nahradit feritické oceli DC06 a HX180. 

Díky tomuto kroku je možné na automobilové karoserii ušetřit až 20% hmotnosti. 

V experimentální části se zabývám porovnáním počítačové simulace v programu 

Autoform R6 s lisovacím procesem a s deformační analýzou ARGUS, kde porovnávám 

ztenčování plechu na kritických místech výlisku. 

Cílem diplomové práce je vyhodnocení lisování v numerické simulaci s reálným 

lisováním zkušebního výlisku z oceli DP500 a HX180BD a vyhodnocením pomocí 

systém ARGUS a metalografického výbrusu. Dalším cílem bylo ověření možnosti 

použití pokročilé vysoko pevnostní oceli (AHSS) DP500 při hlubokém tažení zkušební 

krabičky. V budoucnosti by se tato ocel (DP500) mohla použít na vnější díly karoserie 

automobilů. 
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2 Problematika tváření 

Tváření je technologický proces, při němž je polotovar jednoduchého tvaru 

proměněn ve výrobek s přesně definovaným tvarem, rozměry, přesností a tolerancemi, 

vzhledem a vlastnostmi, aniž se poruší celistvost materiálu. Dochází pouze k jeho 

přemísťování. [7]; [10] 

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 tváření je ovlivněn řadou 

faktorů: polotovarem, materiálem, podmínkami kontaktu materiál – nástroj, použitým 

zařízením, složitostí výrobku, prostředím a deformační zónou. Cílem tváření je získání 

požadovaného tvaru a zlepšení mechanicko-fyzikálních vlastností tvářeného materiálu. 

Na výrobě výlisku se podílí zejména technologie stříhání, ohýbání a hlubokého tažení. 

[7]; [8]; [9] 

Technologii tváření můžeme například dělit podle vztahu deformační zóny 

k objemu polotovaru: na tváření objemové a plošné.  

U objemového tváření je polotovarem ingot, blok nebo tyč a materiál se 

deformuje ve všech směrech a dochází k podstatné změně průřezu výchozího 

polotovaru. Do technologie objemového tváření patří technologie válcování, kování, 

protlačování a tažení drátů.  

U plošného tváření je polotovarem plech a převládá zde deformace materiálu ve 

dvou směrech. Dále dochází ke změně tvaru bez podstatné změny průřezu výchozího 

polotovaru. Do technologie plošného tváření patří technologie tažení, ohýbání a stříhání. 

Tyto technologie jsou více popsány v následující kapitole. [10]; [11] 

Dále můžeme technologii tváření dělit dle teploty: tváření za tepla, za 

poloohřevu a za studena. Rozdělení tvářecích procesů podle teploty je vlastně rozdělení 

podle vztahu teploty tvářeného materiálu k teplotě rekrystalizace, což odpovídá 

přibližně 0,4 termodynamické teploty tání kovu.  
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Tváření za tepla probíhá nad rekrystalizační teplotou, materiál se nezpevňuje a 

k tváření stačí síly až desetkrát menší, než u tváření za studena. Pro tváření za tepla platí 

vztah: [7]; [11] 

                                                                          (2.1) [11] 

Tváření za poloohřevu představuje kompromis mezi tvářením za studena a za 

tepla. Důvodem je zlepšení přetvárných vlastností oproti tváření za studena, snížení 

přetvárných odporů, dosažení zlepšení mechanických a fyzikálních vlastností, přesnosti 

a jakosti povrchu. Pro výrobu tvarově složitých součástí z legovaných materiálů s 

vysokou přetvárnou pevností a úzkou oblastí plastické deformace. [11] 

Tváření za studena probíhá pod rekrystalizační teplotou (0,35 ÷ 0,4 TTAV). 

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. 

Tváření za studena je ovlivněno řadou faktorů například: chemickým složením 

materiálu, postupem tvářecího procesu a podmínkami tvářecího procesu (tření, rychlost 

tváření, stav napjatosti, stav povrchu a tvářecími nástroji). Výhodou tváření za studena 

je vysoká přesnost rozměrů, kvalitní povrch (nedochází k tvorbě okují) a zlepšování 

vlastností zpevněním. Nevýhodou je nutnost používat velké tvářecí síly, nerovnoměrné 

zpevňování a omezená tvárnost materiálu. Pro tváření za studena platí vztah: [11]; [12] 

 

                                                                        (2.2.) [11] 

 

Obrázek 2.1. Změna mechanických vlastností v závislosti na stupni deformace [11] 
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2.1 Stříhání 

Stříhání je nejrozšířenější způsob dělení materiálu, při kterém se materiál 

odděluje smykovým namáháním, vyvolaným střižnými hranami nástroje. Oddělování se 

děje postupně nebo současně podél čáry střihu. Technologie stříhání se dělí dle různých 

hledisek. Dle teploty procesu lze technologii stříhání členit na stříhání za tepla a za 

studena. Dále můžeme stříhání dělit na technologie objemového stříhání (tyče, trubky) a 

stříhání plošného (plechy). [11]; [13] 

Stříhání má tři fáze:  

1. fáze: Začíná dosednutím střižného nástroje na stříhaný materiál a následnému 

vniknutí střižníku do stříhaného materiálu. Dochází zde k pružné deformaci střižného 

materiálu. Střižník vnikající do stříhaného materiálu je namáhán silou působící na ploše 

mezi obvodem střižníku a střižnice. V důsledku toho dochází v rovinách kolmých ke 

střižným plochám ke vzniku silových dvojic, jež stříhaný materiál deformují ohybem. 

[13] 

2. fáze dochází k trvalé deformaci stříhaného materiálu, z důvodů překročení napětí na 

mezi kluzu stříhaného materiálu.  

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

u hran střižníku a střižnice mikrotrhliny, které přejdou na makro trhliny a následně 

dochází k oddělení materiálu. [14] 

 

Obrázek 2.2. Fáze stříhání 

Rychlost vzniku a postupu trhlinek závisí na mechanických vlastnostech 

stříhaného materiálu a průběh střihu na velikosti střižné vůle, která má výrazný vliv na 

kvalitu výstřižku.  Vznik nástřihu u křehkých a tvrdých materiálů probíhá okamžité u 

houževnatých a měkkých materiálů trvá o něco déle. [13] 
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2.1.1 Střižná vůle 

Střižná vůle je rozdíl rozměrů pracovní části střižníku a střižnice. Nejmenší 

střižná síla je tehdy, kdy je optimální střižná vůle. Nastane-li cokoliv jiného, dochází ke 

zvýšení střižné síly. 

Střižná vůle má vliv na velikost střižné síly, velikost střižné práce, trvanlivost 

břitů, spotřebu energie, kvalitu střižných ploch a vznik ostřin. 

Střižná vůle musí být stejná a rovnoměrná ve všech místech střižné křivky. Při 

nerovnoměrné střižné vůli vznikají ostřiny, povrchové vady a nekvalitní střižná plocha. 

Při malé nebo velké vůli se trhliny míjejí a utvoří nerovný povrch v ploše střihu (viz 

obr. 2.3. a), 2.3. c)). Při normální vůli se nástřihy od obou střižných prvků setkají a 

vytvoří ve střižné ploše jednu plochu bez otřepu (viz. obr. 2.3. b) ). Velikost střižné vůle 

je závislá především na druhu a tloušťce stříhaného materiálu (viz. obr. 2.4. ). [15] 

 

Obrázek 2.3. Vliv střižné mezery z na kvalitu střižné plochy (a – malá střižná mezera, b – optimální 

střižná mezera, c – velká střižná mezera) 

 

Velikost střižné mezery: [15] 

a) Pro tenké plechy o tloušťce do 3 mm 

                            (2.3) 

b) Pro tlusté plechy o tloušťce nad 3 mm 

                                (2.4.) 
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Obrázek 2.4. Grafické vyjádření velikosti střižné vůle v závislosti na tloušťce stříhaného materiálu [13] 

2.2 Ohýbání 

Ohýbání je technologický proces tváření, při kterém nedochází k podstatné 

změně průřezu. Plastická deformace zasahuje do poměrně malého objemu tvářeného 

materiálu a tvoří ostrou hranu nebo oblou hranu. Ohýbání můžeme například rozdělit 

dle technologického způsobu výroby na prosté ohýbání, ohraňování, rovnání, lemování, 

osazování a zakružování. Při ohýbání na vnitřní straně ohýbaného materiálu dochází 

k působení tlakové síly a na vnější straně materiálu zase působí síla tahová (viz Obr. 

2.5.). Neutrální osa je místo ve kterém nepůsobí žádné napětí a proto se nezkrátí ani 

neprodlouží. Před začátkem ohýbání se neutrální osa nachází uprostřed průřezu, při 

ohybu se posouvá směrem k vnitřní straně ohybu. [15]; [16]; [18] 

 

Obrázek 2.5. Princip ohýbání s průběhem napětí na 

vnější a vnitřní straně materiálu [18] 

Přesnost ohýbání závisí na mnoha faktorech, 

mezi něž například patří tloušťka ohýbaného 

materiálu, jeho mechanické vlastnosti, jakost 

povrchu a další technologické vlivy. 

Nežádoucí vliv na přesnost ohýbání má 

odpružení. 
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2.3 Odpružení 

Odpružení je nežádoucí jev, který lze charakterizovat jako dodatečnou 

deformaci. Nastává při ohybu vlivem působení elastické deformace kolem neutrální osy 

po odlehčení tvářecích nástrojů (Obr. 2.6.). S rostoucí pevností materiálu se odpružení 

zvyšuje, naopak s větší tloušťkou, větším modulem pružnosti a zmenšujícím se 

poloměrem ohybu se odpružení snižuje. Odpružení hraje důležitou roli zejména při 

plošném tváření, kde nejvýrazněji působí při aplikaci vysokopevných ocelí a hliníků pro 

výrobu vnějších dílů karoserie. Pro běžné materiály jsou hodnoty odpružení v rozsahu 

3° až 15°, ale u vysokopevnostních ocelí je hodnota odpružení mnohem vyšší (viz obr. 

2.7. a 2.8.) [17]; [19]; [21] 

Hodnotu odpružení pro složitý tvar výlisku nelze zpravidla teoreticky přesně 

určit, je nutné ji zjišťovat experimentálně. V současné době se ovšem rozvíjí výpočetní 

technika se simulačními programy, které jsou schopné určit příslušné korekce a zároveň 

navrhnout vhodný technologický postup. Úspěšná metodika kompenzace odpružení by 

snížila finanční i časové náklady.  

Předpokládá se, že v budoucnu se bude význam této problematiky zvyšovat 

spolu s novými typy ocelí, a snahou o použití pevnějších a zároveň tenčích plechů v 

praxi. [19] 

 

Obrázek 2.6. Princip odpružení materiálu [17] 

 

Obrázek 2.7. Úhel odpružení u různých DP ocelí [20] 

 

 

Obrázek 2.8. Úhel odpružení u DP oceli a  mikrolegové HSLA ocelí [21] 
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Metody užívané na omezení či eliminování odpružení jsou následující: [17] 

 zvětšení síly na konci lisovacího cyklu, díky tomu dochází k místní plastické 

deformaci v místě ohybu a hodnota odpružení γ se snižuje. 

 materiál se ohne více o hodnotu úhlu odpružení γ a samotným odpružením se 

výlisek dostane do očekávaného tvaru. 

 použití prolisů na výlisku (viz. Obr. 2.9.) 

 

Obrázek 2.9. Příklady metod omezující efekt odpružení [18] 

a) podbroušením pohyblivé 

čelisti o úhel γ  

b) zaoblením dolní strany 

pohyblivé čelisti a 

přidržovače poloměrem R 

c) vylisováním vyztužovacího 

žebra v místech ohybu,  

 

2.4 Hydroforming 

Hydroforming je speciální tvářecí technologie, která využívá tlaku kapaliny ke 

tváření materiálu. U této metody je tažnice nahrazena kapalinou uzavřenou v tlakové 

nádobě pryžovou membránou (Obr. 2.10.). Pevný tažník, na kterém je položen 

polotovar, je zatlačován proti membráně, čímž vyvolává protitlak kapaliny. Velikost 

protitlaku je regulována přepouštěcím ventilem. Díky přepouštěcímu ventilu lze plynule 

řídit rychlost deformace dílců a tím optimalizovat výrobu jak z hlediska zamezení 

defektů, tak i                z hlediska zkrácení výrobních časů.  Kapalina, tvaruje polotovar 

proti tažníku a současně jej i přidržuje. Proto lze metodu použít pro tažení hlubších a 

složitějších výtažků. Životnost membrány je relativně vysoká, 5000 až 10000 ks. [7]; 

[22] 

http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/07-ohybani/05-prolis.jpg
http://www.ksp.tul.cz/cz/kpt/obsah/vyuka/skripta_tkp/sekce/07-ohybani/06-prolis%20nastroj.jpg
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Obrázek 2.10. Princip metody hydroforming 

[22] 

 
 

 

2.5 Hluboké tažení 

Hluboké tažení je jednou z nejsložitějších a nejrozšířenějších technologií tváření 

plechu. Tažením plechu přetváříme rovinný přístřih v prostorový dutý výtažek. Jelikož 

se jedná o technologii plošného tváření, nedochází při tváření k velkým změnám 

tloušťky materiálu. [23]; [25] 

Metody hlubokého tažení lze dělit podle druhu vedení síly na tři typy: hluboké 

tažení pomocí nástrojů, hluboké tažené pomocí účinných médií, hluboké tažení pomocí 

účinné energie. [24] 

Technologie hlubokého tažení se převážně používá při výrobě karosářských dílů 

v automobilovém průmyslu, kde dochází ke tváření převážně pomocí pevných nástrojů. 

Karosářské díly se převážně vyrábějí ve více tvářecích operacích, protože je kvůli směru 

pohybu nástroje a stupni deformace nelze vyrábět na jeden tah. Na více operací se 

převážně tváří výlisky s velkou výškou, kde tečné napětí dosahuje kritických hodnot. 

Na hluboké tažení navazují operace střižné, kalibrovací, ohraňovací, nastavovací a 

druhé tažení. [24]; [27]; [28] 

Výhody 

• levnější nástroj 

 

• nízké tření 
membrány o díle 

 

• rovnoměrné 
rozložení tlaku po 
ploše 
výliskusnížení 
rizika vzniku 
defektů 

• regulace tlaku 
kapaliny během 
procesu 

Nevýhody 

• vysoké fixní 
náklady na 
pořízení strojního 
vybavení 

 

• používá se jen pro 
velkosériovou 
výrobu 

 

• relativně dlouhé 
výrobní časy, 
které jsou 
způsobeny čase 
na zvýšení tlaku 
kapaliny 
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Obrázek 2.11. Hluboké tažení jednoduchého dutého tělesa 

Rozdělení hlubokého 

tažení z hlediska 

technologie: 

a) prosté tažení se 

ztenčením stěny 

b) zpětné tažení 

c) žlábkování 

d) protahování 

e) rozšiřování 

f) zužování.  

 

 

 

 

 

 

 

Základní vlivy ovlivňující kvalitu lisovacího procesu 
hlubokého tažení  

Tvářecí stroj 

• Tuhost 
konstrukce 
stroje a 
přídavných 
zařízení 

 

• Použitá 
mechanizace a 
automatizace 

 

• Jmenovitá síla 
a zdvih stroje 

Technologické 
podmínky 

• Rychlost 
tváření 

 

• Velikost 
přidržovací 
síly 

 

• Čistota, 
množství a 
rozložení oleje 

 

• Kvalita 
použitých 
nástrojů 
(raznic) 

Lisovaný 
materiál 

• Chemické 
složení, čistota 
materiálu, 
počet fází 

• Mechanické 
vlastnosti 
materiálu 

• Mikrostruktura 
a velikost zrna 

• Morfologie 
povrchu 

• Citlivost na 
rychlost 
přetvoření 

Lisovaný díl 

• Požadavky na 
jakost povrchu 

• Požadavky na 
tvarovou 
přesnost 

• Požadavky na 
rozměrovou 
přesnost 

• Konstrukční 
návrh nástřihu 

• Konstrukční 
návrh dílu 
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2.5.1 Tažná síla 

Matematické vztahy pro výpočet síly jsou poměrně komplikované, a proto se 

zjednodušují. Praktické vzorce vycházejí z toho, že dovolené napětí v nebezpečném 

průřezu musí být menší, než napětí na mezi pevnosti. Tedy největší tažná síla musí být o 

něco menší, než síla, která způsobí utržení dna výtažku od bočních stěn, tzn., že 

dovolené napětí musí být menší než napětí na mezi pevnosti. [8]; [25]; [28] 

Výpočet celkové síly tažného lisu s přidržovačem v i-tém tahu pro rotační tvar výtažku: 

                                                     (2.5.) [25] 

kde Fti – tažná síla v i-tém tahu [N], Fpi – přidržovací síla v i-tém tahu [N], Fvi – 

vyhazovací síla v i-tém tahu [N], často ji lze zanedbat, di – střední průměr výtažku po i-

tém tahu [mm], s0 – tloušťka plechu [mm], ki – opravný silový součinitel pro i-tý tah 

(vyjadřuje vliv součinitele odstupňování tahu na velikost tažné síly), Rm – pevnost v 

tahu taženého materiálu [MPa], Spi – účinná plocha přidržovače v í-tém tahu[mm
2
], pi – 

měrný tlak přidržovače v i-tém tahu [MPa] [23] 

2.5.2 Tažná mezera, tažná vůle 

Tažná mezera = ½ tažné vůle. Tažná vůle je rozdíl mezi rozměrem tažníku a 

tažnice. Tažná mezera má být taková, aby jí prošel tažením zesílený okraj výtažku, 

zvětšený o výrobní toleranci daného plechu. Při hlubokém tažení bez ztenčení stěny se 

tažná mezera mezi tažnicí a tažníkem volí větší než je tloušťka plechu. Zvětšení tažné 

mezery můžeme nahradit zesílením plechu při tažení, a tak zajistit průchod materiálu 

mezerou s přijatelným třením. Velikost tažné mezery bude tedy rozdílná pro první a 

další tahy. Doporučené hodnoty tažné mezery lze, v závislosti na tloušťce materiálu a 

typu tahu, nalézt v ČSN (zejména třídy 21 a 22) a v příručkách tažení. Změna tloušťky 

materiálu je ovlivněna celou řadou činitelů, např. druhem taženého materiálu, tažným 

poloměrem, přidržovacím tlakem, rychlostí tažení a mazáním. [23]; [29]; [30]; [31] 
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Tažná mezera se volí dle normy ČSN 22 7301:  

a) pro první tah  
                       (2.6.) 

 

b) pro poslední tah  
                       (2.7.) 

 
V případě, že se provádí kalibrace výtažku, volí se tažná mezera:  

                       (2.8.) 

2.5.3 Přidržovací tlak 

Přidržovací tlak závisí na pevnosti taženého materiálu a jeho tloušťce (čím je 

tloušťka plechu větší, tím menší může být přítlačná síla přidržovače). Funkcí 

přidržovače je brždění odtoku plechu při tažení a eliminace tvorby zvlnění v oblasti pod 

přidržovačem. V praxi se volí v rozsahu 1 až 3 MPa. Pokud je přidržovací tlak malý, 

vzniká na přírubě zvlnění, při velké přidržovací síle dochází k porušení výtažku. Proto 

je nutné brát v potaz sílu přidržovače, a zda je nutné jej použít (viz rovnice 2.9.1.÷ 

2.9.3.). Optimální síla přidržovače by měla eliminovat zvlnění v přírubě a v ploše 

výlisku, zároveň však nesmí dojít k utržení dna (vzniku trhlin nebo kritického difuzního 

ztenčení). [25] 

 

Přidržovací sílu mohou vyvozovat: a) pružiny (ocelové nebo gumové), b) 

pneumatický přidržovač (při hlubších tazích), c) druhý beran (přidržovací)  

Malá tažná mezera 

• Zadírání plechu v tažném nástroji 

• Svislé rýhy na plášti výtažku 

• Může dojít k utržení dna 

• Když je tažná mezera > optimální 
mezera, dojde ke zvětšení tažné síly 

Velká tažná mezera 

• Výtažek se může zvlnit 

 

• Zhoršení jakosti povrchu 
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Obrázek 2.12. Tlak přidržovače v závislosti na tloušťce 

materiálu a0 a stupni tažení pro hlubokotažnou ocel [25] 

 

Pro použití přidržovače platí 

podmínka:  

 

  
     

  
  není nutné použít 

přidržovač     (2.9.1.) 

 

  
     

  
 je nutné použít přidržovač    

(2.9.2.) 

 

        
  

   
        (2.9.3.) 

 

z - materiálová konstanta pro ocel z = 

0,9 

 

U hlubokotažných plechů, které 

mají tloušťku plechu s < 0,5 mm se 

přidržovač používat musí. 
 

2.5.4 Rychlost deformace 

Rychlost deformace je ovlivňována rychlostí pohybu (posuvu) nástroje. Rychlost 

pohybu nástroje musí mít takovou hodnotu, aby nedošlo k porušení výtažku. Největší 

rychlost posuvu nástroje je v okamžiku dosednutí tažníku na tažený materiál a nejnižší v 

momentě skončení tažné operace. Deformační rychlost je velmi vysoká především ke 

konci zdvihu, protože teprve ke konci zdvihu se plech začíná pořádně tvarovat (např. u 

dílů karoserie). Rychlost deformace je definována jako dosažená velikost deformace za 

jednotku času a ovlivňuje například přetvárný odpor materiálu, tvářitelnost a stabilitu 

plastického toku materiálu. Vyšší rychlost deformace u vícefázových a hrubozrnných 

kovů a slitin vždy snižuje jejich tvářitelnost. Vliv deformační rychlosti můžeme 

pozorovat převážně v lisovací operaci hlubokého tažení. [7]; [8]; [25]; [30] 
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2.5.5 Tření a mazání při tažení 

Tření vzniká převážně mezi lisovaným materiálem a nástrojem, kde výrazně 

ovlivňuje tažnou sílu, přetvárný odpor, průběh plastické deformace a tím i teplotu.               

V důsledku tření se zvyšuje tažná síla o 20 ÷ 30 %. Velikost tření lze snížit především 

vysokou kvalitou povrchu tažnice a přidržovače a vhodným mazivem. Je nutné zmínit, 

že se zpravidla dodatečně nemaže celý přístřih, protože chceme, aby přístřih ze strany 

tažníku měl co možná největší tření a naopak přístřih ze strany tažnice a přidržovače 

měl tření co možná nejmenší (Např. na základě technických dodacích podmínek mohou 

být plechy ze svitku již namazány, a i když se perou, pak je mazání v celé ploše snazší, 

lokálně se pak dává maziva více). Mazání má za úkol snížit tření (a tedy i tažnou sílu), 

zlepšit kvalitu povrchu výtažku, zabránit vzniku škrábanců na protahovadlech a zadírání 

plechu na styčných plochách nástroje, čímž zajišťuje hladké stěny výtažků. Proto se 

maže pouze strana tažnice. Volba maziva závisí i na způsobu tváření, například maziva 

pro kování na hydraulickém lise nejsou aplikovatelné pro kování na bucharu nebo 

mechanickém lise, i když výchozí teplota materiálu a zápustek bude obdobná, bude se 

lišit doba kontaktu s materiálem a relativní rychlost třecích ploch. [7]; [8]; [23]; [25]; 

[28]; [31]; [32] 

Rozdělení maziv: 

a) kapalná maziva: oleje minerální, organické a oleje vyrobené synteticky, 

mýdlové emulze 

b) konzistenční maziva: mazací tuky pro nenáročné tahy a při tažení barevných 

kovů 

c) tuhá maziva: grafit se používá do teploty 800 °C při tažení hlubokých nebo 

složitých výtažků  

Mazání při procesu tažení se používá ke snížení tření (a tedy i tažné síly), ke 

zlepšení kvality povrchu výtažku a k zabránění vzniku škrábanců na protahovadlech. 
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Maziva pro hluboké tažení by měla splňovat tyto požadavky: 

- snižovat opotřebení nástroje 

- dobrá mazací schopnost 

- snadné nanášení a odstranění z výtažku  

- dobře přilnout a udržet se na třecích plochách 

- utvořit pevný souvislý film 

- splňovat ekologické normy a zdravotní nezávadnost 

2.5.6 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. Jedním z ukazatelů hlubokotažnosti je 

nejčastěji součinitel tažení m = d/D. Součinitel tažení obecně závisí na druhu materiálu, 

na předchozím zpevnění, poměrné tloušťce, tvaru výtažku, tažné rychlosti, tlaku 

přidržovače, mazání a hlavně na geometrii tažného nástroje. Tvářitelnost materiálu se s 

rostoucím počtem operací snižuje. K opětovnému zvýšení tvářitelnosti musíme použít 

operaci tepelného zpracování. [28]; [29] 

Při rozdělení operací se musí dbát na to, aby: [25] 

1. Byl počet tažných operací co nejnižší (každá operace reprezentuje drahou sadu 

tažných nástrojů)  

2. Byly tažné operace v technologickém cyklu rozděleny rovnoměrně  

3. Rozměry nástrojů odpovídaly požadavku opakované využitelnosti.  

2.5.7 Brzdící drážky 

Tažením obdélníkových výtažků vzniká podél tažné hrany proměnlivé tahové a 

tlakové napětí. Nepříznivý účinek tlakového napětí lze zmenšit zvýšením radiálního 

tahového napětí a tím dojde k zrovnoměrnění napětí po celém obvodu tažné hrany. 

Zvýšení radiálního napětí se docílí použitím brzdných drážek, které budou klást odpor 

taženému materiálu. Plech s použitím brzdící drážky značně zpevňuje. Geometrie 

drážek ovlivňuje hodnotu radiální síly. Brzdné drážky se umísťují převážně v přímých 

úsecích tažné hrany. Vždy je nutné rozmístění, tvar a rozměry drážek prověřit 

experimentálně nebo při analýze metodou konečných prvků. [25] 
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3 Zkoušky tvářitelnosti a jejich vyhodnocování 

Ve strojírenském průmyslu je důležité, aby kvalita a produktivita byly v souladu 

s výrobními náklady. Proto byla vyvinuta celá řada zkoušek, které mají buď zkoumat 

nebo napodobovat možné stavy materiálu, předcházet vadám nebo optimalizovat 

výrobu. 

Základními mechanickými zkouškami hodnotící tvářitelnost jsou: zkouška 

tahem, zkouška tlakem, zkouška krutem a zkouška rázem v ohybu. Napodobující 

technologické zkoušky jsou: např. zkouška rozšiřováním otvoru, kalíškovací zkouška, 

zkouška hloubením dle Erichsena, Zkouška tažením v kuželové tažnici (Fukuiho 

zkouška), zkouška rozšiřovaním otvoru podle Siebela a Pompa. [34] 

Míru tvářitelnosti určují tzv. ukazatele tvářitelnosti: [44] 

1. Metalurgicko-fyzikální charakter: chemické složení, strukturní stav, tepelně 

aktivované děje 

2. Termomechaničtí činitelé: teplota tváření, deformační rychlost, velikost 

deformace a historie tváření 

3. Napěťový stav: tření, přídavná napětí, stav napjatosti 

4. Technologické podmínky zpracování: tvar a drsnost pracovních nástrojů 

3.1 Zkouška tahem 

Zkouška tahem patří mezi základní zkoušky mechanických vlastností, pomocí 

kterých jsou určovány základní mechanické charakteristiky používané k hodnocení 

jakosti materiálů a k obecnému posouzení vhodnosti pro určité technologické operace. 

Zkouška spočívá v deformaci zkušebního vzorku tahovým zatížením obvykle do 

přetržení pro stanovení jedné nebo více mechanických vlastností zavedených v normě. 

Obvykle se zkouší při okolní teplotě v rozmezí            , v arbitrážních případech 

se zkouší při teplotách           . [33]; [34] 

Tvar a rozměry zkušebních tyčí závisí na tvaru a rozměrech kovových výrobků, 

pro které jsou určovány mechanické vlastnosti. Příčný průřez zkušebních těles může být 

kruhový, čtvercový, obdélníkový, prstencový nebo jiného tvaru. 
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Ze zkoušky tahem se získávají údaje, podle kterých je možné hodnotit tvárnost 

materiálu. Jedná se především o napěťové charakteristiky: mez kluzu (Re), mez pevnosti 

(Rm) a deformační charakteristiky: tažnost (A), kontrakce (Z). Ze zkoušky tahem 

můžeme dále zjistit další hodnoty: poměr (Re/Rm), hodnoty plošné anizotropie (∆r), 

normálové anizotropie (r), exponent deformačního zpevnění (n), určení zásoby 

plasticity a index tvářitelnosti. [34] 

Pro tenké plechy mají vzorky podobu plochých zkušebních tyčí. Ty se upnou do 

čelistí zkušebního stroje, poté se na vzorek nasadí průtahoměr, který slouží ke snímání 

prodloužení. Průběh zkoušky se zapisuje, buďto mechanicky nebo elektronicky, 

závislost působící síly F na prodloužení zkušební tyče. Přepočtem dle vztahů (3.1.) 

získáme závislost    . [33] 

 

Obrázek 3.1. Tahová zkouška - dle ČSN EN ISO 6892-1 [34] 

A – tažnost v procentech  

Ag – plastické prodloužení v procentech 

měřené průtahoměrem při max. zatížení   

Agt – celkové prodloužení v procentech 

měřené průtahoměrem při max. zatížení   

At – celková tažnost v procentech 

 e – prodloužení v procentech měřené 

průtahoměrem  

mE – směrnice pružné části závislosti 

napětí-prodloužení v procentech měřené 

průtahoměrem 

R – napětí  

Rm – mez pevnosti v tahu 

  
 

 
        (3.1.1.) 

   tahové napětí [MPa] 

   zatěžující síla [N] 

   plocha průřezu vzorku  

       [mm
2
] 

  
  

  
      (3.1.2.) 

   poměrné prodloužení     

   prodloužení vzorku [mm] 

    původní délka vzorku  

         [mm] 

Hookův zákon: 

                   

  modul pružnosti 

v tahu [MPa] 
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Mez pevnosti v tahu (Rm) je smluvní hodnota napětí odpovídajícímu největšímu 

zatížení síly Fmax. Při dosažení této hodnoty končí homogenní plastická deformace a při 

překročení této hodnoty dochází k lokálnímu ztenčení materiálu, což může vést ke 

vzniku trhliny. S0= počáteční průřez [33] 

   
    

  
                                                                                               (3.2.) 

Mez kluzu (Re) je hodnota napětí, při které začíná vznikat plastická deformace. Proto        

z hlediska vyšší tvařitelnosti je vhodnější, aby byla hodnota meze kluzu nižší. 

Rozlišujeme mez kluzu výraznou (Re, ReH, ReL) a smluvní (Rp, nejčastěji pak Rp0,2). [33] 

   
  

  
                                                                                                         (3.3) 

 
 

Obrázek 3.2. Diagram tahové zkoušky s výraznou 

mezí kluzu Re 

Obrázek 3.3. Tahový diagram pro různé kovové 

materiály 

Tažnost (A) 

Tažnost je poměrná trvalá deformace vyjádřená v %, u hlubokotažných plechů 

má být co možná nejvyšší. Čím je tažnost vyšší a současně nižší poměr Re/Rm, tím je 

materiál vhodnější ke tváření. Čím vyšší hodnota tažnosti, tím lepší plastičnost 

materiálu. L0 – původní měrná délka [mm], Lu – konečná délka po přetržení [mm] 

  
     

  
                                                                                        (3.4.) [33] 
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Kontrakce = zúžení (Z) 

Je to největší trvalé zúžení průřezu. Vhodnost pro hluboké tažení se zvyšuje 

s hodnotou kontrakce. U materiálů velmi vhodných pro hluboké tažení je Z= 20 ÷ 22 %. 

S0 – původní průřez zkušebního tělesa [mm
2
], Su - průřez zkušební tyče po přetržení 

[mm
2
]. 

  
     

  
                                                          (3.5) [36] 

 

Obrázek 3.4. Zkušební tyč před zkouškou [33] 

 

 

Obrázek 3.5. Zkušební tyč po zkoušce [33] 

3.1.1 Poměr meze kluzu a meze pevnosti (Rp0,2/Rm) 

Rozdíl mezi mezí pevnosti a mezí kluzu nám vyjadřuje zásobu plasticity. Tento 

vliv je možné taky posuzovat poměrem meze kluzu k mezi pevnosti. Čím má tento 

poměr nižší hodnotu, tím je lepší tvářitelnost materiálu. [37] 

Pro poměr Rp0,2/Rm z hlediska plastičnosti platí následující intervaly: 

Rp0,2/Rm < 0,55 ÷ 0,65 >  vynikající plastické vlastnosti 

Rp0,2/Rm < 0,65 ÷ 0,75 >  horší plastické vlastnosti 
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3.1.2 Zásoba plasticity (ZP) 

Je nejvíce používaným ukazatelem tvářitelnosti. Je definována jako množství 

práce v [N·mm] potřebné k plastické deformaci 1 mm
3
 materiálu v oblasti rovnoměrné 

deformace. Zásoba plasticity se určí z velikosti práce potřebné pro plastické přetvoření 

zkušební tyče během zkoušky tahem. Práce se počítá od okamžiku dosažení Re až po 

maximální rovnoměrnou deformaci (viz. obr. 3.6.). [38] 

Čím více práce potřebuje materiál na svoji rovnoměrnou plastickou deformaci 

při tahové zkoušce, tím lepší má tvářitelnost při jiných druzích deformací. 

 

 

Obrázek 3.6. Určení zásoby plasticity [38] 

 

 

Vypočítá se ze vztahu:  

 

   
  

  
           

  

   
 
    

       (3.6.) 

 

    
   

  
                                        (3.7.) 

 

k = ¾ a Rk = Rp0,2 – pro materiály s nevýraznou 

Re 

k = ¾ a  Rk = Re – pro materiály s výraznou Re 

 

AP je práce na vyčerpání zásoby plasticity [J] 

 

k – stupeň tažení 

 

AH= rovnoměrná (homogenní) tažnost 
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3.1.3 Součinitel Plastické anizotropie (  ) 

Součinitel plastické anizotropie se řadí mezi nejvýznamnější ukazatele 

tvářitelnosti při procesech plošného tváření. Lze se setkat s názvem ukazatel pro 

hlubokotažnost, kterou lze orientačně porovnávat dle váženého průměru součinitele 

plastické anizotropie. 

Anizotropii definujeme jako nestejnosměrnost vlastností v různých směrech 

plechu. Při posuzování anizotropie považujeme materiál za homogenní 

a charakterizujeme jej třemi směry (0°, 45° a 90°). Směr 0° se ztotožňuje se směrem 

válcování. Součinitel plastické anizotropie se kvantitativně určuje jako poměr skutečné 

deformace šířky ke skutečné deformaci tloušťky zkušebního tělesa při jednoosém 

zatěžování. Vážený průměr součinitele plastické anizotropie    (normálová anizotropie) 

je definován jako: [38] 

   
            

 
 [39]                                                                 (3.8.) 

Stupeň plošné anizotropie    (v rovině plechu) je:  

   
                  

 
 [39]                                                      (3.9.) 

Pokud je Δr > 0, cípy se tvoří ve směrech 0˚ a 90˚ ke směru válcování plechu.  

Pokud je Δr < 0, cípy se tvoří ve směrech +45˚ a -45˚ ke směru válcování plechu.  

Pokud je Δr = 0, cípy se netvoří.  

Rozlišujeme tedy anizotropii plastických vlastností v rovině plechu, 

charakterizovanou    (plošná anizotrope ) od anizotropie ve směru kolmém k rovině 

plechu, charakterizovanou váženým průměrem součinitele plastické anizotropie    

(normálová anizotropie). [39]; [40]; [41] 

 

Obrázek 3.7. Princip odebírání vzorků pro zkoušku tahem s ohledem na směr válcování [40] 
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3.1.4 Exponent deformačního zpevnění (n) 

Exponent deformačního zpevnění (n) je stanoven zkouškou tahem a je definován 

jako exponent skutečné plastické deformace v matematické rovnici vztahující skutečné 

napětí ke skutečné plastické deformaci při aplikaci jednoosého zatížení. Exponent 

deformačního zpevnění převážně závisí na druhu krystalické mřížky. [44] 

 

  

Obrázek 3.8. Hexagonální mřížka 

n=0,01 [42] 

Obrázek 3.9. Krychlová prostorově 

středěná mřížka n=0,2 [43] 

Obrázek 3.10. Krychlová plošně 

středěná mřížka n=0,4 [43] 

Tabulka 3.1. Vliv exponentu deformačního zpevnění na tvářitelost materiálu [44] 

Exponent deformačního 

zpevnění (n) 

Tvařitelnost 

n<0,215 Špatná 

n=0,215÷0,25 Dobrá 

n>0,25 Výborná 

Čím je vyšší n (exponent zpevnění) tím má materiál lepší plastické vlastnosti. 

 

Ke zpevňování materiálu dochází vlivem tváření za studena, kde vzrůstá odpor 

materiálu proti jeho deformaci. Chceme-li dosáhnout vyššího stupně plastické 

deformace, musíme působit vyšším zatížením (silou). Z naměřených hodnot získaných 

zkouškou tahem lze určit průběh závislosti skutečného napětí ke skutečné deformaci. 

Z tohoto průběhu lze stanovit exponent deformačního zpevnění n. Navzdory existenci 

různých modelů zpevnění materiálu, lze exponent deformačního zpevnění definovat 

například dle Holomona následovně: [38] 

       [38]                                                                                         (3.10.) 
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Jako ukazatele tvářitelnosti se používá střední hodnoty nm, jeho hodnota pro 

nízkouhlíkové oceli se zpravidla pohybuje v intervalu 0,17 ÷ 0,26. [38] 

                        [38]                                                                   (3.11.) 

 Spolu s mezí pevnosti (Rm) je Exponent deformačního zpevnění (n) považován 

za nejdůležitější ukazatel technologické tvářitelnosti při plošném tváření a jeho 

stanovení je definováno normou ČSN ISO 10275: Kovové materiály – Plechy a pásy – 

Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem. Exponent deformačního zpevnění 

se dále využívá v diagramu tvářitelnosti podle Lileta. [37]. 

Tabulka 3.2. Přehledu materiálu s různým n a (  )  [44] 

 

Materiál 

Exponent deformačního 

zpevnění (n) 

Součinitel plastické 

anizotropie (  ) 

C-ocel neuklidněná 0,2÷0,25 1,0÷1,4 

C- ocel uklidněná 0,22÷0,26 1,4÷1,8 

ocel bez intersticiálních 

prvků (IF) 

0,3 1,8÷2,5 

HSLA ocel 0,1÷0,18 0,9÷1,2 

nerez. ocel feritická 0,16÷0,23 1,0÷1,2 

nerez. ocel austenitická 0,4÷0,55 0,9÷1,0 

Cu 0,35÷0,5 0,6÷0,9 

Al slitiny 0,2÷0,3 0,6÷0,8 

 

3.1.5 Index tvářitelnosti (IT) 

Dle Lankorda a Lileta se jako ukazatel tvářitelnosti užívá tzv. index tvářitelnosti, 

který je dán vztahem:  [45] 

IT =    · nm ·       -]                                                                                                           (3.12.) 

Materiály s IT ≥ 300 mají velmi dobrou plastičnost. 
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Obrázek 3.11. Diagram tvářitelnosti podle Lileta [9] 

Diagram tvářitelnosti podle Lileta (viz. obr. 3.11.) je rozdělen na 4 oblasti: 

I.  oblast je vhodná pro nejsložitější tažné operace  

II.  oblast s převládající tlakovou deformací  

III.  oblast s převládající tahovou deformací  

IV.  oblast nevhodná pro hluboké tažení 

3.2 Limitní diagramy 

Základní vlastností materiálu z pohledu procesu tváření je jeho zásoba plasticity. 

Je to vlastnost, která ukazuje míru možnosti materiál deformovat, aniž by došlo k 

iniciaci trhliny. Velikost tvářitelnosti ovlivňují metalurgické, mechanické a 

technologické vlastnosti. Čím má materiál větší zásobu plasticity tím je lépe tvářitelný. 

[9]; [46] 

Jedním z nejpoužívanějších způsobů zobrazení zásoby plasticity materiálu je 

pomocí diagramu FLD (forming limit diagram). 
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Obrázek 3.12. KEELER-GOODVINŮV limitní diagram ve skutečných deformacích [9] 

Tento diagram ukazuje, jak moc může být materiál deformován, než dojde k 

jeho porušení. Tzv. křivky mezní tvářitelnosti (FLC – Forming Limit Curves) definují 

hranici mezi bezpečnou oblastí a oblastí porušení. V šedých oblastech může, ale také 

nemusí vzniknout porušení (jde o oblast s náhodným výskytem trhlin). Pro všechny 

produkty z plechu je tvar FLC křivek v podstatě stejný, jediným rozdílem je poloha 

hlavního a vedlejšího napětí. Čím větší je tloušťka plechu, n a    tím je křivka FLC 

postavená výš a tudíž je i větší bezpečná oblast. Naopak čím je Re větší tím je FLC 

křivka postavena níž a bezpečná oblast se nám zmenšuje. FLD diagram je možné 

sestavit na základě technologických a mechanických zkoušek [9]; [46]; [47] 

Protože původní Keelerova [21] práce byla limitována podmínkou kdy obě 

napětí byla kladná, rozšířil v roce 1968 Goodwin Keelerovu práci i na situace, kdy 

hlavní přetvoření je kladné a vedlejší přetvoření je záporné. Tento složený diagram je 

dnes známý jako Keeler – Goodwinův diagram (viz obr. 3.12.).  

 

Obrázek 3.13. Typické deformační stopy při plošném tváření[9] 
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3.3 Zkouška kalíškovací 

Zkouška kalíškovací známá také jako AEG, Schmidtova nebo Swiftova zkouška 

věrně modeluje proces hlubokého tažení. Touto zkouškou lze zjišťovat anizotropii 

(cípovitost). Tato zkouška se především používá u rotačně symetrických součástí. 

Jestliže dochází k velkému poměru d/D je třeba přenést velkou sílu a to nám může 

způsobit zvlnění kalíšku. Nevýhodou této zkoušky je, že není normovaná (nejsou známy 

přesné rozměry přístřihů). Princip kalíškovací zkoušky můžeme vidět na obr. 3.14. Na 

obr. 3.15. můžeme vidět závislost stupně tažení (K) na poloměru tažníku (R). Dále bylo 

zjištěno, že čím je větší poměr d/a0 tím je stupeň tažení (K) menší. 

Ukazatelem tvářitelnosti je součinitel tažení (m) nebo stupeň tažení (K) 

  
 

 
 [9] (3.13)   

 

 
 

 

 
 [9] (3.14) 

 kde:     

 

d – průměr tažníku 

D – max. průměr přístřihu (experimentálně zjištěný bez porušení) 

a0 – tloušťka plechu 

 

Obrázek 3.14. Princip kalíškovací zkoušky [9] 

1 – Tažník, 2 – Přidržovač, 3 – Plech, 4 – Tažnice 

 

 

Obrázek 3.15. Závislost K na geometrii nástrojů 

[9] 
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3.4 Deformační analýza ARGUS 

ARGUS je bezkontaktní optický systém pro měření 3D deformací plechu při 

lisovacím procesu. Systém využívá snímků s vysokým rozlišením a je schopen 

vyhodnocovat reálné vzorky (plechy) po procesu tváření. Před tvářením je na povrch 

součásti nanesena deformační síť měřicích bodů (průměr a hustotu sítě volíme dle 

potřeby) zpravidla elektrochemickým leptáním nebo laserem, která je po tváření 

zaměřena a vyhodnocena. Po provedení tvářecí operace se síť zdeformuje a kontroluje 

se posun jednotlivých měřicích bodů. Argus počítá deformace φ1 a φ2 a deformaci φ3 

dopočítává ze vztahu:[38]; [48] 

                                                                                                 (3.14.) 

Výsledky je možné automaticky vyhodnotit ve vztahu s FLC křivkou a dostat 

tak jasnou představu o tvářecím procesu v materiálu. ARGUS je schopen verifikovat 

výsledky získané výpočtovou simulací tváření při návrhu tvářecího nástroje, a tak 

optimalizovat návrhové výpočty. ARGUS umožnuje přímo načítat výsledky ze 

simulačních programů AutoForm, PAM-STAMP, ABAQUS a LS-DYNA a porovnat 

tyto výsledky s experimentálním měřením systémem ARGUS. [48] 

3.5 3D Digitalizace 

Využití 3D skenerů: 

 Získání velmi přesné digitální podoby sledovaného objektu 

 Lze porovnávat naskenovaná data vůči referenčním datům (např. CAD data) 

 Skenováním lisovacích nástrojů získáme reálné tvary produkčních nástrojů s 

přesností až 0,01 mm. 

 Sledování postupu tvarového zapracování nových nástrojů 

Princip trojrozměrné digitalizace: 

 Skenování je založeno na principu fotogrammetrie a triangulace 

 Fotogrammetrie se zabývá rekonstrukcí tvarů a měřením polohy bodů z 

fotografií 

 Triangulace je způsob určování souřadnic a vzdáleností 

 Měřený objekt je označen optickými body 

 Na povrch nástroje je nanesen křídový povlak pro zlepšení kontrastu 

 Snímání optickým skenerem s dvojicí kamer 
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4 Oceli využívané v automobilovém průmyslu 

Je zřejmé, že v automobilovém průmyslu je využívána celá řada materiálů, 

jejichž celkový popis by vydal na samostatnou knihu. Proto jsou především stručně 

popsány materiály související s tématem práce. V současné době je kladen daleko větší 

důraz na bezpečnost a ekologii automobilů. Výrobci se snaží snižovat hmotnost 

automobilů s důsledkem na spotřebu, emise i výkon (kW/kg). Zároveň však musí 

zachovat či zvýšit pevnost konstrukce karoserie pro dosažení požadované bezpečnosti. 

Automobilový průmysl se tedy snaží o výrobu co nejlehčí a zároveň nejpevnější 

konstrukce karoserie s ohledem na náklady. Vysoko-pevnostní oceli jsou levnější a 

snadněji se recyklují než např. slitiny hliníku. [51]; [53]; [54]; [55]; [56]; [57]; [58]; 

[59]; [60] 

 

Obrázek 4.1. Vývoj oceli [50] 

 

Obrázek 4.2. Vliv jednotlivých složek ocelí na jejich pevnost [52] 



ČVUT v Praze, Fakulta strojní  Vít Novák 

 

- 41 - 

 

4.1 Přehled vývoje karoserie u Škoda Octavia 

4.1.1 Srovnání 1. a 2. Generace Škoda Octavia 

Škoda Octavia 1. Generace [61] 

 
Obrázek 4.3. Použití vysokopevnostních plechů Škoda 

Octavia 1. Generace [61]

 
Tabulka 4.1. Materiálový koncept ŠKODA 

Octavia I 
ŠKODA Octavia I Mez kluzu 

[MPa] 

Procentuální 

zastoupení 

[%] 

běžné hlubokotažné 

plechy (LSS)  
0 ÷220 77 

standardní pevnostní 

plechy  
220 ÷300 8 

vysokopevnostní 

plechy (HSS)  
300 ÷500 12 

ultrapevnostní plechy 

(UHSS)  
550 ÷ 1400 3 

desky „Tailored-

Blanks“  

Laserové 

svařené 

plechy 

0 

 

Škoda Octavia 2. Generace [61] 

 
Obrázek 4.4. Použití vysokopevnostních plechů Škoda 

Octavia 2. Generace [61]

 Tabulka 4.2. Materiálový koncept ŠKODA 

Octavia II 

ŠKODA Octavia II Mez kluzu 

[MPa] 

Procentuální 

zastoupení 

[%] 

běžné hlubokotažné 

plechy (LSS)  
0 ÷ 220 26 

standardní pevnostní 

plechy  
220 ÷300 40 

vysokopevnostní 

plechy (HSS)  
300 ÷ 500 16 

ultrapevnostní plechy 

(UHSS)  
550 ÷ 1400 14 

desky „Tailored-

Blanks“  

Laserové 

svařené 

plechy 

4 
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4.1.2 Srovnání 2. a 3. Generace Škoda Octavia 

Škoda Octavia 2. Generace [61] 

 
Obrázek 4.5. Použití vysokopevnostních plechů Škoda 

Octavia 2. Generace [61] 

 
 

Tabulka 4.3. Materiálový koncept ŠKODA 

Octavia II 

ŠKODA Octavia II Mez 

kluzu 

[MPa] 

Procentuální 

zastoupení 

[%] 

běžné hlubokotažné 

plechy (LSS)  0 ÷220 26 

standardní pevnostní 

plechy  220 ÷300 40 

vysokopevnostní 

plechy (HSS)  300 ÷500 16 

ultrapevnostní plechy 

(UHSS)  

550 ÷ 

1400 14 

desky „Tailored-

Blanks“  

Laserové 

svařené 

plechy 
4 

 

Škoda Octavia 3. Generace [62] 

 
Obrázek 4.6. Použití vysokopevnostních plechů Škoda 

Octavia 3. Generace [62] 

 
 

Tabulka 4.4. Materiálový koncept ŠKODA 

Octavia III 

ŠKODA Octavia III Mez kluzu 

[MPa] 

Procentuální 

zastoupení 

[%] 

běžné hlubokotažné 

plechy (LSS)  < 200 21,2 

vysokopevnostní 

plechy (HSS)  200 ÷400 33,6 

ultrapevnostní plechy 

(UHSS)  400 ÷700 16,2 

Speciálná 

vysokopevnostní ocel 

(AHSS)  700÷1000 2,9 

Za tepla tvářené 

vysokopevnostní ocel 

(PHS)  1000 ÷1200 26,1 
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4.2 Rozdělení ocelí 

4.2.1 Podle metalurgie: [62] 

 nízko pevnostní oceli (LSS) – měkké hlubokotažné oceli s řízenou mezí kluzu (IF a 

Mild oceli) 

 vysoko pevnostní oceli (HSS) – nejpoužívanější konvenční oceli (IF-HS, BH, CMn a 

mikro legované HSLA oceli) 

 pokročilé vysoko pevnostní oceli (AHSS) – speciální materiály s vyšší pevností než 

HSS oceli, určené na bezpečnostní a nosné prvky automobilové konstrukce (DP, CP, 

TRIP, TWIP a MS oceli) 

  vysoko pevnostní, za tepla tvářené oceli (HF či PHS) – mangan borové oceli 

(22MnB5) s nejvyšší pevností, které se používají na bezpečnostní prvky karoserie. 

 

Obrázek 4.7. Porovnání celkové tažnosti a meze kluzu Rp0,2 u různých ocelí [70] 

 

Obrázek 4.8. Srovnání tažnosti první a druhé generace ocelí [54] 
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4.2.2 Rozdělení podle jednotlivých generací 

1. Generace ocelí: TRIP, DP, CP, Mart 

2. Generace ocelí: TWIP, L-IP, Aust. SS 

3. Generace ocelí: Nanosteel,TBF, Q&P 

4.3 Nízko-pevnostní oceli: 

4.3.1 Uhlíková ocel (Mild Steel): 

Běžná uhlíková ocel má feritickou mikrostrukturu. Dnes již není tolik využívána 

v automobilovém průmyslu, jako tomu bylo dříve, vzhledem k nástupu nových 

materiálů. Mez kluzu dosahuje max. 280 MPa. [54] 

4.3.2 Ocel bez intersticií (Intersicial Free) 

Této oceli je dosaženo snížením obsahu uhlíku pod 0,005 %, což má za následek 

snížení meze kluzu (Re =170÷190 MPa, Rm= 300 MPa ), ale zvýšení plasticity. Vhodné 

jsou tedy pro hluboké tažení. [54]; [57]; [58] 

4.4 Vysoko-pevnostní oceli (High Strength Steel): 

4.4.1 Ocel bez intersticií (Intersticial Free HSS) 

Obdobně jako u nízko-pevnostních ocelí obsahuje malé množství uhlíku, řádově 

max. 0,01 %. Oproti nim je tato ocel mikrolegovaná titanem, niobem nebo jejich 

kombinací. Dojde tak k vyvázání intersticiálních atomů uhlíku a dusíku na stabilní 

precipitáty. Vzniklá ocel má čistou feritickou mikrostrukturu s mezí kluzu do 340 MPa, 

mezí pevnosti 400 MPa, vysokou tažností a vysokým exponentem deformačního 

zpevnění. Proto je tato ocel vhodná pro výrobu velkých, tvarově složitých karosářských 

výlisků. [54]; [58] 

 

Obrázek 4.9. Kapota z oceli IFHSS 200 o tloušťce 0,7 mm (0,01 % C; 0,7 % Mn; 0,5 % Si) [63] 
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4.4.2 Ocel zpevněná speciálním výrobním postupem (Bake Hardenable) 

Základní mikrostruktura je feritická. Před procesem lisování má tato ocel mez 

kluzu do 250 MPa a vysokou plasticitu. Po lisování dochází ke zvýšení meze kluzu až o 

70 MPa pomocí speciálního výrobního postupu BH efekt (viz. obr. 4.10.). Tím je, mimo 

jiné, úprava povrchu lakováním. Při lisování se vypaluje lak a dochází tak k deformačně 

tepelnému stárnutí, což má za následek zvýšení meze kluzu. Výsledná ocel má tedy 

vyšší mez kluzu (např. 380 MPa), dovolené zatížení a zvýšenou odolnost proti 

škrábancům, rýhám a otlačení. Je zde problém v zeslabování výlisků a v odpružení, 

protože nárůst pevnosti je závislý na velikosti deformace, která není v celém výlisku 

stejná. Pro své vlastnosti je používána u vnějších viditelných částí karoserie, jako je 

střecha, dveře či kapota. [54]; [58] 

 

Obrázek 4.10. BH efekt [64] 

  

Obrázek 4.11. Dveře z oceli BH 180 (0,1 % C; 0,7 % Mn; 0, 5% Si) vlevo,  přední podélný nosník            

z oceli BH 300 (0,08 % C; 0,8% Mn; 0,5 % Si) vpravo [59] 
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4.4.3 Nízkolegovaná ocel (Low Alloy HSS) HSLA z roku 1990 

Hlavním legujícím prvkem je zde mangan, jehož obsah může být až 2 %. Ostatní 

legující prvky jako Cr, Ni, Mo, Ti, V a jiné se pohybují v rozmezí max. do 0,1 %. Ocel 

má velkou tažnost a poměrně vysokou mez kluzu až 800 MPa, která je dosažena 

legováním a finálním válcováním. Pro své vlastnosti se využívá především na 

dynamicky namáhané součásti jako například podvozky vozidel, nárazníky a výztuhy. 

HSLA  oceli nahradili v aplikaci pohlcování energie AHSS oceli. [59] 

 

Obrázek 4.12. Tlumič nárazu z oceli HSLA 300 

(0,08 % C; 0, 6% Mn; 0,04 % Si) [59] 

 

Obrázek 4.13. Zadní příčník z oceli HSLA 

300 [59] 

4.5 Pokročilé vysoko-pevnostní oceli (AHSS) 

AHSS oceli mají typickou martenzitickou strukturu. Martenzit je nejtvrdší a 

nejsilnější složkou v oceli, ale také nejméně tvárnou. Nejběžnější formou AHSS oceli je 

v dnešní době  dual-phase (DP oceli). DP oceli mají v porovnání s HSLA ocelí větší 

prodloužení při stejné pevnosti. [54] 

 

Obrázek 4.14. Vývoj mikrostruktury během ochlazování při výrobě AHSS [65] 
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4.5.1 Dvoufázová ocel (DP) 

 
Obrázek 4.15. Struktura DP oceli 

[58] 

 
Obrázek 4.16. Diagram mezních deformací (FLD) pro 

jednotlivé DP oceli [59] 

Dvoufázové oceli mají mikrostrukturu tvořenou jemnou feritickou matricí navíc 

obsahující tvrdou martenzitickou fází, která zvyšuje pevnost těchto ocelí. Výrobní 

proces je především tvořen řízeným ochlazováním z austenitické fáze nebo z 

austeniticko-feritické fáze, kdy se část austenitu přeměňuje na ferit a prudkým 

ochlazením se zbytkový austenit přeměňuje na martenzit. Poměr fází sestává většinou ze 

70 ÷ 90 % feritu a 10 ÷ 30 % martenzitu. Obsah uhlíku nepřekračuje 0,2 %, pro zvýšení 

prokalitelnosti se navíc přidávají legury Mn, Cr, V, Ni. DP oceli mají také BH (bake 

hardening) efekt, který je významnou výhodou oproti běžným ocelím. Co se použití 

dvoufázových ocelí v automobilovém průmyslu týče, tak jsou velice vhodné pro svou 

mez kluzu okolo 500 MPa, vysokou mezí pevnosti, vysokým exponentem deformačního 

zpevnění (n) při zachování velké plasticity a tvářitelnosti. Nevýhodou jsou ovšem 

poměrně nízké hodnoty normálové anizotropie     . Dvoufázové oceli válcované za 

studena se vyznačují svou vysokou absorpční schopností a únavovou odolností, proto se 

používají na bezpečnostní části karoserie, výztuhy a podélné nosníky. Pro dvoufázové 

oceli válcované za tepla je charakteristická vysoká pevnost až 1200 MPa, jež je vhodná 

pro konstrukční a vnější části karoserie. Díly je možno odlehčit snížením tloušťky 

těchto prvků. [21]; [49]; [54]; [58]; [82] 

 
Obrázek 4.17. Nárazník z oceli DP 1180 o tloušťce 

1,3 mm  (0,18 % C;  2,4 % Mn; 0,6 % Si) [59] 

 

Obrázek 4.18. Disk z oceli DP 600 (0,14 % C; 2,1 

% Mn; 0,4 % Si) [59] 
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Obrázek 4.19. Porovnání vybraných materiálů v grafu znázorňujícího napětí (MPa) a deformace (%) [58] 

4.5.2 Transformačně indukovaná ocel (TRIP) 

 
 

Obrázek 4.20. Struktura TRIP oceli [54] 

Mikrostruktura tzv. TRIP (transformation induced plasticity) oceli nabízí 

skvělou kombinaci pevnosti a tažnosti. Tvořena je základní feritickou matricí s fázemi 

martenzitu, bainitu a zbytkového austenitu (alespoň 5%). Složení: C (0,1÷0,4 %), Si 

(0,5÷1,5 %) a Mn (0,5÷2 %). Když se tato ocel začne deformovat, austenit se přetvoří 

na martenzit, který pomůže rozložit zatížení a zvýší se prodloužení a dojde k celkovému 

zpevnění. Z tohoto důvodu mají lepší tvářitelnost než CP, DP a HSLA oceli. Tato ocel 

vyniká vysokou hodnotou mezí kluzu až 800 MPa, velkým deformačním zpevněním (n) 

a vysokou absorpční schopností. Díky své absorpční schopnosti se obdobně jako 

dvoufázové oceli (DP) využívají na nosné a bezpečnostní prvky karoserie, sloupky, 

prahy dveří a výztuhy. Z toho důvodu nahrazují DP a HSLA oceli, protože více pohlcují 

energii. [54]; [58] 
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Obrázek 4.21. Nárazník z oceli TRIP 780 o tloušťce 

1,2 mm (0,25 % C; 2 % Mn; 2 % Si) [59] 

 

Obrázek 4.22. Zesílení B sloupku z oceli TRIP 

780 o tloušťce 1,6 mm [59] 

4.5.3 Vícefázová ocel (CP) 

Vícefázová ocel se vyznačuje vysokou absorpční schopností a zbytkovou 

deformační kapacitou. Při vysoké mezi kluzu až 1000 MPa si ocel zachovává podobnou 

mez pevnosti jako dvoufázová ocel. Mikrostruktura je tvořena základní feriticko-

bainitickou matricí s fázemi martenzitu a zbytkového austenitu a perlitu. Mají obvykle 

vyšší tvařitelnost než DP oceli, protože obsahují bainit, který se přidává do feritické a 

martenzitické struktury. Zjemnění je dosaženo mikrolegováním přidáním Ti, V nebo Ni. 

Pomalou rekrystalizací lze dosáhnout extrémně zjemněného zrna. Téhož efektu lze 

dosáhnout mikro legováním Ti nebo Co. Ocel se uplatňuje v automobilovém průmyslu 

především pro výrobu částí zavěšení nápravy, A a B pilíře a bezpečnostní prvky. [54]; 

[58] 

 

Obrázek 4.23. Závěsu nápravy z oceli CP 800 o 

tloušťce 3 mm (0,1 % C; 1,6 % Mn; 0,4 % Si) 

[59] 

 

Obrázek 4.24. Příruba sedadla z oceli CP 600 o 

tloušťce 1,5 mm (0,17 % C; 2,2 % Mn; 0,6 % Si) 

[59] 
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4.5.4 Martenzitická ocel (MS) 

Ze skupin vícefázových ocelí vykazuje martenzitická ocel nejvyšší mez pevnosti v 

tahu až 1700 MPa, její mikrostruktura je tvořena základní martenzitickou matricí s 

malým množstvím fází feritu nebo bainitu. Martenzitické oceli mají menší tvárnost, 

proto se často provádí temperování pro její zvýšení při zachování vysoké pevnosti. 

Navíc se dá zvýšit prokalitelnost zvýšením % C nebo legováním prvky Mn, Si, B, Cr, 

Mo, V či Ni. [54] 

 

Obrázek 4.25. Prvky karoserie vhodně pro výrobu z martenzitické oceli [66] 

4.5.5 TWIP oceli (Twinning Induced Plasticity) 

Druhá generace ocelí má vyšší tvářitelnost a pevnost než oceli první generace, 

ale jsou mnohem dražší z důvodu vysokého obsahu legur a mají tendenci opožděného 

praskání po uložení, tomu můžeme zabránit např. přidáním Al. 

Mikrostruktura tzv. TWIP je při pokojové teplotě plně austenitická a to 

především díky vysokému obsahu legury Mn, jehož koncentrace se pohybuje kolem 20 

%.  Nevýhodou tak velké koncentrace Mn legury je, že může docházet k její ztrátě při 

tavení. 55]; [58] 

Feromanganové TWIP oceli kombinují extrémně vysokou pevnost s velmi 

vysokou tažností. Mez pevnosti v tahu je vyšší než 1000 MPa a celkové prodloužení 

dosahuje až 50 %. TWIP oceli jsou atraktivní zejména díky vysoké schopnosti absorpce 

nárazové energie, která je více než dvojnásobná v porovnání s konvenčními vysoko 

pevnými oceli. [55] 

V případě nárazu automobilu se TWIP oceli deformují v postupných krocích. 

Každá oblast se nejprve deformuje, zpevní a pak předá zbytek deformační energie         

k deformaci okolním oblastem. Tím, že se energie rozloží po celém povrchu, je 
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nárazová energie absorbována mnohem efektivněji, což dává posádce vozidla větší 

šance na přežití. 

Jak již z názvu vyplývá (Twinning Induced Plasticity), u těchto ocelí se 

uplatňuje princip dvojčatění a díky tomu je docíleno vysoké pevnosti a velké tažnosti. 

Vhodné pro tváření za studena i tváření tvarově složitých výrobků. Oproti TRIP ocelím 

nedochází při zátěži k deformaci austenitu, ale ke změně jeho krystalografické orientaci 

to je způsobeno dvojčatěním. [55]; [58]; [67] 

 

Obrázek 4.26. Porovnání tvářitelnosti 1. generace ocelí s 2. generací ocelí (Austenic stainless steels 

má 100 % austenitu, tato ocel je víc tvárná než TRIP a DP oceli) [55] 

Dvojčatění se projevuje natočením jedné části mřížky vůči druhé kolem roviny 

symetrie (viz obr. 4. 27.). Natočená část je dále deformována skluzem. Ke tvorbě 

dvojčatní, dochází při zvýšené deformační rychlosti. 

Jedná se o zvláštní případ koordinovaného skluzu, kdy se atomy přemisťují o 

zlomky meziatomových vzdáleností. Deformace kovu nemůže být vysoká, jelikož 

dochází ke značnému zpevnění materiálu. Koeficient zpevnění (n) se zvyšuje na 

hodnotu 0,4. Uspořádání mechanických dvojčat způsobí během deformace vysoké 

napěťové zpevnění, které zabraňuje tvorbě krčku při tahovém zatížení. [68] 

 

Obrázek 4.27. Schematické znázornění dvojčatění [68] 
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4.6 Vysoko-pevnostní, za tepla tvářené oceli 

4.6.1 Oceli válcované za tepla (Hot Stamped Rolled) 

 

 

Obrázek 4.28. Podíl za tepla tvářených dílů z martenzitických ocelí (PHS) na příkladu 

konstrukce karoserie modelu Škoda Octavia [62] 

 

Obrázek 4.29. Oceli válcované za tepla použité na karoserii BMW 5 Gran Turismo [58] 

Oceli s větší mezí kluzu mají lepší tvářitelnost a absorbují více energie. Za tepla 

tvářené oceli založené na boru s koncentrací až 0,005 % jsou používány již od roku 

1990. Po lisování za vysokých teplot (kolem 900 °C) získá ocel vysokou mechanickou 

pevnost. [58] 

Během tvářecího procesu musí být teplota udržována a poté dojde k ochlazování 

rychlostí okolo 50 °C/s. Tváření může být provedeno dvěma způsoby.  

První, přímé teplené tváření je prováděno po celou dobu za vysokých teplot a 

následně dojde k rychlému zchlazení.  
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U druhého způsobu, nepřímého tepelného tváření dojde k předlisování na téměř 

konečný tvar za pokojové teploty a finální lisování se pak provede za vysokých teplot         

s následným prudkým ochlazením.  

Díky martenzitické struktuře má ocel velmi vysokou mechanickou pevnost a po 

tváření umožňuje dosáhnout snížení hmotnosti daného dílu o 30 % až 50 % oproti 

konvenčním ocelím tvářeným za studena. Po tváření mají tyto oceli Rp0,2 = 1 000÷1 100 

MPa, Rm = 1 400÷1 600 MPa, při tažnosti A80 pod 6 %. Tyto, za tepla tvářené oceli, 

(HF – Hot Formed nebo PHS – Press Hardened Steel) jsou určeny především na 

konstrukční nosné (příčné a podélné nosníky, uchycení nárazníku a součásti podvozku) 

a bezpečnostní části karoserie (A-sloupek, B-sloupek a boční výztuhy dveří), které 

vyžadují vysokou odolnost proti nárazu. [57]; [58]; [62] 

 

Obrázek 4.30. Úspora hmotnosti dveří náhradou pevnějšího materiálu Usibor [69] 

4.7 Třetí generace ocelí 

První generace ocelí má velmi omezenou tvářitelnost, druhá generace má dobrou 

tvářitelnost a pevnost, ale je mnohem dražší, kvůli legujícím prvkům. Proto se vyvinula 

třetí generace ocelí, která bude mít dobrou tvárnost a pevnost a nebude tak drahá jako 

druhá generace. [60] 

 Q&P = Quenching & Partitioning 

 TBF = TRIP-assisted baintic-ferritic 

 Nano oceli 
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4.7.1 Q&P= Quenching & Partitioning 

Q&P oceli jsou oceli zpracovávané pomocí nové metody tepelného zpracování 

(kalení a přerozdělení uhlíku). Tato metoda se od metod dlouhodobého nízkoteplotního 

žíhání a interkrystalického zpracování liší převážně ve změně struktury, kdy místo 

bainitického feritu vzniká martenzitická struktura. Během procesu kalení a přerozdělení 

(viz  obr. 4.31.) se vytváří struktura zbytkového austenitu (5 ÷10 %), feritu (20 ÷ 40 %) 

a martenzitu (50 ÷ 80 %) (viz obr. 4.3.2.). Výsledná struktura zaručuje lepší kombinaci 

hodnot meze pevnosti a tažnosti v porovnání s 1. generací ocelí. Oceli zpracované Q&P 

procesem mohou dosáhnout meze pevnosti až 2000 MPa při tažnosti okolo 10 %. Tato 

ocel je zatím ve fázi vývoje a zavádění do průmyslu. [56]; [60]; [71]; [72]; [75] 

 

Obrázek 4.31. Schématické znázornění  Q&P procesu s 

ukázkou vývoje mikrostruktury 

(QT – teplota přechlazení, PT – teplota přerozdělení, Ac3 , 

Ms – martenzit start a Mf – martenzit finish) [72] 

 

 

Obrázek 4.32. Mikrostruktura Q&P oceli 

pozorovaná SEM (M- martenzit, F- ferit. 

RA- zbytkový austenit) [72] 

Na rozdíl od TWIP ocelí, kde je velké množství legujících prvků Q&P oceli 

obsahují legující prvky do 4 %.  Mezi hlavní legující prvky patří C, Si, Mn, a Al. 

Procentuální složení legujících prvků v Q&P ocelí je uvedeno v Tab. 4.5. Vhodným 

legováním, a správným dodržením jednotlivých parametrů procesu docílíme vysoké 

pevnosti při zachování dostatečné tažnosti materiálu. [73] 

Tabulka 4.5. Chemické složení běžné Q&P oceli [72] 

C [%] Mn [%] Si [%] Al [%] P [%] S [%] 

0,15 ÷ 0,30 1,5 ÷ 3,0 1,0 ÷ 2,0 0,02 ÷ 0,06 < 0,015 < 0,01 
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Tabulka 4.6. Mechanické vlastnosti vybraných Q&P a DP ocelí [72]; [74] 

Ocel Mez kluzu 

[MPa] 

Mez pevnosti 

[MPa] 

Tažnost 

[%] 

Q&P 980 650 ÷ 800 980 ÷ 1050 17 ÷ 22 

Q&P 1180 950 ÷ 1150 1180 ÷ 1300 8 ÷ 14 

DP 500 290 ÷ 380 490 ÷ 600 ≥24 

DP 780 490 830 17 ÷ 19 

DP 980 600 ÷ 800 1000 ÷ 1050 12 ÷ 15 

DP 1180 640 1020 10 

 

 

Obrázek 4.33. Srovnání ocelí DP780, DP980 a Q&P 980 v FLD diagramu [75] 

Q&P oceli jsou vhodné pro tváření za studena a v automobilovém průmyslu se 

dají použít např. pro podélné nosníky, B sloupky a další bezpečnostní prvky. [72] 

 

Obrázek 4.34. a) Výztuha B-sloupku z oceli Q&P 980 o tloušťce 2.0 mm (b) B-sloupek vnitřní z oceli 

Q&P 980 o tloušťce 1.2 mm [72] 
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4.7.2 TBF oceli 

 

Obrázek 4.35. Mikrostruktura TBF oceli (0,2 % C, 1,5 % Si a 1,5 % Mn),(αb- bainiticko feritická matrice, 

BCC mřížka,  γR-zbytkový austenit FCC mřížka) [76] 

Stejně jako Q&P, TBF oceli se také řadí do pokročilých vysoko pevnostních 

ocelí (AHSS) třetí generace. TBF (TRIP aided bainitic ferrite) je nízkolegovaná TRIP 

ocel s bainiticko-feritickou matricí a metastabilním zbytkovým austenitem fóliového 

typu. Zbytkového austenitu je 12 % a v oceli zajišťuje dobrou tvařitelnost za studena.  

Této struktury se docílí pomocí tepleného zpracování (viz obr. 4.36.). Mechanické 

vlastnosti a chemické složení jsou uvedeny v Tab. 4.7. a Tab. 4.8. [72]; [76] 

 

 

Obrázek 4.36. Tepelné zpracování 

TBF ocelí [73] 

Tabulka 4.7. Mechanické vlastnosti oceli TBF 980 [76] 

Ocel Mez kluzu 

[MPa] 

Mez pevnosti 

[Mpa] 

Tažnost 

[%] 

TBF >700 980 ÷ 1470 >14 

 

Tabulka 4.8. Chemické složení TBF ocelí [76] 

 C 

[%] 

Mn+Cr+Mo 

[%] 

Si+Al 

[%] 

Nb+Ti 

[%] 

≤ 0,2 < 3 ~1 ≤ 0,05 
 

 

Tato ocel je stále v oblasti výzkumu, ale v budoucnosti by mohla nahradit TRIP 

oceli. TBF oceli mají lepší mez kluzu a pevnosti a v tažnosti se TRIP ocelím 

vyrovnávají. Použitím TBF ocelí by se mohla snížit hmotnost karoserie a zvýšit 

bezpečnost pro další generaci automobilů. [77] 
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4.7.3 Nano oceli 

Obrázek 4.37. Vývoj mikrostruktury v jednotlivých 

fázích [79] 

 

Při výrobě tohoto materiálu jsou 

použity konvenční postupy výroby a 

běžné legury. Z tohoto důvodu, je 

výroba této oceli méně nákladná než u 

ocelí 2. generace. Tažnost o hodnotě 

50% umožňuje tvářet výlisky za 

studena. [56]; [78]; [80] 

 

Struktura nano oceli, je tvořená 

feritickou matricí, sekundární fází 

boridů a nanoprecipitáty. 

 

Obrázek 4.38. Struktura nano oceli [78] 

 

V současné době je tato ocel stále 

v oblasti výzkumu a zařazení do 

průmyslu, ale v budoucnosti by mohla 

díky svým výborným vlastnostem 

snížit hmotnost BIW až o 30%. [78]; 
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Obrázek 4.39. Nano ocel NXG 1200 [79] 

Rm=1200 MPa 

A= 50% 

Obrázek 4.40. DP 980 [79] 

Rm= 1050 MPa 

A=12% 

4.8 Budoucí vývoj ocelí 

Ocel je celosvětově nejvyužívanějším materiálem používaným pro stavbu 

karoserie automobilů. Její využití je ale podmíněno neustálým výzkumem usilujícím o 

zvyšování jejích mechanických vlastností. Platí, že ocelové plechy využívané pro 

výrobu vnějších dílů karoserie musí vykazovat dostatečnou tvařitelnost, vysokou kvalitu 

povrchu a homogenní povrchovou vrstvu po tvářecím procesu. Dle výzkumu Ducker 

Worldwide do roku 2025 bude 50 % BIW z AHSS ocelí. V následujících letech bude 

především kladen důraz na snižování hmotnosti BIW a s tím spjat i vývoj 3. Generace 

ocelí. Na obr. 4.41. je vidět srovnání první a třetí generace ocelí [56]; [57]; [81] 

 

 

Obrázek 4.41. Srovnání 1. a 3. generace ocelí [56] 
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5 Výsledky uskutečněných zkoušek 

Experimentální část probíhala ve spolupráci s Fakultou strojní, ČVUT v Praze a 

ŠKODA AUTO, a.s.  Experiment je rozdělen na 2 části. V první části experimentu se, 

pomocí porovnání výsledků počítačové simulace v programu Autoform R6 s lisovacím 

procesem a s deformační analýzou ARGUS, zabývám ztenčováním plechu z materiálů 

DP500 a HX180BD na kritických místech vylisovaného kalíšku. V druhé části se pak 

zabývám porovnáním počítačové simulace v programu Autoform R6 s lisovacím 

procesem a s deformační analýzou ARGUS, kde porovnávám ztenčování plechu 

(materiál DP500) na kritických místech vylisované zkušební krabičky. 

Cílem diplomové práce je vyhodnocení lisování v numerické simulaci s reálným 

lisováním zkušebního výlisku z oceli DP500 a HX180BD a vyhodnocením pomocí 

systému ARGUS a metalografického výbrusu. Dalším cílem bylo ověření možnosti 

použití pokročilé vysokopevnostní oceli (AHSS) DP500 na hluboké tažení zkušební 

krabičky. V budoucnosti by se ocel DP500 mohla použít na vnější díly karoserie 

automobilů. 

5.1 Zkoumané materiály 

Analyzovány byly dva typy materiálů. Materiál DP500, který se využívá na 

konstrukční části karoserie a materiál HX180BD, který se využívá na vnější pohledové 

části karoserie. Vybrané mechanické vlastnosti dvoufázové oceli CR290Y490T-DP 

(běžně označována jako DP500) a feritické oceli CR180BH (HX180BD) jsou zmíněny 

v tabulce 5.1. Chemické složení je uvedeno tabulce 5.2. 

Tabulka 5.1. Mechanické vlastnosti ocelí DP500 a HX180BD, dle VDA 239-100 [82] 

Označení oceli Smluvní 

mez kluzu 

Rp0,2 

[MPa] 

Pevnost v 

tahu 

Rm 

[MPa] 

Tažnost 

 

A80 mm 

[%] 

Součinitel 

plastické 

anizotropie 

rm/20 [-] 

Exp. def. 

zpevnění 

n10-20/Ag 

[-] 

Index 

BH2 

 

[MPa] 

Materiál 

 

Označení dle 

normy 

DP500 CR290Y490T-DP 290 ÷ 380 490 ÷ 600 ≥ 24 ≈1.0 ≥ 0,15 ≥ 30 

HX180BD CR180BH 180 ÷ 240 290 ÷ 370 ≥ 34 ≥ 1,3 ≥ 0,17 ≥ 20 
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Tabulka 5.2. Chemické složení ocelí DP500 a HX180BD, dle VDA 239-100 [82] 

Materiál 

Chemické složení 

C 

% 

Si 

% 

Mn 

% 

P 

% 

S 

% 

Al 

% 

Cu 

% 

Ti + Nb 

% 

Cr + Mo 

% 

B 

% 

DP500 

 
≤ 0,14 ≤ 0,50 ≤ 1,80 ≤ 0,050 ≤ 0,010 

0,015 ÷ 

1,0 
≤ 0,20 ≤ 0,15 ≤ 1,00 ≤ 0,005 

HX180BD 

 
≤ 0,06 ≤ 0,50 ≤ 0,70 ≤ 0,060 ≤ 0,025 ≥ 0,015 ≤ 0,20 - - - 

5.1.1 CR290Y490T-DP s tloušťkou plechu 0,60 mm 

Ocel DP500 patří do 1. generace pokročilých vysokopevnostních ocelí (AHSS). 

Je to žárově zinkovaná (může být i galvanicky pokovovaná) nízkolegovaná dvoufázová 

ocel. Struktura se skládá z tažné feritické matrice a tvrdé martenzitické fáze (10÷40 %). 

Kombinací těchto dvou struktur vznikne pevný, tažný a dobře svařitelný materiál. 

DP500 je díky vysoké absorpční kapacitě a únavové pevnosti běžně používanou ocelí 

pro konstrukční části BIW. Další výhodou je bake hardening efekt, který má ocel 

DP500 vyšší než HX180BD. Efektivním řešením pro zvýšení pevnosti oceli je 

zjemňování struktury, které je zároveň možné bez navyšování nákladů na legování. 

[21]; [49]; [54]; [58]; [82] 

5.1.2 CR180BH s tloušťkou plechu 0,68 mm 

Ocel HX180BD patří do vysokopevnostních ocelí (HSS). Je to žárově zinkovaná 

plně uklidněná nízkouhlíková ocel s feritickou základní mikrostrukturou. Při lisování se 

vypaluje lak a dochází tak k deformačně tepelnému stárnutí, což má za následek zvýšení 

meze kluzu (bake hardening efekt viz kapitola 4.4.2). Pro své vlastnosti je používána u 

vnějších viditelných částí karoserie, jako je střecha, vnější dveře či kapota. [49]; [54]; 

[58]; [82] 

5.2 Kalíšek- Zkouška kalíškovací 

Cílem této zkoušky bylo ověřit materiálový model dvoufázové oceli DP500 a 

feritické oceli HX180BD prostřednictvím simulace v programu Autoform R6 a 

deformační analýzou ARGUS. Skutečná geometrie tažníku, tažnice a brzdící drážky 

byla naskenována do .stl formátu (viz obr. 5.1. ) a použita na výpočet numerické 

simulace. Rozměry nástrojů jsou uvedeny v tabulce 5.3. V rámci experimentu byl 

jediným proměnlivým parametrem rádius tažné hrany na tažníku (0.5 ÷ 2.0 mm) a 

jakost materiálu (DP500 a HX180BD). 
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Tabulka 5.3. Rozměry nástrojů použité ve zkoušce kalíškovací 

Nástroj Průměr [mm] Výška [mm] Poloměr zaoblení 

Tažník Vnější 44,7 20,0 0,5 ÷ 2,0 

Tažnice Vnitřní 47,0 14,0 5,5 

 

Obrázek 5.1. Nástroje použité ve zkoušce kalíškovací (vlevo), naskenovaný tažník (vpravo) 

5.2.1 Kalíšek- ARGUS 

Nástřihy pro deformační analýzu ARGUS byly připraveny na pracovišti ve 

ŠKODĚ AUTO. V obou případech byl povrch plechu odmaštěn a na povrch byla 

elektrochemicky vyleptána deformační síť. Průměr jednotlivých bodů deformační sítě 

byl 1 mm. Body byly od sebe vzdáleny 2 mm. Po nanesení deformační sítě byly 

vystřiženy kruhové přístřihy (Obr. 5.2.) o průměrech 62 mm a 82 mm. Následně 

proběhlo vylisování kalíšku. Posun jednotlivých bodů deformační sítě (viz obr. 5.3.) a 

následné procentuální ztenčení na kritických bodech kalíšku bylo vyhodnoceno 

v systému ARGUS. Měření se obvykle provádí po několika dnech až po jednom týdnu. 

Vlastnosti měřicího systému jsou uvedeny v tabulce 5.4. Výsledky a obrázky ztenčení 

v kritických místech kalíšku jsou uvedeny v tabulce 5.5. a obr. 5.4. a obr. 5.5.  
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Obrázek 5.2. Síťovaný přístřih 

 

Obrázek 5.3. Speciální algoritmus identifikuje a 

označuje každý bod rastru [9] 

Tabulka 5.4. Vlastnosti měřicího 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 

 

Tabulka 5.5. Procentuální ztečení v kritickém místě kalíšku (ARGUS) 

Zkouška 
Fp 

[MPa] 

Ztenčení [%] Průměrná 

hodnota 

[%] 

Maximální 

hodnota 

[%] 
0 1 2 3 4 

DP 

500 

R 0,5 0,65 0,9 1,7 18,3 -0,4 23,7 8,9 23,7 

R 1,5 0,65 19,9 17,6 18,8 18,3 18,2 18,6 19,9 

R 2,0 0,65 6,08 -1,8 11,9 5,9 0,4 4,5 11,9 

HX 

180 

BD 

R 0,5 0,65 0,6 15,7 12,3 10,0 17,9 11,3 17,9 

R 1,5 0,65 21,3 21,1 18,1 19,0 19,5 19,8 21,3 

R 2,0 0,65 11,9 11,1 10,7 15,0 9,9 11,8 15,3 

file:///D:/Škola/4.semestr/Diplomka/!!!!!Experiment%20vyhodnocení/Kalíšky/Argus/DP_R0,5_065MPa%20(2).png
file:///D:/Škola/4.semestr/Diplomka/!!!!!Experiment%20vyhodnocení/Kalíšky/Argus/DP_R1,5_065MPa%20(2).png
file:///D:/Škola/4.semestr/Diplomka/!!!!!Experiment%20vyhodnocení/Kalíšky/Argus/DP_R2_065MPa%20(2).png
file:///D:/Škola/4.semestr/Diplomka/!!!!!Experiment%20vyhodnocení/Kalíšky/Argus/HX_R0,5_065MPa.png
file:///D:/Škola/4.semestr/Diplomka/!!!!!Experiment%20vyhodnocení/Kalíšky/Argus/HX_R1,5_065MPa%20(2).png
file:///D:/Škola/4.semestr/Diplomka/!!!!!Experiment%20vyhodnocení/Kalíšky/Argus/HX_R2_065MPa___Foceni_2%20(2).png
file:///D:/Škola/4.semestr/Diplomka/!!!!!Experiment%20vyhodnocení/Kalíšky/Argus/HX_R2_065MPa___Foceni1%20(2).png
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 Obrázek 5.4. Zobrazení logaritmického ztenčení 

kalíšku deformační analýzou ARGUS (DP kalíšek, 

lisovaný tažníkem o R1,5 a přidržovacím tlaku 

0,65 MPa) 

 Obrázek 5.5. Zobrazení logaritmického ztenčení 

kalíšku deformační analýzou ARGUS (HX kalíšek, 

lisovaný tažníkem o R0,5 a přidržovacím tlaku 

0,65 MPa) 

Dílčí závěr: 

Na obrázku 5.5. je uveden výstup měření ze systému ARGUS. Pro každý z 6 

vzorků bylo vybráno 5 bodů, ze kterých byly odečteny hodnoty ztenčení. Jelikož 

průměr jednotlivých bodů deformační sítě byl 1 mm a hodnoty zaoblení kalíšku se 

pohybovali od R0,5 do R2, nebylo možné, aby na zaoblení byl víc jak 1 bod deformační 

sítě. Jelikož hodnoty ztečení velmi kolísají, pro další zkoušky bych doporučil použití 

jemnější deformační sítě. Například síť vytvořit laserem, aby rádius byl  popsán 4 body. 

Při poloměru 0,5 mm je délka hrany v rádiusu 0,4 mm, a pokud  mají být 4 body v 

zaoblení, musí velikost každého z nich být menší, než 0,1, což u našich zkoušek nebylo 

možné zajistit, aby to bylo čitelné.  

Vzhledem k velkému rozptylu hodnot ztenčení nelze stanovit jednoznačný 

závěr, že materiál DP500 je např. z důvodu menší hodnoty rm/20 (Součinitel plastické 

anizotropie) více náchylný než materiál HX180BD na ztenčování a tvorbu krčku 

v oblasti zaoblení. Z tohoto důvodu se hodnoty ztenčení kalíšku (v kritických místech 

zaoblení) získané např. pomocí simulačního programu AUTOFORM - R6 a 

metalografického výbrusu jeví jako spolehlivější. 

5.2.2 Kalíšek- AUTOFORM 

Zmíněné výsledky v numerické simulaci vyžadují přesný popis skutečných 

třecích podmínek. Koeficient tření byl stanoven na základě zkušenosti s prací 

v softwaru AutoForm. Reálná drsnost nástrojů a množství maziva ovšem není 

dostatečně zohledněno. Výsledky a snímky ztenčení v kritických místech kalíšku jsou 

uvedeny v tabulce 5.6. a obr. 5.6. a obr. 5.7. 
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Tabulka 5.6. Výsledky ztenčení v kritických místech kalíšku (AutoForm) 
 

Zkouška 
Fp 

[MPa] 

Ztenčení [%] Průměrná 

hodnota 

[%] 

Maximální 

hodnota 

[%] 
0 1 2 3 4 

DP 

R 

0,5 
0,65 21,2 21,1 21,3 20,5 21,2 21,03 21,3 

R 

1,5 
0,65 10,2 10,2 9,9   10,10 10,2 

R 

2,0 
0,65 8,4 8,4    8,40 8,40 

HX 

R 

0,5 
0,65 18,8 19,9 20,4 21,0 20,6 20,04 21,0 

R 

1,5 
0,65 10,9 10,6 10,8 11,1  10,85 10,9 

R 

2,0 
0,65 9,0 9,1 8,5   8,87 9,10 

 
Obrázek 5.6. Zobrazení procentuálního ztenčení 

kalíšku v programu AUTOFORM R6 (DP kalíšek, 

lisovaný tažníkem o R0,5 a přidržovacím tlaku    

0,65 MPa) 

 
Obrázek 5.7. Zobrazení procentuálního ztenčení 

kalíšku v programu AUTOFORM R6 (HX kalíšek, 

lisovaný tažníkem o R0,5 a přidržovacím tlaku 

0,65 MPa) 

 

Dílčí závěr: 

S rostoucím poloměrem tažníku klesá hodnota ztenčení. Když porovnám ocel 

DP500 s ocelí HX180BD, tak v kritickém místě zaoblení, dosahují podobných hodnot 

ztenčení, z tohoto hlediska je tedy lze považovat za podobně zpracovatelné. 
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5.2.3 Kalíšek- Metalografický výbrus 

Na obr. 5.8. jsou vidět vylisované kalíšky po zkoušce kalíškovací. Tyto vzorky 

jsme následně v ose kalíšku rozřízli a vytvořili z nich vzorky pro metalografický výbrus 

(viz obr. 5.9. a obr. 5.10) 

 Obrázek 5.8. Všech kalíšků po zkoušce kalíškovací 

 Obrázek 5.9. Značení metalografického 

výbrusu 

 
Obrázek 5.10. Metalografického 

výbrusu 

Na obr. 5.8. můžeme vidět zvlnění kalíšků, které je způsobeno nedostatečnou sílou 

přidržovače. 

Síla přidržovače musí proporcionálně narůstat  v závislosti na poměru tažná 

síla/mez kluzu materiálu, aby nedocházelo ke zvlnění jako v případě materiálu DP 500. 

Při velkém R (zaoblení tažníku) se plech netáhne, ale zvlní. Přidržovací síla byla u 

zkušebního nástroje na maximální hodnotě 0,65 MPa, proto bych doporučil pro další 

experiment zvýšit přidržovací sílu. Dalším problémem, který může způsobit zvlnění na 

polovině výlisku je špatně vystředěný přidržovač. Zaoblení tažné hrany zároveň 

ovlivňuje odpružení. S klesající hodnotou R tažníku dochází k vyššímu odpružení. 

Tabulka 5.7. Značení vzorků na metalografickém výbrusu 

 

1. hodnota 2. hodnota 3. hodnota 

Jakost materiálu poloměr tažníku tlak přidržovače 

 

V tabulce 5.8. a tabulce 5.9. jsou uvedeny naměřené hodnoty 

ztenčení v kritickém místě kalíšku (zaoblení).  Na obr. 5.11. 

můžeme vidět v jakém pořadí a v jakých oblastech 

metalografického výbrusu se měřilo. 

 
Obrázek 5.11. Pořadí 

měření vzorků na 

metalografickém výbruse 
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Tabulka 5.8. Metalografický výbrus DP500- výsledky ztenčení 

Označení Vzorku DP; R0,5; 0,65 DP; R1,5; 0,65 DP; R2; 0,65 

Místo měření 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Číslo vzorku 279 280 281 267 268 269 273 274 275 

Výchozí tloušťka [µm] 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

Naměřená tloušťka [µm] 

501 496 498 532 533 538 550 571 536 

493 514 535 537 526 535 550 573 531 

498 559 537 535 531 549 552 574 539 

501 577 561 546 541 561 549 576 544 

496 587 573 550 556 575 544 582 559 

  
587 540 

 
584 547 577 

 

   
536 

   
586 

 

Průměr [µm] 498 547 548,4 539,4 537,4 556,9 548,6 577,0 541,9 

Nejnižší hodnota [µm] 493 497 498 532 526 535 544 571 531 

Nejvyšší hodnota [µm] 501 587 587 550 556 584 552 586 559 

Rozsah Hodnot [µm] 8 90 89 18 30 48,7 8,0 15 28 

σ 3,4 192,0 32,2 6,4 11,5 19,7 2,8 5,2 10,7 

3.σ 10,2 576,1 96,7 19,3 34,5 59,1 8,3 15,5 32,0 

Ztenčení (průměr) [%] 17,0 8,9 8,6 10,1 10,4 7,2 8,6 3,8 9,7 

Ztenčení (nejnižší) [%] 17,9 17,3 17,1 11,4 12,3 10,8 9,4 4,8 11,5 

Ztenčení (nejvyšší) [%] 16,5 2,1 2,1 8,3 7,4 2,7 8,0 2,4 6,82 

 

 
 

Obrázek 5.12. Zobrazení 

výbrusu vzorku č. 273 (DP; R2; 

0,65) na konfokálním 

rastrovacím mikroskopu 

 

Obrázek 5.13. Zobrazení výbrusu 

vzorku č. 274 (DP; R2; 0,65) na 

konfokálním rastrovacím 

mikroskopu 

 

 

Obrázek 5.14. Zobrazení výbrusu 

vzorku č. 275 (DP; R2; 0,65) na 

konfokálním rastrovacím 

mikroskopu 
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Tabulka 5.9. Metalografický výbrus HX- výsledky ztenčení 

Označení Vzorku HX; R0,5; 0,65 HX; R1,5; 0,65 HX; R2; 0,65 

Místo měření 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Číslo vzorku 276 277 278 264 265 266 270 271 272 

Výchozí tloušťka [µm] 680 680 680 680 680 680 680 680 680 

Naměřená tloušťka [µm] 

570 592 573 593 585 598 620 632 638 

558 643 583 591 579 590 616 615 649 

553 639 617 596 572 606 619 610 654 

566 648 629 595 576 622 618 607 665 

567 655 645 595 582 636 624 
 

665 

575 660 653 596 596 649 627 
  

      
620 

  

Průměr [µm] 565 640 617 594 582 617 624 616 655 

Nejnižší hodnota [µm] 553 592 573 591 572 590 616 607 638 

Nejvyšší hodnota [µm] 575 660 653 596 596 649 627 632 665 

Rozsah Hodnot [µm] 22 68 80 5 25 59 10 25 27 

σ 8,0 24,5 32,6 2,1 8,5 22,9 3,5 11,1 11,6 

3.σ 24,1 73,4 97,7 6,3 25,6 68,7 10,6 33,3 34,7 

Ztenčení (průměr) [%] 16,9 6,0 9,3 12,6 14,4 9,3 8,7 9,4 3,7 

Ztenčení (nejnižší) [%] 18,6 12,9 15,8 13,2 15,9 13,3 9,4 10,8 6,2 

Ztenčení (nejvyšší) [%] 15,5 3,0 4,0 12,4 12,3 4,6 7,9 7,1 2,1 
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5.2.4 Kalíšek- srovnání metod 

V tabulce 5.10. a tabulce 5.11. uvádím srovnání výsledků ztenčení u třech výše 

zmíněných zkouškách. Jelikož hodnoty výbrusu se měřily ve třech bodech (zaoblení, 

dno a plášť), ve srovnávacích tabulka 5.10. a 5.11. uvádím pouze průměrnou naměřenou 

hodnotu, která odpovídá místě měření v bodě 1 (místo zaoblení). Hodnoty ztečení 

z ARGUSU a AUTOFORMU jsou průměrné hodnoty v místě zaoblení kalíšku. 

Tabulka 5.10. Srovnání metod na materiálu DP500 

Metoda 

Vzorek 

DP; R0,5; 0,65 DP; R1,5; 0,65 DP; R2; 0,65 

Ztenčení [%] 

Výbrus 17,0 10,1 8,6 

ARGUS 8,9 18,6 4,8 

AUTOFORM 21,0 10,1 8,4 

 

Tabulka 5.11. Srovnání metod na materiálu HX180BD 

Metoda 

Vzorek 

HX; R0,5; 0,65 HX; R1,5; 0,65 HX; R2; 0,65 

Ztenčení [%] 

Výbrus 16,9 12,6 8,7 

ARGUS 11,3 19,8 11,8 

AUTOFORM 20,0 10,9 8,9 

 

 

Obrázek 5.15. Zobrazení logaritmického ztenčení 

kalíšku deformační analýzou ARGUS (DP 

kalíšek, lisovaný tažníkem o R2 a přidržovacím 

tlaku 0,65 MPa) 

 

Obrázek 5.16. Zobrazení procentuálního ztenčení 

kalíšku v programu AUTOFORM R6 (DP 

kalíšek, lisovaný tažníkem o R2 a přidržovacím 

tlaku 0,65 MPa) 
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Obrázek 5.17. Zobrazení výbrusu vzorku č. 273 (DP; R2; 0,65) na konfokálním rastrovacím mikroskopu 

Dílčí závěr: 

Z tabulek 5.10. a 5.11. je patrná vyšší shoda (menší rozdíly) mezi 

experimentálně naměřenou tloušťkou (metalografický výbrus) a simulací zjištěným 

ztenčením plechu (simulace AUTOFORM).  Čím je poloměr zaoblení tažnice větší, tím 

je rozptyl hodnot experimentu a simulace menší.  

Domnívám se, že pro R/ tloušťka plechu < 1,0 poskytuje Autoform údaje 

s větším rozptylem. Překvapivě, i když je vážený průměr součinitele plastické 

anizotropie u materiálu DP500 nižší než u materiálu HX180BD, procentuální hodnoty 

ztenčení na metalografickém výbrusu u obou materiálů jsou prakticky totožné. 
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5.3 Hluboké tažení zkušební krabičky 

V druhé části experimentu se zabývám porovnáním počítačové simulace 

v programu Autoform R6 s lisovacím procesem a s deformační analýzou ARGUS, kde 

porovnávám ztenčování plechu (materiál DP500) na kritických místech (viz obr. 5.18.) 

vylisované zkušební krabičky. Cílem je ověřit možnost použití pokročilé vysoko 

pevnostní oceli (AHSS) DP500 na hlubokém tažení zkušební krabičky. V budoucnosti 

by se tato ocel (DP500) mohla používat například pro výrobu vnějších dílů karoserie 

automobilů. 

 

 
 

 

Obrázek 5.18. Kritická místa na zkušební krabičce 

(Vrchol v podélné ose= tornado a v úhloupříčce v 

poloměru zaoblení= roh) 

Obrázek 5.19. Varianta B nenaolejováno prasknuto 

při plném dorazu 

 

5.3.1 Krabička- ARGUS 

Nástřihy pro deformační analýzu ARGUS jsme připravili na pracovišti ve 

ŠKODA AUTO. Na povrch byla elektrochemicky vyleptána deformační síť. Průměr 

jednotlivých bodů deformační sítě byl 1 mm. Body byly od sebe vzdáleny 2 mm. Po 

nanesení deformační sítě byly vystřiženy obdélníkové přístřihy o rozměrech PL 

0,6x235-265. Následně proběhlo zaměření deformační sítě a vylisování zkušebního 

výlisku. Posun jednotlivých bodů deformační sítě a následné procentuální ztenčení na 

kritických bodech kalíšku bylo vyhodnoceno v systému ARGUS. Vlastnosti měřicího 

systému jsou uvedeny v tabulce 5.4. v kapitole 5.2.1. Výsledky ztenčení v kritických 

místech kalíšku jsou uvedeny ve srovnávací tabulce 5.15 a 5.16. v kapitole 5.3.4, 

obrázky jsou uvedeny na obr. 5.20. až 5.27.  
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Varianta A olejováno Varianta C 5,5 mm olejováno 

 

Obrázek 5.20. Nasíťovaný vzorek po vylisování 

varianta A 

Obrázek 5.21. Nasíťovaný vzorek po vylisování 

varianta C 

Obrázek 5.22. Vizualizace ztenčení 3D [%]- 

tornado hrana varianta A 

Obrázek 5.23. Vizualizace ztenčení 3D [%]- 

tornado hrana varianta C 

Obrázek 5.24. Vizualizace ztenčení půdorys 

varianta A 

 

Obrázek 5.25. Vizualizace ztenčení půdorys 

varianta C 

Obrázek 5.26. FDL diagram varianty A Obrázek 5.27. FDL diagram varianty C 
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5.3.2 Krabička- AUTOFORM 

Skutečná geometrie nástrojů tažníku, tažnice a brzdící drážky byla naskenována 

do .stl formátu (viz. obr. 5.28. a 5.29. ) a použita na výpočet numerické simulace 

v programu AUTOFORM R6. Výsledky jsou uvedeny ve srovnávací tabulce 5.15. a 

5.16. v kapitole 5.3.4. Obrázky ztenčení v kritických místech kalíšku jsou uvedeny na 

obr. 5.30. 

 

 

Obrázek 5.28. Tvářecí nástroje použité pro hluboké tažení zkušební krabičky 

 

 

Obrázek 5.29. oskenovaný tažník, tažnice a brzdící drážka 
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Olejované A 

 

Neolejované B 

 

Olejované C pro zdvih 4,8 mm 

 

Neolejované D pro zdvih 4,7 mm 

 

Neolejované E pro zdvih 10,7 mm 

Obrázek 5.30.  Ztenčení pro zkušební krabičky A až E 

 

Závěry k těmto výsledkům jsou uvedeny s ostatními výsledky ve srovnávací 

tabulce 5.15. a 5.16. v kapitole 5.3.4.  
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5.3.3 Krabička- Metalografický výbrus 

Na obr. 5.33. jsou vidět hlubokým tažením vylisované zkušení krabičky (A ÷ E). 

Zkušební krabičky jsme dle obr. 5.31. rozřízli po tornádo hraně a úhlopříčně mezi 

pomyslnými čárami mezi brzdící lištou (roh) a vytvořili vzorky metalografického 

výbrusu. Vzorky metalografického výbrusu  jsou uveden na obr. 5.32.  Výsledky 

naměřených hodnot jsou uvedeny v tabulce 5.12. až 5.14. 

 

Obrázek 5.31. Rozříznutí zkušební krabičky 
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Obrázek 5.32. Metalografiký výbrus pro zkušební krabičku 

  

  

 

Obrázek 5.33. Vylisované zkušební krabičky (A ÷E) před rozříznutím 
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Tabulka 5.12. Naměřené hodnoty a výsledky zkušební krabičky A a B 

(Metalografický výbrus) 

Stav A olejováno B neolejováno 

Místo odběru Tornádo Roh Tornádo Roh 

Číslo vzorku 248 254 241 247 

Naměřená tloušťka [µm] 

541 545 501 547 

539 546 507 546 

540 541 505 547 

539 542 503 549 

536 535 505 552 

538 537 513 553 

536 536 514  

Průměr [µm] 538 540 507 549 

Nejnižší hodnota [µm] 536 535 501 546 

Nejvyšší hodnota [µm] 541 545 514 553 

Rozsah hodnot [µm] 5 10 13 7 

σ 1,91 4,31 4,88 2,72 

3.σ 5,72 12,93 14,65 8,15 

Ztenčení (průměr) [%] 10,2 9,9 15,5 8,5 

Ztenčení (nejnižší) [%] 10,6 10,8 16,46 8,9 

Ztenčení (nejvyšší) [%] 9,8 9,1 14,33 7,9 

 

Obrázek 5.34. Vzorek číslo 248, tornádo, A Obrázek 5.35. Vzorek číslo 254, roh, A 
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Tabulka 5.13. Naměřené hodnoty a výsledky zkušební krabičky C  

(Metalografický výbrus) 

Stav C 5,5 mm olejováno 

Místo odběru Tornádo Roh 

Číslo vzorku 233 236 237 238 239 

Naměřená Tloušťka [µm] 

560 515 508 583 580 

550 512 508 581 579 

553 513 514 587 572 

552 515 510 585 573 

557 510 507 579 576 

551 508 512 578 578 

 507  584 576 

    584 

Průměr [µm] 554 512 510 582 577 

Nejnižší hodnota [µm] 550 507 508 578 572 

Nejvyšší hodnota [µm] 560 515 514 587 584 

Rozsah hodnot [µm] 10 8 6 9 12 

σ 3,83 3,22 2,52 3,22 3,68 

3.σ 11,50 9,66 7,55 9,67 11,04 

Ztenčení (průměr) [%] 7,7 14,8 15,0 2,9 3,8 

Ztenčení (nejnižší) [%] 8,3 15,5 15,4 3,7 4,6 

Ztenčení (nejvyšší) [%] 6,7 14,1 14,4 2,2 2,7 

Průměrná hodnota rohu C z důvodu nenalezení správného místa jako 

v AUTOFORMU 

             
                       

                 
       (5.1.) 

Směrodatná odchylka: s = 0,56 % 

Hodnota              se použije do srovnávací tabulky 
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Tabulka 5.14. Naměřené hodnoty a výsledky zkušební krabičky D a E 

(Metalografický výbrus) 

Stav D 5,5 mm neolejováno 
E 10,7 mm 

neolejováno 

Místo odběru Tornádo Roh Tornádo Roh 

Číslo vzorku 228 229 230 259 261 

Naměřená Tloušťka [µm] 

465 435 517 546 535 

458 515 523 546 535 

448 542 522 543 536 

438 573 526 539 540 

429 574 523 544 542 

417 582 517 542 542 

387     

350     

Průměr [µm] 424 537 521 543 538 

Nejnižší hodnota [µm] 350 435 517 539 535 

Nejvyšší hodnota [µm] 465 582 526 546 542 

Rozsah hodnot [µm] 115 147 9 7 7 

σ 38,67 55,89 3,55 2,90 3,19 

3.σ 115,99 167,67 10,66 8,69 9,57 

Ztenčení (průměr) [%] 29,4 10,6 13,1 9,4 10,3 

Ztenčení (nejnižší) [%] 41,6 27,5 13,8 10,2 10,8 

Ztenčení (nejvyšší) [%] 22,5 3,0 12,3 8,9 9,7 

 

Průměrná hodnota rohu tornada (Vzorku D) z důvodu nenalezení správného místa 

jako v AUTOFORMU  

                      
                       

                 
        (5.2.) 

Směrodatná odchylka: s = 3,3 % 

Hodnota                       se použije do srovnávací tabulky 
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5.3.4 Krabička- Srovnání metod 

Poloha měřeného místa výrazně ovlivňuje velikost deformace. Definice místa 

(promítnutí průniku rohů brzdicí drážky) nebyla dostačující k jednoznačné identifikaci 

měřené polohy. V okolí tohoto bodu dochází k značnému rozptylu naměřených hodnot, 

což ovlivňuje výsledky analýzy. Z tohoto důvodu některé hodnoty nemohly být 

zahrnuty do vyhodnocení a ve srovnávací tabulce jsou použity hodnoty, které 

odpovídají zkoušce ARGUS a simulaci AutoForm. Srovnání naměřených výsledků je 

uvedeno v tabulkách 5.15. a 5.16. Na obr. 5.36. až 5.39. je uvedena naměřená varianta 

A. 

Tabulka 5.15. Srovnání metod na zkušební krabičce A a B 

Stav A olejováno B neolejováno 

Místo odběru Tornádo Roh Tornádo Roh 

Číslo vzorku 248 254 241 247 

Argus ztenčení [%] 20,5 19,1 - - 

Autoform ztenčení [%] 15,8 9,8 16,4 11,6 

Výbrus ztenčení [%] 10,2 9,9 15,5 8,5 

 

Tabulka 5.16. Srovnání metod na zkušební krabičce C, D, a E 

Stav C 5,5 mm olejováno 
D  5,5 mm 

neolejováno 

E 10,7 mm 

neolejováno 

Místo odběru Tornádo Roh Tornádo Roh Tornádo Roh 

Číslo vzorku 233 236 ÷ 239 228 ÷ 229 230 259 261 

Argus ztenčení [%] - - 18,3 - - - 

Autoform ztenčení [%] 15,6 8,4 16,3 9,9 16,1 8,3 

Výbrus ztenčení [%] 7,7 8,7 21,3 13,1 9,4 10,3 
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Obrázek 5.36. Procentuální ztenčení zjištěné 

metodou ARGUS,248 a 254, Varianta A 

 

Obrázek 5.37. Procentuální ztenčení zjištěné 

metodou Autoform, 248 a 254, Varianta A 

 

Obrázek 5.38. Ztenčení zjištěné rastrovacím 

konfokálním mikroskopem na vzorku č. 248, 

tornádo, A 

 

Obrázek 5.39. Ztenčení zjištěné rastrovacím 

konfokálním mikroskopem na vzorku č. 254, roh, 

A 

Dílčí závěr: 

Zkoušky u mazaných a nemazaných výlisků byly prováděny při třech úrovních 

zdvihu 5,5 mm, 10,7 mm a úplný zdvih. Podle předpokladu nemazané výlisky praskaly 

při úplném zdvihu. Proto jsme zjišťovali mezní hodnotu zdvihu, kdy nenaolejované 

výlisky nepraskají. Hodnota byla určena kolem 10,7 mm výšky zdvihu. Naolejované 

výlisky nepraskaly ani při úplném zdvihu. 

Z tabulek 5.15. a 5.16. je patrná vyšší shoda (menší rozdíly) mezi 

experimentálně naměřenou tloušťkou (metalografický výbrus) a simulací zjištěným 

ztenčením plechu (simulace AUTOFORM) v místě rohu krabičky. Na ostré (tornádo) 

hraně hodnoty procentuálního ztenčení kolísají. 
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6 Závěr 

V diplomové práci se zabývám použitím nejzajímavějších vysokopevnostních 

ocelí k výrobě tvářených dílů při výrobě automobilových karoserií. V úvodní teoretické 

části jsou uvedeny jednotlivé technologie tváření, zejména pak hlubokého tažení. Dále 

zkoušky tvářitelnosti a jejich vyhodnocování, např. Limitní diagramy, kalíškovací 

zkouška a deformační analýza ARGUS. V přehledu jsou uvedeny hlavní skupiny ocelí 

používané k výrobě karosářských dílů a všechny tři generace AHSS. 

V práci se také zabývám potenciální aplikací materiálů DP500 pro vnější díly 

automobilové karoserie jako náhradu za např. současně používaný materiál HX180BD. 

Cílem diplomové práce bylo provést porovnání chování obou materiálů při reálné 

výrobě výlisků (model kalíšku a výlisek čtyř hranné nádoby s ostrou designovanou 

hranou). Porovnání se dělo především z hlediska průběhu ztenčení materiálu pomocí 

lisování v numerické simulaci s reálným lisováním zkušebního výlisku z oceli DP500 a 

HX180BD a vyhodnocení pomocí systém ARGUS a metalografického výbrusu na 

základě provedených zkoušek.  

V experimentální části diplomové práce pomocí kalíškovací zkoušky a zkoušky 

hlubokého tažení zaoblené krabice s čelní ostrou hranou bylo porovnáno skutečné a 

teoretické ztenčení tloušťky výlisku (metalografický výbrus ve srovnání s numerickou 

simulací AutoForm R6 a deformační analýzou ARGUS).  

U bodové deformační analýzy ARGUS byly vyhodnoceny hodnoty s velkým 

rozptylem, protože průměr jednotlivých bodů deformační sítě byl 1 mm a hodnoty 

zaoblení kalíšku se pohybovaly od R = 0,5 do R = 2,0 mm. Z tohoto důvodu naměřené 

hodnoty ztenčení velmi kolísají, pro další experimenty doporučuji použití jemnější 

deformační síťe pro detailnější popis deformace výlisku. Nelze stanovit, jednoznačný 

závěr, že materiál DP500 je z důvodu menší hodnoty rm/20 (Součinitel plastické 

anizotropie) více náchylný na ztenčování a tvorbu krčku v oblasti zaoblení než materiál 

HX180BD. Je vhodnější ztenčení kalíšku v kritických místech zaoblení stanovit 

pomocí simulačního programu AUTOFORM R6 nebo metalografického výbrusu. 

U numerické počítačové simulace AUTOFORM s rostoucím poloměrem tažníku 

klesá hodnota ztenčení. Při porovnání oceli DP500 s ocelí HX180BD v kritickém místě 

zaoblení, dosahuje ztečení velmi podobných hodnot. 
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Při srovnání ztenčení tloušťky na kritickém místě (zaoblení) kalíšku s 

experimentálně naměřenou tloušťkou (metalografický výbrus), simulací zjištěným 

ztenčením plechu (simulace AUTOFORM) a deformační analýzou ARGUS bylo 

zjištěno, čím je poloměr zaoblení tažnice větší, tím je rozptyl hodnot experimentu a 

simulace menší.  

Domnívám se, že pro R/tloušťka plechu < 1,0 poskytuje AutoForm údaje 

s větším rozptylem. Překvapivě, i když vážený průměr součinitele plastické anizotropie 

u materiálu DP500 je nižší než u materiálu HX180BD, procentuální hodnoty ztenčení 

na metalografickém výbrusu u obou materiálů jsou prakticky totožné. 

Z výsledků zkoušky hlubokého tažení zaoblené krabičky s čelní ostrou hranou 

(tornado) bylo porovnáváno skutečné a teoretické ztenčení tloušťky výlisku 

(metalografický výbrus versus numerická simulace AutoForm R6, deformační analýza 

ARGUS). Z výsledků je patrná shoda numerické simulace AutoForm s metodou 

metalografického výbrus v rohu krabičky (v poloměru zaoblení). Naproti tomu v oblasti 

tornádo (vrchol v podélné ose) hodnoty velmi kolísají. V případě dalších zkoušek, aby 

došlo k vyšší shodě se simulací, doporučuji změnu podmínek lisování např. definice 

mazání a jakosti povrchu, přidržovací tlak a změna tvaru výlisku. 

Protože ukazatelé tření, jako je mazání, drsnost a stav povrchu obou nástrojů 

nejsou dostatečně popsány je nutné je ke přesnění simulace lépe určit.  

K potvrzení možnosti náhrady materiálu HX180BD materiálem DP500 jsou 

nutné další zkoušky, aby to bylo možné statisticky potvrdit. Zejména je nutné zabývat 

se otázkou lepší definice referenční bodů pro měření ztenčení, aby bylo v budoucnu 

možné lépe srovnávat jednotlivé experimentální metody mezi sebou. 
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