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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

MERAVÝ, T. Řešení napjatosti a deformací při tažení výtažku z tenkého plechu za 

použití brzdicích žeber. Ostrava: Katedra mechanické technologie – 345, Fakulta strojní 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2010. 81 s. Bakalářská práce, vedoucí Čada, R. 

 

Bakalářská práce se zabývá řešením napjatosti a deformací tvarového výtaţku 

z tenkého plechu za pouţití brzdicích ţeber. V úvodu jsou popsány moţné technologie 

výroby výtaţku. Následuje experimentální vyhodnocování tvářitelnosti pouţitého plechu. 

Tvar a velikost přístřihu byly zkonstruovány třemi metodami (metody dle ČSN 22 7303, 

metody vyuţívající trajektorií maximálních smykových napětí a metod vyuţívající 

k sestrojení přístřihu model BSE v programu DYNAFORM 5.2) a následně porovnány. Na 

základě výsledků byl proveden finální návrh technologie výroby a ekonomický rozbor, 

která technologie výroby výtaţku bude pro daný díl nejvýhodnější. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

MERAVÝ, T. Solutionof Stress and Strainat Drawing of Stamping from Thin Sheet 

– metal with the Use of Draw Beads. Ostrava: Department of Mechanical technology –

 345, Faculty of mechanical Engineering, VŠB – Technical University of Ostrava, 2010, 

81 s. Bachelor thesis, supervisor Čada, R. 

Bachelor thesis is concerned with solution of stress and strainat drawing of 

stamping from thin sheet. Technologies, which are conceivable in the production of 

stamping, are defined in the introduction. Experimental evaluation of formability of used 

sheet is described below. Shape and size of blank were engineered by three methods 

(methods according to ČSN 22 7303, methods using trajectories of maximum shear 

tensions and methods using BSE model in DYNAFORM 5.2 programme for design of 

blank) and these methods are consequently compared. On account of the results was 

performed final suggestion of production technology and economic analysis, which 

technology of stamping production is optimal for given part. 
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Seznam pouţitých značek a symbolŧ 

A taţnost  [%] 

A největší rozměr výstřiţku [mm] 

A(x) taţnost ve směru x° vůči směru válcování plechu [%] 

A(0) taţnost ve směru 0° vůči směru válcování plechu [%] 

A(90) taţnost ve směru 90° vůči směru válcování plechu [%] 

a jmenovitá tloušťka plechu [mm] 

a0 počáteční tloušťka zkoušené tyče [mm] 

b šířka zkušebního vzorku [mm] 

bk konečná šířka zkoušené části zkušební tyče [mm] 

b0 průměrná počáteční šířka zkoušené části zkušební tyče [mm] 

b1 počáteční šířka uţší části zkušební tyče [mm] 

b2 počáteční šířka širší části zkušební tyče [mm] 

CX součinitel pevnosti ve směru x vůči směru válcování plechu [MPa] 

dr průměr zaoblení bočních stěn výtaţku [mm] 

E můstek (mezera mezi výstřiţky) [mm] 

F okamţité zatíţení zkušební tyče [N] 

F boční odpad  [mm] 

Fp síla přidrţovače [N] 

h hloubka výtaţku [mm] 

IE hloubka prohloubení při zkoušce  [mm] 

k  materiálová konstanta [MPa] 

L délka zkušební tyče [mm] 
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Li okamţitá měřená délka zkušební tyče po zatíţení zkušební tyče [mm] 

Lk konečná délka zkoušené části zkušební tyče [mm] 

L0 počáteční měřená délka zkušební tyče [mm] 

L1 počáteční měřená délka uţší části zkušební tyče [mm] 

L2 počáteční měřená délka širší části zkušební tyče [mm] 

𝛥L okamţité trvalé prodlouţení zkoušené části zkušební tyče [mm] 

max A80 maximální směrová hodnota taţnosti [%] 

max P maximální součinitel plošné anizotropie příslušné vlastnosti [%] 

max PA maximální součinitel plošné anizotropie taţnosti [%] 

max PRm maximální součinitel plošné anizotropie meze pevnosti [%] 

max P(Rp/Rm) maximální součinitel plošné anizotropie poměru smluvní 

 meze kluzu k mezu pevnosti [%] 

max Rm maximální směrová hodnota meze pevnosti [MPa] 

min A80 minimální směrová hodnota taţnosti [%] 

min P minimální součinitel plošné anizotropie příslušné vlastnosti [%] 

min PA minimální součinitel plošné anizotropie taţnosti [%] 

min PRm minimální součinitel plošné anizotropie meze pevnosti [%] 

min P(Rp/Rm) minimální součinitel plošné anizotropie poměru smluvní 

 meze kluzu k mezu pevnosti [%] 

min Rm minimální směrová hodnota meze pevnosti [MPa] 

n exponent deformačního zpevnění [     ] 

n počet kusů přístřihů nastříhaných z jedné tabule plechu [ks] 

PRm(x) součinitel plošné anizotropie meze pevnosti ve směru x° [%] 

PRp(x) součinitel plošné anizotropie smluvní meze kluzu ve směru x° [%] 
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P(Rp/Rm) součinitel plošné anizotropie poměru smluvní meze kluzu  

 k mezi pevnosti [%] 

p počet ks tabulí plechu potřebných na roční výrobu výtaţku [ks] 

pp měrný tlak přidrţovače [MPa] 

Q počet kusů výtaţků daného modelem vyrobených za rok [ks] 

Ra střední aritmetická odchylka od střední čáry profilu [µm] 

Rm pevnost v tahu [MPa] 

Rm(x) pevnost v tahu ve směru x° vůči směru válcování plechu [MPa] 

r součinitel normálové anizotropie [     ] 

rd poloměr zaoblení mezi dnem a boční stěnou výtaţku [mm] 

rx součinitel normálové anizotropie ve směru x° vůči směru válcováni [     ] 

Si plocha přístřihů [mm
2
] 

Sp účinná plocha přidrţovače [mm
2
] 

Sv celková plocha rozmístěných výstřiţků [mm
2
] 

sk konečná tloušťka zkoušené části zkušební tyče [mm] 

s0 počáteční tloušťka plechu [mm] 

η koeficient vyuţití materiálu [%] 

σ okamţité skutečné napětí [MPa] 

τ smykové napětí [MPa] 
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Úvod 

Strojírenství je a vţdy bylo neodmyslitelnou částí české ekonomiky. Výsledky 

strojírenství jsou rozhodující pro mnoho dalších oborů. Vzhledem k stále zvyšujícím se 

nárokům na produktivitu a kvalitu výroby je nutné zdokonalování stávajících technologií 

produkce. V současné době je rozhodujícím trendem snaha o neustálé zvyšování 

produktivity výroby současně se sniţováním materiálových a energetických nároků. 

Velkou váhu zde tvoří strojírenské tváření. 

Technologie tváření je hodně vyuţívána nejen ve strojírenství, ale také v oblastech 

stavebních, chemických a také ve spotřebním průmyslu nebo v hutní prvovýrobě 

(válcování, taţení, protahování, vytlačování apod.). Efektivita tváření spočívá ve vysoké 

produktivitě při malých nákladech na materiál a vysoké jakosti výrobků. 

Plošné tváření je jedna z mála technologií s minimálním odpadem a 

mnohostranným vyuţitím ve výrobě. Za předpokladu nízké zmetkovitosti v lisovnách jsou 

další důleţitou předností plošného tváření nízké výrobní náklady. Příčinou zmetků bývá 

často nedostatečná technologičnost případných výrobků, nesprávné navrhnutí přístřihů 

nebo překročení mezí tvářitelnosti materiálu. 

V posledních letech získala technologie plošného tváření nových rozměrů a to díky 

uţívání výpočetní techniky. Podporu počítačů dnes můţeme nalézt ve všech krocích 

výrobního postupu. Od návrhu výlisku, návrhu nářadí pro lisování, simulace výrobního 

procesu aţ po zhotovení nástrojů. Tento rozvoj vzniká snahou firem o co nejrychlejší 

dodání hotových výrobků na trh při co nejmenších nákladech na výrobu. K technické 

přípravě výroby, kterou pouţívá veškerá špička ve výrobě automobilů, jsou v dnešní době 

jiţ běţně vyuţívány různé druhy softwarů specializovaných na simulace a analýzy taţení. 

Nejrozsáhlejší jsou softwary fungující na principu metody konečných prvků (MKP). 

Největší výhodou MKP softwarů je moţnost ověření správnosti návrhu tvaru výrobku a 

lisovacích nástrojů. Případné úpravy se provádějí pouze v CAD/CAM modelu výrobní 

proces se simuluje. 

Bakalářská práce se zabývá řešením napjatosti a deformací tvarového výtaţku 

daného modelem s vyuţitím brzdicích ţeber. 
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1 Rozbor technologií taţení  [1, 2, 3, 4] 

Taţení plechů a pásů je technologický proces, při kterém vznikne z rovinného 

přístřihu plechu výtaţek nerozvinutelného tvaru. Výtaţky se vytvářejí v jednom nebo více 

krocích podle sloţitosti vyráběné součásti. Taţení se dělí podle výšky výlisku na taţení 

hluboké a taţení mělké. 

Táhnout je moţné se ztenčením stěny nebo bez ztenčení. Touto technologií vznikají 

výrobky rozmanitých tvarů. Můţeme vyrábět jak jednoduché rotační tvary tak hranaté a 

nesymetrické součásti. 

V současné době taţení dělíme na taţení bez ztenčení stěny a na taţení se 

ztenčením stěny. Dále můţeme dělit na taţení jednooperační a víceoperační při výrobě 

sloţitější součásti s velkým stupněm přetvoření. 

a)       b) 

Obr.1.1  Uspořádání tažného procesu: 

taţení bez ztenčení stěny, 

taţení se ztenčením stěny. 

1.1 Hluboké taţení [1, 2] 

Hluboké taţení patří k nejnáročnějším operacím plošného tváření. Při hlubokém 

taţení dochází k plastické deformaci v místě pod přidrţovačem a deformace na čele 

taţníku se zanedbává. Při taţení nástrojem v taţnici, dochází k tzv. tečení do 

trojrozměrného tvaru.  Přístřih je přidrţovačem drţen určitou silou. Na kov působí 

obrovské tlakové napětí přidrţovače, bez kterého by byl výtaţek silně vrásčitý. Vrásnění je 

jedna z nejčastějších vad u hlubokého taţení, můţe dojít k poškození taţnice a nepříznivě 
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působí na další části sestavy a na jejich funkci. Prevence a predikce vrásnění jsou velmi 

důleţité. V dnešní době existuje mnoho různých analytických a experimentálních přístupů, 

které pomáhají předvídat a zabránit vrásnění na přírubě. Mnoho důleţitých faktorů 

ovlivňuje proces hlubokého taţení, faktory můţeme rozdělit na materiálové, nástrojové, 

třecí a faktory vybavení. Důleţitými vlastnostmi materiálu jsou koeficient zpevnění (n) a 

anizotropie materiálu (R), která ovlivňuje průběh hlubokého taţení. Tření a mazání 

taţníku, taţnice a výtaţku je velice důleţité pro úspěšný proces hlubokého taţení. Na 

rozdíl od ohýbání kde je kov plasticky deformován v malé oblasti. Při taţení vzniká 

plastická deformace jen v malých oblastech. Velké oblasti výtaţku jsou deformované, ale 

pnutí je rozdílné v různých místech výtaţku. Jako výchozí bod se uvaţují tři místa 

procházející rozdílnými druhy deformace: plochy přístřihu, které ještě nejsou v dutině 

taţnice (příruba), plochy přístřihu, které jsou taţeny v dutině taţnice (stěna), oblast styku 

přístřihu a taţníku (dno). 

1.2 Taţení výtaţkŧ nerotačních tvarŧ [1, 2, 3] 

Na rozdíl od rotačních výtaţků dochází při hlubokém taţení hranatých součástí 

k napěťové nerovnosti podél taţné hrany a tím k nerovnoměrným deformacím. V rozích, 

které tvarem připomínají výseče válcových ploch rotačních nádob, dojde k plastické 

deformaci stejně jako u rotačních výtaţků a také ke shodě napětí. V rovných částech 

vznikne jenom napětí radiální stejné jako při ohýbání. 

 

Obr. 1.2 Stav napjatosti při tažení pravoúhlého výrobku 
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Vzhledem k nesymetrickému přetvoření podél obvodu je určení rozměrů a tvaru 

přístřihu sloţité. Rohový poloměr Rb u pravoúhlého nebo čtvercového tvaru výtaţku 

s rozměry a, b, c na obr. 1.2je nejhlavnější omezující faktor, toho jak hluboko můţeme 

táhnout výrobek jedním tahem. Jsou i další faktory, které ovlivňují maximální hloubku 

taţení, coţ je např. poměr mezi spodním poloměrem Rd a rohovým poloměrem Rb, 

minimální vzdálenost mezi rohovými poloměry, tvářecí rychlost a další. 

1.3 Určení velikostí přístřihŧ pro čtyřhranné výtaţky[2] 

Jsou tři moţnosti pro rozvinutí rohových zaoblení a všechny závisí na vztahu Rd a Rb.  

Pokud je      , tak je rádius přístřihu R rohových kontur z obr. 1.3 dán 

vztahem: 

  √  
                       (1.1) 

kde:      𝛥  

 h    výška výtaţku 

 𝛥     přídavek pro odstřihnutí 

       výška hotového výtaţku 

Některé hodnoty přídavků jsou uvedeny v tabulce 1.1 

Tab. 1.1 Přídavky na ostřiţení     𝛥  

číslo tahu 
  

  
   [  ] 

1 2,5 ÷ 7,0                  

2 7,0 ÷ 18,0                  

3 18,0 ÷ 45,0                  

4 45,0 ÷100                  



17 

       Obr. 1.3 Rozložená rohová zaoblení        Obr. 1.4Rozložená rohová zaoblení

  včetně rovné části Rd<Rb           včetně rovné části Rd= Rb 

Jestliţe Rd= Rb, poloměr přístřihu, tak poloměr rohových zaoblení z obr.1.4je dán 

vztahem: 

  √               (1.2) 

V uvedených případech jsou středy rádiusů R a Rb shodné. Vzhledem k tomu, ţe 

jsou stěny výtaţku zdeformované, pro výpočet rozměrů H přístřihu se pouţije vzorec: 

                    

 (1.3) 

Velikost stěn přístřihu pro obdélníkové výtaţky (obr. 1.3, 1.4) tímto výpočtem není 

dostačující, protoţe přechod mezi rohovými oblouky a stěnami bude ve výsledku tvořit 

trhliny. 

Proto je třeba změnit tvar přístřihu. Změna je zobrazena na obr. 1.5 a postupuje se 

podle následujících kroků: 

Taţený obdélník s rozměry a, b, 

Na kaţdé straně obdélníku se musí přidat hodnoty H, 

Ze středu poloměru Rb (bod O) se zakreslí kruţnice s rádiusem 

      . 
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Kde :          (
 

  
)
 

          (1.4) 

Sníţí se výška na kaţdé straně o následující hodnoty: 

                 
  

 
,     (1.5) 

                 
  

 
 .     (1.6) 

 

Hodnoty poloměrů Ra a Rb jsou určeny graficky. Rozdíl ploch se musí shodovat 

s přídavnými plochami. 

Při navrhování přístřihu je vhodné jej navrhnout do tvaru, který bude dělat rohy o 

něco vyšší neţ strany, protoţe taţnice je v rozích nejvíce opotřebovávána. Jestliţe se 

taţnice opotřebí, můţe dojít k tomu, ţe se výška výtaţku v rozích sníţí pod přípustnou 

hodnotu. Proto je zapotřebí uváţit přídavek na opotřebení. 

Obr. 1.5 Upravený přístřih obdélníkového výtažku 
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1.4 Procesní a geometrické parametry taţení hranatých výrobkŧ 

1.4.1 Určení mnoţství taţných operací [5] 

Při taţení hranatých, nerotačních výtaţků se obtíţně zjišťuje potřebný počet 

taţných operací, protoţe je ovlivňován mnoţstvím veličin, mezi které se řadí 

zejména: velikost výtaţku, tloušťka taţeného kovu, druh taţeného materiálu, velikost 

zaoblení v rozích R, poměr mezi velikostí zaoblení v rozích a délkou rovné části stěny 

výtaţku, šířka příruby výtaţku, velikost zaoblení u dna výtaţku, konstrukce a provedení 

taţidla, tvar přístřihu taţná rychlost, mazání a upnutí nástroje na lisu. 

Všechny tyto faktory můţou ovlivnit počet tahů a úspěch taţné operace. Ze všeho 

největší vliv má poloměr zaoblení v rozích Rb. Na něm přímo závisí výška výtaţku, které 

lze v prvním tahu dosáhnout. Roh čtvercovitého výtaţku je jediné místo, kde opravdu 

dochází k taţení. U válcovitého výtaţku vytvořeného z rohů čtvercovitého výtaţku 

můţeme uvaţovat redukce podobně jako u taţení válcovitého tvaru. Dosaţitelná redukce je 

u čtvercovitého tvaru podstatně větší, protoţe materiál uniká do stěn výtaţku, které se 

pouze ohýbají. Pokud nejde výtaţek vyrobit v jedné operaci, tak se redukce u hranatých 

částí volí přibliţně stejné a to kolem 60% ÷ 65% dle materiálu. Hodnoty maximální 

dosaţitelné výšky během prvního tahu jsou uvedeny v tab. 1.2, ale vycházíme pouze ze 

zaoblení v rozích a ostatní činitelé nejsou tabulce uvedeni.  

Tab. 1.2 Závislost maximální výšky hranatého výtaţku dosaţitelné v prvním tahu 

na velikost zaoblení v rozích výtaţku. 

Velikost zaoblení Rb [mm] Maximální výška výtaţku h [mm] 

Méně ÷ 5 8 Rb 

5 ÷10 7 Rb 

10 ÷13 6 Rb 

13 ÷ 19 5 Rb 

19 ÷ více 4 Rb 
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1.4.2 Určení taţného součinitele [8, 9] 

Součinitel taţení pro symetrické pravoúhlé výtaţky 

Součinitel taţení se určuje podobně jako u rotačních výtaţků a jde určit z rohového 

zaoblení výtaţku: 

  
  

  
[  ]         (1.7) 

Kde : R0 – redukovaný rádius přístřihu, 

 Rb – rádius v rohu výtaţku. 

Celkový taţný součinitel 

                        (1.8) 

 U ocelových hlubokotaţných plechů m1 = 0,25 ÷ 0,4. Pokud je součinitel taţení pro 

první tah m1> 0,75 u ocelových hlubokotaţných plechů, můţeme táhnout bez přidrţovače. 

V případě víceoperačních taţení se volí: m2 ÷ mn = 0,6 pro ocelové hlubokotaţné plechy 

t0 = 0,5 ÷ 2 mm o délce stran 25 ÷ 900 mm.  

1.5 Nepravidelné výtaţky[9] 

Taţný součinitel pro nesymetrické pravoúhlé výtaţky se určí s přihlédnutím k místu, kde 

deformace stěny a poměrná hloubka výtaţku dosahují maximální hodnotu např. pro 

nepravidelný výrobek obr. 1.6 se stanovuje taţný součinitel dle vztahu: 

   
    

  
 

Kde: D0 – redukovaný průměr přístřihu, 

 Rb – rádius v rohu výtaţku. 

Průměr přístřihu se stanový dle:  (1.9) 

D0=2 √Rb
2+2 Rb h 0,85 Rb Rd  0,14 Rd

2 

Obr. 1.6 Nepravidelný výtažek  
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1.5.1 Poloměry zaoblení na taţných hranách[5, 7] 

 U taţnic pro nerotační výtaţky se pro zjištění vhodné hodnoty taţného poloměru 

pouţívá: 

                    (1.10) 

Pouţijeme-li větší poloměr, tak se namáhání kovu sníţí, ale nastane nadměrné zvlnění 

okraje přístřihu. Naopak při malém poloměru je kov namáhán více, ale okraje přístřihu 

zůstanou více rovné. 

1.5.2 Určení taţné vŧle [5, 8] 

Taţné vůli se rovná tloušťka materiálu. Jestliţe počítáme vůli pro první tahy, tak se 

pouţívá 1,1 násobek tloušťky. Větší taţná vůle se pouţije v rozích u posledního taţidla, 

aby byl výtaţek v rozích pěvný a materiál méně zeslabený. 

 Taţná mezera v podélné stěně:                   (1.11) 

Taţná mezera v rozích:                    (1.12) 

1.5.3 Určení taţné síly [4, 5, 6] 

Z velikosti taţné síly pro nesymetrické výtaţky určíme jak vhodný lis, tak maximální 

velikost síly, kterou můţeme táhnout, aniţ by došlo k vytrţení dna výtaţku. Velikost taţné 

síly, při které jiţ dojde k vytrţení dna, se vypočítá stejně jako u rotačního výtaţku a to: 

                      (1.13) 

Výsledek porovnáme se skutečnou velikostí taţné síly a uváţíme moţnosti taţení. 

Výpočet taţné síly pro obdélníkový výtaţek: 

Při výpočtu je třeba rozlišovat sílu potřebnou k tváření přímé části stěny výtaţku, která je 

jenom ohýbána a sílu potřebnou k tváření rohové části, kde nastává vlastní taţení. 

 Pro 4 rohy je velikost taţné síly: 

                        (1.14) 

 Pro přímé části stěn výtaţku: 

                     (1.15) 
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 Celkovou velikost taţné síly získáme součtem: 

                                 (1.16) 

Kde : Ft   taţná síla     [N], 

 t   tloušťka taţeného plechu   [mm], 

 Rm   pevnost taţeného materiálu v tahu  [MPa], 

 L   součet délek přímých částí stěn výtaţku [mm], 

 c1, c2   součinitelé pro výpočet taţné síly  [   ]. 

Velikosti součinitelů pro výpočet taţné síly c1, c2 je závislá na provedení taţidla, druhu 

materiálu a druhu mazání. 

hodnota součinitele c1 je 0,5÷2 (pro mělké taţení c1 = 0,5 a pro vysoké výtaţky kdy 

h > (5÷6)  Rb je c1 = 2) 

hodnota součinitele c2 se určuje z rozsahu 0,2÷1 (při nulovém přidrţovacím tlaku: 

c2 je 0,2, při malých rádiusech a normálním tlaku c2 je 0,3 a při nedostatečné vůli a 

velkém přidrţovacím tlaku c2 je 1. 

Celková taţná síla (při pouţití přidrţovače a vyhazovače) 

              [N]      (1.17) 

Kde : Ft – taţná síla  [N],   

  Fp – přidrţovací síla [N], 

  Fv – vyhazovací síla [N]. 

Výpočet síly sloţitějšího výtaţku 

  Při výpočtu těchto sil se zpravidla vychází z předpokladu, ţe k taţení 

dochází v rozích a v rovných částech k ohybu. Potom závislost pro určení taţné síly je: 

                [N]      (1.18) 

Kde :  F0 – síla, která je potřeba na ohyb rovných stěn s ohledem na tření, 

 k0 – 1,1 ÷ 1,2 – opravný koeficient, 
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 Ft – síla, která je potřeba k vytaţení poloměru zaoblení s ohledem na tření a ohyb. 

                         [N]    (1.19) 

Síla, která je potřeba na ohyb rovných stěn: 

           [N]       (1.20) 

Kde : L – délka rovných částí výtaţku [mm], 

    – napětí vznikající odporem materiálu proti ohybu na taţné hraně.  

   
  

  
   
  

     [MPa]     (1.21) 

1.6 Taţné nástroje [10, 11] 

Při konstruování taţného nástroje je potřeba rozlišit taţný nástroj pro první 

operace a taţidla pro následné tahy. Dle počtu a druhu operací se taţné nástroje rozdělují 

na: nástroje jednoduché, nástroje postupové (dvě a více operací jdoucí za sebou), nástroje 

sloučené (slučují operace stejného druhu, které jsou prováděny současně při jednom zdvihu 

na jednom nástroji), nástroje sdruţené (sloučení operací různých druhů). 

Dále se nástroje dělí podle přidrţovač na : nástroje s přidrţovačem a nástroje bez 

přidrţovače. U nástrojů bez přidrţovače jsou činnými částmi: taţník a taţnice, při uţití 

nástroje s přidrţovačem je další činnou částí přidrţovač.  

1.6.1 Taţníky[1, 10] 

Taţníky mají tyto funkční části: čelo, plášť taţníku a zaoblený přechod mezi nimi. 

Konstruují se jako celistvé (obr. 1.7 a) nebo jako vloţkované (obr. 1.8). Vloţkování je 

prováděno na válcové části nebo na taţné hraně. Válcová část je vloţkována zdrsňujícími 

vloţkami v případě je-li nutné zvýšení tření kvůli sníţení mezního součinitele tření. 
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a)    b) 

Obr. 1.7 Možnosti zavzdušnění výtažku: 

a) klasické provedení, 

b) způsob odvzdušnění taţníku pro taţení se zeslabením stěny. 

Sejmutí výtaţku z taţníku usnadníme tak, ţe taţník opatříme odvzdušňovacím 

otvorem na odstranění vakua, které se tvoří při snímaní výtaţku. U klasických nástrojů se 

provádí pomocí otvoru vyvrtaného v taţníku (obr. 1.8 a). Pokud není moţnost zeslabit 

taţník odvzdušňovacím otvorem, tak se vyrobí taţník kuţelový, na kterém je moţné na 

jeho povrchu vytvořit zavzdušňující rýhu. (obr. 1.8 b). 

 

 

 

 

 

 

a)   b)   c)   d) 

Obr. 8. Konstrukční provedení tažníků(Vkládané části velkých tažníku se lepí, pájí, 

šroubují): 

a, b – taţníky určené pro menší průměry výtaţků, 

c, d – taţníky určené pro průměry větší (vloţkované). 
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1.6.2 Taţnice [1, 10] 

Konstruují se jako celistvé nebo vloţkované. U vloţkovaných taţnice je 

vloţkována pouze taţná hrana. Vloţky se zhotovují z nástrojových ocelí, slinutých karbidů 

nebo keramických materiálů. Vloţky se lisují s předpětím do taţnic. Předpětí se zajišťuje 

ochlazením vloţky nebo ohřevem taţnice. 

Funkční otvor taţnice bývá proveden různými způsoby, tvar otvorů taţnic závisí na 

druhu výtaţku a na způsobu jeho odstranění z taţnice. Na obr. 1.9 a) je taţnice výtaţek, 

který je vracen na taţnici a následně je setřen z taţníku. Na obr. 1.9 b) se výtaţek propadne 

pod nástroj, dále je setřen ostrou hranou nebo stěračem a obr. 1.9 c) zobrazuje konstrukci 

taţnice pro 2. a další tahy, výtaţek je vracen nad taţnici. 

 

   a)     b)    c) 

obr. 1.9 Vybrané tvary tažnic. 

1.7 Návrh vhodné zpŧsobu výroby výtaţku z tenkého plechu [9] 

Hydromechanické taţení 

Patří mezi nekonvenční technologie tváření plechu. V konvenčním procesu 

hlubokého taţení je výstřiţek tvarován do duté části za pomoci taţníku, taţnice a 

přidrţovače. Při hydromechanickém hlubokém taţení je taţnice nahrazena kapalinou. U 

tvarově sloţitějších součástí nastává výrazné sníţení počtu operací. Tedy výrobní náklady 

na nástroj pro hluboké taţení součástí s konečnou geometrií mohou být niţší ve srovnání 

s konvenčními nástroji pro hluboké taţení. Během hydromechanického procesu hlubokého 

taţení není přístřih taţen do taţnice jako při konvenčním procesu hlubokého taţení, ale 

namísto toho je tlačen kapalinou naplněné komory. 
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obr. 1.10 Nástroj pro hydromechanické tažení  

Tlak v komoře s kapalinou se zvyšuje, kdyţ se taţník ponořuje, coţ způsobuje, ţe 

se plech pohybuje proti taţníku. Díky tomuto jevu je moţné dosáhnout při taţení i ostrých 

rohů, protoţe kapalina tlačí plech ve směru normály. 

Taţení prosté 

Jedná se o taţení, při kterém nedochází ke změně tloušťky materiálu. Prosté taţení 

je taţení bez pouţití přidrţovače (obr.1.11), které se pouţívá u nízkých a tvarově 

jednoduchých výtaţků, taţení z poměrně tlustého materiálu. Taţidla bez přidrţovače jsou 

levná, z hlediska konstrukce jednoduchá a provozně spolehlivá. Avšak redukce při taţení 

musí být poměrně malá, protoţe jinak hrozí zvlnění okraje taţeného přístřihu. 

 

obr. 1.11 Prosté tažení 

taţník 

  přístřih 

 taţnice 
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Taţení s přidrţovačem  

(obr. 1.12), je obdobný způsob taţení jako taţení prosté s tím rozdílem, ţe je 

pouţit přidrţovač, díky kterému lze táhnout i hlubší výtaţky ze ztenčením stěny. Bez 

většího vzniku vln (pro tuto technologii jsou vhodné jednočinné a dvoučinné lisy). 

 

     taţník 

     přidrţovač 

     plech 

     výtaţek 

     taţnice 

obr. 1.12 tažení s přidržovačem 

Taţení s brzdící lištou 

Taţení vhodné pro symetrické rotační výtaţky, kde jsou po celém obvodu stejné 

napěťové poměry. Při taţení výtaţků nesymetrický tvarů hrozí kritické níţení tloušťky 

stěny, v horším případě aţ utrţení dna výtaţku.  

Taţení s brzdícími ţebry 

Taţení vhodné pro sloţitější výtaţky, ve kterých je zapotřebný zbrzdit tok 

materiálu, aby se zamezilo vzniku vln v daných místech. 

1.7.1 Zhodnocení vhodného zpŧsobu výroby 

Při taţení zadaného modelu je vhodné vyuţít technologií hlubokého taţení 

s přidrţovačem, aby se zamezilo vzniku zvlnění. Uţití brzdicích ţeber je tématem, kterým 

se tato práce zabývá, a proto výsledné zhodnocení získáme simulacemi v programu 

DYNAFORM 5.2 na konci práce. 
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2  Experimentální vyhodnocení tvářitelnosti pouţívaného 

plechu[12, 13, 14] 

Zdali chceme zajistit spolehlivou výrobu dle stanovené jakosti, musíme znát kromě 

poţadovaných vlastností hotového výtaţku také vlastnosti a vhodnost plechu k hlubokému 

taţení. K zjištění materiálů k tváření je mnoho zkoušek. 

Zkoušky tvářitelnosti plechů můţeme rozdělit do dvou skupin: 

Základní zkoušky, 

Napodobující zkoušky. 

2.1.  Základní zkoušky tvářitelnosti plechŧ 

Mezi základní normalizované zkoušky patří zkouška tahová, zkoušky tvrdosti, 

mikrostruktury a mikročistoty, stavu a jakosti povrchu, chemický rozbor, rentgenografická 

difrakce, atd. Nejrozšířenější základní normalizovaná zkouška je tahová. 

2.1.1. Experimentální stanovení chemického sloţení[12] 

Z plechové tabule (tab. 2.1) z oceli 11 305.21 byly nastříhány obdélníkové tabulky 

o hmotnostech 200 g. Ke stříhání bylo pouţito ručních pákových nůţek v laboratoři 

katedry mechanické technologie fakulty strojní VŠB - TU Ostrava. 

Tab. 2.1  Tabule plechu pouţitá pro experimentální vyhodnocení tvářitelnosti. 

Polotovar Materiál Číslo tavby Číslo svitku 

P 0,9 x 1000 - 2000  ČSN 42 6312.32 11 305.21 48 456 48 45813/6 

 

Odběr vzorků pro chemickou analýzu se provedl ve Výzkumném ústavu hutnictví 

ţeleza v Dobré s ohledem na ČSN 42 1210. Rozbor chemického sloţení plechu by 

proveden také ve VÚHŢ v Dobré dle ČSN 42 0510 ÷ ČSN 42 0526. 

Ocel 11 305.21 (DC04) dle ČSN 41 1305 je vhodná pro velmi hluboké taţení a je 

speciálně uklidněná kyslíková. 

Chemické sloţení plechu vyráběného z oceli 11 305.21 je uvedeno v tabulce 2.2. 

Výsledky rozborů chemického sloţení plechu, které jsou uvedeny v tabulce 2.3, dokazují, 

ţe plech vyhovuje ČSN 41 1305. 
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Tab. 2.2  Chemické sloţení oceli 11 305.21 dle ČSN 41 1305 

Označení oceli  
C 

[hm  %] 

Mn 

[hm  %] 

P 

[hm  %] 

S 

[hm  %] 

Al 

[hm  %] 

11 305.21 max. 0,07 max. 0,40 max. 0,025 max. 0,025 max. 0,025 

 

Tab. 2.3  Výsledky rozboru chemického sloţení plechu z oceli 11 305.21 

 

2.1.2  Experimentální stanovení jakosti a stavu povrchu plechu[12] 

První doplňkovou číslicí za číslem rozměrové normy se vyjadřuje jakost povrchu 

plechu. 

Plech z oceli 11 305.21 by měl splňovat jakost povrchu s ohledem na 

ČSN 42 6312.32. Povrch plechové tabule byl hodnocen dle ČSN 42 0127. Charakter chyb 

(např. jizev, prohloubenin, pórů, atd.) byl kontrolován s pomocí lupy při desetinásobném 

zvětšení.  

Doplňková číslice 3 za číslem normy označuje, ţe jizvy, pórovitost, prohloubeniny, 

vyvýšeniny a poškrábání jsou dovoleny výjimečně, přičemţ jejich hloubka nesmí 

v ţádném místě přesáhnout 
 

  
 tolerance tloušťky plechu, počet chyb nemůţe překročit 5 na 

1 m délky a ţádná jednotlivá chyba nemůţe překročit maximální plochu 3 mm
2
. Náběhové 

zbarvení je povolené do vzdálenosti 30 mm od okraje plechu. Zbarvení od válcovací 

emulze ani deformační čáry jsou zakázány.  

C 

[hm  %] 
Mn[hm  %] Si[hm  %] 

P 

[hm  %] 

S 

[hm  %] 
Cr[hm  %] 

Ni 

[hm  %] 

As 

[hm  %] 

0,061 0,270 0,010 0,018 0,019 0,038 0,039 0,020 

Pb[hm  %] Cu[hm  %] 
Al nevázaný 

[hm  %] 

Al celkem 

[hm  %] 
O [hm  %] Ni [hm  %] 

0,061 0,270 0,010 0,018 0,019 0,039 
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Jakost povrchu z obou stran daného plechu vyhovuje poţadavkům dle 

ČSN 42 0127. 

Stav povrchu plechu je vyjádřen druhou doplňkovou číslicí za číslem rozměrové 

normy. O stavu povrchu informuje hodnota Ra, tj. střední aritmetická odchylka od střední 

čáry profilu. 

Stav povrchu plechu byl zkontrolován pomocí všech zkušebních vzorků. Na 

kaţdém vzorku byla oboustranně změřena drsnost. Změřená aritmetická úchylka profilu Ra 

se pohybovala v rozmezí 0,80 m aţ 1,00 m, tzn. stav povrchu je nelesklý (tzn. matný) 

po celé ploše od lehce zdrsněných válců. 

Povrch plechu tedy splňuje poţadavky s ohledem na ČSN 42 0127, kde pro druhou 

doplňkovou číslici ČSN 42 6312.32 je dán přípustný rozsah Ra nad 0,63 m ÷ 2,00 m. 

2.1.3  Experimentální stanovení mechanických vlastností tahovou zkouškou 

Zkouška tahem byla provedena s ohledem na ČSN EN 10002-1. Z plechové tabule 

byly ve firmě TATRA, Kopřivnice na ručních tabulových nůţkách nastříhány zkušební 

vzorky – tabulky o rozměrech 300 mm  400 mm natočených ve třech směrech 0°, 45° a 

90° vůči směru válcování. Odběr zkušebních vzorků byl proveden s ohledem 

na ČSN EN ISO 377. Tato norma informuje o umístění a přípravu zkušebních vzorků 

pro mechanické zkoušení. Připravené vzorky následně slouţily jako polotovary pro výrobu 

zkušebních těles – plochých zkušebních tyčí. Rozměry plochých zkušebních tyčí byly 

v souladu s ČSN EN 10002-1 (obr.2.1). 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1  Plochá zkušební tyč pro zkoušku tahem 
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Vyhodnocení mech. vlastností, tj. smluvní meze kluzu Rp 0,2, taţnosti A80 a pevnosti 

v tahu Rm bylo provedeno zkouškou jednoosým tahem v souladu s ČSN EN 10002   1 

v laboratoři katedry mechanické technologie fakulty strojní  VŠB - Technické Univerzity 

Ostrava na zkušebním trhacím stroji s ručním ovládáním ZD 40. 

Smluvní mez kluzu Rp 0,2 byla odvozena z tahového diagramu grafickou metodou 

v souladu s ČSN EN 10002-1. Pro výpočet taţnosti A80 se po přetrhnutí zkušební tyče 

posuvným měřítkem naměřila její konečná délka Lk. Směrové hodnoty vlastností plechu 

byly vypočítány aritmetickým průměrem ze tří naměřených hodnot. 

Mechanické vlastnosti zvoleného ocelového plechu jsou vyobrazeny v tab. 2.4. 

Zjištěné směrové a střední hodnoty vlastností plechu jsou vyobrazeny v tab. 2.5. 

Tab. 2.4  Hodnoty mech. vlastností plechu z oceli 11 305.21 

Označení oceli Rp 0,2[MPa] Rm [MPa] A80 (90) [min· %] 

11 305.21 max. 215 290 ÷ 360 36 

 

Tab. 2.5  Zjištěné směrové a střední hodnoty mech. vlastností plechu 

Mechanické 

vlastnosti 

Úhel vzhledem ke směru válcování Střední 

hodnota 0° 45° 90° 

Rp 0,2  [MPa] 198,6 210,4 202,6 205,5 

Rm  [MPa] 329,2 340,3 318,6 332,2 

Rp 0,2/Rm  [   ] 0,603 0,618 0,635 0,619 

A80  [%] 33,20 29,30 29,40 30,30 

 

Zkouška jednoosým tahem podle ČSN EN 10002-1 ukázala, ţe se mechanické 

vlastnosti zkušebních vzorků z oceli 11 305.21 zařazují do oblastí směrných hodnot. 

Norma ČSN 41 1305 pro danou ocel 11 305.21 (DC04) vyţaduje hodnotu taţnosti ve 

směru 90° vůči směru válcování plechu minimálně 36 %. Tomuto poţadavku zkoušený 

plech nevyhovuje (tab. 2.5). 
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2.2  Napodobující zkoušky[12] 

Ocelový plech je při taţení podroben značným stavům napjatosti a deformací, 

a proto tvářitelnost plechu nelze zobrazit jedním všeobecným ukazatelem. Je však moţnost 

ji kontrolovat ve dvou polohách komplexního procesu plastické deformace, tj. při vypínání 

a při hlubokém taţení. K tomuto účelu je vyvinuta mnoho zkoušek, které napodobují buď 

některou z konkrétních technologií, nebo modelují stavy napjatosti, odpovídající některé ze 

zmíněných poloh nebo jejich kombinace. 

Mezi nejrozsáhlejší napodobující zkoušky patří zkouška hloubením podle 

Erichsena, kalíškovací, Engelhardta – Grosse, hydraulická, klínová, Fukui, Siebela –

 Pompa atd. 

V ČR se nejčastěji jako napodobující zkouška pro hodnocení tvářitelnosti plechů 

pouţívá zkouška hloubením dle Erichsena s ohledem na ČSN 42 0406. Další rozšířená 

zkouška je Engelhardtova kalíškovací. 

Vyhodnocení o vhodnosti zkoušeného plechu pro taţení hlubokých výtaţků závisí 

na tom, do jaké míry mechanické schéma deformace při dané napodobující zkoušce 

odpovídá mechanickému schématu deformace při hlubokém taţení daného výtaţku. 

2.2.1 Experimentální zkouška hloubením dle Erichsena 

Kritériem tvářitelnosti u zkoušky hloubením dle Erichsena je velikost dosaţeného 

prohloubení IE[mm] v okamţiku vzniku průchozí praskliny. Tato zkouška je pouţívána, 

protoţe je jednoduchá, rychlá a nenáročná na přípravu vzorků. Hodnoty IE ovšem leţí 

v poměrně úzkém intervalu pro různé jakosti plechu, dochází proto k častějším chybám 

v průběhu měření. 

Ve firmě TATRA, a. s., Kopřivnice bylo na ručních nůţkách NTE 2000/2,5-B 

z tabule plechu (tab. 2.1) nastříháno dle ČSN EN ISO 377 pět čtvercových zkušebních 

těles o straně 100 mm. Průměrné tloušťky zkušebních těles byly stanoveny s přesností 

na 0,01 mm jako aritmetické průměry z pěti měření mikrometrickým šroubem  

0-25/0,01 mm dle ČSN 25 1451. 

Zkoušky hloubením byly provedeny v laboratoři Katedry Nauky o kovech fakulty 

metalurgie VŠB – TU Ostrava na přístroji E – 1, který je kontrolován dle ČSN 42 0406. Při 
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všech zkouškách byl pouţit taţník s oblým zakončením průměru 20 mm a taţnice s dírou o 

průměru 27 mm. 

Na počátku kaţdé zkoušky byly obě strany zkušebního tělesa natřeny plastickým 

mazivem, tj. mazacím tukem, který obsahuje minimálně 6 hm· % lupínkového grafitu. 

Dále u kaţdého čtvercového tělesa bylo provedeno jedno prohloubení v místě jeho středu. 

Rychlosti posuvů taţníku byli dodrţeny v rozmezí 5 ÷ 20 mm/min, dle ČSN 42 0406. 

Kaţdá zkouška byla ukončena ve chvíli, kdy vznikla průchozí prasklina v prohloubení. 

Hloubky prohloubení byly měřeny pomocí posuvné a noniové stupnice měřícího přístroje 

s přesností na 0,05 mm. 

Naměřené hodnoty zkoušky hloubením dle Erichsenav s ohledem na ČSN 41 1305 

jsou uvedeny v tab. 2.6 Výsledné hodnoty zkoušek hloubením plechů z oceli 11 305.21 

tloušťky 0,9 mm dle Erichsena jsou vyobrazeny v tab. 2.7. 

Tab. 2.6 Hodnoty zkoušky hloubením dle Erichsena oceli 11 305.21 

Jmenovitá tloušťka plechu a Prohloubení IE 

0,9 mm 10,4 mm 

Tab. 2.7 Výsledky zkoušek hloubením dle Erichsena 

Číslo měření 
Číslo vzorku 

1 2 3 4 5 

1 0,92 0,92 0,91 0,91 0,91 

2 0,92 0,92 0,92 0,91 0,91 

3 0,91 0,92 0,91 0,91 0,91 

4 0,91 0,92 0,92 0,91 0,90 

5 0,92 0,92 0,92 0,91 0,90 

Střední tloušťka 

plechu 
0,92 0,92 0,92 0,91 0,90 

IE 10,9 10,8 10,9 10,9 10,7 

Střední tloušťka tabule plechu:                                                                          a  = 0,91 mm 

Střední hodnota vzniklého prohloubení:                                                          IE  = 10,8 mm 
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2.3  Nekonvenční kritéria hodnocení tvářitelnosti plechŧ[12, 13, 14] 

Tvářitelnost je schopnost tvářeného tělesa být plasticky deformovatelné 

za obecných podmínek tváření bez porušení celistvosti materiálu. 

Pro tvářitelnost kovů je moţné pouţít dvě definice: 

Tvářitelnost kovů je velikost deformace, kterou kov snese bez částečného , nebo 

úplného porušení celistvosti při dané rychlosti a teplotě deformace. 

Tvářitelnost kovů je stupeň deformace při jednotlivých krocích zpracování kovů 

tvářením, který nevyvolává na konečném výlisku neţádoucí jevy (vznik prasklin, lom, 

atd.). 

Mezi nekonvenční kritéria hodnocení tvářitelnosti plechů patří součinitel plastické a 

plošné anizotropie a exponent deformačního zpevnění. Dle těchto kritérií je moţné 

stanovení tvářitelnosti plechu pro konkrétní tvar výtaţku i lepší zatřídění plechů s ohledem 

na tvářitelnost. 

Zvolení optimální orientace polotovaru při nástřihu a v tvářecím nástroji je moţná 

díky zohlednění anizotropie mechanických vlastností materiálu do kritérií hodnocení 

tvářitelnosti. Zvolení optimální orientace je zejména důleţitá u nesymetrických a 

nepravidelných tvarů výtaţků. 

2.3.1  Plošná anizotropie mechanických vlastností plechŧ[12] 

Plošná anizotropie je směrová závislost mechanických a fyzikálních vlastností 

v rovině plechu vzhledem ke směru válcování. Vzniká jako důsledek krystalografické 

textury, které jsou spojeny s výrobními a metalurgickými podmínkami výroby plechů. 

Pro vyhodnocování vhodnosti plechu k hlubokému taţení je třeba vzít v úvahu 

plošnou anizotropii těchto mechanických vlastností: meze kluzu taţnosti, pevnosti v tahu a 

kontrakce. Dále také exponentu deformačního zpevnění, součinitele plastické anizotropie a 

maximálního rovnoměrného prodlouţení. 

Při zjišťování plošné anizotropie jsou potřeba výsledky tahových zkoušek 

zkušebních tyčí, odebraných z plechu ve směrech 0°, 45° a 90° vůči směru válcování. Pro 

zjištění anizotropie se pouţívají ploché zkušební tyče s rozměry dle ČSN EN 10002-1. 

Vyhodnocení součinitelů plošné anizotropie se provádí s ohledem na  ČSN 42 0437. 
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Plošná anizotropie mechanických vlastností se vyjadřuje pomocí součinitelů plošné 

anizotropie podle následujících vztahů: 
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Kde :  P[   ] součinitel plošné anizotropie příslušné mechanické vlastnosti, 

  x[°] úhel zvoleného směru v rovině plechu vůči směru válcování, 

  0[°] úhel orientace odpovídající směru válcování. 

Pro úplnost popisu průběhu anizotropie plechu je vhodné pro jednotlivé 

mechanické hodnoty spočítat maximální součinitele plošné anizotropie podle vztahů: 
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Kde : max P- maximální součinitel plošné anizotropie příslušné mechanické 

vlastnosti, max Rp 0,2, max Rm, max Rp 0,2/Rm, max A80- maximální směrová hodnota 
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smluvní meze kluzu, pevnosti v tahu, poměru smluvní meze kluzu k pevnosti v tahu 

a taţnosti, min Rp 0,2, min Rm, min Rp0,2/Rm, min A80- minimální směrová hodnota smluvní 

meze kluzu, pevnosti v tahu, poměru smluvní meze kluzu k pevnosti v tahu a taţnosti. 

Ze zjištěných hodnot mechanických vlastností (tab. 2.5) plechu z oceli 11 305.21 

byly dle rovnic (2.1) ÷ (2.4) vypočítány hodnoty součinitelů plošné anizotropie 

mechanických vlastností plechu. Vypočítané hodnoty jsou uvedeny v tab. 2.8. 

Tab. 2.8  Hodnoty součinitelů plošné anizotropie mechanických vlastností  

koeficient 
směr 

0° 45° 90° 

 xPRp   [%] 0,00 5,94 2,01 

 xPRm   [%] 0,00 3,37 –3,16 

 xRRP )/( mp   [%] 0,00 2,49 5,31 

 xPA
  [%] 0,00 –11,75 –11,45 

 

Pro úplnost popisu průběhu anizotropie plechu byly spočítány maximální 

součinitelé plošné anizotropie dosazením maximální a minimální hodnoty do rovnic 

(2.5) ÷ (2.8). Hodnoty maximálních součinitelů jsou vyobrazeny v tab. 2.9. 
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Tab. 2.9  Maximální součinitelé plošné anizotropie plechu 

Maximální součinitel plošné anizotropie Ocel 11 305.21 

pmax PR
  [%] 5,94 

mmax PR   [%] 6,74 

)/(max mp RRP
  [%] 5,31 

PAmax   [%] 13,31 

2.3.2  Plastická anizotropie[12] 

Normálová anizotropie plechů vyjadřuje nerovnoměrnost mechanických vlastností 

v rovině plechu oproti mechanickým vlastnostem ve směru kolmém na rovinu plechu, 

tzn. ve směru tloušťky. Normálová anizotropie plastické deformace se ve směru x (0°, 45°, 

90°) vůči směru válcování plechu vyjadřuje bezrozměrným číslem [–] součinitelem 

plastické anizotropie rx, který je dán vztahem:  
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  [   ]     (2.9)  

Kde : sb ,   logaritmické deformace ve směru šířky a tloušťky, 

000 ,, sbL   počáteční délka, šířka a tloušťka zkoušené části zkušební tyče, 

kkk ,, sbL  konečná délka, šířka a tloušťka zkoušené části zkušební tyče. 

Součinitel plastické deformace udává odolnost plechu proti ztenčování stěny 

v průběhu taţení. Čím je velikost hodnoty součinitele vyšší, tím je plech odolnější proti 

ztenčování a tím více je vhodný k taţení hlubokých výtaţků. 

Jako kritérium tvářitelnosti plechu se pouţívá hodnota váţeného průměru 

součinitele plastické anizotropie podle vztahu: 

 90450 2
4

1
rrrr 

   [   ]     (2.10) 
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Kde : 90450 ,, rrr - součinitelé plastické anizotropie ve směrech 0°, 45°, 90° vůči 

směru válcování plechu. 

Cípovitost výtaţků je hodnocena dle stupně plošné anizotropie součinitele plastické 

anizotropie Δr v souladu s ČSN ISO 10113: 

 90450 2
2

1
rrrΔr 

   [   ]    (2.11)  

Je-li 0Δr , cípy se tvoří ve směrech 0° a 90° vůči směru válcování plechu, 

tj. ve směrech maximální hodnoty součinitelů rx. Je-li 0Δr , cípy se tvoří ve směrech 

+45° a –45° vůči směru válcování. Je-li 0Δr , cípy nevznikají. 

Čím je hodnota r  vyšší a čím je hodnota Δr  niţší (nejlépe nulová), tím je plech 

odolnější proti ztenčování, a tedy vhodnější k taţení hlubokých výtaţků. 

Směrné hodnoty váţeného průměru součinitele plastické anizotropie r  

pro hodnocení tvářitelnosti plechů nebyly doposud stanoveny ţádnou normou. Zatím je 

moţné pouţít návrh zatřídění plechů podle Shawkiho: 

nízká tvářitelnost   25,1r  

dobrá tvářitelnost   60,125,1 r  

vynikající tvářitelnost   60,1r  

Pro stanovení součinitelů plastické anizotropie plechu z oceli 11 305.21 byla 

provedena zkouška jednoosým tahem v souladu s ČSN EN 10002-1 na zkušebním trhacím 

stroji. Jako zkušební tyče byly pouţity části plechových tabulek, které byly jako odpad 

po odstřiţení zkušebních tyčí pro stanovení mechanických vlastností. Z plechové tabulky 

byly zhotoveny 4 zkušební tyče. Na kaţdé tyči byla počáteční délka L0 = 80 mm vyznačena 

ryskami s přesností 1 %. Počáteční šířka tyče b0 byla naměřena na třech místech zkušební 

tyče s přesností 0,01 mm. Směrodatná počáteční šířka byla vypočtena jako aritmetický 

průměr z těchto tří měření.  
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Po zatíţení a následném odlehčení byla v ose zkoušené tyče naměřena konečná 

délka Lk s přesností 0,01 mm. Směrodatná konečná šířka zkoušené tyče bk byla spočítána 

jako aritmetický průměr ze tří měření na tyči.  

Hodnoty součinitelů plastické anizotropie byly spočítány jako aritmetické průměry 

ze všech daných měření. Hodnoty součinitelů plastické anizotropie ve směrech 0°, 45° a 

90° vůči směru válcování plechu, hodnota váţeného průměru součinitele plastické 

anizotropie r  a stupně plošné anizotropie součinitele plastické anizotropie Δr byly 

spočítány dle vztahů (2.9) ÷ (2.11). Zjištěné hodnoty všech součinitelů pro zkoušený plech 

z oceli 11 305.21 jsou vyobrazeny v tab. 2.10. 

Tab. 2.10  Spočítané hodnoty součinitelů plastické anizotropie, hodnota váţeného 

průměru součinitele plastické anizotropie, stupeň plošné anizotropie součinitele plastické 

anizotropie. 

0r  [-] 45r  [-] 90r  [-] r  [-] Δr  [-] 

1,95 1,40 2,30 1,76 0,725 

2.3.3  Exponent deformačního zpevnění[12, 13] 

Exponent deformačního zpevnění vyjadřuje intenzitu zpevňování plechu při 

plastické deformaci jednoosým tahem. Číselně se rovná exponentu v rovnici (2.12), 

matematicky vyjadřuje parabolicky aproximovanou závislost intenzity napětí na intenzitě 

deformací. Exponent zpevnění je materiálová konstanta, pro hlubokotaţné plechy musí být 

vţdy menší neţ 1. 

Závislost mezi intenzitou napětí i  a intenzitou deformací i  v oblasti plastických 

deformací u nízkouhlíkové oceli lze definovat exponenciální závislostí: 

x

ixi

n
C     [MPa]       (2.12)  

Kde :  nx - exponent deformačního zpevnění ve směru x vůči směru válcování 

plechu, 

Cx - součinitel pevnosti ve směru x vůči směru válcování plechu [MPa]. 
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Hodnota exponentu deformačního zpevnění ocelového plechu závisí hlavně 

na velikosti zrna, na chemickém sloţení, tzn. na obsahu příměsových prvků, na stupni 

hladicího válcování a na stárnutí. Všechny příměsové prvky (např. Cu, Si, Mo, Mn) sniţují 

exponent deformačního zpevnění. 

Metoda měření v souladu s ČSN ISO 10275 pouţívá zkušební tyče 

neodstupňované. Jako kritérium tvářitelnosti plechu se pouţívá průměrná hodnota 

exponentu deformačního zpevnění nm podle vztahu: 

 90450m 2
4

1
nnnn 

  [   ]     (2.13)  

Kde : n0, n45, n90- exponenty deformačního zpevnění ve směrech 0°, 45°, 90° vůči 

směru válcování plechu. 

Stupeň plošné anizotropie exponentu deformačního zpevnění Δn  se spočítá dle 

vztahu: 

 90450 2
2

1
nnnΔn 

  [   ]     (2.14) 

Exponent deformačního zpevnění ve směru x vůči směru válcování plechu pro 

jeden bod měřeného intervalu se u metody měření pro odstupňovanou zkušební tyč spočítá 

dle vztahu : 

2

2

1

1

21

12

ix

'

'

'

'
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ln
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L
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Lb
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  [   ]      (2.15)  

Kde :  21, LL     počáteční měřená délka širší (uţší) části zkušební tyče, 

''
21 , LL     okamţitá měřená délka širší (uţší) části zkušební tyče po okamţitém zatíţení, 

b1, b2    počáteční šířka širší (uţší) části zkušební tyče. 
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Exponent deformačního zpevnění ve směru x vůči směru válcování plechu 

se spočítá jako průměrná hodnota pro celý interval měření závislosti „okamţité zatíţení 

F – okamţité prodlouţení ΔL“, rozděleného na k- úseků, dle vztahu : 

k

n

n i




k

1

ix

x

   [   ]      (2.16)  

Exponent deformačního zpevnění, je rozhodující pro případy hlubokého taţení, kde 

převládají tahová napětí. Čím vyšší je hodnota exponentu deformačního zpevnění, tím je 

plech vhodnější pro taţení hlubokých výtaţků. 

Směrodatné hodnoty průměrného exponentu deformačního zpevnění nm 

pro hodnocení tvářitelnosti plechů nejsou dosud stanoveny normou. Zatím lze pouţít návrh 

zatřídění plechů dle literatury: 

nízká tvářitelnost   215,0m n , 

dobrá tvářitelnost   0,250až215,0m n , 

vynikající tvářitelnost   250,0m n . 

Pro stanovení exponentů deformačního zpevnění plechu byla povedena zkouška 

na zkušebním trhacím stroji. Jako zkušební tyče byly vyuţity části plechových tabulek, 

které zbyly jako odpad po odstřiţení zkušebních tyčí pro stanovení mechanických 

vlastností. Na kaţdé tyči byla ryskami s přesností 1 % označena počáteční délka 

L0 = 80 mm. Počáteční šířka tyče b0 byla na třech místech zkušební tyče naměřena 

s přesností 0,01 mm. Směrodatná počáteční šířka tyče byla následně vypočítána jako 

aritmetický průměr z těchto tří měření. Dále potom byla stejným způsobem stanovena 

směrodatná počáteční tloušťka a0. 

U zkušebních tyčí byla provedena zkouška jednoosým tahem dle ČSN EN 10002-1, 

kde zatěţování trvalo do té doby, dokud nedošlo k přetrţení tyče. 

Hodnoty exponentů deformačního zpevnění ve směrech 0°, 45° a 90° vůči směru 

válcování plechu, průměrná hodnota exponentu deformačního zpevnění nm a stupeň plošné 

anizotropie exponentu deformačního zpevnění Δn  byly spočítány podle vztahů 
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(2.13) ÷ (2.15). Spočítané hodnoty všech exponentů pro zkoušený plech 11 305.21 jsou 

uvedeny v tab. 2.11. 

Tab. 2.11 Hodnoty exponentů deformačního zpevnění 0n , 45n , 90n , průměrná 

hodnota exponentu deformačního zpevnění mn , stupeň anizotropie exponentu 

deformačního zpevnění Δn  

0n  [   ] 45n [   ] 90n [   ] mn [   ] Δn [   ] 

0,220 0,210 0,213 0,264 0,005 

 

3 Řešení napěťových a kinematických poměrŧ s uţitím softwaru 

DYNAFORM 

3.1 Nastavení simulace pomocí programu DYNAFORM 5.2 

 

3.1.1  Konstrukce přístřihu s vyuţitím BSE modulu v programu Dynaform 5.2 

Konstrukce přístřihu metodou vyuţívající BSE modul byla provedena v programu 

DYNAFORM 5.2. Pro vygenerování přístřihu musí konstruktér znát model konečného 

výtaţku s přídavky na ostřiţení a na přírubu, který se do programu importuje. Podle něj se 

v příkazu „BSE Preparation“ v nabídce „Blank size estimate“ tvoří hraniční čára 

(„Boundary Line“), která bude tvořit obrys přístřihu. V této nabídce je také nutno zvolit 

materiál (tab. 3.1), ze kterého bude vyroben budoucí přístřih a tloušťku plechu. 

Aby bylo moţné s takto vytvořeným obrysem přístřihu dále pracovat, musí se 

vytvořit síť elementů. V příkazu „Tools“ byla vybrána nabídka „BlankGenerator“, kde se 

vybere jiţ vytvořená hraniční čára a dále se zvolí velikost sítě elementů. Na zvolené 

velikosti elementů závisí přesnost konečného výpočtu a tedy přesnost výsledků řešení. 

Proto se volí spíše větší počet menších elementů. Samozřejmě při zadávání velkého počtu 

elementů se musí počítat s tím, ţe čím víc elementů je na přístřihu, tím bude konečný 

výpočet trvat podstatně déle. Pro jemnější a kvalitnější síť byla zvolena hodnota = 4. 

S takto připraveným přístřihem (obr. 3.1) je moţno provádět simulaci procesu taţení. 
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Tab. 3.1 Zadané hodnoty materiálu DC04 

Materiál DC04 

Měrná hmotnost (Mass density) 7,85 kg m
-3

 

Youngův modul pruţnosti (Youngs modulus) 2,08 10
5
 MPa 

Poissonova konstanta (Poissons ratio) 0,3 [-] 

Model křivky zpevnění (Hardening rule) 2 – exponenciální křivka 

Konstanta pevnosti (Material param P1 (K)) 494 MPa 

Průměrný exponent deformačního zpevnění 

(Material param P2 (n)) 

0,264 [-] 

Materiálová konstanta (Exponent Face) – Kubická 

prostorově středěná mříţka (BCC) 
6 

Součinitel plastické anizotropie 0° vůči směru válcování 

(Lankford param R00) 
1,95 [-] 

Součinitel plastické anizotropie 45° vůči směru válcování 

(Lankford param R45) 
1,40 [-] 

Součinitel plastické anizotropie 90° vůči směru válcování 

(Lankford param R90) 
2,30 [-] 
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Obr. 3.1  Model přístřihu vygenerovaného programem DYNAFORM 5.2 

3.1.2 Vytvoření nástrojŧ v programu DYNAFORM  

Pro definování nástrojů (TOOLS) v programu DYNAFORM 5.2 je nutné znát 

konečný model výtaţku, na kterém je pomocí CAD systému zvětšena příruba na velikost, 

která musí být navrţena tak, aby vygenerovaný přístřih byl menší. Platí zde pravidlo, ţe je 

lepší větší neţ menší. Navrhnutý model se zvětšenou přírubou je potřeba uloţit v IGS, aby 

bylo moţné jej importovat do DYNAFORMU. Import je proveden přes soubor a dále jen 

import, vybraný model se potvrdí tlačítkem import.  

Vloţený model je vloţen jako plochy (SURFACE), které se musí obstarat MKP sítí 

(ELEMENTS), tak aby se s ní dalo dále pracovat. Síť se tvoří přes nabídku „Preprocess“, 

po které se v nabídce vybere element a dále „Surface Mesh“. V načtené tabulce se vybere 

moţnost „Tool Mesh“, kde se nastavují jednotlivé parametry budoucí sítě. Jakmile jsou 

nastavené parametry, tak se stiskem tlačítka „Select Surfaces“ načte tabulka, pomocí které 

je potřeba označit plochy, které je potřeba obstarat sítí. Označené plochy se potvrdí 

tlačítkem „OK“ a po naběhnutí další tabulky se stiskem tlačítka „Apply“ vytvoří nová síť. 

Síť je vytvořena je nutné ji potvrdit tlačítkem „Yes“. S vytvořenou sítí je moţné jiţ dále 

pracovat, proto je moţné kvůli přehlednosti vypnout zobrazování ploch (SURFACE) a to 

v pravém dolním rohu, odkliknutím tlačítka „Surface.“ Vytvořenou část pomocí nabídky 
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„Parts“ a dále „Edit“ přejmenujeme na DIE (taţnice) (obr. 3.2) potvrzení změny je 

potvrzeno tlačítkem „Modify“.  

Po vytvoření taţnice je potřeba vytvořit nové části, pomocí tlačítek „Parts“ → 

„Create“ kde se vyplní „Name“ PUNCH (taţník) (obr. 3.3), stiskem tlačítka „Apply“ je 

moţné vytvořit další část a to BINDER (přidrţovač) (obr. 3.4) a potvrdí se tlačítkem 

„OK“. Dále se zvolí do „Current part“ PUNCH, který je vytvořen z DIE pomoci tlačítek 

„Preporcess“ → „Element“ → „Copy“, kde se z nabídky vybere „Offset“ a vyplní se 

kolonka „Thick“, která je rovna záporné hodnotě tloušťky plechu + 10%. Ostatní kolonky 

zůstanou odkliklé. Stiskem „Select Element“ je načtena tabulka, ve které je moţné vybrat 

dané části, které je třeba k vytvoření DIE, v našem případě je moţnost stisknout tlačítko 

„Dysplayed“, díky kterému je označeno vše zobrazené. Tlačítkem „OK“ se potvrdí akce a 

načte se tabulka, ve které je třeba zakliknout „Apply“ aby došlo k vytvoření kopie.  

Jakmile je vytvořena kopie, tak je potřeba ji rozdělit na PUNCH a BINDER a to 

pomocí tlačítek „Parts“ → „Add…To Part“, kde se pomocí tlačítka „To Part“ vybere 

BINDER a dále je pomocí „Element(s)“ nutné vybrání části zvětšené příruby (část tvořící 

přidrţovač), po vybrání pomocí tlačítka „OK“ naběhne tabulka, kde se zadá „Apply“. 

Označená část přidrţovače by měla být vytvořena. Nyní pomocí tlačítek „Parts“ → 

„Separate“ je nutné vybrat PUNCH a BINDER a potvrdit OK.  

Dále je potřeba odstranit zaoblení u příruby části PUNCH, a to pomocí tlačítek 

„Preporcess“ → „Element“ → „Delete“. V naběhlé tabulce je nutné označit část, která je 

třeba odmazat. Tlačítkem „OK“ je potvrzeno odmazání. Po odmazané části je nutné 

odstranit i zbylé nodes (body) a to pomocí tlačítek „Preporcess“ → „Node“ → „Delete 

Unreference Nodes“, kde se v načtené tabulce klikne na tlačítko „ALL FREE NODES“. Po 

dokončení akce, jsou nástroje připraveny na definování. 
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Obr. 3.2  Síť elementů tažnice (DIE) 

 

Obr. 3.3  Síť elementů tažníku (PUNCH) 
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Obr. 3.4  Síť elementů přidržovače (BINDER) 

3.1.3 Definování nástrojŧ v programu DYNAFORM  

Pro nadefinování nástrojů je nutné postupovat tlačítky „Tools“ → „Define Tools“ 

kde se v načtené tabulce vybere v roletě „Tool Name“, vybere se DIE a pomocí tlačítka 

„Add“ se vybere part DIE, stejný postup bude i pro nastavení PUNCH a BINDER. Dále je 

třeba nastavit BLANK, který se nastaví pomocí tlačítek „Tools“ → „Define Blank“ kde se 

v načtené tabulce vyplní materiál a vlastnosti (Property), dále se tlačítkem „Add“ vybere 

BLANK. Potvrzení se provede tlačítkem „OK“.  

Nastavení pozice nástrojů se provede pomocí tlačítek „Tools“ → „Position Tools“ 

→ „Auto Position“, kde se jako Master Tools vybere BLANK a jako Slave Tools zbylé 

DIE, PUNCH a BINDER. Do kolonky „Contact Gap“ je napsána hodnota tloušťky 

plechu + 10%, jako metoda („Method“) se zvolí „Double Side Check“. Tlačítkem Apply se 

akce potvrdí a jednotlivé nástroje se posunou do výchozí pozice (obr. 3.5). Dále je třeba 

zjistit minimální vzdálenost mezi DIE a PUNCH a to pomocí tlačítek „Tools“ → „Position 

Tools“ → „ Min. Distance“, kde se označí zmiňované části (DIE a PUNCH) a ve spodní 

části tabulky se zobrazí vzdálenost. 

Nastavení parametrů jednotlivých nástrojů pomocí tlačítek 

Tools“ → „Define Tools“ dále v záloţkách „Define Contact“ a Define Load Curve“ vyplní 

potřebné hodnoty (Tab. 3.2) ÷ (tab. 3.4). U nástroje „PUNCH“ se vyplňuje „Stroke 
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Distance“, které je dané Minimální vzdáleností DIE a PUNCH zmenšené o hodnotu 

tloušťky materiálu + 10%. A u nástroje BINDER se zadává „Force“ která je dána vzorcem: 

           [N]       (3.1) 

Kde :  pp = měrný tlak přidrţovače  [MPa], 

 SP = účinná plocha přidrţovače [mm
2
]. 

 Po nastavení všech parametrů jsou nástroje připraveny k simulaci taţení. Pomocí 

tlačítek Tools“ → „Animate“ je moţné spustit animaci nástrojů. Výpočty simulace taţení 

jsou prováděny z výstupního souboru (*.dyn), který sed vytvoří pomocí tlačítek 

„Analysis“ → „LS−DYNA“ kde se v naběhlé tabulce překontrolují všechny parametry a 

stiskem tlačítka „OK“ se vytvoří soubor, který je uloţen ve sloţce s nastavenou simulací 

v programu DYNAFORM. Pro spuštění výpočtů je potřeba zapnout program 

„Submit Dyna Jobs“, který je součástí instalace programu DYNAFORM. Po spuštění se 

pomocí tlačítka „Dyn“ načte vytvořený soubor a výpočty se spustí tlačítkem 

„Submit Jobs“.  

 

Obr. 3.5  Výchozí pozice nástrojů 
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Tab. 3.2  Zadané hodnoty taţníku 

Taţník (PUNCH) 

Stupně volnosti (Degrees of Freedom) Z 

Typ kontaktu (Contact Type) Forming_One_Way_S_S (povrch nástrojů) 

Součinitel smykového tření (Static friction) 0,125 [-] 

Koeficient tlumení (Damping Coeff) 20 [-] 

Tvar křivky pohybu (Curve Shape) 
Trapezoidal 

Začátek pohybu (Begin Time) 0 s 

Rychlost pohybu (Velocity) 400 mm s
-1 

Zdvih (Stroke Dist) 75,09 

 

Tab. 3.3  Zadané hodnoty taţnice 

Taţnice (DIE) 

Typ kontaktu (Contact Type) Forming_One_Way_S_S (povrch nástrojů) 

Součinitel smykového tření (Static friction) 0,125 [-] 

Koeficient tlumení (Damping Coeff) 20 [-] 
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Tab. 3.4  Zadané hodnoty přidrţovače 

Přidrţovač (BINDER) 

Typ kontaktu (Contact Type) Forming_One_Way_S_S (povrch nástrojů) 

Součinitel smykového tření (Static friction) 0,125 [-] 

Koeficient tlumení (Damping Coeff) 20 [-] 

Začátek pohybu (Begin Time) 0 s 

Síla přidrţovače (Force) dle výpočtu = 99911,75 [N] 

 

3.1.4 Vyhodnocování taţení v programu ETA/Post − Processor 

Po ukončení výpočtů v programu „Submit Dyna Jobs“, se vytvoří dva soubory. První je 

„D3plot“, který zobrazí kompletní průběh taţení a druhý je „dynain“, který zobrazí pouze 

výsledný výtaţek. 

Program ETA/Post     Proccessor obsahuje celou řadu analýz, dle kterých je moţné 

stanovení napěťových i kinematických poměrů. V práci byly pouţity analýzy: „Diagram 

mezních deformací“ („Forming Limit Diagram“), „Normálové napětí“ („NormStrain“) a 

„Tloušťka materiálu“ („Thickness“). 
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3.2 Výsledky simulace procesu taţení  výtaţku zadaného modelem 

 

Obr. 3.6 Rozbor napětí na výtažku z oceli DC04 a jeho znázornění na diagramu mezních 

deformací 

 

Obr. 3.7 Normálové napětí ve výtažku z oceli DC04 
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Obr. 3.8 Analýza tloušťky plechu na výtažku z oceli DC04 

 

Obr. 3.9 Deformační síť na výtažku taženém z daného přístřihu 

3.2.1 Vyhodnocení výsledkŧ simulace výtaţku zadaného modelem z oceli DC04 

Dle vyhodnocených analýz lze předpokládat, ţe zadaný přístřih bude výtaţku 

vyhovovat.  
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Diagram mezních deformací („FLD“) 

Na výtaţku taţeného ze zadaného přístřihu byla v ETA/Post     Processoru pouţita 

analýza mezních deformací (obr. 3.6). Tato analýza ukazuje v sedmi různých oblastech 

tvářitelnosti. Oblasti jsou promítnuty v diagramu mezních deformací, kde je na ose x 

znázorněna hlavní logaritmická deformace ve směru 2        a na ose y je znázorněna hlavní 

logaritmická deformace ve směru 1       . Oranţová (nebo ţlutá, dle přísnosti pohledu) 

křivka mezních deformací ohraničuje dvě plochy, přípustné deformace se nacházejí pod 

křivkou a nepřípustné nad křivkou. Nad ţlutou křivkou je zobrazena oblast, kde je 

nebezpečí tvorby trhlin a nad oranţovou křivkou je zobrazena oblast kde vznikají trhliny. 

Nejbezpečnější část diagramu je tedy ohraničena ţlutou a zelenou křivkou mezních 

deformací. Z největší části na výtaţku převládá bezpečná oblast vykreslená zeleně (SAFE). 

U části plechu, která se nachází pod přidrţovačem, lze předpokládat zvrásnění. Takové 

místo je u modelu vyznačeno růţovou barvou s označením WRINKLE (zvrásnění). 

Program je natolik chytrý, ţe je schopen ukázat ve které časti výtaţku je tendence k tvorbě 

zvrásnění (WRINKLE TENDENCY). Dále program zobrazuje červenou barvou praskliny 

(CRACK), ţlutou barvou místa, kde je nebezpečí vzniku prasklin (RISK OF CRACK) 

nebo oranţovou barvou oblasti váţného ztenčení stěny (SEVRE THINNING). Tahle místa 

jsou v praxi opravdu kritické a je nutné zvolit lepší technologii výroby pro zamezení 

vzniku takových míst. Místa CRACK, RISK OF CRACK a SEVRE THINNING se na 

zadaném modelu při daném přístřihu nevyskytují.  

Normálové napětí („NormStrain“) 

Hodnota maximálního normálového napětí u daného přístřihu (obr. 3.7) 

je 0.207·10
9
 Pa. Napětí se však u daného výlisku objevuje pouze na okrajích přístřihu a to 

vlivem zvrásnění. 

Tloušťka („Thickness“) 

Tloušťka plechu se na většině plochy pohybuje kolem hodnoty 0,9 mm (obr. 3.8). 

Na některých místech výtaţku dochází ke ztenčení, v rozích u dna se tloušťka pohybuje 

kolem 0,75 mm ÷ 0,8 mm a nejkritičtější je roh u výklenku výtaţku, kde dochází ke 

ztenčení na 0,7 mm. 

Na výtaţek byla nanesena deformační síť, která umoţní zjistit deformaci ve všech 

částech výtaţku. Rádius kruţnic vzniklí deformací daného přístřihu (obr. 3.9) 
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byl 2,886 mm. K největší změně tvaru kruţnic, tedy k největším deformacím, v kritické 

oblasti kolem výčnělku. 

3.3  Kinematické poměry okraje příruby při taţení výtaţku 

z jednotlivých přístřihŧ 

Pohyb přístřihu v tvářecích nástrojích při probíhajícím procesu taţení je důleţitým 

faktorem, kterým lze tento proces popsat. V ETA/Post-Proccessoru byla k účelu porovnání 

jednotlivých přístřihů pouţita analýza pohybu okraje přístřihu („Edge movement“). Tato 

analýza umoţní zjistit, jakou vzdálenost urazí okraj přístřihu nebo jen jeho vybraná část. 

U výtaţku taţeného z daného přístřihu (obr. 3.10) se vzdálenost, kterou musí okraj 

přístřihu urazit, pohybuje v rozmezí 23,25 mm ÷ 52,65 mm. K největšímu vtahování 

materiálu dochází v navrţeném výklenku. Zde se dráha, kterou musel okraj přístřihu urazit, 

pohybuje v maximální hranici 52,65 mm. U daného přístřihu je patrné, ţe na okrajích 

zůstane materiál akorát na ostřih a na zarovnání na konečné rozměry výtaţku. Velikost 

stávajícího přístřihu je optimální a z ekonomického hlediska je pouţití tohoto přístřihu 

vhodné. 

 

Obr. 3.10 Pohyb okraje daného přístřihu 
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 4 Posouzení vhodnosti uţití brzdicích ţeber při taţení daného modelu  

 4.1 Pouţití brzdicích ţeber 

Výtaţek daný modelem je řazen mezi nesymetrické výtaţky. Podmínky tváření při 

taţení nesymetrických tvarů jsou sloţité. Plocha polotovaru pod přidrţovačem bývá často 

malá v porovnání s celkovou plochou výtaţku. Plastická deformace ale probíhá v celé 

ploše tvářeného polotovaru. Taţení nepravidelných výtaţků je mnohem obtíţnější neţ 

taţení výtaţků pravidelných. U nepravidelných výtaţků často dochází k nechtěným jevům 

jako je například ztráta rovinné napjatosti, stability součastná přítomnost různých 

nerovnoměrných a nestejnorodých napjatostí v tvářeném materiálu. 

U výtaţků nepravidelných tvarů je nutné usilovat o přibrzdění toku materiálu, aby 

nastalo rovnoměrné tvarování a tuhost výtaţku. Jedna z moţností jak přibrzdit tok 

materiálu je pouţití brzdicích ţeber, které jsou umístěny v oblasti přidrţovače po obvodě 

výtaţku. 

Brzdění brzdícími ţebry je jedna z nejúčinnějších metod, co se týče regulace toku 

materiálu. Brzdící ţebro je v podstatě výstupek vytvořený pod přidrţovačem za účelem 

přibrzdění tvářeného materiálu a umísťuje se pouze tam kde je potřeba přibrzdit tok 

materiálu. V případě pouţití brzdící lišty je lišta umístěna po celém obvodu taţnice na 

taţné hraně. 

Porovnání účinku běţného plochého přidrţovač s účinkem plochého přidrţovače 

opatřeného brzdícím ţebrem je zobrazeno na obr. 4.1. Obr. 4.1(a) znázorňuje pouţití 

plochého přidrţovače, na obr. 4.1(b) je znázorněno pouţití plochého přidrţovače 

s brzdícím ţebrem. Ve spodní části obrázku je zobrazen pro oba způsoby průběh hlavních 

normálových napětí    a    na površce AD. Náchylnost ke vzniku vln je určena velikostí a 

poměrem tlakových a tahových napětí. 
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Obr. 4.1 Schematické znázornění použití plochého přidržovače (a), použití 

plochého přidržovače s brzdícím žebrem(b) a velikosti normálových napětí na površce AD. 

Při porovnání průběhů napětí vyplývá, ţe při pouţití brzdícího ţebra se téměř 

odstraní tlakové napětí v úseku CD. Díky tomu můţe být dosaţeno výtaţku bez zvlnění 

v okrajových částech. V bodě C došlo k výraznému navýšení tahového napětí a to o 

hodnotu 𝛥  . 

Z důvodu, ţe daný model výtaţku je řazen mezi nesymetrické výtaţky a během 

jeho taţení můţe docházet k výše popsaným negativním jevům, bylo by vhodné při jeho 

taţení uvaţovat pouţití brzdicích ţeber v místech kde je tok materiálu nejvyšší a tím 

zamezit zvlnění. 

4.2 Tvary, umístění a rozměry brzdicích ţeber 

4.2.1 Rozdělení ţeber podle tvaru 

Brzdící ţebra se dělí podle tvaru na: 

a) zaoblená brzdící ţebra (obr. 4.2), 

b) pravoúhlá brzdící ţebra (obr. 4.3). 
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Obr. 4.2 Tvar zaobleného brzdícího žebra 

 

Obr. 4.3 Tvar pravoúhlého brzdícího žebra 

4.2.2 Umístění brzdicích ţeber [15] 

Rozdělení brzdicích ţeber podle umístění: 

a) umístění v přidrţovači (obr. 4.4), 

b) umístění v taţnici (obr. 4.5). 

Při konstruování taţidel pro dvojčinné lisy se většinou dává přednost umístění 

ţeber na přidrţovači, protoţe takové umístění zjednodušuje slícování ţeber se zaoblenými 

dráţkami v taţnici, ulehčuje se tím i seřízení stroje a je zaručena vyšší trvanlivost ţeber. 

Riziko nastává při zvedání lisu, protoţe by se mohla ţebra uvolnit, tak nestačí pouhé 

zalisování, ale je třeba ţebra připevnit i šrouby. 
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Obr. 4.4 umístění žebra v přidržovači 

 

Obr. 4.5 umístění žebra v tažnici 

Při umisťování ţeber neexistují zdůvodněné podklady, které by zajistili správné 

umístění ţebra, tak aby plnilo svou funkci ideálním způsobem. Postupuje se tedy, tak ţe se 

místa umístění brzdicích ţeber odhadují podle zkušeností a popřípadě se jejich poloha 

upravuje. Příkladné rozmístění brzdicích ţeber zobrazuje půdorysně obr. 4.6. Literatura 

uvádí, ţe by se vzdálenost brzdícího ţebra od taţné hrany taţnice měla pohybovat 

v rozmezí 20 ÷ 35 mm.  

 

Obr. 4.6 umístění žebra v tažnici 



59 

4.2.3 Rozměry brzdicích ţeber 

Předběţné návrhy rozměrů brzdicích ţeber navrhuje konstruktér nástroje, ale 

konečné rozhodnutí se provádí aţ při zkoušení nástroje v nástrojárně. V literatuře je 

uvedeno mnoho návrhů rozměrů brzdicích ţeber, ale nejsou však dostatečně odůvodněná a 

proto jedině díky opakovaným zkouškám a díky zkušenostem dosáhneme ideálních 

rozměrů pro daný výtaţek. Dále je moţno měnit délku brzdicích ţeber a to v rámci TMSN 

trojúhelníku, který zobrazuje poměr vzdálenosti k délce ţebra. Další moţností je umístit 

brzdící lištu, která je vedena na taţné hraně taţnice a je dokola celého výtaţku. V práci 

byly pouţity pouze ţebra (pravoúhlé a zaoblené). Lišta z důvodu nevhodnosti uţití pro 

nesymetrické výtaţky a z důvodu, ţe její řešení není cílem bakalářské práce, pouţita 

nebyla. Rozměry předdefinované programem DYNAFORM 5.2 byli dostačující aţ na 

změnu parametru „Depth“ (hloubka), který z původních 5mm byl změněn na 2, 3 a 4 mm. 

5 Simulace taţení výtaţku s daným přístřihem za pomoci brzdicích ţeber 

Vhodné zvolení geometrie a umístění brzdicích ţeber je otázkou mnoha pokusů, 

které nemusejí mít zdárný konec pro zkoušený výtaţek. Při návrhu brzdicích ţeber byli 

brány v potaz rozhodující parametry a to geometrie ţebra, délka ţebra, počet ţeber a 

vzdálenost ţebra od vnitřního okraje přidrţovače. (tab. 5.1) 
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Tab. 5.1 Zvolené varianty geometrií a umístění brzdicích ţeber pro simulaci. 

Varianta 

Vzdálenost od 

hrany 

přidrţovače 

Počet ţeber Tvar ţebra Délka 

1 20 mm 1  70 mm 

2 20 mm 1  70 mm 

3 20 mm 2  70 mm/50 mm 

4 20 mm 2  70 mm/50 mm 

5 35 mm 1  40 mm 

6 35 mm 1  40 mm 

7 30 mm 2  50 mm/30mm 

8 30 mm 2  50 mm/30mm 

 

Ostatní potřebné hodnoty pro návrh brzdicích ţeber byly pouţity dle základního 

nastavení programu DYNAFORM 5.2. 

5.1 Výsledky simulace taţení s pouţitím brzdicích ţeber 

U všech výše uvedených variant byly zvoleny stejné metody analýz, aby bylo 

moţné výsledné hodnoty porovnávat a vyhodnotit a to „FLD“ a „Thickness“. 
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Obr. 5.1 Umístění brzdícího žebra pro variantu č. 1 a č. 2 

 

Obr. 5.2 Rozbor na výtažku taženém z daného přístřihu při použití brzdícího žebra 

varianta č. 1 
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Obr. 5.3 Analýza tloušťky plechu z daného přístřihu při použití brzdícího žebra 

varianta č. 1 

 

Obr. 5.4 Rozbor na výtažku taženém z daného přístřihu při použití brzdícího žebra 

varianta č. 2 
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Obr. 5.5 Analýza tloušťky plechu z daného přístřihu při použití brzdícího žebra 

varianta č. 2 

 

Obr. 5.6 Umístění brzdícího žebra pro variantu č. 3 a č. 4 
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Obr. 5.7 Rozbor na výtažku taženém z daného přístřihu při použití brzdícího žebra 

varianta č. 3 

 

Obr. 5.8 Analýza tloušťky plechu z daného přístřihu při použití brzdícího žebra 

varianta č. 3 
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Obr. 5.9 Rozbor na výtažku taženém z daného přístřihu při použití brzdícího žebra 

varianta č. 4 

 

Obr. 5.10 Analýza tloušťky plechu z daného přístřihu při použití brzdícího žebra 

varianta č. 4 
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Obr. 5.11 Umístění brzdícího žebra pro variantu č. 5 a č. 6 

 

Obr. 5.12 Rozbor na výtažku taženém z daného přístřihu při použití brzdícího žebra 

varianta č. 5 
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Obr. 5.13 Analýza tloušťky plechu z daného přístřihu při použití brzdícího žebra 

varianta č. 5 

 

Obr. 5.14 Rozbor na výtažku taženém z daného přístřihu při použití brzdícího žebra 

varianta č. 6 
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Obr. 5.15 Analýza tloušťky plechu z daného přístřihu při použití brzdícího žebra 

varianta č. 6 

 

Obr. 5.16 Umístění brzdícího žebra pro variantu č. 7 a č. 8 
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Obr. 5.17 Rozbor na výtažku taženém z daného přístřihu při použití brzdícího žebra 

varianta č. 7 

 

Obr. 5.18 Analýza tloušťky plechu z daného přístřihu při použití brzdícího žebra 

varianty č. 7 
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Obr. 5.19 Rozbor na výtažku taženém z daného přístřihu při použití brzdícího žebra 

varianta č. 8 

 

Obr. 5.20 Analýza tloušťky plechu z daného přístřihu při použití brzdícího žebra 

varianty č. 8 
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5.2 Zhodnocení výsledkŧ simulace taţení výtaţku s brzdícím ţebrem 

Z výsledků simulací je patrné, ţe existuje mnoho způsobů k navrţení finálního 

ţebra pro taţení výtaţku. V případě výtaţku zadaného modelem bylo provedeno mnoho 

simulací a výpočtů, z nichţ není ani jedna uspokojivá tak ţe by mohla nahradit výsledky 

při taţení bez brzdicích ţeber.  

Pouţití brzdicích ţeber má při taţení tenkých plechů řadu výhod, je moţné přibrzdit 

tok materiálu a tím zamezit vzniku vln, coţ vyplívá i z výsledků simulací pouţitých na 

zadaném modelu (obr. 5.1 ÷5.18), avšak v tomto případě je to na úkor kritického ztenčení 

stěny, které způsobí u většiny případů prasknutí výtaţku a následné utrţení dna. 

6 Nástřihový plán pro daný přístřih [16] 

Způsob jakým se rozmístí výstřiţky na pásu nebo na tabuli je označován jako 

nástřihový plán. Při stříhání je nutné výstřiţky rozmístit tak, aby odpad, který je nedílnou 

součástí technologie stříhání byl co nejmenší a vyuţití materiálu bylo co největší.  Účelem 

nástřihového plánu je zajistit snadnou manipulaci při vystřihování (krátký krok, stříhání 

více součástí najednou apod.) Samozřejmě při zachování předepsané přesnosti výstřiţku. 

Volba nástřihového plánu je závislá na tvaru a konstrukci výrobku, dodrţení zásad 

konstrukce na minimálních vzdálenostech mezi výstřiţky a od okraje plánu, která je 

charakterizována součinitelem vyuţití materiálu    

  
  

  
                          [ ]        (6.1) 

Kde :  SV     celková plocha rozmístěných výstřiţků [mm
2
], 

  SP     plocha polotovaru (pás nebo tabule plechu) [mm
2
]. 

Plocha jednoho výstřiţku SV1 byla stanovena za pomocí programu SolidWorks 

jako SV1 = 77229,48 mm
2
. 

Výchozím polotovarem pro výrobu výtaţku zadaného modelem byl navrţen tenký 

plech, jako způsob dodání byly zvoleny tabule o rozměrech (0,9 x 1000     2000) mm 

ČSN 42 6312.32 z oceli 11 305.21 (DC04). Způsob vystřihávání byl zvolen s ohledem na 

tvar výstřiţku, který je uzavřená tvarová křivka, kterou není moţné vystřihnout za pomoci 

běţných tabulových nůţek. Pro přesné vystřiţení daného tvaru je třeba pouţít nástroje na 
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stříhání tzv. střihadla nebo dalších alternativních metod, např. vodním paprskem. Střihadlo 

je nástroj kde funkci horního pohyblivého noţe vykonává střiţník a spodního pevného 

noţe střiţnice. Existuje mnoho druhů střihadel, které se dělí do skupin podle počtu operací 

(jednoduché, postupové, sloučené, atd.), podle charakteristiky základní práce (stříhací, 

ohýbací, atd.) a počtu výrobků (jednonásobné, vícenásobné). 

Pro vystřiţení tvarově sloţitého výstřiţku bylo zvoleno jednoduché střihadlo, kde je 

konána jedna operace na jednom výstřiţku při jednom zdvihu. Proto by bylo vhodné 

zmiňovanou tabuli pomocí tabulových nůţek rozstříhat na pásy a z těch teprve vystřihovat 

jednotlivé výstřiţky.  

6.1 Nástřihový plán pro stříhání pomocí střihadla 

Při navrhování nástřihového plánu pro stříhání pomocí střihadla je nutné určit 

velikost můstků a boční odpadů. Schematické znázornění můstků a bočního odpadu je na 

obr. 6.1. Můstky E jsou mezery mezi jednotlivými výstřiţky, šířka můstku je závislá na 

tloušťce plechu, tvaru výstřiţku, na materiálu, atd. Mezera F určuje boční odpad a nachází 

na u okrajů pásů nebo tabule plechu. Hodnota A znázorňuje největší rozměr 

výtaţku (obr. 6.1) 

 

Obr. 6.1 Schematické znázornění můstků a bočních odpadů 

Hodnoty E a F byly zvoleny pomocí nomogramu (obr. 6.2) pro zjištění příslušných 

čar Ei, Fi, byla pouţita tab. 6.1.  
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Tab. 6.1 přiřazení čar Ei, Fi, dle největšího rozměru výstřiţku 

A [mm] Příslušné E, F [     ] 

Do 15 E1 a F1 

15 ÷ 50 E2 a F2 

50 ÷ 100 E3 a F3 

> 100 E4 a F4 

 

Jelikoţ má výstřiţek daný přístřihem výtaţku největší rozměr 367 mm, zařazuje se 

dle tabulky 6.1 do poslední skupiny, a proto se v nomogramu bude pracovat dle čar E4 a F4. 

 

Obr. 6.2 Nomogram pro zjištění velikosti můstku E a mezery F  
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Velikost můstku byla z nomogramu odečtena pro tloušťku 0,9 jako E = 2,93 mm, 

k navrţení nástřihového plánu byla hodnota zaokrouhlena na E = 3 mm. Velikost boční 

mezery (odpadu) byla z monogramu odečten pro tloušťku plechu 0,9 jako F = 7,68 mm, 

pro navrţení nástřihového plánu byla hodnota zokrouhlena na F = 8 mm. 

Při pouţití jednoduchého střihadla, tabule plechu se nejprve bude nastříhat na 

tabulových nůţkách na pásy a z těch budou následně vystřihávány jednotlivé výstřiţky. 

 

Obr. 6.3 Nástřihový plán pro výrobu přístřihu na střihadle (A-výstřižek, B – odpad) 

Hospodárnost nástřihového plánu pro tabuli plechu o rozměrech (0,9 x 

1000     2000) mm ČSN 42 6312.32 z oceli 11 305.21 byla pro 18 přístřihů o velikosti 

vypočtena dosazení do rovnice (6.1): 

  
           

         
             

Vzhledem k tvaru výstřiţku nebylo moţné zvolit nástřihový plán, na kterém by 

byla zajištěna lepší hospodárnost a vyuţitelnost. Proto byl zvolený nástřihový plán 

(obr. 6.3) vyhodnocen jako ideální pro daný výstřiţek. 
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7 Ekonomické zhodnocení a racionalizace nové technologie výroby 

výtaţku zadané modelem 

Pro racionalizaci nové technologie je nutné se zaměřit na finanční moţnosti 

podniku, znát strojní a nástrojové vybavení podniku. Kaţdý nový návrh technologie musí 

být podrobně zpracován, aby nedocházelo k finančním ztrátám. Tato kapitola se zabývá 

stručným ekonomickým zhodnocením technologie výroby daného výtaţku, podrobný 

ekonomický rozbor není předmětem bakalářské práce. 

Při zvaţování výroby dle nástřihového plánu (kap. 6) je nutné zváţit, do jaké míry 

jsou náklady na výrobu vratné a to je závislé na mnoha aspektech např. na způsobu výroby 

(sériová či kusová) nebo na počtu vyrobených kusů. Střiţný nástroj je pouţitelný jen pro 

výrobu omezeného druhu výrobků, proto není od věci uvaţovat výrobu v externí firmě, 

kde náklady mohou být niţší neţ při koupi střiţného nástroje. Dále je moţné uvaţovat o 

koupi univerzálního stroje. Pořizovací cena je značně vyšší, neţ u jednoúčelového 

střiţného nástroje, ale je moţnost jej vyuţít pro výrobu více druhů výrobků. 

Dle nástřihového plánu (kap. 6) lze stanovit roční spotřebu tabulí plechu o 

rozměrech (0,9 1000     2000) mm ČSN 42 6312.32 z oceli DC04, a to vztahem: 

  
 

 
                   [  ]        

 (7.1) 

Kde :  p     počet tabulí z oceli DCO4 o výše uvedených rozměrech potřebných na 

roční výrobu výtaţku [ks], 

Q     počet výtaţků vyrobených za rok [ks],  

n     počet přístřihů nastříhaných z jedné tabule o výše uvedených rozměrech [ks]. 

Při reálné výpočtu je také nutné počítat s určitým procentem zmetkovitosti. 

Jelikoţ daný model není zařazen do výrobního procesu nelze přesně určit 

ekonomické hodnocení a racionalizace výroby, protoţe nejsou známé dispozice firmy, ve 

které by se součást mohla vyrábět. 
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8 Závěr 

Z výsledků bakalářské práce „Řešení napjatosti a deformací při tažení výtažku 

z tenkého plechu za použití žeber“ vyplývají tyto závěry: 

a) Vhodnost plechu k hlubokému taţení byla hodnocena zkouškami základními 

a napodobujícími. Ze zkoušek základních byla pouţita zkouška chemického 

sloţení plechu (kap. 2). Výsledky rozboru prokazují, ţe plech vyhovuje 

ČSN 41 1305, která uvádí jeho směrné chemické sloţení (kap. 2). Dále byla 

stanovena jakost a stav povrchu plechu (kap. 2), kde zkoušený plech musí 

vyhovovat ČSN 42 6312.32. První doplňková číslice představuje jakost povrchu 

a druhá doplňková číslice stav povrchu plechu. Bylo zjištěno, ţe jakost i stav 

povrchu plechu z materiálu DC04 vyhovují dané normě. Poslední základní 

zkouškou byla zkouška jednoosým tahem (kap. 2), kde se kontrolovaly 

mechanické vlastnosti plechu, tedy smluvní mez kluzu, pevnost v tahu a taţnost. 

Bylo prokázáno, ţe zjištěné hodnoty meze kluzu a pevnosti v tahu (viz tab. 2.4) 

odpovídají směrným hodnotám (kap. 2). ČSN 41 1305 pro ocel 11 305.21 

poţaduje hodnotu taţnosti ve směru 90° vůči směru válcování plechu minimálně 

36 %. Tomuto poţadavku zkoušený plech nevyhověl, hodnota taţnosti A80 (90) je 

rovna 29,4 % (kap. 2) 

b) K zjištění střední hodnoty prohloubení IE  byla provedena napodobující zkouška 

dle Erichsena (kap. 2). Zjištěné hodnoty prohloubení jsou u všech zkoušených 

vzorků příznivější, neţ poţaduje ČSN 41 1305 (viz. kap. 2). 

c) K vyhodnocení tvářitelnosti plechu nestačí plech posoudit jen podle základních 

a napodobujících zkoušek, ale i podle nekonvenčních kritérií tvářitelnosti plechu. 

Byli vypočítáni součinitelé plošné anizotropie mechanických vlastností plechu 

(viz kap. 2) a pro úplnost byli vypočítáni maximální součinitelé plošné 

anizotropie plechu. Vliv plošné anizotropie lze povaţovat za záporný, protoţe při 

hlubokém taţení způsobuje vznik cípů a také zvětšuje rozměrové odchylky 

výtaţků vzhledem k poţadovanému tvaru. Největší hodnotu plošné anizotropie 

vykazuje taţnost A80 jak u hodnot v různých směrech vůči směru válcování, tak i 

u maximálních součinitelů plošné anizotropie. Plastická anizotropie (kap. 2) byla 

posouzena součinitelem plastické anizotropie rx, který byl vypočítán ve všech 

směrech vůči válcování plechu 0°, 45°, 90°. Dále byl určen váţený průměr 
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součinitele plastické anizotropie r , který má pro plech z oceli DC04 hodnotu 

1,76. Dle Shawkiho třídění tedy spadá do skupiny vynikající tvářitelnosti (kap. 2). 

Exponent deformačního zpevnění byl určen ve všech směrech vůči válcování 

plechu 0°, 45°, 90° a z těchto hodnot byla vypočítána průměrná hodnota 

exponentu deformačního zpevnění nm = 0,264. Tato hodnota patří do skupiny 

vynikající tvářitelnosti. 

d) Pro výtaţek zadaný modelem byl zkonstruován přístřih pomocí BSE modulu 

v programu Dynaform 5.2 (obr. 3.1). 

e) Na základě simulace taţení bylo zjištěno, ţe sestrojený přístřih je pro zadaný 

model vhodný (kap. 3) Z FLD diagramu vyplívá, ţe můţe vzniknout zvlnění, 

kterým se zabývá další část bakalářské práce. 

f) Na základně vytvořených simulací (kap. 5) bylo vyhodnoceno, ţe není vhodné 

pro daný výtaţek s přístřihem vytvořeným dle BSE modulu v programu 

Dynaform 5.2 uţití brzdicích ţeber, protoţe výsledky všech navrhovaných 

způsobů uţití ţeber (tab. 5.1) nebyly uspokojivé a ve všech případech došlo 

k částečnému odstranění zvlnění na úkor kritického ztenčení stěn výtaţku a 

následnému utrţení dna výtaţku. 
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