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ANOTACE DISERTACE PRÁCE 

Machálek, J. Návrhy progresivních technologií výroby součástí z plechu s využitím metody 

konečných prvků: doktorská disertace, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta 

strojní, Katedra mechanické technologie – 345, 2014. 197 s. 

Školitel: prof. Ing. Radek Čada, CSc. 

 

Disertace se zabývá konstrukcí původního unikátního univerzálního nástroje 

na prolisování brzdicích žeber. S pomocí tohoto nástroje byly porovnány reálné síly nutné 

k prolisování brzdicích žeber se silami získanými pomocí  numerických výpočtů v softwaru 

využívajícího metodu konečných prvků. V práci jsou porovnány síly pro různé jakosti 

materiálu, různé tloušťky a pro různé velikosti deformace tak, aby reprezentovaly 

nejpoužívanější materiály v automobilovém průmyslu. 

 

Cílem disertace je studie rozdílu mezi reálnými a vypočtenými silami potřebnými 

k prolisování brzdicích žeber, tedy studie rozdílu mezi reálným procesem a numerickým 

výpočtem. Výsledky z reálného procesu byly převedeny do matematických vztahů tak, 

aby bylo možno vytvořit matematické závislosti sloužící k optimalizaci numerických 

výpočtů. Upravený výpočet sil umožní využívat metodu konečných prvků lépe, protože 

bude odpovídat reálnému procesu lisování. 

 

ANNOTATION OF DISSERTATION 

Machálek, J. Project of Progressive Production Technologies of Parts from Sheet-metal 

with the Use of Finite Elements Method: Doctoral Dissertation, 

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanical Technology – 345, 2014. 197 s. 

Thesis head: Prof. Radek Čada, MSc., Ph.D. 

 

The dissertation deals with the construction of original unique universal tool 

for stamping of braking ribs. With the help of this tool the forces required for brake 

stamping ribs in the real process and in numerical calculations performed in software using 

the FEM method were compared. The dissertation compares the strength of different 
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variants of material, variable thicknesses and for different sizes of deformation so as 

to represent the most commonly used materials in the automotive industry. 

The aim of the dissertation is to analyze the difference between real and calculated 

forces needed for stamping braking ribs so analysis of difference between the numerical 

calculation and the real process. Furthermore, the results of the real process were translated 

into mathematical relationships so that they go to create mathematical relationships to 

optimize the numerical calculations and unite FEM calculation with real forming process. 
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Seznam použitého značení 

 

    Značka  Název veličiny Jednotka 

  

A tažnost [%] 

A80 poměrná tažnost materiálu pro zkušební vzorek 80 mm [–] 

b šířka pásu [mm] 

Bf brzdicí faktor [–] 

C velikost ztenčení taženého plechu [mm] 

C
0
 spojitost v uzlových bodech počítaného modelu [–] 

Crmax maximální obsah chromu [%] 

Cumax maximální obsah mědi [%] 

DBRF síla nutná k tažení výtažku přes brzdicí žebro [N] 

E modul pružnosti v tahu [MPa] 

 poměrná deformace [%] 

ch absolutní chyba měření [N] 

F výsledná hodnota naměřené síly [N] 

Fa velikost vypočtené síly ze softwaru AutoForm 4.06 [N] 

Femax maximální obsah železa [%] 

FH osová síla [N] 

FHD tvářecí síla [MPa] 

Fm síla na mezi pevnosti [N] 

Fm velikost naměřené síly v softwaru M-test [N] 

Fp0,2 síla na mezi kluzu [N] 

H porovnávací koeficient síly pro určení hrubé chyby [-] 

Hi porovnávaná normovaná hodnota síly [-] 

Ht hloubka prolisování brzdicího žebra [mm] 

HDF přidržovací síla [N] 

L délka zkoušeného vzorku [mm] 

n počet měření [–] 

q poloměr ohybu neutrální osy [mm] 

r poloměr zaoblení profilu brzdicího žebra [mm] 

Rh poloměr ohybu [mm] 
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R hodnota spolehlivosti aproximované křivky [–] 

Re výrazná mez kluzu [MPa] 

Rm mez pevnosti [MPa] 

Rp0,2 mez kluzu po odlehčení a trvalé deformaci 0,2 % [MPa] 

RZ poloměr zaoblení brzdicího žebra [mm] 

si hodnota naměřené síly i-tého měření [N] 

Simax maximální obsah síry [%] 

t tloušťka materiálu [mm] 

Timax maximální obsah titanu [%] 

uA standardní nejistota měření [N] 

v0 referenční rychlost tažníku [mm/min] 

vr rychlost zpětného chodu tažníku [mm/min] 

vt rychlost tažníku při lisování brzdicích žeber [mm/min] 

w šířka brzdicího žebra [mm] 

x0 odečtená hodnota síly v softwaru AutoForm 4.06 [N] 

y naměřená hodnota síly v softwaru M-Test  [N] 

Znmax maximální obsah zinku [%] 

ΔF odchylka naměřenéh a skutečné síly [%] 

σ směrodatná odchylka [–] 

σ1 hlavní napětí ve směru 1 [MPa] 

σ2 hlavní napětí ve směru 2 [MPa] 

σd tlakové napětí [MPa] 

σt tahová napětí [MPa] 

Ø aritmetický průměr naměřených hodnot sil  [N] 
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Seznam použitých zkratek 

 

MKP Metoda konečných prvků  

FEM Finite elements method  

CAE Computer Aided Engineering  

 Softwary napodobují věci, stavy, nebo procesy  

CAD 

 

Computer Aided Design 

Softwary pro podporu projektování 
 

IT 

DSP 

Informační technologie 

Digital signal processor 

 

 

www 

NDR 

 

Word Wide Web 

Non Destructive Read 

nedestruktivní zkoušky 

SUV Sportovní užitkové vozidlo 
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- 1 - 

ÚVOD 

Strojírenství je jedním z nejdůležitějších odvětví průmyslu jednotlivých zemí, podléhá 

aktuálním trendům a inovativním řešením více než jakékoli jiné odvětví. Snaha obstát v tvrdé 

konkurenci, být nejlepší a mít své jedinečné know-how žene strojírenský průmysl mílovými 

kroky kupředu, vymýšlejí se neustále nová neotřelá řešení, používají se nové technologie 

a provádí výzkum nových matriálů. Díky této invenci nastává neustálý pokrok.  

Oblastí, která ve strojírenství nejvíce udává tempo pokroku a nastavuje tak zrcadlo 

vyspělosti a pokrokovosti, je automobilový průmysl, kde je díky neustálému konkurenčnímu 

boji nezbytné držet krok v oblastech, jako je materiálové inženýrství, svařování materiálů, 

konstrukce, montáž dílů a v neposlední řadě také tváření kovů – výroba automobilových dílů, 

které vyhovují požadavkům na mechanické vlastnosti, bezpečnostním požadavkům a jsou 

rovněž aktuální po stránce designu. Skloubením funkčností, přesností a designem součásti 

v automobilovém průmyslu se zabývá odvětví plošného tváření. Díky neustálému pokroku 

v této úzce specifické oblasti automobilového průmyslu máme nyní možnost získat téměř 

jakýkoli tvar a design dílu s maximálním využitím plasticity daného materiálu. 

V praxi je zákazníkem požadována vysoká kvalita výsledného dílu (dodržení 

geometrie výtažku), při co nejnižší konkurenční ceně nástroje. Pro dodržení geometrie 

výtažku je třeba mít ideálně navrženou technologii tažení výtažku, ale protože sebemenší 

úspora materiálu ve velkosériových a hromadných výrobních procesech znamená značnou 

finanční úsporu zákazníka, je současně snahou volit co nejmenší přídavky na ostřižení dílu. 

Při navrhování technologie výroby tvarově složitého dílu je nejdůležitější etapou navržení 

vhodné tažné operace. Pokud je daný díl správně vyroben již v tažné operaci, odpadnou 

složité a mnohdy velmi pracné postupy v dalších operacích, jejichž cílem Pro dosažení 

správně deformované plochy dílu, tj. bez zvlnění a zborcení vlivem odpružení, existuje 

v praxi celá řada postupů. Jedním z nich je vhodné použití brzdicích žeber, které v určité 

zvolené oblasti zvýší radiální napětí při tažení plechu (vhodně přetvořený materiál). Tímto 

postupem lze snížit, nebo eliminovat tečná napětí v daném místě a tím dosáhnout větší 

a výhodnější deformace výsledného dílu. 

Tato situace nutí výrobce nástrojů zkracovat časy přípravy nástrojů, hlavně 

ve vývojových kancelářích, a proto se zde využívají nejmodernější technologie a inovace. 

Standardně se dnes využívá softwarů simulujících samotný proces tváření pomocí metod 
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konečných prvků (MKP). Tyto CAE (Computer-aided engineering) softwary napodobují věci, 

stavy, nebo procesy. Simulace se používá v mnoha souvislostech, např. technologické 

simulace pro optimalizaci výkonu, bezpečnostní inženýrství, testování. Princip MKP spočívá 

v rozdělení (diskretizaci) spojitého elementu (výtažku) do určitého (konečného) počtu prvků, 

přičemž zjišťované parametry a výpočty jsou určovány v jednotlivých uzlových bodech. Zde 

platí, že s rostoucím počtem prvků, na které je daný výtažek rozdělen, roste i počet uzlů a tím 

pádem i přesnost a objektivnost výsledku. Rostou ovšem i nároky na kapacitu a výkon 

výpočetní techniky. 

V současné etapě rozvoje automobilového průmyslu v oblasti plošného tváření tvarově 

nesymetrických výtažků lze docílit nejvyššího zefektivnění výroby využitím a zpřesněním, 

optimalizováním MKP výpočtů. Dosažením vysoké přesnosti výpočtu MKP s reálnými 

výsledky v praxi se docílí vysokých úspor v předvýrobní etapě v oblasti odlaďování výtažku 

z hlediska lisovatelnosti a návrhů technologie výroby. Přesný výpočet má rovněž vliv 

na etapu dolaďování výtažku po výrobní etapě, kdy se ladí drobné odchylky geometrických 

nepřesností požadovaných na výrobním výkresu součásti. Promyšleným využitím 

počítačových simulací a implementování jejich výsledků do praxe je dosahováno výrazných 

finančních úspor a výrobních časů. 

Tato disertace se zaměřuje na určení a optimalizaci výpočtu tvářecích sil potřebných 

k prolisování brzdicích žeber. Díky přesnému určení potřebných sil je potom možné správně 

dimenzovat celý nástroj a i díky tomu je ovlivněna celá technologie lisování. Technologie 

lisování je komplexní složitý systém, který je navzájem provázán, kde se jednotlivé elementy 

navzájem ovlivňují. Proto, i když se může zdát, že se disertace zabývá nepatrnou částí celého 

systému zvaného technologie lisování, posunutím hranice přesnosti směrem k určení přesných 

hodnot sil potřebných k prolisování brzdicích žeber, vede k ovlivnění navazujících procesů. 

Procesy, které jsou následně ovlivněny, jsou bezesporu stěžejní a důležité pro proces tváření. 

Ovlivněna je zejména velikost lisovacího nástroje, přetvoření a jakost výtažku a mnohé další.  

 

Základní principy a postupy technologie tváření tvarově složitých výtažků technologiemi 

za studena jsou již definovány a popsány, proto zpřesňováním jednotlivých dílčích 

elementárních částí tohoto procesu se může dosáhnout pokroku ve strojírenství. Disertace se 

zabývá optimalizací výpočtu přidržovacích sil a tím přispívá ke zdokonalení technologie 

lisování zastudena.  
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1 ROZBOR PROBLEMATIKY 

1.1 Dosavadní způsob řešení problematiky prolisování brzdicích žeber 

 

Technologie lisování tvarově složitých dílů, které jsou nyní již běžným standardem, 

jsou velmi náročným procesem z hlediska skloubení technologie a přesnosti výroby za účelem 

dodržení tolerancí předepsaných na výrobním výkresu. U takových to dílů je nejdůležitější 

operací první tah dílu. V ideálním případě se při prvním tahu celý výtažek optimálně přetvoří 

a nenastanou žádné následné deformace výtažku vlivem sekundárních vnitřních napětí, 

vznikajících jako reakce na hlavní tvářecí síly. Vnitřní sekundární napětí jsou vlastně síly 

působící proti tažné síle, které jsou závislé na mechanických vlastnostech materiálu a snažící 

se vrátit výtažku původní tvar. U součástí se složitými tvarovými plochami je nutné 

pro zajištění rovnoměrného a symetrického tvarování usilovat o místní brzdění plechu 

(obr. 1 a obr. 2) tak, aby docházelo k rovnoměrné deformaci celého výtažku. 

 

Obr. 1  Nedostatečně deformovaný díl 

z hlediska analýzy deformace, bez brzdicích 

žeber – software AutoForm 4.06 

 

 

Obr. 2  Ideálně deformovaný díl 

z hlediska analýzy deformace, s použitím 

brzdicích žeber – software AutoForm 4.06 

 

  Použitím brzdicích žeber lze navíc odstranit vnitřní síly a zamezit tak tvoření vln, 

zvrásnění, prasklin a jiných vad, které se vyskytují během plošného tváření výtažků složitých 

tvarů. Brzdicí žebra se proto používají především u nepravidelných, velkých a složitých 

výtažků, např. karosérií, u kterých jsou podmínky tváření mnohem složitější v porovnání 

s pravidelnými výtažky. Ke zlepšení podmínek tvářecího procesu se na rozdíl od pravidelných 

výtažků při tažení nepravidelných (složitých) výtažků odpor tvářeného materiálu v přírubě 

zvětšuje. Toho se docílí právě pomocí brzdicích žeber, které brzdí tok materiálu, usměrňují 
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přemisťování tvářeného materiálu v rozích i v rohových částech tažnice a přispívají k celkové 

stabilizaci procesu tažení. 

 

Brzděním brzdicími žebry lze v potřebném rozsahu zvyšovat tahová radiální napětí. 

Brzdicí žebro je výstupek vytvořený v tažnici a přidržovači za účelem přibrzdění tvářeného 

materiálu. Umisťuje se pouze v místech, kde je žádoucí zvýšení intenzity brzdění plechu a tím 

docílení větší deformace materiálu [2, 43] (obr. 3). 

 

Obr. 3  3D plochy výtažku vytvořené pro simulaci a konstrukci nástroje 

 

Použití brzdicích žeber umožňuje: 

 zvětšit sevření příruby tvářeného polotovaru a tím zvýšit přibrzdění toku materiálu 

během tažení, 

 zvýšit přípustné rozmezí tlaku přidržovače (regulace brzdicího faktoru), 

 usměrnit přemisťování tvářeného polotovaru v křivkových a v rovných částech tažné 

hrany tažnice, 

 záměrně zvětšovat přibrzdění přemisťovaného materiálu na jednotlivých místech 

pomocí více brzdicích žeber, 

 v některých případech snížit jakost obrobení povrchu tažnice i přidržovače tažného 

nástroje, 

 stabilizovat tažení velkých nepravidelných výtažků a odstranit tvoření vln, 

 snížit opotřebení nástrojů (přidržovače a tažnice), 

 snížit, nebo omezit odpružení výtažku vznikající po lisování výtažku. 
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V praxi nastávají u tažných nástrojů s brzdicími žebry v oblasti přidržovače případy, 

kdy nevhodně zvolená síla přidržovače způsobí nedokonalé prolisování brzdicích žeber 

do plechu, takže v tažné operaci je plech nedostatečně brzděn a dochází tak na stěnách 

výtažku ke vzniku sekundárního zvlnění, nebo zborcení vlivem odpružení. 

 

Stupeň prolisování brzdicích žeber při sevření přidržovače na počátku tažení ovlivňuje 

celkovou jakost taženého výtažku, protože při následném tažení může nastat: 

 místní zvlnění tvářeného plechu, 

 přeložení plechu, 

 místní napěchování plechu, 

 ztenčení plechu, 

 roztržení materiálu při tváření, 

 nestálost kontinuity tahu, 

 odpružení z důvodu nedostatečné deformace v místě ohybu, 

 malá celková deformace výtažku a z toho vyplývající větší odpružení. 

  

Přesné stanovení sil, potřebných k prolisování brzdicích žeber, předchází 

vícenákladům na úpravu nástroje, profilů brzdicích žeber, přidržovače, tažníku, tažnice. 

Sjednocení vypočtených sil na prolisování brzdicích žeber s reálnou skutečností je důležité 

k optimalizování a stabilizaci procesu tažení plechů. Doposud je běžnou praxí to, že se proces 

tažení navrhne s určitým profilem brzdicích žeber, tedy brzdicím faktorem, a pomocí softwaru 

se vypočtou síly potřebné k prolisování daných brzdicích žeber. S takto navrženými profily 

brzdicích žeber se vypočte celý proces tažení výtažku s obstřihem kontury a odpružením. 

S výslednými vypočtenými silami a napětími se dál počítá v návrhu konstrukce nástroje. Tyto 

vypočtené síly mají vliv na dimenzování nástroje a ovlivňují tak jeho robustnost, dále mají 

vliv na navržený počet plynových pružin, které vyvíjejí protitlak proti směru pohybu 

přidržovače tak, aby byla vyvozena patřičná síla pro přidržení přístřihu. Při poddimenzování 

potřebných sil dochází k tomu, že přidržovač neprolisuje brzdicí žebra a přidržovač 

s brzdicími žebry tak nebrzdí přístřih stanoveným brzdicím faktorem [2, 14, 15]. 

 

Proto je snaha docílit toho, aby výsledky získané v simulačních programech, 

jako je například AutoForm 4.06, byly srovnatelné se skutečnými silami v praxi. Pokud 

se nedaří sjednotit nastavení procesu v softwarech využívající metodu konečných prvků tak, 
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aby byly srovnatelné se skutečnými silovými a napěťovými stavy, je východiskem najít 

přechodovou spojitost mezi jednotlivými stavy. Nastavení procesu 

i v nejmodernějších softwarech má omezené rozhraní vlastností a nedokáže popsat reálnou 

skutečnost. Kvůli její složitosti počítá s jistými omezeními a zjednodušeními, jež dává jistý 

pohled na chování výtažku v navržené technologii a nad silovými a napěťovými stavy 

ve tvářeném materiálu. Pokud lze pomocí okrajových podmínek nadefinovat v softwarech 

takový proces, který by byl dále reprodukovatelný i při rozličných tvarových změnách 

výtažku, vznikne možnost propojit reálné výsledky s těmi vypočtenými. Proto je třeba 

se zabývat srovnáním sil potřebných pro prolisování brzdicích žeber získaných výpočtem 

v softwaru AutoForm 4.06 s reálnými výsledky získanými v procesu tažení. 

1.2 Geometrie brzdicích žeber a brzdicí faktor 

Profil brzdicího žebra a jeho geometrie je hlavním parametrem určující velikost 

brzdného faktoru (obr. 4 a obr. 5) a stupeň následného přetvoření výtažku. S rostoucí výškou 

brzdicího žebra, tj. hloubkou prolisování roste velikost brzdného faktoru a s tím i lisovací síly. 

Díky větší hloubce prolisování roste i velikost přetvoření daného výtažku [19, 20]. 

 

Obr. 4  Konstrukce ploch brzdicích žeber 

potřebných pro matematický výpočet procesu 

tažení 

 

 

Obr. 5  Definice profilu brzdicích žeber 

v softwaru AutoForm 4.06 

 

Vhodné umístění žeber v přidržovači závisí na materiálu výtažku a provádí 

se dle zkušeností. Literatura uvádí, že optimální vzdálenost brzdicích žeber 20 mm až 30 mm 

od tažné hrany tažnice, v případě většího počtu brzdicích žeber za sebou se používá 

vzdálenost 25 mm až 35 mm [5, 22, 23]. Optimální umístění žeber je v rovinné části obrysu 

tažné hrany. Brzdicí žebra bývají široká 5 mm až 10 mm a 1,2 mm až 5 mm vysoká, podle 

velikosti, tvaru výtažku a tloušťky taženého plechu a v závislosti na velikosti požadovaného 
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brzdicího faktoru. U tvarově složitějších výtažků se žebra umísťují v kritických místech cca 

15 mm od tažné hrany tažnice a to i z důvodu úspory velikosti přístřihu. 

 

Aby byl účinek použití žeber co nejefektivnější, je nutné najít nejvhodnější 

geometrický profil a rozměr žebra. Intenzita brzdění plechu v oblasti přidržovače totiž závisí 

na mnoha parametrech, jako jsou například: 

 

 poloměr zaoblení samotného žebra, také zaoblení mezi svislou stěnou žebra a tažnicí, 

 celkový úhel opásání (zaoblení žebra, rádius mezi svislou stěnou žebra a tažnicí, 

zaoblení tažné hrany), to vše v závislosti na geometrii žebra, 

 tloušťka a mechanické vlastnosti taženého materiálu, 

 poloha brzdicích žeber v závislosti na taženém materiálu, 

 množství brzdicích žeber [14, 15]. 

 

Při nevhodné volbě geometrie profilu brzdicího žebra (poloměr zaoblení, výška apod.) 

a umístění brzdicího žebra se lisovatelnost výtažku výrazně zhoršuje. Mohou se náhle zvětšit 

tahová napětí, která způsobí prasknutí plechu v blízkosti tažné hrany. Brzdicí žebro nesmí být 

příliš vysoké, aby se kov deformací za studena nadměrně nezpevňoval. Vysoké žebro může 

způsobit při vtlačování do plochého přístřihu zvlnění materiálu, které se následně nedá 

odstranit. Je tedy výhodnější použít několik nízkých brzdicích žeber za sebou než jedno 

vysoké. 

Brzdicí žebra musí být vždy rozmístěna tak, aby výsledný výtažek byl co nejvíce 

deformován. V praxi to znamená, že výsledný díl by měl v optimálním případě vykazovat 

min. 70% deformaci. V takovém případě bude po tažení omezen vliv odpružení na minimum. 

Optimální deformace se dosáhne vhodným umístěním brzdicích žeber a vhodnou volbou síly 

přidržení tvářeného plechu. 

 

U součástí se složitými tvarovými plochami je nutné pro zajištění rovnoměrného 

a symetrického tvarování usilovat o místní brzdění plechu tak, aby docházelo 

k rovnoměrnému vytvoření výtažku. Použitím brzdicích žeber lze odstranit tvoření vln, 

zvrásnění, prasklin a jiných vad, které se vyskytují během plošného tváření výtažků složitých 

tvarů. Brzdicí žebra, jejich tvar a síla přidržení jsou tedy důležitou okrajovou podmínkou, 

která se musí zadat v softwaru a je na ní závislý konečný stav výtažku. 
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Zpravidla se navrhuje více variant brzdicích žeber, kdy geometrie žebra zůstává 

u všech variant stejná a mění se pouze hodnoty síly přidržení přidržovače a žeber. Žebro má 

svoji specifickou geometrii a může v průběhu celé své délky několikrát změnit svůj průřez. 

Tím je regulována síla přidržení v jednotlivých oblastech výtažku. Pro každou variantu tvaru 

brzdicího žebra se provede simulace procesu tažení se stejnými zadanými hodnotami 

materiálu a procesu tažení, poté jsou vyhodnoceny výsledky. Výsledkem porovnání 

jednotlivých simulací je výběr takové technologie, která je z hlediska lisovatelnosti výtažku 

nejoptimálnější, tedy nedochází ke vzniku defektů a je dodržen tvar předepsaný na výkresu 

výtažku. 

1.2.1 Úkol a vlastnosti brzdicích žeber během procesu tažení součástí 

nepravidelného tvaru 

 

Brzděním plechu v oblasti přidržovače se vhodně ovlivňuje tok materiálu z oblasti 

přidržovače a tím i celkové tváření výtažku do finální podoby. K nejúčinnějším způsobům, 

jak regulovat intenzitu brzdění plechu a v potřebném rozsahu zvyšovat tahová napětí, patří 

brzdicí žebra. Použitím brzdicích žeber lze odstranit tvoření vln, zvrásnění, praskliny a jiné 

vady a chyby vyskytující se během plošného tváření výtažků složitých tvarů. 

 

Hlavní vlastnosti brzdicích žeber, které pozitivně ovlivňují proces tažení výtažků 

složitých tvarů, jsou následující [6, 10, 11]: 

 

a) brzdicí žebra zvyšují intenzitu přibrzdění přemisťovaného materiálu v jednotlivých 

částech tažnice, eventuálně dále i v určité fázi tahu, což způsobuje zvýšení 

tahového napětí na úkor tlakového napětí. Se zmenšením tlakového napětí se také 

zmenšuje možnost vzniku vln či záhybů a zvyšuje se tedy jakost povrchu výtažků. 

Intenzitu brzdění lze ovlivnit různým tvarem, uspořádáním a počtem brzdicích 

žeber, 

 

b) brzdicí žebra přinášejí do schémat deformace polotovaru, sevřený přidržovačem a 

tažnicí, významný součinitel – ohybu materiálu. Při tažení výtažků složitých tvarů 

nová složka vhodně působí, protože vyrovnává nerovnoměrnosti přibrzdění 

polotovaru na různých částech obvodu přidržovače, 
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c) při tažení výtažků složitých tvarů dovolují brzdicí žebra získat v jednotlivých 

místech výtažků potřebný stav napjatosti a stupeň deformace za účelem 

maximálního využití plasticity plechu a dokonalého tvarování výtažku, 

 

d) u dvojčinných lisů brzdicí žebra dovolují zvyšovat interval regulace (nastavení) 

polohy přidržovače a rozšiřují tak přípustné rozmezí optimálního tlaku 

přidržovače, 

 

e) u složitých zborcených prostorových ploch přidržovače brzdicí žebra dovolují 

snížit nároky na přesnost obrobení povrchu přidržovače. 

 

S použitím brzdicích žeber při tažení výtažků složitých tvarů jsou však spojeny i určité 

nevýhody a rizika, které jsou popsány v následujících čtyřech bodech [6, 10]: 

 

a) v důsledku intenzivního brzdění a velké citlivosti na zvyšování tahových napětí 

dochází k místnímu zpevňování plechu. To je zvláště nebezpečné, následují-li po 

operaci tažení ještě další operace jako např. ohýbání, prostřihování, lemování, 

rovnání apod., 

 

b) tvar, velikost, počet a umístění brzdicích žeber se volí experimentálně s využitím 

metod konečných prvků a z výsledků simulací tažení. Což je oproti dřívějším 

metodám, které byly časově a značně finančně nákladné, výrazné zjednodušení, 

 

c) nesprávně a nevhodně zvolené umístění brzdicích žeber značně zhoršuje proces 

tváření. Dochází pak k vyčerpání plasticity a ke ztrátě stability procesu plastické 

deformace při tažení, tím se ovlivňují vlastnosti i samotný tvar výtažku což má 

za následek nedodržení požadovaných rozměrových vlastností výtažku, 

 

d) zvyšování intenzity brzdění je provázeno ztenčením stěny výtažku a to především 

u částí, procházejících přes brzdicí žebra. 

 

Pro návrh a tvorbu brzdicích žeber se využívá v programu AutoForm 4.06 funkce 

„Drawbead generator“.  
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Pomocí této funkce se nadefinují rozměrové vlastnosti žebra, jakými jsou: 

 úhel sklonu žebra vůči ose Z (osa tažníku), 

 vstupní a výstupní rádius, 

 výška spodní obruby a rádius obruby, 

 vůle a výška drážky. 

 

Dále se nadefinují materiálové a silové vlastnosti žeber, jakými jsou: 

 maximální ztenčení plechu, 

 „Force factor“ (viz Tab. 1), 

 minimální a maximální tření, 

 vlastnosti tvářeného materiálu. 

 

Jednou z nejdůležitějších funkcí je určení správné intenzity brzdění („Force factor“), 

který se může po proběhnutí simulace měnit libovolně tak, až výsledný stupeň deformace 

výtažku je přijatelný (viz Tab. 1). Tato intenzita brzdění se volí v rozsahu Ff = 0 ÷ 2 [–]. 

Jedná se o poměr sevření horní matrice a spodní, kde Ff = 0 reprezentuje žádné sevření (volný 

stav) a Ff  = 2 je maximální možné sevření (uzavření tvaru). Vlastnosti a rozsah jednotlivých 

pásem je rozlišen v tabulce 2.1 (viz níže). 

 

Tab. 1  Rozsah pásem intenzity brždění 

Název Rozsah Ff  (-) Vizualizace 

Slabý lem 0,2 ÷ 0,3 

 

Střední lem 0,3 ÷ 0,5 

 

Silný lem 0,5 ÷ 1,0 

 

Uzavřený lem 1,0 ÷ 2,0 
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1.3 Stávající matematický výpočet problematiky prolisování brzdicích 

žeber v softwaru AutoForm 4.06 

Stávající matematický výpočet prolisováni brzdicích žeber je založen na několika 

předpokladech a úvahách:  

 

a)      Deformační historie ohýbání inverzního ohybu a kontinuálního ohýbání 

je založena na základě Bauschingerova efektu. 

 

Bauschingerův efekt byl experimentálně zjištěn při jednoosém namáhání 

tvárných materiálů. Popisuje skutečnost, že v důsledku plastické deformace vzorku 

v jednom směru se snižuje mez pro vznik plastické deformace ve směru opačném. 

Jako ukázka může sloužit vývoj hysterezní smyčky u deformačně řízené zkoušky 

nízkocyklové únavy materiálu (obr. 6) [1, 8, 5].  

 

 

Obr. 6  Hysterezní smyčka únavy materiálu a Bauschingerův efekt 

 

Jestliže je mez kluzu označena jako σY, pak se materiál při odlehčování 

ze stavu s maximálním axiálním napětím σ1 chová elasticky až do okamžiku, kdy 

je rozdíl mezi axiálním a okamžitým napětím σ1 – σ2 roven dvojnásobku meze 

kluzu 2·σY. V důsledku deformačního zpevnění tedy platí ׀σ1 ׀   Z uvedeného .׀σ2׀>

je zřejmé, že ke vzniku a rozvoji cyklických plastických deformací dochází nejen 
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při jednotném namáhání (tažení plechů), ale navíc také při míjivém jednoosém 

namáhání. 

 

b)      Výpočet ohybového momentu a posunu je prováděn pro nulové vlákno 

(neutrální vrstvu) plechu. Ohnutí tělesa (vzniklé tvary jsou nazpět rozvinutelné) 

do žádoucího tvaru využívá stejných zákonů plasticity, jako ostatní způsoby 

tváření - překročením meze kluzu dosáhneme oblasti plastické deformace. 

Plastická deformace je doprovázena deformací elastickou. Po průřezu je to pružně 

plastická deformace, která má různý průběh od povrchu materiálu k neutrální ose 

[23]. 

 

Při ohybu nastává deformace průřezu, vyšší průřezy jsou více deformovány, 

než průřezy nižší. U širokých pásů (b>3s) nedochází k deformaci 

proto, protože proti deformacím v příčném směru působí odpor materiálu velké 

šířky vzhledem k jeho malé tloušťce. Vrstvy kovu na vnitřní straně ohybu jsou 

v podélném směru stlačovány, zkracovány a roztahovány v příčném směru. Vrstvy 

kovu na vnější straně ohybu se roztahují a prodlužují v podélném a stlačují 

se v příčném směru. 

 

  Kolem střední části průřezu ohýbaného materiálu jsou tahová napětí malá 

a dosahují hodnot nižších, než je mez kluzu daného materiálu. V přechodu mezi 

těmito dvěma pásmy jsou vlákna bez napětí a bez deformace. Jejich spojnice tvoří 

tzv. neutrální osu (obr. 7), ve které není napětí a která se při ohýbání 

ani neprodlouží ani nezkrátí.  



Doktorská disertace Ing. Jakub Machálek 

 

 

- 13 - 

 

Obr. 7  Rozložení napětí v materiálu a znázornění neutrální osy při ohybu plechu 

 

Neutrální osa je na začátku uprostřed průřezu, při ohybu se posouvá směrem 

k vnitřní straně ohybu. Není tedy totožná s osou těžiště  ohýbaného materiálu. 

Z délky neutrální osy v ohýbaných částech a z délek rovných úseků se určuje 

rozvinutá délka polotovaru před ohybem. U tenkých plechů není tento rozdíl 

patrný, ale při ohýbání tlustých plechů se však s tímto musí počítat. 

 

c)      Ke ztenčení plechu dochází vlivem osové síly díky účinku ohýbání, nebo 

rovnání součásti. Obecně lze jakákoli napjatost působící na daný výtažek rozdělit 

do jednotlivých složek popisujících prostorový stav napjatosti. Stav napjatosti má 

významný vliv na tvařitelnost a deformační odpor kovu. Obecně platí, 

že přítomnost tahových napětí snižuje tvařitelnost materiálu, neboť vlivem 

tahového napětí dochází k rozšiřování dutin a zárodků trhlin. Naopak, vlivem 

tlakových napětí dochází k uzavírání dutin a trhlin, a proto je materiál schopen 

snést vyšší plastickou deformaci než pod vlivem tahových napětí. Deformační 

odpor naopak s přítomnosti tlakových napětí roste a je největší, pokud jsou 

všechna tři hlavni napětí tlaková. Stav napjatosti se v tvářeném tělese znázorňuje 

pomoci schémat hlavních napětí (neuvažuji se smyková napětí). Napětí mají 

kladnou (+ tahová), zápornou (- tlaková) nebo nulovou hodnotu. Teoreticky jsou 

možné všechny kombinace hlavních napětí, tj. 9 možných schémat napjatosti 

(obr. 8) [24, 25, 27]. 
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Obr. 8  Kombinace hlavních napětí 

 

U tenkých plechů, kde je tloušťka zanedbatelná v ohledu na plošnou velikost 

výtažku je obecný stav napjatosti redukován na jednoduchý stav napjatosti 

(obr. 9). To znamená, že obecně daná prostorová napjatost je nahrazena 

jednoduchou osovou napjatostí [30, 32]. 

 

 

Obr. 9  Rozdělení osových sil při ohýbání 

 

 

 

Obr. 10  Základní princip výpočtu sil 

v závislosti na roztržení 

 

  

     

d)      Síly působící v celé soustavě (tažník, tažnice, přidržovač), kdy se prolisovávají 

brzdicí žebra, jsou počítány jako síly závislé na poloze vstupu a výstupu plechu 

z brzdicí drážky. 



Doktorská disertace Ing. Jakub Machálek 

 

 

- 15 - 

Základní vzorec výpočtu sil v soustavě prolisovávání brzdicích žeber (obr. 11) 

je omezen na omezení sil na kruhové průřezy pro zachycení osových sil FRF a FBK. 

Vzorec pro výpočet osových sil v soustavě prolisování brzdicího žebra: 

 

FRF=(((2µRes+FBK+F1)e
µθs

+µFe+F2+F3)e
µ(θs+θe)

+µFe+F4+F5)e
µθe

+F6+2µRee-FBK 

 

     Kde FBK představuje osovou sílu z předchozího ohybu a Res Ree představují 

páky sil na pozici vstupu a výstupu z brzdicího žebra [30, 32]. 

 

Obr. 11  Rozložení sil v průřezu brzdicího žebra 

Základní vzorce pro zachycení hlavní tvářecí síly FHD (obr. 12) zaoblených 

brzdicích žeber: 

 

FHD=BF1+BF2+(Res+Ree) 

kde: 

BF1=SFs·sinθs+Fes·cosθs, 

BF2=SFe·sinθe+Fee·cosθe, 

 

Obr. 12  Rovnovážné uvolnění hlavní tvářecí síly působící při tváření 
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Srovnání modelu brzdicího žebra a dat z experimentu je plně provedena 

na základě experimenu dle „Baosteela“. 

Zde bylo provedeno několik experimentů a porovnání experimentálních dat 

a dat vypočtených AutoFormem. Pro experiment bylo použito 6 materiálů 

(5 ocelových vzorků a 1 hliníkový materiál). Schéma experimentu (obr. 13) 

popisuje testování nástroj použitý v “Baosteel” experimentu a pro validaci 

výsledků z AutoFormu [30, 32]. 

 

Obr. 13  Zobrazení „Baosteel“ experimentu tváření brzdicích žeber 

 

Vodící kladky jsou zde volné, tj. mohou se volně otáčet (zanedbává se tření) 

tažný trn a ohybové válce jsou pevné, tj. nemohou se volně otáčet. Rozměrem C je 

definována tloušťka materiálu. 

 

U všech materiálů byly měřeny hodnoty hloubky tahu H, přetvárná síla brzdy 

DBRF, síla přidržení HDF (ne pro hliník) a velikost ztenčení C při průchodu 

taženého plechu skrz brzdicí žebro. Podstatou „Baosteel“ experimentu 

je prolisovat brzdicí žebro do daného vzorku a táhnout skrz brzdicí žebro osovou 

silou DBRF a při tomto tažení zjišťovat dané veličiny a porovnávat s výpočty 

v AutoFormu v aplikaci „drawbead generátor“. 

 

Následně byla data vzájemně porovnána pro jednotlivé materiály (obr. 14) 

a byly provedeny korelace výsledků a provedeny úpravy výpočtových předpokladů 

a určení koeficientů zpřesňujících výpočty v aplikaci „drawbead generátoru“.  
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Obr. 14  Zobrazení výsledků z „Baosteel“ experimentu a porovnání z výpočty AutoFormu 

 

U všech materiálů byly měřeny hodnoty hloubky tahu H, přetvárná síla brzdy 

DBRF, síla přidržení HDF (ne pro hliník) a velikost ztenčení C při průchodu 

taženého plechu skrz brzdicí žebro. Podstatou „Baosteel“ experimentu 

je prolisovat brzdicí žebro do daného vzorku a táhnout skrz brzdicí žebro osovou 

silou DBRF a při tomto tažení zjišťovat dané veličiny a porovnávat s výpočty 

v AutoFormu v aplikaci „drawbead generátor“ [30, 28, 18]. 

 

 

2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

  

 Základním cílem simulačních a experimentálních prací prováděných v rámci vlastní 

disertace bude navržení původního zkušebního nástroje sloužícího k zjištění skutečných 

silových parametrů vznikajících při technologii tváření plechů. Tyto síly porovnat 

s teoretickými silami vypočtenými pomocí moderní metody konečných prvků. Vzájemně tyto 

výsledky optimalizovat tak, aby bylo docíleno korekce výpočtové metody. Tím se docílí 

výsledů, které budou nejvíce odpovídat reálným silovým napětím.  

2.1 Dílčí cíle práce a postup řešení 

 konstrukce původního unikátního nástroje, na prolisování brzdicích žeber 

do polotovarů z plechů o různých tloušťkách a materiálech s proměnlivou velikostí 

brzdicího faktoru, 
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 provedení experimentu lisování brzdicích žeber na navrženém nástroji na prolisování 

brzdicích žeber, 

 určení intenzity reálných tvářecích sil při prolistovávání průběžných neuzavřených 

brzdicích žeber, pro různé tloušťky a typy vysokopevnostních materiálů, které 

reprezentují nejpoužívanější lisované součásti karosérií v automobilovém průmyslu, 

 provedení matematických výpočtů metodou konečných prvků (MKP) pomocí 

moderních postupů využívajících se v praxi, při praktických výpočtech, 

 porovnání reálných výsledků s výsledky získanými při matematických výpočtech 

v softwaru využívající MKP, 

 souhrnná analýza dosažených výsledků, 

 vypracování matematických modelů, popřípadě jiných okrajových podmínek, 

pro optimalizování procesu prolisování brzdicích žeber tak, aby další MKP výpočty 

odpovídaly reálným silovým parametrům, 

 zapracování zpracovaných podmínek do softwaru využívající metody MKP, tak 

aby byly tyto podmínky využívány pro další případy v praxi. 

 

Pracoviště začleněná do spolupráce: 

 PWO Czech Republic, a.s., 

 AutoForm Engineering GmbH – producent softwaru využívající numerický výpočet, 

 VŠB – TU Ostrava, strojní fakulta – katedra mechanické technologie. 

 

3 ZVOLENÉ METODY ZPRACOVÁNÍ  

 

Pokud je snahou docílit optimalizace procesu tváření a sjednotit numerické výpočty 

s reálným procesem je třeba vycházet z porovnání reálného lisování a numerickým výpočtem, 

který přesně odpovídá skutečnosti. Pro zkoumanou oblast prolisování brzdicích žeber 

je základním východiskem metoda konečných prvků (MKP). Software je AutoForm 4.06, 

protože je využíván téměř ve všech společnostech po celém světě zabývající se problematikou 

nesymetrického tváření výtažku za studena. Alternativou jsou i další softwary využívající 

MKP jako je Dynaform či PAM-STAMP, ale tyto nemají takové zastoupení v Evropě. 

Používají se spíše v USA (PAM-STAMP), nebo v Asii (Dynaform) [5, 6, 39]. Software 

AutoForm 4.06 s úspěchem využívá i firma PWO Czech Republic, a.s. se kterou byla 

navázána spolupráce na tvorbě této disertace. Jelikož firma PWO Czech Republic, a.s. 
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poskytla veškerý software a zaštítila celý projekt prolisování brzdicích žeber, byl volen jako 

vstupní právě tento numerický software.  Veškerý software využívající MKP jsou postaveny 

na stejném řešiči (solveru), který diskretizuje danou soustavu do matematicky popsatelných 

částí, se kterými pak počítá danou úlohu, proto výsledky z jednoho softwaru jsou relevantní i 

pro další MKP softwary. 

   

Pro určení sil potřebných k prolisování brzdicích žeber je třeba zvolit několik variant 

a modifikací, tak aby se určila odchylka od numericky vypočtených sil jejich odchylek 

a případných trendů a závislostí na proměnlivých faktorech. Proměnlivých faktorů v takto 

zvolené soustavě je celá řada. Byly však zvoleny vstupní základní podmínky, které jsou 

jednoduše proměnlivé a hlavně se mění v praxi. To znamená je logické, že jednou proměnou 

je jakost materiálu výtažku a druhou poté tloušťka. V praxi se poté určuje intenzita brždění 

(brzdný faktor), která ovlivňuje přetvoření materiálu při tváření materiálu. Vstupní hodnoty 

jsou tedy definovány a na tyto hodnoty je zkonstruován nástroj. Tento nástroj na prolisování 

brzdicích žeber respektuje ve své konstrukci snadnou vyměnitelnost jednotlivých (výše 

popsaných) proměnných. Nástroj na prolisování brzdicích žeber je konstruován i s ohledem 

na matematickou definici v softwaru AutoForm 4.06. Čím jednodušší konstrukce 

tím jednodušší zadání numerického výpočtu a tím odpadá možnost chyb způsobené složitým 

nestabilním procesem. 

 

Materiály zvolené pro danou disertaci byly vybrány na základě dlouholeté praxe 

a aktuálních trendů firmy PWO Czech Republic, a.s. Zde byly zvoleny materiály s rozptylem 

od středních hodnot pevností směrem k vysokopevnostním materiálům jakožto 

nejpoužívanějším v automobilovém průmyslu (viz 4.1). V minulosti bylo vytvořeno 

i porovnání prolisování brzdicích žeber jinou metodou (viz 1.3) za použití tvárných materiálů, 

kdy jejich tažnost vykazovala hodnoty kolem 25 %, přičemž v dnešní době se tažnost 

moderních materiálů pohybuje na úrovni kolem 10 %. 

 

Důležitým faktorem ovlivnění celkových výsledků, je použitý způsob snímání reálných 

sil. Pro měření sil byly navrženy dva způsoby odečtů. První a původně volený Dynamometr 

KISTLER, což je piezoelektrický snímač s rozlišovací schopností 30÷500 kN. Tento 

dynamometr je robustní, s jištěním proti přetížení a vyznačuje se necitlivostí na okolní vlivy 

jako např. teplotu. Snímač má rozlišovací schopnost ±3,7 N. Tento Dynamometr je spolu 
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s nástrojem umístěn na lis a při prolisování brzdicích žeber zaznamenává sílu, kterou lis 

vyvinul na prolisování brzdicích žeber. Druhou variantou a nakonec i použitou je záznam 

hodnot pomocí vyhodnocovacího softwaru M-test využívaného fakultou mechanické 

technologie VŠB – TU Ostrava. Pro průběh a vyhodnocení experimetu pomocí hydraulického 

lisu DP 1600. Tento lis je vybaven servopohonem, který umožňuje za pomoci řídicího 

systému, nebo speciálního programu plynulou regulaci rychlosti tvářecího nástroje a tím 

i deformační rychlosti. Lis je vybaven softwarem M-test který umožňuje záznam 

a vyhodnocení tvářecích sil v řádech ±1 kN. Pro disertaci byl nakonec zvolen lis DP1600 

s vyhodnocovacím softwarem M-test hned z několika důvodů. Prvním důvodem 

je kompatibilita lisu se softwarem a ověřená přesnost měření na fakultě mechanické 

technologie VŠB – TU Ostrava, kde daný software s lisem DP1600 je běžně používán 

ve výzkumných projektech. Odpadá zde jakákoli kalibrace a ověřování přesnosti měření jako 

by to bylo v případě použití dynamometru KISTLER. Dále je software M-test plně 

kompatibilní a propojený s lisem DP1600, kdežto u použití dynamometru by musel být zvolen 

kompatibilní lis, který by musel být upraven na potřeby upnutí dynamometru a ustavení 

nástroje. Tím, že by volen lis DP1600 se softwarem M-test odpadlo hodně kalibrování 

a repasování systému lisování brzdicích žeber a předešlo tak případným nežádoucím 

odchylkám, které mohly být způsobeny nepřesnostmi při ustavení dynamometru do lisu 

a instalací nástroje do této sestavy. Dále dynamometr KISTLER je pro tuto práci až moc 

přesný a dané výsledky by byly stejně přepočítávány. Pro tuto práci stačí výsledky V řádech 

stovek newtonů, protože běžné hodnoty prolisování brzdicích žeber se pohybují v desítkách 

tun. Posledním důvodem je dostupnost dynamometru KISTLER zde by vyvstal problém 

s kapacitou a vytížeností dynamometru, který je ve větší vzdálenosti, než lis DP1600 umístěn 

na fakultě strojní VŠB – TU Ostrava. Pro měření je optimální rovněž při stejných podmínkách 

odzkoušet všechny vzorky, což rovněž umožnuje lis DP1600 s vyhodnocovacím systémem 

M-test na VŠB – TU v Ostravě. 

 

Vyhodnocovacím softwarem, se kterým se pracuje při posuzování výsledků a jejich 

matematickým zpracováním je software Microsoft Excel 2010. Tento software je ideálním 

pro zpracování výsledků, protože software M-test, který odečítá skutečné síly při lisování 

a dokáže hodnoty bez jakéhokoli zkreslení importovat do tabulek Excelu. Odpadá 

tak možnost zkreslení výsledků dodatečného importu výsledků do jiného softwaru či aplikací. 

Software Microsoft Excel je s úspěchem využíván i pro další podobné výpočty 
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či matematické aplikace. Ve firmě PWO Czech Republic, a.s. je tento software plně 

podporován a využíván při jakýchkoli matematických přepočtech či aplikacích, jsou zde 

dostupné i online podpory při potížích při tvorbě maker.  

 

Výsledky jsou rovněž poskytnuty vývojovému oddělení společnosti poskytující software 

AutoForm, s tím že vstupními daty jsou rovněž hodnoty v softwaru Excel. AutoForm poté 

vydá prohlášení o stavu zapracovanosti výsledků do softwaru a v jaké míře byly výsledky 

zapracovány. Pro podmínky firmy PWO Czech Republic, a.s. je v rámci disertace vytvořena 

aplikace přepočítávající vypočtené síly na síly skutečné a tím pomáhá optimalizovat proces 

tváření asymetrických součástí technologií tváření zastudena. 

 

4 NÁSTROJ NA PROLISOVÁNÍ BRZDICÍCH ŽEBER  

  

 Navržený tažný nástroj na prolisování brzdicích žeber je konstruován z důvodů 

praktického přínosu zjišťování skutečně potřebných pracovních sil potřebných k prolisování 

brzdicích žeber (s danou intenzitou brzdění tváření plechů).  

             V praxi nastávají u tažných nástrojů s brzdicími žebry v oblasti přidržovače případy, 

kdy nevhodně zvolená síla přidržovače způsobí nedokonalé prolisování brzdicích žeber 

do plechu, takže v tažné operaci je plech nedostatečně brzděn a dochází tak na stěnách 

výtažku ke vzniku sekundárního zvlnění nebo zborcení vlivem odpružení. 

Stupeň prolisování brzdicích žeber při sevření přidržovače na počátku tažení ovlivňuje 

celkovou jakost taženého výtažku, protože při následném tažení může nastat: 

  místní zvlnění tvářeného plechu, 

 přeložení plechu, 

 místní napěchování plechu, 

 ztenčení plechu, 

 roztržení materiálu při tváření, 

 nestálost kontinuity tahu, 

 odpružení z důvodu nedostatečné deformace v místě ohybu, 

 malá celková deformace výtažku a z toho vyplývající větší odpružení. 
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Přesné stanovení sil, potřebných k prolisování brzdicích žeber tedy předchází 

vícenákladům na úpravu nástroje, profilů brzdicích žeber, přidržovače, tažníku, tažnice. 

Nedílnou součástí navrhování tažného nástroje je i jeho silové dimenzování. 

Předimenzovaný nástroj je zbytečně robustní a náklady na jeho výrobu jsou tedy vyšší 

než náklady na nástroj, který optimálně splňuje nároky na síly, se kterými bude pracovat. 

Pro optimalizaci dimenzování tažného nástroje je účelné využít simulace tvářecího procesu 

například v softwaru AutoForm, který využívá metodu konečných prvků. Pomocí tohoto 

softwaru lze, kromě analýz vlastního procesu tváření, vypočítat i přibližné hodnoty tvářecích 

sil. Sjednocení vypočtených sil na prolisování brzdicích žeber s reálnou skutečností je důležité 

k optimalizování a stabilizaci procesu tažení plechů. Doposud je běžnou praxí to, že se proces 

tažení navrhne s určitým profilem brzdicích žeber, tedy brzdicím faktorem, a pomocí softwaru 

se vypočtou síly potřebné k prolisování daných brzdicích žeber. S takto navrženými profily 

brzdicích žeber se vypočte celý proces tažení výtažku s obstřihy a odpruženími 

a s výslednými vypočtenými silami a napětími se dál počítá v návrhu nástroje. Tyto 

vypočtené síly mají vliv na dimenzování nástroje a ovlivňují tak jeho robustnost, dále mají 

vliv na navržený počet plynových pružin, které vyvíjejí protitlak proti směru pohybu 

přidržovače tak, aby byla vyvozena patřičná síla pro přidržení přístřihu. Při poddimenzování 

potřebných sil dochází k tomu, že přidržovač neprolisuje brzdicí žebra a přidržovač 

s brzdicími žebry tak nebrzdí přístřih stanoveným brzdicím faktorem. 

Proto je snaha docílit toho, aby výsledky získané v simulačních programech, jako 

je například AutoForm 4.06, byly srovnatelné se skutečnými silami v praxi. Pokud se nedaří 

sjednotit nastavení procesu v softwarech využívající metodu konečných prvků tak, aby byly 

srovnatelné se skutečnými silovými a napěťovými stavy, je východiskem najít přechodovou 

spojitost mezi jednotlivými stavy. Nastavení procesu i v nejmodernějších softwarech 

má omezené rozhraní vlastností a nedokáže popsat reálnou skutečnost. Kvůli její složitosti 

počítá s jistými omezeními a zjednodušeními, jež dává jistý pohled na chování výtažku 

v navržené technologii a nad silovými a napěťovými stavy ve tvářeném materiálu. Pokud lze 

pomocí okrajových podmínek nadefinovat v softwarech takový proces, který by byl dále 

reprodukovatelný i při rozličných tvarových změnách výtažku, vznikne možnost propojit 

reálné výsledky s těmi vypočtenými. Proto je třeba se zabývat srovnáním sil potřebných pro 

prolisování brzdicích žeber získaných výpočtem v softwaru AutoForm 4.06 s reálnými 

výsledky získanými v procesu tažení. 
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  Navržený tažný nástroj je konstruován tak, aby přinášel co nejpřesnější výsledky 

odpovídající realitě a byl snadno, v případě potřeby, reprodukovatelný na různé materiály 

výtažků, různých brzdicích faktorů a tlouštěk materiálů (obr. 15). 

 

Obr. 15  Schéma navrženého nástroje na prolisování brzdicích žeber 

  Výhodou je také stejný tažný trn pro všechny typy materiálů, a brzdicích faktorů 

(mění se pouze výška trnu a tím brzdicí faktor). 

Spodní drážka je odlehčená tak, aby u tvářeného materiálu nevznikaly sekundární síly 

inicializované nepřesnostmi tvaru spodní dosedací plochy ve výrobě. 

            Předností tohoto nástroje je použití stejného tvaru tvářecího trnu pro všechny typy 

materiálů, různých tlouštěk. Brzdicí faktor je realizován vysunutím daného trnu pomocí 

přesných podložek (viz níže). Tím, že je ve všech případech použit stejný tvářecí trn i spodní 

tvářecí vložka je dosaženo velmi přesných výsledů, kdy nejsou ovlivňovány nepřesnostmi 

vyrobených tvarů, popřípadě při montáži nebo např. přenastavováním úlohy pro jiný brzdicí 

faktor či jinou tloušťku vzorku.   

4.1 Volba materiálů pro experiment prolisování brzdicích žeber 

 

Při navrhování zkušebního tažného nástroje na prolisovávání brzdicích žeber bylo 

třeba docílit použitelnost výsledků pro tažení co největšího spektra výtažků používaných 



Doktorská disertace Ing. Jakub Machálek 

 

 

- 24 - 

v automobilovém průmyslu. Vstupními veličinami je tloušťka materiálu a samotný materiál, 

ze kterého je výtažek tažen (obr. 16). 

 

 

Obr. 16  Spektrum základních pevnostních parametrů materiálů  

podílejících se na konstrukci karosérie automobilu [37] 

 

Tloušťka materiálu se liší podle pevnostních nároků na výtažek. Tloušťka typických 

materiálů pro automobilový průmysl se pohybuje od 0,5 do 2,5 mm, vždy s ohledem na 

umístění dílu v karosérii a jeho funkce v celé sestavě karosérie. 

 

Materiály pro testování prolisování brzdicích žeber byly voleny s ohledem 

na materiály používané v  automobilovém průmyslu. Používá se velká škála materiálů, 

od speciálních tvařitelných materiálů až po vysokopevnostní špatně tvařitelné materiály. 

 

Pro zkoušení byly vybrány čtyři materiály od jednoho dodavatele. Materiály svými 

mechanickými vlastnosti zaujímají hlavní trend automobilového průmyslu. Vyznačují 

se vynikající mechanickou stálostí a pevností s i s menší tloušťkou materiálu a tím 

snižováním hmotnosti. To má za následek vysoké požadavky na jakost materiálu se snižující 

se celkovou hmotností celé sestavy. Aktuální trendy jsou definovány samotnými výrobci 

nejen automobilů, ale celým spektrem strojírenských podniků. V automobilovém průmyslu 

jsou tyto aspekty však nejlépe postřehnutelné spolu s moderními trendy a technologiemi 

(obr. 17).  
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Obr. 17  Portfolio materiálů podílejících se na konstrukci karosérie automobilu Škoda 

Octavia v závislosti na modernizaci a technických požadavků [37] 

 

Automobilový průmysl se zaměřuje na vývoj automobilů s vyššími úrovněmi 

bezpečnosti, sníženou spotřebou paliva a nákladově efektivními výrobními metodami. Toho 

bude dosaženo prostřednictvím modernějších konstrukčních řešení a trvalého zaváděni 

novějších, lehčích a pevnějších materiálů. Již nestačí udržovat hmotnost nových modelů 

konstantní; rostoucí povědomí o nutnosti snižovat emise CO2 se stalo důležitou určující silou. 

Dnes a v budoucnu musí výrobci automobilů snižovat celkovou hmotnost svých vozidel 

(obr. 18). Nákladově nejefektivnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je použitím moderní 

oceli s vysokou pevností [37, 34].  

 

 

Obr. 18  Portfolio materiálů podílejících se na konstrukci karosérie automobilu Škoda 

Octavia III v závislosti jejich hmotnosti [37] 
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Moderní ocel s vysokou pevností „DOCOL“ přináší největší výhody, je-li použita pro 

bezpečnostní komponenty, konstrukční části karoserie vozu a podvozku. Obecně platí 

pravidlo, že snížení hmotnosti je okolo 50 %, tzn., že v porovnání s běžnou ocelí je tloušťka 

poloviční bez toho, že by byla obětována pevnost. V důsledku toho se ocel DOCOL stala 

materiálem, který je volen na výztuhy prahů, přední sloupky, střední sloupky, výztuhy okenní 

čáry, nárazníky, výztuhy dveří, oblouky střechy a sedadla. Vysokopevnostní ocel byla 

zavedena také v dalších podstatných částech automobilu a mnohé nové automobily se již 

skládají z 30 ÷ 40 % z této vysokopevnostní oceli (obr. 19). 

 

Předpokládá se, že již během několika let budou vysokopevnostní oceli tvořit 

až 40 ÷ 50 % ocelových plechů použitých na výrobu automobilů a přispějí tak 5ti 

procentnímu snížení celkových emisí skleníkových plynů. 

 

 

Obr. 19  Podíl pevnostních ocelí v karosérii Škody Octavie III generace 

 

Dle cílů EU nesmí průměrné emise vozového parku u nových vozů prodávaných v EU 

po roce 2012 překročit 130 g CO2/km. Výhody použití vysokopevnostních ocelí 

jsou evidentní u všech typů automobilů (obr. 20). Malá auta profitují ze značně zlepšené 

bezpečnosti při nárazu, zatímco těžší vozy, jako SUV, mohou být postaveny jako mnohem 

efektivnější z hlediska spotřeby [37, 34].  
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Obr. 20  Portfolio materiálů podílejících se na konstrukci karosérie automobilů [34]  

 

Jakost oceli, která je nejvhodnější pro danou aplikaci v automobilovém průmyslu, 

určuje několik parametrů. Požadavky na tuhost karoserie vozu vymezují možnou redukci 

tloušťky jednotlivého dílu. Geometrické konstrukční provedení dílu určuje nejvyšší možnou 

pevnost použitého materiálu. Metoda tváření je také důležitým faktorem při výběru jakosti 

oceli, která má být specifikována. Významných úspor hmotnosti je často možno dosáhnout 

vylepšením konstrukce dílů, jako jsou vyztužení nárazníků a boční výztuhy dveří. Je to proto, 

že požadavky na absorpci energie jsou vysoké a tyto díly tak moc nepřispívají k tuhosti 

karoserie vozu. Z tohoto důvodu může být pevnost oceli AHSS optimálně využita. Čelní 

prvky, příčné nosníky a různé další nosníky, které musí mít schopnost vysoké absorpce 

energie a stejně tak se i významně podílet na tuhosti karoserie vozu, mají obvykle složitější 

geometrický tvar. Pro takové díly je možno specifikovat nižší jakost moderní oceli s vysokou 

pevností. 

 

Jako reprezentační vzorek nejvíce používaných materiálů je vybrána střední varianta 

(obr. 21). Materiály s nižší pevností používané na méně namáhané součásti až po 

vysokopevnostní materiály používané na velmi namáhané bezpečnostní díly [34, 37]. 



Doktorská disertace Ing. Jakub Machálek 

 

 

- 28 - 

 

Obr. 21  Jakost materiálu DOCOL a jeho použití 

 

4.1.1 DOCOL DP600  

DOCOL DP600 se vyznačuje vysokou pevností oceli s mikrostrukturou obsahující ferit, 

který je měkký a přispívá k dobré tvařitelnosti martenzitu, který je tvrdý a zabezpečuje 

příznivou pevnost materiálu. Tyto oceli jsou určeny k tváření za studena v závislosti na jejich 

nejnižší pevnosti v tahu. DOCOL DP600 je materiál určený pro použití především 

v automobilovém průmyslu a to zejména na díly boční výztuhy, nárazníky, sedačky a další 

konstrukční prvky [34]. 

Tab. 1  Požadavky na mechanické vlastnosti materiálu DOCOL DP600 dle EN 10292 

Rm [MPa] RP [MPa] A80 [%] min. mez kluzu σ [MPa] 

600 ÷ 750 350 ÷ 450 min. 16 500 

Tab. 2  Chemické složení materiálu DOCOL DP600 EN 10292 

Cmax [%] Mnmax [%] Simax [%] Almax [%] Nbmax [%] Pmax [%] Smax [%] 

0,1 0,8 0,2 0,04 0,015 0,01 0,002 
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4.1.2 DOCOL DP800  

 

Popis produktů DOCOL DP800: jedná se o moderní vysokopevnostní ocel s malou 

odchylkou tloušťky, vynikající tvařitelností a dobrou svařitelností s extrémně pevnou ocelí 

se střední tvařitelností a dobrou svařitelností, otěruvzdorná ocel s dobrou odolností proti 

opotřebení ocel odolná atmosférické korozi extra tvrdá ocel s dobrou balistickou odolností 

ochranou proti penetraci [34]. 

 

Výhody produktů DOCOL DP800: 

• vynikající tvařitelnost vzhledem k jejich vysoké pevnosti, 

• malé odchylky tloušťky, 

• dobrá svařitelnost, 

• jsou vhodné pro řezání laserem. 

Tab. 3  Požadavky na mechanické vlastnosti materiálu DOCOL DP800 dle EN 10292 

Rm [MPa] RP [MPa] A80 [%] min. mez kluzu σ [MPa] 

800 ÷ 950 500 ÷ 650 min. 10 600 

 

Tab. 4  Chemické složení materiálu DOCOL DP800 EN 10292 

Cmax [%] Mnmax [%] Simax [%] Almax [%] Nbmax [%] Pmax [%] Smax [%] 

0,13 1,5 0,2 0,04 0,015 0,01 0,002 

 

4.1.3 DOCOL DP980  

DOCOL DP980 je dvoufázová ocel vystavená speciálnímu tepelnému ošetření 

na kontinuální žíhací lince. Je charakterizována malou mezí kluzu v porovnání s pevností 

v tahu, a proto umožňuje při zpracování šíření plastické deformace. Konečné pevnosti 

dokončeného dílu lze dosáhnout mechanickým zpevněním v průběhu válcování, lisování nebo 

ohýbání a tvrzení vypalováním ve spojení s nátěrem [34].  
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Vlastnosti oceli DOCOL DP980: 

• nízká mez kluzu vzhledem k pevnosti v tahu, 

• rozmezí tloušťky 0,5 ÷ 2 mm, 

• rozmezí šířky 800 ÷ 1500 mm. 

Tab. 5  Požadavky na mechanické vlastnosti materiálu DOCOL DP980 dle EN 10292 

Rm [MPa] RP [MPa] A80 [%] min. mez kluzu σ [MPa] 

980 ÷ 1150 700 ÷ 900 min. 7 720 

Tab. 6  Chemické složení materiálu DOCOL DP980 EN 10292 

Cmax [%] Mnmax [%] Simax [%] Almax [%] Nbmax [%] Pmax [%] Smax [%] 

0,15 1,5 0,2 0,04 0,015 0,01 0,002 

 

 

4.1.4 DOCOL DP1200 

DOCOL DP1200 je plně martenzitická ocel (jednofázová ocel), která je nejvhodnější 

pro hýbání, válcování, jednoduché lisování a výrobu trubek. Její pevnost a mikroskopická 

struktura je získávána během výroby na kontinuální žíhací lince extrémně rychlým kalením 

pomocí vody [34]. 

 

Vlastnosti oceli DOCOL DP1200: 

• velmi velký poměr meze kluzu a pevnosti v tahu, 

• rozmezí tloušťky 0,5 ÷ 2 mm, 

• rozmezí šířky 800 ÷ 1500 mm. 

Tab. 7  Požadavky na mechanické vlastnosti materiálu DOCOL DP1200 dle EN 10292 

Rm [MPa] RP [MPa] A80 [%] min. mez kluzu σ [MPa] 

min. 1180 835 ÷ 1225 5 ÷ 8 850 

Tab. 8  Chemické složení materiálu DOCOL DP1200 EN 10292 

Cmax [%] Mnmax [%] Simax [%] Almax [%] Nbmax [%] Pmax [%] Smax [%] 

0,14 1,5 0,5 0,04 0,015 0,01 0,002 
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4.2 Volba zkušebního stroje a metody záznamu 

Pro průběh a vyhodnocení experimetu byl zvolen hydraulický lis DP1600 (obr. 22). 

Tento lis je vybaven servopohonem, který umožňuje za pomoci řídicího systému, nebo 

speciálního programu plynulou regulaci rychlosti tvářecího nástroje a tím i deformační 

rychlosti. V případě potřeby protlačování vzorku za tepla je lis vybaven regulátorem teploty 

a topnou manžetou pro ohřev tvářecího nástroje (obr. 23) [35]. Metoda M-test spolu 

s hydraulickým lisem má rozlišovací schopnost ±1 kN. Toto rozpětí hodnot sil zcela vyhovuje 

tolerancím a hodnotám sil, se kterýma se pracuje. Síly nutné k prolisování brzdicích žeber se 

pohybují v řádech desítek kN, proto rozmezí ±1 kN odpovídající nepřesnosti daného měření 

je optimální (viz 6.4). Rovněž i vypočtený rozptyl naměřených hodnot odpovídá nepřesnosti 

měření (viz 6.4). 

 

  

Obr. 22  Hydraulický lis DP1600 se servopohonem 

 

Tab. 9  Technické parametry hydraulického lisu DP 1600 

Technické parametry Hodnota Jednotky 

Jmenovitá tvářecí síla 1600 kN 

Rychlost posuvu max. 40 mm/min 

Maximální zdvih 120 mm 

Rozměry lisu 800x1700x1850 mm 

Váha lisu 1550 kg 
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Obr. 23  Řídící panel lisu s regulátorem teploty 

 

Při samotném protlačování vzorků nástrojem na prolisování brzdicích žeber 

je hydraulický lis řízen pomocí softwarového programu M-test, jehož prostřednictvím 

je možno on-line sledovat a ukládat veškeré hodnoty během zkoušky. Tento software 

je schopen zaznamenat velikost síly v čase, kterou umí přepočítat na deformační odpor, 

rychlost posuvu, dráhu, čas a další fyzikální veličiny. V průběhu zkoušky program zobrazuje 

tyto veličiny v podobě grafů a zaznamenává veškeré hodnoty. Tyto hodnoty lze po skončení 

zkoušky vyexportovat a uložit jako soubor dat. S těmito daty lze poté dále pracovat. 

 

4.2.1 Systém řízení lisu DP1600 

Po zapnutí řídící jednotky EDC 60 (obr. 24) hlavním vypínačem probíhá automaticky 

test systému. Po úspěšném zavedení systému (bez výskytu eventuálních chybových hlášení) 

jsou načtena všechna data o nasazených snímačích síly a dráhy přímo s paměti jejich 

konektorů. 
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 Obr. 24  Přední a zadní pohled na řídící jednotku EDC 60 
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Po zapnutí řídící jednotka automaticky najede do obslužného menu, přičemž se objeví 

vždy poslední prováděná operace. Spodní řádek popisuje funkce jednotlivých tlačítek 

umístěných pod displejem. Stroj bude zapnut přes ON-Tlačítko (EDC60 s F3 (ON) -

 Tlačítkem, EDC 60 s separátním ON-tlačítkem). Svítící ON-LED dioda signalizuje stav 

„Stroj zapnut – zapnutí pohonu“. Nesvítí-li poté ON-LED dioda a displej přitom signalizuje 

chybové hlášení (např. „Notaus-Taster gedrückt“), byl stroj nouzově obsluhou vypnut 

nouzovým červeným stop tlačítkem a je nutné toto tlačítko tahem k sobě uvolnit a zopakovat 

předchozí krok. 

Tab. 10  Funkční tlačítka ve spouštěcím menu 

Tlačítko Popis Význam 

F1 INFO1 

Systémové informace: zobrazuje typ přístroje a softwarovou 

verzi. Informace o senzoru síly: dodává aktuální hodnotu 

snímače a korekční hodnotu. 

F2 MENU Do hlavního menu. 

F3 ON 
Stroj zapnout (pouze EDC 60, EDC100 je zapínán přes 

separátní ON-Tlačítko, nahlídni do kapitoly 

 

Pomocí tlačítek „šipka nahoru“ a „šipka dolů“ lze ovládat příčník popřípadě 

u hydraulických strojů lze ovládat zdvih zatěžovacího pístu. Aby tyto tlačítka byly funkční, 

musí být řídící jednotka v těchto režimech: 

 display musí zobrazovat aktuální měřené hodnoty, 

 stroj musí být zapnut / zapnutí pohonu / (ON-LED musí svítit), 

 nesmí probíhat žádná zkouška (TEST-LED nesmí svítit). 

 

Po zmáčknutí příslušného tlačítka směru / šipka nahoru nebo dolů / začne blikat 

příslušná LED kontrolka. Po pootočení ovládacího potenciometru doprava se příčník / píst / 

rozjede (obr. 25). Rychlost se přitom zvyšuje pootočením potenciometru doprava, k snížení 

rychlosti dojde pootočením regulátoru do leva. Zastavení tlačítkem stop. 
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Obr. 25  Pojíždění pomocí řídící jednotky EDC 60 

Při zapnutém stroji (ON-LED svítí!) může být zobrazeno pomocí klávesy F2 (MENÜ) 

hlavní ovládací menu Funkční tlačítka mají poté následující funkce: 

 

Tab. 11  Funkční tlačítka v hlavním menu 

Tlačítko Popis Význam 

F1 ESC Zpět do výchozí pozice, nebo do stavu provedení zkoušky  

F2 
 Volba jednotlivých programů „“ v Menu 

F3 
 Vstup do jednotlivých programů 

Digipoti  Volba jednotlivých programů „“ v Menu 

Digipoti - Taste  Vstup do jednotlivých programů, do Menu 

 

V horní části hlavního menu jsou volány jednotlivé instalované zkoušky. Případ 

instalovaných zkoušek je např. „Zug Druck Versuch“ (tahová tlaková zkouška), metal 

program (zkouška kovů), Einrichten (nastavení) apod. 

V případě volby PC – „steuerung“ je jednotka přenastavená do módu řízení přes 

nadřazené PC. Programový modul „Zug Druck Versuch“ 
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Programový modul „tahová tlaková zkouška (obr. 26) slouží je určen pro provedení 

jednoduché tahové nebo tlakové zkoušky materiálů. Zkouška je zatěžována konstantní 

volitelnou rychlostí v tahu nebo tlaku přičemž mohou být vyhodnoceny parametry max. síly 

Fmax, síly při přetržení Fb, tažnosti dL a také pěti vztažných hodnot (bodů P1 až P5). Výsledky 

zkoušky jsou zobrazeny po provedení zkoušky na displeji a mohou být vytištěny. 

1

2

3

4

5

Fmax

FB

F

dl  

Obr. 26  Tahová / tlaková zkouška 

4.2.2 Metoda záznamu M-test 

Program je určen k testování materiálů dle zvolené normy za použití výkonné měřící 

techniky. Všechny údaje získané ze snímačů (síly, dráhy) jsou dále zpracovány 

a vyhodnoceny na PC. Program umožňuje, v reálném čase graficky zobrazit průběh 

zatěžování materiálu na dráze (nebo čase) a po ukončení testu další zpracování získaných 

údajů, archivaci, vytištění výstupních protokolů a exportů do zvoleného formátu (Microsoft 

Excel) [35]. 

Všechny části aplikace jsou dostupné z hlavního okna aplikace a to buď kliknutím na 

odpovídající tlačítko příkazové lišty, nebo výběrem příslušné položky z menu (obr. 27). 

 

Obr. 27  Příkazová lišta hlavního okna 
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Program umožňuje logické členění naměřených dat, zkoušek, protokolů do složek 

(obr. 28). Uživatel si sám určí přehlednost ukládání dat a jeho formátování. 

 

Obr. 28  Hlavní okno aplikace M-test 

 

Hlavní okno aplikace je výchozím oknem, ze kterého jsou dostupné všechny ostatní 

části programu (obr. 29). Levá strana slouží k zobrazení stromové struktury uložených dat. 

V pravé horní části pak tabulka blíže popisuje vybranou zkoušku ze stromové struktury. Dolní 

část je vyhrazena pro zobrazení naměřených dat a statistiky vybrané zkoušky. 

 

Nová zkouška – provede se založení nové zkoušky 

Otevřít – vybraná zkouška se otevře ke zkoušení 

Smazat – smaže se zkouška nebo složka včetně podsložek  

Exporty – provede se export zkoušky do příslušného formátu 

Tisky – tisk zkoušky vybrané složky 

         Obr. 29  Menu programu 

Pro založení nové zkoušky se vybere z menu hlavního okna položka „ Zkouška > 

Nová“, případně je třeba kliknout myší na příslušné tlačítko. Následuje okno „ Zadání 

předpisu zkoušky“, ve které postupně na několika kartách vyplní údaje týkající se série 

zkoušek, materiálu, parametrů zkoušení, rychlostí zkoušení atd. 
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Na první kartě „Popis“ se zadají základní informace o zkoušce pro její archivaci 

a snadnější vyhledávání a editaci (obr. 30). 

 

Obr. 30 Parametry zkoušky – karta „Popis“ 

Na kartě „Rozměry“ se zadají údaje o rozměrech vzorku (obr. 31), případně způsob, 

jakým má být rozměr získán. Při zapojení průtahoměru se zadá „Měřena délka průtahoměru“ 

Le, aby bylo možné počítat tažnost a ostatní veličiny závislé na tomto údaji. Pokud se nezadají 

rozměry vzorku, plochu průřezu, nebude možné vyhodnocovat pevnosti zkoušeného 

materiálu. 

 

Obr. 31 Definice parametrů zkoušky – karta „Rozměry“ 
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Karta „Parametry“ slouží k zadání způsobu chování stroje během zkoušky (obr. 32), 

po ukončení zkoušky, informací průtahoměru, vyhodnocení modulu pružnosti, hranice mezí 

kluzu. 

 

Obr. 32 Definice parametrů zkoušky – karta „Parametry“ 

„Předpětí F0“ slouží k omezení nepřesností při určování tažnosti vzorku. Při této síle 

by měl být vzorek správně usazen a od této síly se začíná měřit prodloužení vzorku, tato síla 

je relativně malá vzhledem k maximální dosažené. 

Volba „Zastavit při F0“ slouží k zastavení stroje při dosažení F0 a umožňuje nasazení 

ručního průtahoměru. 

Karta „Rychlosti“ umožňuje zadat zvolený převod a rychlosti pojezdu příčníku stroje 

(obr. 33). 
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Obr. 33 Definice parametrů zkoušky – karta „Rychlosti“ 

Rychlost zkoušení vt [mm/min] určuje, jakou rychlostí se bude pohybovat příčník 

v průběhu zkoušky (od předpětí F0 do ukončení zkoušky). 

Rychlost návratu vr [mm/min]: určuje rychlost příčníku při návratu do nulové polohy. 

Rychlost do F0 v0 [mm/min]: určuje rychlost příčníku do dosažení předpětí F0. 

Na kartě „Kritéria ukončení“ se zatrhnutím vybraného údaje (obr. 34)., aktivuje 

vyhodnocování podmínky, jejímž splněním se považuje test za ukončený. Při zatržení více 

podmínek, bude-li alespoň jedna z podmínek splněna, zkouška se ukončí a vyhodnotí 

se naměřené údaje. 

Mezi základní podmínky ukončení zkoušky patří především „Pokles síly“ o X [N], 

„Pokles síly“ o X [%], „Dosažení síly“ X [N], „Čas“ pokud zkouška trvá déle jak předepsaný 

počet sekund. 
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Obr. 34  Definice parametrů zkoušky – karta „ Kritéria ukončení“ 

Po vyplnění potřebných parametrů a údajů musí být definice zkoušky uložena a to 

klepnutím na tlačítko uložit, výběrem složky pro zařazení a zapsáním názvu zkoušky 

(obr. 35). Tím je zkouška zařazena do vybrané složky a připravena na zkoušení. 

 

Obr. 35  Uložení zkoušky 

Samotné vyhodnocení dat získaných pomocí programu M-test probíhá pomocí 

programu Microsoft Excel. Program M-test zahrnuje možnosti exportu dat a to jak 

naměřených údajů grafu (síla, dráha, čas) tak i výsledků měření a základních statistických 

údajů (obr. 36 a obr. 37). 
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Obr. 36  Záznam průběhu zkoušky programem M-test 

 

Obr. 37  Vyhodnocení dat exportovaných z programu M-test v Excelu 

 

4.3 Volba velikosti vzorků  

 Pro zjednodušení konstrukce zkušebního tažného nástroje na prolisovávání brzdicích 

žeber a pro dosažení jeho co nejmenších rozměrů s přihlédnutím k rozměrům stolu 

zkušebního lisu DP1600 by bylo vhodné zvolit jednu velikost přístřihu pro všechny druhy 

materiálů [22, 23]. 
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Při volbě velikosti přístřihu byl vzat v úvahu rozsah použitelnosti síla lisu DP1600 

s rezervou pro minimální a maximální rozsah použití. U lisu DP1600 do 1000 kN, 

pro velikost přístřihu tedy existuje omezení lisovacími silami od 10 do 1000 kN. Horní 

hranice 1000 kN je určena s optimálním maximálním zatížením lisu, kdy je jako horní hranice 

vypočteno cca 70% maximálního zatížení lisu DP1600. 

 

Dále bylo uvažováno s různými materiály plechů a jejich různou tloušťkou, které 

ovlivňují potřebnou sílu na prolisování brzdicích žeber. Pro vymezení rozsahu sil potřebných 

k prolisování brzdicích žeber se tedy vyšlo z nejměkčího materiálu s nejmenší tloušťkou 

a z nejtvrdšího materiálu s největší tloušťkou. Nejmenší síla potřebná k prolisování brzdicího 

žebra bude u materiálu DP600 s tloušťkou 0,8 mm a největší síla k prolisování brzdicího 

žebra bude u vysokopevnostního materiálu DP1200 s tloušťkou 1,5 mm. 

 

Délka žebra je dána velikostí jednotlivých přístřihů, protože délka žebra je přes celou 

délku přístřihu. S výběhy žeber (konci) není počítáno, protože by nebylo možné použít 

jednotnou tažnici, takže by se musela vyměňovat v závislosti na profilu brzdicího žebra. 

Pro volbu velikosti přístřihu byl použit software AutoForm 4.06, ve kterém byl nasimulován 

proces prolisování brzdicího žebra. 

 

Byla provedena série výpočtů, při kterých byla měněna velikost přístřihu, druh 

materiálu, tloušťka materiálu a brzdicí faktor a u každé alternativy byla zjišťována síla 

potřebná k prolisování brzdicího žebra (obr. 38). 

    

Obr. 38  Brzdicí žebro prolisované v přístřihu vpravo program AutoForm 4.06 a vlevo realita 

materiál DP800 
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Po výpočtech a vyhodnocení, kdy limitní podmínkou bylo dodržení lisovacích sil 

v rozmezí 10 ÷ 1000 kN a dodržení prostoru pro nástroj dané velikostí stolu zkušebního 

trhacího stroje, byla navržena jedna velikosti přístřihu – Rozměry vypočtených přístřihů jsou 

uvedeny v Tab. 12. 

 

Tab. 12  Navržené rozměry přístřihů pro zkoušky prolisovávání brzdicích žeber 

Materiál Velikost přístřihu [mm] 

DP600 250x180 

DP800 250x180 

DP980 250x180 

DP1200 250x180 

 

 Navržené velikosti přístřihů mohou být stříhány na tabulových nůžkách. Vystředění 

přístřihů ve zkušebním nástroji bude zabezpečeno pomocí středicích kolíků, mezi které se 

přístřih dané velikosti umístí a ty jej vystředí před tažením. 

 

4.4 Konstrukce tažného nástroje 

 

Zkušební tažný nástroj na prolisovávání brzdicích žeber pro stanovení potřebné 

přidržovací síly byl navržen tak, aby byly splněny podmínky pro variabilitu profilů brzdicích 

žeber a tím dosažení různých brzdicích faktorů při následném tažení. Při návrhu nástroje bylo 

přihlédnuto k požadavku, aby bylo možné prolisovávat brzdicí žebra z různých tlouštěk 

plechu. Materiály jednotlivých součástí zkušebního tažného nástroje byly navrženy tak, aby 

nástroj byl co nejlevnější při splnění všech podmínek kladených na jeho provoz [21, 19, 48]. 

 

Rovněž konstrukce nástroje je uzpůsobena pro další varianty testování vzorků. Tudíž 

nástroj na prolisování brzdicích žeber není jednoúčelový přípravek, ale modifikovatelný 

univerzální přípravek. Jako další varianty prolisování brzdicích žeber se zde uvažuje 

s prolisováváním uzavřených brzdicích žeber (s různým typem výběhů). Prolisování brzdicích 

žeber s následným tažením přes brzdicí drážku a lisování brzdicích žeber v řadách za sebou. 
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Při konstrukci zkušebního nástroje na prolisovávání brzdicích žeber bylo nutné vyjít 

s vypočtených velikostí přístřihů a velikosti stolu lisu. Stůl lisu umožňuje upnout přípravky 

do velikosti 320x250 mm (obr. 39).  

 

 

Obr. 39  Rozměry horního upínání a maximálních rozměrů upínání na lise DP1600 

 

Dalším limitujícím parametrem byla sevřená výška lisu, tj. vzdálenost čela beranu 

v dolní úvrati od stolu lisu, která u zkušebního trhacího stroje DP1600 činí 120 mm. Nástroj 

musí mít větší výšku, než je tato hodnota. 

 

     

Obr. 40  Spodní díl zkušebního nástroje na prolisovávání brzdicích žeber s vyměnitelnou 

vložkou tažnice. Vlevo 3D konstrukce CATIA V5R16 (vpravo reálná spodní část nástroje) 
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Protože se bude lisovat malá série výtažků a snahou bylo docílit nízkých nákladů 

na výrobu nástroje, byly pro výrobu nástroje navrženy méně odolné materiály. Z důvodu 

vyžadovaných nízkých nákladů na výrobu a snadnou obsluhu nástroje bylo vyvinuto 

zjednodušení v tažné části nástroje. Protože se jedná o nástroj s velkou variabilitou 

profilových výtažků, byla tažnice navržena jako jednotná pro všechny výtažky, přičemž 

se bude měnit jen tažník. Tažnice (obr. 39) je tvořena přesně opracovanou vložkou zasazenou 

v nástroji. Tato vložka je jednotná pro všechny použité materiály, varianty brzdicích žeber 

a tloušťky přístřihů. Rovněž jako nejvíce namáhaná část nástroje byla navržena z nejvíce 

odolného materiálu standardně používaného na tažně části nástrojů pro tažení plechů. 

Materiál 1.2842 kaleno na 56 ± 2 HRC (výkres viz příloha) [16, 20]. 

 

S tímto zjednodušením je již počítáno i v simulacích při výpočtech v softwaru 

AutoForm 4.06, kdy byla vytvořena jedna plocha tažnice pro všechny varianty výpočtů. 

V praxi se při nepřesném vytvoření brzdicích žeber, které způsobuje nedostatečné přidržení 

přístřihu v tažném nástroji, zvětšuje rádius na tažnici, čímž se omezuje problém 

s neprolisováním brzdicích žeber a nejsou nutné další úpravy tažnice. Zatímco tažnice (spodní 

díl nástroje) bude jednotná pro všechny varianty brzdicích žeber, tažník (horní díl nástroje) 

musí být variabilní a postihovat různé tloušťky materiálů a různé profily brzdicích žeber. 

Z porovnání všech obvykle používaných profilů brzdicích žeber (Obr. 41) je zřejmé, že tvar 

čela brzdicího žebra je totožný pro všechny varianty profilů, tedy stupeň brzdění (brzdicí 

faktor) pro jednotlivé materiály a jejich tloušťky závisí na výšce brzdicího žebra, tj. hloubce 

prolisování. Základní profil tažníku byl tedy navržen se zaoblením R5 (obr. 42) s tím, že se 

bude měnit jen hloubka prolisování, tj. výška brzdicího žebra. 

 

 

Obr. 41  Profil brzdicího žebra s možností 

měnit pouze výšku brzdicího žebra 

 

 

Obr. 42  Vyměnitelná spodní vložka 

spodní části nástroje 
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Za účelem získání jednoduchého zkušebního nástroje pro různé tloušťky taženého 

plechu bylo navrženo vkládání přesných podložek pod tažnou část nástroje, kterou je trn 

brzdicího žebra (obr. 42). Vhodnou tloušťkou podložky vloženou pod trn brzdicího žebra lze 

přesně regulovat výšku brzdicího žebra, která reprezentuje určitý brzdicí faktor při následném 

tažení výtažku. 

 

Na každou vyrobenou podložku byla zřetelně napsána její tloušťka, aby nemohlo 

později dojít k nechtěné záměně podložek a poškození zkušebního nástroje. 

 

Počet podložek nemusí odpovídat přesně počtu variant lisování brzdicích žeber, ale 

může být menší. Protože se jednotlivé varianty liší jen potřebnou výškou trnu brzdicího žebra, 

jsou některé podložky stejné pro některé z variant prolisování brzdicích žeber. 

 

V tabulkách 10 až 13 jsou uvedeny tloušťky jednotlivých podložek, které se pohybují 

v rozmezí od 5,4 do 13,0 mm. Tabulky tlouštěk podložek pro čtyři druhy materiálů taženého 

plechu tlouštěk 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm a 1,5 mm (tab. 13 až tab. 16) obsahují 48 různých 

variant prolisování brzdicích žeber. Pro všechny tyto varianty, díky redukci změny profilu 

brzdicího žebra jen na změnu jeho výšky, postačí pouze 37 výškově rozdílných podložek. 

 

Tab. 13  Tloušťky podložek pro čtyři druhy materiálů taženého plechu jednotné tloušťky 

0,8 mm pro dosažení různých brzdicích faktorů 

Brzdicí faktor 

[–] 

Tloušťka 

podložky 

pro materiál 

DP600 [mm] 

Tloušťka 

podložky 

pro materiál 

DP800 [mm] 

Tloušťka 

podložky 

pro materiál 

DP980 [mm] 

Tloušťka 

podložky 

pro materiál 

DP1200 [mm] 

0,15 2,5 2,7 2,9 3,2 

0,35 5,8 6,3 7,2 8,4 

0,50 7,9 9,0 9,0 9,0 
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Tab. 14  Tloušťky podložek pro čtyři druhy materiálů taženého plechu jednotné tloušťky 

1,0 mm pro dosažení různých brzdicích faktorů 

Brzdicí faktor 

[–] 

Tloušťka 

podložky 

pro materiál 

DP600 [mm] 

Tloušťka 

podložky 

pro materiál 

DP800 [mm] 

Tloušťka 

podložky 

pro materiál 

DP980 [mm] 

Tloušťka 

podložky 

pro materiál 

DP1200 [mm] 

0,15 2,0 2,1 2,3 2,8 

0,35 4,8 5,2 5,8 7,2 

0,50 7,1 7,4 8,7 9,0 

 

Tab. 15  Tloušťky podložek pro čtyři druhy materiálů taženého plechu jednotné tloušťky 

1,2 mm pro dosažení různých brzdicích faktorů 

Brzdicí faktor 

[–] 

Tloušťka 

podložky 

pro materiál 

DP600 [mm] 

Tloušťka 

podložky 

pro materiál 

DP800 [mm] 

Tloušťka 

podložky 

pro materiál 

DP980 [mm] 

Tloušťka 

podložky 

pro materiál 

DP1200 [mm] 

0,15 1,7 1,8 1,9 2,3 

0,35 4,3 4,4 5,0 6,2 

0,50 6,1 6,3 7,1 7,4 

 

Tab. 16 Tloušťky podložek pro čtyři druhy materiálů taženého plechu jednotné tloušťky 

1,5 mm pro dosažení různých brzdicích faktorů 

Brzdicí faktor 

[–] 

Tloušťka 

podložky 

pro materiál 

DP600 [mm] 

Tloušťka 

podložky 

pro materiál 

DP800 [mm] 

Tloušťka 

podložky 

pro materiál 

DP980 [mm] 

Tloušťka 

podložky 

pro materiál 

DP1200 [mm] 

0,15 1,4 1,4 1,5 1,8 

0,35 3,6 3,7 4,2 5,2 

0,50 5,1 5,3 6,0 6,2 
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Všechny v tabulkách uvedené tloušťky podložek byly z důvodů snadnější 

vyrobitelnosti a snadnějšího umístění popisů tloušťky paušálně zvětšeny o 4 mm. S touto 

změnou bylo uvažováno i v nástroji, kde byla tažná část nástroje zmenšena o 4 mm. 

Jednotlivé podložky byly navrženy tak, aby byly ze zkušebního nástroje snadno vyjímatelné 

a urychlilo se tím testování prolisování různých variant výšek brzdicích žeber (obr. 43). 

 

   

Obr. 43  Vyrobené podložky brzdicích žeber vlevo, vpravo poloha brzdicícho žebra v nástroji 

 

Pro jednotlivé materiály taženého plechu lze vytvořit grafy závislosti výšky brzdicího 

žebra (velikosti podložky) na tloušťce taženého plechu pro dosažení různých brzdicích 

faktorů (obr. 44). 

 

Obr. 44  Grafy závislosti výšky brzdicího žebra (velikosti podložky) na tloušťce taženého 

plechu pro dosažení různých brzdicích faktorů. Materiál DP800 
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Brzdicí faktor (bezrozměrná veličina) se pohybuje od 0 do 1, přičemž hodnota 0 

znamená nepřidržený plech a 1 znamená sevřený plech, kdy brzdicí žebro má takový profil, 

že přes něj plech neprojde, ale zůstane v místě brzdicího žebra nepohyblivě sevřený. 

 

Pro tvarově složité výtažky se volí velikost přidržení a potřebný brzdicí faktor 

brzdicích žeber při prvním tahu. Brzdicí faktor se ovlivňuje profilem brzdicích žeber, přes 

které prochází příruba při vytváření výtažku tažením. 

 

Zkušební nástroj na prolisovávání brzdicích žeber je tvořen horní deskou, která nese 

podložku určující výšku brzdicího žebra, trn brzdicího žebra a vodicí kolíky. Na horní desku 

je nasazena deska trnu brzdicího žebra. Horní část nástroje je zkonstruována tak, aby ji bylo 

možno upnout pomocí trnu o průměru 20 mm na beran trhacího stroje, nebo pomocí T-drážek 

jako univerzální upínací systém pro většinu lisů. 

 

Obr. 45  Složená horní část nástroje 

na prolisovávání brzdicích žeber tvořená 

horní deskou, která nese podložku určující 

výšku brzdicího žebra, trn brzdicího žebra a 

vodicí kolíky, přičemž je nasazena deska 

trnu brzdicího žebra 

 

  

Obr. 46  Horní část nástroje 

na prolisovávání brzdicích žeber 

tvořená horní deskou, která nese 

podložku určující výšku brzdicího 

žebra, trn brzdicího žebra a vodicí 

kolíky 

 

Konstrukce horní části nástroje (obr. 45 a 46) byla vytvořena tak, že vyměnitelnou 

podložku vymezující výšku trnu brzdicího žebra lze vyměnit jednoduše přímo v upnutém 

stavu nástroje ve stroji. Pro výměnu podložky je třeba, aby byl nástroj rozevřený, tj. beran 

stroje v horní úvrati. Poté obsluha stroje povolí zespodu šrouby držící trn brzdicího žebra 

a uvolní tak podložku pod tímto trnem (obr. 47).  
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Obr. 47  Výměna podložky v nástroji, v horní úvrati 

 

Po vyjmutí podložky a jejím nahrazením za jinou dle potřeby výšky brzdicího žebra 

obsluha opět přišroubuje trn brzdicího žebra skrz podložku k horní upínací desce. Nástroj 

je po výměně podložky připraven prolisovávat brzdicí žebro s jinou výškou tzn. s jiným 

požadovaným brzdicím faktorem. 

 

 

Obr. 48  Dolní část nástroje na prolisovávání brzdicích žeber s vyměnitelnou vložkou tažnice 

a zakreslenou polohou přístřihu 

 

Dolní část nástroje na prolisovávání brzdicích žeber s vyměnitelnou vložkou tažnice 

a zakreslenou polohou přístřihu je na (obr. 48). 
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Zkušební nástroj na prolisovávání brzdicích žeber byl navržen pro malosériovou 

výrobu, proto byly pro jeho výrobu zvoleny základní materiály pro výrobu lisovacích 

nástrojů. Nejvíce namáhané součásti byly navrženy jako kalené, nebo byly pro jejich výrobu 

zvoleny pevnější materiály. Při návrhu nástroje bylo využito co nejvíce normalizovaných 

součástí tak, aby byl nástroj levný a v případě potřeby bylo možné jej upravit. Pro navrhování 

zkušebního tažného nástroje na prolisovávání brzdicích žeber a pro tvorbu výkresů 

jednotlivých součástí tohoto nástroje byl rovněž využit software CATIA V5R19. Výkresová 

dokumentace zkušebního nástroje, viz příloha C. 

 

          Navržený zkušební nástroj na prolisovávání brzdicích žeber v sevřeném stavu má 

rozměry 440x260x240 mm (obr. 49) a hmotnost přibližně 55 kg. Na stůl zkušebního stroje 

DP 1600, kde bude současně umístěn snímač M-test, bude upevňován pomocí upínek.  

 

 Horní část nástroje bude upínána pomocí T-drážek na horní beran trhacího stroje. 

Přesné vedení obou částí nástroje zajišťují přesné vodicí sloupky s bronzovými kluznými 

vložkami. Regulaci hloubky prolisování brzdicího žebra lze provádět pouze v rozevřeném 

stavu tak, že obsluha uvolní trn brzdicího žebra v horní části nástroje. 

 

 Přístřihy se vkládají a vyjímají po rozevření nástroje, tj. když je beran v horní úvrati. 

Středění přístřihu v nástroji se provádí jeho vložením mezi zaváděcí přesné kolíky, které jsou 

umístěny ve spodní části nástroje. 

 

Obr. 49  Schéma zkušebního nástroje na prolisovávání brzdicích žeber a jeho hlavní rozměry 

vlevo a vpravo jednotlivé reálné díly nástroje 
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4.5 Náklady na konstrukci tažného nástroje 

 

Konstrukce univerzálního nástroje na prolisování brzdicích žeber byla kompletně 

provedena ve firmě PWO Czech Republic, a.s., kdy ke konstrukci a veškeré další podklady 

byl použit CAD/CAM software CATIA V5 R19. Po konstrukci nástroje a celkové revizi dat 

byla vytvořena výkresová dokumentace (viz příloha ‒ B), která spolu s daty byla předána do 

výroby. Na základě výkresové dokumentace a 3D datům byly vyrobeny jednotlivé součásti 

nástroje rovněž ve firmě PWO Czech Republic, a.s. V této firmě došlo, s pomocí nástrojařů, 

i ke kompletaci jednotlivých komponentů nástroje do funkčního stavu.   

 

Náklady na výrobu nástroje s rozpadem nákladů na materiál, hodinové sazby 

konstrukce a výroby a objednaných normativních součástí jsou uvedeny v tabulkách 

(viz níže). Hodinové sazby výroby a konstrukce jsou dle standardů PWO Czech Republic, a.s. 

tak jak jsou stanovovány pro jakéhokoli běžného zákazníka. Celková suma poté je zahrnuta 

v nákladech firmy na výzkum a vývoj technologie lisování. 

 

Tab. 17  Náklady na výrobu a montáž nástroje na prolisování brzdicích žeber 

 

 

 

 

 

 

Project EI Modul PositionMod Name Position Change minuty cenavyroby (Kč)

77777 0 B10485 499 Sestava 0 450 4 875,0

77777 0 B10485 500 Sestava 0 120 1 300,0

77777 0 B10485 101001 SPODNI_UPINACI_DESKA 0 315 4 640,8

77777 0 B10485 101002 SPODNI_TVAROVA_DESKA 0 610 11 365,0

77777 0 B10485 101003 DESKA_ZEBRO_HLAVNI 0 255 4 024,2

77777 0 B10485 101004 DESKA_ZEBRO_VEDLEJSI 0 460 7 375,0

77777 0 B10485 101006 VLOZKA_BRZDY 0 480 7 233,3

77777 0 B10485 201001 HORNI_DESKA 0 330 4 956,7

77777 0 B10485 201001 HORNI_DESKA 3 70 1 190,0

77777 0 B10485 201002 DESKA_TRNU 0 650 12 213,3

77777 0 B10485 201002 DESKA_TRNU 3 70 1 470,0

77777 0 B10485 201003 TRN_BRZDY 0 370 6 794,2

77777 0 B10485 201005 PODLOZKA_TRNU 0 3905 62 610,8

77777 0 B10485 201005 PODLOZKA_TRNU 1 480 7 360,0

77777 0 B10485 201005 PODLOZKA_TRNU 2 1140 14 208,3

77777 0 B10485 201006 ODLEPOVAK 0 95 1 102,5

152 719,2

VÝROBNÍ HODINY

Celkové náklady na výrobu
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Tab. 18  Náklady na konstrukci a vývoj nástroje na prolisování brzdicích žeber 

 

 

 

Tab. 19  Náklady na normálie a na materiál nástroje na prolisování brzdicích žeber 

 

 

Celkové náklady na konstrukci, výrobu a montáž univerzálního nástroje na prolisování 

brzdicích žeber je 206 801,- Kč. Dále zde nejsou zahrnuty potencionální náklady hodinové 

sazby použití softwaru AutoForm 4.06 a další náklady na přípravu podkladů pro numerické 

výpočty a samotnou přípravu numerických výpočtů a jejich vyhodnocení. Tyto náklady jsou 

pouze generovány na výrobu nástroje a jeho montáž. 

 

Project EI Modul Date work Number sazba minuty Náklady (Kč)

77777 0 B10485 2011-12-21 784 780 400 5 200,0

77777 0 B10485 2011-12-22 784 780 280 3 640,0

77777 0 b10485 2011-12-27 784 780 330 4 290,0

77777 0 B10485 2012-03-20 732 710 240 2 840,0

77777 0 B10485 2012-03-21 732 710 270 3 195,0

77777 0 B10485 2013-07-25 1058 740 220 2 713,3

77777 0 B10485 2013-07-26 1058 740 60 740,0

77777 0 B10485 2013-11-28 1058 740 210 2 590,0

77777 0 B10485 2014-03-04 1058 770 60 770,0

77777 0 B10485 25.1.2014 958 770 1350 17325

43 303,3Celkové náklady konstrukci a vývoj

KONSTRUKCE

Project EI Modul Popis Name Position Množství

77777 0 B10485 Raw material production R 1.2210(19 421) Tyč kruhová d =10,0 1,000

77777 0 B10485 Raw material tools B10485    101001     15 x  500 x  230 mm 1,000

77777 0 b10485 Raw material tools B10485    101002     30 x  440 x  260 mm 1,000

77777 0 B10485 Raw material tools B10485    101003     25 x  500 x  105 mm 1,000

77777 0 B10485 Raw material tools B10485    101004     25 x  260 x  105 mm 3,000

77777 0 B10485 Raw material tools B10485    201001     20 x  470 x  260 mm 1,000

77777 0 B10485 Raw material tools B10485    201002     40 x  440 x  260 mm 1,000

77777 0 B10485 Raw material tools B10485 101006-VLOZKA_BRZDY 6,500

77777 0 B10485 Raw material tools B10485 201003-TRN_BRZDY 8,500

77777 0 B10485 Raw material tools dělení 1,000

77777 0 B10485 Raw material tools B10485 101006-VLOZKA_BRZDY 0,000

77777 0 B10485 Raw material tools B10485 201003-TRN_BRZDY 0,000

77777 0 B10485 Raw material tools dělení 0,000

77777 0 B10485 Purchase parts tooling B10485 201007-PRUZINA 4,000

77777 0 B10485 Purchase parts tooling B10485 101005-VODICI_POUZDRO 2,000

77777 0 B10485 Purchase parts tooling B10485 201007-PRUZINA 0,000

77777 0 B10485 Purchase parts tooling B10485 101005-VODICI_POUZDRO 0,000

77777 0 B10485 Outside services tools Tepelné zpracování 0,000

77777 0 B10485 Outside services tools Tepelné zpracování 0,000

77777 0 B10485 Outside services tools Tepelné zpracování 0,000

77777 0 B10485 Outside services tools Tepelné zpracování 0,000

77777 0 B10485 Outside services tools vzorky 180x250mm 320,000

Celkové náklady konstrukci a vývoj 10 778,5

132,9

271,0

50,0

551,0

189,1

2 650,0

4,4

10,1

3,4

40,0

824,5

0,0

583,6

808,7

1 387,4

281,6

652,8

221,6

NORMALIE - MATERIAL

12,3

696,2

1 048,0

359,9

Náklady (Kč)
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Rozbor problematiky vývoj nástroje a podklady pro konstrukci nástroje byly 

vytvořeny autorem disertace jakožto i zpracování výsledků z numerických i reálných výpočtů. 

Jediná konstrukce byla připomínkována a konzultována s konstruktéry firmy PWO Czech 

Republic, a. s., kteří se spolupodíleli na realizaci konstrukce nástroje. Samotná výroba 

jednotlivých komponentů nástroje na prolisování brzdicích žeber je prací technologického 

oddělení spolu s výrobními dělníky. 

 

Každý dílčí krok od vývojových prací, přes konstrukci nástroje na prolisování 

brzdicích žeber byl prezentován v užším kolektivu vedoucího konstrukce pana Mgr. Petra 

Heřmana a vedoucího vývojového oddělení pana Ing. Jana Brimuse a jejich kolegů. 

 

5 SIMULACE TVÁŘECÍHO PROCESU  

 Pro vytvoření modelu výtažku (brzdicího žebra) a dalších pomocných ploch (obr. 50) 

potřebných jako vstupy pro program AutoForm 4.06 využívající metodu konečných prvků, 

byl použit software CATIA V5R19 [18, 10, 12]. 

 

Následně byly provedeny simulace prolisování brzdicího žebra (obr. 51) pomocí 

softwaru AutoForm 4.06 využívajícího metodu konečných prvků tak, aby co nejvíce 

odpovídal skutečným podmínkám lisování. 

 

Obr. 50  Konstrukce ploch brzdicích žeber 

potřebných pro výpočet pomocí softwaru 

CATIA V5R19 

 

 

Obr. 51  Definice profilu 

brzdicích žeber v softwaru 

AutoForm 4.06 

 

Po vytvoření modelů jednotlivých částí nástroje, kterými jsou tažník, tažnice 

a přidržovač (obr. 52) bylo provedeno nastavení okrajových podmínek tvářecího procesu 

v softwaru AutoForm 4.06 (obr. 53) tak, aby odpovídalo podmínkám při pohybu přidržovače 
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ve skutečném nástroji. Výhodou simulací je, že pouze s výměnou základních atributů tj. druhu 

materiálu, tloušťky materiálu a brzdicího faktoru lze simulovat různé alternativy. 

 

 

Obr. 52  Modely tažníků a tažnice 

vytvořené v programu CATIA 

pro následnou simulaci procesu 

prolisování brzdicího žebra  

 

 

Obr. 53 Nastavení procesu prolisování 

brzdicího žebra v softwaru 

AutoForm 4.06 

 

Byla provedena série výpočtů, při kterých byl měněn druh materiálu, tloušťka 

materiálu a brzdicí faktor a u každé alternativy byla zjišťována síla potřebná k prolisování 

brzdicího žebra. 

Po výpočtech a vyhodnocení, kdy limitní podmínkou bylo dodržení lisovacích sil 

v rozmezí 10 ÷ 100 kN a dodržení prostoru pro nástroj dané velikostí stolu zkušebního stroje 

DP 1600.  

 

Pro každý materiál, tloušťku materiálu a brzdicí faktor byla vyhodnocena jak 

maximální, či minimální síla, tak i analýzy lisovatelnosti. U navržených brzdicích žeber, byla  

technologie lisování celkově zhodnocena jako vyhovující. Analýza lisovatelnosti nevykazuje 

hodnoty převyšující bezpečnou oblast, to znamená, že výtažek se nebude v místech s malými 

poloměry zaoblení praskat (obr. 54). Analýzy ztenčení plechu a zvlnění výtažku jsou 

v toleranci, které jsou obecně stanoveny jako vyhovující. Hodnota ztenčení je rovněž 

vyhovující a to ± 30 % tloušťky materiálu. Maximálně přípustné hodnoty zvlnění jsou: 

pro zvlnění na rovinných plochách 0,03 [–], pro zvlnění na ohnutých, nakloněných, zahnutých 

rovinách 0,05 [–]. Analýza rizika porušení je rovněž vyhovující (obr. 54), protože 

nepřekračuje mezní hodnotu 1, což by znamenalo, že v některých částech výtažku došlo 

k vyčerpání zásoby plasticity a v těchto místech dochází k roztržení materiálu [28, 29, 24, 41].  



Doktorská disertace Ing. Jakub Machálek 

 

 

- 56 - 

 

Obr. 54  Analýza porušení vypočtená v softwaru AutoForm 4.06 

 

5.1 Určení sil pomocí numerického výpočtu metodou konečných prvků 

 

 Simulace tažení a prolisování brzdicích žeber se provádí pomocí softwaru 

AutoForm 4.06. Tento software patří do výpočtových programů, založených a pracujících 

na základě metody konečných prvků (Finite Element Metod – dále jen FEM). Je to numerická 

metoda pro analýzu struktur a těles. Metoda má celou řadu fyzikálních aplikací a řeší se 

s ní problémy ve statice, dynamice, energetice, elektrostatice apod. Existuje mnoho 

specializovaných programů na různé konkrétní technické problémy, jakými jsou například 

simulace havárií, simulace technologických procesů. 

 

 Před samotnou simulací tvářecího procesu se musí nadefinovat způsob tváření a jeho 

parametry. Nejprve se všechny vytvořené plochy v programu CATIA V5R19 importují 

(vloží) do programu AutoForm 4.06. Po načtení zde tyto plochy budou rozděleny do systému 

konečných prvků. K tomu slouží funkce „Title“, která je prvním použitým příkazem 

v definování tvářecího procesu „Proces generátor“. Funkce tohoto příkazu spočívá 

v rozdělení popisovaného tělesa (zpravidla složitého tvaru) na malé části (prvky), které 

jsou matematicky snadno popsatelné. Existuje více možností rozložení tělesa na prvky, ty 

mohu být nejčastěji trojúhelníkového, obdélníkového, nebo osmiúhelníkového tvaru. Jeden 

prvek může dát více či méně přesný výsledek v závislosti na tvaru, okrajových podmínkách 

a druhu analýzy. Obecně platí, že s rostoucím počtem uzlů prvku roste přesnost výsledků 

analýzy [10, 9, 49]. 
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 Velikost a tvar jednotlivých prvků jsou v základním nastavení předdefinovány 

(obr. 55) a podle potřeby se dají měnit, pokud je potřeba zpřesnit výsledky. Zmenšením 

počáteční velikosti elementů se zabrání opětovnému zvětšování elementů v rovinných 

plochách po zjemnění sítě při přechodu geometrie přes zaoblení. Výpočet je pak přesnější 

[24, 26, 17, 18]. 

 

 

Obr. 55  Velikost zjemnění elementů sítě na výtažku 

 

6 PROVÁDĚNÍ EXPERIMENTU 

 

 Pro každý materiál, jeho jednotlivou tloušťku a brzdicí faktor je pomocí zkušebního 

tažného nástroje na prolisovávání brzdicích žeber změřena hodnota síly, která je potřebná 

k úplnému prolisování brzdicího žebra. 

 

 Změřené přidržovací síly, resp. síly na prolisování brzdicího žebra, pro jednotlivé 

materiály a jednotlivé tloušťky plechu je takto možné porovnat s výsledky výpočtu simulací 

v programu AutoForm 4.06. Následně jsou korigovány vypočtené hodnoty a hodnoty 

ze simulací tak, aby nevznikaly problémy s neprolisováním brzdicích žeber při sevření 

přidržovače v praxi. 

 

 Výsledky budou moci být rovněž použity pro úpravy softwaru AutoForm 4.06 

(novější verze 5.1), který by tak mohl v rámci upgrade zahrnovat korigované matematické 

formulace tažení odpovídající více reálnému procesu. Tedy zohlednit tento proces prolisování 

brzdicích žeber pomocí přidržovače. 
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6.1 Experiment a jeho vyhodnocování 

 

 Přesné stanovení sil, potřebných k prolisování brzdicích žeber tedy předchází 

vícenákladům na úpravu. Po konstrukci nástroje a prověření jeho funkčnosti a spolehlivosti, 

prověření snadné vyměnitelnosti tažného trnu, výměna podložek a zakládání a odebírání 

vzorků bude tento nástroj ustaven do zkušebního lisu DP1600. Po odladění těchto parametrů 

jsou dále provedeny experimenty s optimalizací výsledků a následně použitím dalších typů 

materiálu a s různými brzdicími faktory. 

 

Experiment a jeho vyhodnocování, měřením jsou získávány údaje: 

 

 měření a vyhodnocování silových parametrů při prolisovávání brzdicích žeber 

do plechů původním zařízením, 

 měření silových závislostí při prolisování brzdicích žeber při změně tloušťky 

materiálu, 

 měření silových závislostí při prolisování brzdicích žeber při změně stupně brzdění 

materiálu (intenzita brzdného faktoru), 

 měření silových závislostí při prolisování brzdicích žeber při změně jakosti materiálu, 

 vyhodnocení vlivu tloušťky materiálu na síly potřebné k prolisování brzdicího žebra, 

 vyhodnocení vlivu brzdicího faktoru na síly potřebné k prolisování brzdicího žebra, 

 vyhodnocení vlivu materiálu na síly potřebné k prolisování brzdicího žebra, 

 celkové vyhodnocení dosažených výsledků a návrh dalšího postupu výzkumně-

vývojových prací. 

 

 Experiment je navržen pro prolistovávání brzdicích žeber neuzavřených, to znamená 

v situacích, kdy přístřih je brzděn jen částečně na vytyčených místech. V takovém případě 

není prolisováno na přístřihu celé žebro, ale jen část a tím pádem není toto žebro uzavřeno 

(obr. 55). 

 

 Tento experiment a nástroj je navržen, a zkonstruován tak, aby snadnou výměnou 

tvářecího trnu a podložek tvořící tažnici šel jednoduše testovat stav, kdy se prolistovává celé 

brzdicí žebro i s uzavřenými konci (obr. 56). 
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Obr. 56  Modely tažníků a tažnice 

vytvořené v programu CATIA V5R19  

 

 

Obr. 57  Model uzavřeného brzdicího 

žebra 

 

 Poté lze porovnávat i jednotlivé sily k prolisování brzdicích žeber uzavřených 

a otevřených (obr. 56 a 57) a porovnávat tyto síly mezi sebou. Tyto stavy budou zkoumány 

a prověřovány v dalším postupu výzkumně-vývojových prací po ověření a implementování 

výsledků do softwaru AutoForm, popřípadě bude provedena jiná korekce hodnot, tak aby byla 

zajištěna stabilita procesu prolisování brzdicích žeber. 

 

 

Obr. 58  Příklad otevřeného brzdicího 

žebra ve výtažku 

 

 

Obr. 59  Příklad zavřeného brzdicího žebra ve 

výtažku 

 

            Pro každý jeden stav testování sil na prolisování  brzdicích žeber, je provedena série 

lisování několika vzorků plechu daného materiálu. Všechny hodnoty jsou zaznamenány do 

protokolu (viz 6.2) tím se vyloučí statistické odchylky a případně hrubé chyby v měření 

[26, 14].  

 Přepočtem (viz 6.2) se poté vždy pro jeden stav materiálu, tloušťky a intenzity 

brzdicího faktoru určí nosná hodnota síly potřebné k prolisování brzdicího žebra.  



Doktorská disertace Ing. Jakub Machálek 

 

 

- 60 - 

 Tato hodnota je porovnávána s hodnotou vypočtenou v programu využívající výpočet 

MKP (AutoForm 4.06), která je rovněž zaznamenána v protokolu (viz níže). 

 

            Díky získaným hodnotám je možno provádět různé porovnání výsledků a provádět 

mnoho různých typů závislostí: 

 

 závislost velikosti síly na jedné tloušťce plechu pro různé brzdicí faktory, 

 závislost síly na různé tloušťky plechu (obr. 60). 

 

 

Obr. 60  Závislost síly na tloušťce materiálu DP600 - AutoForm 4.06 

 

 Všechny tyto závislosti se navíc vzájemně porovnávají tj. výsledky získaných 

měřením a výsledky vypočtených v programu využívající MKP metody. Dále v rámci 

výzkumu budou porovnány i hodnoty sil k prolisování uzavřených brzdicích žeber 

a otevřených brzdicích žeber. Vznikne tím celá řada hodnot, které lze navzájem porovnávat 

a dále vyhodnocovat a provádět tak korekci výsledků s maximálně přesným přepočtem 

a přiblížením vypočtených hodnot na reálné výsledky v nástroji. 

 

Síla k prolisování brzdicích žeber materiálu DP600 

vypočtených v AutoForm 4.06
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6.2 Záznam hodnot 

 

V situaci, kdy se porovnávají 4 druhy materiálů se čtyřmi různými tloušťkami a třemi 

odlišnými stupni brzdění, vyvstává 48 různých variant výpočtů a závislostí. Pro snadnou 

orientaci mezi jednotlivými zaznamenanými hodnotami a přepočty na relevantní konečnou 

hodnotu je vytvořen „protokol – prolisování brzdicích žeber“, ve kterém jsou zaznamenány 

všechny vstupní hodnoty a údaje pro daný materiál, tloušťku a hodnotu brzdného faktoru 

(později i jestli se jedná o uzavřenou, nebo otevřenou variantu brzdicího žebra.  

 

Dále je v protokolu zobrazen napěťový, silový diagram vypočtený v softwaru 

pracující s MKP (viz 6). Z diagramu je pak zobrazena výsledná maximální hodnota síly 

potřebná na prolisování brzdicích žeber. 

 

Naměřené hodnoty síly odečtené z výsledků M-testu se spolu s průběhem sil 

zaznamenají dále (viz níže „protokol – prolisování brzdicích žeber“). Díky opakování měření 

pro jeden stav docílíme přesnějších hodnot k porovnání. Tato korekce výsledku hodnot je 

přímo zaznamenána v protokolu. Protokoly jednotlivých měření viz 8. Příloha ‒ A [26, 25]. 

 

Korekce naměřených hodnot: 

n

s
n

i
 1  

 

kde jsou: Ø – aritmetický průměr hodnot sil (N), 

 si – hodnota síly i-tého měření (N), 

 n – počet měření (–). 

 

 

 1
1

2








nn

s
n

i 

  

 

kde jsou: σ – směrodatná odchylka (–), 

 n – počet měření (–). 
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Výsledná hodnota síly: 

 

  2f
 

kde jsou: f – výsledná naměřená síla (kN). 

 

Po vypočtení korigované skutečně naměřené síly se v další části protokolu oba 

výsledky porovnají a bude tak vidět první dílčí výsledek, tedy odchylka vypočtených sil dle 

MKP a skutečnou naměřenou hodnotou. Jedná se tedy o odchylku měření.  

 

Odchylka měření: 

0xych   

 

kde jsou: ɛch – absolutní chyba (N), 

 y – naměřená hodnota síly (N), 

 x0 – odečtená hodnota síly (N). 

 

Dále je vytvořen dokument (protokol), ve kterém jsou shromážděny data vždy 

po otestování celého bloku např. celého jednoho materiálu (o různých tloušťkách a brzdicích 

faktorech), nebo bude protokol jenom pro jednu tloušťku (o různých materiálech) a nakonec 

protokol pro jeden brzdicí faktor. V každém takovém bloku je celá řada srovnání grafů 

a hodnot popisující síly na prolisování brzdicích žeber analytické znázornění jednotlivých 

grafů a možná korekce vypočítaných hodnot na hodnoty reálně odečtené (viz 6.3). 

 

Počítáno je rovněž s možným výskytem hrubých chyb, které mohou vzniknout 

nesprávným provedením měření, nesprávným odečtením údajů, nebo nesprávným způsobem 

zpracování. Tyto chyby jsou odstraněny ze souboru dat pomocí testování podezřelých hodnot 

za předpokladu normálního rozdělení hustoty pravděpodobnosti [27, 21]. 

 

Postup při určování hrubé chyby: 



 i
i

s
H


  

kde jsou: Ø – aritmetický průměr hodnot sil (N), 
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 si – hodnota daného měření (N), 

 Hi – porovnávaná normovaná hodnota (N), 

 σ – směrodatná odchylka (N). 

 

Z tabulek pro statistické vyhodnocování měření [20, 27], se určí mezní hodnota H pro 

předem stanovenou pravděpodobnost p a počet měření n. Pro standardně volenou 

pravděpodobnost 95,45 % a počet 3 měření u každého ze zkoumaných vzorků materiálu je pro 

mezní hodnotu stanoven koeficient H = 1,15.  

 

Posouzení odlehlosti hrubé chyby: 

HH i 
  

Za předpokladu, že porovnávaná hodnota Hi je menší, než porovnávací koeficient H 

potom je posuzovaná hodnota korektní a není zatížena hrubou chybou. 

 

HH i 
 

Za předpokladu, že porovnávaná hodnota Hi je větší, než porovnávací koeficient H 

potom je posuzovaná hodnota zatížena hrubou chybou a ze souboru dat vyloučena. 

 

kde jsou: Hi – porovnávaná normovaná hodnota  (N),  

 H  – porovnávací koeficient mezní hodnoty  (N). 

 

Stanovení nejistoty měření: 

 

 1
1

2








nn

s

u

n

i

A





 

 

kde jsou: uA – standardní nejistota měření (N). 

  

Pro stanovení nejistoty měření byla vzata v úvahu standardní nejistota měření typu uA. 

V každém z protokolů prolisování brzdicích žeber je tedy i výpočet střední hodnoty 

naměřených sil, směrodatná odchylka a určení hrubé chyby. Hodnoty naměřených sil, které 

spadají dle výpočtu do skupiny hrubých chyb, jsou ze souboru dat vyloučeny. Výsledná 

naměřená hodnota je v protokolu prolisování brzdicích žeber zapsána i s nejistotou měření.  
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

113764,80 113,76

11,60 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 110,5

2 111,94

3 110,26

průměr 110,90

směrodatná odchylka

σ 0,52

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥
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6.3 Výpočet sil potřebných k prolisování brzdicích žeber 

 

Síla k prolisování brzdicích žeber je pro jednotlivé materiály vypočtena pomocí 

MKP metody s použití softwaru AutoForm 4.06. 

 

6.3.1 Postup při výpočtu sil k prolisování brzdicích žeber 

Před samotným výpočtem sil je třeba nadefinovat geometrii nástroje. Tato geometrie 

přesně odpovídá geometrii vyrobeného nástroje, tedy funkční části nástroje (obr. 61). 

Jednotlivé části, tedy tažník a tažnice musí být definovány a exportovány do softwaru 

AutoForm 4.06. 

 

 

Obr. 61  Konstruované geometrie nástroje 

 

Jednotlivé geometrie nástroje jsou konstruovány v softwaru CatiaV5R19 stejně jako 

celý nástroj na prolisování brzdicích žeber. Velikost neboli hloubka prolisování, je dána 

brzdicím faktorem. Brzdicí faktor je jediný parametr, který je v rámci výpočtu variabilní. 

Ostatní rozměry musí být konstantní pro všechny varianty a tloušťky. Tím je docílena 

variabilita a univerzálnost celého přípravku. To znamená, že pro všechny varianty tlouštěk 

materiálu, různých jakostí a brzdných faktorů jsou geometrie nástroje stejné s výjimkou 

hloubky prolisování. Ta je variabilní s ohledem na brzdicí faktor. 

 

Při definování brzdicího žebra v softwaru AutoForm 4.06 je možno měnit hned 

několik parametrů brzdicího žebra (obr. 62). Nejprve je zde hned několik typů brzd, od 

jednostranné tzv. adenda přes ostrou brzdu k aktuální standardní brzdě tvořené přechodovými 

rádiusy. Dalšími geometriemi brzdicího žebra, které se dají ovlivnit a tím i síla, popřípadě 

brzdicí faktor je vstupní a výstupní rádius „Entrance and exit radius“.  
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Šířka „Groove width“ spodní matrice a rádius brzdicího žebra „Bead radius“ jsou 

rovněž konstantní. Jediné kritérium, které se mění je „Bead height“ tedy výška brzdicího 

žebra [18, 31, 33]. 

 

 

Obr. 62  Geometrie brzdicího žebra definována v softwaru AutoForm 4.06 

 

Při samotném definování výpočtu se postupovalo nejprve definováním názvu 

a popsáním o jaký materiál jde, o jakou tloušťku a brzdicí faktor (obr. 63). 

 

 

Obr. 63  Definice nového výpočtu pro materiál DP800 o tloušťce 1,2mm a faktoru 0,35 
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Dalším postupem je třeba definovat velikost platiny „Blank“ tedy velikost přístřihu. 

Definice přístřihu může proběhnout několika způsoby. Pomocí editace „Edit“, kdy 

se jednoduše zadají rozměry v osách x a y a pomocí „Position“ je možné posouvat celým 

přístřihem jak je potřeba.  

 

V tomto případě je definice přístřihu provedena pomocí funkce „Import“, která 

slouží k definování již vytvořeného přístřihu (obr. 64). Jelikož byla celá geometrie nástroje 

vytvořena v 3D CAD modelu, tak byl rovnou vytvořen i přístřih. Výhodou je, že odpadá 

dodatečné pozicování přístřihu, tím odpadá i možnost nepřesností při opětovném zadávání 

pozic přístřihu (při dalším výpočtu). Podporované formáty pro použití funkce import jsou 

klasické formáty „.igs“. Funkce „Edit“ slouží k rychlé úpravě křivky přístřihu, kdy pomocí 

uzlových bodů lze rychle měnit rozměry platiny. 

 

 

Obr. 64  Definice přístřihu v softwaru AutoForm 4.06 

 

Nutné je určit i materiál, který se bude tvářet a jeho tloušťka. Materiály pro daný 

proces jsou uloženy v databázi softwaru AutoForm 4.06, který je neustále aktualizován 

a doplňován. U každého zde uloženého materiálu jsou garantovány mechanické a fyzikální 

parametry, které vychází z detailního rozboru vlastností a z přísných zkoušek mechanických 

vlastností.  
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Mechanické vlastnosti jako pevnost, tažnost jsou testovány v různých směrech 

a úhlech s ohledem na směr válcování plechu (směr vláken). Na obrázku viz níže (obr. 65) 

je zobrazen materiálový model, jak je definován softwarem AutoForm 4.06. Jednotlivé 

vlastnosti jsou plně k dispozici, ovšem nejsou editovatelné.  

 

 

Obr. 65  Materiálová karta materiálu DX53D 

 

V následujícím kroku je třeba definovat okrajové podmínky v podobě geometrie 

tvářecích elementů. Zde v kartě „Tool“ (obr. 66) se definují všechny geometrie podílející 

se na tváření přístřihu do finální požadované polohy. Požadovaný proces je rozdělen 

do jednotlivých kroků a v každém z kroku se poté definují všechny geometrie. 

 

Proces prolisování brzdicích žeber je jednoduchý proces, který se provede v jednom 

kroku za použití jedné geometrie náležící tažnici, druhé geometrie náležící tažníku a třetí 

náležící přístřihu (obr. 66 vpravo). Ovšem u každé geometrie lze definovat posunutí, poloha 

a další vlastnosti. 
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Obr. 66  Definice tažnice a tažníku v softwaru AutoForm 4.06 vlevo a vstupní 3D data 

konstruované v CATIA V5R19 vpravo 

 

Geometrie tažnice a tažníku jsou vytvořeny v 3D softwaru CATIA V5R19 tak, 

aby korespondovaly s konstrukcí přípravku na prolisování brzdicích žeber. Tyto geometrie 

jsou poté v softwaru AutoForm 4.06 importovány do příslušných sekcí. V Oddělení „Die“ 

je importována geometrie odpovídající tažnici (obr. 67). Sekci „Punch“ náleží geometrie 

tažníku s výškou brzdicího žebra odpovídající danému materiálu s přesnou tloušťkou 

a požadovaným brzdicím faktorem. 

 

   

Obr. 67  Importování tažníku a tažnice do softwaru AutoForm 4.06 
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Po definování primárních geometrií je nutné doplnit další okrajové podmínky, 

které mají přímý vliv na výpočet MKP metody v AutoFormu 4.06. Mezi takové patří i způsob 

a velikost mazání plechu při tváření. Bezrozměrná hodnota odpovídá gramáži mazadel 

na jednotku plochy. Pro nemazané plechy se standardně předepisuje hodnota 0,15 [–] 

(obr.  68). Tato hodnota počítá s klasicky dodávanými neodmaštěnými plechy přímo 

od dodavatele naimpregnovanými ochrannými oleji. Pro plechy mazané speciálními tuky 

či oleji se udává hodnota 0,05 ÷ 0,1 [–]. Pro nemazané plechy, nebo odmaštěné 

je hodnota 0,2 ÷ 0,25 [–]. 

 

 
Obr. 68  Importování tažníku 

 

V předposledním kroku je třeba nastavit „Process“. Jedná se nastavení parametrů 

výpočtu (obr. 69) jako je způsob ustavení platiny v nástroji, uzavření (sevření) nástroje a další 

vlastnosti. Zde je opět nastavení jednoduší, protože se prakticky pro výpočet nastaví základní 

nastavení nástrojů a přístřihu. 

 

 
Obr. 69  Definice procesu tváření 
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V posledním kroku, před samotným spuštěním simulace daného výpočtu je třeba 

nastavit podmínky výpočtu. Tedy parametry, které mají vliv na přesnost výpočtu 

a vyhodnocovaní. Protože software AutoForm 4.06 je software pracující s MKP metodou 

a jako takový počítá nejen úlohy plošné, ale i objemové za studena i za tepla a pro další 

odvětví jak v technice, tak v elektrotechnice atd. Pro každý tip úlohy se hodí jiný způsob 

výpočtu. Proto je zvoleno nastavení odpovídající standardnímu vyhodnocování pro plošné 

úlohy tváření plechů (obr. 70).  

 

 
Obr. 70  Definice procesu tváření 

 

Sekce „Mesh“ slouží k určení velikosti sítě. Obecně se dá říci, že čím menší síť 

se nastaví, tím přesnější bude výsledek výpočtu. Ovšem čím jemnější síť se nastaví, 

tím vzrůstá výpočtový čas a nároky na simulaci. „Radius penetration“ definuje přípustný 
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průnik s nástrojem v jednotce délky. Pro hrubý výpočet se volí 0,32 [–], pro standardní 

výpočet 0,22 [–] a pro přesný výpočet 1,6 [–]. Zatím co „Max element angle“ udává rozložení 

elementů na rádiusu. Pro prvotní výpočet se volí možnost (obr. 71) I. pro standardní 

výpočet II. a pro maximálně přesný výpočet III. „Maximum displacement“ je kontrolní 

parametr výchylky, která udavá maximální tangenciální překlady elementů v časovém kroku. 

Parametr se adaptivně mění v závislosti na způsobu tváření. V oblastech, kde je deformace 

nevýrazná se parametr nemění tolik jak na přetvářených částech výtažku [17, 30, 33].   

 

Obr. 71  Maximální rozložení elementu na rádiusu při výpočtu s metodou konečných prvků 

 

Vlastnosti jednotlivých funkcí v závislosti na požadované přesnosti výpočtu: 

 

a) Hrubý výpočet: 

Radius penetration: 0,32 

Max. element angle: 45 

Maximum displacement: 3,2 

Maximum bending angle: 8 

 

b) Standardní výpočet: 

Radius penetration: 0,22 

Max. element angle: 30 

Maximum displacement: 2,2 

Maximum bending angle: 5 

 

c) Přesný výpočet: 

Radius penetration: 0,16 

Max. element angle: 22,5 

Maximum displacement: 1,6 

Maximum bending angle: 3 
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Posledním parametrem, který je třeba definovat je nastavení výstupů simulace. Zde 

se určují vždy jednotlivé zpřesňující podmínky (obr. 72). „Thickness/Cracks results“ 

je parametr, kterým určujeme zpřesnění v oblasti ztenčení materiálu, trhlin, maximálního 

a minimálního porušení. „Wrinkling/surface results“ zase udává zvlnění výtažku, přičemž 

parametr surface defect height a surface defect strain jsou parametry důležité pro pohledové 

díly, kde je velký důraz kladen na jakost výtažku. „Contact results“ je parametrem pro 

výpočty tlaků.  „Geometry results“ ovlivňuje výpočet se zaměřením na geometrii nástroje 

jako hloubka tažení, úhel a podobně. Výpočet napětí v tlaku a v tahu pak udává „Strain/stress 

reuslts“. 

 
Obr. 72 Výstupy simulace v softwaru AutoForm 4.06 

 

 

Po nastavení všech kroků, geometrií a okrajových podmínek je možné spustit 

výpočet prolisování brzdicího žebra pro daný materiál s danou tloušťkou a určitým brzdným 

faktorem. Pro daný výpočet jsou použity standardní parametry pro výpočet a následné 
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vyhodnocování výsledků. Prolisování brzdicích žeber je relativně snadná úloha pro výpočet 

metodou konečných prvků, proto není nutné využít nějaké speciální zpřísňující podmínky.  

 

Výsledky sil potřebných k prolisování jsou vyhodnocovány řádově v desítkách 

kilogramů. Přesnější výsledky by byli zbytečnými, s ohledem na síly s jakými se obvykle 

pracuje. V technologii tváření plechů se obvykle pracuje se silami v řádech tun, tudíž 

zaokrouhlování na desítky kilogramů je dostatečně přesné a pro zpracování softwaru 

AutoFormu 4.06 a měření M-testu bezproblémové. 

 

Po proběhnutí každého z výpočtu je třeba prověřit výsledky analýz lisovatelnosti. 

Jedná se o analýzy porušení, ztenčení, zvlnění (viz 5) a prověření FLD diagramu. Pokud 

výsledek prolisování brzdicího žebra odpovídá všem těmto analýzám lisovatelnosti (obr. 73), 

pak je třeba odečíst maximální vypočtenou sílu potřebnou k prolisování brzdicího žebra.  

 

 
 

Obr. 73 Příklad analýz lisovatelnosti pro různé druhy brzdicích žeber  

 

 

Součástí výpočtu lisování pomocí MKP metody jsou i výpočty sil. Pro případ 

prolisování brzdicích žeber je důležitá zejména síla potřebná k prolisování brzdicích žeber. 

Tyto síly jsou stěžejní pro porovnání se skutečnými silami. Odečet sil se provádí pro každý 

výpočet zvlášť a to v procesních datech výpočtu. U každého výpočtu je zobrazena karta 
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procesních dat, kde je výpočet maximální síly (obr. 74). Tato síla je vypočtena v Newtonech 

[N]. Pro lepší představu a korekci hodnot jsou poté síly přepočteny na tuny [t]. V praxi 

a konstrukci dimenzování nástrojů se používají normálie, které se navrhují s únosností 

v tunách. Přesnost výpočtu softwaru AutoForm 4.06 je v Newtonech a pro tento případ 

prolisování brzdicích žeber, kde se síly počítají na tuny, více než dostačující [44, 43, 46]. 

 

 

Obr. 74 Odečet síly potřebné k prolisování brzdicího žebra v softwaru AutoForm 4.06  

 

 

Síly jsou odečítány, jak v softwaru AutoForm 4.06, tak v softwaru M-test v jednotkách 

sil Newton [N]. Pro práci s těmito silami je proveden přepočet na tuny [t]. Jelikož Newton je 

rovněž jednotkou hmotnosti, tak přepočet na sílu odpovídá tomu, že 1 kg má tíhu 9,81 N 

(±1 %). Všechny odečty a přepočty jsou provedeny a vypočteny v měřících protokolech 

(viz. 8 příloha A) a odtud zaneseny i do výsledků výpočtů i porovnání. 

 

 Přepočet síly na tuny: 

𝐹 =
𝑂𝑑ℎ

1000 ∙ g
 

 

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly  (N), 

 g – tíhové zrychlení země 9,81  (m·s
-1

), 

 F – vypočtená síla k prolisování brzdicích žeber (t). 
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6.3.2 Výsledky výpočtů sil k prolisování brzdicích žeber  

 

Po definování všech okrajových podmínek potřebných pro korektní výpočet byly 

provedeny jednotlivé výpočty pro daný materiál s definovanou tloušťkou a brzdicí faktor.  

 

Síly pro jednotlivé tloušťky plechů a rozdílné brzdicí faktory jsou odečteny z grafů 

výpočtu. Tyto grafy jsou tvořeny závislostí síly na času. Odečet hodnot je v [N] a přepočítány 

i na [t] : 

 

a) DP600 

Pro materiál jakosti DP600 a tloušťky 0,8 mm jsou výsledky sil. 

   

Obr. 75  Jednotlivé síly pro brzdicí faktor (zleva) 0,15; 0,35 a 0,5 DP600 tloušťky 0,8 mm 

 

Tab. 21  Vypočítané výsledky v softwaru AutoForm 4.06 materiál DP600 tloušťky 0,8 mm 

a přepočteny na tuny 

Materiál DP600 – tloušťka 0,8 mm 

Bf  [–] 0,15 0,35 0,5 

Síla  [N] 17813,43 40216,40 40395,53 

Síla [t] 1,82 4,10 4,12 
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Pro materiál jakosti DP600 a tloušťky 1mm jsou výsledky. 

   

Obr. 76  Jednotlivé síly pro brzdicí faktor (zleva) 0,15; 0,35 a 0,5 DP600 tloušťky 1 mm 

 

 

Tab. 22  Vypočítané výsledky v softwaru AutoForm 4.06 materiál DP600 tloušťky 1 mm 

a přepočteny na tuny 

Materiál DP600 – tloušťka 1 mm 

Bf  [–] 0,15 0,35 0,5 

Síla  [N] 19152,63 53112,73 63200,34 

Síla [t] 1,95 5,41 6,44 

 

 

Pro materiál jakosti DP600 a tloušťky 1,2 mm jsou výsledky. 

   

Obr. 77  Jednotlivé síly pro brzdicí faktor (zleva) 0,15; 0,35 a 0,5 DP600 tloušťky 1,2 mm 
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Tab. 23  Vypočítané výsledky v softwaru AutoForm 4.06 materiál DP600 tloušťky 1,2 mm 

a přepočteny na tuny 

Materiál DP600 – tloušťka 1,2 mm 

Bf  [–] 0,15 0,35 0,5 

Síla  [N] 31779,88 62914,00 88211,31 

Síla [t] 3,24 6,41 8,99 

 

 

Pro materiál jakosti DP600 a tloušťky 1,5 mm jsou výsledky. 

 

   

Obr. 78  Jednotlivé síly pro brzdicí faktor (zleva) 0,15; 0,35 a 0,5 DP600 tloušťky 1,5 mm 

 

 

Tab.  24  Vypočítané výsledky v softwaru AutoForm 4.06 materiál DP600 tloušťky 1,5 mm 

a přepočteny na tuny 

Materiál DP600 – tloušťka 1,5 mm 

Bf  [–] 0,15 0,35 0,5 

Síla  [N] 519112,95 85847,82 117179,31 

Síla [t] 5,29 8,75 11,94 
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b) DP800 

Pro materiál jakosti DP800 a tloušťky 0,8 mm jsou výsledky. 

   

Obr. 79  Jednotlivé síly pro brzdicí faktor (zleva) 0,15; 0,35 a 0,5 DP800 tloušťky 0,8 mm 

 

Tab.  25  Vypočítané výsledky v softwaru AutoForm 4.06 materiál DP800 tloušťky 0,8 mm 

a přepočteny na tuny 

Materiál DP800 – tloušťka 0,8 mm 

Bf  [–] 0,15 0,35 0,5 

Síla  [N] 26093,85 48526,10 50757,40 

Síla [t] 2,66 4,95 5,17 

 

 

Pro materiál jakosti DP800 a tloušťky 1 mm jsou výsledky. 

   

Obr. 80  Jednotlivé síly pro brzdicí faktor (zleva) 0,15; 0,35 a 0,5 DP800 tloušťky1 mm 
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Tab.  26  Vypočítané výsledky v softwaru AutoForm 4.06 materiál DP800 tloušťky 1 mm 

a přepočteny na tuny 

Materiál DP800 – tloušťka 1 mm 

Bf  [–] 0,15 0,35 0,5 

Síla  [N] 33491,59 77022,26 81390,52 

Síla [t] 3,41 7,85 8,30 

 

 

 

Pro materiál jakosti DP800 a tloušťky 1,2 mm jsou výsledky. 

   

Obr. 81  Jednotlivé síly pro brzdicí faktor (zleva) 0,15; 0,35 a 0,5 DP800 tloušťky 1,2 mm 

 

 

Tab.  27  Vypočítané výsledky v softwaru AutoForm 4.06 materiál DP800 tloušťky 1,2 mm 

a přepočteny na tuny 

Materiál DP800 – tloušťka 1,2 mm 

Bf  [–] 0,15 0,35 0,5 

Síla  [N] 43774,07 120309,68 12886,68 

Síla [t] 4,46 12,26 13,14 
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Pro materiál jakosti DP800 a tloušťky 1,5 mm jsou výsledky. 

   

Obr. 82  Jednotlivé síly pro brzdicí faktor (zleva) 0,15; 0,35 a 0,5 DP800 tloušťky 1,5 mm 

 

 

Tab.  28  Vypočítané výsledky v softwaru AutoForm 4.06 materiál DP800 tloušťky 1,5 mm 

a přepočteny na tuny 

Materiál DP800 – tloušťka 1,5 mm 

Bf  [–] 0,15 0,35 0,5 

Síla  [N] 55085,42 125384,30 150316,27 

Síla [t] 5,62 12,78 15,32 

 

 

c) DP980 

 

Pro materiál jakosti DP980 a tloušťky 0,8 mm jsou výsledky. 

   

Obr. 83  Jednotlivé síly pro brzdicí faktor (zleva) 0,15; 0,35 a 0,5 DP980 tloušťky 0,8 mm 
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Tab.  29  Vypočítané výsledky v softwaru AutoForm 4.06 materiál DP980 tloušťky 0,8 mm 

a přepočteny na tuny 

Materiál DP980 – tloušťka 0,8 mm 

Bf  [–] 0,15 0,35 0,5 

Síla  [N] 32791,22 64321,89 65344,51 

Síla [t] 3,34 6,56 6,66 

 

 

Pro materiál jakosti DP980 a tloušťky 1 mm jsou výsledky. 

   

Obr. 84  Jednotlivé síly pro brzdicí faktor (zleva) 0,15; 0,35 a 0,5 DP980 tloušťky 1 mm 

 

 

Tab.  30  Vypočítané výsledky v softwaru AutoForm 4.06 materiál DP980 tloušťky 1 mm 

a přepočteny na tuny 

Materiál DP980 – tloušťka 1 mm 

Bf  [–] 0,15 0,35 0,5 

Síla  [N] 51921,45 93279,38 113764,79 

Síla [t] 5,29 9,51 11,60 
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Pro materiál jakosti DP980 a tloušťky 1,2 mm jsou výsledky. 

 

   

Obr. 85  Jednotlivé síly pro brzdicí faktor (zleva) 0,15; 0,35 a 0,5 DP980 tloušťky 1,2 mm 

 

 

Tab.  31  Vypočítané výsledky v softwaru AutoForm 4.06 materiál DP980 tloušťky 1,2 mm 

a přepočteny na tuny 

Materiál DP980 – tloušťka 1,2 mm 

Bf  [–] 0,15 0,35 0,5 

Síla  [N] 56374,71 129506 130212 

Síla [t] 5,75 13,20 13,27 

 

 

Pro materiál jakosti DP980 a tloušťky 1,5 mm jsou výsledky. 

 

   

Obr. 86  Jednotlivé síly pro brzdicí faktor (zleva) 0,15; 0,35 a 0,5 DP980 tloušťky 1,5 mm 
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Tab.  32  Vypočítané výsledky v softwaru AutoForm 4.06 materiál DP980 tloušťky 1,5 mm 

a přepočteny na tuny 

Materiál DP980 – tloušťka 1,5 mm 

Bf  [–] 0,15 0,35 0,5 

Síla  [N] 71377,13 156323,02 205602,16 

Síla [t] 7,28 15,94 20,96 

 

 

d) DP1200 

 

Pro materiál jakosti DP1200 a tloušťky 0,8 mm jsou výsledky. 

   

Obr. 87  Jednotlivé síly pro brzdicí faktor (zleva) 0,15; 0,35 a 0,5 DP1200 tloušťky 0,8 mm 

 

 

Tab.  33  Vypočítané výsledky v softwaru AutoForm 4.06 materiál DP1200 tloušťky 0,8 mm 

a přepočteny na tuny 

Materiál DP1200 – tloušťka 0,8 mm 

Bf  [–] 0,15 0,35 0,5 

Síla  [N] 50940,52 87985,22 192369,71 

Síla [t] 5,19 8,97 19,61 
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Pro materiál jakosti DP1200 a tloušťky 1 mm jsou výsledky. 

   

Obr. 88 Jednotlivé síly pro brzdicí faktor (zleva) 0,15; 0,35 a 0,5 DP1200 tloušťky 1,2 mm 

 

Tab.  34  Vypočítané výsledky v softwaru AutoForm 4.06 materiál DP1200 tloušťky 1 mm a 

přepočteny na tuny 

Materiál DP1200 – tloušťka 1 mm 

Bf  [–] 0,15 0,35 0,5 

Síla  [N] 63273,45 131135,28 132881,71 

Síla [t] 6,45 13,37 13,55 

 

 

Pro materiál jakosti DP1200 a tloušťky 1,2 mm jsou výsledky. 

 

   

Obr. 89  Jednotlivé síly pro brzdicí faktor (zleva) 0,15; 0,35 a 0,5 DP1200 tloušťky 1,2 mm 
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Tab.  35  Vypočítané výsledky v softwaru AutoForm 4.06 materiál DP1200 tloušťky 1,2 mm 

a přepočteny na tuny 

Materiál DP1200 – tloušťka 1,2 mm 

Bf  [–] 0,15 0,35 0,5 

Síla  [N] 89055,99 184178,88 18798,41 

Síla [t] 9,08 18,77 19,16 

 

 

Pro materiál jakosti DP1200 a tloušťky 1,5 mm jsou výsledky. 

   

Obr. 90 Jednotlivé síly pro brzdicí faktor (zleva) 0,15; 0,35 a 0,5 DP1200 tloušťky 1,5 mm 

 

 

Tab.  36  Vypočítané výsledky v softwaru AutoForm 4.06 materiál DP1200 tloušťky 1,5 mm 

a přepočteny na tuny 

Materiál DP1200 – tloušťka 1,5 mm 

Bf  [–] 0,15 0,35 0,5 

Síla  [N] 91265,5 273331,22 279367,53 

Síla [t] 9,30 27,86 28,48 

 

 

Souhrnné hodnoty vypočítaných výsledků sil potřebných k prolisování brzdicích 

žeber jsou uvedeny v přehledné tabulce (viz níže). 
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Tab. 37  Souhrnné výsledky vypočítané v softwaru AutoForm 4.06  

VLIV BRZDICÍHO FAKTORU PŘIDRŽENÍ NA SÍLE A TLOUŠŤCE MATERIÁLU 

Síla v tunách pro materiál 0,8 mm – AutoForm 4.06 

Bf  [–] DP600 DP800 DP980 DP1200 

0,15 1,82 2,66 3,34 5,19 

0,35 4,10 4,95 6,56 8,97 

0,5 4,12 5,17 6,66 19,61 

Síla v tunách pro materiál 1 mm – AutoForm 4.06 

Bf  [–] DP600 DP800 DP980 DP1200 

0,15 1,95 3,41 5,29 6,45 

0,35 5,41 785 9,51 13,37 

0,5 6,44 8,30 11,60 13,55 

Síla v tunách pro materiál 1,2 mm – AutoForm 4.06 

Bf  [–] DP600 DP800 DP980 DP1200 

0,15 3,24 4,46 5,75 9,08 

0,35 6,41 12,26 13,20 18,77 

0,5 8,99 13,14 13,27 19,16 

Síla v tunách pro materiál 1,5 mm – AutoForm 4.06 

Bf  [–] DP600 DP800 DP980 DP1200 

0,15 5,29 5,62 7,28 9,30 

0,35 8,75 12,78 15,94 27,86 

0,5 11,94 15,32 20,96 28,48 
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6.4 Měření sil pomocí přípravku a M-testu 

 

Měření sil testovaných materiálů s nástrojem na prolisování brzdicích žeber bylo 

prováděno v technické laboratoři katedry mechanické technologie na fakultě VŠB – TU 

Ostrava. Zde je umístěn a využíván certifikovaný měřící systém M-test. Spolu s hydraulickým 

lisem DP1600 (obr. 91) propojeným s vyhodnocovacím systémem M-test nabídl pro tento 

způsob testování ideální podmínky. 

 

 

Obr. 91 Upnutí nástroje do lisu DP1600 

 

Materiál byl rozdělen do sekcí podle tloušťky a jakosti materiálu. Podložky 

pro změnu výšky brzdicích žeber v závislosti dle brzdicích faktorů byly rovněž rozloženy 

dle potřeby vždy pro daný materiál přehledně vedle sebe (obr. 92).  
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Nejprve se tedy nástroj umístil pod beran lisu na stůl lisu DP1600. Poté se horní díl 

nástroje ustavila do beranu lisu pomocí T-drážek a šroubů. Nyní byla na pevno ustavena horní 

část nástroje. Na horní straně nástroje jsou konstruovány naváděcí kolíky, které vystředily 

spodní část nástroje při pohybu beranu dolů. Naváděcí kolíky tedy vystředily spodní část 

nástroje, která se v této poloze zaaretovala ke spodní části lisu, tedy stolu lisu. Nyní je zaručen 

přesný chod horní části nástroje se spodním. V případě nepatrného posunutí nástroje, ať již 

díky nesprávné manipulaci ze strany obsluhy, nebo jinými vlivy zaručí správnou polohu 

naváděcí koliky, které tak zabrání neočekávané kolizi nástroje. 

 

 

Obr. 92 Přehled všech vyměnitelných podložek pro změnu brzdicího faktoru v nástroji 

 

Po ustavení nástroje na prolisování brzdicích žeber do lisu DP1600 došlo k nastavení 

a kalibraci softwaru M-test. Tímto softwarem se ovládá i lis DP1600. Musela se nejprve 

nastavit a kalibrovat výchozí startovací výška, ze které se test spustil. Startovací výška, neboli 

rozevření nástroje musela být dostatečně velká zejména proto, aby šli povolit šrouby umístěné 

v horní části nástroje sloužící pro aretaci podložek pod trnem brzdicího žebra. Rovněž 

rozevření nástroje musí být dostatečné pro bezpečné vyjmutí lisovaného vzorku a výměnu 

s nově testovaným vzorkem. Toto rozevření nástroje bylo nastaveno na 140 mm. 
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Jelikož software M-test měří sílu v závislosti na čase, nebo uražené vzdálenosti byla 

zvolena závislost síla na dráze. Zde ovšem vyvstal problém a to, že software by zaznamenal 

hodnoty síly při prolisování brzdicího žebra, ale nebyla by postřehnutelná maximální hodnota 

síly potřebná k prolisování brzdicího žebra. Síla by při maximálním sevření nástroje narůstala 

i dále a to až do maximální síly tlaku nástroje a byla by přerušena pojistkou přepětí lisu. Tento 

problém byl vyřešen jednou funkcí softwaru M-test, který umožnuje měření síly na předem 

definované dráze (obr. 93). Díky tomu, že jsme měli předem definovanou konstrukční 

geometrii nástroje, bylo možno dopočítat dráhu, kterou musí nástroj urazit, aby došlo 

ke korektnímu a přesnému prolisování brzdicích žeber. Do vzdálenosti, která byla přesně 

stanovena pro každou tloušťku materiálu, byla zahrnuta i hodnota tolerance tloušťky 

materiálu. Výrobce materiálu DOCOL udává pro každou tloušťku toleranci, ve kterých 

je materiál vyráběn, tyto byli zahrnuty také v definovaném sevření nástroje. 

 

Záznam všech hodnot síly na čase je exportován ze softwaru M-test ve formě 

Excelové tabulky. Zde jsou hodnoty uloženy přehledně a postupně tak jak se síla k prolisování 

mění v čase (obr. 93). 

 

 

Obr. 93 Soubor hodnot ze souboru v softwaru M-test spolu s vytvořeným grafem ze 

zaznamenaných údajů materiálu DP600 o tloušťce 1mm a brzdicím faktorem 0,35 [–] 

č. t[s] s[mm] h[mm] ln(h0/h) S[mm2] F[N] R[MPa]

1 0 0,014 9,827 -2,285 45000 83,2 0,002

2 0,02 0,014 9,827 -2,285 45000 123,2 0,003

3 0,04 0,014 9,827 -2,285 45000 83,2 0,002

4 0,06 0,014 9,827 -2,285 45000 83,2 0,002

5 0,08 0,014 9,827 -2,285 45000 83,2 0,002

6 0,1 0,014 9,827 -2,285 45000 83,2 0,002

7 0,12 0,014 9,827 -2,285 45000 164,8 0,004

8 0,14 0,014 9,827 -2,285 45000 164,8 0,004

9 0,16 0,014 9,827 -2,285 45000 123,2 0,003

10 0,18 0,014 9,827 -2,285 45000 164,8 0,004

11 0,2 0,014 9,827 -2,285 45000 83,2 0,002

12 0,22 0,014 9,827 -2,285 45000 123,2 0,003

13 0,24 0,014 9,827 -2,285 45000 83,2 0,002

14 0,26 0,014 9,827 -2,285 45000 83,2 0,002

15 0,28 0,014 9,827 -2,285 45000 123,2 0,003

16 0,3 0,015 9,826 -2,285 45000 123,2 0,003

17 0,32 0,015 9,826 -2,285 45000 123,2 0,003

18 0,34 0,017 9,824 -2,285 45000 164,8 0,004

19 0,36 0,02 9,82 -2,284 45000 123,2 0,003

20 0,38 0,025 9,815 -2,284 45000 123,2 0,003

21 0,4 0,03 9,811 -2,283 45000 164,8 0,004

22 0,42 0,036 9,805 -2,283 45000 206,4 0,005

23 0,44 0,043 9,798 -2,282 45000 206,4 0,005

24 0,46 0,049 9,792 -2,282 45000 206,4 0,005

25 0,48 0,057 9,783 -2,281 45000 248 0,006

26 0,5 0,065 9,776 -2,28 45000 206,4 0,005

27 0,52 0,074 9,767 -2,279 45000 289,6 0,006

28 0,54 0,082 9,759 -2,278 45000 248 0,006

29 0,56 0,091 9,75 -2,277 45000 289,6 0,006

30 0,58 0,1 9,741 -2,276 45000 289,6 0,006

31 0,6 0,111 9,73 -2,275 45000 289,6 0,006

32 0,62 0,12 9,72 -2,274 45000 289,6 0,006

33 0,64 0,13 9,711 -2,273 45000 329,6 0,007

34 0,66 0,142 9,699 -2,272 45000 248 0,006

35 0,68 0,152 9,688 -2,271 45000 329,6 0,007

36 0,7 0,164 9,677 -2,27 45000 329,6 0,007

37 0,72 0,175 9,666 -2,269 45000 329,6 0,007

38 0,74 0,188 9,653 -2,267 45000 329,6 0,007

39 0,76 0,199 9,642 -2,266 45000 412,8 0,009

40 0,78 0,212 9,629 -2,265 45000 412,8 0,009

41 0,8 0,225 9,616 -2,263 45000 412,8 0,009

42 0,82 0,238 9,602 -2,262 45000 371,2 0,008

43 0,84 0,251 9,589 -2,261 45000 412,8 0,009

44 0,86 0,266 9,575 -2,259 45000 371,2 0,008
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Po prověření funkčnosti celého takto nastaveného procesu a záznamu hodnot 

v softwaru M-test a jejich vyhodnocení bylo spuštěno samotné testování prolisovávání 

brzdicích žeber. 

 

 Měření probíhalo tak, že od daného materiálu byly vybrány tři přístřihy stejné tloušťky 

a tyto byly vždy prolisovány stejnou výškou brzdicího žebra, které odpovídalo jednomu 

brzdnému faktoru. Získal se tak korektní výsledek síly potřebné k prolisování brzdicího žebra. 

Žádný materiál nebo jeho tloušťka nevykazoval ve všech třech případech zvlášť odlišné 

výsledky, tak aby se nedal test považovat za korektní. Na obrázku viz níže je pro ilustraci 

znázorněna hloubka prolisování brzdicího žebra v závislosti na brzdicím faktoru. Zatím 

co brzdicí faktor 0,15 [–] reprezentovaný spodním výtažkem je prolisovaný téměř neznatelně, 

tak s postupným zvětšováním brzdicího faktoru 0,35 [–] narůstá hloubka prolisování, až do 

maximální hloubky což odpovídá brzdicího faktoru 0,5 [–]. 

 

 

 

Obr. 94 Zobrazení velikosti prolisování brzdicího žebra v závislosti na brzdicím faktoru, 

jedná se o materiál DP980 a zespodu brzdný faktor 0,15, 0,35 a 0,5 [–] 

 

 Po testování první sady výtažku byla změněna výška brzdicího žebra operativně 

pomocí předem připravených podložek. Tímto způsobem se změnil brzdicí faktor a nástroj 

je připraven pro další testy. 

 

 Celkem bylo odlisováno 15 sad výtažků. Každá sada, je tvořena jedním materiálem, 

ve kterém jsou 3 brzdicí faktory vždy po třech vzorcích od každého z nich. Celkem tedy bylo 

provedeno 135 měření a testů vzorků (obr. 95). Bohužel jeden typ vzorků nebyl doměřen a to 
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nejtvrdší materiál DOCOL DP1200 o tloušťce 0,8mm. Tento materiál, který byl objednán 

spolu se všemi ostatními, nebyl doručen. Jelikož objednání materiálu je časově náročný 

proces, tak se provedlo testování prozatím bez tohoto materiálu. 

 

   

Obr. 95 Přehled nastříhaných vzorků před zkouškami a po proběhlých testech 

 

Všechny testované vzorky jsou vyhodnoceny a zaznamenány do protokolů prolisování 

brzdicích žeber. Data z jednotlivých měření jsou rovněž součástí této disertační práce. 

Všechny odečty a přepočty jsou rovněž provedeny a vypočteny v měřících protokolech 

(viz 8 příloha ‒ A) a odtud zaneseny i do výsledků výpočtů i porovnání. 

 

 Přepočet síly na tuny: 

𝐹 =
𝑂𝑣𝑦𝑝

1000 ∙ g
 

 

kde jsou: Ovyp - vypočtená hodnota síly  (N), 

 g - tíhové zrychlení země 9,81  (m·s
-1

), 

F - vypočtená síla k prolisování brzdicích žeber (t). 

 

Výsledky z jednotlivých měření, jsou stejně jako u vypočtených výsledků, přehledně 

zaznamenány v přehledných protokolech prolisování brzdicích žeber. Výsledné hodnoty sil 

poté v tabulce viz níže.  
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Nepřesnost snímání (měřícího systému) je 1 kN. Maximální naměřený rozptyl hodnot, 

tedy nepřesnost měření byl měřením zjištěn 1,1 kN (viz příloha - A). Maximální rozptyl 

naměřených hodnot odpovídají nepřesnosti měření, což potvrzuje správnost a korektní 

nastavení měřící metody. Velikost sil odpovídajících nepřesnostem jednotlivých měření, není 

vzhledem k používaným silám natolik vysoká, aby přímo ovlivňovali výsledky měření. Při 

prolisování brzdicích žeber se běžně síly pohybují v řádech desítek tun, proto nepřesnosti 

v řádech desetin kN mohou být pro další postup vyhodnocování zanedbány. 

 

Tab.  38  Souhrnné výsledky skutečných sil odečtené  M-test 

VLIV BRZDICÍHO FAKTORU PŘIDRŽENÍ NA SÍLE A TLOUŠŤCE MATERIÁLU 

Síla v tunách pro materiál 0,8 mm – M-test 

Bf  [–] DP600 DP800 DP980 DP1200 

0,15 2,51 3,60 4,41 - 

0,35 3,90 4,94 7,06 - 

0,5 4,55 6,01 7,29 - 

Síla v tunách pro materiál 1 mm – M-test 

Bf  [–] DP600 DP800 DP980 DP1200 

0,15 3,36 4,43 5,83 7,43 

0,35 5,67 7,11 8,55 12,25 

0,5 7,02 9,22 11,30 14,65 

Síla v tunách pro materiál 1,2 mm – M-test 

Bf  [–] DP600 DP800 DP980 DP1200 

0,15 4,56 6,13 7,26 8,31 

0,35 7,88 9,91 12,09 12,28 

0,5 9,41 11,66 14,28 15,48 

Síla v tunách pro materiál 1,5 mm – M-test 

Bf  [–] DP600 DP800 DP980 DP1200 

0,15 6,09 8,34 12,69 16,60 

0,35 10,82 18,95 20,30 24,45 

0,5 13,85 22,58 25,64 27,33 

  

Nyní jsou známy hodnoty teoretické - vypočtené pomocí softwaru AutoForm 4.06 

pracující s MKP a skutečné hodnoty sil odečtené v praktických měřeních pomocí „M-testu“.   
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6.5 Analytické hodnocení výsledků výpočtu a reálných sil 

 

 Metoda konečných prvků je přibližná metoda. Chyby, které se vyskytují při použití 

přibližných výpočtových metod, můžeme rozdělit do dvou základních skupin [24, 28, 23]: 

 

 chyby modelu - jaký je rozdíl mezi realitou a naší simulací, 

 chyby metody - rozdíl řešení diskrétního modelu a řešení v kontinuu. 

 

Chyby vznikající při modelování a výpočtech, metod konečných prvků, můžeme 

rozdělit do tří základních skupin: diskretizační chyba, formulační chyba a numerická chyba.  

 

 Diskretizační chyba vzniká nahrazením spojité oblasti konečným počtem prvků. 

Záleží tedy na tom, jakým počtem uzlů a elementů nahradíme zkoumanou oblast. Můžeme 

říct, čím více elementů, tím více se blížíme spojitému řešení problému. Z toho vyplývá, 

že diskretizační chybu lze ovlivnit správně vytvořenou sítí. 

 

 Formulační chyba souvisí s volbou typu elementu, přesněji s volbou aproximační 

funkce nad elementem, která popisuje jeho chování. Je možno volit z různých typů 

aproximací, prakticky se nejčastěji používá lineární a kvadratická aproximace. Velikost 

formulační chyby lze snížit správnou volbou elementu a vhodným návrhem sítě (zhuštění 

viz 6.3.1). 

 

 Numerická chyba souvisí jednak s tím, jak pracuje počítač s reálnými čísly 

(zaokrouhlování), jednak s tím, že jsou při výpočtů integrací a derivací použity přibližné 

numerické metody. Je nutné podotknout, že v dobře navrženém konečno-prvkovém programu 

je numerická chyba zanedbatelná vůči chybě formulační. 

 

 U všech numerických metod je zásadním požadavkem konvergence. U metody 

konečných prvků musí platit: Při zahušťování sítě konečných prvků se numerické řešení musí 

blížit k řešení odpovídajícího spojitého problému. Přesnost řešení nejvíce ovlivňuje způsob 

dělení řešené oblasti a vhodná volba aproximačních funkcí prvku. Aby byla splněna 

podmínka konvergence, musí prvky (aproximační funkce) splňovat určitá kritéria. Jedná se 

o podmínky spojitosti a úplnosti. Formulujme tato kritéria, pro případ mechaniky, takto: 
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 Spojitost znamená, že funkce popisující chování elementu (v mechanice pružného 

tělesa posunutí, v teplotních úlohách teplota, atd.) musí být spojitá, jak uvnitř, tak na hranici 

mezi prvky. Spojitost zajišťuje, že v důsledku zatížení nevznikají mezery mezi prvky. 

V případě, že jsou v uzlových bodech neznámými pouze funkční hodnoty (posunutí), potom 

musí být ve všech bodech hranice mezi jednotlivými prvky zajištěna pouze spojitost těchto 

funkčních hodnot. Mluvíme o tzv. C
0 

spojitosti. Pokud jsou v uzlových bodech neznámými 

i první derivace funkčních hodnot (např. úhel natočení u nosníkových prvků), potom 

aproximační funkce musí též zajišťovat spojitost v odpovídajících derivacích. Mluvíme o tzv. 

C
1 

spojitosti. Obecně můžeme hovořit o C
n 

spojitosti. Stručně lze tuto podmínku vyjádřit tak, 

že na hranici mezi prvky i uvnitř prvku musí aproximované posuvy splňovat minimální 

požadavky spojitosti, závislé na typu úlohy. 

 

 Úplnost lze definovat tak, že chování prvku (aproximační funkce) splňuje následující 

požadavky: 

 při posuvu prvku jako tuhého tělesa musí zůstat přetvoření (deformace) a z nich 

plynoucí napětí nulové, 

 prvek musí být schopen přesně popsat stav konstantního přetvoření. Bude-li těleso 

děleno na neomezeně rostoucí počet elementů, stává se v limitě každý element 

neomezeně malým. Jestliže deformace na prvku bude konstantní, potom lze zřejmě 

aproximovat v konstrukci libovolný průběh deformace. 

 

 Pokud aproximační funkce splňuje obě dvě výše uvedené podmínky (spojitost 

a úplnost), říkáme, že prvek je komformní. Konvergence k přesnému řešení je v takovémto 

případě monotónní. Když není splněna podmínka spojitosti, úloha přesto konverguje 

k přesnému řešení. Tato konvergence však již není monotónní. V každém případě však prvek 

musí splňovat podmínku úplnosti. Pokud jsou aproximační funkce spojité, ale ne úplné, řešení 

konverguje (dokonce monotónně), avšak k chybnému výsledku. K ověření funkčnosti 

nekomformních prvků (které splňují podmínku úplnosti, avšak nesplňují podmínku spojitosti) 

se využívá tzv. Patch Test. Provádí se tak, že se z několika prvků vytvoří úloha, ta se zatíží 

buď posuvy, nebo silami, které odpovídají stavu konstantní deformace. Shoda předpokladu 

a výsledku výpočtu potvrzuje správnost. 
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 Při analytickém řešení se hledá výsledek ve tvaru spojitých funkcí. Využívají 

se přitom postupy matematické analýzy, využitím diferenciálního a integrálního počtu. 

Výhodou tohoto, historicky staršího postupu je, že v případě nalezení analytického řešení 

v uzavřeném tvaru máme k dispozici obecnou funkční závislost mezi vstupními veličinami 

(proměnnými) a výstupními veličinami řešeného problému. S takto získaným předpisem 

pak lze jednoduše pracovat a je použitelný pro obdobný typ problémů. Základním problémem 

však je, že nalezení analytického řešení v uzavřeném tvaru je možné pouze pro velmi 

omezenou škálu úloh. Zpravidla se jedná o úlohy s jednoduchou geometrií a při odvození 

je použito mnoho zjednodušení. 

 

 V případě prolisování brzdicích žeber a zkoumání sil, jsou naměřené hodnoty 

podkladem pro vytvoření grafů a data použity pro další výpočty, analýzy a studie. Z daných 

dat jsou vytvořeny křivky (obr. 96) nahrazující vypočtené hodnoty tak, aby s co největší 

přesností aproximovaly výsledky do matematicky popsatelných křivek. 

 

 

Obr. 96  Příklad proložení křivek vypočtenými hodnotami 
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6.5.1 Základní porovnání naměřených a vypočtených hodnot 

 

Prvotní výsledky z porovnání vypočtených sil a reálných výsledků se naskytnou 

při srovnání všech výsledků.  

 

a) DOCOL DP600 

 

První srovnání nabízí pohled, jak roste síla potřebná k prolisování brzdicích žeber 

v závislosti na změně brzdicího faktoru pro stejný materiál. Nejprve tedy srovnání jak roste 

síla u vypočtených sil v softwaru AutoForm 4.06 (obr 97) u materiálu DP600 

(Rm = 600 ÷ 750 MPa, Rp0,2 = 350 ÷ 450 MPa) a to samé srovnání pro reálné tváření 

reprezentované výsledky z M-Testu (Obr. 98). 

 

 

Obr. 97  Závislost síly na brzdicím faktoru a tloušťky plechu DP600 – výpočet 
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Obr. 98  Závislost síly na brzdicím faktoru a tloušťky plechu DP600 – realita  

 

 Logicky síla roste s tloušťkou prolisovávaného materiálu, i se sílícím brzdicím 

faktorem. Na první pohled je však patrné, že výsledky se liší s nižším brzdicím faktorem. 

Čím je prolisování větší, tedy větší brzdicí faktor, tím jsou si výsledky více spolu 

korespondující. Pokud proložíme závislosti skutečných a vypočtených sil jednotlivě pro stejné 

brzdicí faktory (obr. 99) je patrné, že vypočtené hodnoty jsou daleko menší než skutečné. 

U nejnižšího brzdicího faktoru tedy Bf-0,15 [–], ve skutečnosti roste síla přímočařeji tedy 

lineárněji zatím co výsledky z výpočtu pomocí MKP metody mají tvar exponenciální. 

  

 

Obr. 99  Porovnání závislosti vypočtených sil a naměřených pro DP600, Bf-0,15 
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 Se zvětšujícím se brzdicím faktorem roste i přesnost jednotlivých výsledků. Zatím 

co u nejnižšího z brzdicích faktorů (Bf-0,15 [–]) je průměrná odchylka cca 1060 kg což je 

28 % od skutečných hodnot sil (viz níže), potom u větších brzdicích faktorů je odchylka 

menší. 

 

 Přepočet odchylky mezi skutečnými a naměřenými hodnotami sil: 

∆f = (
|𝐹𝑚 − 𝐹𝑎|

Fm
) ∙ 100 

 

kde jsou: Δf - vypočtená odchylka  (%), 

 Fm - skutečná naměřená síla  (t), 

 Fa - vypočtená síla v AutoFormu 4.06  (t). 

 

Se zvětšujícím se brzdicím faktorem roste přesnost jednotlivých odchylek sil. 

Zatímco u brzdicího faktoru je vypočtená síla stále menší než skutečná, průměrná odchylka sil 

se zmenšila na 900 kg což je necelých 10 % z celkové síly (obr. 100). Závislosti sil, jak 

vypočtených tak naměřených, se pohybují v lineárně vzrůstající závislosti. 

 

 

Obr. 100  Porovnání závislosti vypočtených sil a naměřených pro DP600, Bf-0,35 
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 Nejpřesnější výsledky z nejměkčího z testovaných materiálů DP600 jsou výsledky 

pro brzdicí faktor Bf-0,5 [–]. I když výsledky naměřené hodnoty sil jsou stále větší než síly 

vypočtené v AutoFormu 4.06. 

  

 

Obr. 101  Porovnání závislosti vypočtených sil a naměřených pro DP600, Bf-0,50 

 

 Odchylka sil zůstává stejná 840 kg, což odpovídá odchylce 9 %, tyto odchylky jsou 

konstantní mezi všemi hodnotami tlouštěk plechu. Růst sil vypočtených a naměřených 

odpovídá lineárnímu nárůstu (viz obr. 101).  

 

 U nejměkčího, námi zkoumaného a testovaného materiálu DOCOL DP600 

(Rm = 600 ÷ 750 MPa, Rp0,2 = 350 ÷ 450 MPa) je největší odchylka (nepřesnost) vypočtených 

hodnot sil od naměřených při použití brzdného faktoru 0,15 [–].  

 

 Nejlepší shody vypočtených a naměřených sil jsou dosaženy u materiálu DP600 pro 

brzdicí faktor Bf-0,5 [–]. Z porovnání výpočtu vyplývá, čím větší brzdicí faktor tím přesnější 

shody se dosahuje mezi výsledky sil. 

 

 Odchylka od výpočtu v softwaru AutoForm 4.06 pracující s MKP výpočtem 

a naměřenými hodnotami sil pomocí M-testu je průměrné 15,7 %. 
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b) DOCOL DP800 

 

 Vyššími mechanickými vlastnostmi disponující materiál DOCOL DP800 

(Rm = 800 ÷ 950 MPa, Rp0,2 = 500 ÷ 650 MPa), proto leze očekávat vyšší potřebné síly na 

prolisování brzdicích žeber. Porovnáním sil potřebných k prolisování brzdicích žeber 

v závislosti na tloušťce materiálu a srovnáním brzdicích faktorů je patrné, že u vypočtených 

hodnot se síly u brzdicích faktorů Bf-0,35[–] a Bf-0,5 [–] téměř rovnají (obr. 102). 

 

 

Obr. 102  Závislost síly na brzdicím faktoru a tloušťky plechu DP800 – výpočet 

 

 Závislosti sil naměřených hodnot materiálu DP800 na brzdicím faktoru jsou více 

rozptýlené a více odpovídají změně brzdicího faktoru (obr. 103). Zatím co nárůst síly Bf-0,15 

je lineární, tak Bf-0,35 [–] a Bf-0,5 [–] odpovídá nárůstu exponenciálnímu.  

 

 

Obr. 103  Závislost síly na brzdicím faktoru a tloušťky plechu DP800 – realita  
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 U nejnižšího z brzdicích faktorů (Bf-0,15) je průměrná odchylka cca 1590 kg, což 

odpovídá odchylce 27,25 % od skutečných naměřených sil (obr. 104). Vypočtené síly jsou 

stejně jako u předešlého materiál DP600 rovněž nižší než skutečně naměřené. 

 

 

Obr. 104  Porovnání závislosti vypočtených sil a naměřených pro DP800, Bf-0,15 

 

 U brzdicího faktoru (Bf-0,35) je průměrná absolutní odchylka cca 2320 kg, 

což odpovídá absolutní odchylce 16,72 %. U material DP800, Bf-0,35 [–] jsou vypočtené 

hodnoty téměř totožné s hodnotami naměřenými v reálných podmínkách. Závislost 

naměřených sil má tvar exponenciály, zatím co u vypočtených hodnot je nárůst lineární.   

 

 

Obr. 105  Porovnání závislosti vypočtených sil a naměřených pro DP800, Bf-0,35 
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 Průběh závislostí sil u materiálu DP800 pro brzdný faktor Bf-0,5 [–], je téměř totožný 

jako u předchozího porovnání pro Bf-0,35 [–]. Absolutní odchylka od vypočtených 

a naměřených hodnot je 17,2 % a průměrná odchylka síly 2630 kg. 

 

 

Obr. 106  Porovnání závislosti vypočtených sil a naměřených pro DP800, Bf-0,5 

 

 U materiálu DOCOL DP800 (Rm = 800 ÷ 950 MPa, Rp0,2 = 500 ÷ 650 MPa) 

je největší odchylka (nepřesnost) vypočtených hodnot sil od naměřených při použití brzdicího 

faktoru Bf-0,15 [–].  

 

 Nejlepší shody vypočtených a naměřených sil jsou dosaženy u materiálu DP800 pro 

brzdicí faktor Bf-0,35 [–] a Bf-0,50 [–]. Z porovnání výpočtu vyplývá, čím větší brzdicí faktor 

se zvolí, tím přesnější shody se dosahuje mezi výsledky naměřených a vypočtených sil. 

 

 Odchylka od výpočtu v softwaru AutoForm 4.06 pracující s MKP výpočtem 

a naměřenými hodnotami sil pomocí M-testu je průměrné 20,4 %. 
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c) DOCOL DP980 

  

 Materiál DOCOL DP980 (Rm = 980 ÷ 1150 MPa, Rp0,2 = 700 ÷ 900 MPa) patří 

v tomto porovnání, do materiálu s vyšší pevností. Porovnáním sil potřebných k prolisování 

brzdicích žeber v závislosti na tloušťce materiálu a srovnáním vypočtených a měřených sil 

(obr. 107 a 108) je zřejmé, že hodnoty naměřené a vypočtené se více rovnají. Nárůst sil 

i jejich trend si je více rovný, než u předešlých materiálů (DP600 a DP800).  

 

 

Obr. 107  Závislost síly na brzdicím faktoru a tloušťky plechu DP980 – výpočet 

 

 Nárůst sil u vypočtených hodnot pro materiál DP980 je lineární (obr. 94), zatím 

co nárůst ve skutečnosti odpovídá spíše exponenciálnímu růstu (obr. 95). 

 

 

Obr. 108  Závislost síly na brzdicím faktoru a tloušťky plechu DP980 – realita  
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 Nejnižší brzdicí faktor (Bf-0,15) u materiálu DP980 vykazuje průměrnou odchylku 

2130 kg, což odpovídá odchylce 24,24 % od skutečných naměřených sil (obr. 109). 

 

 

Obr. 109  Porovnání závislosti vypočtených sil a naměřených pro DP980, Bf-0,15 

 

 S větším prolisováním, tedy zvýšením brzdicího faktoru, roste i přesnost výsledků, 

pro brzdicí faktor Bf-0,35 [–] je průměrná odchylka 1730 kg, což odpovídá odchylce 

v naměřených silách a vypočtených silách 12,24 % (obr. 110). 

 

 

Obr. 110 Porovnání závislosti vypočtených sil a naměřených pro DP980, Bf-0,35 
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 Nejpřesnějších výsledků v porovnání naměřených a vypočítaných sil dosáhnul 

materiál DP980 při použití největšího z brzdicích faktorů Bf-0,5 [–]. Průměrná maximální 

odchylka dosáhla 1660 kg. Tato hodnota při daných silách potřebných k prolisování brzdicích 

žeber odpovídá nepřesnosti mezi výpočtem a realitou 9,2 %. 

 

 

Obr. 111  Porovnání závislosti vypočtených sil a naměřených pro DP980, Bf-0,5 

 

 U materiálu DOCOL DP980 (Rm = 980 ÷ 1150 MPa, Rp0,2 = 700 ÷ 900 MPa) je 

největší odchylka (nepřesnost) vypočtených hodnot sil od naměřených při použití brzdicího 

faktoru Bf-0,15 [–].  

 

 Nejlepší shody vypočtených a naměřených sil jsou dosaženy u materiálu DP980 pro 

brzdicí faktor Bf-0,50 [–]. Z porovnání výpočtu vyplývá, čím větší brzdný faktor se zvolí, tím 

přesnější shody se dosahuje mezi výsledky naměřených a vypočtených sil stejně jako 

u předchozího materiálu DP800. 

 

 Odchylka od výpočtu v softwaru AutoForm 4.06 pracující s MKP výpočtem 

a naměřenými hodnotami sil pomocí M-Testu je průměrné 15,2 %. 
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d) DOCOL DP1200 

 

 DOCOL DP1200 je materiál s nejvyššími mechanickými vlastnostmi s námi 

testovaných materiálů (Rm =  1180 MPa, Rp0,2 = 835 ÷ 1225 MPa). V porovnání bude chybět 

měřený materiál o tloušťce 0,8 mm, protože jak již bylo uvedeno, materiál nebyl dodavatelem 

dodán tento materiál spolu s ostatními.  

 

 

Obr. 112  Závislost síly na brzdicím faktoru a tloušťky plechu DP1200 – výpočet 

 

 V porovnání sil vypočtených v softwaru AutoForm 4.06 jsou výsledky brzdicího 

faktoru Bf-0,35 [–] a Bf-0,50 [–] téměř totožné, což by znamenalo, že zvětšování brzdicího 

faktoru nad Bf-0,35 [–] by nevedlo k dalšímu zvětšování síly (obr. 112).  

 

 V reálných měřeních se tato skutečnost nepotvrdila (obr. 113). Reálné výsledky 

naznačují trend jako u předchozích 3 materiálů a to, že s nárůstem brzdicího faktoru úměrně 

roste i síla nutná k prolisování brzdicí drážky. 
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Obr. 113  Závislost síly na brzdicím faktoru a tloušťky plechu DP1200 – realita  

 

 Srovnáním nejnižšího z brzdicích faktorů materiálu DP1200 Bf-0,15[–] vyplývá, 

že v oblasti středních tlouštěk materiálu výsledky vypočtených sil jsou nepatrně nižší, 

než skutečné naměřené síly, ale s přibývající tloušťkou materiálu roste i nepřesnost mezi 

naměřenými silami a vypočtenými pomocí MPK metody. Pro brzdicí faktor Bf-0,15 [–] 

je průměrná odchylka 3020 kg což odpovídá odchylce v měření a výpočtech 22,15 % 

 

 

Obr. 114  Porovnání závislosti vypočtených sil a naměřených pro DP1200, Bf-0,15 

 

 



Doktorská disertace Ing. Jakub Machálek 

 

 

- 109 - 

 Se zvětšujícím se brzdicím faktorem a tloušťkou materiálů u vysokopevnostních 

materiálů dochází k opačnému trendu, a to že vypočtená síla je větší než naměřená. 

Pro brzdicí faktor Bf-0,35 [–] je průměrná odchylka 2930 kg, což odpovídá odchylce v měření 

a výpočtech 19,12 %. 

 

 

Obr. 115 Porovnání závislosti vypočtených sil a naměřených pro DP1200, Bf-0,35 

 

 Stejný trend jako v předchozím srovnání platí i pro největší z brzdicích faktorů       

Bf-0,5 [–]. Zde jsou rovněž výsledky naměřených hodnot menší než vypočtené síly. Pro 

brzdicí faktor Bf-0,5 [–] je průměrná odchylka 1980 kg, což odpovídá odchylce v měření 

a výpočtech 11,82 %. 
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Obr. 116  Porovnání závislosti vypočtených sil a naměřených pro DP1200, Bf-0,5 

 

 Porovnáním sil vypočtených v softwaru AutoForm 4.06 a naměřených sil je patrné, 

že oproti měkčím materiálům, jsou vypočtené síly vyšší, než síly naměřené. Přičemž největší 

odchylky jsou u brzdicího faktoru Bf-0,35 [–] a Bf-0,50 [–] u materiálů s větší tloušťkou 1,2 

a 1,5 mm. Reálné výsledky naznačují trend jako u předchozích 3 materiálů a to, že s nárůstem 

brzdicího faktoru úměrně roste i síla nutná k prolisování brzdicí drážky.  

 

 Celkové srovnání absolutních odchylek (viz Tab. 19) poukazuje na skutečnost, jakým 

způsobem se liší vypočítané síly pomocí numerického výpočtu a skutečným reálným 

lisováním. To, zda-li jsou síly vypočítané větší, nebo menší než reálné lisování zde není 

důležité, podstatná je odchylka, která poukazuje na nepřesnost výpočtu. Tyto hodnoty poté 

budou zahrnuty i do optimalizace výsledků výpočtu (viz 5.5.3), kde při zvolených 

podmínkách bude doporučen koeficient bezpečnosti, který bude úměrný danému procesu. 

Tímto koeficientem bude upravena vypočtená síla tak, aby výsledek co nejvíce odpovídal 

reálnému procesu. 

 

 Porovnání absolutních odchylek a vyjádřením těchto sil v procentech (viz Tab. 39) 

je zřejmé, že největší nepřesnosti mezi výpočtem a realitou jsou při použití nejmenšího 

brzdicího faktoru Bf-0,15 [–]. Zde jsou odchylky přes 20 % od výpočtu. Dalším zvyšováním 

brzdicího faktoru roste i přesnost výpočtu až k brzdicímu faktoru Bf-0,5 [–] k cca 10 %. To je 

způsobeno tím, že čím více je materiál předeformován, tím lépe funguje metoda konečných 
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prvků, tedy je více překročena mez kluzu a konečnoprvkové elementy výpočtu lépe popisují 

realitu. S brzdicím faktorem Bf-0,15 [–] se výpočet a realita pohybují v mezi kluzu materiálu. 

 

Tab.  39  Porovnání absolutních odchylek vypočtených a naměřených sil  

DP600  Bf [–] 0,15 0,35 0,50 

odchylka v porovnání [%] 28% 10% 9% 

DP800  Bf [–] 0,15 0,35 0,50 

odchylka v porovnání [%] 27,25% 16,72% 17,2% 

DP980  Bf [–] 0,15 0,35 0,50 

odchylka v porovnání [%] 24,24% 12,24% 9,2% 

DP1200  Bf [–] 0,15 0,35 0,50 

odchylka v porovnání [%] 22,15% 19,12% 11,82% 

 

6.5.2 Aproximace naměřených a vypočtených hodnot 

 

 Mezi základní křivky, jejichž lze využít při nahrazování vypočtených hodnot patří 

typ lineární, logaritmický, polynomický, mocninný, exponenciální a klouzavý průměr 

(obr. 117), přičemž hodnota spolehlivosti R [–] udává, jak přesně daná křivka zachycuje 

vypočtené hodnoty.   

  

 

Obr. 117  Příklad různých křivek 

popisujících daný průběh 

 

 

Obr. 118  Příklad aproximovaných křivek  
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 Převod daných hodnot na aproximované křivky slouží k usnadnění převodu reálných 

hodnot na vypočtené hodnoty v programu AutoForm 4.06. Pro další práci s hodnotami sil 

potřebných k prolisování brzdicích žeber jsou hodnoty aproximovány nejvhodnějšími 

křivkami a to podle nejvyšší hodnoty spolehlivosti (obr. 118). Řešení numerické je řešení 

přibližné. Při tomto postupu se převádí problém hledání spojitých funkcí na problém hledání 

konečného počtu neznámých parametrů, pomocí nichž se hledané funkce přibližně 

aproximují. Tento přechod se označuje jako diskretizace spojitého problému. Diskretizovaný 

problém je řešen algebraickými prostředky v konečném počtu kroků. Bez použití výpočetní 

techniky je tento proces velice obtížně zvládnutelný a to je hlavním důvodem, proč 

se numerické metody začaly bouřlivě rozvíjet až v druhé polovině dvacátého století. 

Numerické řešení je v zásadě dostupné pro každou matematicky popsanou úlohu, jakékoliv 

geometrie a jakkoliv komplikovanou. Není to tak úplně pravda, protože při praktických 

aplikacích je složitost úlohy omezena kapacitou dostupného hardware a časovými nároky 

na výpočet.  

 

 Výsledky z numerického výpočtu a naměřené hodnoty jsou aproximovány, tedy 

nahrazeny matematicky popsatelnými křivkami. Tyto křivky jsou vždy voleny tak, aby 

co nejlépe aproximovaly daný výsledek, tedy výsledky sil. Vždy byly vzaty a porovnány 

výsledky jednoho materiálu a jednoho brzdicího faktoru , u kterého se měnily pouze tloušťky 

materiálu a touto závislostí byla proložena aproximační křivka. V softwaru „Excel“ byly 

potom postupně měněny a byla zvolena vždy ta, která vykazovala největší hodnotu 

spolehlivosti. Tato hodnota se vždy mění s použitím jiné aproximační křivky. Vždy se volila 

hodnota co nejbližší hodnotě 1, protože tato hodnota znamená stoprocentní shodu 

s naměřenými, nebo vypočtenými hodnotami sil. Mezi nejpoužívanější aproximační křivky 

paří závislost Polynomická, Logaritmická a Mocninná (obr. 119). Hodnoty sil k prolisování 

brzdicích žeber byly nahrazeny aproximačními křivkami, kdy hodnota spolehlivosti „R“ 

se pohybuje od 0,9591(DP980 Bf-0,5) do 1 (DP600 Bf-0,15). Toto rozmezí je velmi dobré pro 

posouzení hodnot jako aproximovatelné. 

 

V závislosti na míře shody proložené křivky s hodnotami sil vyvstává i odchylka síly. 

Odchylky jednotlivých sil jsou uvedeny (viz 8 příloha B). Ve všech dílčích přepočtech 

je spolehlivost větší než 98 % a největší odchylka je u materiálu DP1200 Bf-0,15, kde míra 

spolehlivosti dosahuje hodnot 0,927 [–]. Při hodnotách sil od 11,2 ÷ 24,45 tun (tloušťka 0,8 ÷ 
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1,5mm) odpovídá odchylka sil (při spolehlivosti 92,7 %) 0,81 ÷ 1,78 tuny. Tato odchylka 

je kompenzována koeficientem bezpečnosti (viz. 6.5.3.), který odstraňuje případné odchylky 

v měření a výpočtech a zajišťuje spolehlivé prolisování brzdicích žeber. Největší míra 

odchylky je tedy v celé soustavě přepočtů dána odchylkou 7,3 %.  

 

 

Obr. 119  Aproximační křivky v softwaru Excel 

  

 Jako první byl aproximován materiál DP600, zde byly hodnoty vypočtené v softwaru 

AutoForm 4,06 i vypočtené hodnoty nahrazeny polynomickými aproximačními křivkami 

(obr. 120).  

 

Obr. 120  Aproximované hodnoty materiálu DP600 – Bf-0,15 [ – ] 
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 U každé z křivek (viz 8 příloha ‒ B) je zobrazena i matematická funkce popisující 

hodnoty vypočtených, nebo naměřených sil. Rovněž hodnota spolehlivosti proložení křivky. 

 

 Součástí aproximačního protokolu je rovněž výpočet vycházející právě 

s aproximovaných křivek. Na základě aproximace je možné vytvořit matematický přepočet 

vypočtených hodnot na skutečné hodnoty sil potřebných k prolisování brzdicích žeber. 

 

  Díky matematickým závislostem lze určit i přepočet sil pro větší tloušťky materiálu. 

Zde je určená škála tloušťky materiálu od 0,8 ÷ 4 mm (viz příloha ‒ B). Aproximační křivka 

umožnuje výpočet hodnot sil i pro větší tloušťky. Výpočet je proveden v aproximačním 

protokolu tak, že proměnná v matematicky popsané křivce byla nahrazena hodnotou další 

následující tloušťky materiálu (obr. 121). To vše i pro druhou křivku v soustavě. Výsledky 

potom porovnány a byla vytvořena tabulka přepočtů. Přepočty jsou jakési koeficienty 

přepočtů z naměřených sil na skutečné síly nutné k prolisování brzdicích žeber. V poslední 

řadě byla pak provedena kontrola přepočtových koeficientů. Kontrola je provedena tak, 

že vypočtené hodnoty jsou vynásobeny přepočtovým koeficientem a porovnány 

se skutečností. 

 

 

Obr. 121  Aproximované hodnoty materiálu DP600 – Bf-0,15[–] 
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 Výpočet pro větší tloušťky materiálu je proveden tak, že na základě proložených 

aproximačních matematicky definovatelných křivek, jsou dopočteny další hodnoty sil. 

Výpočet (obr. 121) je proveden tak, že matematicky danou křivkou proložíme další 

následující body tlouštěk materiálu a přepočítají se hodnoty sil pro vypočtené hodnoty 

i naměřené. Pro tyto dvě hodnoty se rovněž určí koeficient přepočtu pro další zpracování 

(viz 6.5.3) 

 

 Další postup převodu reálných hodnot na vypočtená data souvisí s úpravou 

matematických vztahů a aproximačních konstant přímo v softwaru AutoForm 4.06. Dalším 

postupem, který je rovněž proveden, je poskytnutí výsledků měření vývojovému středisku 

AutoFormu. Jelikož firma PWO Czech Republic, a.s. dlouhodobě spolupracuje s firmou 

AutoForm, tak o výsledky má firma AutoForm velký zájem a bude je revidovat. Bohužel 

přímo zpracování a implementaci do softwaru je výlučným „know-how“ firmy AutoForm, 

kterým se udržuje na špičce výpočtových software po celém světě. Nicméně o výsledcích 

bude firma PWO Czech Republic, a.s. informována. Jakékoli srovnání reálného procesu 

s výpočtem je pro Autoform nesmírně důležitý zejména pro stabilizaci procesu výpočtu 

a odladění drobných odchylek týkající se určité části procesu lisování. V tuto chvíli chystá 

firma AutoForm nově aktualizovanou podobu softwaru (AutoForm 5.2), proto jejich zájem 

o srovnání a posun v dané oblasti směrem k realitě je větší a má zájem na navázání spolupráce 

v dané oblasti i nadále.    

 

6.5.3 Optimalizace procesu prolisování brzdicích žeber 

 

 Pro optimalizaci procesu prolisování brzdicích žeber ve firmě PWO Czech 

Republic, a. s. je využit software Microsoft Excel a jeho funkce. Pro přepočet reálných sil 

byly využity výsledky měření a matematické výsledky ze softwaru AutoForm. Přepočet je 

navázán na matematicky přesně definované křivky, které jsou proloženy skutečnými 

naměřenými, nebo vypočtenými hodnotami sil (viz příloha ‒ B a obr. 122).  
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Obr. 122  Zdrojové data pro optimalizaci sil s využitím aproximovaných křivek 

 

 Jako zdrojová data pro přepočet byly vzaty výsledky porovnání aproximovaných 

křivek a jejich podíl v jednotlivých krocích odpovídající určité tloušťce materiálu (obr. 123). 

 

Obr. 123  Zdrojové data pro optimalizaci sil pro materiál DP600 – Bf-0,15 [–] 

tloustka sila tloustka sila přepočet kontrola (M-test) vypočet tloustkytloušťka

1 0,8 4,1 1 0,8 3,9 0,951219512 3,9 1 0,8 0,8

2 1 5,41 2 1 5,67 1,04805915 5,67 2 1 1

3 1,2 6,41 3 1,2 7,88 1,229329173 7,88 3 1,2 1,2

4 1,5 8,75 4 1,5 10,82 1,236571429 10,82 4 1,5 1,5

5 1,7 14,2725 5 1,7 11,1925 0,784200385 11,1925 5 1,7 1,7

6 1,93 18,3245 6 1,93 14,2325 0,776692406 14,2325 6 1,93 2

7 2,16 22,9615 7 2,16 17,7875 0,774666289 17,7875 7 2,16 2,2

8 2,39 28,1835 8 2,39 21,8575 0,775542427 21,8575 8 2,39 2,4

9 2,62 33,9905 9 2,62 26,4425 0,777937953 26,4425 9 2,62 2,6

10 2,85 40,3825 10 2,85 31,5425 0,781093295 31,5425 10 2,85 2,8

11 3,08 47,3595 11 3,08 37,1575 0,784583874 37,1575 11 3,08 3

12 3,31 54,9215 12 3,31 43,2875 0,788170389 43,2875 12 3,31 3,2

13 3,54 63,0685 13 3,54 49,9325 0,791718528 49,9325 13 3,54 3,5

14 3,77 71,8005 14 3,77 57,0925 0,79515463 57,0925 14 3,77 3,8

15 4 81,1175 15 4 64,7675 0,798440534 64,7675 15 4 4
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 Vodorovná osa (x) reprezentující tloušťku materiálu byla rozdělena na stejné části, 

které odpovídají specifické tloušťce materiálu a pro ty potom dopočteny koeficienty přepočtů 

reálných sil z výpočtu. Tloušťky materiálu, které jsou dopočteny, jsou uvedeny v tabulce 

č. 40. Tyto data jsou potom zaneseny do přepočtové aplikace, která byla v rámci této 

disertační práce vytvořena pro firmu PWO Czech Republic, a. s 

 

Tab.  40  Převod vypočítané tloušťky materiálu na nejpoužívanější vyráběné materiály 

Matematicky vypočtená 

tloušťka [mm] 
0,8 1 1,2 1,5 1,7 1,93 2,16 2,39 2,62 

Výchozí použitá tloušťka [mm] 0,8 1 1,2 1,5 1,7 2 2,2 2,4 2,6 

Matematicky vypočtená 

tloušťka [mm] 
2,85 3,08 3,31 3,54 3,77 4 - - - 

Výchozí použitá tloušťka [mm] 2,8 3 3,2 3,5 3,8 4 - - - 

 

 Aplikace přepočtu vypočítaných sil je vytvořen pomocí funkcí a nástrojů softwaru 

„Excel 2010“, kde pomocí předem definovaných seznamů a odkazů na zdrojová data grafů 

výpočtů a přepočtových koeficientů (viz výše) je vytvořen jednoduchý interface aplikace. 

Pro přepočet skutečných sil je potřeba zadat vstupní hodnoty. V aplikaci je uvedeno u 

každého kritéria, zda-li se jedná o volitelnou proměnnou, nebo vypočítanou hodnotu. 

 

 Pro usnadnění práce uživatele jsou pomocí seznamů předdefinované volitelné 

hodnoty pomocí roletové nabídky (obr. 124). Tato funkce je volena pro usnadnění práce 

uživatele aplikace, protože ho přímo vede a nabízí mu hodnoty, které jsou reálné. Předchází 

tak případné chybě a nepřesnostem. Při definici materiálu se zobrazí i jeho základní vlastnosti 

jako mez pevnosti, mez kluzu, tažnost a další. Toto lze využít při použití ekvivalentních 

materiálů s podobnými mechanickými vlastnostmi [34, 36]. 

 
Obr. 124  Proměnné hodnoty v optimalizačním přepočtu 
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 Přepočtová aplikace je vytvořena přehledně, s doplňujícím ilustrativním obrázkem 

a doplňujícími informacemi. Uživatelsky je jednoduchá v tom, že pro výslednou sílu 

k prolisování brzdicích žeber lze vypočítat zadáním pouze tloušťky materiálu (0,8 ÷ 4 mm), 

jakosti materiálu (DP600 ÷ DP1200), brzdného faktoru (Bf-0,15 ÷ 0,5) a volby koeficietu 

bezpečnosi (1,0 ÷ 2,0). Aplikace přepočtu sil je rovněž součástí této disertace. 

 

 
 

Obr. 125  Podoba optimalizování přepočtu sil ve firmě PWO Czech Republic, a.s. 

 

 V současnosti je přepočtová aplikace prověřována a výpočty implementovány 

při návrhu nových tažných nástrojů. Nástroje, které využívají brzdicí žebra, a jsou 

dimenzovány s ohledem na výpočty této aplikace, jsou v pořádku a brzdicí žebra byly 

prolisovány. Úplná spolehlivost této aplikace je ovšem otázkou času a ověření na více 

reálných nástrojích a výtažcích. Uvažuje se rovněž o doplnění a ověření dalších možností 

rozšíření dané problematiky (viz 7). 
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7 DOPLNĚNÍ MĚŘENÍ 

7.1 Rozšíření druhů materiálů pro testování prolisování brzdicích žeber 

 

Přípravek na prolisování brzdicích žeber je univerzální nástroj, který je konstruován 

s ohledem na variabilitu procesu prolisování brzdicích žeber, proto je dále uvažováno 

s modifikacemi měření a změny vstupních podmínek.  

Jako první se nabízí změna materiálů. Pro další měření je uvažováno s tvárnějšími 

materiály s větší tažností, ale menšími mechanickými vlastnostmi. Toto porovnání se nabízí 

zejména, protože největších odchylek mezi výpočty a realitou byli u nejměkčích materiálu 

DP600 a DP800. Samozřejmě je uvažováno s doplněním rovněž materiálu DP1200 tloušťky 

0,8mm. Dále potom s materiálem s většími mechanickými vlastnostmi, než nejpevnějším 

námi doposud testovaným DP1200, protože je třeba potvrdit, nebo vyloučit, že zvyšováním 

brzdicího faktoru roste i síla nutná k prolisování brzdicího žebra. 

 

Navrhované materiály patří rovněž mezi nejpoužívanější materiály ve strojírenství, 

zejména pak v automobilovém průmyslu: 

 

 hliník Al5182, 

 dobře tvářitelný materiál DX54D, 

 pevnostní materiál HX340, 

 vysokopevnostní materiál DP500. 

 

7.1.1 Hliník Al5182 

Hliník, s označením Al5182, je materiál středně pevný, velmi dobře chemicky odolný, 

nevytvrzovatelný. Má velmi dobrou leštitelnost, velmi dobrou odolnost vůči korozi. Materiál 

vystavený dlouhodobému působení teplot od 60 do 70°C jeví sklon ke korozi pod napětím i 

k interkrystalické korozi. Materiálů má vyhovující svařitelnost, svařené spoje jsou korozně 

odolné téměř jako základní materiál. Obrobitelnost řeznými nástroji je snížená u materiálu 

v měkkém stavu a vyhovující v tvrdším stavu. Materiál vykazuje velmi dobrou plasticitu 

v měkkém stavu. Materiál je vhodný na středně namáhané konstrukce, jež mají odolávat 

korozi a mořské vodě. 
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Tab. 41  Požadavky na mechanické vlastnosti materiálu Al5182 dle EN 10292 

Rm [MPa] RP [MPa] A80 [%] r90 [–] n90 [–] 

150 ÷ 271 80 ÷ 135 min. 21 min. 0,853 min. 0,263 

Tab. 42  Chemické složení materiálu Al5182 EN 10292 

Cumax [%] Femax [%] Simax [%] Znmax [%] Crmax [%] Simax [%] Timax [%] 

0,1 0,4 0,7 0,2 0,3 0,025 0,2 

7.1.2 Material DX54D 

Materiál DX54D má dobrou stabilitu v procesu lisování. Mikrotrhliny na povrchu se 

mohou vyskytnout v případě ohýbáni nebo smršťováni na povrchu (bily lom) akrylátu. 

Vykazuje dobrou odolnost proti vlhkosti. Materiál vykazuje stálou tepelnou odolnost při 

teplotě ≤ 65°C. Beze změn lesku, barvy nebo zrnitosti je po 10 min při teplotě 80°C. Povrch 

vykazuje odolnost proti působení chemických látek, jako například benzínu, hydroxidu 

amonného, slabých roztoků vody a alkoholu, čisticích prostředků bez pískových přísad, 

cementu, sádry. 

 

Tab. 43  Požadavky na mechanické vlastnosti materiálu DX54D dle EN 10292 

Rm [MPa] RP [MPa] A80 [%] r90 [–] n90 [–] 

260 ÷ 350 120 ÷ 220 min. 36 min. 1,66 min. 0,235 

Tab. 44  Chemické složení materiálu DX54D dle EN 10292 

Cmax [%] Mnmax [%] Smax [%] Almax [%] Pmax [%] Nmax [%] Timax [%] 

0,01 0,30 0,035 0,01 0,03 0,006 0,125 

 

7.1.3 Material HX340 

Materiál HX340 vysokopevnostní ocel s dobrou svařitelností válcovaná za studena. 

Jedná se o mikrolegovanou ocel s širokou škálou použití především v automobilovém 

průmyslu, pro výrobu střešních rámů, stavebních dílů, výpustí potrubí a elektrického zboží. 
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Tab. 45  Požadavky na mechanické vlastnosti materiálu HX340 dle EN 10292 

Rm [MPa] RP [MPa] A80 [%] r90 [–] n90 [–] 

410 ÷ 510 340 ÷ 420 min. 21 min. 1,01 min. 0,135 

Tab. 46  Chemické složení materiálu HX340 dle EN 10292 

Cmax [%] Mnmax [%] Simax [%] Almax [%] Pmax [%] Smax [%] Timax [%] 

0,011 1,00 0,50 0,015 0,03 0,025 0,15 

7.1.4 Material DP500 

Materiál DP500 je ocel skládající se z feritové matrice obsahující pevnou druhou fázi 

obvykle to jsou ostrovy martenzitu, která se vyznačuje dobrou svařitelností. Používá se 

pro součásti z tenkých plechů, u kterých jsou požadovány vysoké pevnosti. Tato vysoce 

odolná ocel se používá pro vnitřní části automobilů. 

 

Tab. 47  Požadavky na mechanické vlastnosti materiálu DP500 dle EN 10292 

Rm [MPa] RP [MPa] A80 [%] r90 [–] n90 [–] 

min. 490 290 ÷ 390 min. 24 min. 0,801 min. 0,218 

 

Tab. 48  Chemické složení materiálu DP500 dle EN 10292 

Cmax [%] Mnmax [%] Simax [%] Almax [%] Pmax [%] Smax [%] Timax [%] 

0,05 1,5 0,20 0,040 0,010 0,002 0,15 

 

U plechů vybraných pro testování prolisování brzdicích žeber by byly zvoleny 

rovněž čtyři nejpoužívanější tloušťky: 0,8 mm, 1 mm, 1,2 mm a 1,5 mm, které pokrývají 

celou škálu tlouštěk materiálů používaných komponentů v automobilovém průmyslu. 

7.2 Varianty geometrie prolisování brzdicích žeber 

 

Jednou variantou prolisování brzdicích žeber je průběžná brzda přes celý testovaný 

vzorek přístřihu, což je varianta, která je nyní testována a bude dále doplněna o nové 

materiály. 
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Druhou variantou, která je v rámci univerzálního přípravku možná a počítalo se s ní 

při návrhu a konstrukci nástroje je varianta s uzavřenými brzdicími žebry (obr. 126). Třetí 

variantou je varianta s polouzavřenou brzdou (obr. 114) [5, 8, 19, 29].   

 

 

 

Obr. 126  Uzavřené brzdicí žebro  

  

 

Obr. 127 Polouzavřené brzdicí žebro 

 

Další možnou modifikací je různá variace ukončení brzdicího žebra a vyběhnutí 

do roviny přístřihu (obr. 127). V případě, že by uzavřené brzdicí žebra měly výrazně odlišné 

výsledky lisovacích sil od průběžných brzdicích žeber, tak je dobré vědět, jakým způsobem 

uzavření brzdicích žeber ovlivňuje výslednou sílu potřebnou k prolisování.  

 

  

Obr. 128 Variace uzavření brzdicího žebra 

 

Všechny tyto modifikace jsou v nástroji, jak je navržen a zkonstruován, možné 

a proveditelné. Náklady na tyto modifikace jsou jenom ve výměně trnu (tažníku), vložky 

tažnice a výměně, nebo přeobrobení podložek pro tažník nástroje. Výška trnu nástroje by 

se musela dopočítat opět ze softwaru AutoForm dle použitého brzdného faktoru (jako tomu 

bylo nyní při aktuálnímu testování).  
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8 DISKUSE K VÝSLEDKŮM DISERTACE  

Z dosažených výsledků disertace „Návrhy progresivních technologií výroby součástí 

z plechu s využitím metody konečných prvků“ vyplývají tyto závěry: 

 

a) Pro problematiku určení přesných sil při prolisování brzdicích žeber a udržení 

tak korektnosti technologie lisování byl zkonstruován původní univerzální lisovací 

nástroj. Nástroj na prolisování brzdicích žeber byl navržen pro celou škálu různých 

variant brzdicích žeber a podmínek při jejich prolisování (viz 4.4). Konstrukce 

nástroje byla navržena s ohledem na různé typy tloušťky materiálu (viz 4.1) 

a podmínky lisování jako velikost brzdicích žeber (viz 1.2). Univerzálnost nástroje 

rovněž spočívá v tom, že díky navrženému tvaru jej lze ustavit prakticky do jakéhokoli 

dostupného lisu. 

 

b) Z reálných výtažků používaných aktuálně v praxi byly vybrány nejvhodnější 

reprezentativní materiály a jejich nejobvyklejší tloušťky, které se nejvíce používají,  

pro výrobu součásti výztuh karosérií a komponentů v automobilovém odvětví 

(viz 4.1). Pro tyto materiály byly vybrány nejpoužívanější brzdicí faktory (tvarové 

drážky), které určují intenzitu brzdění toku materiálu při tažení výtažku (viz 1.1). Tyto 

tvarové drážky zajišťují rovnoměrné a symetrické tváření výtažku. Brzdicí faktory 

byly vybrány díky experimentům a dlouholetým praktickým řešením tváření ve firmě 

PWO Czech Republic, a.s. 

 

c) Pro vybrané čtyři druhy jakosti materiálu, čtyři různé tloušťky materiálu a tři brzdicí 

faktory (intenzita brzdění materiálu) byly numericky vypočteny síly potřebné 

k prolisování brzdicích žeber (viz 4.1). Celkem se jednalo o 48 různých variant 

výpočtu. Numerické výpočty byly provedeny podle standardních zásad numerického 

výpočtu tak, jak se provádí v praxi v softwaru AutoForm 4.06 využívající metodu 

konečných prvků (viz 5). 

 

d) S použitím univerzálního nástroje na prolisování brzdicích žeber bylo provedeno 

měření sil odpovídající realitě (viz. 6). Měření probíhalo na Katedře mechanické 

technologie Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava s využitím hydraulického lisu DP1600 
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a vyhodnocovacího softwaru „M-Test“. Bylo provedeno celkem 144 různých měření a 

to vše pro čtyři tloušťky materiálu, tři brzdicí faktory a čtyři jakosti materiálu 

(viz. 6.4).  

 

e) Nepřesnost snímání (měřícího systému) je 1kN. Maximální naměřený rozptyl hodnot, 

tedy nepřesnost měření byl měřením zjištěn 1,1kN (viz příloha ‒ A). Maximální 

rozptyl naměřených hodnot odpovídají nepřesnosti měření, což potvrzuje správnost a 

korektní nastavení měřící metody. Velikost sil odpovídajících nepřesnostem 

jednotlivých měření, není vzhledem k používaným silám natolik vysoká, aby přímo 

ovlivňovali výsledky měření. Při prolisování brzdicích žeber se běžně síly pohybují 

v řádech desítek tun, proto nepřesnosti v řádech desetin kN mohou být pro další 

postup vyhodnocování zanedbány (viz 4.2). 

 

f) Analýzou vypočtených sil pomocí numerického výpočtového softwaru a reálných sil 

zaznamenaných při lisování se dospělo k závěrům (viz 6.5): 

 

 U materiálu DP600 (Rm =   600 ÷ 750 MPa, Rp0,2 = 350 ÷ 450 MPa) je největší 

odchylka při použití brzdicího faktoru Bf-0,15[–], zde se liší vypočtená 

hodnota od skutečné o 1060 kg. Skutečná síla je tedy větší o 28 %, než síla 

vypočtená v numerickém softwaru AutoForm 4.06. Se vzrůstajícím brzdicím 

faktorem klesá odchylka skutečných a naměřených hodnot. Bf-0,35 [–] 

je odchylka 10 % což odpovídá 900 kg. U nejvyššího brzdicího faktoru Bf-0,5 

[–] je odchylka 9 % což odpovídá 840 kg. 

 

 U materiálu DP800 (Rm =  800 ÷ 950 MPa, Rp0,2 = 500 ÷ 650 MPa) je největší 

odchylka rovněž při použití brzdicího faktoru Bf-0,15[–], zde se liší vypočtená 

hodnota od skutečné o 1590 kg. Reálná síla je větší o 27,25 %, než síla 

vypočtená v softwaru AutoForm 4.06. Se vzrůstajícím brzdicím faktorem klesá 

odchylka mezi skutečnými a naměřenými hodnotami. Brzdící faktor Bf-0,35[–] 

je odchylka 16,72 %, což odpovídá 2320 kg. U nejvyššího brzdicího faktoru 

Bf-0,5 [–] je odchylka 17,2 % což odpovídá 2630 kg. 
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 U materiálu DP980 (Rm =  980 ÷ 1150 MPa, Rp0,2 = 700 ÷ 900 MPa) je největší 

odchylka (nepřesnost) při použití brzdicího faktoru Bf-0,15  [–], zde se liší 

vypočtená hodnota od skutečné o 2130 kg. Skutečná síla je tedy větší 

o 24,24 %, než síla vypočtená v numerickém softwaru AutoForm 4.06. 

Se vzrůstajícím brzdicím faktorem klesá i odchylka skutečných a naměřených 

hodnot. Bf-0,35 [–] je odchylka 12,24 % což odpovídá 1730 kg. U nejvyššího 

brzdicího faktoru Bf-0,5 [–] je odchylka 9,2 %, což odpovídá 1660 kg. 

 

 U materiálu DP1200 (Rm = 1180 MPa, Rp0,2 = 835 ÷ 1225 MPa) je největší 

odchylka při použití brzdicího faktoru Bf-0,15[–], zde se liší vypočtená 

hodnota od skutečné o 3250 kg. Skutečná síla je tedy větší o 22,15 %, než síla 

vypočtená v numerickém softwaru AutoForm 4.06. Se vzrůstajícím brzdicím 

faktorem klesá odchylka skutečných a naměřených hodnot. Bf-0,35 [–] 

je odchylka 19,12 % což odpovídá 2930 kg. U nejvyššího brzdicího faktoru  

Bf-0,5 [–] je odchylka 11,82 % což odpovídá 1980 kg. 

 

 odchylky mezi vypočítanými a naměřenými silami se liší v závislosti 

na použitém brzdicím faktoru. Největší nepřesnost vykazuje nejmenší 

prolisování reprezentováno brzdicím faktorem Bf-0,15 [–]. Tato nepřesnost 

mezi výpočtem a realitou je 25,5 %. 

 

 nepřesnosti u brzdicího faktoru Bf-0,15 [–] jsou dány nepřesným popsáním 

procesu hlubokého tažení materiálu na hranici kluzu materiálu a plastické 

deformace, kde při zvýšení síly dochází k trvalé deformaci (prolisování 

brzdicího žebra). 

 

 Se vzrůstajícím brzdicím faktorem roste i přesnost výpočtu sil k prolisování 

brzdicích žeber. To je způsobeno větším přetvořením materiálu při tažení 

materiálu. Při přetváření materiálu dochází k plastickým deformacím, které 

jsou snadno popsatelné metodou konečných prvků a diference mezi 

zjednodušujícími okrajovými podmínkami v MKP metodě není tak velká 

s ohledem na reálné výsledky prolisování brzdicích žeber. Při použití brzdicího 

faktoru Bf-0,35 [–] odchylka mezi naměřenými a vypočítanými hodnotami sil 
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dosahuje velikosti 14,5 %. U nejvíce přetvořeného materiálu reprezentující 

brzdicí faktor Bf-0,5 [–] jsou odchylky nejmenší zde rozdíl hodnot 

vypočtených a naměřených při skutečném procesu tváření dosahuje odchylky 

11,8 %. 

 

 U materiálu s nižšími mechanickými vlastnosti, tedy DP600 a DP800, 

kde tažnost materiálu přesahuje 10 % (oblast elastické deformace je větší) 

dochází při menších stupních deformace k největším rozdílům mezi 

naměřenými hodnotami v praktických měřeních a numerickým výpočtům. 

Hodnoty vypočítané byly vždy menší než reálné hodnoty. Zatím co u tvrdých 

materiálu s menší tažností se i při menších stupních deformací (Bf-0,15 a Bf-

0,35) výsledky mezi měřením a výpočtem více přibližují. Vždy však vypočtené 

výsledky jsou menší než v reálném procesu lisování. 

 

g) Tyto výsledky jsou zcela původní pro dané vysokopevnostní druhy materiálu (viz. 4.1) 

a jsou důležité vzhledem k optimalizaci technologie lisování vysokopevnostních 

výtažků. V praxi to znamená přesný pohled na technologii tváření a konstrukci 

nástrojů respektující nutné síly k prolisování brzdicích žeber a tím i celé tažné 

operace. Jedná se o původní zpřesnění výpočtu pro velkou oblast moderních 

vysokopevnostních materiálů, přičemž chybí okrajové oblasti méně používaných 

materiálů. Tyto méně v automobilovém průmyslu používané materiály budou dále 

řešeny (viz 7). 

 

h) Rovněž byly tyto původní výsledky analyzovány a převedeny do matematicky 

popsatelných závislostí, pomocí, kterých je možno optimalizovat proces výpočtu 

reálných sil potřebných k prolisování brzdicích žeber. Pomocí těchto závislostí bylo 

možno rozšířit spektrum použitých tlouštěk materiálu do rozmezí výpočtu 

od 0,8 ÷ 4 mm (viz 6.5.2). Díky tomuto rozmezí dostáváme unikátní možnost použití 

u téměř celého portfolia tlouštěk plechů používaných v automobilovém průmyslu 

na komponenty a výztuhy karosérií (viz 4.1). Ve všech dílčích přepočtech 

je spolehlivost přepočtených výsledků sil větší než 98 %, jen jedna největší odchylka 

je u materiálu DP1200 Bf-0,15 kde dosahuje míra spolehlivosti uspokojivých 92,7 %. 
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i) Matematicky popsané závislosti byly zpracovány do vstupních dat, které slouží jako 

zdrojové informace pro vytvořenou optimalizační aplikaci vytvořenou v softwaru 

„Excel 2010“. Tato aplikace přepočítává pomocí vstupních informací vypočtenou sílu 

potřebnou k prolisování brzdicích žeber na sílu reálnou (viz 6.5.3). 

 

 Pro každý materiál jeho tloušťku a brzdný faktor byl vypočítán přepočtový 

koeficient, který zabezpečuje korektní přepočet vypočítaných sil na síly reálné. 

Díky matematickému rozšíření použitých tlouštěk materiálu je tedy vytvořeno 

celkem 180 přepočtových koeficientů a tedy i různých variant přepočtu sil 

k prolisování brzdicích žeber.   

 

Aplikace přepočítávající numericky vypočtené síly na skutečně nutné síly potřebné 

k prolisování brzdicích žeber. Tato aplikace je významná zejména v tom, že díky ní 

se získají výsledky skutečných sil pro vysoko pevnostní materiály (viz 4.1), které 

jsou nyní již standardně součástí komponentů v automobilovém průmyslu. Aplikace 

je podkladem pro přepočet sil u všech zakázek ve firmě PWO Czech Republic, a.s. 

všude tam kde je nutné při technologii tváření umísťovat brzdicí žebra. Díky 

přepočteným silám je přesnější konstrukce nástrojů s ohledem na použité síly a tím 

je zvýšena efektivita výroby a vícenákladů spojených s odlaďováním nástrojů tak, 

aby výtažky odpovídaly předepsaným tolerancím na výkrese. 

 

j) Výstupní data, tedy vypočtené síly a reálně naměřené síly byly poskytnuty rovněž 

vývojovému oddělení tvořící software AutoForm, kde budou data sloužit 

ke zpracování a možnou korekci výpočtového modelu procesu výpočtu sil pro brzdné 

drážky. Přesný popis postupu zapracování daných výsledků v softwaru AutoForm není 

možný s ohledem na vyzrazení interního know-how softwaru AutoForm (viz 6.5.3). 

AutoForm nyní vyvíjí a testuje update softwaru, který by měl zkracovat výpočtové 

časy jednotlivých úloh a měl být uživatelsky přístupnější, proto i výsledky zahrnující 

zejména nejaktuálnější trendy pevnostních materiálu jsou velmi přínosné. Jelikož 

je řešen aktuální praktický problém, který se netýká jen jednoho materiálu či tloušťky, 

nebo jednoho druhu výtažku je výsledek podnětný a důležitý. Výsledky prakticky 

poukazují a vymezují místo v prolisování materiálu s vysokou pevnostní a malou 

tažností (viz 4.1).   
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 Stanovené cíle disertační práce byly vyčerpány dle stanovených cílů. 

Byly analyzovány a vyhodnoceny síly nutné k prolisování brzdicích žeber 

u vysokopevnostních materiálů při různých podmínkách lisování. Zjištěné odchylky 

v numerických výpočtech pro doposud neanalyzované vysokopevnostní (viz 4.1) materiály 

byly implementovány do přepočtové aplikace (viz 6.5.3) a budou zaneseny do výpočtového 

softwaru AutoForm, kde na základně těchto dat bude upraven proces výpočtu při prolisování 

brzdicích žeber u vysokopevnostních materiálů. 

 

9 ZÁVĚR 

Z dosažených výsledků disertace „Návrhy progresivních technologií výroby součástí 

z plechu s využitím metody konečných prvků“ vyplývají tyto závěry: 

a) Z dosavadního používání softwaru AutoForm 4.06 vyplývá, že software 

nedostatečně přesně počítá sílu přidržovače nutnou k prolisování brzdicích žeber 

do potřebné hloubky. Tato skutečnost je v praxi problematická zvláště při použití 

materiálů s vysokou pevností, kdy se při použití vypočtených přidržovacích sil 

při reálném tažení nedosahuje potřebné hloubky prolisování brzdicích žeber 

a vznikají tak potíže při následném tažení, protože je plech nedostatečně místně 

brzděn (viz 1.1) 

 

b) Reálné hodnoty síly přidržovače lze získat experimentálně pomocí autorem 

disertace navrženého původního univerzálního nástroje na prolisování brzdicích 

žeber (viz 4). Výsledky měření na tomto přípravku byly autorem disertace 

poskytnuty společnosti AutoForm Engineering GmbH, která tyto podklady pro 

vysokopevnostní materiály využije při zpracování nové verze softwaru AutoForm 

(viz příloha ‒ D). 

 

c) Díky univerzální konstrukci a variabilnímu řešení nástroje na prolisování brzdicích 

žeber (viz 4) lze do budoucna ověřovat přesnost výpočtu přidržovacích sil 

softwarem AutoForm, nebo jinými softwary, pro další nové materiály. 

 

d) Pro testované vysokopevnostní materiály (viz 4.1) byly pomocí nástroje 

na prolisování brzdicích žeber zjištěny hodnoty potřebných přidržovacích sil a 
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jejich odchylky od hodnot vypočtených programem AutoForm 4.06 metodou 

konečných prvků (viz 6.4). Ze získaných hodnot vyplývá, že u vysokopevnostních 

materiálů jsou odchylky ve velikosti sil systematické (viz 6.5.1). Pro brzdicí faktor 

Bf-0,15 [–] byly u všech testovaných materiálů reálné síly nutné k prolisování 

brzdicích žeber průměrně o 25 % větší, oproti silám vypočteným programem 

AutoForm 4.06. Pro brzdicí faktor Bf-0,35 [–] byly skutečné síly větší průměrně 

o 15 % oproti silám vypočteným programem AutoForm 4.06. U největšího z 

testovaných brzdicích faktorů Bf-0,5 [–] byly zjištěny skutečné síly o 12 % větší, 

než síly vypočtené programem AutoForm 4.06. U všech testovaných 

vysokopevnostních materiálů byla vždy reálně naměřená síla větší, než síla 

vypočtená programem AutoForm 4.06. Při navrhování tvářecích nástrojů, které 

budou pracovat s vysokopevnostními materiály, lze pomocí experimentů 

na přípravku pro prolisování brzdicích žeber zjistit optimální sílu nutnou 

k prolisování brzdicích žeber (viz 6.5.3) a vypočtenou přidržovací sílu na tuto 

hodnotu navýšit.  

 

e) Na základě výsledků prolisování brzdicích žeber u vybraných vysokopevnostních 

materiálů (viz 4.1) byla autorem disertace vytvořena přepočtová aplikace 

v softwaru Microsoft Excel 2010. Pomocí aproximačních křivek (viz 6.5.2) 

definujících matematickou závislost sil skutečných a vypočtených, byla autorem 

disertace vytvořena makra, která přepočtou síly vypočtené pomocí softwaru 

AutoForm 4.06 na větší síly nutné k prolisování brzdicích žeber (viz 6.5.3). 

Pomocí této aplikace lze tak v praxi jednoduše získat hodnotu sil nutných 

k prolisování brzdicích žeber a správně tak dimenzovat přidržovač lisovacího 

nástroje. 

 

f) Pomocí přepočtové aplikace v softwaru (viz 6.5.3) Microsoft Excel 2010 lze 

porovnávat (zkoumat) jakékoli další úpravy simulačních programů (AutoForm, 

PAM-STAMP, Dynaform aj.) a ověřovat přesnost jejich výpočtu sil potřebných 

pro prolisování brzdicích žeber. 

 

g) Všechny cíle disertace (viz 2.1) byly splněny. 
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PŘÍLOHA – A   PROTOKOLY PROLISOVÁNÍ BRZDICÍCH 

ŽEBER 

 

 Protokol prolisování brzdicích žeber je vytvořen vždy pro konkrétní materiál, jednu 

tloušťku daného materiálu a konkrétní brzdný faktor. V tabulce, viz níže, jsou popsány 

kombinace všech protokolů prolisování brzdicích žeber. 
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

17813,43 17,81

1,82 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 24,784

2 25,26

3 23,816

průměr 24,62

směrodatná odchylka

σ 0,42

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 -0,22

2 -0,87

3 1,09

1,82 t

2,51 t

nejistota u A  ± 0,04 t

0,69 t

vypracoval den měřeno 

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP600

0,8 mm

0,15

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla
0,00

1,00

2,00

3,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil

 

 1
1

2
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

40216,40 40,22

4,10 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 36,82

2 39,58

3 38,34

průměr 38,25

směrodatná odchylka

σ 0,80

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 1,03

2 -0,96

3 -0,07

4,10 t

3,90 t

nejistota u A  ± 0,08 t

0,20 t

vypracoval den měřeno VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP600

0,8 mm

0,35

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013

0,00

2,00

4,00

6,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

40395,53 40,40

4,12 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 44,58

2 44,74

3 44,6

průměr 44,64

směrodatná odchylka

σ 0,05

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 0,69

2 -1,15

3 0,46

4,12 t

4,55 t

nejistota u A  ± 0,01 t

0,43 t

vypracoval den měřeno 

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP600

0,8 mm

0,5

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

0,00

2,00

4,00

6,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil

 

 1
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

19152,63 19,15

1,95 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 31,95

2 33,44

3 33,47

průměr 32,95

směrodatná odchylka

σ 0,50

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 1,15

2 -0,56

3 -0,59

1,95 t

3,36 t

nejistota u A  ± 0,05 t

1,41 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP600

1 mm

0,15

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

53112,73 53,11

5,41 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 55,82

2 55,52

3 55,55

průměr 55,63

směrodatná odchylka

σ 0,10

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 -1,15

2 0,67

3 0,48

5,41 t

5,67 t

nejistota u A  ± 0,01 t

0,26 t

vypracoval den měřeno Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP600

1 mm

0,35

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

0,00

2,00

4,00

6,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

63200,35 63,20

6,44 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 69,02

2 68,76

3 68,73

průměr 68,84

směrodatná odchylka

σ 0,09

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 -1,15

2 0,48

3 0,67

6,44 t

7,02 t

nejistota u A  ± 0,01 t

0,57 t

vypracoval den měřeno Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP600

1 mm

0,5

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

31779,88 31,78

3,24 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 44,04

2 44,04

3 45,98

průměr 44,69

směrodatná odchylka

σ 0,65

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 0,58

2 0,58

3 -1,15

3,24 t

4,56 t

nejistota u A  ± 0,07 t

1,32 t

vypracoval den měřeno 

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP600

1,2 mm

0,15

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla
0,00

2,00

4,00

6,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

62914,00 62,91

6,41 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 77,39

2 78,51

3 76,11

průměr 77,34

směrodatná odchylka

σ 0,69

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 -0,04

2 -0,98

3 1,02

6,41 t

7,88 t

nejistota u A  ± 0,07 t

1,47 t

vypracoval den měřeno VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP600

1,2 mm

0,35

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

88211,31 88,21

8,99 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 92,21

2 90,49

3 94,33

průměr 92,34

směrodatná odchylka

σ 1,11

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 0,07

2 0,96

3 -1,03

8,99 t

9,41 t

nejistota u A  ± 0,11 t

0,42 t

vypracoval den měřeno VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP600

1,2 mm

0,5

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013

0,00

5,00

10,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

51912,94 51,91

5,29 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 59,81

2 59,6

3

průměr 59,71

směrodatná odchylka

σ 0,11

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 -1,00

2 1,00

3 -

5,29 t

6,09 t

nejistota u A  ± 0,01 t

0,79 t

vypracoval den měřeno VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP600

1,5 mm

0,15

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

85847,82 85,85

8,75 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 105,1

2 107,3

3 106

průměr 106,13

směrodatná odchylka

σ 0,64

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 0,93

2 -1,05

3 0,12

8,75 t

10,82 t

nejistota u A  ± 0,07 t

2,07 t

vypracoval den měřeno VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP600

1,5 mm

0,35

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013

0,00

5,00

10,00

15,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

117179,31 117,18

11,94 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 136,72

2 135,34

3 135,62

průměr 135,89

směrodatná odchylka

σ 0,42

 hrubá chyba měření č M = 1,15≤

1 -1,13

2 0,76

3 0,37

11,94 t

13,85 t

nejistota u A  ± 0,04 t

1,91 t

vypracoval den měřeno Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP600

1,5 mm

0,5

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

0,00

5,00

10,00

15,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

26093,85 26,09

2,66 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 35,14

2 34,51

3 36,22

průměr 35,29

směrodatná odchylka

σ 0,50

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 0,17

2 0,90

3 -1,08

2,66 t

3,60 t

nejistota u A  ± 0,05 t

0,94 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP800

0,8 mm

0,15

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

48526,10 48,53

4,95 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 49,23

2 47,51

3 48,55

průměr 48,43

směrodatná odchylka

σ 0,50

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 -0,92

2 1,06

3 -0,14

4,95 t

4,94 t

nejistota u A  ± 0,05 t

0,01 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP800

0,8 mm

0,35

0,00

2,00

4,00

6,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

50757,40 50,76

5,17 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 57,28

2 60,32

3 59,36

průměr 58,99

směrodatná odchylka

σ 0,90

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 1,10

2 -0,86

3 -0,24

5,17 t

6,01 t

nejistota u A  ± 0,09 t

0,84 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP800

0,8 mm

0,5

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vpočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

33491,59 33,49

3,41 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 43,33

2 43,85

3 43,32

průměr 43,50

směrodatná odchylka

σ 0,18

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 0,56

2 -1,15

3 0,59

3,41 t

4,43 t

nejistota u A  ± 0,02 t

1,02 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP800

1 mm

0,15

0,00

2,00

4,00

6,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

77022,27 77,02

7,85 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 69,82

2 68,87

3 70,42

průměr 69,70

směrodatná odchylka

σ 0,45

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 -0,15

2 1,07

3 -0,92

7,85 t

7,11 t

nejistota u A  ± 0,05 t

0,75 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP800

1 mm

0,35

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

81390,52 81,39

8,30 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 90,45

2 90,82

3 89,93

průměr 90,40

směrodatná odchylka

σ 0,26

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 -0,11

2 -0,94

3 1,05

8,30 t

9,22 t

nejistota u A  ± 0,03 t

0,92 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP800

1 mm

0,5

0,00

5,00

10,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

43774,07 43,77

4,46 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 60,11

2 60,65

3 59,59

průměr 60,12

směrodatná odchylka

σ 0,31

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 0,01

2 -1,01

3 0,99

4,46 t

6,13 t

nejistota u A  ± 0,03 t

1,67 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP800

1,2 mm

0,15

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

120309,69 120,31

12,26 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 95,54

2 97,72

3 98,32

průměr 97,19

směrodatná odchylka

σ 0,84

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 1,13

2 -0,36

3 -0,77

12,26 t

9,91 t

nejistota u A  ± 0,09 t

2,36 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP800

1,2 mm

0,35

0,00

5,00

10,00

15,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Doktorská disertace Ing. Jakub Machálek 
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

128886,66 128,89

13,14 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 115,58

2 113,75

3 113,91

průměr 114,41

směrodatná odchylka

σ 0,59

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 -1,15

2 0,65

3 0,50

13,14 t

11,66 t

nejistota u A  ± 0,06 t

1,48 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP800

1,2 mm

0,5

0,00

5,00

10,00

15,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

55085,43 55,09

5,62 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 82,11

2 81,63

3 81,83

průměr 81,86

směrodatná odchylka

σ 0,14

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 -1,05

2 0,94

3 0,11

5,62 t

8,34 t

nejistota u A  ± 0,01 t

2,73 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP800

1,5 mm

0,15

0,00

5,00

10,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

125384,31 125,38

12,78 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 183,99

2 187,86

3 185,89

průměr 185,91

směrodatná odchylka

σ 1,12

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 0,99

2 -1,01

3 0,01

12,78 t

18,95 t

nejistota u A  ± 0,11 t

6,17 t

vypracoval den měřeno Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP800

1,5 mm

0,35

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

150316,27 150,32

15,32 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 222,55

2 220,54

3 221,5

průměr 221,53

směrodatná odchylka

σ 0,58

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 -1,01

2 0,98

3 0,03

15,32 t

22,58 t

nejistota u A  ± 0,06 t

7,26 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP800

1,5 mm

0,5

0,00

10,00

20,00

30,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil

 

 1
1

2








nn

s
n

i 





 i
i

s
H






Doktorská disertace Ing. Jakub Machálek 
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

32791,22 32,79

3,34 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 41,92

2 43,96

3 43,77

průměr 43,22

směrodatná odchylka

σ 0,65

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 1,15

2 -0,66

3 -0,49

3,34 t

4,41 t

nejistota u A  ± 0,07 t

1,06 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP980

0,8 mm

0,15

0,00

2,00

4,00

6,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

64321,90 64,32

6,56 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 66,85

2 70,36

3 70,61

průměr 69,27

směrodatná odchylka

σ 1,21

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 1,15

2 -0,52

3 -0,64

6,56 t

7,06 t

nejistota u A  ± 0,12 t

0,50 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP980

0,8 mm

0,35

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

65344,51 65,34

6,66 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 72,74

2 71,92

3 69,91

průměr 71,52

směrodatná odchylka

σ 0,84

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 -0,84

2 -0,27

3 1,11

6,66 t

7,29 t

nejistota u A  ± 0,09 t

0,63 t

vypracoval den měřeno Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP980

0,8 mm

0,5

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

51921,45 51,92

5,29 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 56,96

2 57,32

3 57,29

průměr 57,19

směrodatná odchylka

σ 0,12

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 1,15

2 -0,65

3 -0,50

5,29 t

5,83 t

nejistota u A  ± 0,01 t

0,54 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP980

1 mm

0,15

0,00

2,00

4,00

6,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

93279,38 93,28

9,51 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 84,25

2 84,96

3 82,51

průměr 83,91

směrodatná odchylka

σ 0,73

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 -0,27

2 -0,84

3 1,11

9,51 t

8,55 t

nejistota u A  ± 0,07 t

0,96 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP980

1 mm

0,35

0,00

5,00

10,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

113764,80 113,76

11,60 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 110,5

2 111,94

3 110,26

průměr 110,90

směrodatná odchylka

σ 0,52

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 0,44

2 -1,14

3 0,70

11,60 t

11,30 t

nejistota u A  ± 0,05 t

0,29 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP980

1 mm

0,5

0,00

5,00

10,00

15,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

56374,71 56,37

5,75 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 70,26

2 72,15

3

průměr 71,21

směrodatná odchylka

σ 0,95

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 1,00

2 -1,00

3 -

5,75 t

7,26 t

nejistota u A  ± 0,00 t

1,51 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP980

1,2 mm

0,15

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

129506,00 129,51

13,20 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 117,78

2 119,44

3

průměr 118,61

směrodatná odchylka

σ 0,83

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 1,00

2 -1,00

3 -

13,20 t

12,09 t

nejistota u A  ± 0,08 t

1,11 t

vypracoval den měřeno Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP980

1,2 mm

0,35

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

0,00

5,00

10,00

15,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Doktorská disertace Ing. Jakub Machálek 
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

130212,80 130,21

13,27 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 139,25

2 140,96

3

průměr 140,11

směrodatná odchylka

σ 0,86

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 1,00

2 -1,02

3 -

13,27 t

14,28 t

nejistota u A  ± 0,09 t

1,01 t

vypracoval den měřeno Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP980

1,2 mm

0,5

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

0,00

5,00

10,00

15,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Doktorská disertace Ing. Jakub Machálek 
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

71377,13 71,38

7,28 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 123,96

2 124,95

3

průměr 124,46

směrodatná odchylka

σ 0,50

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 1,00

2 -1,00

3 -

7,28 t

12,69 t

nejistota u A  ± 0,05 t

5,41 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP980

1,5 mm

0,15

0,00

5,00

10,00

15,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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- 165 - 

 

Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

156323,02 156,32

15,94 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 199,06

2 199,25

3

průměr 199,16

směrodatná odchylka

σ 0,09

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 1,00

2 -0,98

3 -

15,94 t

20,30 t

nejistota u A  ± 0,01 t

4,37 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

material

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP980

1,5 mm

0,35

0,00

10,00

20,00

30,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

205602,19 205,60

20,96 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 251,56

2 251,52

3

průměr 251,54

směrodatná odchylka

σ 0,02

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 -1,00

2 0,89

3 -

20,96 t

25,64 t

nejistota u A  ± 0,00 t

4,68 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP980

1,5 mm

0,5

0,00

10,00

20,00

30,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

63273,45 63,27

6,45 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 73,95

2 71,83

3

průměr 72,89

směrodatná odchylka

σ 0,61

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 -0,02

2 0,02

3 1,41

6,45 t

7,43 t

nejistota u A  ± 0,06 t

0,98 t

vypracoval den měřeno 

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP1200

1 mm

0,15

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

131135,28 131,14

13,37 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 119,13

2 121,19

3

průměr 120,16

směrodatná odchylka

σ 1,03

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 0,01

2 -0,01

3 -

13,37 t

12,25 t

nejistota u A  ± 0,10 t

1,12 t

vypracoval den měřeno 

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP1200

1 mm

0,35

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla
0,00

5,00

10,00

15,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil

 

 1
1

2








nn

s
n

i 





 i
i

s
H






Doktorská disertace Ing. Jakub Machálek 

 

 

- 169 - 

 

Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

132881,72 132,88

13,55 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 143,16

2 144,35

3

průměr 143,76

směrodatná odchylka

σ 0,59

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 0,89

2 -1,00

3 -

13,55 t

14,65 t

nejistota u A  ± 0,06 t

1,11 t

vypracoval den měřeno Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP1200

1 mm

0,5

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

0,00

5,00

10,00

15,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

89055,99 89,06

9,08 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 81,56

2 81,42

3

průměr 81,49

směrodatná odchylka

σ 0,07

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 -1,00

2 0,96

3 -

9,08 t

8,31 t

nejistota u A  ± 0,01 t

0,77 t

vypracoval den měřeno Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP1200

1,2 mm

0,15

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

0,00

5,00

10,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

184178,88 184,18

18,77 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 120,69

2 120,23

3

průměr 120,46

směrodatná odchylka

σ 0,23

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 -0,90

2 0,59

3 -

18,77 t

12,28 t

nejistota u A  ± 0,02 t

6,50 t

vypracoval den měřeno Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP1200

1,2 mm

0,35

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

187958,41 187,96

19,16 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 150,76

2 152,88

3

průměr 151,82

směrodatná odchylka

σ 1,06

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 0,01

2 -0,01

3 -

19,16 t

15,48 t

nejistota u A  ± 0,11 t

3,68 t

vypracoval den měřeno Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP1200

1,2 mm

0,5

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil

 

 1
1

2








nn

s
n

i 





 i
i

s
H






Doktorská disertace Ing. Jakub Machálek 

 

 

- 173 - 

 

Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

91265,50 91,27

9,30 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 161,87

2 163,88

3

průměr 162,88

směrodatná odchylka

σ 1,01

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 0,01

2 -0,01

3 -

9,30 t

16,60 t

nejistota u A  ± 0,10 t t

7,30 t

vypracoval den měřeno 

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP1200

1,5 mm

0,15

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

273331,13 273,33

27,86 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 240,84

2 238,9

3

průměr 239,87

směrodatná odchylka

σ 0,97

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 -1,00

2 1,00

3 -

27,86 t

24,45 t

nejistota u A  ± 0,10 t

3,41 t

vypracoval den měřeno Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP1200

1,5 mm

0,35

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

0,00

10,00

20,00

30,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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Vypočtené hodnoty AUTOFORM

Síla [N ] [kN ]

279367,53 279,37

28,48 t

kde jsou: Odh – odečtená hodnota síly [N]

g – tíhové zrychlení země 9,81 [m/s 2 ]

F – vypočtená síla [t]

Naměřené hodnoty

měření č Síla [kN ]

1 267,93

2 268,19

3

průměr 268,06

směrodatná odchylka

σ 0,13

 hrubá chyba měření č M = 1,15≥

1 0,88

2 -0,90

3 -

28,48 t

27,33 t

nejistota u A  ± 0,01 t

1,15 t

vypracoval den měřeno Ing. Jakub Machálek 10.12.2013 VŠB - TU Ostrava

brzdicí faktor

DP1200

1,5 mm

0,5

výsledná hodnota

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl hodnot

Porovnání výsledků

Protokol - Prolisování brzdicích žeber

materiál

tloušťka

0,00

10,00

20,00

30,00

1

vypočtená síla

naměřená síla

rozdíl sil
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PŘÍLOHA – B   APROXIMACE HODNOT VYPOČTENÝCH 

A NAMĚŘENÝCH SIL  

 

 Data aproximačních křivek výsledných hodnot a další dopočítané hodnoty jsou 

uvedeny v Protokolech aproximovaných hodnot sil. Rovněž jsou tu uvedeny i koeficienty 

přepočtových hodnot a tlouštěk materiálu. Protokoly jsou vytvořeny pro všechny testované 

materiály a jejich brzdicí faktory, přičemž v každém z nich je zahrnuta celá škála tlouštěk 

materiálu. Zároveň data z těchto protokolů slouží jako zdrojová data pro vytvořenou 

optimalizační aplikaci. 

 

 

tloustka sila tloustka sila přepočet kontrola (M-test) vypočet tloustky tloušťka

1 0,8 1,82 1 0,8 2,51 1,379120879 2,51 1 0,8 0,8

2 1 1,95 2 1 3,36 1,723076923 3,36 2 1 1

3 1,2 3,24 3 1,2 4,56 1,407407407 4,56 3 1,2 1,2

4 1,5 5,29 4 1,5 6,09 1,151228733 6,09 4 1,5 1,5

5 1,7 8,4 5 1,7 12,965 1,543452381 12,965 5 1,7 1,7

6 1,93 12,45 6 1,93 16,179 1,299518072 16,179 6 1,93 2

7 2,16 17,46 7 2,16 19,733 1,130183276 19,733 7 2,16 2,2

8 2,39 23,43 8 2,39 23,627 1,008408024 23,627 8 2,39 2,4

9 2,62 30,36 9 2,62 27,861 0,917687747 27,861 9 2,62 2,6

10 2,85 38,25 10 2,85 32,435 0,847973856 32,435 10 2,85 2,8

11 3,08 47,1 11 3,08 37,349 0,792972399 37,349 11 3,08 3

12 3,31 56,91 12 3,31 42,603 0,748603057 42,603 12 3,31 3,2

13 3,54 67,68 13 3,54 48,197 0,712130615 48,197 13 3,54 3,5

14 3,77 79,41 14 3,77 54,131 0,681664778 54,131 14 3,77 3,8

15 4 92,1 15 4 60,405 0,655863192 60,405 15 4 4

Autoform 4,06 M - test

1,82
1,95

3,24

5,29

2,51

3,36

4,56

6,09

y = 0,48x2 - 1,23x + 2,55
R² = 0,999

y = 0,17x2 + 0,344x + 1,995
R² = 1

0

1

2

3

4

5

6

7

0,8 1 1,2 1,5

Sí
la

  [
t]

Tloušťka materiálu [mm]

Závislost síly na tloušťce materiálu: DP600 - Bf 0,15[-]

Síla Autoform 4.06 Síla M - Test Polyg. (Síla Autoform 4.06) Polyg. (Síla M - Test)
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Spolehlivost aproximace DP600 – Bf 0,15 [–] 

Vyhodnocení Spolehlivost [%] Odchylka síly pro tloušťku 0,8 ÷ 1,5mm [kg] 

AutoForm 4.06 99,90 2 ÷ 5 

M-Test 100 – 

  

 
 

Spolehlivost aproximace DP600 – Bf 0,35 [–] 

Vyhodnocení Spolehlivost [%] Odchylka síly pro tloušťku 0,8 ÷ 1,5mm [kg] 

AutoForm 4.06 99,98 1 ÷ 2 

M-Test 98,82 46 ÷ 127 

 

tloustka sila tloustka sila přepočet kontrola (M-test) vypočet tloustkytloušťka

1 0,8 4,1 1 0,8 3,9 0,951219512 3,9 1 0,8 0,8

2 1 5,41 2 1 5,67 1,04805915 5,67 2 1 1

3 1,2 6,41 3 1,2 7,88 1,229329173 7,88 3 1,2 1,2

4 1,5 8,75 4 1,5 10,82 1,236571429 10,82 4 1,5 1,5

5 1,7 14,2725 5 1,7 11,1925 0,784200385 11,1925 5 1,7 1,7

6 1,93 18,3245 6 1,93 14,2325 0,776692406 14,2325 6 1,93 2

7 2,16 22,9615 7 2,16 17,7875 0,774666289 17,7875 7 2,16 2,2

8 2,39 28,1835 8 2,39 21,8575 0,775542427 21,8575 8 2,39 2,4

9 2,62 33,9905 9 2,62 26,4425 0,777937953 26,4425 9 2,62 2,6

10 2,85 40,3825 10 2,85 31,5425 0,781093295 31,5425 10 2,85 2,8

11 3,08 47,3595 11 3,08 37,1575 0,784583874 37,1575 11 3,08 3

12 3,31 54,9215 12 3,31 43,2875 0,788170389 43,2875 12 3,31 3,2

13 3,54 63,0685 13 3,54 49,9325 0,791718528 49,9325 13 3,54 3,5

14 3,77 71,8005 14 3,77 57,0925 0,79515463 57,0925 14 3,77 3,8

15 4 81,1175 15 4 64,7675 0,798440534 64,7675 15 4 4

Autoform 4,06 M - test

4,10

5,41

6,41

8,75

3,9

5,67

7,88

10,82

y = 0,2575x2 + 0,2075x + 3,7175
R² = 0,9882

y = 0,2925x2 + 0,8345x + 2,7875
R² = 0,9998

0

2

4

6

8

10

12

0,8 1 1,2 1,5

Sí
la

  [
t]

Tloušťka materiálu [mm]

Závislost síly na tloušťce materiálu: DP600 - Bf 0,35[-]

Síla Autoform 4.06 Síla M - Test Polyg. (Síla Autoform 4.06) Polyg. (Síla M - Test)
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Spolehlivost aproximace DP600 – Bf 0,50 [–] 

Vyhodnocení Spolehlivost [%] Odchylka síly pro tloušťku 0,8 ÷ 1,5mm [kg] 

AutoForm 4.06 99,52 20 ÷ 57 

M-Test 100  – 

 

 

tloustka sila tloustka sila přepočet kontrola (M-test) vypočet tloustkytloušťka

1 0,8 4,12 1 0,8 4,55 1,104368932 4,55 1 0,8 0,8

2 1 6,44 2 1 7,02 1,090062112 7,02 2 1 1

3 1,2 8,99 3 1,2 9,41 1,046718576 9,41 3 1,2 1,2

4 1,5 11,94 4 1,5 13,85 1,159966499 13,85 4 1,5 1,5

5 1,7 15,1625 5 1,7 18,7425 1,236108821 18,7425 5 1,7 1,7

6 1,93 18,7085 6 1,93 24,7265 1,321671967 24,7265 6 1,93 2

7 2,16 22,5695 7 2,16 31,6955 1,404351005 31,6955 7 2,16 2,2

8 2,39 26,7455 8 2,39 39,6495 1,482473687 39,6495 8 2,39 2,4

9 2,62 31,2365 9 2,62 48,5885 1,555503978 48,5885 9 2,62 2,6

10 2,85 36,0425 10 2,85 58,5125 1,623430672 58,5125 10 2,85 2,8

11 3,08 41,1635 11 3,08 69,4215 1,686481956 69,4215 11 3,08 3

12 3,31 46,5995 12 3,31 81,3155 1,744986534 81,3155 12 3,31 3,2

13 3,54 52,3505 13 3,54 94,1945 1,799304687 94,1945 13 3,54 3,5

14 3,77 58,4165 14 3,77 108,0585 1,849794151 108,0585 14 3,77 3,8

15 4 64,7975 15 4 122,9075 1,896793858 122,9075 15 4 4

Autoform 4,06 M - test

4,12

6,44

8,99

11,94

4,55

7,02

9,41

13,85

y = 0,1575x2 + 1,8135x + 2,1575
R² = 1

y = 0,4925x2 + 0,5665x + 3,5975
R² = 0,9952

0

2

4

6

8
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14

16

0,8 1 1,2 1,5

Sí
la

  [
t]

Tloušťka materiálu [mm]

Závislost síly na tloušťce materiálu: DP600 - Bf 0,50[-]

Síla Autoform 4.06 Síla M - Test Polyg. (Síla Autoform 4.06) Polyg. (Síla M - Test)
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Spolehlivost aproximace DP800 – Bf 0,15 [–] 

Vyhodnocení Spolehlivost [%] Odchylka síly pro tloušťku 0,8 ÷ 1,5mm [kg] 

AutoForm 4.06 99,96 1 ÷ 2 

M-Test 99,95 2 ÷ 4 

 

tloustka sila tloustka sila přepočet kontrola (M-test) vypočet tloustkytloušťka

1 0,8 2,66 1 0,8 3,6 1,353383459 3,6 1 0,8 0,8

2 1 3,41 2 1 4,43 1,299120235 4,43 2 1 1

3 1,2 4,46 3 1,2 6,13 1,374439462 6,13 3 1,2 1,2

4 1,5 5,62 4 1,5 8,34 1,483985765 8,34 4 1,5 1,5

5 1,7 7,0325 5 1,7 11,33 1,611091362 11,33 5 1,7 1,7

6 1,93 8,6405 6 1,93 14,992 1,735084775 14,992 6 1,93 2

7 2,16 10,4535 7 2,16 19,344 1,8504807 19,344 7 2,16 2,2

8 2,39 12,4715 8 2,39 24,386 1,955338171 24,386 8 2,39 2,4

9 2,62 14,6945 9 2,62 30,118 2,049610398 30,118 9 2,62 2,6

10 2,85 17,1225 10 2,85 36,54 2,134034166 36,54 10 2,85 2,8

11 3,08 19,7555 11 3,08 43,652 2,209612513 43,652 11 3,08 3

12 3,31 22,5935 12 3,31 51,454 2,277380663 51,454 12 3,31 3,2

13 3,54 25,6365 13 3,54 59,946 2,338306711 59,946 13 3,54 3,5

14 3,77 28,8845 14 3,77 69,128 2,393255898 69,128 14 3,77 3,8

15 4 32,3375 15 4 79 2,442984152 79 15 4 4

Autoform 4,06 M - test

2,66

3,41

4,46

5,62

3,6

4,43

6,13

8,34

y = 0,1025x2 + 0,4805x + 2,0675
R² = 0,9996

y = 0,345x2 - 0,133x + 3,37
R² = 0,9995
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Spolehlivost aproximace DP800 – Bf 0,35 [–] 

Vyhodnocení Spolehlivost [%] Odchylka síly pro tloušťku 0,8 ÷ 1,5mm [kg] 

AutoForm 4.06 97,12 142 ÷ 368 

M-Test 98,86 56 ÷ 216 

 

tloustka sila tloustka sila přepočet kontrola (M-test) vypočet tloustky tloušťka

1 0,8 4,95 1 0,8 4,94 0,997979798 4,94 1 0,8 0,8

2 1 7,85 2 1 7,11 0,905732484 7,11 2 1 1

3 1,2 12,26 3 1,2 9,91 0,808319739 9,91 3 1,2 1,2

4 1,5 12,78 4 1,5 18,95 1,482785603 18,95 4 1,5 1,5

5 1,7 16,00062 5 1,7 30,0225 1,876333658 30,0225 5 1,7 1,7

6 1,93 18,27511 6 1,93 44,8105 2,451996675 44,8105 6 1,93 2

7 2,16 20,44863 7 2,16 63,0335 3,082529915 63,0335 7 2,16 2,2

8 2,39 22,53929 8 2,39 84,6915 3,757505051 84,6915 8 2,39 2,4

9 2,62 24,56012 9 2,62 109,7845 4,470031541 109,7845 9 2,62 2,6

10 2,85 26,52086 10 2,85 138,3125 5,215233767 138,3125 10 2,85 2,8

11 3,08 28,42909 11 3,08 170,2755 5,989481743 170,2755 11 3,08 3

12 3,31 30,2908 12 3,31 205,6735 6,789965364 205,6735 12 3,31 3,2

13 3,54 32,11089 13 3,54 244,5065 7,614441489 244,5065 13 3,54 3,5

14 3,77 33,89339 14 3,77 286,7745 8,461074945 286,7745 14 3,77 3,8

15 4 35,64168 15 4 332,4775 9,328333862 332,4775 15 4 4

Autoform 4,06 M - test
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7,85

12,26
12,78

4,94

7,11

9,91

18,95

y = 4,9498x0,729

R² = 0,9712

y = 1,7175x2 - 4,1045x + 7,6075
R² = 0,9862
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Spolehlivost aproximace DP800 – Bf 0,50 [–] 

Vyhodnocení Spolehlivost [%] Odchylka síly pro tloušťku 0,8 ÷ 1,5mm [kg] 

AutoForm 4.06 98,50 77 ÷ 229 

M-Test 97,24 165 ÷ 623 

 

 

tloustka sila tloustka sila přepočet kontrola (M-test) vypočet tloustky tloušťka

1 0,8 5,17 1 0,8 6,01 1,16247582 6,01 1 0,8 0,8

2 1 8,3 2 1 9,22 1,11084337 9,22 2 1 1

3 1,2 13,14 3 1,2 11,66 0,88736682 11,66 3 1,2 1,2

4 1,5 15,32 4 1,5 22,58 1,47389034 22,58 4 1,5 1,5

5 1,7 18,1175 5 1,7 35,0425 1,93417966 35,0425 5 1,7 1,7

6 1,93 20,2215 6 1,93 51,8225 2,56274263 51,8225 6 1,93 2

7 2,16 21,8505 7 2,16 72,4575 3,31605684 72,4575 7 2,16 2,2

8 2,39 23,0045 8 2,39 96,9475 4,21428416 96,9475 8 2,39 2,4

9 2,62 23,6835 9 2,62 125,2925 5,29028649 125,2925 9 2,62 2,6

10 2,85 23,8875 10 2,85 157,4925 6,59309262 157,4925 10 2,85 2,8

11 3,08 23,6165 11 3,08 193,5475 8,19543539 193,5475 11 3,08 3

12 3,31 22,8705 12 3,31 233,4575 10,2078004 233,4575 12 3,31 3,2

13 3,54 21,6495 13 3,54 277,2225 12,8050301 277,2225 13 3,54 3,5

14 3,77 19,9535 14 3,77 324,8425 16,2799759 324,8425 14 3,77 3,8

15 4 17,7825 15 4 376,3175 21,1622382 376,3175 15 4 4

Autoform 4,06 M - test

5,17

8,30

13,14

15,32

6,01

9,22

11,66

22,58

y = -0,2375x2 + 4,7165x + 0,4725
R² = 0,985

y = 1,9275x2 - 4,4225x + 8,9675
R² = 0,9724
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Spolehlivost aproximace DP980 – Bf 0,15 [–] 

Vyhodnocení Spolehlivost [%] Odchylka síly pro tloušťku 0,8 ÷ 1,5mm [kg] 

AutoForm 4.06 96,99 100 ÷ 219 

M-Test 97,98 89 ÷ 256 

 

 

tloustka sila tloustka sila přepočet kontrola (M-test) vypočet tloustky tloušťka

1 0,8 3,34 1 0,8 4,41 1,320359281 4,41 1 0,8 0,8

2 1 5,29 2 1 5,83 1,102079395 5,83 2 1 1

3 1,2 5,75 3 1,2 7,26 1,262608696 7,26 3 1,2 1,2

4 1,5 7,28 4 1,5 12,69 1,743131868 12,69 4 1,5 1,5

5 1,7 8,06318 5 1,7 19,1275 2,372202912 19,1275 5 1,7 1,7

6 1,93 8,88883 6 1,93 27,7695 3,124089534 27,7695 6 1,93 2

7 2,16 9,652527 7 2,16 38,4165 3,979942141 38,4165 7 2,16 2,2

8 2,39 10,36691 8 2,39 51,0685 4,926106207 51,0685 8 2,39 2,4

9 2,62 11,0408 9 2,62 65,7255 5,952964794 65,7255 9 2,62 2,6

10 2,85 11,68065 10 2,85 82,3875 7,053330106 82,3875 10 2,85 2,8

11 3,08 12,29136 11 3,08 101,0545 8,221591114 101,0545 11 3,08 3

12 3,31 12,87672 12 3,31 121,7265 9,453220932 121,7265 12 3,31 3,2

13 3,54 13,43979 13 3,54 144,4035 10,7444724 144,4035 13 3,54 3,5

14 3,77 13,98305 14 3,77 169,0855 12,09217965 169,0855 14 3,77 3,8

15 4 14,50852 15 4 195,7725 13,49362311 195,7725 15 4 4

Autoform 4,06 M - test
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5,75

7,28

4,41

5,83

7,26

12,69

y = 3,4101x0,5347

R² = 0,9699

y = 1,0025x2 - 2,3855x + 5,9925
R² = 0,9798

0

2

4

6

8

10

12

14

0,8 1 1,2 1,5

Sí
la

  [
t]

Tloušťka materiálu [mm]

Závislost síly na tloušťce materiálu: DP980 - Bf 0,15[-]

Síla Autoform 4.06 Síla M - Test Mocninný (Síla Autoform 4.06) Polyg. (Síla M - Test)



Doktorská disertace Ing. Jakub Machálek 

 

 

- 183 - 

 
 

Spolehlivost aproximace DP980 – Bf 0,35 [–] 

Vyhodnocení Spolehlivost [%] Odchylka síly pro tloušťku 0,8 ÷ 1,5mm [kg] 

AutoForm 4.06 99,72 18 ÷ 45 

M-Test 99,67 23 ÷ 67 

 

 

tloustka sila tloustka sila přepočet kontrola (M-test) vypočet tloustky tloušťka

1 0,8 6,56 1 0,8 7,06 1,076219512 7,06 1 0,8 0,8

2 1 9,51 2 1 8,55 0,899053628 8,55 2 1 1

3 1,2 13,2 3 1,2 12,09 0,915909091 12,09 3 1,2 1,2

4 1,5 15,94 4 1,5 20,3 1,273525721 20,3 4 1,5 1,5

5 1,7 18,9975 5 1,7 31,215 1,643110936 31,215 5 1,7 1,7

6 1,93 21,8655 6 1,93 45,621 2,086437539 45,621 6 1,93 2

7 2,16 24,6285 7 2,16 63,387 2,573725562 63,387 7 2,16 2,2

8 2,39 27,2865 8 2,39 84,513 3,097245891 84,513 8 2,39 2,4

9 2,62 29,8395 9 2,62 108,999 3,652842708 108,999 9 2,62 2,6

10 2,85 32,2875 10 2,85 136,845 4,238327526 136,845 10 2,85 2,8

11 3,08 34,6305 11 3,08 168,051 4,85268766 168,051 11 3,08 3

12 3,31 36,8685 12 3,31 202,617 5,495667033 202,617 12 3,31 3,2

13 3,54 39,0015 13 3,54 240,543 6,167532018 240,543 13 3,54 3,5

14 3,77 41,0295 14 3,77 281,829 6,868935766 281,829 14 3,77 3,8

15 4 42,9525 15 4 326,475 7,600838135 326,475 15 4 4

Autoform 4,06 M - test

6,56

9,51

13,20

15,94

7,06

8,55

12,09

20,3

y = -0,0525x2 + 3,4455x + 3,0825
R² = 0,9972

y = 1,68x2 - 4,074x + 9,585
R² = 0,9967
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Spolehlivost aproximace DP980 – Bf 0,50 [–] 

Vyhodnocení Spolehlivost [%] Odchylka síly pro tloušťku 0,8 ÷ 1,5mm [kg] 

AutoForm 4.06 95,91 272 ÷ 857 

M-Test 97,62 174 ÷ 610 

 

tloustka sila tloustka sila přepočet kontrola (M-test) vypočet tloustky tloušťka

1 0,8 6,66 1 0,8 7,29 1,094594595 7,29 1 0,8 0,8

2 1 11,6 2 1 11,3 0,974137931 11,3 2 1 1

3 1,2 13,27 3 1,2 14,28 1,07611153 14,28 3 1,2 1,2

4 1,5 20,96 4 1,5 25,64 1,223282443 25,64 4 1,5 1,5

5 1,7 27,7025 5 1,7 38,3225 1,383358903 38,3225 5 1,7 1,7

6 1,93 36,2845 6 1,93 55,1505 1,519946534 55,1505 6 1,93 2

7 2,16 46,2415 7 2,16 75,6535 1,636052031 75,6535 7 2,16 2,2

8 2,39 57,5735 8 2,39 99,8315 1,733983517 99,8315 8 2,39 2,4

9 2,62 70,2805 9 2,62 127,6845 1,816784172 127,6845 9 2,62 2,6

10 2,85 84,3625 10 2,85 159,2125 1,887242554 159,2125 10 2,85 2,8

11 3,08 99,8195 11 3,08 194,4155 1,947670545 194,4155 11 3,08 3

12 3,31 116,6515 12 3,31 233,2935 1,999918561 233,2935 12 3,31 3,2

13 3,54 134,8585 13 3,54 275,8465 2,045451343 275,8465 13 3,54 3,5

14 3,77 154,4405 14 3,77 322,0745 2,085427721 322,0745 14 3,77 3,8

15 4 175,3975 15 4 371,9775 2,12076854 371,9775 15 4 4

Autoform 4,06 M - test

6,66

11,60

13,27

20,96

7,29

11,3

14,28

25,64

y = 0,6875x2 + 1,0195x + 5,4175
R² = 0,9591

y = 1,8375x2 - 3,3845x + 9,3075
R² = 0,9762
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Spolehlivost aproximace DP1200 – Bf 0,15 [–] 

Vyhodnocení Spolehlivost [%] Odchylka síly pro tloušťku 0,8 ÷ 1,5mm [kg] 

AutoForm 4.06 94,30 295 ÷ 389 

M-Test 95,81 277 ÷ 695 

 

tloustka sila tloustka sila přepočet kontrola (M-test) vypočet tloustky tloušťka

1 0,8 5,19 1 0,8 6,628 1,277071291 6,628 1 0,8 0,8

2 1 6,45 2 1 7,43 1,151937984 7,43 2 1 1

3 1,2 9,08 3 1,2 8,31 0,915198238 8,31 3 1,2 1,2

4 1,5 9,3 4 1,5 16,6 1,784946237 16,6 4 1,5 1,5

5 1,7 10,56351 5 1,7 26,801 2,537131223 26,801 5 1,7 1,7

6 1,93 11,47698 6 1,93 41,1126 3,582179344 41,1126 6 1,93 2

7 2,16 12,31067 7 2,16 59,1682 4,806253189 59,1682 7 2,16 2,2

8 2,39 13,08164 8 2,39 80,9678 6,189421943 80,9678 8 2,39 2,4

9 2,62 13,80167 9 2,62 106,5114 7,717285405 106,5114 9 2,62 2,6

10 2,85 14,47927 10 2,85 135,799 9,378857949 135,799 10 2,85 2,8

11 3,08 15,12085 11 3,08 168,8306 11,1654188 168,8306 11 3,08 3

12 3,31 15,73136 12 3,31 205,6062 13,06983317 205,6062 12 3,31 3,2

13 3,54 16,31471 13 3,54 246,1258 15,0861248 246,1258 13 3,54 3,5

14 3,77 16,87409 14 3,77 290,3894 17,20919288 290,3894 14 3,77 3,8

15 4 17,41207 15 4 338,397 19,43461657 338,397 15 4 4

Autoform 4,06 M - test

5,19

6,45

9,08 9,30

6,628
7,43

8,31
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y = 5,0798x0,4549

R² = 0,943

y = 1,872x2 - 6,2804x + 11,403
R² = 0,9581
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Spolehlivost aproximace DP1200 – Bf 0,35 [–] 

Vyhodnocení Spolehlivost [%] Odchylka síly pro tloušťku 0,8 ÷ 1,5mm [kg] 

AutoForm 4.06 99,82 16 ÷ 50 

M-Test 92,70 817 ÷ 1784 

 

tloustka sila tloustka sila přepočet kontrola (M-test) vypočet tloustky tloušťka

1 0,8 8,97 1 0,8 11,2 1,248606466 11,2 1 0,8 0,8

2 1 13,37 2 1 12,25 0,916230366 12,25 2 1 1

3 1,2 18,77 3 1,2 12,28 0,654235482 12,28 3 1,2 1,2

4 1,5 27,86 4 1,5 24,45 0,877602297 24,45 4 1,5 1,5

5 1,7 38,6225 5 1,7 38,89 1,006926015 38,89 5 1,7 1,7

6 1,93 51,8645 6 1,93 59,548 1,148145649 59,548 6 1,93 2

7 2,16 67,4515 7 2,16 85,766 1,271521019 85,766 7 2,16 2,2

8 2,39 85,3835 8 2,39 117,544 1,376659425 117,544 8 2,39 2,4

9 2,62 105,6605 9 2,62 154,882 1,465845799 154,882 9 2,62 2,6

10 2,85 128,2825 10 2,85 197,78 1,541753552 197,78 10 2,85 2,8

11 3,08 153,2495 11 3,08 246,238 1,606778489 246,238 11 3,08 3

12 3,31 180,5615 12 3,31 300,256 1,66290156 300,256 12 3,31 3,2

13 3,54 210,2185 13 3,54 359,834 1,71171424 359,834 13 3,54 3,5

14 3,77 242,2205 14 3,77 424,972 1,754484034 424,972 14 3,77 3,8

15 4 276,5675 15 4 495,67 1,792220706 495,67 15 4 4

Autoform 4,06 M - test
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18,77

27,86

11,2
12,25 12,28

24,45

y = 1,1725x2 + 0,3445x + 7,5875
R² = 0,9982

y = 2,78x2 - 9,922x + 19
R² = 0,927
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Spolehlivost aproximace DP1200 – Bf 0,50 [–] 

Vyhodnocení Spolehlivost [%] Odchylka síly pro tloušťku 0,8 ÷ 1,5mm [kg] 

AutoForm 4.06 97,23 543 ÷ 788 

M-Test 98,64 266 ÷ 371 

 

  

tloustka sila tloustka sila přepočet kontrola (M-test) vypočet tloustky tloušťka

1 0,8 19,61 1 0,8 19,61 1 19,61 1 0,8 0,8

2 1 13,55 2 1 14,65 1,081180812 14,65 2 1 1

3 1,2 19,16 3 1,2 15,48 0,807933194 15,48 3 1,2 1,2

4 1,5 28,48 4 1,5 27,33 0,959620787 27,33 4 1,5 1,5

5 1,7 47,48 5 1,7 46,2755 0,974631424 46,2755 5 1,7 1,7

6 1,93 73,772 6 1,93 73,889 1,001585968 73,889 6 1,93 2

7 2,16 107,754 7 2,16 109,9075 1,019985337 109,9075 7 2,16 2,2

8 2,39 149,426 8 2,39 154,331 1,032825613 154,331 8 2,39 2,4

9 2,62 198,788 9 2,62 207,1595 1,042112703 207,1595 9 2,62 2,6

10 2,85 255,84 10 2,85 268,393 1,049065822 268,393 10 2,85 2,8

11 3,08 320,582 11 3,08 338,0315 1,054430692 338,0315 11 3,08 3

12 3,31 393,014 12 3,31 416,075 1,058677299 416,075 12 3,31 3,2

13 3,54 473,136 13 3,54 502,5235 1,062112162 502,5235 13 3,54 3,5

14 3,77 560,948 14 3,77 597,377 1,064941848 597,377 14 3,77 3,8

15 4 656,45 15 4 700,6355 1,067309772 700,6355 15 4 4

Autoform 4,06 M - test
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28,48

19,61
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27,33
y = 3,845x2 - 16,003x + 31,37

R² = 0,9723

y = 4,2025x2 - 18,614x + 34,283
R² = 0,9864
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PŘÍLOHA – C   VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE NÁSTROJE 

 

 Nástroj na prolisování brzdicích žeber byl zkonstruován jako univerzální přípravek, 

který má do budoucna vícero použití. Bude se testovat více různých variant brzdicích žeber 

s proměnlivou geometrií. Rovněž byla brána v úvahu demontáž a jednoduchá montáž nástroje 

a upínání na různé stroje s proměnlivým stylem upínání.  

 

 Na konstrukci nástroje měla rovněž vliv velikost nástroje spolu s hmotností. 

Jednotlivé vyráběné součásti jsou konstruovány v 3D softwaru Catia V5R16 a výkresová 

dokumentace je zde přiložena.  

 

 Jednotlivé vyráběné části nástroje jsou uvedeny v tabulce (viz Tab. 1) a jsou zde 

přiloženy i výkresy. 

 

Tab. 1  Výkresová dokumentace vyráběných částí přípravku na prolisování brzdicích žeber 

Pozice Název Označení Poznámka Výkres 

00_00_000 Sestava přípravku B10485 - Ano 

01_01_001 Spodní upínací deska B10485 - Ano 

01_01_001 Spodní upínací deska B10485 výkres pro plasmu Ano 

01_01_002 Spodní tvarová deska B10485 - Ano 

01_01_002 Spodní tvarová deska B10485 výkres pro plasmu Ano 

01_01_003 Deska žebra – hlavní B10485 - Ano 

01_01_003 Deska žebra – hlavní B10485 výkres pro plasmu Ano 

01_01_004 Deska žebra – vedlejší B10485 - Ano 

01_01_004 Deska žebra – vedlejší B10485 výkres pro plasmu Ano 

01_01_006 Vložka brzdy B10485 - Ano 

02_01_001 Horní deska B10485 - Ano 

02_01_001 Horní deska B10485 výkres pro plasmu Ano 

02_01_002 Deska trnu B10485 - Ano 

02_01_002 Deska trnu B10485 výkres pro plasmu Ano 

02_01_003 Trn brzdy B10485 - Ano 
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02_01_005 Podložka trnu B10485 - Ano 

02_01_006 Odlepovák B10485 - Ano 

 

 Jednotlivé výkresy jsou volně přiloženy v deskách této disertace. 
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PŘÍLOHA – D   VYJÁDŘENÍ SPOLEČNOSTI AUTOFORM 

ENGINEERING GmbH K VÝSLEDKŮM DISERTACE 

 

 Po prověření metodiky měření a studie problému vysoko pevnostních materiálů 

společnost AutoForm Engineering GmbH byla požádána o oficiální vyjádření. V příloze viz 

níže je dané oficiální vyjádření k této disertaci.   
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Vážený pane inženýre, 

na základě Vaší žádosti naše společnost AutoForm Engineering GmbH potvrzuje, 

že hodnoty sil nutných k prolisování brzdicích žeber při použití plechů různých tlouštěk 

z vysokopevnostních materiálů DP600, DP800, DP890 a DP1200, které jste experimentálně 

naměřil s využitím Vámi navrženého přípravku na prolisování brzdicích žeber, který byl 

vyroben v podniku PWO Czech Republic, a. s., včetně srovnání hodnot těchto sil 

s hodnotami vypočtenými programem AutoForm 4.06, které jste provedl při zpracování své 

doktorské disertace o názvu „Návrhy progresivních technologií výroby součástí z plechu 

s využitím metody konečných prvků“ a které jste naší firmě poskytl, budou využity 

při dalším vývoji programu AutoForm v oblasti výpočtového procesu v sekci výpočtu sil 

potřebných k prolisování brzdicích žeber a budou využívány při testech nových verzi 

programu AutoForm 5.2 a dalších. 

 

Těšíme se na další spolupráci. 

S pozdravem: 

Ing. Jan Čadek 

Jan.Cadek@autoform.nl 

Sales Manager Central Europe 

AutoForm Engineering GmbH 

www.autoform.com 

 

 

 

 

         Datum: 10. 9. 2014 

 

 

  

mailto:Jan.Cadek@autoform.nl
http://www.autoform.com/
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 Projekt „Návrhy progresivních technologií výroby součásti plechu s využitím metody 

konečných prvků“ byl také přihlášen do soutěže v rámci projektu Spolupráce pro budoucnost 

r. 2012 (CZ.1.07/2.4.00/31.0035) pořádané VŠB – TU Ostrava kde v kategorii: Nejpřínosnější 

spolupráce, kde se nakonec tento projekt umístil na prvním místě. 
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12 CONCLUSION IN ENGLISCH 

From obtained results of this dissertation “Proposals of progressive 

technologies of components production from sheet-metal using the finite elements method” 

the following conclusions can be done: 

h) From the existing application of the software AutoForm 4.06 follows that this 

software does not calculate with sufficient precision the force of the blank holder 

necessary for braking ribs stamping into the required depth. This fact is 

problematic in practice especially when using high-strength materials, when 

at usage of the calculated holding forces at real draw the required depth of braking 

ribs stamping is not achieved, which causes difficulties in subsequent draw 

because the sheet-metal is locally imperfectly decelerated (see 1.1). 

 

i) Real values of blank holder’s strength may be obtained experimentally using 

the original universal tool for braking ribs stamping designed by the author of this 

dissertation (see 4). The results of measurements made on this apparatus were 

offered by the author of the dissertation to the company AutoForm 

Engineering GmbH, which will use these data for high-strength materials when 

working on a new software version of AutoForm (see annex ‒ D). 

 

j) Thanks to the universal construction and variable design of the tool for braking 

ribs stamping (see 4), it is in the future possible to verify the accuracy of the 

calculation of the holding forces using the AutoForm software, or other softwares, 

for other new materials. 

 

k) With the use of the tool for braking ribs stamping the values of necessary holding 

forces and their variations from values calculated by the program AutoForm 4.06 

with the finite elements method (see 6.4) can be measured. In this dissertation 

it was carried out for the tested high-strength materials (see 4.1). The obtained 

values show that for high-strength materials, the variations in the sizes of the 

forces are systematic (see 6.5.1). For the braking factor Bf-0,15 [–] the real forces 

necessary for braking ribs stamping for all of the tested materials were 

approximately 25 % higher compared to the forces calculated by the program 

AutoForm 4.06. For the braking factor Bf-0,35 [–] the real forces were 
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approximately 15 % higher compared to the forces calculated by the program 

AutoForm 4.06. For the largest of all of the tested braking factors Bf-0,35 [–] the 

real forces were 12 % higher than the forces calculated by the program 

AutoForm 4.06. For all the tested high-strength materials the real measured force 

was always higher than the force calculated by the program AutoForm 4.06. When 

designing forming tools which will be used for working with high-strength 

materials, the experiments with the agent for braking ribs stamping can be used 

to determine the optimal force required for braking ribs stamping (see 6.5.3) 

and increase the calculated holding force to this value.  

 

l) Based on the results of braking ribs stamping for the selected high-strength 

materials (see 4.1), the author of this dissertation created a converting application 

in the software Microsoft Excel 2010. Using approximation curves (see 6.5.2) and 

defining the mathematical relationship of real and calculated forces, the author 

of this dissertation created macros, which convert the forces calculated 

by the software AutoForm 4.06 to greater forces required for correct braking ribs 

stamping (see 6.5.3). With the use of this application it is therefore easy to obtain 

the values of forces necessary for correct braking ribs stamping in 

practice and thus to  dimension correctly the blank holder of the stamping tool. 

 

m) With the use of the converting application in the software (see 6.5.3) Microsoft 

Excel 2010, it is possible to compare (investigate) any further adjustments 

of simulation programs (AutoForm, PAM-STAMP, Dynaform etc.) and to verify 

the accuracy of their calculation of the forces required for braking ribs stamping. 

 

n) All the aims of this dissertation (see 2.1) were fulfilled. 

 

 


