
VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Fakulta strojní 

Katedra mechanické technologie 

 

 

Návrhy progresivních technologií výroby součástí 

z plechu s vyuţitím metody konečných prvků 

 

 

Projects of Progressive Production Technologies 

of Parts from Sheet-metal 

with the Use of Finite Elements Method 

 

 

Autoreferát disertační práce 

 

 

 

Studijní program:  P2301 Strojní inţenýrství 

Studijní obor:   2303V002 Strojírenská technologie 

Doktorand:   Ing. Jakub Machálek 

Školitel:    prof. Ing. Radek Čada, CSc. 

 

 

Ostrava, 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ing. Jakub Machálek 

 ISBN 978-80-248-3484-9 

 



Autoreferát Ing. Jakub Machálek 

ANOTACE 

 

Disertace se zabývá konstrukcí původního unikátního univerzálního nástroje 

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

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

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

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

nejpouţívanější materiály v automobilovém průmyslu. 

 

Cílem disertace je studie rozdílu mezi reálnými a vypočtenými silami potřebnými 

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

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

aby bylo moţno vytvořit matematické závislosti slouţící k optimalizaci numerických 

výpočtů. Upravený výpočet sil umoţní vyuţívat metodu konečných prvků lépe, protoţe 

bude odpovídat reálnému procesu lisování. 

 

ANNOTATION 

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 

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 pouţitého značení 

 

 Značka  Název veličiny Jednotka 

  

A taţnost [%] 

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

b šířka pásu [mm] 

Bf brzdicí faktor [–] 

C velikost ztenčení taţeného plechu [mm] 

C
0
 spojitost v uzlových bodech počítaného modelu [–] 

Crmax maximální obsah chromu [%] 

Cumax maximální obsah mědi [%] 

DBRF síla nutná k taţení výtaţku přes brzdicí ţebro [N] 

E modul pruţnosti 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 ţeleza [%] 

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 ţebra [mm] 

HDF přidrţovací síla [N] 

L délka zkoušeného vzorku [mm] 

n počet měření [–] 

q poloměr ohybu neutrální osy [mm] 

r poloměr zaoblení profilu brzdicího ţebra [mm] 

Rh poloměr ohybu [mm] 



Autoreferát Ing. Jakub Machálek 

 

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 % z počáteční 

měřené délky zkušebního vzorku  

[MPa] 

RZ poloměr zaoblení brzdicího ţebra [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 taţníku [mm/min] 

vr rychlost zpětného chodu taţníku [mm/min] 

vt rychlost taţníku při lisování brzdicích ţeber [mm/min] 

w šířka brzdicího ţebra [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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ÚVOD 

Strojírenství je jedním z nejdůleţitějších odvětví průmyslu jednotlivých zemí, podléhá 

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

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

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

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

V praxi je zákazníkem poţadována vysoká kvalita výsledného dílu (dodrţení 

geometrie výtaţku), při co nejniţší konkurenční ceně nástroje. Pro dodrţení geometrie 

výtaţku je třeba mít ideálně navrţenou technologii taţení výtaţku, ale protoţe sebemenší 

úspora materiálu ve velkosériových a hromadných výrobních procesech znamená značnou 

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

Pokud je daný díl správně vyroben jiţ v taţné operaci, odpadnou sloţité a mnohdy velmi 

pracné postupy v dalších operacích, jejichţ cílem Pro dosaţení správně deformované plochy 

dílu, tj. bez zvlnění a zborcení vlivem odpruţení, existuje v praxi celá řada postupů. Jedním 

z nich je vhodné pouţití brzdicích ţeber, které v určité zvolené oblasti zvýší radiální napětí 

při taţení plechu (vhodně přetvořený materiál). Tímto postupem lze sníţit, nebo eliminovat 

tečná napětí v daném místě a tím dosáhnout větší a výhodnější deformace výsledného dílu. 

Disertace se zaměřuje na určení a optimalizaci výpočtu tvářecích sil potřebných 

k prolisování brzdicích ţeber. Díky přesnému určení potřebných sil je potom moţné správně 

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

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

navzájem ovlivňují. Proto, i kdyţ se můţe zdát, ţe se disertace zabývá nepatrnou částí celého 

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

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

Procesy, které jsou následně ovlivněny, jsou bezesporu stěţejní a důleţité pro proces tváření. 

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

Základní principy a postupy technologie tváření tvarově sloţitých výtaţků technologiemi za 

studena jsou jiţ definovány a popsány, proto zpřesňováním jednotlivých dílčích 

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

zabývá optimalizací výpočtu přidrţovacích sil pro vysokopevnostní materiály a tím přispívá 

ke zdokonalení technologie lisování zastudena.  
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1 ROZBOR PROBLEMATIKY 

1.1 Dosavadní způsob řešení problematiky prolisování brzdicích ţeber 

 

Technologie lisování tvarově sloţitých dílů, které jsou nyní jiţ běţným standardem, 

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

dodrţení tolerancí předepsaných na výrobním výkresu. U takových to dílů je nejdůleţitější 

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

a nenastanou ţádné následné deformace výtaţku vlivem sekundárních vnitřních napětí, 

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

působící proti taţné síle, které jsou závislé na mechanických vlastnostech materiálu a snaţící 

se vrátit výtaţku původní tvar. U součástí se sloţitými 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 výtaţku. 

 

Obr. 1  Nedostatečně deformovaný díl 

z hlediska analýzy deformace, bez brzdicích 

ţeber – software AutoForm 4.06 

 

 

Obr. 2  Ideálně deformovaný díl 

z hlediska analýzy deformace, s pouţitím 

brzdicích ţeber – software AutoForm 4.06 

 

  Pouţitím brzdicích ţeber lze navíc odstranit vnitřní síly a zamezit tak tvoření vln, 

zvrásnění, prasklin a jiných vad, které se vyskytují během plošného tváření výtaţků sloţitých 

tvarů. Brzdicí ţebra se proto pouţívají především u nepravidelných, velkých a sloţitých 

výtaţků, např. karosérií, u kterých jsou podmínky tváření mnohem sloţitější v porovnání 

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

výtaţků při taţení nepravidelných (sloţitých) výtaţků odpor tvářeného materiálu v přírubě 

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

stabilizaci procesu taţení. 

  

Přesné stanovení sil, potřebných k prolisování brzdicích ţeber, předchází 

vícenákladům na úpravu nástroje, profilů brzdicích ţeber, přidrţovače, taţníku, taţnice. 

Sjednocení vypočtených sil na prolisování brzdicích ţeber s reálnou skutečností je důleţité 

k optimalizování a stabilizaci procesu taţení plechů. Doposud je běţnou praxí to, ţe se proces 

taţení navrhne s určitým profilem brzdicích ţeber, tedy brzdicím faktorem, a pomocí softwaru 

se vypočtou síly potřebné k prolisování daných brzdicích ţeber. S takto navrţenými profily 

brzdicích ţeber se vypočte celý proces taţení výtaţku s obstřihem kontury a odpruţením. 

 

 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 navrţený počet plynových pruţin, které vyvíjejí protitlak proti 

směru pohybu přidrţovače tak, aby byla vyvozena patřičná síla pro přidrţení přístřihu. 

Při poddimenzování potřebných sil dochází k tomu, ţe přidrţovač neprolisuje brzdicí ţebra 

a přidrţovač s brzdicími ţebry tak nebrzdí přístřih stanoveným brzdicím faktorem [5, 3, 22]. 

 

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 vyuţívající 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 nedokáţe popsat reálnou skutečnost. Kvůli její sloţitosti počítá s jistými omezeními 

a zjednodušeními, jeţ dává jistý pohled na chování výtaţku v navrţené 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 výtaţku, vznikne moţnost propojit reálné výsledky s těmi vypočtenými. 

Proto je třeba se zabývat srovnáním sil potřebných pro prolisování brzdicích ţeber získaných 

výpočtem v softwaru AutoForm 4.06 s reálnými výsledky získanými v procesu taţení. 
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1.2 Geometrie brzdicích ţeber a brzdný faktor 

Profil brzdicího ţebra a jeho geometrie je hlavním parametrem určující velikost 

brzdicího faktoru (obr. 3 a obr. 4) a stupeň následného přetvoření výtaţku. S rostoucí výškou 

brzdicího ţebra, tj. hloubkou prolisování roste velikost brzdicího faktoru a s tím i lisovací 

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

 

Obr. 3  Konstrukce ploch brzdicích ţeber 

potřebných pro matematický výpočet procesu 

taţení 

 

 

Obr. 4  Definice profilu brzdicích ţeber 

v softwaru Autoform 4.06 

 

Vhodné umístění ţeber v přidrţovači závisí na materiálu výtaţku a provádí 

se dle zkušeností. Literatura uvádí, ţe optimální vzdálenost brzdicích ţeber 20 mm aţ 30 mm 

od taţné hrany taţnice, v případě většího počtu brzdicích ţeber za sebou se pouţívá 

vzdálenost 25 mm aţ 35 mm [22, 23, 25]. Optimální umístění ţeber je v rovinné části obrysu 

taţné hrany. Brzdicí ţebra bývají široká 5 mm aţ 10 mm a 1,2 mm aţ 5 mm vysoká, podle 

velikosti, tvaru výtaţku a tloušťky taţeného plechu a v závislosti na velikosti poţadovaného 

brzdicího faktoru. U tvarově sloţitějších výtaţků se ţebra umísťují v kritických místech cca 

15 mm od taţné hrany taţnice a to i z důvodu úspory velikosti přístřihu. 

 

Zpravidla se navrhuje více variant brzdicích ţeber, kdy geometrie ţebra zůstává 

u všech variant stejná a mění se pouze hodnoty síly přidrţení přidrţovače a ţeber. Ţebro má 

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

Tím je regulována síla přidrţení v jednotlivých oblastech výtaţku. Pro kaţdou variantu tvaru 

brzdicího ţebra se provede simulace procesu taţení se stejnými zadanými hodnotami 

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

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

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

výtaţku [1, 22, 34]. 
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1.3 Stávající matematický výpočet problematiky prolisování brzdicích 

ţeber v MKP softwaru Autoform 4.06 

Stávající matematický výpočet prolisováni brzdicích ţeber je zaloţen na několika 

předpokladech a úvahách:  

 

a)      Deformační historie ohýbání inverzního ohybu a kontinuálního ohýbání 

je zaloţena na základě Bauschingerova efektu. Bauschingerův efekt 

byl experimentálně zjištěn při jednoosém namáhání tvárných materiálů. Popisuje 

skutečnost, ţe v důsledku plastické deformace vzorku v jednom směru se sniţuje 

mez pro vznik plastické deformace ve směru opačném. Jako ukázka můţe slouţit 

vývoj hysterezní smyčky u deformačně řízené zkoušky nízkocyklové únavy 

materiálu (obr. 5) [1, 23].  

 

Obr. 5  Hysterezní smyčka únavy materiálu a Bauschingerův efekt 

 

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

ze stavu s maximálním axiálním napětím σ1 chová elasticky aţ do okamţiku, kdy 

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

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

je zřejmé, ţe ke vzniku a rozvoji cyklických plastických deformací dochází nejen 

při jednotném namáhání (taţení 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) 
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do ţádoucího tvaru vyuţívá stejných zákonů plasticity, jako ostatní způsoby 

tváření - překročením meze kluzu dosáhneme oblasti plastické deformace. 

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

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

 

  Kolem střední části průřezu ohýbaného materiálu jsou tahová napětí malá 

a dosahují hodnot niţších, neţ 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. 6), ve které není napětí a která se při ohýbání 

ani neprodlouţí ani nezkrátí. [3, 15, 20]. 

 

Obr. 6  Rozloţení napětí v materiálu a znázornění neutrální osy při ohybu plechu 

 

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

nebo rovnání součásti. Obecně lze jakákoli napjatost působící na daný výtaţek 

rozdělit do jednotlivých sloţek popisujících prostorový stav napjatosti. Stav 

napjatosti má významný vliv na tvařitelnost a deformační odpor kovu. Obecně 

platí, ţe přítomnost tahových napětí sniţuje 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 neţ 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 (neuvaţuji se smyková napětí). Napětí mají 

kladnou (+ tahová), zápornou (- tlaková) nebo nulovou hodnotu. Teoreticky jsou 
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moţné všechny kombinace hlavních napětí, tj. 9 moţných schémat napjatosti 

[24, 25, 27]. U tenkých plechů, kde je tloušťka zanedbatelná v ohledu na plošnou 

velikost výtaţku je obecný stav napjatosti redukován na jednoduchý stav 

napjatosti (obr. 7). To znamená, ţe obecně daná prostorová napjatost je nahrazena 

jednoduchou osovou napjatostí [30, 32]. 

 

Obr. 7  Rozdělení osových sil při 

ohýbání 

 

 

 

Obr. 8  Základní princip výpočtu sil v závislosti na 

roztrţení 

 

d) Síly působící v celé soustavě (taţník, taţnice, přidrţovač), kdy se prolisovávají 

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

z brzdicí dráţky. Základní vzorec výpočtu sil v soustavě prolisovávání brzdicích 

ţeber (obr. 9) je omezen na omezení sil na kruhové průřezy pro zachycení osových 

sil FRF a FBK. 

Vzorec pro výpočet osových sil v soustavě prolisování brzdicího ţebra: 

 

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 ţebra [30, 32]. 

 

Obr. 9  Rozloţení sil v průřezu brzdicího ţebra 
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Základní vzorce pro zachycení hlavní tvářecí síly FHD (obr. 10) zaoblených 

brzdicích ţeber: 

FHD=BF1+BF2+(Res+Ree) 

kde: 

BF1=SFs·sinθs+Fes·cosθs, 

BF2=SFe·sinθe+Fee·cosθe, 

 

Obr. 10  Rovnováţné uvolnění hlavní tvářecí síly působící při tváření 

 

Srovnání modelu brzdicího ţebra a dat z experimentu je plně provedena 

na základě experimenu dle „Baosteela“. Zde bylo provedeno několik experimentů 

a porovnání experimentálních dat a dat vypočtených softwarem AutoForm 4.06. 

Pro experiment bylo pouţito 6 materiálů (5 ocelových vzorků a 1 hliníkový 

materiál). Schéma experimentu (obr. 11) popisuje testování nástroje pouţitého v 

“Baosteel” experimentu a pro validaci výsledků ze softwaru AutoForm [30, 32]. 

 

Obr. 11  Zobrazení „Baosteel“ experimentu tváření brzdicích ţeber 

 

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

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

definována tloušťka materiálu. 
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U všech materiálů byly měřeny hodnoty hloubky tahu H, přetvárná síla brzdy 

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

taţeného plechu skrz brzdicí ţebro. Podstatou „Baosteel“ experimentu 

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

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

v AutoFormu v aplikaci „drawbead generátor“. Následně byla data vzájemně 

porovnána pro jednotlivé materiály (obr. 12) a byly provedeny korelace výsledků 

a provedeny úpravy výpočtových předpokladů a určení koeficientů zpřesňujících 

výpočty v aplikaci „drawbead generátoru“.  

 

 

Obr. 12  Zobrazení výsledků z „Baosteel“ experimentu a porovnání z výpočty Autoformu 

 

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

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

taţeného plechu skrz brzdicí ţebro. Podstatou „Baosteel“ experimentu 

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

silou DBRF a při tomto taţení 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 navrţení původního zkušebního nástroje slouţícího k zjištění skutečných 

silových parametrů vznikajících při technologii tváření plechů. Tyto síly porovnat 

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

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

brzdicího faktoru, 

 provedení experimentu lisování brzdicích ţeber na navrţeném nástroji na prolisování 

brzdicích ţeber, 

 určení intenzity reálných tvářecích sil při prolistovávání průběţných neuzavřených 

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

reprezentují nejpouţívanější lisované součásti karosérií v automobilovém průmyslu, 

 provedení matematických výpočtů metodou konečných prvků (MKP) pomocí 

moderních postupů vyuţívajících se v praxi, při praktických výpočtech, 

 porovnání reálných výsledků s výsledky získanými při matematických výpočtech 

v softwaru vyuţívající MKP, 

 souhrnná analýza dosaţených výsledků, 

 vypracování matematických modelů, popřípadě jiných okrajových podmínek, 

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

odpovídaly reálným silovým parametrům, 

 zapracování zpracovaných podmínek do softwaru vyuţívající MKP, tak aby byly tyto 

podmínky vyuţívány pro další případy v praxi. 

 

Pracoviště začleněná do spolupráce: 

 PWO Czech Republic, a.s., 

 AutoForm Engineering GmbH – producent softwaru vyuţívající 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 ţeber 



Autoreferát Ing. Jakub Machálek 

 

 

- 11 - 

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

protoţe je vyuţíván téměř ve všech společnostech po celém světě zabývající se problematikou 

nesymetrického tváření výtaţku za studena. Alternativou jsou i další softwary vyuţívající 

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

Pouţívají se spíše v USA (PAM-STAMP), nebo v Asii (Dynaform) [5, 13, 39]. Software 

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

navázána spolupráce na tvorbě této disertace. Jelikoţ firma PWO Czech Republic, a.s. 

poskytla veškerý software a zaštítila celý projekt prolisování brzdicích ţeber, byl volen jako 

vstupní právě tento numerický software.  Veškerý software vyuţívající 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 ţeber 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, ţe jednou proměnou 

je jakost materiálu výtaţku a druhou poté tloušťka. V praxi se poté určuje intenzita brţdění 

(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 ţeber respektuje ve své konstrukci snadnou vyměnitelnost jednotlivých (výše 

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

na matematickou definici v softwaru AutoForm 4.06. Čím jednodušší konstrukce 

tím jednodušší zadání numerického výpočtu a tím odpadá moţnost chyb způsobené sloţitým 

nestabilním procesem [15, 19, 27]. 

 

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 jakoţto 

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

i porovnání prolisování brzdicích ţeber jinou metodou (viz 1.3) za pouţití tvárných materiálů, 
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kdy jejich taţnost vykazovala hodnoty kolem 25 %, přičemţ v dnešní době se taţnost 

moderních materiálů pohybuje na úrovni kolem 10 %. 

 

Důleţitým faktorem ovlivnění celkových výsledků, je pouţitý způsob snímání reálných 

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

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

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

jako např. teplotu. Snímač má rozlišovací schopnost ±3,7 N. Tento Dynamometr je spolu 

s nástrojem umístěn na lis a při prolisování brzdicích ţeber zaznamenává sílu, kterou lis 

vyvinul na prolisování brzdicích ţeber. Druhou variantou a nakonec i pouţitou je záznam 

hodnot pomocí vyhodnocovacího softwaru M-test vyuţívaného fakultou mechanické 

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

lisu DP1600. Tento lis je vybaven servopohonem, který umoţňuje za pomoci řídicího 

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

i deformační rychlosti. Lis je vybaven softwarem M-test který umoţňuje 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 běţně pouţíván 

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

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

kompatibilní a propojený s lisem DP1600, kdeţto u pouţití dynamometru by musel být zvolen 

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

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

a repasování systému lisování brzdicích ţeber a předešlo tak případným neţádoucím 

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

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

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

stovek newtonů, protoţe běţné hodnoty prolisování brzdicích ţeber se pohybují v desítkách 

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

s kapacitou a vytíţeností dynamometru, který je ve větší vzdálenosti, neţ lis DP1600 umístěn 

na fakultě strojní VŠB – TU Ostrava. Pro měření je optimální rovněţ při stejných podmínkách 
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odzkoušet všechny vzorky, coţ rovněţ umoţnuje 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, protoţe software M-test, který odečítá skutečné síly při lisování 

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

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

Software Microsoft Excel je s úspěchem vyuţíván i pro další podobné výpočty 

či matematické aplikace. Ve firmě PWO Czech Republic, a.s. je tento software plně 

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

dostupné i online podpory při potíţích při tvorbě maker [31, 34, 39].  

 

4 NÁSTROJ NA PROLISOVÁNÍ BRZDICÍCH ŢEBER  

  

 Navrţený taţný nástroj na prolisování brzdicích ţeber je konstruován z důvodů 

praktického přínosu zjišťování skutečně potřebných pracovních sil potřebných k prolisování 

brzdicích ţeber [2, 4, 6] (viz obr. 13).  

     

Obr. 13  Spodní díl zkušebního nástroje na prolisovávání brzdicích ţeber  

s vyměnitelnou vloţkou taţnice. Vlevo 3D konstrukce CATIA V5R16 (vpravo reálná spodní 

část nástroje) 

Navrţený taţný nástroj je konstruován tak, aby přinášel co nejpřesnější výsledky 

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

výtaţků, různých brzdných faktorů a tlouštěk materiálů (obr. 14). 
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Obr. 14  Schéma navrţeného nástroje na prolisování brzdicích ţeber 

  Výhodou je také navrţený stejný taţný trn pro všechny typy materiálů, a brzdicích 

faktorů (mění se pouze výška trnu a tím brzdicí faktor). Spodní dráţka je odlehčená tak, aby 

u tvářeného materiálu nevznikaly sekundární síly inicializované nepřesnostmi tvaru spodní 

dosedací plochy ve výrobě. 

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

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

přesných podloţek. Tím, ţe je ve všech případech pouţit stejný tvářecí trn i spodní tvářecí 

vloţka je dosaţeno velmi přesných výsledů, kdy nejsou ovlivňovány nepřesnostmi 

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

faktor či jinou tloušťku vzorku [18, 30]. 

4.1 Volba materiálů pro experiment prolisování brzdicích ţeber 

 

Materiály pro testování prolisování brzdicích ţeber byly voleny s ohledem 

na materiály pouţívané v  automobilovém průmyslu. Pouţívá se velká škála materiálů, 

od speciálních tvařitelných materiálů aţ po vysokopevnostní špatně tvařitelné materiály. 

 

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

mechanickými vlastnosti zabírají hlavní trend automobilového průmyslu a to vynikající 

mechanickou stálost a pevnost s redukcí tloušťky materiálu a tím sniţováním hmotnosti. 

To má za následek vysoké poţadavky na jakost materiálu se sniţující se celkovou hmotností 

celé sestavy. 
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Jako reprezentační vzorek nejvíce pouţívaných materiálů je vybrána střední varianta 

(obr. 15). Materiály s niţší pevností pouţívané na méně namáhané součásti aţ po 

vysokopevnostní materiály pouţívané na velmi namáhané bezpečnostní díly [30]. 

 

Obr. 15  Jakost materiálu DOCOL a jeho pouţití 

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 

nejniţší pevnosti v tahu. DOCOL DP600 je materiál určený pro pouţití především 

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

konstrukční prvky  [30]. 

Tab. 1  Poţadavky 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 sloţení 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 

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

ochranou proti penetraci [30]. 

Tab. 3  Poţadavky 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 sloţení 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 ţíhací lince. Je charakterizována malou mezí kluzu v porovnání s pevností v 

tahu, a proto umoţňuje 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 [30].  

Tab. 5  Poţadavky 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 sloţení 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 ţíhací lince extrémně rychlým kalením 

pomocí vody [30]. 

Tab. 7  Poţadavky 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 
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Tab. 8  Chemické sloţení 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 

 

4.2 Volba zkušebního stroje a metody záznamu 

 

Pro průběh a vyhodnocení experimetu byl zvolen hydraulický lis DP1600 (obr. 16). 

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

speciálního programu plynulou regulaci rychlosti tvářecího nástroje a tím i deformační 

rychlosti. Metoda M-test spolu s hydraulickým lisem má rozlišovací schopnost ±1 kN. Toto 

rozpětí hodnot sil zcela vyhovuje tolerancím a hodnotám sil, se kterými se pracuje. Síly nutné 

k prolisování brzdicích ţeber se pohybují v řádech desítek kN, proto rozmezí ±1 kN 

odpovídající nepřesnosti daného měření je optimální (viz 6.2). Rovněţ i vypočtený rozptyl 

naměřených hodnot odpovídá nepřesnosti měření (viz 6.2). 

  

Obr. 16  Hydraulický lis DP1600 se servopohonem 

 

Při samotném protlačování vzorků nástrojem na prolisování brzdicích ţeber 

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

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

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

5 SIMULACE TVÁŘECÍHO PROCESU  

 

 Pro vytvoření modelu výtaţku (brzdicího ţebra) a dalších pomocných ploch (obr. 17) 

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

byl pouţit software CATIA V5R19 [18, 10, 12]. Následně byly provedeny simulace 

prolisování brzdicího ţebra (obr. 18) pomocí softwaru AutoForm 4.06 vyuţívajícího metodu 

konečných prvků tak, aby co nejvíce odpovídal skutečným podmínkám lisování. 

 

Obr. 17  Konstrukce ploch brzdicích ţeber 

potřebných pro výpočet pomocí softwaru 

CATIA V5R19 

 

 

Obr. 18  Definice profilu 

brzdicích ţeber v softwaru 

Autoform 4.06 

 

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

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

brzdicího ţebra. Po výpočtech a vyhodnocení, kdy limitní podmínkou bylo dodrţení 

lisovacích sil v rozmezí 10 ÷ 100 kN a dodrţení prostoru pro nástroj dané velikostí stolu 

zkušebního lisovacího stroje DP 1600.  

 

6 PROVÁDĚNÍ EXPERIMENTU 

 

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

taţného nástroje na prolisovávání brzdicích ţeber změřena hodnota síly, která je potřebná 

k úplnému prolisování brzdicího ţebra. Změřené přidrţovací síly, resp. síly na prolisování 

brzdicího ţebra, pro jednotlivé materiály a jednotlivé tloušťky plechu je takto moţné porovnat 
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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 ţeber při sevření přidrţovače v praxi. Výsledky budou moci být rovněţ pouţity pro 

úpravy softwaru AutoForm 4.06 (novější verze 5.1), který by tak mohl v rámci upgrade 

zahrnovat korigované matematické formulace taţení odpovídající více reálnému procesu 

[7, 35].  

 

6.1 Výpočet sil potřebných k prolisování brzdicích ţeber 

Síla k prolisování brzdicích ţeber je pro jednotlivé materiály vypočtena pomocí 

metody konečných prvků s pouţitím softwaru AutoForm 4.06. 

 

6.1.1 Postup při výpočtu sil k prolisování brzdicích ţeber 

 

Po nastavení všech kroků, geometrií a okrajových podmínek je moţné spustit 

výpočet prolisování brzdicího ţebra pro daný materiál s danou tloušťkou a určitým brzdicím 

faktorem. Pro daný výpočet jsou pouţity standardní parametry pro výpočet a následné 

vyhodnocování výsledků. Prolisování brzdicích ţeber je relativně snadná úloha pro výpočet 

metodou konečných prvků, proto není nutné vyuţít 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, tudíţ zaokrouhlování 

na desítky kilogramů je dostatečně přesné a pro zpracování softwaru AutoFormu 4.06 

a měření M-testu bezproblémové. 

 

6.1.2 Výsledky výpočtů sil k prolisování brzdicích ţeber  

 

Po definování všech okrajových podmínek potřebných pro korektní výpočet byly 

provedeny jednotlivé výpočty pro daný materiál s definovanou tloušťkou a brzdící 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 tuny: 
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Tab.  9 Souhrnné výsledky vypočítané v softwaru Autoform 4.06 

VLIV BRZDICÍHO FAKTORU PŘIDRŢENÍ 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 

 

6.2 Měření sil pomocí přípravku a M-testu 

Měření sil testovaných materiálů s nástrojem na prolisování brzdicích ţeber bylo 

prováděno v technické laboratoři katedry mechanické technologie na fakultě VŠB – TU 

Ostrava. Zde je umístěn a vyuţíván certifikovaný měřící systém M-test. Spolu s hydraulickým 

lisem DP1600 (obr. 19) propojeným s vyhodnocovacím systémem M-test nabídl pro tento 

způsob testování ideální podmínky. 
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Obr. 19 Upnutí univerzálního lisovacího nástroje do lisu DP1600 

 

 Měření probíhalo tak, ţe od daného materiálu byly vybrány tři přístřihy stejné tloušťky 

a tyto byly vţdy prolisovány stejnou výškou brzdicího ţebra, které odpovídalo jednomu 

brzdicímu faktoru. Získal se tak korektní výsledek síly potřebné k prolisování brzdicího ţebra. 

Ţádný materiál nebo jeho tloušťka nevykazoval ve všech třech případech zvlášť odlišné 

výsledky, tak aby se nedal test povaţovat za korektní. Na obrázku viz níţe (obr. 20) je 

pro ilustraci znázorněna hloubka prolisování brzdicího ţebra v závislosti na brzdicím faktoru. 

Zatím co brzdicí faktor Bf-0,15 [–] reprezentovaný spodním výtaţkem je prolisovaný téměř 

neznatelně, tak s postupným zvětšováním brzdicího faktoru Bf-0,35 [–] narůstá hloubka 

prolisování, aţ do maximální hloubky coţ odpovídá brzdicího faktoru Bf-0,5 [–]. 

 

 

Obr. 20 Zobrazení velikosti prolisování brzdicího ţebra v závislosti na brzdicím faktoru, 

jedná se o materiál DP980 a zespodu brzdicí faktor Bf-0,15, Bf-0,35 a Bf-0,5 [–] 
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 Po testování první sady výtaţku byla změněna výška brzdicího ţebra operativně 

pomocí předem připravených podloţek. Tímto způsobem se změnil brzdicí faktor a nástroj 

je připraven pro další testy. Celkem bylo odlisováno 15 sad výtaţků. Kaţdá sada, je tvořena 

jedním materiálem, ve kterém jsou 3 brzdicí faktory vţdy po třech vzorcích od kaţdého 

z nich. Celkem tedy bylo provedeno 135 měření a testů. 

 

Tab.  10  Souhrnné výsledky skutečných sil odečtené  M-test 

VLIV BRZDICÍHO FAKTORU PŘIDRŢENÍ NA SÍLE A TLOUŠŤCE MATERIÁLU 

Síla v tunách pro materiál 0,8 mm – AutoForm 4.06 

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 – AutoForm 4.06 

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 – AutoForm 4.06 

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 – AutoForm 4.06 

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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6.3 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 ţeber 

v závislosti na změně brzdicího faktoru pro stejný materiál. Nejprve tedy srovnání jak roste 

síla u vypočtených sil v softwaru AutoForm 4.06 (obr. 21) 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. 21). 

   

Obr. 21  Závislost síly na brzdicím faktoru a tloušťky plechu DP600 – výpočet / realita  

 Logicky síla roste s tloušťkou prolisovávaného materiálu, i se sílícím brzdicím 

faktorem. Na první pohled je však patrné, ţe výsledky se liší s niţším brzdicím faktorem. 

Čím je prolisování větší, tedy větší brzdicí faktor, tím jsou si výsledky více spolu 

korespondující. Pokud proloţíme závislosti skutečných a vypočtených sil jednotlivě pro stejné 

brzdicí faktory (obr. 22) je patrné, ţe vypočtené hodnoty jsou daleko menší neţ skutečné. 

U nejniţšího 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. 22  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 nejniţšího z brzdicích faktorů (Bf-0,15 [–]) je průměrná odchylka cca 1060 kg coţ 

je 28 % od skutečných hodnot sil (viz níţe), potom u větších brzdicích faktorů je odchylka 

menší. Se zvětšujícím se brzdicím faktorem roste přesnost jednotlivých odchylek sil. Zatímco 

u brzdicího faktoru je vypočtená síla stále menší neţ skutečná, průměrná odchylka sil 

se zmenšila na 900 kg coţ je necelých 10 % z celkové síly (obr. 23). Závislosti sil, jak 

vypočtených tak naměřených, se pohybují v lineárně vzrůstající závislosti. 

 

Obr. 23  Porovnání závislosti vypočtených sil a naměřených pro DP600, Bf-0,35 

 

 Nejpřesnější výsledky z nejměkčího z testovaných materiálů DP600 jsou výsledky 

pro brzdicí faktor Bf-0,5 [–]. I kdyţ výsledky naměřené hodnoty sil jsou stále větší neţ síly 

vypočtené v softwaru AutoFormu 4.06.  

 

 

Obr. 24  Porovnání závislosti vypočtených sil a naměřených pro DP600, Bf-0,50 

 

 Odchylka sil zůstává stejná 840 kg, coţ odpovídá odchylce 9 %, tyto odchylky jsou 

konstantní mezi všemi hodnotami tlouštěk plechu. Růst sil vypočtených a naměřených 
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odpovídá lineárnímu nárůstu (viz obr. 24). 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 pouţití brzdicího faktoru Bf-0,15 [–]. 

Nejlepší shody vypočtených a naměřených sil jsou dosaţeny 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 % 

 

b) DOCOL DP800 

 Vyššími mechanickými vlastnostmi disponující materiál DOCOL DP800 

(Rm = 800 ÷ 950 MPa, Rp0,2 = 500 ÷ 650 MPa), proto lze očekávat vyšší potřebné síly 

na prolisování brzdicích ţeber. Porovnáním sil potřebných k prolisování brzdicích ţeber 

v závislosti na tloušťce materiálu a srovnáním brzdicích faktorů je patrné, ţe u vypočtených 

hodnot se síly u brzdicích faktorů Bf-0,35[–] a Bf-0,5 [–] téměř rovnají (obr. 25). 

 

   

Obr. 25  Závislost síly na brzdicím faktoru a tloušťky plechu DP800 – výpočet / realita 

 

 Závislosti sil naměřených hodnot materiálu DP800 na brzdicím faktoru jsou více 

rozptýlené a více odpovídají změně brzdicího faktoru. Zatím co nárůst síly Bf-0,15 je lineární, 

tak Bf-0,35 [–] a Bf-0,5 [–] odpovídá nárůstu exponenciálnímu. U nejniţšího z brzdicích 

faktorů (Bf-0,15) je průměrná odchylka cca 1590 kg, coţ odpovídá odchylce 27,25 % 

od skutečných naměřených sil (obr. 26). Vypočtené síly jsou stejně jako u předešlého materiál 

DP600 rovněţ niţší neţ skutečně naměřené. 
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Obr. 26  Porovnání závislosti vypočtených sil a naměřených pro DP800, Bf-0,15 

 

 U brzdicího faktoru (Bf-0,35) je průměrná absolutní odchylka cca 2320 kg, 

coţ odpovídá absolutní odchylce 16,72 %. U material DP800, Bf-0,35 [–] jsou vypočtené 

hodnoty téměř totoţné s hodnotami naměřenými v reálných podmínkách. Závislost 

naměřených sil má tvar exponenciály, zatím co u vypočtených hodnot je nárůst lineární.   

 

 

Obr. 27  Porovnání závislosti vypočtených sil a naměřených pro DP800, Bf-0,35 

 

 Průběh závislostí sil u materiálu DP800 pro brzdicí faktor Bf-0,5 [–], je téměř totoţný 

jako u předchozího porovnání pro Bf-0,35 [–]. Absolutní odchylka od vypočtených 

a naměřených hodnot je 17,2 % a průměrná odchylka síly 2630 kg. 
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Obr. 28  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 pouţití brzdicího 

faktoru Bf-0,15 [–]. Nejlepší shody vypočtených a naměřených sil jsou dosaţeny 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 %. 

 

 

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 ţeber v závislosti na tloušťce materiálu a srovnáním vypočtených a měřených sil 

(obr. 29) je zřejmé, ţe hodnoty naměřené a vypočtené se více rovnají. Nárůst sil i jejich trend 

si je více rovný, neţ u předešlých materiálů (DP600 a DP800).  

 

   

Obr. 29  Závislost síly na brzdicím faktoru a tloušťky plechu DP980 – výpočet / realita 
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 Nárůst sil u vypočtených hodnot pro materiál DP980 je lineární (obr. 94), zatím 

co nárůst ve skutečnosti odpovídá spíše exponenciálnímu růstu (obr. 30). Nejniţší brzdicí 

faktor (Bf-0,15) u materiálu DP980 vykazuje průměrnou odchylku 2130 kg, coţ odpovídá 

odchylce 24,24 % od skutečných naměřených sil. 

 

 

Obr. 30  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, coţ odpovídá odchylce 

v naměřených silách a vypočtených silách 12,24 % (obr. 31) 

 

 

Obr. 31 Porovnání závislosti vypočtených sil a naměřených pro DP980, Bf-0,35 

 

 Nejpřesnějších výsledků v porovnání naměřených a vypočítaných sil dosáhnul 

materiál DP980 při pouţití největšího z brzdicích faktorů Bf-0,5 [–]. Průměrná maximální 



Autoreferát Ing. Jakub Machálek 

 

 

- 29 - 

odchylka dosáhla 1660 kg. Tato hodnota při daných silách potřebných k prolisování brzdicích 

ţeber odpovídá nepřesnosti mezi výpočtem a realitou 9,2 %. 

 

 

Obr. 32  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 pouţití brzdicího 

faktoru Bf-0,15 [–]. Nejlepší shody vypočtených a naměřených sil jsou dosaţeny u materiálu 

DP980 pro brzdicí faktor Bf-0,50 [–]. Z porovnání výpočtu vyplývá, čím větší brzdicí 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 %. 

 

 

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, protoţe jak jiţ bylo uvedeno, materiál nebyl dodavatelem 

dodán tento materiál spolu s ostatními.  
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Obr. 33  Závislost síly na brzdicím faktoru a tloušťky plechu DP1200 – výpočet / realita 

 

 V porovnání sil vypočtených v softwaru AutoForm 4.06 jsou výsledky brzdicího 

faktoru Bf-0,35 [–] a Bf-0,50 [–] téměř totoţné, coţ by znamenalo, ţe 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, ţe s nárůstem 

brzdicího faktoru úměrně roste i síla nutná k prolisování brzdicí dráţky. Srovnáním nejniţšího 

z brzdicích faktorů materiálu DP1200 Bf-0,15[–] vyplývá, ţe v oblasti středních tlouštěk 

materiálu výsledky vypočtených sil jsou nepatrně niţší, neţ 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 coţ odpovídá odchylce v měření a výpočtech 22,15 % 

 

 

Obr. 34  Porovnání závislosti vypočtených sil a naměřených pro DP1200, Bf-0,15 

 

 Se zvětšujícím se brzdicím faktorem a tloušťkou materiálů u vysokopevnostních 

materiálů dochází k opačnému trendu, a to ţe vypočtená síla je větší neţ naměřená. 
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Pro brzdicí faktor Bf-0,35 [–] je průměrná odchylka 2930 kg, coţ odpovídá odchylce v měření 

a výpočtech 19,12 %. 

 

Obr. 35 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 rovněţ výsledky naměřených hodnot menší neţ vypočtené síly. 

Pro brzdicí faktor Bf-0,5 [–] je průměrná odchylka 1980 kg, coţ odpovídá odchylce v měření 

a výpočtech 11,82 % 

 

 

Obr. 36  Porovnání závislosti vypočtených sil a naměřených pro DP1200, Bf-0,5 

 

 Porovnáním sil vypočtených v softwaru AutoForm 4.06 a naměřených sil je patrné, 

ţe oproti měkčím materiálům, jsou vypočtené síly vyšší, neţ síly naměřené. Přičemţ 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, ţe s nárůstem 

brzdicího faktoru úměrně roste i síla nutná k prolisování brzdicí dráţky.  
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 Celkové srovnání absolutních odchylek (viz Tab. 11) 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 neţ reálné lisování zde není 

důleţité, podstatná je odchylka, která poukazuje na nepřesnost výpočtu. Tyto hodnoty poté 

budou zahrnuty i do optimalizace výsledků výpočtu (viz 6.5), 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, ţe největší nepřesnosti mezi výpočtem a realitou jsou při pouţití nejmenšího 

brzdicího faktoru Bf-0,15 [–]. Zde jsou odchylky přes 20 % od výpočtu. Dalším zvyšováním 

brzdicího faktoru roste i přesnost výpočtu aţ k brzdicímu faktoru Bf-0,5 [–] k cca 10 %. To 

je způsobeno tím, ţe čím více je materiál předeformován, tím lépe funguje metoda konečných 

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.  11  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% 

 

6.4 Aproximace naměřených a vypočtených hodnot 

  

  Díky matematickým závislostem lze určit i přepočet sil pro větší tloušťky materiálu. 

Zde je určená škála tloušťky materiálu od 0,8 ÷ 4 mm. Aproximační křivka umoţnuje výpočet 

hodnot sil i pro větší tloušťky. Výpočet je proveden v aproximačním protokolu tak, ţe 
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proměnná v matematicky popsané křivce byla nahrazena hodnotou další následující tloušťky 

materiálu (obr. 37). To vše i pro druhou křivku v soustavě. Výsledky potom porovnány a byla 

vytvořena tabulka přepočtů v programu Microsoft Excel 2010. Přepočty jsou jakési 

koeficienty z naměřených sil na skutečné síly nutné k prolisování brzdicích ţeber [31]. 

 

 

Obr. 37  Aproximované hodnoty materiálu DP600 – Bf-0,15 [–] 

 

 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 rovněţ proveden v rámci disertace, je poskytnutí výsledků měření 

vývojovému středisku AutoFormu. Jelikoţ firma PWO Czech Republic, a.s. dlouhodobě 

spolupracuje s firmou AutoForm, tak o výsledky má firma AutoForm velký zájem a bude je 

revidovat. Bohuţel přímo zpracování a implementaci do softwaru je výlučným „know-how“ 

firmy AutoForm, kterým se udrţuje na špičce výpočtových software po celém světě. Jakékoli 

srovnání reálného procesu s výpočtem je pro Autoform nesmírně důleţité zejména 

pro stabilizaci procesu výpočtu a odladění drobných odchylek týkající procesu lisování.  
 

6.5 Optimalizace procesu prolisování brzdicích ţeber 

 

 Pro optimalizaci procesu prolisování brzdicích ţeber ve firmě PWO Czech 

Republic, a. s. je vyuţit software Microsoft Excel a jeho funkce. Pro přepočet reálných sil 

byly vyuţity výsledky měření a matematické výsledky ze softwaru AutoForm 4.06. Přepočet 

je navázán na matematicky přesně definované křivky, které jsou proloţeny skutečnými 

naměřenými, nebo vypočtenými hodnotami sil.  
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 V závislosti na míře shody proloţené křivky s hodnotami sil vyvstává i odchylka síly. 

Ve všech dílčích přepočtech je spolehlivost větší neţ 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 ÷ 1,5mm) odpovídá odchylka (při spolehlivosti 92,7 %) 

0,81 ÷ 1,78 tuny. Tato odchylka je kompenzována koeficientem bezpečnosti, který odstraňuje 

případné odchylky v měření a výpočtech a zajišťuje spolehlivé prolisování brzdicích ţeber. 

Největší míra odchylky je tedy v celém přepočtu dána odchylkou 7,3 % 

 

 Aplikace přepočtu vypočítaných sil je vytvořen pomocí funkcí a nástrojů softwaru 

„Microsoft Excel 2010“, kde pomocí předem definovaných seznamů a odkazů na zdrojová 

data grafů výpočtů a přepočtových koeficientů je vytvořen jednoduchý interface aplikace. 

Pro přepočet skutečných sil je potřeba zadat vstupní hodnoty. V aplikaci je uvedeno 

u kaţdého kritéria, zda-li se jedná o volitelnou proměnnou, nebo vypočítanou hodnotu. 

 

Obr. 38  Proměnné hodnoty v optimalizačním přepočtu 

  

Přepočtová aplikace je vytvořena přehledně, s doplňujícím ilustrativním obrázkem 

a doplňujícími informacemi. Uţivatelsky je jednoduchá v tom, ţe pro výslednou sílu 

k prolisování brzdicích ţeber lze vypočítat zadáním pouze tloušťky materiálu (0,8 ÷ 4 mm), 

jakosti materiálu (DP600 ÷ DP1200), brzdicího faktoru (Bf-0,15 ÷ 0,5) a volby koeficietu 

bezpečnosi (1,0 ÷ 2,0). Aplikace přepočtu sil je rovněţ součástí této disertace. 

 

 

7 DISKUSE K VÝSLEDKŮM DISERTACE  

 

a) Pro problematiku určení přesných sil při prolisování brzdicích ţeber a udrţení 

tak korektnosti technologie lisování byl zkonstruován původní univerzální lisovací 

nástroj. Nástroj na prolisování brzdicích ţeber byl navrţen pro celou škálu různých 
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variant brzdicích ţeber a podmínek při jejich prolisování (viz 4). Konstrukce nástroje 

byla navrţena s ohledem na různé typy tloušťky materiálu (viz 4.1) a podmínky 

lisování jako velikost brzdicích ţeber. Univerzálnost nástroje rovněţ spočívá v tom, 

ţe díky navrţenému tvaru jej lze ustavit prakticky do jakéhokoli dostupného lisu. 

 

b) Z reálných výtaţků pouţívaných aktuálně v praxi byly vybrány nejvhodnější 

reprezentativní materiály a jejich nejobvyklejší tloušťky, které se nejvíce pouţívají,  

pro výrobu součásti výztuh karosérií a komponentů v automobilovém odvětví 

(viz 4.1). Pro tyto materiály byly vybrány nejpouţívanější brzdicí faktory (tvarové 

dráţky), které určují intenzitu brzdění toku materiálu při taţení výtaţku (viz 1.2). Tyto 

tvarové dráţky zajišťují rovnoměrné a symetrické tváření výtaţku. 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 ţeber (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 vyuţívající metodu 

konečných prvků (viz 5). 

 

d) S pouţitím univerzálního nástroje na prolisování brzdicích ţeber bylo provedeno 

měření sil odpovídající realitě (viz 6.2). Měření probíhalo na Katedře mechanické 

technologie Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava s vyuţitím hydraulického lisu DP1600 

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.  

 

e) Nepřesnost snímání (měřícího systému) je 1kN. Maximální naměřený rozptyl hodnot, 

tedy nepřesnost měření byl měřením zjištěn 1,1kN (viz 3). Maximální rozptyl 

naměřených hodnot odpovídají nepřesnosti měření, coţ potvrzuje správnost a korektní 

nastavení měřící metody. Velikost sil odpovídajících nepřesnostem jednotlivých 

měření, není vzhledem k pouţívaným silám natolik vysoká, aby přímo ovlivňovali 

výsledky měření. Při prolisování brzdicích ţeber se běţně síly pohybují v řádech 
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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 6.3): 

 

 U materiálu DP600 (Rm =   600 ÷ 750 MPa, Rp0,2 = 350 ÷ 450 MPa) je největší 

odchylka při pouţití brzdicího faktoru Bf-0,15[–], zde se liší vypočtená 

hodnota od skutečné o 1060 kg. Skutečná síla je tedy větší o 28 %, neţ síla 

vypočtená v numerickém softwaru AutoForm 4.06. Se vzrůstajícím brzdicím 

faktorem klesá odchylka skutečných a naměřených hodnot. Bf-0,35 [–] 

je odchylka 10 % coţ odpovídá 900 kg. U nejvyššího brzdicího faktoru Bf-0,5 

[–] je odchylka 9 % coţ odpovídá 840 kg. 

 

 U materiálu DP800 (Rm =  800 ÷ 950 MPa, Rp0,2 = 500 ÷ 650 MPa) je největší 

odchylka rovněţ při pouţití brzdicího faktoru Bf-0,15[–], zde se liší vypočtená 

hodnota od skutečné o 1590 kg. Reálná síla je větší o 27,25 %, neţ 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 %, coţ odpovídá 2320 kg. U nejvyššího brzdicího faktoru 

Bf-0,5 [–] je odchylka 17,2 % coţ odpovídá 2630 kg. 

 

 U materiálu DP980 (Rm =  980 ÷ 1150 MPa, Rp0,2 = 700 ÷ 900 MPa) je největší 

odchylka (nepřesnost) při pouţití brzdicího faktoru Bf-0,15  [–], zde se liší 

vypočtená hodnota od skutečné o 2130 kg. Skutečná síla je tedy větší 

o 24,24 %, neţ 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 % coţ odpovídá 1730 kg. U nejvyššího 

brzdicího faktoru Bf-0,5 [–] je odchylka 9,2 %, coţ odpovídá 1660 kg. 

 

 U materiálu DP1200 (Rm = 1180 MPa, Rp0,2 = 835 ÷ 1225 MPa) je největší 

odchylka při pouţití brzdicího faktoru Bf-0,15[–], zde se liší vypočtená 

hodnota od skutečné o 3250 kg. Skutečná síla je tedy větší o 22,15 %, neţ síla 
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vypočtená v numerickém softwaru AutoForm 4.06. Se vzrůstajícím brzdicím 

faktorem klesá odchylka skutečných a naměřených hodnot. Bf-0,35 [–] 

je odchylka 19,12 % coţ odpovídá 2930 kg. U nejvyššího brzdicího faktoru  

Bf-0,5 [–] je odchylka 11,82 % coţ odpovídá 1980 kg. 

 

 odchylky mezi vypočítanými a naměřenými silami se liší v závislosti 

na pouţitém 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 taţení materiálu na hranici kluzu materiálu a plastické 

deformace, kde při zvýšení síly dochází k trvalé deformaci (prolisování 

brzdicího ţebra). 

 

 Se vzrůstajícím brzdicím faktorem roste i přesnost výpočtu sil k prolisování 

brzdicích ţeber. To je způsobeno větším přetvořením materiálu při taţení 

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 ţeber. Při pouţití brzdicího 

faktoru Bf-0,35 [–] odchylka mezi naměřenými a vypočítanými hodnotami sil 

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 niţšími mechanickými vlastnosti, tedy DP600 a DP800, 

kde taţnost 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 vţdy menší neţ reálné hodnoty. Zatím co u tvrdých 

materiálu s menší taţností se i při menších stupních deformací (Bf-0,15 a Bf-
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0,35) výsledky mezi měřením a výpočtem více přibliţují. Vţdy však vypočtené 

výsledky jsou menší neţ v reálném procesu lisování. 

 

g) Tyto výsledky jsou zcela původní pro dané vysokopevnostní druhy materiálu a jsou 

důleţité vzhledem k optimalizaci technologie lisování vysokopevnostních výtaţků. 

V praxi to znamená přesný pohled na technologii tváření a konstrukci nástrojů 

respektující nutné síly k prolisování brzdicích ţeber a tím i celé taţné operace. Jedná 

se o původní zpřesnění výpočtu pro velkou oblast moderních vysokopevnostních 

materiálů, přičemţ chybí okrajové oblasti méně pouţívaných materiálů. Tyto méně 

v automobilovém průmyslu pouţívané materiály budou dále řešeny. 

 

h) Rovněţ byly tyto původní výsledky analyzovány a převedeny do matematicky 

popsatelných závislostí, pomocí, kterých je moţno optimalizovat proces výpočtu 

reálných sil potřebných k prolisování brzdicích ţeber. Pomocí těchto závislostí bylo 

moţno rozšířit spektrum pouţitých tlouštěk materiálu do rozmezí výpočtu 

od 0,8 ÷ 4 mm (viz 6.5). Díky tomuto rozmezí dostáváme unikátní moţnost pouţití 

u téměř celého portfolia tlouštěk plechů pouţívaných v automobilovém průmyslu 

na komponenty a výztuhy karosérií (viz 4.1). Ve všech dílčích přepočtech 

je spolehlivost přepočtených výsledků sil větší neţ 98 %, jen jedna největší odchylka 

je u materiálu DP1200 Bf-0,15 kde dosahuje míra spolehlivosti uspokojivých 92,7 %. 

 

i) Matematicky popsané závislosti byly zpracovány do vstupních dat, které slouţí jako 

zdrojové informace pro vytvořenou optimalizační aplikaci vytvořenou v softwaru 

„Excel 2010“. Tato aplikace přepočítává pomocí vstupních informací vypočtenou sílu 

potřebnou k prolisování brzdicích ţeber na sílu reálnou (viz 6.5). 

 

 Pro kaţdý materiál jeho tloušťku a brzdicí faktor byl vypočítán přepočtový 

koeficient, který zabezpečuje korektní přepočet vypočítaných sil na síly reálné. 

Díky matematickému rozšíření pouţitých tlouštěk materiálu je tedy vytvořeno 

celkem 180 přepočtových koeficientů a tedy i různých variant přepočtu sil 

k prolisování brzdicích ţeber.   
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Aplikace přepočítávající numericky vypočtené síly na skutečně nutné síly potřebné 

k prolisování brzdicích ţeber. Tato aplikace je významná zejména v tom, ţe díky ní 

se získají výsledky skutečných sil pro vysoko pevnostní materiály (viz 4.1), které 

jsou nyní jiţ 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 ţebra. Díky 

přepočteným silám je přesnější konstrukce nástrojů s ohledem na pouţité síly a tím 

je zvýšena efektivita výroby a vícenákladů spojených s odlaďováním nástrojů tak, 

aby výtaţky odpovídaly předepsaným tolerancím na výkrese. 

 

j) Výstupní data, tedy vypočtené síly a reálně naměřené síly byly poskytnuty rovněţ 

vývojovému oddělení tvořící software AutoForm, kde budou data slouţit 

ke zpracování a moţnou korekci výpočtového modelu procesu výpočtu sil pro brzdné 

dráţky. Přesný popis postupu zapracování daných výsledků v softwaru AutoForm není 

moţný s ohledem na vyzrazení interního know-how. AutoForm nyní vyvíjí a testuje 

update softwaru, který by měl zkracovat výpočtové časy jednotlivých úloh a měl být 

uţivatelsky přístupnější, proto i výsledky zahrnující zejména nejaktuálnější trendy 

pevnostních materiálu jsou velmi přínosné. Jelikoţ je řešen aktuální praktický 

problém, který se netýká jen jednoho materiálu či tloušťky, nebo jednoho druhu 

výtaţku je výsledek podnětný a důleţitý. Výsledky prakticky poukazují a vymezují 

místo v prolisování materiálu s vysokou pevnostní a malou taţností. 

  

8 ZÁVĚR 

Z dosaţených výsledků disertace „Návrhy progresivních technologií výroby součástí 

z plechu s využitím metody konečných prvků“ vyplývají tyto závěry: 

a) Z dosavadního pouţívání softwaru AutoForm 4.06 vyplývá, ţe software 

nedostatečně přesně počítá sílu přidrţovače nutnou k prolisování brzdicích ţeber 

do potřebné hloubky. Tato skutečnost je v praxi problematická zvláště při pouţití 

materiálů s vysokou pevností, kdy se při pouţití vypočtených přidrţovacích sil 

při reálném taţení nedosahuje potřebné hloubky prolisování brzdicích ţeber 

a vznikají tak potíţe při následném taţení, protoţe je plech nedostatečně místně 

brzděn (viz 1.1) 
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b) Reálné hodnoty síly přidrţovače lze získat experimentálně pomocí autorem 

disertace navrţeného původního univerzálního nástroje na prolisování brzdicích 

ţeber (viz 4). Výsledky měření na tomto přípravku byly autorem disertace 

poskytnuty společnosti AutoForm Engineering GmbH, která tyto podklady pro 

vysokopevnostní materiály vyuţije při zpracování nové verze softwaru AutoForm. 

 

c) Díky univerzální konstrukci a variabilnímu řešení nástroje na prolisování brzdicích 

ţeber (viz 4) lze do budoucna ověřovat přesnost výpočtu přidrţovacích sil 

softwarem AutoForm, nebo jinými softwary, pro další nové materiály. 

 

d) Pro testované vysokopevnostní materiály byly pomocí nástroje na prolisování 

brzdicích ţeber zjištěny hodnoty potřebných přidrţovacích sil a jejich odchylky 

od hodnot vypočtených programem AutoForm 4.06 metodou konečných prvků. 

Ze získaných hodnot vyplývá, ţe u vysokopevnostních materiálů jsou odchylky 

ve velikosti sil systematické. Pro brzdicí faktor Bf-0,15 [–] byly u všech 

testovaných materiálů reálné síly nutné k prolisování brzdicích ţeber 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, neţ síly vypočtené 

programem AutoForm 4.06. U všech testovaných vysokopevnostních materiálů 

byla vţdy reálně naměřená síla větší, neţ síla vypočtená programem 

AutoForm 4.06. Při navrhování tvářecích nástrojů, které budou pracovat 

s vysokopevnostními materiály, lze pomocí experimentů na přípravku 

pro prolisování brzdicích ţeber zjistit optimální sílu nutnou k prolisování brzdicích 

ţeber a vypočtenou přidrţovací sílu na tuto hodnotu navýšit.  

 

e) Na základě výsledků prolisování brzdicích ţeber u vybraných vysokopevnostních 

materiálů (viz 4.1) byla autorem disertace vytvořena přepočtová aplikace 

v softwaru Microsoft Excel 2010. Pomocí aproximačních křivek (viz 6.4) 

definujících matematickou závislost sil skutečných a vypočtených, byla autorem 

disertace vytvořena makra, která přepočtou síly vypočtené pomocí softwaru 
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AutoForm 4.06 na větší síly nutné k prolisování brzdicích ţeber (viz 6.5). Pomocí 

této aplikace lze tak v praxi jednoduše získat hodnotu sil nutných k prolisování 

brzdicích ţeber a správně tak dimenzovat přidrţovač lisovacího nástroje. 

 

f) Pomocí přepočtové aplikace v softwaru (viz 6.5) 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 ţeber. 

 

g) Všechny cíle disertace (viz 2) byly splněny. 
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