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ABSTRAKT 
 
GRUFÍK Lubomír: Deformační sítě a jejich využití v technologii tváření 
 
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá přehled deformačních sítí a jejich 
využití v technologii tváření. Na základně literární studie problematiky deformačních sítí 
v technologii tváření byl vytvořen popis daných metod, přehled metod nanášení deformačních 
sítí na povrch polotovaru, jejich přínos a využití v praxi. Dále je zde stručně popsána 
počítačová simulace, která se také používá k vyhodnocení deformace a přetvoření, její výhody 
a nevýhody v praxi.  
 
Klíčová slova: Nanášení deformačních sítí, MKP, elektrolytické leptání, deformace,   
                        přetvoření  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
GRUFÍK Lubomír: The deformation necks and their use in forming technology 
 
The project which was elaborated in bachelor education presents summary of deformation 
necks and their use in forming technology. Pursuant to of the literary pursuit a problem of 
deformation necks in forming technology there were formulated description of given 
methods, summary of methods spreading of deformation necks on the surface of half-finished 
products, their assets and use in practice. Then there are conspectus of computer simulation, 
which is used so to evaluation of deformation and transformation, its advantages and 
disadvantages in practice.  
 
Keywords: Spreading of deformation necks, FEM, electric etching, deformation,   
                   transformation  
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1. ÚVOD [3, 8, 9, 10, 11, 14] 
     V technologii tváření lze plastická přetvoření zkoumat celou řadou makroskopických 
metod, z nichž nejčastěji používané jsou metody přetvoření sítí, vrstevných modelů, dělených 
objemů, cizích těles a makrostruktury vláken. Mým úkolem je zpracovat na základě 
internetových zdrojů a literární studie rešerši o deformačních sítích a jejich využití 
v technologii tváření. 
 
     Metoda přetvoření povrchových sítí je založena na pozorování makroskopických 
přetvoření, běžně okem rozlišitelných plošných prvků typu čtverců, kružnic a jejich 
kombinací, které na povrch tělesa před tvářením nanášíme ve formě sítí. Existuje více metod 
nanášení sítí, jejich vhodnost použití závisí na více faktorech.  
 
     V současnosti se však studie deformace pomocí sítí ubírá spíše směrem počítačových 
simulací. Nabízí nám celou řadu téměř dokonalých výsledků na výstupu s velkou 
spolehlivostí v relativně krátkém čase. Na rozdíl od povrchově nanášených sítí nám umožňují 
simulační metody takřka přesně určit požadované hodnoty na výstupu bez pořízení fyzického 
vzorku či prototypu.  
     Přes obrovský pokrok, který simulační programy přinášejí, není, hlavně u náročnějších 
úloh, možné zdárný výsledek očekávat bez práce specialistů výpočtářů, bez jejichž odborných 
znalostí a zkušeností může simulace přinést problematické výsledky. Každá simulace dodnes 
pracuje s menším či větším zjednodušením. Volba vhodné míry zjednodušení modelu, 
optimální diskretizace (volba sítě), stanovení přesných okrajových podmínek i správná 
interpretace výsledků jsou nutnými předpoklady pro to, aby simulace byla přínosem.  
 
Obr.1 Ukázka sítí v objektech různých simulačních softwarů a na vzorku plechu před a po  

tahové zkoušce [9, 10, 11, 14] 
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2. STUDIUM DEFORMACE PLECHU ZA POMOCI SÍTÍ [1, 3] 
     Hlavní možnosti studia plastických přetvoření jsou v metodice nanášení deformačních sítí. 
Sítě se nanášejí na povrchy vzorků nebo jejich řezů různými metodami. Technika nanášení 
sítí závisí na způsobu a především na teplotě tváření. Sítě nesmí ovlivnit způsob přetvoření, 
nesmí mít vrubový účinek, musí být dostatečně přesné, čitelné a ne příliš pracné. V průběhu 
tváření nebo po jeho skončení se určuje ze změn pravidelných sítí stav plastických přetvoření 
i podmínky, které tento stav způsobily.  
     Síť je tvořena mnoha elementy stejné geometrie. Z hlediska geometrického tvaru elementu 
sítě dělíme do několika skupin :  

- síť se čtvercovými elementy – čtvercová 
- síť s kruhovými elementy – kruhová 
- síť kombinovaná s elementy čtvercovými a kruhovými 
- síť s elementy jinými než kruhovými nebo čtvercovými   

 
Obr.2 Příklady tvarů sítí využívaných v praxi [1] 
 

 
 
Na obr.2 je znázorněno několik běžně používaných schémat různých sítí :  
A – síť s kruhovými elementy, se středy uspořádanými do čtverců 
B – síť s kruhovými elementy, se středy uspořádanými v rozích rovnostranných trojúhelníků 
C – síť kruhová s překrytými obrysy jednotlivých elementů 
D – síť se čtvercovými elementy 
E – síť kombinovaná, se čtverci vyznačenými pouze průsečíky vrcholů 
F – síť kombinovaná, s vyznačením čtvercových i kruhových elementů 
 
     Parametr sítě je charakteristický rozměr elementu, tedy strana čtverce nebo průměr 
kružnice. Velikost parametru se volí dle účelu použití a na technických možnostech způsobu, 
kterým se vyznačení sítě provádí. 
     Odlišné typy sítí mají různé vlastnosti, avšak žádný z nich není bez nedostatků. V praxi se 
používají různé kombinace naznačených sítí, ale i jiná provedení ( např. síť složená 
z elementů z mezikruhových výsečí ).      
  
     Požadavky posuzované pro volbu nejvhodnější metody a způsobu zobrazení deformační 
sítě: 

1) Deformační síť vytvořená na nástřihu musí co nejméně ovlivňovat podmínky tření 
mezi nástrojem a plechem. 
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2) Deformační síť nesmí narušit povrch plechu do té míry, aby se projevil vrubový 
účinek. Mohl by totiž způsobit posunutí mezních hodnot přetvoření k nižším 
hodnotám. 

3) Dostatečná plasticita sítě, tzn. její schopnost velkých plastických přetvoření bez 
vážnějších následků na její čitelnosti. 

4) Odolnost deformační sítě proti otěru, jelikož určuje míru čitelnosti sítě po tváření. 
5) Odolnost proti používaným mazivům. Maziva by neměla svým účinkem snižovat 

čitelnost sítě po deformaci. 
6) Rozměrová a tvarová přesnost vyznačené sítě v návaznosti na volbu jejího parametru. 
7) Jednoduchost a malá pracnost metody vyznačení deformační sítě. 

 
     Neexistuje univerzální metoda vyznačování deformačních sítí, protože každá z možných 
metod má své dobré i špatné vlastnosti. Kterou metodu nanášení zvolíme závisí na účelu a 
okolnostech použití. 
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3. VYHODNOCENÍ PŘETVOŘENÍ DEFORMAČNÍCH SÍTÍ                      
    [1, 2, 3, 4, 5, 13, 14] 
     Snažíme se zjistit, zda z plechu konkrétní kvality a rozměrové přesnosti lze zhotovit danou 
součást bez závad. Výsledky zkoušky hodnotíme kvalitativně přímo (vizuálně) a 
kvantitativně, kdy se sledují velikost a směr deformací v různých místech na vzorku. Pro 
kvantitativní vyhodnocení obvykle využíváme metodu sítí. Sítě vytvoříme na povrchu plechu, 
který by neměl být porušen. 
 
Obr.3 Ukázka kombinované deformační sítě na porušeném vzorku [4] 
 

 
 
  
     Síť nejlépe volíme kružnicovou, protože nám dovoluje přímo měřit maximální a minimální 
rozměry elipsy, která po přetvoření přímo určuje směry hlavních deformací, tedy i směry 
hlavních napětí. Vyhodnocení provádíme tak, že buď pro celý výtažek nebo pro kritická místa 
určíme intenzitu deformace nebo zmenšené tloušťky stěny. Místní ztenčení stěny lze 
vypočítat podle zákona o stálosti objemu, jehož podoba pro element před a po tváření je : 
 
 tStS ⋅=⋅ 00                                                                                                          (3.1) 
 
kde :     S0 – plocha elementu před tvářením               [mm2] 
             t0 – tloušťka elementu před tvářením                [mm] 
             S – plocha elementu po tváření                                 [mm2] 
              t  – tloušťka elementu po tváření                      [mm] 
 
Plocha elementu S0 před tvářením : 
 

 
4

2
0

0
dS ⋅

=
π

                 (3.2) 

 
kde : S0 – plocha elementu před tvářením    [mm2] 

d0 – průměr kruhových elementů před tvářením  [mm] 
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Plocha elementu po tváření : 
 
 baS ⋅⋅= π                                                                                                            (3.3) 
 
kde :    S – plocha elementu po tváření    [mm2] 

a – hlavní poloosa elipsy po tváření               [mm] 
            b – vedlejší poloosa elipsy po tváření   [mm] 
 
Z výše uvedených rovnic lze snadno vypočítat tloušťku elementu t po tváření a zjistit, jestli se 
zmenšila nebo zvětšila tloušťka plechu v libovolném místě vzorku. Tloušťka plechu se však 
měnit nemusí. Z velikosti změny a místa, ve kterém ke změnám došlo lze posoudit správnost 
volby tvaru nástroje, funkce přidržovače, vhodnost tvaru přístřihu apod.  
     Kromě kvantitativních hodnocení přetvoření dává metoda sítí názornou představu o toku 
materiálu, o ohnisku plastického přetvoření, o oblastech s obtížnými podmínkami přetvoření, 
o nerovnoměrnostech přetvoření a vlivu vnějšího tření. 
 
     Deformaci můžeme vyjádřit pomocí skutečné nebo-li logaritmické deformace φ. Její 
vyjádření úzce souvisí s poměrným přetvořením ε. Poměrné přetvoření stanovujeme díky 
hodnotám naměřeným ze změn rozměrů deformované sítě. 
 
Obr.4 Deformovaná kružnice [14] 

 
  
Poměrné přetvoření pro tah (prodlužování) : 
  

   
1,2 1,2

tah

l d l
d d

ε
− ∆

= =                               (3.4) 

kde :    εtah – poměrné přetvoření pro tah    [ - ] 
d – průměr kružnice před přetvořením    [mm] 

            l1,2  – délka hl. resp. vedl.. poloosy elipsy po přetvoření [mm] 
Δl – změna délky elementu (prodloužení)  [mm] 

 
Poměrné přetvoření pro tlak (stlačování) : 
     

1,2
tlak

d l l
d d

ε
− ∆

= =                          (3.5) 

 
kde :    εtlak – poměrné přetvoření pro tlak    [ - ] 

d – průměr kružnice před přetvořením    [mm] 
            l1,2  – délka hl. resp vedl. poloosy elipsy po přetvoření [mm] 

Δl – změna délky elementu (stlačení)  [mm] 
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Vztah mezi  ϕ  a ε : 
 
 , ,ln(1 )tah tlak tah tlakϕ ε± = ±                             (3.6)    
 
Obecné odvození skutečné (logaritmické) deformace φ [ - ] : 
ϕ  je integrální součet poměrů nekonečně malých přírůstků rozměrů k základnímu rozměru 
tvářeného tělesa:  
- Pro tah : 
  

         [ ] ( )
1

1

0

0

01
1 0

0 0

ln ln ln ln ln ln 1
l

l
tah tahl

l

l lldl l l l
l l l

ϕ ε
+ ∆

= = = − = = = +∫               (3.7)

   
Pozn. Pro kružnici l0 = d 
 
- Pro tlak : 
 

          [ ]
0

0

1
1

0 0 0

01 0 0
0

0

1ln ln ln ln ln
1(1 )

l
l

tlak l
tlakl

l l ldl l ll l l l l
l

ϕ
ε

 
= = = = = =  ∆− ∆ − −

∫                    (3.8) 

Pozn. Pro kružnici l0 = d 
 
 
Obr.5 Názorná simulace deformace kombinované sítě [5]  
 

 
 
 
     Obecně se směr hlavních přetvoření musí určit výpočtem. U kruhové sítě jsou směry 
hlavních napětí a hlavních přetvoření určeny směry os elips, ve které se obecně přetvoří 
výchozí kruhové elementy. Kruhové sítě užíváme pro vyhodnocování tažení např. výlisků 
nepravidelných tvarů. 
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4. ZPŮSOBY NANÁŠENÍ DEFORMAČNÍCH SÍTÍ [1, 5] 
     Konkrétní metody pro vyznačení deformačních sítí lze rozdělit na tyto druhy :  
1) Potiskování 
    a) sítotisk 
    b) ofsetový tisk  
    c) gumostereotypie 
2) Rytí 
3) Fotografická metoda přenášení sítě 
4) Chemické leptání 
5) Elektrolytické leptání 
6) Vyjiskřování 
 
     Jelikož by při nanášení sítí neměl být povrch vzorku porušen, nedoporučují se v některých 
případech metody nanášení sítě rytím, leptáním a vyjiskřováním. Vhodnější je nanášení sítě 
párami kovů ve vakuu nebo fotograficky. 
     Nutné je zmínit, že některé z metod nanášení sítí jsou již zastaralé a málo používané. 

4.1 SÍTOTISK 
     Potřebné pomůcky pro ruční tisk jsou průhledná fólie (Astralon nebo průsvitka) s přesně 
narýsovanou sítí zvoleného typu a velikosti, rámeček s jemnou síťkou (např. z polyamidové 
tkaniny NYBOLT – tkanina pro sítotisk s počtem 33 124 ok na cm2). Dalšími pomůckami je 
miska na barvu se stěrkou na míchání a tření barvy s tužidlem a vhodným ředidlem. Potřeby 
pro ruční sítotisk jsou kromě kvalitní síťky snadno a běžně dosažitelné. 
     Oka tkaniny napnuté v rámečku se slepí 8% roztokem kyseliny mravenčí a fotograficky se 
kresba sítě přenese na emulzi síťky. V neosvětlených místech se citlivá vrstva síťky 
fotochemicky zpracuje tak, aby obrysy kresby propouštěly barvu roztíranou na rubu síťky. 
Pro potiskování ocelových plechů se osvědčila barva pro tisk s dobou sušení 12 dní, kterou 
lze přisoušením zkrátit na 12 hodin. 
     Podmínkou úspěšného nanesení potisku je dokonalé očištění a odmaštění povrchu vzorku 
(plechu). Každému zpracování tedy musí předcházet úprava povrchu, očištění a odmaštění 
běžnými rozpouštědly. 
     Na následujícím obr.6 je fotografie části správně provedené sítě s průměrem kružnice      
15 mm. Obrysy jsou ostré a bez zdvojenin. Styk čar je bez velkých zaoblení. 
 
Obr.6 Fotografie části sítě s průměrem kružnice 15 mm [1] 
 

 
     Při použití sítotisku se obvykle setkáváme s vadami potisku způsobenými špatnou 
technikou nanášení a roztírání barvy na síťce a posuvem síťky při zvedání. Vady se projevují 
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nečitelnými místy kresby na síťce a rozmáznutím okrajů. Porušený nestejný nános barvy 
může být způsoben znečištěním síta nebo nečistým a nerovným povrchem plechu. Špatná 
přilnavost tisku a snadné poškození kresby mohou být způsobeny nevhodnou konzistencí 
barvy, nedokonalou přípravou povrchu plechu před potiskováním i špatným vyschnutím tisku. 
Odolnost proti otěru lze zvýšit nástřikem tenké vrstvy průhledného nitrolaku. 
 

4.2 OFSETOVÝ TISK 
     V daném případě nanášení sítí hovoříme o tzv. suchém ofsetu. Je to metoda ofsetového 
tisku z kovových matric. Potřebným zařízením pro ruční manipulaci je zinková matrice 
s kresbou sítě příslušných rozměrů a speciální tiskařský váleček. Další potřebou je vhodná 
barva pro ofset. 
     Matrice se vyrábí fotografickým přenesením kresby sítě a následným leptáním. Při práci 
prvně nalejeme barvu na rovnou desku (např. sklo), potom válečkem rovnoměrně rozetřeme 
barvu na povrch desky. Očištěným válečkem se pak vrstva ze skla přenese na vyvýšeniny 
matricové desky. Přenos barviva na matrici provádíme ve dvou vrstvách kvůli lepší kresbě 
potisku. Tloušťky vrstev po vysušení jsou v mezích 1 až 1,5 µm (proti sítotisku asi polovina).  
     Materiál na potisk by měl mít přiměřenou drsnost povrchu. Povrch však nejprve dokonale 
odmastíme rozpouštědlem. Odvalováním čistého válečku pečlivým a rovnoměrným pohybem 
nejdříve sejmeme vrstvu barvy z povrchu vzorku. Tiskařský váleček čistíme trichlóretylénem 
a oplachem. 
     K vadám při ofsetovém tisku obvykle dochází v souvislosti se špatnou přípravou barvy a 
se špatnou technikou přenášení barevné vrstvy tiskařským válečkem.  
 

4.3 GUMOSTEREOTYPIE 
     Princip gumostereotypie spočívá v použití pryžového razítka ze speciální vrstvené pryže 
nalepené na desku s válcovým povrchem malého zakřivení.  
 
Obr.7 Razítko ze speciální vrstvené pryže s parametrem kruhové sítě o průměru 8 mm [1] 
 

 
 
     Při práci se tiskařským válečkem přenáší na razítko vrstva barvy (jakost jako pro ofsetový 
tisk) podobně jako při jiných technikách tisku. Razítko přiložíme k odmaštěnému povrchu 
vzorku a kolébavým pohybem razítka se obraz přenáší na vzorek. Tloušťka barevné vrstvy se 
pohybuje okolo 1,5 µm, což je téměř stejná tloušťka jako u ofsetové techniky. 
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Obr.8 snímek části sítě zhotovené razítkem [1] 
 

 
 
 
     V této technice potisku vznikají vady  především díky použití nevhodné a nesprávně 
připravené barvy. Při nesprávném přitlačení razítka a při nesprávném způsobu vedení pohybu 
může dojít k deformaci tisku nebo k rozmáznutí. Tisk může být v místech povrchových 
nerovností vzorku i razítka nečitelný. Odolnost proti opotřebení otěrem lze zvýšit nastříkáním 
vrstvy průhledného laku. 
 

4.4 RYTÉ SÍTĚ 
     Princip rytých sítí spočívá v přemisťování nebo odebírání materiálu z povrchu. Tvar vrypu 
určuje tvar nástroje a jeho pohyb.  
Rozlišujeme tři základní typy vrypů (značek): 
- vryp s profilem trojúhelníku 
- vryp s profilem obdélníku určité šířky 
- značka provedená dvěma stopami v určité vzdálenosti 
     Správné značení sítí získáme odebíráním třísky a nikoliv pouhým vtlačováním nástroje. 
Dle výsledků zkoušek lze jednoduchým nástrojem (rydlem) vyznačit stopu s profilem 
trojúhelníku do hloubky asi 0,015 mm, se šířkou stopy asi 0,008 mm při dobré čitelnosti sítě 
po přetvoření. 
     Kruhové sítě se zhotovují vyznačením středy kroužků podle šablony nebo na 
souřadnicovém zařízení. Středy kroužků vyznačíme důlčíky zatlačenými do materiálu určitou 
silou. Potom se jednotlivé kroužky ryjí kružítkem s hroty. Pomocí rytí lze vynášet sítě 
s malými kroužky o průměru 2 až 3 mm. 
     Čtvercové sítě ryjeme buď na speciálních strojích nebo lze využít po menších úpravách 
rovněž stroje obráběcí či měřící zařízení. K některým účelům lze zhotovit deformační sítě na 
povrchu leštěných vzorků s parametrem 0,05 mm a menším. 
 
Obr.9 Snímek části sítě zhotovené rytím [1] 
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     Na obr.9 je znázorněn výřez z kruhové sítě zhotovené na povrchu hlubokotažného plechu 
KOHAL 20, s průměrem 12 mm. 
     Ryté sítě s vhodným profilem vrypů jsou pro konečné vyhodnocení dobře čitelné i po 
krajním plastickém přetvoření. 
     Chyby při rytí vznikají jedině následkem nepřesnosti práce a otupení rycího nástroje. 
 

4.5 FOTOGRAFICKÁ METODA NANÁŠENÍ SÍTÍ 
     Princip této metody spočívá v nanesení emulze citlivé na světlo na povrch vzorku. Postup 
práce je obdobný se způsobem zhotovení matrice pro ofsetový tisk. Lesklé a hladké povrchy 
vzorků se před zpracováním upravují do vyhovující podoby. Používáme emulze Grafotechna 
nebo jiné vhodné emulze. Želatinová emulze je někdy kvůli zvýšení čitelnosti též 
pigmentována. Vrstvy se nanášejí za žlutého světla a tloušťka citlivé vrstvy by neměla 
přesahovat 0,01 mm. Síť se přenese na emulzi kopírováním z průhledného originálu 
osvětlením obloukovou lampou nebo výbojkou. Po vyvolání získáme kresbu, která je tvořena  
obnaženým plechem v místech, která nebyla při expozici osvětlena. Získáváme tedy negativní 
nebo pozitivní obraz podle použití obrazu na průhledném originálu ke kopírování. 
 
Obr.10 Snímek s částí fotograficky nanesené sítě [1] 
 

 
 
 
     Na obr.10 vidíme fotografii částí povrchu ocelového plechu s kruhovou negativní a 
pozitivní sítí. Ze snímku je patrna velká přesnost a ostrost okrajů kresby. 
     Želatinová emulze odolává poměrně dobře otěru. Tloušťka povrchové vrstvy je poměrně 
značná, a proto může ovlivnit pohyb mezi nástroji při tváření. Při zpracování mohou vznikat 
závady, které jsou závislé na podstatě přípravy a dalším zpracování vrstvy citlivé na světlo. 
Samostatné použití fotografické metody je jen omezené. Používá se spíše pro přípravu 
deformačních sítí leptáním. 
 

4.6 CHEMICKÉ LEPTÁNÍ SÍTÍ 
     Chemické leptání sítí je podmíněno kombinací s fotografickým způsobem přenášení 
obrazu deformační sítě na vzorek. Světelné kopírování se provádí pomocí kresby sítě na 
průsvitném podkladu, aby po zpracování citlivé želatinové vrstvy vznikl obraz vyznačený 
obnaženým povrchem v místech čar kresby. Další fáze výroby spočívá v naleptání sítě 50% 
roztokem kyseliny dusičné. Kyselinu naneseme na povrch vzorku tamponem z buničité vaty 
nebo ponořením vzorku do kyseliny.Ocel je pak po určité době působení kyseliny za normální 
teploty naleptána do hloubky 2 až 4 µm. Po delší než doporučené době působení kyseliny 
může docházet k narušení ochranné vrstvy želatiny, což může vést ke zhoršení okrajů čar. 
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Zbytek leptadla se pak odstraní oplachem horkou vodou nebo rozpuštěným roztokem louhu 
sodného. 
     Kresba sítě má díky leptání za vhodného osvětlení dobře znatelné okraje a tvar čar je 
přesně reprodukován (styk čar je bez zaoblení). Hloubka čar je asi 4 µm. 
     Díky sledování průběžných časů prací lze říct, že chemické leptání sítí je velmi pracné. Její 
pracnost je však vyvážena výhodou technických předností, mezi něž patří možnost zvolení 
hloubky leptání a možnost přesně reprodukovat i husté sítě. S rostoucím stupněm přetvoření 
se sice zvětšuje šířka čar, ale čitelnost se zhorčuje mnohem pomaleji než u sítí vyznačených 
rytím. Po velké deformaci lze čitelnost sítě zvýšit vybarvováním kresby naleptané do vzorku. 
Jelikož barvu nanášíme do povrchových nerovností, které byly vytvořeny leptáním, je 
přilnavost barviva vždy vynikající a nedochází k poškození při pohybu v tvářecích strojích. 
 

4.7 ELEKTROCHEMICKÉ LEPTÁNÍ SÍTÍ 
     Metoda elektrochemického leptání sítí spočívá v principu elektrolytického leptání povrchu 
plechů v místech, kde styk s elektrolytem umožňuje šablona, obdobně jako při sítotisku. 
     Metodu lze provádět za pomocí aparatury pro nanášení deformačních sítí. K zařízení patří 
síťka s nepropustnou vrstvou pro elektrolyt a s připravenou kresbou sítě. Na rubu síťky jsou 
elektrody pro připojení zdroje stejnosměrného nebo střídavého elektrického proudu. Použitým 
zdrojem je např. agregát pro stejnosměrný proud 25 V a 20 A, s možností regulace. Použitím 
střídavého proudu lze přímo vytvořit kresbu s čarami vybarvenými tmavými sloučeninami 
(kysličníky). Nutností je speciální elektrolyt a neutralizační roztok, který slouží pro ukončení 
leptání.  
     Zařízením s těmito parametry lze leptat na plechu různé deformační sítě s parametrem  
1,25 mm a se zaručenou odchylkou od jmenovitého rozměru 0,0125 mm. 
     Za hlavní přednosti této metody považujeme vysokou přesnost, možnost zhotovení jemné 
sítě a také možnost současného vybarvení kresby oxidací. Metoda elektrochemického leptání 
sítí je považována z hlediska jednoduchosti a rychlosti při práci za nejdokonalejší a 
nejuniverzálnější. 
 
 
Obr.11 Zařízení k elektrochemickému leptání kovů [5] 
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4.8 VYJISKŘOVÁNÍ DEFORMAČNÍCH SÍTÍ 
     Tato metoda využívá elektroerozivního obrábění kovů. Metodu lze uskutečnit                  
na vyjiskřovacím stroji, jehož schéma je znázorněno na obr.12. 
 
Obr.12 Vyjiskřovací stroj a jeho popis [1] 
 

 
1 - elektroda 

2 - obráběný předmět 

3 - odpor regulátoru napětí (60-100V)  

4 - výkonové tranzistory 

5 - generátor taktu 

6 - servosystém pro přísuv elektrody 

      k obrobku 

7 - vibrátor  

 

     K vyjiskřování se používají elektrody vhodného tvaru (pro kruhové sítě se zakončením ve 
tvaru mezikruží). Operace probíhá ve vaně s petrolejem (dielektrikum), umístění kruhového 
elementu se řídí plošným posuvem ve dvou směrech na sebe kolmých s přesností nastavení 
vzdáleností 0,01 mm. Pracovní podmínky jsou určeny kmitočtem, pracovním napětím a 
proudem. Amplitudu vibrátoru je nutno volit dle požadované kvality vyjiskřené plochy a také 
aby čas k vyhloubení kresby elementu byl co nejkratší. 
 
Obr.13 Snímek kroužku sítě vyrobené vyjiskřováním [1] 
      

 
 
Z obr.13 je dobře patrné, že drsnost povrchu čáry je menší než drsnost povrchu plechu. 
Obrysy čar jsou přesné a téměř dokonalé. Při pracovním napětí 50 V v daném případě trvala 
doba vyjiskření jednoho kroužku 1 minutu a hloubka vyjiskřené čáry byla 1,5 µm. 
     Metoda vyjiskřování je vhodná zejména pro nanášení sítí s vysokou přesností, ale  
s přiměřenou pracností danou technologií. Zařízení pro danou metodu je nákladné a je nutné 
brát v potaz omezené rozměry vzorku kvůli rozměrům vany s petrolejem. 
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5. ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH METOD TVORBY  
    DEFORMAČNÍCH SÍTÍ [1, 2] 
     Ve výsledném hodnocení vlastností deformačních sítí lze konstatovat, že neexistuje 
metoda, která by poskytovala pouze výhody. Každá z dříve popsaných metod má v praxi své 
charakteristické a vhodné použití.  
     Volba vhodné metody závisí na hodnocení některé dílčí vlastnosti. Všechny námi popsané 
metody lze rozdělit do dvou základních skupin: 
a) Metody s vyvýšenou kresbou sítě 
b) Metody s prohloubenou kresbou sítě 
     Skupina první se skládá ze všech druhů tisku. Patří sem již dříve popsané metody jako 
sítotisk, ofsetový tisk a gumostereotypie. Dále k první skupině řadíme také fotografickou 
metodu. Rozdíly jednotlivých způsobů jsou dány tloušťkou vrstvy kresby, přesností 
reprodukce, možností vytvořit sítě s malými parametry, čitelností po velké plastické 
deformaci vzorku a tak dále. Určitá a konečná tloušťka tisku je vlastnost nesmírně důležitá, 
protože povrchové vyvýšeniny mohou měnit zejména podmínky průchodu materiálu mezi 
pevnými mezerami tvářecích nástrojů a mohou být příčinou změny tření i otěru při pohybu. 
Proto zejména tenká vrstva dosažená ofsetovým tiskem a gumostereotypií je u těchto metod 
velmi výhodná. Naopak poměrně velká tloušťka zbytků citlivé emulze při fotografické 
metodě a velká tloušťka čar při použití sítotisku omezuje použití těchto způsobů. Způsoby 
potiskování jsou velice důležitými a často používanými metodami zkoušek v mnoha 
případech zpracování plechů lisováním i při studiu plasticity při některých materiálových a 
technologických zkouškách.  
     Sítotisk je vhodný díky své jednoduchosti a možnosti potiskovat i velké plochy vzorků, 
např. pro studium přetvoření u větších dílů karoserií apod. Výhodami ofsetového tisku je malá 
tloušťka vrstvy tisku, vysoká přesnost a možnost přenášet sítě s menšími parametry. Omezení 
však spočívá v možnosti potisku pouze středně velkých vzorků. Při použití gumostereotypie 
může v některých případech rozhodovat jednoduchost a rychlost přenášení obrazu. Největší 
výhodou u metod potiskování je tedy značná rychlost při práci a vyhovující přesnost. 
Fotografické přenášení obrazu sítě je pracné a k jeho použití obvykle dochází pouze             
ve spojení s leptanými sítěmi, které spadají do druhé skupiny (viz. dále). 
     Druhá skupina se skládá z metody rytí, chemického leptání, elektrolytického leptání  
ve spojení se síťovou šablonou a metoda vyjiskřovací. Podstata rozdílu metod druhé skupiny 
od první skupiny spočívá v jiné podstatě vytvoření kresby deformačních sítí. Tloušťka 
základního materiálu vzorku se nemění, vlastnosti povrchového tření se také v podstatě 
nezmění. Ke zlepšení čitelnosti prohloubené kresby sítě slouží vybarvení vhodnými barvivy, 
jenž umožňuje velmi dobrou čitelnost i po velkých plastických přetvořeních. 
     Metoda rytí se používá především pro čtvercové sítě s malými a velmi malými parametry. 
Dále je vhodnost použití metody rytí pro vyhodnocování obecných případů tváření na řezech 
a na povrchu vzorků. Vynášení kruhových sítí je pracné, používá se spíše pro větší parametry 
sítě a pro případy, kdy pro vyhodnocení postačí menší množství počtu kroužků (v řadě, kříži 
apod.). Díky chemickému leptání lze dosáhnout zobrazení deformačních sítí kruhových i 
kombinovaných s malými parametry a s velmi výhodnými technickými vlastnostmi. 
Chemické leptání je však velmi náročné na přípravu. Metoda elektrolytického leptání vznikla 
kombinací sítotisku a chemického leptání. Slučuje tak výhody těchto metod a dá se považovat 
z hlediska jednoduchosti a rychlosti při práci za nejuniverzálnější a nejdokonalejší  
ze známých a používaných metod. Metoda vyjiskřování je velmi výhodná pro maximální 
dosažitelnou přesnost a dokonalost vyznačené deformační sítě. Pro svou vysokou pracnost a 
náročnost na zařízení je však používána obvykle pouze ve zvláštním výzkumu. 
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6. POČÍTAČOVÉ SIMULACE [6, 7, 12]     
     Nejvíce simulačních software používá k výpočtu metodu konečných prvků MKP – FEM    
( Finite element method ). Síť, která je nezbytná pro řešení problému pomocí MKP obsahuje 
pomocné entity sloužící k vytvoření sítě. Síť však zde neslouží k určení přetvoření, 
neproměřujeme ji. Ve strojírenství simulujeme procesy velmi širokého spektra problémů      
od simulace technologií až po simulace celých zařízeni a strojů. MKP je považována v 
současnosti za nejvýkonnější metodu matematického modelování v tvářecích procesech. Její 
největší předností je, že může být použita k analýze široké třídy úloh bez omezení, která by 
vyplývala z geometrie tvářených součástí. 
     Metoda konečných prvků byla vyvinuta pro numerické řešení napjatosti, deformace, 
teplotních polí, hlukovou analýzu atd. v konstrukcích za podmínek elastického, tedy 
lineárního chování materiálu. FEM patří mezi variační metody, kde se sestavuje výsledný 
funkční předpis aproximací nenulových funkcí jen v omezených oblastech,                          
tzv. konečných prvcích. Konečné prvky se získají rozkladem oblasti na troj, čtyř, 
šestiúhelníkové prvky v rovině a jejich analogiích v prostoru, které jsou vzájemně disjunktní. 
Aproximační funkce se volí jednoduché, za hranicemi prvků se pokládají rovny nule. Na 
hranici prvků musí být splněn požadavek spojitosti, což vede na závislost kombinačních 
koeficientů elementárních funkcí. Problematiku řeší eliminace koeficientů v uzlových bodech. 
     V oblasti tváření není splněna podmínka linearity závislosti napětí-deformace. Proto 
samotné řešení je složitější. 
 
6.1 PŘEHLED A POPIS ČASTO UŽÍVANÝCH SIMULAČNÍCH SOFTWARE    
      V TECHNOLOGII TVÁŘENÍ 
MARC / Autoforge 
     Umožňuje simulace a to jak v oblasti objemového tak i plošného tváření a to za tepla, i         
za studena. Software umožňuje práci v režimu 2D i 3D. Software pracuje s odpružením 
tvářeného materiálu. 
     Je možno volit jak elasto-plastický tak tuho-plastický materiálový model. Je tedy možno 
pracovat s pružnými i tuhými nástroji. Většinu vlivů ovlivňujících tvářecí proces lze           
pro každou individuální simulaci volit dle potřeb řešeného problému.  
     Software pracuje metodou FEM. Má možnost automatického i manuálního nastavení 
hustoty sítě. Během simulace, není-li zadáno jinak, dochází k automatickému přesíťování. 
 
DEFORM 
     Také tento software pracuje metodou konečných prvků. Simulace řeší v celé škále teplot 
běžně používaných ve tváření .Umožňuje simulace a to jak v oblasti objemového tak i 
plošného tváření . Software umožňuje práci v režimu 2D i 3D. I zde je možno volit jak  
elasto-plastický tak tuho-plastický materiálový model. Je tedy možno simulace provádět 
pružnými i tuhými nástroji. Je zde k dispozici mnoho modulů a nástrojů, které umožňují 
zahrnout všechny podstatné vlivy ovlivňující tvářecí proces. 
     Hustota sítě má možnost automatického i manuálního nastavení, dle charakteru řešené 
simulace. I tento software během simulace, pokud není zadáno jinak, automaticky 
přesíťovává simulační síť. Materiálová databáze je otevřená. 
 
FORGE 2 
     Tento software je určen pro simulaci tváření za tepla i za studena pro všechny tvářecí 
operace. Také tento software pracuje metodou FEM. Software pracuje jak s tuhými, tak i 
deformovatelnými tělesy. K významným výhodám patří možnost na základě výsledků 
simulace předvídat vznik mikrotrhlin v tvářeném polotovaru. Také tento software má 
otevřenou materiálovou databázi.  
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FORGE 3 
     Od dvojdimenzionálního FORGE 2 se liší tím, že umí řešit problematiku tuhých těles. 
 
SUPERFORGE 
     Software pracuje metodou konečných objemů. Je to nový směr směřující ke zkrácení 
simulačních časů. 
     Software pracuje v režimu 3D. Umožňuje simulace v oblasti objemového i plošného 
tváření a to jak za tepla, tak za studena. Systém pracuje s tuho-plastickým materiálovým 
modelem. Nemá zatím vytvořeny žádné databáze ani není možnost je vytvářet. Znamená to 
tedy, že pro každou simulaci je nutno všechna potřebná data vytvářet znovu. Také kreslící 
editor nezvládá složitější modelování. Pokud není zadáno jinak, během simulace dochází       
k automatickému přesíťování. 
 
PAM – STAMP 
     Pracuje metodou konečných prvků. Je určen převážně pro simulace v oblasti lisování a 
hlubokého tažení plechů, uvažuje vlivy přítlačné síly přidržovačů. Vzhledem k tomu, že 
pracuje s elasto-plastickým materiálovým modelem, výsledky simulací zahrnují vliv 
odpružení. 
 
FORMFEM 
     Software umožňuje práci pouze ve 2D, pracuje metodou konečných prvků s úplnou 
teplotní vazbou. Pro simulaci lze volit tři typy prvků simulační sítě. Slouží pro simulování 
tvářecích procesu v oblasti objemového i plošného tváření a to za tepla i za studena a to      
pro oblasti, kde plastické deformace převyšují deformace elastické. Kromě výše uvedené 
problematiky řeší také oblast válcování plochých vývalků a protahování. Součástí software je 
také kreslící editor, který je na své možnosti limitované simulaci na PC vybaven velmi 
komfortně. Samozřejmostí je také jako u podobných software načítání geometrie ve formátu 
DXF. V průběhu výpočtu lze volit automatické přesíťování. Databáze materiálů je poměrně 
rozsáhlá a otevřená. 
     Součástí simulačního software je také modul pro simulaci tepelného zpracování a to jak 
nasimulovaných tvářenců, tak součástí, které jsou pouze tepelně zpracovávány. 
 
Q Form 
     Tento software je pokračovatelem software Form 2D . Je již určen na rozdíl od svého 
předchůdce jen pro operační systémy Windows 95 a vyšší. Simulační software pracující         
v režimech 2D a 3D. Pracuje s tuho-plastickým modelem materiálu s možností použití 
elastických nástrojů. Je určen pro simulaci objemového i plošného tváření jak za tepla, tak i 
za studena, s omezeními vyplývajícími z možností výše uvedeného materiálového modelu. 
Mezi jiným tento software lze použít pro simulaci vtlačování, ražení , děrování a vystřihování, 
kalibrování, tlakovou a tahovou zkoušku, zkoušku tvrdosti vtlačováním, případně i              
pro určování součinitele tření. Software umožňuje víceoperační simulace. Kreslící editor je  
na dobré úrovni, samozřejmostí je možnost transportu geometrie pomocí CAD souborů. 
Databáze je dostatečně vybavená a je otevřená. Součástí software je i modul TOOL 
používaný pro rozbor napjatosti a deformace nástrojů. 
     Je nabízen také modul pro elektropěchování a tváření porézních materiálů . 
 
Form 2D  
– starší, avšak dosud hojně používaný software 
     Simulační software pracující v režimu 2D využívající MKP. Pracuje s tuho-plastickým 
modelem materiálu. 
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     Je určen pro simulaci objemového i plošného tváření jak za tepla tak i za studena 
s omezeními vyplývajícími z možností výše uvedeného materiálového modelu. Součástí 
software je i modul TOOL používaný pro rozbor napjatosti a deformace nástrojů. 
     Lze jej vybavit modulem pro elektropěchování a tváření porézních materiálů. Software je 
řešen pro operační systém MS DOS a pro Win 3.x 
 
Univerzální software metody FEM - MKP 
     K nejvíce využívaným software metody konečných prvků se řadí FEM software ANSYS a 
NASTRAN, avšak především v oblasti pevnostních výpočtů. 
 

6.2 DŮVODY VYUŽITÍ POČÍTAČOVÝCH SIMULACÍ  
a) Simulací lze řešit i velmi složité technologické operace, které jsou neřešitelné nebo obtížně 
řešitelné analytickými metodami, popř. kde by použití analytického řešení bylo příliš 
zjednodušující. Pomocí simulace je rovněž možné prověřit výsledky docílené jinými 
metodami z hlediska experimentů nebo výsledků z praxe. 
 
b) Simulace umožňuje studium chování tvářeného materiálu v reálném, zrychleném nebo 
zpomaleném čase. Po zhotovení geometrického modelu a provedení simulačního výpočtu lze 
pak během několika minut např. odsimulovat průběh celé technologické operace. 
 
c) Již samotné zkušenosti z tvorby simulačního modelu mohou vést k návrhům na zlepšení 
geometrie či materiálu. Vytvoření simulačního modelu (tj. zjednodušeného popisu reálného 
stavu) totiž není možné bez důkladné analýzy zkoumaného problému, která může odhalit       
v samém začátku zpracování zadání značné rezervy. 
 
d) Simulace nabízí komplexní pohled na studovaný problém a umožňuje tak jeho analýzu     
na základě více kriterií. Změnou jednoho konstrukčně-technologického parametru lze 
sledovat jeho vliv na chování tvářeného materiálu, na průběh technologické operace tváření  i 
na případné vady produktu (trhliny, přeložky, nezatečení aj.). 
 
e) Pomocí simulace je možné důkladně prověřit různé varianty řešení. To umožňuje 
minimalizovat rizika chybných rozhodnutí. Dá se tak předejít event. dodatečným opravám 
tvářecích nástrojů, které jsou náročné jak časově, tak ekonomicky. 
 
f) Možnost využití již jednou vytvořeného simulačního modelu i v dalších činnostech,       
např. využití pro další podobné případy. 
 
g) Získání rychlých výsledků různých variant, možnost ověření si i netradičních řešení, větší 
přehled o procesu. 
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Obr.14 Ukázka sítě ze softwaru  QForm 3D [12]  
 

 

 
Obr.15 Ukázka výpočtového modelování vzniku přeložky na výkovku při  zápustkovém             

kování v softwaru FORMFEM [15] 
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7. ZÁVĚR [1, 2, 6, 8] 
     Při výsledném hodnocení manuálně nanášených deformačních sítí lze říct, že neexistuje 
univerzální metoda, která by skýtala jen výhody. Všechny výše popsané metody lze rozdělit 
do dvou základních skupin, a to metody s vyvýšenou a metody s prohloubenou kresbou sítě. 
Rozdíl mezi metodami obou skupin spočívá v jiné podstatě vytvoření kresby deformačních 
sítí. 
     Do první skupiny řadíme všechny druhy tisků, tedy sítotisk, ofsetový tisk a 
gumostereotypii. Dále sem patří také fotografická metoda. Rozdíly těchto způsobů jsou dány 
tloušťkou vrstvy kresby, přesností reprodukce, možností vytvoření sítě s malými parametry, 
čitelností pro velké plastické deformaci atd. Sítotisk je vhodný díky jednoduchosti a možnosti 
potiskovat velké plochy vzorků. Výhodami ofsetového tisku jsou především vysoká přesnost 
a malá tloušťka vrstvy tisku. Za nevýhodu však lze považovat omezení velikostí 
potiskovaného vzorku. Gumostereotypii lze považovat za jednoduchou metodu s možností 
rychlého přenášení obrazu. Největší výhodou metod potiskování je tedy rychlost při práci a 
vyhovující přesnost. 
     Do druhé skupiny řadíme metodu rytí, chemického leptání, elektrolytické leptání a metodu 
vyjiskřovací. Metoda rytí je vhodná pro vyhodnocování obecných případů tváření na řezech a 
na povrchu vzorků. Používá se především pro čtvercové sítě s malými parametry, protože 
vynášení kruhových sítí je touto metodou pracnější. Naopak pomocí chemického leptání lze 
dosáhnout zobrazení deformačních sítí kruhových i kombinovaných s malými parametry. 
Chemické leptání je však velmi náročné z hlediska přípravy. Elektrolytické (elektrochemické) 
leptání se dá považovat z hlediska jednoduchosti a rychlosti při práci za nejuniverzálnější a 
nejdokonalejší z používaných metod. Metoda vyjiskřování se vyznačuje vysokou přesností a 
dokonalostí vyznačené deformační sítě, avšak také vysokou pracností a náročností na 
zařízení. 
     V dnešní době se studium deformace stále častěji řeší pomocí simulačních počítačových 
softwarů. Kromě výsledků studia průběhu, stupně a rychlosti deformace nám softwary 
využívané v oblasti tváření a tepelného zpracování materiálu dávají grafické výstupy průběhu 
napětí, rychlosti, predikce porušení materiálu a přeložek, teplot, průběhu tvářecí síly a tvářecí 
práce. Obrovskou výhodou simulačních metod je také přesné určení požadovaných hodnot na 
výstupu bez pořízení fyzického vzorku nebo prototypu. 
     Myslím si, že studium deformace za pomocí simulačních software je díky svým výhodám 
v současné době mnohem využívanější než manuální nanášení deformačních sítí.   
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 
Označení    Legenda    Jednotka 
 
a          hlavní poloosa elipsy     [mm] 

b          vedlejší poloosa elipsy     [mm] 

d          průměr kružnice před přetvořením   [mm] 

d0          průměr kruhových elementů před tvářením [mm] 

l1,2           délka hl. resp. vedl.. poloosy elipsy   [mm] 

Δl                                      změna délky elementu   [mm] 

MKP (FEM)        metoda konečných prvků 

 (finite element method) 

S                     plocha elementu po tváření                    [mm2] 

S0          plocha elementu před tvářením              [mm2] 

t           tloušťka elementu po tváření                     [mm] 

t0          tloušťka elementu před tvářením               [mm] 

εtah          poměrné přetvoření pro tah   [ - ] 

εtlak          poměrné přetvoření pro tlak   [ - ] 

φ                                       skutečná (logaritmická) deformace   [ - ] 

φtah                                    skutečná deformace pro tah   [ - ] 

φtlak                                   skutečná deformace pro tlak   [ - ] 

 


