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ABSTRAKT 

CHRZ Jan: Výroba dílce hydroformováním a její optimalizace 

Práce předkládá analýzu a optimalizaci výroby dílce pomocí technologie paralelního 
hydroformování. Jako polotovar slouží dva kruhové přístřihy z oceli DC01 o tloušťce 1 mm. 
V jednom z přístřihů je pomocí technologie Flowdrill zhotoven přívod tvářecího média.  
Následně jsou oba přístřihy k sobě svařeny laserem a poté tvářeny. Pro analýzu výrobního 
procesu byla použita numerická simulace pomocí softwaru PAM-STAMP. Tato analýza 
poskytla informace o ztenčení stěny, velikosti přetvoření, kritických místech na výrobku 
a odpružení. Ověření numerické simulace proběhlo pomocí srovnání s experimentem. 
Kritériem pro ověření byl průběh tloušťky dílce. Na základě výsledků simulace je dále v práci 
provedena optimalizace, která spočívá v určení minimálního potřebného tlaku tvářecího média 
pro vylisování dílce, a to pro různé vzdálenosti mezi oběma tvářenými plechy.  

 
Klíčová slova: ocel DC01, hydroformování, PAM-STAMP, tvářecí limity, numerická 
simulace  

ABSTRACT 

CHRZ Jan: Part Manufacturing by Using Hydroforming and Its Optimization 

The thesis presents an analysis and optimization of the manufacturing process of a part using 
the technology of parallel hydroforming. Two circular blanks made of DC01 steel with 
a thickness of 1 mm serve as a semi-manufactured part. In one of the blanks, the supply of the 
forming medium is constructed using Flowdrill technology. Subsequently, the two blanks are 
laser welded together and then formed. Numerical simulation using PAM-STAMP software 
was used to analyse the manufacturing process. This analysis provided information on wall 
thinning, deformation size, critical points on the product and springback. The numerical 
simulation was verified on the basis of comparison with an experiment. The criterion for 
verification was the course of the thickness of the part. Based on the results of the simulation, 
an optimization is performed in the thesis. It consists in determining the minimum required 
pressure of the forming medium for pressing the part, particularly for different distances 
between the two formed sheets. 

 
Keywords: DC01 steel, hydroforming, PAM-STAMP, forming limits, numerical simulation 
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ÚVOD [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] 
V dnešní době se v automobilovém, leteckém a vojenském průmyslu neustále zvyšují 

nároky na úsporu paliva, snižování výrobních nákladů, snižování emisí a zvýšení bezpečnosti. 
Pro dosažení těchto cílů je třeba vyvíjet a používat lehké materiály a také objevovat a zlepšovat 
nové technologie výroby. Mezi tyto technologie patří hydroformování, které minimalizuje 
náklady, produkuje přesné a kvalitní výrobky, snižuje potřebný počet operací a zajišťuje dobrý 
poměr mezi hmotností a pevností/tuhostí výsledného produktu (obr. 1). Hydroformování je 
nekonvenční technologie s nepevným nástrojem, u které je polotovar tvářen kapalinou nebo 
kapalina podporuje proces tváření. Oproti konvenčním technologiím pro zpracování plechů 
(tváření, stříhání, ohýbání) je možné snáze produkovat díly se složitější geometrií, s jednodušší 
montáží a s vyšší rozměrovou a tvarovou přesností. 

Aby bylo možné splnit tyto požadavky bylo třeba usnadnit a zrychlit vývoj a výrobu. Jednou 
z nejefektivnějších metod pro zlepšení celkové kvality výrobků a snížení výrobních časů je 
virtuální výroba za pomoci numerických metod. Nejpoužívanější metodou pro optimalizaci 
výroby tvářených dílů je metoda konečných prvků, která oproti klasickému analytickému 
přístupu neřeší těleso jako celek. Zkoumané těleso je rozděleno na jednotlivé elementy, pro 
které jsou sestaveny rovnice a ty jsou následně řešeny. 
  

Obr. 1 Příklady dílů vyrobených hydroformováním [5], [6], [7], [8] 
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1 ROZBOR ZADÁNÍ [9], [10] 
Cílem práce je analýza a optimalizace výroby dílu, který je řešený v rámci projektu „Vývoj 

technologie výroby sendvičových prostorových panelů s využitím laserového svařování 
a hydroformování (FSI-S-17-4344)“. Sendvičové panely jsou tvořeny vnější vrstvou a jádrem. 
Vnější vrstva bývá vyrobena nejčastěji z plechů, skla nebo karbonu. Jádro bývá tvořeno 
voštinovou strukturou nebo častěji pěnou, která je levnější. Výhodou sendvičových panelů je, 
že kombinují vysokou pevnost a tuhost s nízkou hmotností, dokážou absorbovat velké množství 
energie a také mají velice dobré tepelné a zvukové izolační vlastnosti. Díky tomu jsou hojně 
používány v leteckém a vojenském průmyslu. 

Cílem práce je ověřit vyrobitelnost prostorového dílce, viz obr. 2. Pro výrobu zmíněné 
součásti se předpokládá využití kombinace technologií laserového svařování a hydroformování, 
jež je stěžejní pro dosažení daného tvaru. Součást bude nejprve konvenčně tažena a poté dojde 
k malému vysunutí beranu lisu, což vytvoří prostor pro následné tváření pomocí kapaliny. 

Polotovarem (obr. 3) pro řešenou 
součást je dvojice plechů o tloušťce 1 mm, 
které jsou pomocí laseru vyřezány do 
požadovaného tvaru (kruh o průměru 
168 mm) a následně jsou po obvodu 
k sobě svařeny laserem. V horním plechu 
je nutné zabezpečit přívod tlakového 
média. Pro tuto pro problematiku se 
předpokládá využití technologie 
termálního vrtání.  

Materiálem pro zhotovení polotovaru 
bude ocel DC01. Jedná se o nelegovanou 
ocel válcovanou za studena, která je 
cenově dostupná a vhodná pro tváření za 
studena a svařování. Mechanické 
vlastnosti a chemické složení jsou uvedeny v tab.  1. 

 

Tab.  1 Mechanické a materiálové vlastnosti oceli DC01 [10]. 
Mechanické vlastnosti 

Mez kluzu [MPa] Mez pevnosti [MPa] Tažnost (A80) [%] 
200 až 265 270 až 400 28 

Chemické složení [hm. %] 
C Mn P S 

max 0,12 max 0,6 max 0,045 max 0,045 

obvodový 
 svar 

závit 

Obr. 3 Polotovar 

Obr. 2 Řez součástí 
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2 HYDROFORMOVÁNÍ [1], [2], [11], [12], [13]  
Hydroformování je technologie plošného tváření, která používá tlak tekutiny pro přetvoření 

daného polotovaru (plech, trubka) do požadovaného tvaru namísto pevných nástrojů. Díky této 
technologii je možné vyrobit tvarově složitější výrobky se zvýšenou pevností a nižší cenou, než 
jaké je možné vyrobit konvenčními technologiemi. 

Jednou z možností, jak lze rozdělit hydroformování (obr. 4), je dle použitého polotovaru na 
hydroformování plechů a hydroformování trubek. Tyto oblasti je možné dále dělit dle dalších 
kritérií. Vzhledem k omezenému rozsahu se tato diplomová práce bude zabývat pouze 
hydroformováním plechů. Hydroformování plechů je technologie podobná lisování. Rozdíl 
spočívá tom, že při hydroformování je lisovník nebo lisovnice nahrazen/a působením tlaku 
kapaliny. 

 

Obr. 4 Rozdělení hydroformování [1], [11] 
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2.1 Hydroformování plechů lisovnicí [1], [11], [12], [13], [14], [15]   
Lisovník je nahrazen působením kapaliny. Lisovnice udává výsledný tvar výrobku. Během 

tvářecího procesu je tok materiálu kontrolován přidržovačem (na obr. 5 je sdružená horní 
lisovnice s přidržovačem). Další funkcí přidržovače je utěsnění tvářecího média a zabránění 
jeho úniku. Hydroformování plechů lisovnicí lze rozdělit na dvě fáze. V první fázi se jedná 
o volné tváření, ve kterém se plech vybouluje, dokud se nedostane do kontaktu s lisovnicí 
(obr. 5 c). Ve druhé fázi je plech tlačen proti lisovnici a získává požadovaný tvar (obr. 5 d).  

Základní technologií je tváření tlakem kapaliny, jejíž princip je ukázán na obr. 5. Nástroj se 
skládá pouze z horní a dolní lisovnice, přičemž jednu z lisovnic můžeme považovat také za 
přidržovač. Samotný proces začíná ustavením plechu (obr. 5 a) na dolní lisovnici, následuje 
sevření plechu (obr. 5 b) a poté dochází ke zvyšování tlaku kapaliny a k samotnému tváření 
(obr. 5 c,d). Nevýhodou této metody je potřeba vysokého tvářecího tlaku kapaliny a vysoké 
přidržovací síly pro zajištění těsnosti systému. Tyto negativa jsou vyvážena jednoduchostí 
nástroje (minimalizace pohyblivých částí) a rovnoměrným rozložením tlaku na polotovar.  

Pro výrobu součástí s ostrými hranami, prostřihy a s podkosy existuje metoda Flexform 
(obr. 6). Jedná se o technologii tváření tlakem kapaliny, při které je lisovnice dělená a tlaková 
kapalina je v druhé části nástroje držena/utěsněna pryžovou membránou. Dělená lisovnice 
umožňuje vyjmutí součásti s podkosy.  

 

Technologie Wheelon (obr. 7) také používá membránu a slouží převážně k výrobě několika 
mělkých výtažků najednou. Princip je podobný metodě Flexform. Vak – membrána je plněna 
kapalinou a působí na plech, který dostává tvar dle spodního nástroje.  

Obr. 5 Princip hydroformování plechů lisovnicí [11], [14] 

Obr. 6 Princip metody Flexform [11], [12] 
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Další modifikací tváření tlakem kapaliny je paralelní hydroformování, při kterém jsou 
tvářeny dva plechy zároveň. Princip je ukázán na obr. 8. Plechy jsou ustaveny na dolní lisovnici  
a poté jsou sevřeny mezi horní a dolní lisovnici. Následně je kapalina přivedena mezi plechy, 
čímž plech dostává tvar celé dutiny – horní i spodní lisovnice.  

 

Tato metoda přejímá pozitiva i negativa tváření tlakem kapaliny a zároveň obě oblasti 
rozšiřuje o několik bodů. Při paralelním hydroformování je možné použít plechy rozdílných 
tlouštěk, integrovat několik operací do jedné (sdružené nástroje) a hlavně lze vyrábět uzavřené 
duté nádoby jako jsou nádrže atd. Příkladem může být spojení paralelního hydroformování, 
stříhání a svařovaní laserem. V první operaci se jedná o hydroformování – volné vyboulování 
(obr. 9 a). V další operaci je ostřižen lem a příprava na svařování (obr. 9 b), následuje laserové 
svařování (obr. 9 c). Poslední operací je kalibrování výrobku (obr. 9 d). Další výhodou je, že 
odpadá obtížné spojovaní součástí, které by bylo nutné při konvenční výrobě dutého výrobku.  

Obr. 8 Paralelní hydroformování [1] 

Obr. 7 Princip metody Wheelon [14] 

Obr. 9 Integrace různých technologických operací v kombinaci s hydroformováním [15] 

d) hydrokalibrování c) svaření laserem b) ostřižení a) hydroformování 

 LS 
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Utěsnění a ustavení je 
v tomto případě obtížnější, 
protože nesmí docházet 
k významnému úniku 
kapaliny a zároveň je nutné 
přivést kapalinu mezi plechy. 
Toho lze dosáhnout několika 
způsoby. Prvním způsobem 
je přívod kapaliny 
přidržovačem přes vystřižený 
otvor v jednom z plechů při 
zavřeném nástroji (obr. 10 a). 
Tento způsob se používá 
u svařených plechů. Další 
možností je svaření 
a zakroužení plechů 
viz obr. 10 b). Velice 
podobný způsob je 
zakroužení bez svařování, při 
kterém je utěsnění dosaženo 
pouhým sevřením nástroje (obr. 10 c). Posledním způsobem je přívod kapaliny skrz plech 
mimo lem (obr. 10 d), utěsnění je opět dosaženo sevřením nástroje. 

 

2.2 Hydroformování plechů lisovníkem [1], [16], [17], [18] [19] 
Při hydroformování plechů lisovníkem je lisovnice nahrazena tlakem kapaliny. Tlak 

kapaliny může být řízen aktivně pomocí externího čerpadla a nebo pasivně. Pasivní řízení 
spočívá ve  zvyšování tlaku tvářecího média dopředným pohybem lisovníku a jeho kontrola 
(snižování tlaku) pojistným ventilem. Lisovník může působit na polotovar přímo a nebo přes 
membránu. Výhoda použití membrány spočívá v odstranění problémů s utěsněním systému.  

Základní technologií je metoda Hydroform (obr. 11), ze které vycházejí ostatní technologie 
hydroformování plechů lisovníkem. U této technologii je nejprve založen plech na přidržovač 
viz obr. 11 a). Následně dochází k uzavření nástroje (obr. 11 b) a dosednutí membrány na plech. 
Poté, co tlak v lisovací komoře dosáhne požadované úrovně, je plech tvarován lisovníkem, který 
zajíždí do lisovací komory (obr. 11 c). Na konci lisovacího procesu může být čerpadlem 
dodatečně zvýšen tlak v lisovací komoře, což má za následek kalibraci výlisku. 

Obr. 11 Hydroform [16] 

Obr. 10 Příklad utěsnění při paralelním hydroformování [15] 

        b)         a) 

        c)         d) 
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Tlak v lisovací komoře bývá do 200 MPa a životnost nástroje (membrány) je okolo 10 000 
tahů. Životnost lze zvýšit mazáním. Oblast použití metody Hydroform je velkosériová výroba 
hluboce tažených výlisků z běžných i zušlechtěných ocelí a většiny barevných kovů při 
tloušťkách od 0,2 do 10 mm.  

Pro výrobu rozměrných dílů (převážně pro letecký průmysl) byla vyvinuta metoda ASEA.  
Její princip (obr. 12) spočívá v položení plechu na spodní rám, následnému sjetí horního rámu 
a sevření plechu. 

Tímto je dosaženo utěsnění spodní části horního rámu. Horní část je utěsněna plunžrem. 
Následně je do utěsněného rámu napuštěna kapalina. Poté probíhá samotné lisování, při kterém 
lisovník zajíždí do komory s kapalinou a tvaruje plech. Pro dokalibrování výlisku lze zvýšit 
tlak kapaliny pohybem plunžru. Tato metoda může být použita i s membránou, která utěsňuje 
spodní část horního rámu. 

Tlak v komoře bývá až 150 MPa a lisují se polotovary s tloušťkou do 10 mm. Výhodou této 
metody je použití pro speciální aplikace (rozměrné dílce, přesné výlisky, dílce s žebry, vypouklé 
lemy) a rovnoměrná distribuce tlaku. Nevýhodou je velice nákladné výrobní zařízení, delší 
výrobní časy a problém s utěsněním kapaliny. 

Příkladem hydroformování plechů lisovníkem bez membrány je hydromechanické tažení - 
HMT (obr. 13). Nástroj se skládá z tažníku, přidržovače, těsnící pryžové vložky, nádrže 
s tlakovou kapalinou (tažná komora) a regulátoru tlaku. Při obvyklém uspořádání je tažník 
s přidržovačem nahoře. Plech je položen na nádrž s tlakovou kapalinou. Přidržovač poté sjíždí 
dolů. 

Obr. 12 Princip metody ASEA – bez membrány [17] 

Obr. 13 Hydromechanické tažení [1] 
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Plech je sevřen mezi nádrží s těsnící vložkou a přidržovačem, čímž je dosaženo utěsnění. Při 
dosednutí tažníku na polotovar a jeho následnému vniknutí do tažné komory dochází 
k rychlému nárůstu tlaku a vlastnímu tvarování dílce. Tlak v tažné komoře je kontrolován 
regulátorem tlaku. 

Výhody použití technologie HMT jsou velice přesné výtažky s kvalitním povrchem, snížení 
počtu tažných operací a mezioperačních žíhacích operací a minimální ztenčení v ohybu u dna 
výlisku. Nevýhodou je nutnost použití speciálních nástrojů a lisů. Potřebný tlak pro tváření 
plechů je 20 – 60 MPa (pro korozivzdorné plechy 30 – 100 MPa) 

Existuje mnoho modifikací a variací HMT. Vybrané metody jsou zobrazeny na obr. 14. 

Speciální modifikací HMT je aktivní hydromechanické tažení, které je vhodné pro výrobu 
strukturních dílů automobilů. Princip (obr. 15) je podobný jako u HMT, pouze samotnému 
tažení předchází vyboulování tlakem kapaliny (tlak bývá 2 – 3 MPa). Při vyboulování dochází 
k „předepnutí“ plechu. Při následném tažení je dosaženo rovnoměrného rozložení přetvoření 
a vysokého zpevnění výrobku. Po dokončení procesu tažení bývá součást kalibrována 
navýšením tlaku (až 60 MPa). Tato technologie umožňuje provedení velice hlubokých tahů 
a výrobu součástí se složitou geometrií a kvalitním povrchem. Dále jsou redukovány náklady 
na výrobu nástroje, protože je potřeba vyrábět pouze jednu část nástroje pro danou součást. 
Kvalitní povrch je pouze na straně plechu, která přichází do styku s kapalinou. Proto je 
například při výrobě postranic a dalších součástí karoserie nutné, aby pohledová strana (class 
A surface) nepřišla do styku s tažníkem. Je také možné lisovat polotovary, které jsou před 
samotným tažením povlakovány. Nevýhodou je možnost lisovat jen dílce s přírubou. 

 

Obr. 14 Modifikace hydromechanického tažení [18] 

Obr. 15 Aktivní hydromechanické tažení [1] 
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2.3 Výhody a nevýhody hydroformování plechů [1], [11], [12]  
Obecně technologie hydroformování zajišťuje: 

 lepší tvářitelnost,  
 vyšší zpevnění,  
 vyšší a rovnoměrnější rozložení přetvoření,  
 nížší cenu nástrojů (ve většině případů je potřeba pouze lisovník nebo lisovnice), 
 menší počet tvářecích operací (lze vyrábět komplikovanější tvary, něž při 

konvenčním lisování), 
 lepší kvalitu povrchu, 
 vyšší rozměrovou přesnost a ekonomičnost malosériové výroby.  

Hydroformování nepřináší oproti konvenčním technologiím pouze výhody. Mezi hlavní 
nevýhody patří: 

 delší výrobní časy, 
 vysoké nároky na těsnost celého systému,  
 vysoká pořizovací cena lisu vhodného pro hydroformování (vysoké silové nároky). 
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3 STANOVENÍ TVÁŘECÍCH LIMITŮ [12], [20], [21] 
Stanovení tvářecích limitů je velice důležité, protože díky nim můžeme předpovídat výskyt 

vad (zvlnění, ztenčení, trhliny, přeložky) při výrobě součásti a také můžeme vyrábět součást 
„na hotovo“. Jejich určování vychází ze skutečnosti, že mezní stupeň přetvoření závisí, jak na 
fyzikálních vlastnostech materiálu, tak i na stavu napjatosti. V praxi je možné stanovit tvářecí 
limity pomocí: 

 diagramů mezní tvářitelnosti, 
 diagramů mezní plasticity,  
 limitních diagramů technologické tvářitelnosti, 
 teoretických výpočtů, 
 simulací. 

3.1 Diagramy mezní tvářitelnosti [3], [12], [18], [20], [21], [22], [23], [24],  [25], [26], 
[27], [28] 

Diagram mezní tvářitelnosti (obr. 16) je také znám podle svých tvůrců jako 
Keeler – Goodwinův diagram nebo jako FLD. Zkratka FLD pochází z anglického názvu 
Forming Limit Diagram. Jedná se o nejpoužívanější typ diagramu pro zjišťování limitů tváření. 

Jeho osy tvoří hlavní logaritmická (φ1 a φ2) nebo 
poměrná přetvoření (ε1 a ε2). Limitní křivky 
rozdělují diagram na několik oblasti. Jedná se 
o oblasti porušení, nadměrného ztenčení, možného 
zvlnění, zvlnění, kritického přetvoření  a bezpečnou 
oblast. 

Body pro vytvoření limitních křivek mohou být 
získávány pomocí simulací nebo pomocí 
deformačních sítí nanesených na povrch zkoumané 
součásti. Při použití deformačních sítí se hodnotí 
stav deformace/přetvoření. Deformační sítě mohou 
mít různé tvary (obr. 17), ale nejčastěji se používají Obr. 17 Deformační sítě [21] 

Obr. 16 Keller – Goodwinův diagram [12], [20] 

Oblast porušení 

Oblast zvlnění 

Bezpečná 
 oblast 

Nadměrné  
ztenčení 

�� � �� � �� 
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kružnice o průměru cca 5 mm. Tyto sítě se nanášejí na plech různými metodami. O žádné 
z metod nanášení sítí nelze tvrdit, že je univerzální pro všechny aplikace a proto je třeba pečlivě 
zvážit použití určité metody pro konkrétní případ. Srovnání vybraných metod je uvedeno 
v tab.  2. 

 

Tab.  2 Srovnání metod nanášení deformačních sítí [18]. 
Metoda nanášení Výhody Nevýhody 

Orýsování jednoduchost, přesnost pracnost 
Gumový váleček vysoká rychlost nízká přesnost 

Sítotisk 
rychlost a vyhovující 

přesnost 
omezené rozměry 

Ofsetový tisk 
rychlost a vyhovující 

přesnost 
nákladné zařízení 

Elektrochemické leptání vysoká přesnost a rychlost nákladné zařízení 
Fotochemické leptání vysoká přesnost vyšší pracnost 

Laser vysoká přesnost nákladné zařízení, pomalé 
 

Při deformování polotovaru s nanesenou kružnicovou sítí se z kružnic stávají elipsy 
(obr. 18). Z jejich os lze určit směr i velikost přetvoření.  

Pro konstrukci diagramů mezní tvářitelnosti lze využít, jak poměrné přetvoření, tak 
i logaritmické přetvoření, které se používá častěji, protože se většinou pracuje s velkým 
přetvořením. Logaritmické přetvoření se obecně vypočítá dle vzorce: 

φ� � ln l�d, (3.1) 

kde: φ� je hlavní logaritmické přetvoření [-],  
 l� je délka osy [mm],  
 d je počáteční průměr kruhového elementu [mm].  

Logaritmické přetvoření v rovině plechu lze vypočítat podle následujících vzorců: 

φ� � ln l�d, (3.2) 

φ� � ln l�d. (3.3) 

Logaritmické přetvoření ve směru tloušťky se vypočítá ze zákona zachování objemu dle 
vzorce: φ� � �φ� � φ�. (3.4) 

Obr. 18 Možné přetvoření kružnicové sítě [21] 
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Pro vytvoření diagramu mezní tvářitelnosti je důležité pokrýt co nejvíce stavů přetvoření, 
které mohou nastat při výrobě součásti. Diagramy jsou vytvořeny na základě experimentů, které  
mohou poskytnout údaje pro vytvoření celého FLD, jeho části a nebo pouze bodu limitní křivky. 
Vybrané metody pro tvorbu FLD jsou specifikovány níže:  

 Tahová zkouška – spočívá v upnutí vzorku do čelistí zkušebního stroje a následného 
zatěžování tahem do porušení. Umožňuje získání části FLD, kde φ2 < 0. Pro získání 
různých stavů napjatosti jsou používány vzorky různých velikostí a tvarů, s vrubem nebo 
bez (obr. 19). 

 Hydraulické vyboulování – je metoda, při které je zkušební vzorek zatěžován dvouose. 
Její princip je ukázán na obr. 20. Vzorek je sevřen v tažnici a poté je deformován tlakem 
kapaliny až do porušení, kdy je získán bod limitní křivky. Hlavní výhodou této metody 
je absence tření. Nevýhodou je, že touto metodou lze získat pouze část FLD, kde φ2 > 0. 
Pro získání různých stavů napjatosti se mění geometrie tažnice z kruhového tvaru na 
eliptický. 

Obr. 20 Princip hydraulického vyboulování [3] 

Obr. 19  Zkušební vzorky pro tahovou zkoušku [3] 

 R = b            R = b/2        R = b/3          R = b/4        R = b/8 
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 Zkouška tažením – spočívá v tažení vzorku upnutého mezi tažnici a přidržovač kulovým 
tažníkem (obr. 21). Různé stavy napjatosti je možné vyvodit použitím zkušebních vzorků 
o rozdílných tloušťkách, různých maziv nebo tažníků s různými poloměry. 

 Zkouška dle Keelera – tkví v tažení vzorků do porušení, při použití tažníků s různými 
radii (obr. 22) k dosažení různých stavů napjatosti. Nevýhodou této metody je její velká 
pracnost a také to, že díky ní lze získat pouze část FLD, kde φ2 > 0.  

 zkouška dle Heckera – je zkouška, při které je vzorek tažen do porušení, ale je použit 
pouze jeden typ tažníku a vzorku. Rozdílných stavů napjatosti je dosaženo použitím 
různých mazadel, díky kterým je dosaženo rozdílných režimů tření. 

 Zkouška dle Nakajimy – spočívá v tažení obdélníkových vzorků s rozdílnou šířkou za 
použití polokulového tažníku, kruhové tažnice a přidržovače viz obr. 23 a). Změnou 
mazadla a šířky vzorku je dosaženo rozdílných stavů napjatosti. Dle normy ISO 12004 
je doporučená délka vzorku a �  0,25 ∙  průměr tažníku (obr. 23 b) a zaoblení rohů 
R = 20 až 30 mm. Průměr tažníku a tažice je doporučen 100 a 105 mm. Výhody této 
zkoušky jsou jednoduchý nástroj, jednoduchý tvar vzorku a to, že je komplexní, tudíž 
díky ní lze získat data pro vytvoření celého FLD. Nevýhodou je možnost zvlnění a chyb 
měření způsobených zakřivením tažníku. 

Obr. 21 Zkouška tažením [3] Obr. 22 Keelerův test - tvary tažníků [3] 
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Obr. 23 Zkouška dle Nakajimy [3] 

a) princip zkoušky b) geometrie vzorku 

� 
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Pro vytvoření diagramu mezní tvářitelnosti je potřeba znát hodnoty hlavních přetvoření, 
které se určují pomocí numerických simulací nebo metodou přetvoření sítí. Při použití metody 
přetvoření sítí lze použít různé způsoby vyhodnocování přetvoření sítě/vzorku:  

 Mylar – jedná se o nejjednodušší 
způsob měření. Je to ohebná páska 
se stupnicí (obr. 24), která se 
přikládá na povrch zkoumaného 
vzorku. Jelikož je tato metoda 
velice pracná a pomalá, tak byly 
vyvinuty automatické metody 
vyhodnocování přetvoření sítí. 
Jejich výhodou je i vyšší přesnost. 
Jedná se o produkty společností 
ASAME Technology (GPA 
a ASAME Target Model) a  GOM (Argus a  Aramis).  

 GPA – Grid Pattern Analyzer (obr. 25) je systém založený na analýze obrazu s ručním 
posuvem. Systém snímá jeden element sítě, následně ho vyhodnotí a vytvoří bod limitní 
křivky. Jeho výhodou je, že není náročný na vybavení (počítač + kamera) a že je snadno 
přenosný. Nevýhodou je zdlouhavé měření větších součástí.  

 ASAME Target Model (obr. 26) – umožňuje měřit přetvoření celého povrchu součásti 
na základě fotogrammetrie, kdy jsou vyžadovány dva nebo více snímků z různých úhlů 
pohledu, ze kterých je vytvořena 3D geometrie. Součástí snímku musí být tzv. 
photogrammetry target (v tomto případě se jedná o speciální krychli), který pomáhá určit 
směr a úhel, ze kterého byl snímek pořízen. Díky znalosti nedeformované sítě a 3D 
geometrie je vypočítáno přetvoření povrchu součásti.  

Obr. 24 Páska Mylar [22] 

Obr. 26 ASAME Target Model [24] 

Obr. 25 GPA – sonda a vyhodnocovací SW [23] 
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 Argus (obr. 27) a Aramis (obr. 28, obr. 29) – fungují na obdobném principu. Odlišností 
metody Aramis je, že nepoužívá žádné photogrammetry target, protože součást je 
snímána ze dvou kamer zároveň s jasně daným natočením a polohou. Další odlišností je, 
že se na zkoumaný objekt nenanáší pravidelná deformační síť, ale nanáší se nepravidelný 
obrazec. Nejčastěji se používají spreje. Nejprve je celá součást obarvena na bílo a poté 
je z větší vzdálenosti použit černý sprej, který vytvoří „kropenatý“ vzor. 

3.2 Diagramy mezní plasticity [17], [20], [21] 
Na rozdíl od FLD platí diagram mezní plastičnosti (obr. 30) pro plošné i objemové tváření. 

Je závislostí efektivní deformace na ukazateli napjatosti. 
Efektivní deformaci lze vypočítat dle vzorce:  

Ukazatel stavu napjatosti lze vypočítat 
například dle Kolmogorova ze vzorce: 

Data pro vytvoření mezní křivky, která 
odpovídá porušení, mohou být získána na 
základě zkoušky tahem, krutem a pěchovací zkoušky. 

φ ! � 2√3 ∙ $φ�� % φ�φ� % φ�� , (3.5) 

kde: φ ! je efektivní deformace [-]. 

Π' � σ� % σ� % σ�√3 ∙ σ ! , (3.6) 

kde: Π' je ukazatel stavu dle 
Kolmogorova [-], 

 σ� , σ� , σ� jsou hlavní napětí 
[MPa], 

 σ ! je efektivní napětí [MPa]. 

Obr. 28 Aramis [25] Obr. 29 Vzorek [26] 

Obr. 30 Diagram mezní plasticity [21] 

Obr. 27 Argus [27] 
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3.3 Limitní diagramy technologické tvářitelnosti  [15], [20], [29], [30] 
Limitní diagramy technologické tvářitelnosti (LDTT) nebo také diagramy mezní 

technologické tvářitelnosti (DMTT) nejsou obecné, jako tomu je u FLD, ale jsou vždy 
vytvářeny pro konkrétní technologickou operaci. Na jejich osy jsou vynášeny parametry 
výrobku. Křivky určují hranici mezi výrobkem s vadami nebo bez vad (nejčastěji trhliny 
a zvlnění). Výhodou těchto diagramů je možnost jejich použití už při samotné konstrukci 
součásti.  

V případě nekonvenčních technologií je vhodné používat procesní mapy, které můžeme 
považovat za speciální případ LDTT. Na osách procesních map jsou vyneseny parametry 
procesu. U hydroformování plechů se převážně používá uzavírací síla a tlak tvářecí kapaliny. 
Na obr. 31 je  procesní mapa hydroformování plechů vnitřním tlakem kapaliny, která je 
rozdělena na několik oblastí. Pro výrobu kvalitních výlisků bez vad je třeba se držet 
v takzvaném procesním okně, které je ohraničeno maximální uzavírací silou lisu (1), 
maximálním tlakem, při kterém ještě nedojde k porušení plechu (2) a křivkou těsnícího 
limitu (3). Procesní okno je 
dále rozděleno na dvě 
oblasti. Oblast tváření 
tlakem kapaliny vzniká 
v důsledku vysoké uzavírací 
síly, která v kombinaci 
s menším vnitřním tlakem 
brání vtahování materiálu 
z příruby do lisovnice. Při 
vhodném zvýšení tvářecího 
tlaku, snížením uzavírací 
síly nebo obojím je možné se 
dostat do oblasti tažení 
kombinované s tvářením 
tlakem kapaliny, při kterém 
není tok materiálu tolik 
brzděn. 

 

3.4 Teoretický výpočet [3], [12], [31] 
Teoretický výpočet je možný pouze v případě velice jednoduché geometrii dílce 

a jednoduchého stavu zatížení, jako tomu je u hydraulického vyboulování, je možné obecně 
určit vztahy mezi tvářecím tlakem, hlavními napětími 
a geometrií vzorku. Tento vztah (3.7) je založen na 
Laplaceově rovnici rovnováhy z membránové teorie 
(obr. 32), kdy je tloušťka malá vůči ostatním 
rozměrům a následujících zjednodušeních. Materiál je 
izotropní a nestlačitelný. Vnější tlak je zanedbatelný. 
Tvářený dílec je rotačně symetrický – poloměry 
zakřivení ρ� a ρ� jsou si rovny. 

p � 2 ∙ sρ ∙ σ+, (3.7) 

kde: p je aktivní tvářecí tlak [MPa], 
 s je tloušťka materiálu [mm], 
 ρ je poloměr zakřivení [mm], 
 σ+ napětí[MPa]. 

Obr. 32 Zatížení při vyboulování [31]  

Obr. 31 Procesní mapa hydroformování [15], [30] 
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3.5 Simulace [4], [12], [32], [33], [34], [35], [36] 
V oblasti inženýrských a matematických problémů jako je přenos tepla, proudění kapalin, 

akustická analýza, hromadná doprava, elektromagnetický potenciál, strukturní analýza nebo 
právě hydroformování existuje několik způsobů řešení. V dnešní době se velice často používá 
výpočtové modelování, které je následně experimentálně ověřeno (přetvoření sítí, tvrdost, 
výbrusy). Výpočtové modelování nabízí dva přístupy k řešení – analytické a numerické. 
Analytické řešení, které je přesné, je možné získat pouze pro jednoduchou geometrii, zatížení 
a materiálové vlastnosti, protože v případech se složitější geometrií, zatížením atd. jsou 
vyžadovány diferenciální rovnice, které nemusíme být schopni získat nebo jednoznačně vyřešit. 
Z tohoto důvodu je nutné používat numerické metody, které místo nekonečného počtu 
nekonečně malých prvků počítají s jejich konečnými rozměry. Jejich výsledky jsou pouze 
přibližné, ale pokud jsou správně provedeny, tak lze tyto výsledky považovat za technicky 
přijatelné. Nejznámější numerické metody, které jsou využívány v oblasti tváření jsou: 

 metoda SPH, 
 metoda hraničních prvků, 
 metoda konečných objemů, 
 metoda konečných prvků. 

O metodě konečných prvků (MKP, anglicky Finite Element Method - FEM), jejíž princip je 
znázorněn na obr. 33, lze prohlásit, že patří mezi nejuniverzálnější a nejrozšířenější numerické 
metody. Tato numerická metoda poskytuje přibližné hodnoty neznámých v diskrétních bodech  
kontinua. Proto je při modelování těleso rozděleno na ekvivalentní systém menších těles nebo 
jednotek (konečných prvků) propojených v bodech společných dvěma nebo více prvkům nebo 
hraničním liniím nebo povrchům.  

Tento proces se nazývá diskretizace. V MKP 
namísto řešení problému pro celé těleso v jedné 
operaci formulujeme rovnice pro každý konečný 
prvek a jejich kombinací obdržíme řešení pro 
celé těleso. 

Popis geometrie pro řešení úlohy MKP je 
velice důležitý a skládá se z několika kroků. 
Prvním z nich je definice základní geometrie. 
Jednou z možností je import dat vytvořených ve 
specializovaném CAD systému. Výhodou je 
možnost tvorby složitější geometrie, ale může 
docházet k problémům s kompatibilitou formátů. 
Nejčastěji používané univerzální formáty jsou: 
*.STEP, *.IGS, *STL. Další možností je tvorba 
geometrie přímo v simulačním softwaru. 

Počet prvků 

P
ře

sn
os

t 

Přesné řešení 

Řešení získané 
pomocí MKP 

Obr. 34 Přesnost výpočtu [36] 

Konečný prvek 

Obr. 33 Princip MKP [35] 

                  Uzel sítě Konečný prvek 

Zatížení 
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Druhým krokem je určení oblasti diskretizace – makroprvku. Na makroprvku lze vytvořit síť 
konečných prvků. Posledním krokem je samotná aplikace sítě konečných prvků. Prvky musí 
být dosatečně malé, aby bylo dosaženo požadované přenosti výsledku, ale s jejich počtem roste 
náročnost výpočtů. Od určitého počtu prvků už nenarůstá přesnost, ale pouze výpočtová 
náročnost (obr. 34).   

Existuje mnoho typů prvků, které lze pro MKP využít. Jejich použití závisí především na 
geometrii analyzovaného tělesa. Je možné je rozdělit podle různých kritérií například dle počtu 
uzlů a dimenzionality. 

 1D – prutové (nosníkové) prvky – vhodné pro nosníkové a rámové konstrukce, 
 2D – trojúhelníkové, čtyřúhelníkové (n-úhelníkové) prvky – používány pro řešení 

rovinných úloh, 
 3D – čtyřstěnné, pětistěnné, sestistěnné prvky – pro řešení úloh s komplikovanou 

geometrií a napjatostí. Speciálním typem jsou skořepinové (shell) prvky, které se 
používají pro tělesa s jedním výrazně menším rozměrem oproti ostatním (například 
plechy). 

Další možné dělení je na lineární (obr. 35) a nelineární prvky (obr. 36). Nelineární prvky 
lépe popisují danou geometrii a zvyšují přesnost řešení, ale současně také zvyšují náročnost 
výpočtů. 

 

Trojúhelníkový prvek 

Skořepinové prvky 
Čtyřúhelníkový prvek  

Prutový prvek 

Pětistěnné prvky 

Čtyřstěnný prvek Šestistěnný prvek 

Obr. 35 Základní typy lineárních prvků [4], [12] 

Trojúhelníkový prvek 

Skořepinové prvky 
Čtyřúhelníkový prvek  

Prutový prvek 

Pětistěnné prvky 

Čtyřstěnný prvek Šestistěnný prvek 

Obr. 36 Základní typy nelineárních prvků [4], [12] 
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3.5.1 Princip výpočtu MKP [4], [37], [38], [39], [40] 
Cílem MKP v oblasti tváření je vytvořit napěťovou analýzu sledovaného tělesa, na které 

působí okolní vlivy - určit deformaci a napjatosti. V obecném prostoru se jedná o celkem 15 
neznámých funkcí proměnných x, y a z: 

    • posuvy u, v, w, 
    • přetvoření  εx, εy, εz, γxy, γyz, γzx, 
    • napětí σx, σy, σz, τxy, τyz, τzx. 
Pro zjištění všech 15 neznámých je potřeba 15 rovnic. Jedná se o rovnice rovnováhy, 

geometrické rovnice, konstitutivní vztahy a okrajové podmínky. Existuje několik přístupů 
k řešení daného problému, které se dělí podle daných hledisek. Prvním hlediskem je 
matematická formulace problému. Jedná se o diferenciální (vytvoření soustavy diferenciálních 
rovnic) a variační přístup (hledání extrémní hodnoty energie daného tělesa). Dalším hlediskem 
je výběr nezávislých funkcí pružnosti. Neřeší se všech 15 funkcí současně, ale vzájemně se do 
sebe dosazují a eliminují se jednotlivé skupiny neznámých, dokud nezbude pouze jeden typ 
neznámých, které se nazývají nezávislé neznáme funkce. Dle nezávislých neznámých funkcí 
lze  přístup k řešení označovat za deformační (neznáme jsou složky posuvů), silový (neznámé 
jsou složky napětí) a smíšený (neznámé jsou složky posuvů i napětí). Posledním hlediskem je 
vlastní realizace řešení – analytické nebo numerické. Všechny zmíněné přístupy lze 
kombinovat (obr. 37), ale u MKP převládá variační formulace s deformačním přístupem 
a numerickým řešením.  

V tomto případě se využívá Lagrangeův variační princip. Tento princip říká, že mezi všemi 
funkcemi posuvů zachovávajících spojitost tělesa a splňujících geometrické okrajové 
podmínky, se realizují ty, které udílejí celkové potenciální energii Π stacionární hodnotu. 
Potenciální energii lze vyjádřit jako: 

 
Π = W – P, (3.8) 

kde: W je energie napjatosti tělesa,  
 P je potenciál vnějšího zatížení.  

Existují různé typy úloh – statické, dynamické, lineární a nelineární. Při dynamickcýh 
úlohách jsou na rozdíl od statických zahrnuty do výpočtu setrvačné účinky. Nelinearita úloh 
může být způsobena nelineárním materiálovým modelem, geometrií nebo kontaktem. 

Statické lineární úlohy jsou analýzy staticky zatížených konstrukcí a těles v elastické oblasti 
deformace.  

 
 

Obr. 37 Možné přístupy řešení  [4] 

diferenciální variační 

silová deformační smíšená 

analytické numerické 
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Jejich výpočetní předpis v maticovém tvaru je: , ∙ - � .,  (3.9) 

kde: K je globální matice tuhosti,  
 U je globální matice neznámých parametrů,  
 F je globální matice zatížení.  

Statické nelineární úlohy jsou analýzy staticky zatížených těles v oblasti plastické 
deformace. Jejich výpočetní předpis v maticovém tvaru je: 

 ,(-) ∙ - � ..  (3.10) 

Dynamické úlohy počítají se vlivem setrvačných sil a neznámé jsou funkcí polohy i času. 
Využívají se pro rychlé děje (balistika, crash testy, tváření výbuchem) a modální analýzu 
(určení vlastních tvarů a frekvencí). Jejich výpočetní předpis v maticovém tvaru je: 

 1 ∙ -2 % 3 ∙ -4 % , ∙ - � .(t),  (3.11) 

kde: M je globální matice hmotnosti,  
 C je globální matice tlumení,  
 -4  je matice rychlosti,  
 -2  je matice zrychlení.  

 
K řešení pohybové rovnice existují 2 přístupy, které se liší způsobem její časové integrace. 

Prvním z nich je implicitní algoritmus, ve kterém jsou neznámé v čase ti+1 získány z rovnice pro 
čas ti+1 a používá dopřednou diferenci. Explicitní algoritmus řeší neznáme v čase ti+1  a získává 
je z rovnice pro čas ti. Používá centrální diference. Srovnání obou přístupů je uvedeno v tab.  3.  

 

Tab.  3 Srovnání implicitního a explicitního algoritmu [4]. 
 Implicitní Explicitní 

Výhodné pro třídu problémů 

statické a „pomalejší“ 
dynamické úlohy s 

mírnějšími nelinearitami 
typu plasticity, rovinné a 
topologicky jednoduché 

prostorové sítě 

rychlé dynamické 
přechodové děje s výrazně 
nelineárním chováním typu 

borcení skořepin, rázová 
zatížení, velké prostorové 
úlohy s komplikovanou 

topologií. 

Charakter softwaru 
komplikovanější programy a 
komunikace s vnější pamětí 

jednoduchý kód, vše ve 
vnitřní paměti 

Časový krok větší (100x, 1000x) malý 
Popis kinematiky v rámci 

kroku 
velké rotace malé rotace 

Požadavky na paměť velké malé 
Stabilita nepodmíněná podmíněná 
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3.5.2 Materiálový model [3], [12], [21], [29], [41], [42], [43], [44], [45], [46]  
Pro přesný výpočet pomocí MKP softwaru je důležité vytvořit kvalitní materiálový model. 

Je třeba znát chemické složení, fyzikální vlastnosti, mikrostrukturu a hlavně mechanické 
vlastnosti materiálu. Mechanické vlastnosti lze stanovit matematickou aproximací nebo 
experimentálně. Nejčastěji používanou zkouškou pro jejich experimentální určení je jednoosá 
tahová zkouška. Její princip spočívá v upnutí zkušebního vzorku (obr. 38) do stroje 
a následnému jednoosému zatěžování vzorku tahem až do porušení. Výsledkem této zkoušky 
je křivka napětí – deformace (obr. 38) a další materiálové charakteristiky (mez kluzu, mez 
pevnosti, tažnost atd.). Diagram tahové zkoušky může představovat závislost smluvního napětí 
na poměrné deformaci (síla je vztažena na počáteční průřez vzorku), který je vhodný pro malé 
deformace. Další možností, která je vhodným vstupem do simulace, je závislost skutečného 
napětí na logaritmickém přetvoření. Stanovení této závislosti je náročnější na vybavení 
zkušebního stroje, protože je nutné měřit okamžitý průřez vzorku (síla je vztažena na okamžitý 
průřez vzorku).  

 

Obr. 38 Tahová zkouška [41] 

  nehomogenní pl. deformace homogenní plastická deformace 
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Případně je možné skutečné napětí a logaritmické přetvoření zjistit výpočtem ze smluvních 
hodnot napětí a deformace dle následujících vztahů:  

φ � ln(1 % ε), (3.12) 

kde: φ je logaritmické přetvoření [-],  
 ε je poměrné přetvoření [-].  

 

σ7 � σ ∙ ln(1 % ε), (3.13) 

kde: σ7 je skutečné napětí [MPa],  
 σ je smluvní napětí [MPa].  

Tyto vztahy platí pouze dokud nezačne na zkušebním vzorku vznikat krček – jednoosá 
napjatost se mění na trojosou.  

Po překročení meze kluzu přestává být závislost napětí – deformace lineární (přestává platit 
Hookeův zákon). Nelineární oblast (oblast plastické deformace) závislosti může být pro 
simulace a výpočty aproximována zjednodušenými materiálovými modely viz obr. 39.  

Reálný materiál nemá v různých směrech stejné mechanické vlastnosti – je anizotropní. 
U plechů je to způsobeno orientovanou strukturou, která vzniká při válcování. Tuto vlastnost je 
možné popsat plastickou a plošnou anizotropií. 

 Plastická (normálová) anizotropie vyjadřuje nerovnoměrnost mechanických vlastností 
v rovině plechu vztaženou k mechanickým vlastnostem v normálovém směru (směr 
tloušťky). Představuje odolnost plechu vůči ztenčení při tažení. Stanovuje se pomocí 
tahové zkoušky při 18 až 20 % prodloužení délky zkušebního vzorku. Koeficient 
plastické anizotropie se stanoví dle vzorce: 

r8 � φ9φ: � ln b<b�ln s<s�
, 

(3.14) 

kde: r8 je součinitel plastické anizotropie [-],  
 α je úhel vůči směru válcování [°],  
 φ9 je skutečné přetvoření ve směru šířky vzorku [-],  
 φ: je skutečné přetvoření ve směru tloušťky vzorku [-],  
 b< je počátečná šířka zkušebního vzorku [mm],  
 b� je šířka po provedení tahové zkoušky [mm],  
 s< je počátečná tloušťka zkušebního vzorku [mm],  
 s� je tloušťka po provedení tahové zkoušky [mm].  

Obr. 39 Materiálové modely [41] 
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Koeficient plastické anizotropie je závislý na poloze odebraného zkušebního vzorku 
vůči směru válcování (obr. 40), a proto se stanovuje souhrnný vliv součinitelů plastické 
anizotropie, který je vyjádřen střední hodnotou (váženým průměrem): 

 

r̅ � r< % 2 ∙ r?@ % rA<4 , (3.15) 

kde: r̅ střední hodnota plastické anizotropie [-],  
 r< součinitel plastické anizotropie ve směru válcování [-],  
 r?@ součinitel plastické anizotropie vzorku odebraného 

pod úhlem 45° vzhledem ke směru válcování [-], 
 

 rA< součinitel plastické anizotropie vzorku odebraného 
pod úhlem 90° vzhledem ke směru válcování [-]. 

 

   

 Plošná anizotropie vyjadřuje nerovnoměrnost mechanických vlastností pod různými 
úhly vztažených k mechanickým vlastnostem ve směru válcování. Pro zjištění hodnot se 
používají obdobné vzorky pro tahovou zkoušku jako u plošné anizotropie. Součinitel 
plošné anizotropie se počítá dle vzorce (3.16). V tomto vzorci je počítáno s mezí kluzu, 
ale je možné použít další materiálové charakteristiky jako je mez pevnosti, tažnost 
a podobně.   

 

CDEF,G � RI<,�(α) � RI<,�(0°)RI<,�(0°) , (3.16) 

kde: CDEF,G je součinitel plošné anizotropie pro smluvní mez kluzu [-], 

 RI<,� je smluvní mez kluzu [MPa],  
 α je úhel vůči směru válcování [°].  

 

Obr. 40 Orientace vzorků pro určení plastické anizotropie [21] 



32 
  

Anizotropii materiálu je třeba zohlednit při samotné simulaci. Existuje mnoho materiálových 
modelů (obr. 41): 

 Hill 1948, 
 Hill 1990, 
 Barlat 1989, 
 Barlat 2000, 
 Budiansky, 
 Vegter 2017, 
 Vegter – lite, 
 BBC 2000. 

Nejpoužívanějším a nejjednodušším modelem z výše uvedených je Hill 1948. Tento 
materiálový model představuje rozšíření podmínky plasticity HMH. Jeho výhodou je, že 
koeficienty Hillovy podmínky lze určit z experimentálně zjištěných součinitelů plastické 
anizotropie r<,  r?@ a  rA<. Podmínku plasticity Hill 1948 lze vyjádřit dle vzorce 3.17. 

 

σ7K�LL �  M12 NFPσQ � σRS� % G(σR � σU)� % HPσU � σQS� % 2LτQR� % 2MτUR� % 2NτUQ�[ , (3.17) 

kde: σ� je hlavní normálové napětí [MPa],  
 τ�\ je hlavní smykové napětí [MPa],  
 F, G, H, L, M, N jsou koeficienty Hillovy podmínky [-].  

Obr. 41 Materiálové modely pro ocel DC01 [46] 
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Další hojně používané 
materiálové modely jsou 
Vegter a Vegrter lite. Tyto 
modely jsou velice 
dobrým kompromisem 
mezi přesností 
a náročností 
materiálových zkoušek. 
Pro sestavení 
materiálového modelu 
Vegter je potřeba provést 
zkoušku střihem, zkoušku 
tahem, zkoušku tahem za 
stavu rovinného 
přetvoření a dvouosou 
zkoušku tahem. 
Dvouosou zkoušku tahem 
lze nahradit zkouškou 
tlakem nebo zkouškou 
hydraulickým vyboulováním s měřením přetvoření pomocí systému Aramis (obr. 42). Celkový 
počet potřebných zkoušek je 9 a je z nich získáno 17 parametrů. Díky těmto zkouškám jsou 
získány výchozí body, ze kterých je pomocí Bézierovy interpolace sestaven celý materiálový 
model (obr. 43). Jistým zjednodušením je Vegter – lite, který vyžaduje pouze 8 parametrů 
získaných ze 4 materiálových zkoušek (dvouosá zkouška tahem a tahové zkoušky vzorků 
odebraných ve směrech 0°, 45° a 90° vůči směru válcování).  
  

Obr. 42 Hydraulické vyboulování [44] 

Systém  
  Aramis 

Tažnice 

Přidržovač 

Vzorek 

Obr. 43 Vegter – materiálové zkoušky [44] 
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3.5.3 MKP software [3], [4], [12], [47] 
Existuje celá řada softwarů využívajících metodu konečných prvků, které je možné použít 

pro simulaci technologických procesů. Je možné je rozdělit podle různých hledisek (výpočetní 
algoritmus, možnost provedených analýz atd.). Z hlediska jejich použití se rozdělují na: 

 univerzální, 
 specializované. 

Mezi univerzální software patří například ANSYS, Abaqus a LS-DYNA. Lze je používat 
nejenom pro analýzu technologických procesů, ale obecně pro veškeré inženýrské problémy. 
Mají větší možnosti nastavení, ale jejich nevýhodou je větší složitost ovládání oproti 
specializovaným softwarům a také absence pokročilých nástrojů tvářecích analýz. 

Specializované softwary se zabývají pouze jednou technologií a jejich ovládání bývá 
jednodušší. V oblasti plošného tváření se jedná například o AutoForm, DYNAFORM       
a PAM-STAMP. Mezi jejich požadované výstupy patří: 

 průběh napětí a deformace tvářené součásti, 
 analýza tloušťky, 
 velikost odpružení, 
 průběh síly působící na lisovník a přidržovač, 
 kriticky zatížená místa na nástroji, 
 vytvoření limitních diagramů. 

Pro tuto práci bude použit PAM-STAMP od společnosti ESI Group. Analýzu tvářeného dílce 
vytvořenou tímto programem (konkrétně se jedná o FLD) je možné vidět na obr. 44. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 44  FLD vytvořené v softwaru PAM-STAMP [47] 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST [48] 
Řešená součást je speciální typ sendvičového panelu, který se skládá ze dvou plechů stejné 

tloušťky (1 mm). Oba kruhové přístřihy mají stejný průměr 168 mm. Materiálem pro zhotovení 
přístřihů je ocel DC01, která je vhodná pro tváření za studena a také je dobře svařitelná. Tvarová 
složitost výsledné součásti (obr. 45) znemožňuje výrobu za použití pouze technologie tváření, 
ale je třeba také použít řezání laserem, svařování laserem a termální vrtání. Výrobní postup se 
skládá z pěti základních kroků: 

1. výroba dvou kruhových přístřihů o průměru 168 mm pomocí technologie řezání 
laserem, 

2. výroba přívodu tvářecí kapaliny do jednoho z plechů, 
3. svaření obou plechů průvarem (po obvodu), 
4. lisování – tažení, 
5. lisování – paralelní hydroformování polotovaru v dutině nástroje, která vznikla 

malým vysunutím tažníku.  

Pro zhotovení přívodu tvářecí kapaliny byla použita technologie termálního vrtání – 
Flowdrill (obr. 46), která přináší řadu výhod oproti konvenčnímu řešení (tvorba otvoru, do 
kterého je přivařena nebo připájena příruba).  

Hlavní výhodou je vytvoření lemu se závitem (obr. 47), který je robustní a dobře snáší 
vysoké tahové zatížení. Řezání a svařování pomocí laseru bylo zajištěno Ústavem přístrojové 
techniky AV ČR. 
  

Obr. 46 Princip technologie Flowdrill [48] 
Obr. 47 Detail závitu G1/2" 

Obr. 45 Geometrie součásti – řez 

lem se závitem 

obvodový svar 
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Lisování dílce je rozděleno na dva kroky. V prvním kroku se jedná o tažení dvojitého plechu, 
kdy sjíždí beran lisu dolů, a tím je polotovar tažen (obr. 48). Poté je potřeba vytvořit místo pro 
pohyb tažníku, a proto beran lisu odjíždí o určitou vzdálenost (cca 4 mm) nahoru.  

Druhou fází je samotné paralelní hydroformování, kdy hydraulický agregát napouští tvářecí 
médium do nástroje. Následkem toho je vznik dutiny mezi plechy a současně se tažník vysouvá 
směrem vzhůru (obr. 49). Tažník se vysouvá do té doby, než dojde ke kontaktu vrchní části 
s beranem lisu. V tuto chvíli hydraulický lis slouží jako podpora a zabraňuje dalšímu vysouvání 
tažníku.  

Obr. 49 Paralelní hydroformování – řez 

Kapalina 

Obr. 48 Tažení – řez 
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4.1 Experiment [12] 
 Pro experiment byl použit jednočinný hydraulický lis CBJ 500-6, který byl doplněn 

o hydraulický agregát. Uspořádání hydroformovacího zařízení je patrné z obr. 50.  

 
Přívod tvářecího média je realizován přes lem s vnitřním závitem G1/2". Do polotovaru je 

zašroubován přívod kapaliny (obr. 51 a), který je v horní části vybaven rychlospojkou pro 
snadné a rychlé napojení na hydraulický agregát. Dolní část se závitem je kalena a její detail je 
ukázán na obr. 51 b). 

Před samotným lisováním bylo třeba sestavit nástroj. Schéma nástroje je v příloze 1. Prvním 
krokem je založení polotovaru do tažnice (obr. 52 a). Poté byl tažník usazen na polotovar 
(obr. 52 b) a k polotovaru přišroubována dolní část přívodu kapaliny. Toto spojení je velice 
důležité pro těsnost celého systému. Dalším krokem bylo nasazení a přišroubování přidržovače 
k tažnici/lisovnici pomocí pneumatického utahováku a 16-ti šroubů M10 (obr. 52 c). Nakonec 
byl na tažník nasazen distanční kroužek a horní část tažníku s horní částí přívodu tlakové 
kapaliny a tím byl nástroj zkompletován (obr. 52 d). 

→ 
hydraulický lis 

CBJ 500-6 

←  hydraulický agregát 

Obr. 50 Uspořádání hydroformovacího zařízení 

nástroj → 

Obr. 51 Přívod kapaliny 

rychlospojka závit 

a) přívod kapaliny b) Detail závitu 
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 Při paralelním hydroformování dílce bylo dosaženo maximálního tlaku 30,4 MPa, než došlo 
k úniku tvářecí kapaliny, který znemožnil další zvyšování tlaku. Výsledný dílec byl vylisován 
bez zvlnění a dalších vad jak v horní (obr. 53 a), tak i ve spodní části (obr. 53 b). 

Obr. 52 Složení nástroje 

a) založení polotovaru b) nasazení tažníku 

c) nasazení přidržovače d) kompletní nástroj 

Obr. 53 Vylisovaná součást 

a) pohled na horní část b) pohled na spodní část 
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Dalším krokem bylo rozřezání výlisku na metalografické pile, aby bylo možné provést 
analýzu ztenčení, respektive zjištění průběhu tloušťky. Celkem bylo vytvořeno 6 vzorků – 
3 z horní a 3 ze spodní části. Vzorky byly odebírány po 45° (obr. 54), protože u materiálu 
polotovaru nebyl znám směr válcování. Zprůměrováním naměřených hodnot je možné do jisté 
míry eliminivat vliv anizotropie a následně srovnat se simulací.  

Měření probíhalo za pomoci 
digitálního hrotového 
mikrometru (obr. 55), jehož 
parametry jsou uvedeny 
v tab.  4. Měřilo se od kraje 
vzorku (směrem ke středu) 
s krokem 2 mm. Tato velikost 
kroku by měla zajistit dostatečně 
podrobný průběh tloušťky. 
Kompletní naměřené hodnoty 
jsou uvedeny v příloze 2.  

Tab.  4 Parametry digitálního hrotového mikrometru. 
Parametr Hodnota Jednotky 

Měřící rozsah 0 až 25 mm 
Rozlišení 0,001 mm 

Měřící síla 3 až 8 N 

Obr. 55 Digitální hrotový mikrometr 

Vzorky z horní části Vzorky ze spodní části 

Směr  
měření 

Obr. 54 Odebrání vzorků pro měření tloušťky 
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Průběh tloušťky v horní části je zobrazen v grafu na obr. 56. Experimentální měření jsou 
vykreslena modře, šedě a žlutě. Zprůměrovaný průběh je vykreslen zelenou barvou. Tloušťka 
směrem od okraje klesá z hodnoty 0,987 mm (maximum tloušťky) až do vzdálenosti zhruba 
20 mm. Tato vzdálenost odpovídá místu, kde se nachází rádius. Tloušťka skokově roste 
z 0,965 mm na 0,981 mm. Náhlý nárůst tloušťky nejspíše odpovídá místu, kde při paralelním 
hydroformování začíná působit jak tah, tak i tlak. Dále tloušťka pozvolna klesá do minimální 
hodnoty 0,900 mm ve vzdálenosti 68 mm od okraje součásti. To je způsobeno první operací – 
tažením. Od tohoto bodu znovu tloušťka roste. Jedná se o oblast plochého čela tažníku. 

Obr. 57 ukazuje průběh tloušťky stěny ve spodní části. Experimentální měření jsou 
vykreslena modře, šedě a žlutě. Zprůměrovaný průběh je vykreslen zelenou barvou. Ve spodní 
části výlisku se tloušťka od okraje směrem ke středu snižuje. Maximální hodnoty 0,984 mm 
nabývá na úplném okraji a minimální hodnoty 0,804 mm zhruba 10 mm od středu součásti. 
Poté dochází k mírnému nárůstu až na hodnotu 0,814 mm. To je způsobeno tažením plochým 
čelem tažníku, kdy nedochází k tak významnému ztenčení jako na zaoblené části tažníku.  
Následným působením tlaku kapaliny je tvářena pouze oblast pod rovným čelem. Tímto 
dochází k dalšímu ztenčení stěny výlisku, které však není tak výrazné jako v oblasti tažené 
zaoblenou částí tažníku.  
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Obr. 56 Průběh tloušťky horní části 
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Při výrobě přívodu kapaliny pomocí technologie Flowdrill je okolní materiál tepelně 
ovlivněn. Aby bylo možné vyloučit významné negativní tepelné ovlivnění materiálu 
a simulovat pouze plošné tváření, byla na vzorku z horní části s označením 0° měřena tvrdost 
HV 3. Měření probíhalo v 7 bodech vzdálených od sebe 1 mm. Makrosnímek vzorku 
s ukázanou polohou prvního bodu měření je zobrazen na obr. 58. Tvrdost byla měřena 
tvrdoměrem ZWICK 3212 s CCD kamerou (obr. 59). 
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Obr. 57 Průběh tloušťky spodní části 

Obr. 58 Makrosnímek testovaného vzorku 

1,0 mm 

Zvětšení: 39,2 x 

1. bod měření 

Obr. 59 Tvrdoměr ZWICK 3212 [12] 
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 Závislost zjištěné tvrdosti na vzdálenosti od vyhrdlení vzorku je zobrazena na obr. 60. Je 
z něj patrné, že materiál nebyl významně tepelně ovlivněn, protože tvrdost se vzdáleností od 
zdroje tepla stoupá. Pokud by byl materiál negativně tepelně ovlivněn, potom by tvrdost spíše 
klesala. Tvrdost roste přibližně o 15 HV 3 až ve vzdálenosti 4 mm od prvního bodu měření. 
Jedná se o konec ploché části, která není téměř tvářena, a proto nedochází k tak velkému 
zpevnění a nárůstu tvrdosti, jako je tomu v oblasti zaobleného tažníku. 

4.2 Materiálový model pro simulaci [49] 
Materiálový model oceli DC01 byl vytvořen v rámci předchozí práce na projektu „Vývoj 

technologie výroby sendvičových prostorových panelů s využitím laserového svařování 
a hydroformování (FSI-S-17-4344)“ a to konkrétně v diplomové práci „Výroba dílce 
hydroformováním a její optimalizace“ [49]. Tvorba materiálového modelu probíhala za pomoci 
programu ESI MAT-WIZARD, který pro vytvoření sady materiálových modelů a predikci FLC 
potřebuje následující vstupy: součinitele plastické anizotropie (pro 0°, 45° a 90° vůči směru 
lisování), součinitele plošné anizotropie (pro 0°, 45° a 90° vůči směru lisování), exponent m 
(pro ocel m = 6), váhové faktory wps a wsh (pro ocel wps = wsh = 0,666), počáteční tloušťku 
polotovaru, modul pružnosti v tahu (pro ocel DC01 E = 210 000 MPa), tloušťku vzorku při 
zkoušce tahem, tažnost, tažnost při maximálním zatížení, mez pevnosti, mez kluzu.  

První materiálovou zkouškou pro zjištění potřebných vstupů byla tahová zkouška, která 
probíhala na zkušebním stroji ZD40 ovládaného řídící jednotkou EDC 60. Pro tahovou zkoušku 
byly použity ploché vzorky, jejichž geometrie je na obr. 61.  

Obr. 61 Vzorek pro tahovou zkoušku [49] 
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Obr. 60 Průběh tvrdosti 
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 Celkem bylo testováno 5 vzorků. Výstupem byla závislost mezi smluvním napětím 
a poměrnou deformací. Naměřené hodnoty z tahové zkoušky jsou v tab.  5.  

 

Tab.  5 Naměřené hodnoty z tahové zkoušky do přetrhnutí vzorku [49]. 

Vzorek s0 

[mm] 
b0 

[mm] 
L0 

[mm] 
Lu 

[mm] 
Rp0,2 

[MPa] 
Rm 

[MPa] 
A100 

[%] 

I 0,975 24,94 100 134,5 245,97 360,72 34,5 

II 0,972 24,99 100 135,0 241,60 359,21 35,0 

III 0,965 24,98 100 134,0 234,84 357,45 34,0 

IV 0,990 24,96 100 135,0 254,25 362,61 35,0 

V 0,991 25,05 100 135,0 240,93 357,01 35,0 
 

Jako vstup do simulace je potřeba použít závislost skutečného napětí na skutečné deformaci, 
a proto bylo nutné přepočítat smluvní diagram napětí – deformace na diagram skutečného 
napětí a skutečné deformace. Pro zpřesnění byl tento diagram vytvořen z průměrných hodnot 
skutečného napětí a skutečné deformace jednotlivých vzorků (obr. 62).  

 
Další materiálovou zkouškou bylo třeba zjistit součinitele plastické a plošné anizotropie. 

Opět byla použita tahová zkouška, při které bylo testováno 15 vzorků (5 vzorků pro každý směr 
vůči směru válcování). Zatěžování vzorků probíhalo, dokud poměrné prodloužení nedosáhlo 
hodnoty 20 %. Pro každý směr byly vypočteny hodnoty součinitelů dle vztahů (3.15) a (3.16) 
a ty byly posléze zprůměrovány. Výsledné hodnoty jsou v tab.  6. 

 

Tab.  6 Hodnoty součinitelů plastické a plošné anizotropie oceli DC01 [49]. 
  Směr 0° Směr 45° Směr 90° 

Před zkouškou 
tloušťka s0 [mm] 0,987 0,991 0,977 

šířka s0 [mm] 24,972 25,003 25,012 

Po zkoušce 
tloušťka s1 [mm] 0,944 0,936 0,953 

šířka s1 [mm] 22,698 23,004 22,649 
Součinitele plastické anizotropie [-] 1,651 1,295 1,883 
Součinitele plošné anizotropie [-] 1,000 1,883 1,022 

Polynomická trendová spojnice 

Skutečná závislost z průměrných hodnot 

Obr. 62 Diagram skutečné napětí – skutečná deformace oceli DC01 [49] 
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 Grafická závislost součinitele plošné anizotropie je zobrazena na obr. 63. 

 

Tímto byly zjištěny všechny potřebné parametry, které jsou shrnuty v tab.  7, pro vytvoření 
materiálových modelů (obr. 64) a predikce FLC (obr. 65).  

 

Tab.  7 Parametry pro predikci FLC pomocí ESI MAT-WIZARD pro ocel DC01 [49]. 
Parametr Označení Hodnota 
Tloušťka tvářeného polotovaru h0 [mm] 1,0 
Modul pružnosti v tahu E [MPa] 210 000 
Tloušťka vzorku při zkoušce tahem s0 [mm] 0,999 
Tažnost A100 [%] 34,5 
Tažnost při max. zatížení Ag [%] 22,0 
Pevnost v tahu Rm [MPa] 359,4 
Smluvní mez kluzu Rp0,2 [MPa] 245,3 

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5

σ 2
/σ

k
[-

]

σ1/σk [-]

Hill_48

Hill_90

Barlat_89

Vegter_Lite

Obr. 64 Porovnání různých materiálových modelů pro ocel DC01 [49] 

Obr. 63 Grafická závislost součinitele plošné anizotropie na směru odebrání vzorku [49] 
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4.3  Srovnání simulace s experimentem 
Pro srovnání simulace s experimenty byly použity následující materiálové modely: 

 Hill 48, 
 Hill 90, 
 Vegter – lite, 
 Barlat 89, 
 Izotropní materiálový model (dále uváděn jako ISO). 

Geometrický model použitý v simulaci uvádí obr. 66. Všechny části nástroje byly 
definovány jako ideálně tuhá tělesa. Síla na přidržovači byla 70 kN. Jelikož byl tvářen 
polotovar, jehož tloušťka je malá vůči ostatním rozměrům, tak byly použity skořepinové prvky.  
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Obr. 65 Predikce FLC pro ocel DC01 [49] 

Obr. 66 Geometrický model nástroje a polotovaru – řez 

tažník přidržovač 

polotovar 
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Zatěžování součásti tvářecím médiem bylo definováno jako tlak, kterým působil normálově 
na jednotlivé elementy konečnoprvkové sítě. Délka hrany prvku byla nastavena na 1 mm. Tlak 
narůstal lineárně od 0 MPa až do 30,4 MPa. Hodnota součinitele tření mezi polotovarem 
a nástrojem byla 0,12. Aby bylo možné tvářet plechy, které leží na sobě, bylo nutné vytvořit 
kontakt mezi nimi (selfcontact). Bez tohoto nastavení by nebylo možné provést simulaci, 
protože by se plechy zabořily do sebe. Na základě těchto předpokladů proběhla numerická 
simulace v simulačním softwaru PAM-STAMP. 

Pro optimalizaci výroby a analýzu tváření bylo potřeba vybrat materiálový model, který 
nejlépe odpovídá provedenému experimentu. Jelikož u materiálu, ze kterého byly zhotoveny 
polotovary, nebylo možné zjisti směr válcování, tak stejně jako při zjišťování tloušťky reálného 
výrobku byly vybrány 3 řezy (0°, 45° a 90° vůči směru lisování), ze kterých se vyhodnocovala 
tloušťka. Kompletní průběhy tloušťky ve všech směrech a pro všechny materiálové modely 
jsou k nalezení v příloze 3. Výsledná data byla poté zprůměrována. Průběh tloušťky 
simulovaných součástí dle jednotlivých materiálových modelů  ve srovnání s experimentem je 
ukázán v grafech na obr. 67 a na obr. 68. Průběh tloušťky v horní části je patrný z obr. 67. 
Zprůměrované experimentální měření je vykresleno modře.  

 
Obr. 67 Srovnání průběhů tloušťky v horní části 
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Obdobným způsobem byla zpracována změna tloušťky vzorku v závislosti na měřené 
délce i pro spodní část tvářeného tělesa. Průběh tloušťky ve spodní části je vidět na obr. 68. 
Zprůměrované experimentální měření je vykresleno modře.  

Obr. 68 Srovnání průběhů tloušťky ve spodní části 

Prvním kritériem pro vybrání nejvhodnějšího materiálového modelu byla maximální 
absolutní procentuální odchylka v každém bodě měření (celkem 40 míst pro horní a spodní 
část), kde měření představuje 100 %. Jako hranice technické přijatelnosti byla stanovena 
hodnota 10 %. Jak je vidět z tab.  8, tak toto kritérium nesplňuje izotropní model (v tabulce 
označen ISO) a Barlat 89. Kompletní tabulka s odchylkami ve všech bodech je k nalezení 
v příloze 4. 

 

Tab.  8 Maximální odchylky. 
 Maximální odchylka 
 Horní část [%] Spodní část [%] 

ISO 17,630 4,461 
Hill 48 6,458 7,774 
Hill 90 4,547 8,630 

Vegter – Lite 7,909 6,493 
Barlat 89 10,514 3,199 
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Druhým kritériem byl součet odchylek pro danou část (tab.  9). Pro horní část vyšla nejlépe 
simulace s materiálovým modelem Hill 90 a pro spodní část Barlat 89.  

 

Tab.  9 Součet odchylek. 
 Součet odchylek 
 Horní část [%] Spodní část [%] 

ISO 256,95 86,06 
Hill 48 71,81 158,74 
Hill 90 54,29 175,10 

Vegter – Lite 89,75 124,39 
Barlat 89 141,44 63,10 

 

Na spodní část působí pouze tah, a proto u ní nehrozí ztráta stability jako v horní části. Proto 
byl materiálový model vybírán dle výsledků v horní části. Pro analýzu tváření a následnou 
optimalizaci byl zvolen materiálový model Hill 90, protože dosahoval nejlepších výsledků 
v horní části výlisku, ve které se střídá tah s tlakem. 

Průběh tloušťky v horní části (simulace Hill 90) je zobrazen na obr. 69. Jednotlivé řezy jsou 
vykresleny fialově, zeleně a oranžově. Zprůměrovaný průběh je vykreslen modrou barvou. 
Tloušťka směrem od okraje klesá z hodnoty 1,034 mm (maximum tloušťky) až do vzdálenosti 
zhruba 18 mm. Tato vzdálenost odpovídá místu, kde se nachází rádius. Tloušťka roste 
z 0,977 mm na 0,999 mm. Nárůst tloušťky nejspíše odpovídá místu, kde při paralelním 
hydroformování začíná působit jak tah, tak i tlak. Dále tloušťka pozvolna klesá do minimální 
hodnoty 0,885 mm ve vzdálenosti 70 mm od okraje součásti. To je způsobeno první operací – 
tažením. Od tohoto bodu znovu tloušťka roste. Jedná se o oblast plochého čela tažníku.  
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Obr. 69 Průběh tloušťky horní části – Hill 90 
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Obr. 70 ukazuje průběh tloušťky stěny ve spodní části (simulace Hill 90). Jednotlivé řezy 
jsou vykresleny fialově, zeleně a oranžově. Zprůměrovaný průběh je vykreslen modrou barvou. 
Ve spodní části výlisku se tloušťka od kraje směrem ke středu snižuje. Maximální hodnoty 
0,998 mm nabývá na úplném okraji a minimální hodnoty 0,869 mm zhruba 10 mm od středu 
součásti. Poté dochází k mírnému nárůstu až na hodnotu 0,875 mm. To je způsobeno tažením 
plochým čelem tažníku, kdy nedochází k tak významnému ztenčení jako na zaoblené části 
tažníku.  Následným působením tlaku kapaliny je tvářena pouze oblast pod rovným čelem. 
Tímto dochází k dalšímu ztenčení stěny výlisku, které však není tak výrazné jako v oblasti 
tažené zaoblenou částí tažníku.  

Z výše uvedených faktů je možné konstatovat, že průběhy hodnot odpovídají s určitou 
technicky akceptovatelnou odchylkou naměřeným hodnotám na reálné součásti (obr. 56 
a obr. 57). Proto je možné přijmout simulaci za akceptovatelnou. Na následujících stranách jsou 
ukázány a okomentovány jednotlivé výstupy ze simulace, které byly vytvořeny zvláště pro 
technologickou operaci tažení a pro paralelní hydroformování.   
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Obr. 70 Průběh tloušťky spodní části – Hill 90 
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Průběh tloušťky polotovaru vstupujícího do simulace je vidět na obr. 71.  

 
Důležitou informací je průběh tloušťky součásti. Na obr. 72 je ukázán průběh tloušťky 

v polovině procesu tažení. Minimální tloušťka 0,905 mm je ve střední části dílce a maximální 
tloušťka 1,063 mm je na okraji.  

 
Průběh tloušťky po dokončení první operace je zobrazen na obr. 74. Místa s maximální 

a minimální tloušťkou jsou podobná jako v polovině procesu. Jejich hodnoty jsou 0,884 mm 
a 1,112 mm. 

Obr. 71 Průběh tloušťky polotovaru – řez 

Tloušťka [mm]  

Obr. 72 Tloušťka – 50 % operace 1 – tažení 

Tloušťka [mm] 
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Diagram mezní tvářitelnosti (FLD) pro první operaci – tažení je na obr. 73, zobrazuje 
hodnoty logaritmických přetvoření dílce. Z tohoto obrázku je patrné, že všechny body jsou 
bezpečně pod FLC (limitní křivka porušení) a také, že zůstává velká zásoba tvářitelnosti pro 
další operaci. 

Obr. 73 FLD operace 1 – tažení 

��a�b  

��a�b  

FLC 

Obr. 74 Tloušťka – konec operace 1 – tažení 

Tloušťka [mm] 
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Na obr. 75 je zobrazeno rozložení bodů z předchozího obrázku (obr. 73) na tvářeném dílci 
po první operaci. Stupnice rozlišuje jednotlivé intervaly vzdálenosti od FLC. Maximem je             
-0,188, které se nachází v oblasti tvářené zaoblenou částí tažníku. Minimem je -0,375, které je 
na úplném okraji výlisku. 

 
Plastické přetvoření dílce je možné vidět na obr. 76. Nejvyšších hodnot dosahuje v místě 

rádia na tažnici a nabývá hodnoty 0,220. Nejmenší hodnota plastického přetvoření je v místě 
přívodu kapaliny. Tato oblast není tvářena, což je také potvrzeno nulovou hodnotou plastického 
přetvoření. 

Obr. 75 Vzdálenost od FLC operace 1 – tažení – řez 

Vzdálenost od FLC [-] 

Obr. 76 Plastické přetvoření po operaci 1 – tažení – řez 

Plastické přetvoření [-] 
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Geometrie nástroje v softwaru PAM-STAMP mezi operací tažení a hydroformováním je 
vidět na obr. 77. 

 
Průběh tloušťky v polovině druhé operace (paralelní hydroformování) je ukázán na obr. 78. 

Minimální tloušťka 0,869 mm je ve střední části dílce a maximální tloušťka 1,158 mm je na 
okraji dílce.  

Průběh tloušťky po dokončení druhé operace je zobrazen na obr. 79. Místa s maximální 
a minimální tloušťkou jsou podobná jako v polovině procesu. Jejich hodnoty jsou 0,867 mm 
a 1,158 mm. Nárůst tloušťky na okraji je způsoben tlakovým zatížením horní části při 
hydroformování. 

Tloušťka [mm] 

Obr. 78 Tloušťka – 50 % operace 2 – paralelní hydroformování – řez 

Obr. 77 Nástroje mezi první a druhou operací – řez 
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Diagram mezní tvářitelnosti (FLD) je na obr. 80, který zobrazuje hodnoty logaritmických 
přetvoření dílce. Z tohoto obrázku je patrné, že všechny body jsou bezpečné pod FLC (limitní 
křivka porušení) a také stále zůstává velká zásoba tvářitelnosti. 

 

Obr. 79 Tloušťka – konec operace 2 – paralelní hydroformování – řez 

Tloušťka [mm] 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,1 

-0,1 

-0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,1 
0,0 ��a�b  

��a�b  

Obr. 80 FLD operace 2 – paralelní hydroformování 
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Na obr. 81 je vidět rozložení bodů z předchozího obrázku (obr. 80) na tvářeném dílci po 
druhé operaci. Stupnice rozlišuje jednotlivé intervaly vzdálenosti od FLC. Maximem je -0,184, 
které se nachází ve stejných místech jako u předchozí operace. Její hodnota je vyšší pouze 
o 0,04 (je blíže FLC). Minimem je -0,424, které je na samotném okraji výlisku. 

Plastické přetvoření dílce je možné vidět na  obr. 82. Nejvyšších hodnot dosahuje v místě 
přechodu mezi přidržovačem a tažníkem. Nabývá hodnoty 0,318. Nejmenší hodnota 
plastického přetvoření je v místě přívodu kapaliny. Tato oblast není téměř tvářena, což je také 
potvrzeno nízkou hodnotou plastického přetvoření (0,014). 

Plastické přetvoření [-] 

Obr. 82 Plastické přetvoření po operaci 2 – paralelní hydroformování – řez 

Vzdálenost od FLC [-] 

Obr. 81 Vzdálenost od FLC operace 2 – paralelní hydroformování – řez 
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Poslední provedenou analýzou bylo určení odpružení po virtuálním vyjmutí z nástroje, které 
je možné vidět na obr. 83. Z obrázku je zřejmé, že maximální odpružení v horní části (obr. 83 a) 
je menší než ve spodní části (obr. 83 b). Maximální odpružení 0,227 mm je ve středu dílce ve 
spodní části. Lze tedy konstatovat, že odpružení po hydroformování dílce je minimální.  

a) horní část 

b) spodní část 
Obr. 83 Odpružení po vyjmutí z nástroje 

Odpružení [mm] 
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4.4 Optimalizace  
Vytvořením odpovídající simulace celého procesu výroby a ověřením její správnosti bylo 

možné přistoupit k optimalizaci. Předmětem optimalizace bylo zvyšování maximální 
vzdálenosti mezi plechy (obr. 84).  

Se zvětšující se vzdáleností bylo nutné zjistit minimální tlak tvářecí kapaliny, který je nutný 
pro vylisování výrobku bez vad. Hodnoty této vzdálenosti a potřebné lisovací tlaky jsou 
v tab.  10. V této tabulce je červeně vyznačena hodnota největší vzdálenosti mezi plechy 
6,3 mm, která odpovídá provedenému experimentu.  

 

Tab.  10 Optimalizace. 
Největší vzdálenost mezi plechy h [mm] 2,2 4,2 5,8 6,3 6,6 10,3 

Tlak kapaliny p [MPa] 15 15,2 17,8 20,6 22,5 42,3 
 

Grafická závislost mezi nutným tvářecím tlakem a největší vzdáleností mezi plechy je 
zobrazena na obr. 85.  Je z ní patrné, že se zvětšující se vzdáleností mezi plechy je potřeba větší 
tvářecí tlak. Tato závislost je téměř exponenciální. 
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Obr. 85 Závislost nutný tvářecí tlak – největší vzdálenost mezi plechy 

Maximální vzdálenost 
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Obr. 84 Maximální vzdálenost mezi plechy 
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Simulace ukázala, že potřebný tlak tvářecí kapaliny pro vylisování experimentálního dílce 
je 20,6 MPa (při experimentu bylo dosaženo tlaku 30,4 MPa, což se v rámci výsledků simulace 
jeví jako předimenzovaná hodnota). Z obr. 86 je patrné, že rozdíl ve vzdálenosti od FLC je mezi 
tlakem kapaliny 20,6 MPa (obr. 86 a) a 30,4 MPa (obr. 86 b) minimální. 
 

  

a) tlak tvářecí kapaliny 20,6 MPa 

Vzdálenost od FLC [-] 

Vzdálenost od FLC [-] 

b) tlak tvářecí kapaliny 30,4 MPa 

Obr. 86 Srovnání vzdálenosti od FLC 
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5 ZÁVĚRY 
Práce předkládá analýzu a optimalizaci výroby dílce pomocí technologie paralelního 

hydroformování, která byla řešena v rámci projektu „Vývoj technologie výroby sendvičových 
prostorových panelů s využitím laserového svařování a hydroformování (FSI-S-17-4344)“. 
Jako polotovar slouží dva kruhové přístřihy (průměr 168 mm) z oceli DC01 o tloušťce 1 mm. 
Tento materiál je cenově dostupný a také je vhodný pro tváření za studena a svařování. 
V jednom z přístřihů byl pomocí technologie Flowdrill zhotoven přívod tvářecího média – 
jedná se o lem s vnitřním závitem G1/2".  Následně byly oba přístřihy k sobě po obvodu svařeny 
laserem a poté byly tvářeny. V první operaci byl polotovar tažen a ve druhé operaci bylo 
provedeno paralelní hydroformování za pomoci tvářecí kapaliny, která byla lemem přivedena 
mezi tvářené plechy.  

Pro analýzu výrobního procesu byla použita numerická simulace v prostředí metody 
konečných prvků v softwaru PAM-STAMP. Geometrický model simulace byl definován na 
základě známé geometrie nástroje. Vzhledem k tomu, že tato práce navazuje na diplomovou 
práci „Výroba dílce hydroformováním a její optimalizace“, která byla řešena v rámci stejného 
projektu a byl v ní použit stejný materiál polotovaru, byla použita stejná stěžejní data pro tvorbu 
materiálového modelu. Numerická analýza poskytla informace o ztenčení stěny, velikosti 
přetvoření, kritických místech na výrobku a odpružení. Ověření numerické simulace proběhlo 
srovnáním s experimentem. Kritériem pro ověření byl průběh tloušťky dílce. Numerická 
simulace proběhla s více materiálovými modely. Nejlepších výsledků dosahoval materiálový 
model Hill 90, který dokázal nejlépe vystihnout průběh tloušťky v horní části dílce, ve které se 
střídá tlakové a tahové zatížení. Jeho maximální odchylka oproti tloušťce experimentálně 
vyrobeného dílce byla 4,547 %, což je akceptovatelná hodnota. 

Na základě těchto výsledků bylo možné přistoupit k optimalizaci. Cílem optimalizace bylo 
nalezení minimálních tlaků tvářecí kapaliny nutných k vylisování dílce při různých 
maximálních vzdálenostech mezi plechy. Bylo zjištěno, že se zvětšující se maximální 
vzdáleností mezi plechy se téměř exponenciálně zvětšuje potřebný tvářecí tlak kapaliny.  



 
  

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY [50]  
 

1. SINGH, Harjinder. Fundamentals of Hydroforming. 1. Dearborn, Michigan: Society 
of Manufacturing Engineers, 2003, 219 s. ISBN 0-87263-662-3. 
 

2. KOÇ, Muammer. Hydroforming for advanced manufacturing. Cambridge: 
Woodhead Publishing and Maney Publishing on behalf of The Institute of Materials, 
Minerals & Mining, 2008. ISBN 978-1-84569-328-2. 
 

3. BANABIC, Dorel. Sheet Metal Forming Processes: Constitutive Modelling and 
Numerical Simulation. 1. Heidelberg Dordrecht London New York: Springer, 2010. 
ISBN 978-3-540-88112-4. 
 

4. PETRUŠKA, Jindřich. MKP v inženýrských výpočtech. In: Ústav mechaniky těles 
[online]. Brno: FSI VUT, 2002 [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: 
http://www.umt.fme.vutbr.cz/images/opory/MKP%20v%20inzenyrskych%20vypoct
ech/RIV.pdf 
 

5. Exportimes. In: M.exportimes.com [online]. 2020 [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: 
https://m.exportimes.com/products/Hydro-forming-tube_22675.htm 
 

6. Bike24. In: Bike24 [online]. 2020 [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: 
https://www.bike24.com/p2349966.html 
 

7. Fischer-group. In: Fischer-group [online]. 2020 [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: 
https://www.fischer-group.com/en/processes/hydroforming 
 

8. Autozine. In: Autozine.cz [online]. 2020 [cit. 2020-05-14]. Dostupné z: 
https://autozine.cz/test-alfa-romeo-gtv/ 
 

9. CAMPBELL, Flake C. Structural Composite Materials. 1. Metals Park, Ohio: ASM 
International, 2010, 612 s. ISBN 978-1-61503-037-8. 
 

10. European Steel and Alloy Grades / Numbers. European Steel and Alloy Grades / 
Numbers [online]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné z: 
http://www.steelnumber.com/en/steel_composition_eu.php?name_id=199 
 

11. ALTAN, Taylan a A. Erman TEKKAYA. Sheet Metal Forming: processes and 
applications. 1. Metals Park, Ohio: ASM International, 2012, 365 s. ISBN 978-1-
61503-844-2. 
 

12. ŘIHÁČEK, Jan. Využití hydroformingu při vytváření strukturovaného povrchu 
solárního panelu. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního 
inženýrství, 2017, 109 s. Dizertační práce. VUT Brno. Vedoucí práce Libor Mrňa. 
 

13. ŘIHÁČEK, Jan, Kamil PODANÝ a Eva PETERKOVÁ. Kapalina jako tvářecí 
medium. MM Průmyslové spektrum [online]. Praha, 2019 [cit. 2020-04-24]. Dostupné 
z: https://www.mmspektrum.com/clanek/kapalina-jako-tvareci-medium.html 
 

14. LASCOE, Orville D. Handbook of Fabrication Processes. 5. Metals Park, Ohio: 
ASM International, 1998, 456 s. ISBN 0-87170-302-5. 
 

15. HEIN, Philipp a Frank VOLLERTSEN. Hydroforming of sheet metal pairs. Journal 
of Materials Processing Tech [online]. 1999, 87(1-3), 154-164 [cit. 2020-03-24]. 
DOI: 10.1016/S0924-0136(98)00347-1. Dostupné z: https://www-sciencedirect-
com.ezproxy.lib.vutbr.cz/science/article/pii/S0924013698003471 
 

16. DVOŘÁK, Milan. Technologie II. Vyd. 3., doplněné. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, 2004, 238 s. ISBN 80-214-2683-7. 
 



 
  

17. PODANÝ, Kamil. Přednášky 6T3 [přednáška]. 2018 [cit. 2020-04-23]. 
 

18. DVOŘÁK, Milan, František GAJDOŠ a Karel NOVOTNÝ. Technologie tváření: 
plošné a objemové tváření. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, 
169 s. ISBN 978-80-214-3425-7. 
 

19. SCHULER GMBH. Metal forming handbook. New York: Springer-Verlag, 1998, 563 
s. ISBN 3-540-61185-1. 
 

20. SAMEK, Radko a Eva ŠMEHLÍKOVÁ. Speciální technologie tváření. Část I. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, 2010, 134 s. ISBN 978-80-214-4220-7. 
 

21. LIDMILA, Zdeněk. Teorie a technologie tváření II. 1. Brno: Univerzita obrany, 2008, 
106 s. ISBN 978-8--7213-580-2. 
 

22. SEMIATIN, Sheldon Lee (ed.). ASM Handbook, Volume 14B: Metalworking: Sheet 
Forming. 1. Metals Park, Ohio: ASM International, 2006. ISBN 978-0-87170-710-9. 
 

23. Grid Pattern Analyzer [online]. Cedar Park: ASAME Technology, 2009 [cit. 2020-
04-24]. Dostupné z: 
http://www.pftech.co.kr/docs/asame/download/gpa_catalogue.pdf 
 

24. ASAME Target Model [online]. Cedar Park: ASAME Technology, 2009 [cit. 2020-
04-24]. Dostupné z: www.pftech.co.kr/docs/asame/download/target_catalogue.pdf 
 

25. Aramis adjustable [online]. Braunschweig: GOM, 2020 [cit. 2020-04-24]. Dostupné 
z: https://www.gom.com/metrology-systems/aramis/aramis-adjustable.html 
 

26. Scanare3d [online]. Bucuresti: scanare3d, 2019 [cit. 2020-04-24]. Dostupné z: 
http://scanare3d.com/produs/aramis-testarea-materialelor/#prettyPhoto 
 

27. Optičko 3D mjerenje pomaka i deformacija [online]. Zagreb: TOPOMATIKA d.o.o., 
2018 [cit. 2020-04-24]. Dostupné z: https://3d-deformacije.com/ 
 

28. SEMIATIN, Lee S. Metals handbook volume 14: Forming and forging. 9. Metals 
Park, Ohio: ASM INTERNATIONAL, 1988. ISBN 978-0-871-70020-9. 
 

29. FOREJT, Milan. Teorie tváření. Vyd. 2. Brno: CERM, 2004, 167 s. ISBN 80-214-
2764-7. 
 

30. CHU, Ed a Yu XU. Hydroforming of aluminum extrusion tubes for automotive 
applications. Part II: process window diagram. International Journal of Mechanical 
Sciences [online]. 2004, 46(2), 285-297 [cit. 2020-03-28]. DOI: 
10.1016/j.ijmecsci.2004.02.013. ISSN 0020-7403. Dostupné z: https://www-
sciencedirect-com.ezproxy.lib.vutbr.cz/science/article/pii/S0020740304000372 
 

31. LĂZĂRESCU, Lucian, Dan-sorin COMŞA, Ioan NICODIM, Ioan CIOBANU a 
Dorel BANABIC. Characterization of plastic behaviour of sheet metals by hydraulic 
bulge test. Transactions of Nonferrous Metals Society of China [online]. 2012, 22(2), 
s275-s279 [cit. 2020-03-24]. DOI: 10.1016/S1003-6326(12)61719-1. ISSN 1003-
6326. Dostupné z: https://www-sciencedirect-
com.ezproxy.lib.vutbr.cz/science/article/pii/S1003632612617191 
 

32. LOGAN, Daryl L. A first course in the finite element method. 4th ed. United States: 
Thomson, 2007, 808 s. ISBN 978-0-534-55298-6. 
 

33. IOANNIS, Koutromanos. Fundamentals of finite element analysis: linear finite 
element analysis. 1. Hoboken: John Wiley, 2018. ISBN 9781119260141. 
 
 



 
  

34. FUSEK, Martin, Radim HALAMA. MKP a MHP. VSB [online]. VŠB -TU Ostrava, 
ZČU v Plzni, 2011 [cit. 2020-05-28]. Dostupné z: 
http://mi21.vsb.cz/sites/mi21.vsb.cz/files/unit/metoda_konecnych_prvku_a_hranicni
ch_prvku.pdf 
 

35. ŘIHÁČEK, Jan, Eva PETERKOVÁ, Michaela CÍSAŘOVÁ a Jaroslav KUBÍČEK. 
Comparasion of FEM and FVM for the numerical simulation of forging process. MM 
Science Journal [online]. 2020 [cit. 2020-05-28]. DOI: 10.17973. Dostupné z: 
https://www.mmscience.eu/journal/issues/March%202020/articles/comparison-of-
fem-and-fvm-for-the-numerical-simulation-of-forging-process 
 

36. ŘIHÁČEK, Jan. DPP HPT počítačová podpora tváření. Ust.fme.vutbr.cz [online]. 
VUT Brno [cit. 2020-05-28]. Dostupné z: 
http://ust.fme.vutbr.cz/tvareni/img/opory/dpp_hpt_pocitacova_podpora_tvareni.zip 
 

37. ŘIHÁČEK, Jan a Libor MRŇA. Comparison of Implicit and Explicit Algorithms of 
Finite Element Method for the Numerical Simulation of Hydroforming Process. MM 
Science Journal [online]. 2016 [cit. 2020-05-28]. DOI: 10.17973. Dostupné z: 
https://www.mmscience.eu/journal/issues/november-2016/articles/comparison-of-
implicit-and-explicit-algorithms-of-finite-element-method-for-the-numerical-
simulation-of-hydroforming-process 
 

38. LEE, Huei-Huang. Finite element simulations with ANSYS workbench 14: theory, 
applications, case studies. Mission: SDC Publications, 2012, 602 s. ISBN 978-1-
58503-725-4. 
 

39. VRBKA, Martin a Michal VAVERKA. Metoda konečných prvků: Úvod. In: 
Shigley.cz [online]. UK VUT Brno [cit. 2020-05-28]. Dostupné z: 
http://www.shigley.cz/images/texts/file/prednaska1_mkp.pdf 
 

40. VAVERKA, Michal a Martin VRBKA. Metoda konečných prvků: Úvod do 
variačních metod. Ritzovametoda, MKP jako variačnímetoda. In: Shigley.cz [online]. 
UK VUT Brno [cit. 2020-05-28]. Dostupné z: 
http://www.shigley.cz/images/texts/file/prednaska2_mkp.pdf 
 

41. FOREJT, Milan a Miroslav PÍŠKA. Teorie obrábění, tváření a nástroje. Brno: 
Akademické nakladatelství CERM, 2006, 225 s. ISBN 80-214-2374-9. 
 

42. PTÁČEK, Luděk. Nauka o materiálu. I. 2. opr. a rozš. vyd. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, 2003, xii, 516 s. : il. ISBN 80-7204-283-1. 
 

43. PAM-STAMP 2015.0 - User Guide. In: Myesi.esi-group.com [online]. [cit. 2020-05-
28]. Dostupné z: https://myesi.esi-group.com/downloads/software-
documentation/pam-stamp-2015.0-user-guide-pdf 

 

44. MYESI.ESI-GROUP.COM. Material data management practical session [online]. 
[cit. 2020-05-28]. Dostupné z: https://myesi.esi-group.com/downloads/software-
documentation/ 
 

45. MARCINIAK, Zdzisław, John DUNCAN a Jack HU. Mechanics of sheet metal 
forming. Oxford: Butterwort-Heinemann, 2002, 211 s. ISBN 0-7506-5300-0. 
 

46. ESIMAT-WIZARD. In: Myesi.esi-group.com [online]. [cit. 2020-03-24]. Dostupné 
z: https://myesi.esi-group.com/downloads/software-documentation 
 
 
 



 
  

47. PIMENTEL, Anthony, José CARVALHO MARTINS ALVES, Nuno SEABRA 
MERENDEIRO a Diana VIEIRA. Comprehensive benchmark study of commercial 
sheet metal forming simulation softwares used in the automotive industry. 
International Journal of Material Forming [online]. Paris: Springer Paris, 2018, 
11(6), 879-899 [cit. 2020-06-11]. DOI: 10.1007/s12289-018-1397-4. ISSN 1960-
6206. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s12289-018-1397-4 
 

48. Friction drilling and bike wheels. Piranhatools.co.nz [online]. 2015 [cit. 2020-06-09]. 
Dostupné z: https://piranhatools.co.nz/blogs/how-tos/53813505-friction-drilling-
and-bike-wheels 
 

49. HARANT, Martin. Výroba dílce hydroformováním a její optimalizace. Brno: Vysoké 
učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2019, 58 s. Diplomová práce. 
Vedoucí práce Jan Řiháček 
 

50. CITACE PRO. Generátor citací [online]. 2012-2020 [cit. 2020-06-22]. Dostupné z: 
https://citace.lib.vutbr.cz 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 
  

 
SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 
Označení Legenda Jednotka 

A80 Tažnost [%] 
A100 Tažnost [%] 
Ag Tažnost při maximálním zatížení [%] CDEF,G  Součinitel plošné anizotropie pro smluvní mez kluzu [-] 
a Délka vzorku [mm] b<  Počátečná šířka zkušebního vzorku [mm] b�   Šířka po provedení tahové zkoušky [mm] 
b Šířka vzorku [mm] d   Počáteční průměr kruhového elementu [mm] 
E Modul pružnosti v tahu [MPa] 
F Globální matice zatížení  
F Koeficienty Hillovy podmínky [-] 
G Koeficienty Hillovy podmínky [-] 
H Koeficienty Hillovy podmínky [-] 
h0 Tloušťka tvářeného polotovaru [mm] 
K Globální matice tuhosti  
L0 Počáteční délka vzorku [mm] 
Lu Konečná délka vzorku [mm] 
L Koeficienty Hillovy podmínky [-] l�  Délka hlavní osy [mm] l�  Délka vedlejší osy [mm] l�  Délka osy [mm] 
M Globální matice hmotnosti  
M Koeficienty Hillovy podmínky [-] 
m Exponent [-] 
N Koeficienty Hillovy podmínky [-] 
P Potenciál vnějšího zatížení [J] 
p Aktivní tvářecí tlak [MPa] 
Rm Mez pevnosti [MPa] RI<,�  Smluvní mez kluzu [MPa] 
R Rádius [mm] r̅  Střední hodnota plastické anizotropie [-] r<  Součinitel plastické anizotropie ve směru válcování [-] 

r?@  
Součinitel plastické anizotropie vzorku odebraného pod úhlem 
45° vzhledem ke směru válcování 

[-] 

rA<  
Součinitel plastické anizotropie vzorku odebraného pod úhlem 
90° vzhledem ke směru válcování 

[-] 

r8  Součinitel plastické anizotropie [-] s<  Počátečná tloušťka zkušebního vzorku [mm] s�  Tloušťka po provedení tahové zkoušky [mm] 
s Tloušťka materiálu [mm] 
U Globální matice neznámých parametrů  -4   Matice rychlosti  -2   Matice zrychlení  
u Posuv [mm] 
v Posuv [mm] 



 
  

W Energie napjatosti tělesa [J] 
wps Váhový faktor [-] 
wsh Váhový faktor [-] 
w Posuv [mm] 
   α Úhel vůči směru válcování [°] 
γxy Složky úhlového přetvoření [-] 
γyz Složky úhlového přetvoření [-] 
γzx Složky úhlového přetvoření [-] 
ε Poměrné přetvoření [MPa] 
εx Složky přetvoření [-] 
εy Složky přetvoření [-] 
εz Složky přetvoření [-] Π'  Ukazatel stavu dle Kolmogorova [-] 
Π Potenciální energie [J] ρ Poloměr zakřivení [mm] σ�  Hlavní napětí [MPa] σ�  Hlavní napětí [MPa] σ�  Hlavní napětí [MPa] σ !  Efektivní napětí [MPa] σ�  Hlavní normálové napětí [MPa] σ'  Mez kluzu [MPa] σt Napětí [MPa] 
σx Napětí [MPa] 
σy Napětí [MPa] 
σz Napětí [MPa] σ  Smluvní napětí [MPa] σ7  Skutečné napětí [MPa] τ�\  Hlavní smykové napětí [MPa] 
τxy Smykové napětí [MPa] 
τyz Smykové napětí [MPa] 
τzx Smykové napětí [MPa] φ   Logaritmické přetvoření [-] φ�  Logaritmické přetvoření [-] φ�  Logaritmické přetvoření [-] φ�  Logaritmické přetvoření ve směru tloušťky [-] φ9  Skutečné přetvoření ve směru šířky vzorku [-] φ ! Efektivní deformace [-] φ�  Hlavní logaritmické přetvoření [-] φ:  Skutečné přetvoření ve směru tloušťky vzorku [-] 
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Schéma nástroje 

PŘÍLOHA 1 1/1 



 
  

PŘÍLOHA 2 1/1 

Naměřené tloušťky  

 Horní část – tloušťka 
[mm] 

Spodní část – tloušťka 
[mm] Horní 

část 
průměr 
[mm] 

Spodní 
část 

průměr 
[mm] 

Vzdálenost 
od kraje 

[mm] 
0° 45° 90° 0° 45° 90° 

0 0,984 0,987 0,99 0,992 0,974 0,987 0,987 0,984 
2 0,986 0,975 0,994 0,974 0,979 0,99 0,985 0,981 
4 0,977 0,962 0,99 0,967 0,971 0,991 0,976 0,976 
6 0,973 0,971 0,99 0,962 0,975 0,98 0,978 0,972 
8 0,964 0,968 0,983 0,967 0,975 0,982 0,972 0,975 
10 0,966 0,981 0,984 0,956 0,965 0,978 0,977 0,966 
12 0,958 0,978 0,982 0,955 0,975 0,976 0,973 0,969 
14 0,957 0,976 0,983 0,951 0,964 0,967 0,972 0,961 
16 0,958 0,974 0,982 0,948 0,963 0,967 0,971 0,959 
18 0,952 0,965 0,977 0,939 0,949 0,963 0,965 0,950 
20 0,948 0,974 1,02 0,937 0,946 0,949 0,981 0,944 
22 0,941 0,992 0,983 0,936 0,939 0,943 0,972 0,939 
24 0,947 0,978 0,992 0,932 0,947 0,962 0,972 0,947 
26 0,959 0,963 0,975 0,937 0,942 0,955 0,966 0,945 
28 0,971 0,955 0,982 0,928 0,937 0,956 0,969 0,940 
30 0,962 0,953 0,972 0,92 0,933 0,959 0,962 0,937 
32 0,951 0,959 0,966 0,91 0,93 0,943 0,959 0,928 
34 0,92 0,933 0,963 0,914 0,925 0,944 0,939 0,928 
36 0,905 0,938 0,965 0,908 0,909 0,928 0,936 0,915 
38 0,906 0,944 0,956 0,905 0,899 0,915 0,935 0,906 
40 0,901 0,946 0,955 0,893 0,893 0,904 0,934 0,897 
42 0,901 0,937 0,952 0,881 0,874 0,887 0,930 0,881 
44 0,905 0,929 0,952 0,864 0,868 0,884 0,929 0,872 
46 0,898 0,925 0,945 0,854 0,854 0,878 0,923 0,862 
48 0,897 0,924 0,948 0,842 0,851 0,866 0,923 0,853 
50 0,892 0,919 0,939 0,833 0,845 0,854 0,917 0,844 
52 0,891 0,919 0,937 0,826 0,833 0,847 0,916 0,835 
54 0,888 0,907 0,931 0,825 0,828 0,842 0,909 0,832 
56 0,892 0,904 0,924 0,816 0,825 0,837 0,907 0,826 
58 0,895 0,901 0,923 0,805 0,82 0,833 0,906 0,819 
60 0,893 0,903 0,915 0,813 0,817 0,83 0,904 0,820 
62 0,893 0,9 0,914 0,806 0,816 0,822 0,902 0,815 
64 0,893 0,9 0,91 0,804 0,811 0,818 0,901 0,811 
66 0,899 0,901 0,915 0,809 0,809 0,818 0,905 0,812 
68 0,896 0,898 0,906 0,809 0,811 0,811 0,900 0,810 
70 0,904 0,884 0,944 0,798 0,802 0,811 0,911 0,804 
72 0,895 0,927 0,95 0,81 0,796 0,806 0,924 0,804 
74 0,877 0,926 0,988 0,81 0,811 0,814 0,930 0,812 
76 0,945   0,813 0,812 0,818 0,945 0,814 
78 0,934   0,814 0,806 0,798 0,934 0,806 



 
  

PŘÍLOHA 3 1/5 

Tloušťky – simulace 

 Horní část – tloušťka 
[mm] 

Spodní část – tloušťka [mm] Horní 
část 

průměr 
[mm] 

Spodní 
část 

průměr 
[mm] 

Vzdálenost 
od kraje 

[mm] 
0 45° 90° 0° 45° 90° 

IZOTROPNÍ 
0 1,005 1,018 1,000 0,999 0,999 0,998 1,008 0,999 
2 0,995 1,004 0,995 0,995 0,997 0,994 0,998 0,996 
4 0,992 1,000 0,993 0,992 0,995 0,992 0,995 0,993 
6 0,990 0,996 0,991 0,991 0,993 0,990 0,992 0,991 
8 0,987 0,992 0,988 0,989 0,991 0,988 0,989 0,989 
10 0,985 0,988 0,984 0,987 0,988 0,987 0,986 0,987 
12 0,981 0,983 0,981 0,983 0,985 0,984 0,981 0,984 
14 0,976 0,977 0,975 0,978 0,978 0,980 0,976 0,979 
16 0,970 0,971 0,969 0,973 0,972 0,974 0,970 0,973 
18 0,965 0,968 0,964 0,965 0,964 0,966 0,966 0,965 
20 0,963 0,967 0,961 0,955 0,954 0,955 0,964 0,954 
22 0,969 0,981 0,965 0,944 0,945 0,943 0,972 0,944 
24 0,976 0,993 0,997 0,939 0,941 0,937 0,989 0,939 
26 0,987 1,001 0,986 0,936 0,937 0,934 0,992 0,936 
28 0,958 0,967 0,960 0,934 0,935 0,931 0,962 0,933 
30 0,949 0,943 0,949 0,932 0,931 0,930 0,947 0,931 
32 0,939 0,933 0,940 0,930 0,928 0,929 0,937 0,929 
34 0,932 0,930 0,931 0,927 0,927 0,926 0,931 0,927 
36 0,929 0,928 0,929 0,924 0,925 0,924 0,928 0,924 
38 0,925 0,926 0,925 0,922 0,922 0,922 0,925 0,922 
40 0,920 0,922 0,921 0,918 0,919 0,920 0,921 0,919 
42 0,911 0,914 0,914 0,911 0,909 0,913 0,913 0,911 
44 0,897 0,900 0,901 0,898 0,896 0,900 0,900 0,898 
46 0,881 0,886 0,885 0,884 0,883 0,885 0,884 0,884 
48 0,866 0,872 0,870 0,869 0,868 0,870 0,869 0,869 
50 0,853 0,857 0,856 0,857 0,854 0,857 0,856 0,856 
52 0,841 0,844 0,843 0,846 0,842 0,846 0,843 0,844 
54 0,830 0,832 0,830 0,834 0,831 0,834 0,831 0,833 
56 0,819 0,822 0,819 0,823 0,820 0,824 0,820 0,822 
58 0,810 0,813 0,810 0,814 0,812 0,814 0,811 0,813 
60 0,802 0,805 0,803 0,806 0,804 0,805 0,803 0,805 
62 0,795 0,799 0,797 0,799 0,797 0,798 0,797 0,798 
64 0,791 0,793 0,791 0,793 0,792 0,793 0,792 0,792 
66 0,787 0,788 0,787 0,788 0,787 0,788 0,788 0,788 
68 0,784 0,785 0,784 0,785 0,783 0,783 0,784 0,784 
70 0,783 0,782 0,782 0,782 0,780 0,781 0,782 0,781 
72 0,783 0,778 0,781 0,778 0,777 0,779 0,781 0,778 
74 0,782 0,779 0,780 0,774 0,773 0,775 0,780 0,774 
76 0,782 0,784 0,781 0,774 0,773 0,774 0,782 0,773 
78 0,777 0,780 0,778 0,779 0,775 0,776 0,778 0,777 
80 0,782 0,800 0,772 0,784 0,779 0,782 0,785 0,781 
82 0,912 0,896 0,906 0,782 0,781 0,783 0,905 0,782 
84     0,779 0,781  0,780 
86     0,780 0,781  0,780 
88     0,781 0,781   
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HILL48 
0 1,014 1,021 1,001 0,995 1,005 0,997 1,012 0,999 
2 0,996 1,006 0,997 0,992 0,997 0,994 1,000 0,995 
4 0,992 1,001 0,995 0,990 0,995 0,992 0,996 0,992 
6 0,990 0,996 0,993 0,989 0,993 0,991 0,993 0,991 
8 0,988 0,992 0,991 0,988 0,991 0,990 0,991 0,989 

10 0,986 0,988 0,988 0,986 0,987 0,989 0,987 0,987 
12 0,983 0,982 0,985 0,983 0,983 0,986 0,983 0,984 
14 0,980 0,976 0,980 0,978 0,978 0,982 0,979 0,979 
16 0,976 0,973 0,976 0,973 0,973 0,977 0,975 0,974 
18 0,972 0,978 0,972 0,967 0,967 0,969 0,974 0,968 
20 0,974 0,990 0,976 0,960 0,959 0,960 0,980 0,960 
22 0,990 1,016 0,995 0,950 0,951 0,952 1,000 0,951 
24 1,006 1,009 1,009 0,945 0,949 0,946 1,008 0,947 
26 1,004 0,975 1,003 0,943 0,948 0,942 0,994 0,944 
28 0,980 0,959 0,979 0,940 0,946 0,938 0,973 0,942 
30 0,954 0,949 0,954 0,937 0,942 0,935 0,952 0,938 
32 0,939 0,944 0,938 0,934 0,939 0,934 0,941 0,936 
34 0,939 0,941 0,936 0,935 0,938 0,934 0,939 0,936 
36 0,939 0,939 0,937 0,934 0,936 0,933 0,939 0,934 
38 0,938 0,937 0,936 0,933 0,933 0,932 0,937 0,933 
40 0,936 0,935 0,935 0,933 0,931 0,931 0,935 0,932 
42 0,935 0,933 0,934 0,933 0,928 0,931 0,934 0,931 
44 0,934 0,931 0,933 0,932 0,925 0,930 0,932 0,929 
46 0,932 0,928 0,932 0,931 0,924 0,928 0,931 0,928 
48 0,932 0,925 0,932 0,931 0,922 0,927 0,930 0,926 
50 0,930 0,921 0,931 0,930 0,919 0,927 0,927 0,925 
52 0,927 0,916 0,928 0,926 0,913 0,927 0,924 0,922 
54 0,921 0,909 0,924 0,918 0,907 0,922 0,918 0,916 
56 0,912 0,902 0,916 0,909 0,900 0,914 0,910 0,908 
58 0,903 0,896 0,908 0,900 0,894 0,907 0,902 0,900 
60 0,895 0,891 0,901 0,894 0,888 0,901 0,896 0,894 
62 0,890 0,887 0,893 0,887 0,883 0,893 0,890 0,888 
64 0,885 0,883 0,887 0,881 0,878 0,886 0,885 0,882 
66 0,882 0,879 0,882 0,876 0,875 0,881 0,881 0,877 
68 0,879 0,876 0,879 0,874 0,872 0,876 0,878 0,874 
70 0,876 0,874 0,878 0,872 0,870 0,873 0,876 0,872 
72 0,874 0,874 0,876 0,869 0,866 0,869 0,875 0,868 
74 0,874 0,878 0,874 0,863 0,860 0,865 0,875 0,863 
76 0,876 0,884 0,876 0,859 0,864 0,860 0,879 0,861 
78 0,879 0,894 0,879 0,863 0,865 0,863 0,884 0,863 
80 0,881 0,945 0,892 0,867 0,864 0,869 0,906 0,866 
82 0,952 0,977 0,959 0,864 0,861 0,864 0,963 0,863 
84    0,860 0,859 0,860  0,860 
86    0,858 0,859 0,858  0,858 
88    0,858 0,859 0,859  0,859 



 
  

HILL90 
0 1,021 1,006 1,074 0,992 1,009 0,993 1,034 0,998 
2 0,988 1,001 0,995 0,987 1,000 0,990 0,995 0,992 
4 0,986 0,997 0,990 0,985 0,997 0,989 0,991 0,990 
6 0,985 0,994 0,989 0,984 0,995 0,988 0,989 0,989 
8 0,984 0,990 0,989 0,983 0,992 0,988 0,988 0,988 

10 0,983 0,986 0,988 0,982 0,989 0,987 0,985 0,986 
12 0,980 0,980 0,986 0,980 0,984 0,985 0,982 0,983 
14 0,976 0,977 0,983 0,976 0,979 0,981 0,979 0,979 
16 0,974 0,978 0,980 0,971 0,974 0,976 0,977 0,974 
18 0,970 0,986 0,977 0,964 0,968 0,969 0,978 0,967 
20 0,969 1,010 0,973 0,956 0,961 0,960 0,984 0,959 
22 0,977 1,020 0,973 0,947 0,954 0,951 0,990 0,951 
24 0,993 0,986 0,992 0,942 0,952 0,945 0,990 0,946 
26 0,997 0,966 1,003 0,939 0,950 0,942 0,989 0,944 
28 0,984 0,952 0,998 0,937 0,949 0,940 0,978 0,942 
30 0,964 0,947 0,980 0,935 0,945 0,939 0,964 0,940 
32 0,945 0,943 0,961 0,934 0,941 0,936 0,950 0,937 
34 0,937 0,941 0,945 0,933 0,939 0,936 0,941 0,936 
36 0,937 0,937 0,943 0,932 0,937 0,936 0,939 0,935 
38 0,937 0,935 0,941 0,930 0,935 0,935 0,938 0,933 
40 0,935 0,933 0,939 0,929 0,933 0,933 0,936 0,932 
42 0,935 0,931 0,937 0,930 0,929 0,933 0,934 0,931 
44 0,935 0,928 0,936 0,932 0,927 0,933 0,933 0,930 
46 0,934 0,925 0,935 0,932 0,925 0,933 0,932 0,930 
48 0,934 0,923 0,934 0,932 0,923 0,933 0,931 0,929 
50 0,934 0,920 0,934 0,932 0,920 0,933 0,929 0,928 
52 0,932 0,915 0,935 0,931 0,915 0,932 0,927 0,926 
54 0,928 0,908 0,933 0,926 0,909 0,927 0,923 0,921 
56 0,921 0,902 0,928 0,918 0,903 0,921 0,917 0,914 
58 0,912 0,896 0,921 0,910 0,897 0,914 0,910 0,907 
60 0,904 0,892 0,912 0,903 0,893 0,907 0,903 0,901 
62 0,897 0,889 0,904 0,897 0,889 0,899 0,896 0,895 
64 0,893 0,886 0,898 0,890 0,884 0,892 0,892 0,889 
66 0,889 0,884 0,893 0,885 0,881 0,887 0,888 0,885 
68 0,886 0,883 0,889 0,882 0,879 0,883 0,886 0,881 
70 0,885 0,882 0,887 0,880 0,877 0,881 0,885 0,879 
72 0,886 0,884 0,886 0,878 0,873 0,879 0,885 0,877 
74 0,884 0,889 0,885 0,874 0,870 0,875 0,886 0,873 
76 0,885 0,896 0,884 0,867 0,874 0,866 0,888 0,869 
78 0,889 0,941 0,885 0,870 0,874 0,869 0,905 0,871 
80 0,889 0,978 0,888 0,877 0,872 0,877 0,918 0,875 
82 0,937  0,903 0,874 0,867 0,873 1,034 0,871 
84    0,870 0,866 0,869  0,868 
86     0,867 0,865   
88     0,866 0,865   
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VEGTER – LITE 
0 1,070 1,013 1,078 0,991 1,004 0,993 1,053 0,996 
2 1,027 0,998 0,995 0,985 0,996 0,988 1,007 0,990 
4 0,987 0,994 0,988 0,983 0,993 0,985 0,990 0,987 
6 0,984 0,991 0,986 0,981 0,991 0,984 0,987 0,985 
8 0,982 0,988 0,985 0,980 0,989 0,983 0,985 0,984 
10 0,981 0,985 0,984 0,979 0,987 0,983 0,983 0,983 
12 0,979 0,982 0,982 0,978 0,984 0,982 0,981 0,981 
14 0,977 0,978 0,980 0,975 0,980 0,979 0,978 0,978 
16 0,975 0,975 0,978 0,970 0,975 0,974 0,976 0,973 
18 0,973 0,978 0,976 0,964 0,969 0,968 0,976 0,967 
20 0,970 0,986 0,973 0,957 0,962 0,960 0,976 0,960 
22 0,970 1,012 0,975 0,949 0,956 0,953 0,986 0,953 
24 0,981 1,015 0,996 0,946 0,955 0,949 0,997 0,950 
26 0,998 0,991 1,010 0,946 0,954 0,948 1,000 0,949 
28 1,007 0,967 1,006 0,946 0,952 0,949 0,993 0,949 
30 0,999 0,950 0,989 0,944 0,948 0,947 0,979 0,946 
32 0,971 0,945 0,967 0,940 0,943 0,945 0,961 0,943 
34 0,948 0,942 0,951 0,940 0,941 0,943 0,947 0,941 
36 0,944 0,938 0,950 0,939 0,937 0,940 0,944 0,939 
38 0,945 0,935 0,946 0,937 0,934 0,938 0,942 0,936 
40 0,942 0,931 0,941 0,936 0,932 0,936 0,938 0,934 
42 0,939 0,928 0,939 0,934 0,927 0,934 0,935 0,932 
44 0,936 0,923 0,936 0,931 0,922 0,931 0,932 0,928 
46 0,933 0,918 0,933 0,929 0,918 0,928 0,928 0,925 
48 0,930 0,913 0,929 0,925 0,911 0,925 0,924 0,920 
50 0,926 0,905 0,924 0,918 0,902 0,919 0,918 0,913 
52 0,920 0,896 0,917 0,910 0,894 0,912 0,911 0,905 
54 0,911 0,888 0,909 0,900 0,887 0,903 0,903 0,897 
56 0,901 0,882 0,901 0,891 0,880 0,894 0,895 0,888 
58 0,892 0,875 0,892 0,883 0,874 0,885 0,887 0,881 
60 0,883 0,870 0,884 0,876 0,869 0,878 0,879 0,874 
62 0,875 0,866 0,877 0,870 0,865 0,872 0,873 0,869 
64 0,871 0,864 0,872 0,865 0,862 0,867 0,869 0,864 
66 0,867 0,863 0,868 0,862 0,859 0,863 0,866 0,861 
68 0,864 0,862 0,865 0,860 0,858 0,860 0,864 0,860 
70 0,862 0,861 0,864 0,859 0,858 0,859 0,862 0,859 
72 0,863 0,860 0,865 0,858 0,856 0,858 0,863 0,857 
74 0,864 0,865 0,865 0,854 0,851 0,854 0,865 0,853 
76 0,864 0,872 0,865 0,851 0,857 0,850 0,867 0,852 
78 0,864 0,878 0,868 0,855 0,859 0,854 0,870 0,856 
80 0,868 0,929 0,873 0,860 0,858 0,861 0,890 0,860 
82 0,871 0,977 0,901 0,857 0,854 0,857 0,916 0,856 
84    0,854 0,852 0,854  0,854 
86    0,851 0,854 0,852  0,852 
88    0,853 0,854 0,853  0,853 
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BARLAT89 
0 1,069 1,010 1,079 0,990 1,004 0,992 1,053 0,995 
2 1,026 0,996 0,999 0,984 0,993 0,987 1,007 0,988 
4 0,986 0,990 0,987 0,981 0,989 0,984 0,988 0,985 
6 0,983 0,987 0,984 0,979 0,987 0,983 0,984 0,983 
8 0,980 0,984 0,983 0,978 0,986 0,982 0,982 0,982 

10 0,979 0,983 0,982 0,978 0,984 0,982 0,981 0,981 
12 0,978 0,981 0,982 0,977 0,982 0,981 0,980 0,980 
14 0,976 0,979 0,980 0,974 0,980 0,979 0,978 0,978 
16 0,974 0,976 0,978 0,971 0,976 0,975 0,976 0,974 
18 0,974 0,979 0,977 0,967 0,971 0,971 0,977 0,970 
20 0,973 0,987 0,976 0,959 0,965 0,963 0,979 0,962 
22 0,978 1,011 0,985 0,951 0,959 0,955 0,992 0,955 
24 0,988 1,009 1,000 0,949 0,960 0,952 0,999 0,953 
26 0,999 0,988 1,014 0,949 0,959 0,953 1,001 0,954 
28 1,011 0,965 1,019 0,951 0,958 0,954 0,999 0,954 
30 1,010 0,954 1,004 0,951 0,954 0,954 0,990 0,953 
32 0,979 0,949 0,976 0,949 0,949 0,952 0,968 0,950 
34 0,958 0,944 0,959 0,947 0,944 0,949 0,954 0,947 
36 0,951 0,941 0,955 0,944 0,940 0,945 0,949 0,943 
38 0,949 0,937 0,952 0,941 0,935 0,941 0,946 0,939 
40 0,948 0,931 0,945 0,939 0,929 0,938 0,941 0,935 
42 0,943 0,922 0,939 0,936 0,920 0,935 0,935 0,930 
44 0,938 0,911 0,934 0,932 0,909 0,930 0,928 0,924 
46 0,934 0,899 0,930 0,924 0,898 0,923 0,921 0,915 
48 0,929 0,887 0,922 0,914 0,886 0,913 0,913 0,904 
50 0,919 0,876 0,911 0,901 0,876 0,901 0,902 0,893 
52 0,905 0,866 0,899 0,889 0,867 0,889 0,890 0,881 
54 0,890 0,857 0,887 0,877 0,858 0,878 0,878 0,871 
56 0,878 0,850 0,876 0,867 0,851 0,868 0,868 0,862 
58 0,868 0,845 0,866 0,858 0,845 0,859 0,859 0,854 
60 0,859 0,840 0,856 0,850 0,840 0,851 0,852 0,847 
62 0,851 0,837 0,849 0,844 0,836 0,844 0,846 0,841 
64 0,845 0,834 0,845 0,839 0,833 0,839 0,841 0,837 
66 0,841 0,833 0,842 0,835 0,831 0,836 0,838 0,834 
68 0,838 0,831 0,840 0,832 0,830 0,833 0,836 0,832 
70 0,836 0,830 0,838 0,831 0,830 0,832 0,835 0,831 
72 0,834 0,830 0,837 0,830 0,828 0,830 0,834 0,830 
74 0,835 0,837 0,838 0,827 0,826 0,827 0,837 0,827 
76 0,839 0,845 0,840 0,824 0,830 0,823 0,841 0,826 
78 0,839 0,856 0,843 0,830 0,831 0,828 0,846 0,830 
80 0,841 0,923 0,847 0,836 0,831 0,834 0,870 0,834 
82 0,845 0,979 0,851 0,832 0,828 0,832 0,892 0,830 
84    0,828 0,825 0,828  0,827 
86    0,825 0,824 0,825  0,824 
88    0,823 0,824 0,824  0,824 
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Odchylky od experimentu 

Horní část – odchylky [%] Spodní část – odchylky 

ISO HILL48 Hill90 Vegter-l Barlat89 ISO HILL48 Hill90 Vegter-l Barlat89 

1,083 1,282 0,788 1,995 2,015 0,678 0,666 0,474 0,108 0,132 
1,003 1,111 0,604 0,469 0,269 0,852 0,866 0,684 0,335 0,123 
1,615 1,739 1,301 1,056 0,831 1,125 1,140 0,992 0,694 0,523 
1,131 1,283 0,979 0,683 0,443 1,222 1,187 1,109 0,902 0,795 
1,446 1,617 1,409 1,180 0,988 0,442 0,489 0,442 0,320 0,300 
0,457 0,656 0,511 0,412 0,323 0,665 0,817 0,742 0,698 0,797 
0,351 0,649 0,655 0,581 0,588 0,380 0,108 0,179 0,178 0,089 
0,190 0,297 0,559 0,410 0,389 0,653 0,116 0,179 0,088 0,155 
0,596 0,294 0,644 0,462 0,552 1,570 0,888 0,876 0,710 0,466 
0,111 1,608 1,995 1,204 1,451 1,217 0,394 0,409 0,054 0,323 
0,897 1,974 0,967 0,521 1,107 0,874 0,011 0,023 0,569 1,042 
1,713 3,714 1,858 2,595 2,776 0,665 0,251 0,297 1,044 1,593 
1,995 2,236 1,689 2,842 2,923 1,678 0,951 0,783 0,081 0,599 
0,413 0,753 1,278 2,852 3,418 1,643 0,947 0,779 0,187 0,554 
2,262 1,758 0,598 1,029 2,092 1,425 0,513 0,450 0,088 0,662 
2,625 2,264 1,295 0,141 0,564 1,402 0,334 0,275 0,156 0,620 
2,901 2,095 1,856 1,231 0,506 0,631 0,538 0,582 0,924 1,257 
1,096 0,012 0,048 0,581 1,062 0,925 0,446 0,429 0,732 0,833 
1,126 0,117 0,184 0,627 1,070 0,448 1,728 1,731 1,811 1,652 
1,528 0,011 0,057 0,307 0,631 0,887 2,529 2,653 2,393 1,895 
2,228 0,000 0,049 0,104 0,084 1,456 3,474 3,723 3,145 2,058 
3,271 0,256 0,319 0,183 0,219 1,320 5,200 5,519 4,478 2,697 
4,797 0,240 0,312 0,071 0,843 1,813 6,116 6,468 4,741 2,384 
5,771 0,777 0,863 0,122 1,071 2,031 6,954 7,393 5,039 2,257 
7,311 0,481 0,677 0,541 2,276 2,333 7,337 7,935 5,110 2,099 
8,063 0,747 1,155 0,625 2,906 2,549 7,534 8,308 5,218 2,120 
9,269 0,224 0,813 1,406 4,081 2,652 7,774 8,630 5,420 2,220 
9,744 0,136 0,937 1,551 4,483 3,197 7,525 8,360 5,137 1,854 
10,567 0,468 0,361 2,218 5,209 3,381 7,487 8,353 5,189 1,863 
11,393 1,163 0,411 3,037 6,014 3,288 7,600 8,510 5,512 2,175 
11,810 1,493 0,797 3,416 6,425 3,956 6,973 7,868 5,056 1,711 
12,253 1,894 1,150 3,698 6,750 3,795 7,287 8,168 5,511 2,111 
12,584 2,207 1,395 3,855 6,940 3,694 7,475 8,427 5,897 2,460 
13,326 2,973 2,111 4,548 7,581 4,170 6,923 7,975 5,575 2,172 
13,059 2,628 1,695 4,174 7,251 4,461 6,500 7,707 5,296 2,048 
14,284 3,921 2,777 5,285 8,437 3,768 7,130 8,158 6,072 2,738 
15,545 5,272 4,113 6,403 9,455 3,394 7,399 8,334 6,493 3,199 
15,901 5,567 4,547 6,815 9,568 3,722 6,755 7,849 5,914 2,730 
17,630 6,458 4,263 7,909 10,514 3,973 5,941 6,987 5,125 1,972 
15,976 2,975 1,718 4,701 6,817 3,257 6,656 7,708 5,894 2,626 

 
 


