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Předmluva

Tento dokument (EN ISO 12004-2:2008) byl vypracovaný technickou komisí ISO/TC 164 „Mechanické
zkoušení kovů“ ve spolupráci s technickou komisí ECISS/TC 1 „Ocel – Mechanické zkoušení“, jejíž
sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do dubna 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentového
práva. CEN [a/nebo CENELEC] nebude nést odpovědnost za jakákoliv zjištěná nebo veškerá podobná
patentová práva.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,
Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 12004  -2:2008 byl schválen CEN jako EN ISO 12004  -2:2008 bez jakýchkoliv modifikací.
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Úvod

Diagram mezní tvářitelnosti (FLD) je diagram obsahující body hlavních/vedlejších deformací.

Diagram mezní tvářitelnosti (FLD) může rozlišovat hodnoty bezpečných deformací, deformací na mezi
plastické stability a deformací vedoucích k porušení. Přechod od bezpečných deformací do deformací
vedoucích k porušení je definován křivkou mezní tvářitelnosti (FLC).

Pro stanovení meze tvářitelnosti materiálů lze použít dvě různé metody:

Analýzu deformací vadných součástí v lisovně, aby se stanovily křivky mezní tvářitelnosti závisející na1.
součásti a procesu:

V lisovně průběhy deformací k dosažení těchto bodů nejsou obvykle známy. Taková křivka mezní
tvářitelnosti závisí na materiálu, součásti a zvolených podmínkách tváření. Tato metoda je popsána
v ISO 12004-1.

Stanovení křivek mezní tvářitelnosti za dobře definovaných laboratorních podmínek:2.

Pro vyhodnocování tvářitelnosti je zapotřebí jedna jediná křivka mezní tvářitelnosti v několika
stavech deformací. Stanovení křivky mezní tvářitelnosti musí být specifické a je zapotřebí používat
různé průběhy lineárních deformací. Doporučuje se tuto metodu používat pro charakterizování
materiálu jak popisuje ISO 12004-2.

Pro tuto část ISO 12004 (týkající se stanovení křivek mezní tvářitelnosti v laboratoři) platí rovněž
následující podmínky.

Křivky mezní tvářitelnosti (FLC) se stanovují pro specifické materiály, aby se definoval rozsah v jakém mohou●

být deformovány tažením, rozšiřováním nebo jakoukoliv kombinací tažení a rozšiřování. Tato schopnost je
omezena výskytem lomu, místního zúžení. Existuje mnoho metod pro stanovení meze tvářitelnosti materiálu;
avšak je vhodné poznamenat, že výsledky získané různými metodami nemohou být použity pro účely
srovnání.
Křivka mezní tvářitelnosti charakterizuje deformační mez materiálu ve stavu po definovaném●

termomechanickém zpracování a v analyzované tloušťce. Pro posouzení tvářitelnosti jsou důležité další
znalosti mechanických vlastností a historie zpracování materiálu před zkouškou křivek mezní tvářitelnosti.



Pro porovnávání tvářitelnosti různých materiálů je důležité nejen posoudit křivku mezní tvářitelnosti,
ale rovněž následující parametry:

mechanické vlastnosti nejméně v hlavním směru;a.
plastické prodloužení měřené průtahoměrem v procentech při maximálním zatížení podle ISO 6892-1;b.
hodnotu r  s daným rozsahem deformací podle ISO 10113;c.
hodnotu n s daným rozsahem deformací podle ISO 10275.d.

1 Předmět normy

Tato část ISO 12004 specifikuje zkušební podmínky používané při konstrukci křivky mezní tvářitelnosti
(FLC) při okolní teplotě a za použití lineárních průběhů deformace. Uvažovaný materiál je plochý,
kovový o tloušťce mezi 0,3 mm a 4 mm.

POZNÁMKA Omezení tloušťky do 4 mm je navrženo tak, aby dávalo maximální poměr tloušťky
k průměru razníku.

Pro ocel se doporučuje maximální tloušťka 2,5 mm.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


