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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

REJZEK,M. Simulace technologie DRECE : bakalářská práce. Ostrava: VŠB-Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2014, 51 s. Vedoucí 

práce: Rusz, S. 

Bakalářská práce se zabývá matematickou simulací kontinuálního protlačování polotovaru 

kruhového průřezu z Al slitiny na prototypovém zařízení  DRECE v programu 

Simufact.forming. V úvodní části práce je provedena rešerše nejčastěji využívaných 

programy pro matematickou simulaci objemového tváření. V následující kapitole je 

znázorněn postup simulace tvářecího procesu v programu Simufact.forming. Praktická část 

je věnována matematické simulaci procesu tváření se zaměřením na vliv geometrie 

nástrojů na dosaženou intenzitu napětí a intenzitu deformace. Tyto poznatky byly dále 

využity při analýze vlivu průchodu na velikost intenzity deformace a intenzity napětí.  

V závěru práce byl proveden experiment, jehož výsledek byl porovnán s hodnotami 

dosaženými matematickou simulací. 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS  

 
REJZEK, M. Simulation DRECE technology: bachelor thesis. Ostrava: VŠB-Technical 

University Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical 

Technology, 2014, 51 p. Thesis supervisor: Rusz, S. 

The bachelor thesis deals with mathematical simulations of continuous extrusion of 

circular cross-section sample of Al alloy on a prototype device DRECE in 

Simufact.forming program. In the first part of the work was performed background 

research of most often programs used for mathematical simulation of bulk forming. The 

next section shows the main forming simulation in software Simufact.forming. The 

practical part of work is aimed on mathematical simulation of forming process focused on 

the influence of geometry tools on the intensity of stress and intensity of deformation. 

These findings are further used for the analysis of influence number of passes through the 

DRECE equipment on the magnitude of the deformation and stress intensity. In the 

conclusion of work was performed the experiment, whose results were compared with 

values obtained by mathematical simulation. 
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Seznam použitého značení  

 

Značka  Název   Jednotka  

A Tažnost  [%]  

ρ  Hustota   [kg · m
-3

]  

λt Tepelná vodivost  [W · m
-1

 ·K
-1

]  

D Průměr kola [mm]  

F  Síla   [N]  

f Součinitel tření  [-]  

pmax  Tlak na nástroj  [MPa]  

Rp0,2 Smluvní mez kluzu  [MPa]  

Rm  Mez pevnosti  [MPa]  

R1  Vnější rádius nástroje  [mm]  

R2  Vnitřní rádius nástroje  [mm]  

Tnástroj  Teplota nástroje  [°C]  

Tpol  Teplota polotovaru  [°C]  

To  Teplota okolí  [°C]  

v  Rychlost hnacího kola  [rad · s
-1

]  

εi Intenzita deformace  [-] 

Ψ  Úhel zakřivení oblouku (vnitřní úhel)  [°]  

Ф  Úhel mezi kanály (vnější úhel)  [°]  

σi Intenzita napětí  [MPa]  

l  délka zachyceného úseku  [mm]  
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Seznam použitých zkratek  

 
CCSS/C2S2  Kontinuální uzavřené protlačování pásu plechu (Continuous Confined 

Strip Shearing)  

DCAP   Kontinuální uzavřené protlačování pásu plechu (Continuous Confined 

Strip Shearing)  

UFG   Ultra jemnozrnné materiály (Ultra Fine Grained)  

DRECE   Protlačování plechu přes kanál pomocí válců (Dual Rolls Equal 

Channel Extrusion)  

ECAP   Protlačování rovnostranným pravoúhlým kanálem (Equal Chanek 

Angular Pressing)  

MKP   Metoda konečných prvků  

FEM   Metoda konečných prvků (Finite Element Method)  

FVM   Metoda konečných objemů (Finite Volume Method)  

HV   Tvrdost dle Vickerse   

SPD   Extrémní plastická deformace (Severe Plastic Deformation)   
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Úvod 

Při současném tempu nárůstu populace je pro další rozvoj nezbytné naučit se využívat 

maximálního potenciálu dostupných zdrojů energie a surovin především pak zdrojů 

neobnovitelných. V současné době kladou různé iniciativy důraz na nutnost recyklace 

odpadu slitin na bázi železa,  hliníku  a  mědi, a však jsou i jiné cesty jak zajistit soustavné 

snižování  jejich  spotřeby  například cestou  zvyšování  kvality  a  životnosti  užitných  

předmětů  a konstrukcí z nich vyrobených. Také v různých oblastech průmyslu jsou na 

materiály kladený specifické požadavky, jenž by měl daný materiál splňovat, především u 

oceli se předpokládá vysoká pevnost a plasticita. K dosažení požadovaných vlastností 

konstrukčních materiálů vedou různé cesty, ať už se jedná o výzkum zcela nových 

materiálů nebo o modifikaci stávajících materiálu za využití nejnovějších technologii. 

V posledních letech se výzkum upíra k materiálům s ultra-jemnou strukturou neboli 

nanostrukturním materiálům, jedná se o materiály dosahující průměrné velikostí zrna od 50 

do 200 nm. Tyto materiály dosahují lepších vlastností než oceli konvenční, proto lze 

předpokládat že UFG materiály si mohou najít uplatnění například u moderních konstrukcí 

kde lze využít vysoké pevnosti, ale zároveň odpadá nežádoucí faktor jako je vysoká 

hmotnost konstrukce, dále dobrá houževnatost zajišťuje bezpečnost těchto konstrukcí 

(oceli v automobilovém průmyslu, slitiny hliníku v leteckém průmyslu), nebo vysoká 

pevnost a houževnatost v kombinaci s biokompatibilitou zabezpečí větší životnost součásti 

(titan v implantátech).  

 V posledních desetiletích se pro získávání ultrajmnozrných a nanokrystalických 

materiálu jeví jako ideální metody využívající vícenásobné plastické deformace. Jednou 

z nejintenzivněji zkoumaných technologii je metoda ECAP (Equal Channel Angle 

Extrusion), která především u neželezných kovů vykazuje značné zlepšení mechanických 

vlastností těchto materiálů, ale pro svou ekonomickou náročnost, není tato metoda vhodná 

pro průmyslovou aplikaci. Jednou z cest jak snížit výrobní náklady spojené s touto 

technologii je vývoj modifikovaných zařízení, umožňující kontinuální zpracování 

materiálu jako například metoda DCAP (Dissimilar Channel Angular Pressing). Nové 

zařízení je vyvíjeno také na pracovišti CPIT (Centrum pokročilých inovačních technologií) 

Katedry mechanické technologie, Fakulty strojní VŠB – TU Ostrava. Tato metoda nese 

označení DRECE (Dual Rolls Equal Channel Extrusion) a v současné době je k dispozici 

ve dvou provedeních (1. zařízení je určeno ke kontinuálnímu protlačování pásu plechu, 2. 

zařízení je vyvíjeno za účelem plynulého protlačování drátu).   
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 V bakalářské práci se zabývám matematickou simulaci procesu DRECE 

pro kruhový polotovar z Al slitiny. Předmětem zkoumání je vliv geometrie a počtu 

průchodů na dosaženou intenzitu napětí a intenzitu plastické deformace, výsledky 

matematické simulace jsou následně porovnány s reálným vzorkem získaným při 

experimentu na zkušebním zařízení DRECE. Na základě těchto informací proběhne návrh 

nové geometrie nástrojů, které by měly vést k zefektivnění celého procesu. 
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1 Výpočetní technika ve strojírenství 

 

V současné době je nedílnou součástí řady lidských odvětví výpočetní technika, a ani 

strojírenství není výjimkou. Na základě moderních technologii lze vyvíjet různě 

konstrukčně složité návrhy, dochází také ke snižování času spojeného s dobou trvání 

návrhu technologických procesu, dále umožňují v jisté míře předcházet problémům 

spojených se samotnou výrobou, tím jsou redukovány náklady související s výrobou 

prototypů. Z toho všeho vyplývá, že jedním z faktorů ovlivňující konkurenceschopnost 

firmy je právě výpočetní technika. Dnes si simulační software nacházejí uplatnění i ve 

tváření. Díky simulaci lze řešit i velmi složité technologické procesy, které jsou neřešitelné 

nebo jen obtížně řešitelné analytickými metodami, popř. kde by použití analytického řešení 

bylo příliš zjednodušující. Dále je nám umožněno sledovat chování materiálu v reálném 

zrychleném nebo zpomaleném čase. Simulace nám nabízí všestranný pohled na daný 

problém a umožňuje tak jeho rozbor na základě různých kriterii, změnu jednoho 

konstrukčně technologického parametru můžeme získat přesné informace o jeho vlivu na 

jeho okolí nebo dokonce na celou součást. Získaná data nám můžou dopomoci ke změnám 

při samotné konstrukci nástroje a tím dochází ke snížení rizika špatného rozhodnutí.  To 

vede ke snížení ekonomické náročnosti už v samotné přípravě tvářecího nástroje, kdy je 

předcházeno pozdějším úpravám nástroje. 

  Před samotnou simulací tvářecího procesu je důležitá správná volba softwarů, na 

trhu je v současnosti dostupná celá řada špičkových programů. Tyto programy využívají 

k analýze metodu konečných prvků (MKP-FEM), případně metodu konečných objemů 

(FEV). Tato metoda je určena pro numerické řešení napjatosti, deformace, teplotních polí 

atd. za předpokladu lineárního chování materiálu, protože v oblasti tváření není splněna 

základní podmínka lineární závislosti napětí – deformace je samotné řešení úlohy mnohem 

složitější. Pro dosažení co nejpřesnějších výsledků je využíváno různých matematických 

modelů. V současné době využívají softwary k analýze tyto materiálové modely: [1] 

 tuhoplastický model, 

 tuhoviskoplastický, 

 elasticko plastický, 

 elasticko viskoplastický. 
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V dnešní době existuje široké spektrum programů, které nám dovolují podrobný pohled na 

věc. A však je málo pravděpodobné že by jeden program byl schopný provést všechny 

analýzy, proto je nesmírně důležitá správná volba softwaru. V této části bakalářské práce 

se budu věnovat nejpoužívanějším softwaru řešících problematiku tváření.  

 

1.1 AutoForge 

 

Jedná se o software jak pro objemové tak i pro plošné tváření za tepla i za studena, 

samotnou simulaci je možno řešit v režimu 2D i 3D, uživateli je umožněno proces, jenž je 

v počátcích řešen jako 2D ale v konečné fázi můžeme získat řešení ve 3D. Software 

pracuje s odpružením tvářeného materiálu. Je možno volit jak elasto - plastický tak tuho-

plastický materiálový model. Je tedy možno pracovat s pružnými i tuhými nástroji. Většinu 

vlivu ovlivňujících tvářecí proces lze pro každou individuální simulaci volit dle potřeb 

řešeného problému. Software pracuje metodou FEM. Předpokladem pro vysoce přesné 

výsledky simulace je analýza založená na šestihranných prvcích. Nastavení hustoty sítě lze 

řešit dvěma způsoby a to automaticky i manuálně. Během simulace, dochází 

k automatickému přesíťování. V průběhu procesu je možno kontrolovat výsledky analýzy, 

kdy si můžeme ověřit tok materiálu, šíření trhlin, rozložení napětí atd.  Uživateli je 

nabízená možnost specifikace vlastního materiálu nebo lze využít obsáhle materiálové 

databáze. V databázích jsou taky vedeny základní typy strojů, jako jsou klikové lisy, 

hydraulické lisy aj. Pro výrobu tvarově složitých součástí je podporována celá řada 

v současné době užívaných CAD softwarů. Jednoduší tvary lze vymodelovat v samotném 

prostředí programu.[1][2] 
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1.2 FORGE 

 

Tento software je určen pro simulaci tváření za tepla i za studena pro plošné i objemové 

tváření. I tento program pracuje metodou FEM s využitím 4 - uzlových trojúhelníku a 5 -

uzlových čtyřstěnu. Na základě této metody je dosahováno přesných 2D a 3D simulací 

Software pracuje jak s tuhými tak s deformovatelnými tělesy. K významným výhodám 

patří možnost na základě výsledku předvídat vznik mikrotrhlin v tvářeném polotovaru. 

Dále tento program disponuje otevřenou materiálovou databázi. Do programu je možno 

vkládat prvky vytvořené ve většině dostupných CAD systémech, prostřednictvím 

neutrálních formátu jako je STEP, STL, UNV určené pro 2D simulace a STL, UNV a 

ANSYS formáty souborů pro 3D simulace. [1] [3] 

 

 

Obr. 1 Prostředí programu FORGE [3] 
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1.3 DEFORM 

 

Jedná se o program navržen taktéž pro simulace v oblasti objemového i plošného tváření. 

Simulace je možno řešit v celé řadě teplot běžně používaných ve tváření. Software je 

zaměřený na analýzu pracující v režimu 2D i 3D. Také tento software pracuje metodou 

konečných prvků. Program dokáže řešit nelineární chování materiálu, díky tomu dosahuje 

výborných výsledků, na základě doplňkových modulů lze získat přehled o vlivu teploty na 

vývoj mikrostruktury a fázové přeměny.  I zde je možno volit jak elasto-plastický tak tuho-

plastický materiálový model. Je tedy možno simulace provádět pružnými i tuhými nástroji. 

Je zde k dispozici mnoho modulů a nástrojů, které umožňují zahrnout všechny podstatné 

vlivy ovlivňující tvářecí proces. Hustota sítě má opět možnost automatického i manuálního 

nastavení, dle charakteru řešené simulace. I tento software během simulace, pokud není 

zadáno jinak, automaticky přesíťovává simulační síť. Materiálová databáze je otevřená.  

Součástí softwarů je i databáze dostupných tvářecích zařízení.[4]  

 

 

 

Obr. 2 Prostředí programu DEFORM [12] 
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1.4 QFORM 7 

 

QFORM3D byl vyvinut v roce 2002 společností QuantorForm  jako rozšíření QFORM2D. 

Tento software kombinuje 2D a 3D simulaci a zachovává jednoduché rozhraní jeho 

předchůdce QFORM2D. V tomto prostředí lze zpracovávat proces objemové i plošného 

tváření, dále je umožněna simulace tvářecího procesu za tepla i za studena. FEM je 

základem každého simulačního programu ve tváření. QForm používá přesně uspořádané 

QUADRADIC prvky, které jsou zcela samostatné generované, pro zajištění co 

nejpřesnějšího výsledku je určen inteligentní  generátor sítí jenž dává jemnou síť v 

oblastech se složitější geometrii a velkou síť v oblastech méně tvarově náročnějších 

pojišťují, takto vytvořená sít‘ má kladný dopad na rychlost simulace. Tento software 

předpovídá vady materiálového toku, určuje rozložení teploty, a vypočítá zatížení a 

spotřebu energie na deformaci. Zpracovaná data je možné vizuálně sledovat a výpočet je 

doprovázen současným grafické zobrazení výsledků. Tento software podporuje import 

IGES a STEP souborů, které zamezuje ztrátě přesnosti typické ve formátu STL, QForm je 

také vybaven CAD systémem který dovoluje uživateli vytvoření vlastního modelu. 

Software je nadále vybavený vlastní materiálovou databázi, která v sobě zahrnuje široké 

spektrum materiálu tato databáze je samozřejmě otevřená. Výběr zařízení zahrnuje 

mechanické a hydraulické lisy, dále jsou zde intuitivní funkce pro kovací a vřetenové lisy. 

Nalézá se zde i modul TOOL používaný pro rozbor napjatosti a deformace nástrojů. [5][6].  

 

 

Obr. 3 Prostředí programu QForm 7 [6] 
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1.5 FormFEM 

 

Program FormFEM je vyvíjen českou společností ITA s.r.o. Uživateli je umožněno 

provádět analýzy procesu v oblasti objemového i plošného tváření za tepla i za studena. 

Software využívá pro své výpočty metodu konečných prvků s úplnou teplotní vazbou ale 

pracuje pouze ve 2D prostoru. A tím je omezen pouze na simulace procesu tváření pro 

rovinná a rotačně souměrná tělesa, na tyto modely lze aplikovat jednu ze tří typů 

simulačních sítí, které lze v průběhu procesu automaticky předefinovat. Výpočty vychází z 

tuho plastické formulace MKP a podmínky nestlačitelnosti, která je splněna metodou 

Lagrangeových multiplikátorů. Program využívá různé modely tření, jako jsou adhezivní, 

Coulombovský, nebo kombinovaný. Další schopností programu je možnost vypočtu 

teplotního pole ve tvářeném polotovaru i v nástrojích s uvážením přestupu tepla do 

nástroje, vlivu teploty na deformační vlastnosti materiálu a na změnu rozměru v důsledku 

teplotní roztažnosti. V programu je také obsáhlý kreslící editor a samozřejmostí je zde 

možnost vkládání objektu ve formátu DFX.  Program v sobě zahrnuje také rozsáhlou 

databázi materiálu. Ve spojení s programem TTSteel je tento software schopen předvídat 

mechanické vlastnosti výkovku po samotném tepelném zpracování (kalení s následným 

popouštěním). [1][7] 

 

 

Obr. 4 Prostředí programu FormFEM [7] 
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1.6 Simufact.forming 

 

Simufact.forming je software vyvinutý firmou Simufact Engineering, která vznikla v roce 

2008 v německém Hamburku sjednocením německé firmy Femutec a americké společnosti 

MSC.Software. tento program vznikl sloučením simulačních softwarů pracujících v oblasti 

tváření MSC.SuperForge a MSC.SuperForm. Vývojářům tohoto softwarů se podařilo 

vyvinout zcela novou metodu konečných objemů (FVM) tato metoda zkracuje čas 

samotného výpočtu asi desetkrát v porovnání s metodou FEM. Před zahájením simulace si 

může uživatel sám zvolit, zda pro výpočet užije metodu FEM nebo FVM. Software také 

nabízí možnost realizace simulaci ve 2D nebo 3D prostředí. Stejně jako u většiny 

programu využívaných v tváření je i zde možnost volby, zda se daná operace bude 

provádět za tepla nebo za studena. Prostředí programu nabízí možnost simulovat širokou 

škálu tvářecích procesů, jako jsou například: 

o Zápustkové a volné kování (za tepla i za studena) 

o Pěchování 

o Válcování 

o Dopředné protlačování 

o Zpětné protlačování 

o Ohýbání 

o Stříhaní 

o Lisování 

o Ohřívání a chlazení 

o Vytlačování 

o Analýza nástrojů 

 

 Uživatel si může snadno vybrat stroj pro danou operaci z celé řady možností, 

v databázi se nalézají např.: 

o Buchary 

o Hydraulické lisy 

o Klikové lisy 

o Výstředníkové lisy 

  



Bakalářská práce 

- 20 - 

 

 Samotná definice geometrie polotovaru a nástroje je řešena velice elegantně, 

protože program podporuje téměř všechny CAD softwary využívané v současné době. Pro 

zamezení ztráty přesnosti typické pro formáty STL je stejně jako u programu QForm 7 

možnost importu objektu ve formátu IGES nebo STEP. Součástí programu je i CAD 

software, který umožňuje vytvoření objektu s jednoduchou geometrii. 

 Vytvořeným objektům můžeme velice jednoduše přiřadit materiál, tyto materiály 

lze dohledat v databázi, která obsahuje široké spektrum materiálu od oceli až po neželezné 

kovy, knihovna je samozřejmě otevřená a vyskytuje se zde možnost definovat zcela nový 

materiál. 

 Pro získání velice přesných výsledků je zde možnost definovat teplotu nástrojů a 

polotovaru pokročile nastavení nám umožní definovat přestup tepla do prostředí, a tím 

dovoluje získat celkovou představu, o tom jak jsou jednotlivé oblasti teplotně ovlivněné. 

Jedním z důležitých faktorů který má přímý vliv na velikost práce spotřebované při 

samotném procesu tváření je tření, program Simufact.forming umožňuje velice snadno 

popsat charakteristiku tření a v samotném výpočtu postupovat podle různých 

matematických modelů. [8][11] 

  Při analýze pomoci metody konečných prvků může dojít k příliš velké 

deformaci jednotlivých prvků a to má za následek nepřesnosti ve výpočtech. Aby se těmto 

nepřesnostem zabránilo je sít znovu vytvořena zcela automaticky. V Simufact.forming jsou 

používány například šestihranné prvky, které patří mezi nejpřesnější a jsou schopny 

analyzovat i nelineární deformace materiálu. [10] 
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2 Postup simulace tvářecího procesu v programu 

Simufact.forming 

 

V této části práce se budu zabývat obecným nastavením matematické simulace tvařecího 

procesu v programu Simufact.forming 11.0.2. Správné nastavení programu zajištuje 

stabilní chod celé simulace a významně zkracuje dobu jednotlivých výpočtů s vysokou 

přesnosti výsledků odpovídající skutečnému procesu. Základní nastavení okrajových 

podmínek a síťování objektu je téměř totožné pro většinu tvářecích metod.  

 

2.1 Popis nastavení tvářecího procesu 

Samotné nastavení a následné spuštění simulace tvářecího procesu je v programu 

Simufact.forming řešeno velice elegantně. Nový projekt lze vytvořit snadno díky 

intuitivnímu prostředí programu. Úplně na začátku je nutné zvolit typ procesů, který bude 

následně řešen. V tabulce jsou jednotlivé technologie rozděleny do 4 základních kategorii: 

 Objemové tváření (kování,válcování,pěchování atd..) 

 Plošné Tváření (tažení a válcování) 

 Tepelné Zpracování (např. předehřev nebo ochlazování) 

 Různé ( zde patří stříhaní a analýzy napětí na nástrojích) 

U většiny zvolených metod je nutno navolit další parametry: 

 Typ technologie dle teploty:   

 za tepla 

 za studena 

 Typ simulace:   

 3D 

 2D osově symetrické nebo v rovině 

 Typ řešení:    

 metoda konečných prvků 

 metoda konečných objemů 

 Počet nástrojů 
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Obr. 5 Obrazovka s definice nového procesu 

 

2.1.1 Struktura tvářecího procesu 

Po definování tvářecí technologie se přesouváme do pracovního prostředí, ve kterém je 

nutno nastavit parametry simulačního procesu. Celý proces je definován ve formě stromu, 

který v sobě zahrnuje všechny nezbytné informace potřebné ke správnému chodu simulace. 

Pracovní prostředí včetně stromu procesu je zobrazeno na obrázku č. 6. 

 

Obr. 6 Prostředí program Simufact Forming [9] 
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2.1.2 Přiřazení modelu 

Jednoduší objekty lze vytvořit bezprostředně v programu za pomoci funkce AutoShape. 

Nástroje se složitější geometrii je nutné vytvořit v CAD softwaru, tyto nástroje musí být 

následně převedeny do neutrálního formátu ve kterém mohou být  nahrány do prostředí 

programu. Užitečná je také funkce Insert from Result, kdy je do procesu přiřazen již 

zpracovaný polotovar z jiného projektu. 

 

2.1.3 Definice materiálu 

Materiál je jednotlivým objektům přiřazen z knihovny materiálu, která je součástí 

programu a už v základu nabízí širokou škálu železných i neželezných kovů, ještě větší 

množství materiálu se nachází v přidruženém programu MATilda. Program umožňuje také 

definování vlastního materiálu. 

 

 

Obr. 7 Náhled do knihovny materiálu 
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2.1.4 Parametry výměny tepla 

Další faktor, jenž musí být definován je parametr výměny tepla. Výchozím nástrojům a 

polotovaru je přiřazena počáteční teplota, součinitele tepelné výměny a sálání do prostředí. 

Tímto způsobem je v praxi možno určit ideální teplotu předehřevu.  

 

 

Obr. 8 Ukázka definice parametrů výměny tepla 

 

2.1.5 Síťování objektu 

Nedílnou součásti metody konečných prvku popřípadě metody konečných objemů je 

síťování objektu. Správná volba sítě a velikosti elementu významně ovlivňuje dosažené 

výsledky. Pro dosažení výsledku velice blízkým reálnému procesu tváření je vhodné 

používat pro síťování polotovaru  čtyřhranné a  šestihranné prvky které umožňují analýzu 

nelineární deformace materiálu. Pro analýzu namáhání nástrojů je vhodné používat 

pětihranné prvky, které jsou ovšem omezeny pouze na lineární deformaci materiálu.[10]. 

Objekt je v průběhu simulačního procesu i několikrát automaticky přesíťován v závislosti 

na deformaci. 
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2.1.6 Definice parametru tření 

Charakteristiku tření lze definovat manuálně nebo zvolit z knihovny. Při vlastním 

nastavení tohoto parametru jsou vstupní data dána průběhem a typem tření. 

 

Obr. 9 Parametry tření 

 

2.1.7 Volba stroje 

V programu lze vybírat mezi několika typy zařízení, jako jsou buchary, hydraulické lisy 

klikové lisy a jiné. Vstupní data jsou omezena na minimum a liší se dle zvoleného stroje. 

Součásti programu je i knihovna, ve které jsou předdefinovány základní nastavení 

jednotlivých strojů pro různé tvářecí operace. 

 

 

Obr. 10 Databáze strojů 
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2.1.8 Pokročilejší nastavení 

Podrobnější podmínky procesu nastavujeme pomoci nabídky Forming, která se nachází na 

konci stromu. V této záložce se nachází detailní nastavení procesu od počtu výstupu během 

chodu simulace, až po podrobné nastavení podmínek kontaktu, tření nebo třeba typu 

výpočetního modelu.  

 

 

Obr. 11 Tabulka pro pokročilé nastavení 
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2.1.9 Spuštění simulace tvářecího procesu a následné vyhodnocení 

Před spuštěním simulace je dobré ověřit si, zda jsou všechna vstupní data správně 

definována a jednotlivé větve stromu obsahuji všechny sounáležitosti.  Za tímto účelem je 

možno využít funkci Check data. Pokud nejsou všechny vstupní parametry definovány 

správně objeví se tabulka, která obsahuje seznam chyb ale také varování a doporučení. (viz 

obr. 12) 

Samotné spuštění simulace probíhá za pomoci tlačítka Start simulation 

 

Obr. 12 Lišta spuštění simulačního procesu 

 

2.1.10 Vyhodnocení procesu 

Výsledky procesu je možné sledovat už v průběhu simulace v jednotlivých krocích velikost 

těchto kroků je dána výchozím nastavením uživatele a lze je přehrát jako video nebo je 

analyzovat v podobě obrázku. Výsledky jsou zobrazovány za pomoci příkazu Result 

selection (viz obr. 13). Po otevření tohoto prvku se zobrazí tabulka, ve které si zvolíme 

sledovaný parametr. Pro lepší přehled při analýze procesu disponuje program také několika 

typy zobrazení modelu např. průzračný, se sítí atd. 

 

 

Obr. 13 Vyhodnocené simulace 
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3 Matematická simulace procesu protlačování kruhového 

polotovaru z Al slitiny 

 

 V této kapitole se budu věnovat analýze procesu protlačování kruhového 

polotovaru z  Al slitiny nástrojem DRECE, dále zde bude podrobně zkoumán vliv 

geometrie nástrojů na dosaženou velikost intenzity napětí a deformační napětí. 

 

3.1 DRECE (Dual Rolling Equal Channel Extrusion) 

 

 V listopadu roku 2008 bylo na pracovišti VŠB – TU Ostrava, katedře mechanické 

technologie uvedeno do zkušebního provozu zařízení DRECE, Koncept zařízení DRECE 

vychází z principů metody DCAP (C2S2). Schéma zařízení (viz obr. 14). [13]  

 

Obr. 14 Zařízení DRECE [22] 

 Metoda byla původně vyvinuta pro zjemňování struktury pásu plechu, a však 

v současné době katedra mechanické technologie disponuje druhým zařízením, na němž 

probíhá výzkum zaměřený na protlačování tyčí kruhového průřezu. 

 Hlavními částmi zařízení jsou dva přítlačné válce, které umožňují regulaci 

přítlačné síly, jednoho podávacího válce. Pohon válců zajišťuje elektromotor 

s převodovkou NORD přes lamelovou spojku. Samotné tvářecí nástroje jsou vyrobeny 

z oceli typu Dievar. 
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 Pás plechu nebo tyč kruhového průřezu je vložena do pracovního prostoru a 

podávacím válcem v součinnosti s přítlačnými válci je protlačován tvářecím nástrojem, 

aniž dochází ke změně příčného průřezu. Při takto provedené vícenásobné plastické 

deformaci docílíme podstatného zjemnění struktury. V rámci zkušebního provozu byly 

provedeny první pokusy a jejich vyhodnocení. Na základě těchto prací byly navrženy další 

konstrukční úpravy. Jelikož se jedná o patentovou ochranu daného zařízení, není možno 

zveřejňovat podrobnější technické údaje. [14] 

 

Obr. 15 Schéma zařízení DRECE [15] 

 

3.2 Analýza procesu DRECE v programu Simufact.forming 

 

 K matematické simulaci procesu DRECE s více průchody, byl zvolen software 

Simufact forming 10.0. jenž byl později nahrazen aktualizovanou verzí Simufact.forming 

11.0.2. V důsledku toho došlo k plynulejšímu průběhu simulace a omezení nežádoucích 

chyb způsobujících nestabilitu a pády simulace. Také byla aktualizována knihovna 

materiálu ve které přibyly nové materiály. Jednotlivé komponenty zařízení DRECE byly 

vytvořeny ve studentské verzi 3D CAD softwaru  Autodesk Inventor 2013.  V simulaci 

bylo nutno vyřešit otázku podávání polotovaru mezi válce, protože u skutečného procesu je 

polotovar přiváděn mezi válce ručně, tento problém byl řešen vytvořením dalšího 

komponentu, kterým se stala vodící lišta. Protože se u skutečného zařízení podávací lišta 

neobjevuje, bylo ji přiřazena hodnota tření 0. 

  Protože se technologie DRECE, jako nekonvenční metoda tváření neobjevuje 

v nabídce programu Simufact Forming, bylo nutno řešit tuto problematiku metodou 

dopředného protlačování, která nejvíce odpovídá procesu DRECE. 
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3.3 Materiály použité v simulaci procesu DRECE 

3.3.1 Materiál nástrojů Dievar 

 

Skutečné nástroje na experimentálním zařízení DRECE pro zpracování kruhového 

polotovaru umístěného v laboratoři VŠB-TU  jsou zhotoveny z kvalitní oceli DIEVAR. 

DIEVAR je Cr-Mo-V legovaná vysoce výkonná ocel pro práci za tepla. Tato ocel je velice 

houževnatá a disponuje jednou s nejvyšších tažností ve všech směrech dále poskytuje 

vysokou odolností proti vzniku trhlin a prasklin z tepelné únavy a s vysokou odolností 

proti opotřebení a plastické deformaci za tepla. [16] Tento materiál je velice dobře 

kalitelný a vysoce stabilní při tepelném zpracování a povlakování. Kombinace těchto 

vlastností poskytuje ideální volbu na nástroje pro tlakové lití, kování a protlačování.  

 

Tab. 3.1 Chemické složení materiálu Dievar [16] 

Prvek C Cr Mn Mo P S Si V 

[%] 0,3-0,4 4,5-5,5 0,4-0,6 1-1,2 0,03 0,03 0,7-1,2 0,8-1 

 

Tab. 3.2 Fyzikální vlastnosti materiálu Dievar [16] 

Vlastnost Jednotka Hodnota 

Mez pevnosti Rm [MPa] 775 

Tvrdost [HB] 230 

 

 Ocel DIEVAR se v databázi materiálů nevyskytuje, z těchto důvodů byla v 

simulaci nahrazena nástrojovou ocelí   dle  DIN X40CrMoV5-1, která má nejbližší 

ekvivalent k materiálu Dievar. Jedná se o materiál s vysokou prokalitelností a 

houževnatosti. Vyznačuje se dobrou tepelnou vodivostí a odolnosti proti tvorbě trhlin za 

tepla [29] Tento materiál je vhodný na nástroje pro zpracování lehkých kovů např. pro 

průtlačné lisování kovací a lisovací zápustky aj. 

 

Tab. 3.3 Chemické složení materiálu dle DIN X40CrMoV5-1 [17] 

Prvek C Cr Mn Mo P S Si V 

[%] 0,37-0,43 4,8-5,5 0,3-0,5 1,2-1,5 0,03 0,03 0,9-1,2 0,9-1 
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Tab. 3.4 Fyzikální vlastnosti materiálu dle DIN X40CrMoV5-1 [17] 

Vlastnost Jednotka Hodnota 

Mez pevnosti Rm [MPa] 791 

Tvrdost [HB] 235 

 

 

3.3.2 Materiál vzorku 

 

Důležitým faktorem ovlivnujcí mechanické vlastnosti slitin hliníku je v jakém stavu 

tepelného zpracování je dodávan, zpevněné slitiny hliníků vykazuje zvýšenou pevnost a 

vyší mezi kluzu, ale pro svou klesajcí tažnost jsou jako materiály pro tvářeci proces 

nevhodné, Z těchto důvodů byl v programu Simufact Forming vzorku přiřazen téměř čistý 

hliník v žíhaném stavu z databáze  materiálu dle normy EN AW 1050. Materiál AW 1050 

nachází uplatnění téměř ve všech oblastech průmyslu (elektrotechnický, chemický, 

potravinářský, letecký, strojírenský, stavební, automobilní aj.) na konstrukční prvky a uzly 

mechanicky málo namáhané, vyžadující materiál vysoce tvárný, dobře svařitelný, značně 

korozně odolný, velmi dobře tepelně a elektricky vodivý i reflexibilní. Je svařitelný 

prakticky všemi způsoby. Je však nevhodný pro obrábění řeznými nástroji vzhledem k 

vysoké houževnatosti. Typické výrobky: elektrotechnické materiály, výměníky 

chemických zařízení, chladiče automobilů, reflektory, zrcadla, obaly, kryty, nádrže, 

nádobí, okenní rámy, dveře, domovní fasády, střechy, vybavení vagonů a automobilů apod. 

[18] 

 

 

Tab. 4.5 Chemické složení materiálu Al99,5 [19] 

Prvek Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al ostatní 

% 0,25 0,40 0,05 0,05 0,05 0,07 0,05 99,5 0,05 
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Tab. 4.6 Mechanické vlastnosti materiálu Al99,5 [19] 

 Jednotka H12 H14 H16 H18 0 

Mez kluzu Rp0,2  MPa 85 105 120 140 35 

Mez pevnosti Rm  MPa 100 115 130 150 80 

Tažnost A5 % 12 10 7 6 42 

Tvrdost HV 30 36 - 44 20 

 

 

Tab. 4.7 Fyzikální vlastnosti materiálu Al99,5 [19] 

Vlastnost Hodnota Jednotka 

Hustota ρ 2.71 [kg · cm
-3

] 

Modul pružnosti v tahu E  71 GPa 

Tepelná vodivost λt  222 [W·m
-1

 K
-1

] 

Bod Tání 650 °C 

 

 

 

 

Obr. 16 Křivka zpevnění pro materiál Al99,5 z databáze Simufact forming 
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3.4 Matematická simulace 

 Sestava zařízení DRECE pro polotovar kruhového průřezu s upravenými nástroji 

v programu Simufact.forming (viz obr. 17). V matematické simulaci byly původně  

použity nástroje vytvořené na základě výkresové dokumentace. Nástroje jsou následně 

importovány do programu v neutrálním formátu .stl a posléze přiřazeny k patřičným 

větvím ve stromu procesu.  

 

 

Obr. 17 Sestava zařízení DRECE v programu Simufact Forming (1.vzorek, 2. vodící lišta, 

3. hlavní válec, 4. Vodící válec, 5. přítlačný válec, 6. klín, 7. horní nástroj, 8. spodní 

nástroj) 

 Původní nástroje způsobovaly v simulačním prostředí vysokou míru deformace na 

náběhových hranách v těchto místech docházelo k narušení sítě prvků, zavádění příliš 

vysokých hodnot intenzity napětí a v neposlední řadě k nestabilitě samotného procesu 

který pod vlivem těchto problému často chyboval nebo spadl. Na základě získaných 

poznatků z těchto simulací byly některé z komponentu zařízení DRECE upraveny. Změny 

byly uskutečněny tak aby neovlivnili samotný proces protlačování ale pouze zajistily 

plynulý průchod vzorku do deformační zóny. Změny se týkaly rozměrů drážek ve vodících 

válcích dále drážky ve válci podávacím. Pozměněny byly náběhové hrany na klínu a 

horním nástroji. V těchto místech docházelo nejčastěji k nežádoucí deformací materiálu. 

Tyto změny měly kladnou odezvu a v následujících simulačních procesech se problémy 

s nástroji nevyskytovaly.  
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 Pokročile nastavení procesu dopředného protlačování vyžaduje stejně jako ostatní 

metody zvolit typ Solveru. Z nabídky Solvéru byl vybrán Solver doporučený softwarem 

Multifrontal Sparse(2D/3D). Typ sítě je volený jako Overlay Hex s typem elementu 

Hexahedral. Volba velikosti prvku je jeden ze zásadních faktorů ovlivňující plynulost a 

dobu simulace. Při volbě malého elementu docházelo k pronikání jednotlivých prvků mezi 

nástroje a to způsobovalo poškození sítě polotovaru s následným pádem celého procesu. 

Nežádoucí byla rovněž doba trvání výpočtů, která se zmenšující se velikosti prvku 

mnohonásobně vzrostla. Velké elementy sebou naopak přinášení zkrácení času procesu ale 

jsou doprovázeny nepřesnostmi. Jako optimální velikost byla zvolena velikost prvku 1 

mm. Pro kratší dobu trvání simulačního procesu byla tyč ze skutečné délky 1000 mm 

zkrácena na pouhých 200 mm. Další možností jak ovlivnit dobu trvání výpočtů lze pomocí 

funkce Step Control kde lze snížít nebo zvýšit kontroly výpočtů v jednotlivých krocích, 

zde nízké hodnoty vedou k chybám při výpočtech. Vhodně se neprojevila také příliš 

vysoké hodnoty kontrol výpočtů v jednotlivých krocích, protože nám enormně prodlužuje 

čas simulace. 

 Další významnou funkcí je příkaz Boundary Wizard, pomoci kterého lze na vodící 

válce aplikovat velikost přítlaku nebo zajistit kontakt mezi těmito válci a kruhovým 

polotovarem. Ve stromě procesu se dále kromě nástrojů a materiálu nachází i jiné okrajové 

podmínky týkající se přítlaku tření aj. Tyto parametry jsou uvedeny v tabulce č. 3.8. 

Správnou definici okrajových podmínek by mělo dojít k minimalizování rozdílu mezi 

výsledky získané simulaci procesu a skutečným procesem DRECE. 

Tab. 3.8 Okrajové podmínky pro proces DRECE 

Název (softwarové označení) hodnota jednotky 

Teplota nástrojů (Die Temperature) 20 [°C] 

Teplota polotovaru (Workpiece Temp.) 20 [°C] 

Teplota okolí (Ambiente Temp.) 20 [°C] 

Koeficient tření mezi materiálem a nástroji (Friction) 0,05 [-] 

Koeficient tření mezi materiálem a válci (Friction) 3 [-] 

Rychlost hlavního válce 0,01745 [rad·s
-1

] 

Průměr hlavního válce 198 [mm] 

Tlak přítlačného válce (Apply stress) 80 [MPa] 

Přítlačná síla vodícího válce (Apply force) 0,08 [kN] 
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3.5 Posouzení vlivu geometrie nástrojů na výslednou inzenzitu napětí a 

intenzitu plasticke deformace 

 

Na základě matematické simulace byl analyzován vliv zaoblení R2 na horním nástroji a 

průměr kanálu na výslednou intenzitu napětí a intenzitu plastické deformace. Za tímto 

účelem bylo vytvořeno 6 nástrojů s různou geometrii (R2 = 2 mm, R2 = 4 mm, R2 = 6 mm a 

průměrem kanálu 7,3 mm a 7,6 mm).  Vliv zaoblení byl analyzován na jednom průchodu 

kruhového polotovaru o délce 200 mm. Výsledky jsou vyhodnocovány ve 30 % procesu a 

50 % průřezu tyče. 

 

Hodnoty dosažené při zaoblení R2 = 2 mm a průměru kanálu 7,3 mm 

 

Obr. 18 Intenzita deformace při R2=2 mm 

Dosažená hodnota intenzity deformace na horní části polotovaru při R2 = 2 mm je εi = 1.16 

 

 

Obr. 19 Intenzita napětí při R2=2 mm 

Dosažená hodnota intenzity napětí při R2 = 2 mm je σi = 151,64 MPa 
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Hodnoty dosažené při zaoblení R2 = 4 mm a průměru kanálu 7,3 mm 

 

Obr. 20 Intenzita deformace při R2=4 mm 

Dosažená hodnota intenzity deformace na horní části polotovaru při R2 = 4 mm je εi = 1.11 

 

Obr. 21 Intenzita napětí při R2=4 mm 

Dosažená hodnota intenzity napětí při R2 = 4 mm je σi = 147,83 MPa 

Hodnoty dosažené při zaoblení R2 = 6 mm a průměru kanálu 7,3 mm 

 

Obr. 22 Intenzita deformace při R2=6 mm 

Dosažená hodnota intenzity deformace na horní části polotovaru při R2 = 6 mm je εi = 1.09 
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Obr. 23 Intenzita napětí při R2=6 mm 

Dosažená hodnota intenzity napětí při R2 = 6 mm je σi = 145,69 MPa 

 

Hodnoty dosažené při zaoblení R2 = 2 mm a průměru kanálu 7,6 mm 

 

Obr. 24 Intenzita deformace při R2=2 mm 

Dosažená hodnota intenzity deformace na horní části polotovaru při R2 = 2 mm je εi = 1.08 

 

 

Obr. 25 Intenzita napětí při R2=2 mm 

Dosažená hodnota intenzity napětí při R2 = 2 mm je σi = 146,56 MPa 
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Hodnoty dosažené při zaoblení R2 = 4 mm a průměru kanálu 7,6 mm 

 

Obr. 26 Intenzita deformace při R2=4 mm 

Dosažená hodnota intenzity deformace na horní části polotovaru při R2 = 4 mm je εi = 1.04 

 

 

Obr. 27 Intenzita napětí při R2=4 mm 

Dosažená hodnota intenzity napětí při R2 = 4 mm je σi = 145,99 MPa 

Hodnoty dosažené při zaoblení R2 = 4 mm a průměru kanálu 7,6 mm 

 

 

Obr. 28 Intenzita deformace při R2=6 mm 

Dosažená hodnota intenzity deformace na horní části polotovaru při R2 = 2 mm je εi = 1.03 
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Obr. 29 Intenzita napětí při R2=6 mm 

Dosažená hodnota intenzity napětí při R2 = 6 mm je σi = 145,26 MPa 

 

 Z matematické simulace je zřejmé že význam zaoblení horního nástroje R2 je větší 

se zmenšujícím se průměrem kanálu (viz obr. 30, 31).  

 Potvrdily se předpoklady, že zvětšující se zaoblení R2 snižuje hodnoty intenzity 

napětí a intenzity deformace (viz obr. 30, 31).  

 Z průřezu polotovaru vyplývá, že intenzita napětí není rozložena rovnoměrně, ale 

vyskytuje se ve 3 oblastech, kdy nejvyšších hodnot nabývá v horní části polotovaru 

a nejméně deformovaná oblast je spodní část vzorku. V horní části polotovaru 

dochází ke zpevnění spojeného s  třením při průchodu nástrojem a kontaktem 

s poloměrem R2. Dále se zde projevila deformace horních vláken v důsledku 

ohýbání přes hlavní válec. 

 

Tab. 3.9 Hodnoty dosažené při průměru kanálu 7,3 

Průměr kanálu 7,3 mm 

Měřený parametr R2=2 mm R2=4 mm R2=6 mm 

Intenzita deformace εmax 1,16 1,11 1,09 

Intenzita napětí σmax 151,64 148,96 145,69 
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Tab. 3.10 Hodnoty dosažené při průměru kanálu 7,6 

Průměr kanálu 7,6 mm 

Měřený parametr R2 = 2 mm R2 = 4 mm R2 = 6 mm 

Intenzita deformace εmax 1,08 1.04 1.03 

Intenzita napětí σmax 146,56 145,99 145,26 

 

 

 

Obr. 30 závislost Intenzita deformace  -  Zaoblení R2  

 

Obr. 31 Závislost Intenzity napětí -  Zaoblení R2   
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3.6 Analýza vlivu počtu průchodů na dosaženou velikost intenzity 

deformace a napětí 

 

V této části bakalářské práce budu pomoci matematické simulace zkoumat vliv počtu 

průchodu na dosaženou intenzitu napětí a velikost plastické deformace. Za tímto účelem 

byly provedeny pouze dva průchody na tyči dlouhé 200 mm a po prvním průchodu byla 

odstraněná část tyče o délce přibližně 50 mm, danou úpravu bylo nutno aplikovat pro 

každý další průchod. (Dané zkrácení není prováděno na skutečném zařízení DRECE ). 

Simulace tyče delší než 200 mm sebou přináší i vyšší hardwarové požadavky, které se 

projevily v enormně vysoké době simulace jednoho průchodu. Všechny průchody byly 

analyzovány za stejných okrajových podmínek tak aby bylo možné objektivně vyhodnotit 

vliv počtů průchodů. 

 U reálného procesu DRECE je zaoblení radiusu R1 = 8,4 R2 = 1. Danou velikost 

zaoblení nebylo možné analyzovat, protože docházelo k vysoké deformaci jednotlivých 

elementu a celá simulace se stala nestabilní. V matematické simulaci jsem proto zvětšil 

zaoblení horního radiusu z R2 = 1 mm na R2 = 2 mm. 

 

Hodnoty dosažené po 1. průchodu nástrojem DRECE: 

 

 

Obr. 32 Intenzita deformace po 1. průchodu na zařízení DRECE 
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Obr. 33 Intenzita napětí po 1. průchodu na zařízení DRECE 

 

Po prvním průchodu bylo v oblasti zaoblené dosaženo maximální intenzity 

deformace εi = 1,158. Této hodnoty bylo dosaženo pouze na horní části polotovaru. Kde se 

do značné míry projevil vliv přítlačného a vodícího válce v kombinaci se zpevněním 

způsobeným ohybem přes podávací válec. Maximální hodnota intenzity napětí byla 

zjištěna v místě zaoblení 150,96 MPa (viz. Tab. 3.11). 

Tab. 3.11 Hodnoty dosažené po 1. průchodu 

 Hodnota Jednotka 

Intenzita deformace εmax 1.16 [-] 

Intenzita napětí σmax 150,96 [MPa] 

 

 Hodnoty dosažené po 2. průchodu nástrojem DRECE: 

 

Obr. 34 Intenzita deformace po 2. průchodu na zařízení DRECE 
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Obr. 35 Intenzita napětí po 2. průchodu na zařízení DRECE 

  

 Po druhém průchodu byla maximální hodnoty intenzity deformace εi = 2.62. 

Nejvyšší hodnota intenzity napětí dosahuje σi = 153,47 (viz Tab. 3.12). Z obrázku č. 34 je 

zřejmě, že v polotovaru je intenzita deformace rozložena nerovnoměrně a vyšší hodnoty 

jsou dosaženy na horní části polotovaru vlivem tření o nástroj. Tomu lze předcházet 

změnou typu průchodu z výchozího typu A na typ BA, BC nebo C. 

Tab. 3.12 Hodnoty dosažené po 2. průchodu  

 Hodnota Jednotka 

Intenzita deformace εmax 2,62 [-] 

Intenzita napětí σmax 153,47 [MPa] 

 

 

Tab. 3.13 Hodnoty dosažené v 1. a 2. průchodu 

 1.průchod 2.průchod Jednotka 

Intenzita deformace εmax 1.16 2,62 [-] 

Intenzita napětí σmax 150,96 153,47 [MPa] 
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4 Experimentální část protlačování kruhového polotovaru z Al 

slitiny 

 

V této kapitole se věnuji srovnání dosažených hodnot reálného procesu DRECE s výsledky 

získanými matematickou simulací v programu Simufact.forming. Úvodní část této kapitoly 

bude věnována skutečnému experimentu, který byl uskutečněn v laboratoři katedry 

mechanické technologie FS, VŠB – TU Ostrava. Jako výchozí vzorek byl zvolen kruhový 

polotovar z Al99,5 o poloměru 7 mm a délce 1000 mm. V nedávné době byl na zařízení 

DRECE úspěšně protlačován polotovar z oceli dle ČSN – 11 375, a však v současné době 

jsou k dispozici pouze výsledky z tahové zkoušky. 

4.1 Materiály kruhového polotovaru 

Materiál Al99,5 

Bližší informace k materiálu jsou uvedeny v kapitole 4.1.2 

Materiál 11 375 

Jedná se o konstrukční ocel obvyklých jakostí, která je vhodná k výrobě součásti 

středních tloušťek namáhané jak staticky tak i dynamicky. Při svařování se s rostoucí 

tloušťkou zvyšuje riziko výskytu trhlin za studena. Ocel je vhodná pro výrobu součástí 

z plechu, vtokové objekty vodních turbín, svařované kulové uzávěrky apod. Spojky a 

podvozky vagónů. [20] [21] 

Tab. 4.1 Chemické složení materiálu 11 375 [21] 

Prvek C Mn P S N 

[%] 0,19 1,50 0,45 0,45 0,014 

 

Tab. 4.2 Mechanické vlastnosti materiálu 11 375 [21] 

Vlastnost Jednotka Hodnota 

Minimální Mezi kluzu ReH [MPa] 235 

Mez pevnosti Rm [MPa] 510 

Tažnost A [%] 26 
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4.2 Vyhodnocení experimentálního protlačování kruhového polotovaru 

 

Při protlačování kruhového polotovaru z Al99,5 se v materiálu objevily periodicky se 

opakující trhliny, v krajním případě došlo i k odlomení jednotlivých části tyče tyto vady 

jsou zobrazené na obr. (viz obr. 37, 39). K porušení materiálu dochází v oblasti, která 

odpovídá místům s nejvyšší intenzitou deformace zjištěných v matematické simulaci (viz 

obr. 38), lze tedy přepokládat že matematická simulace odpovídá reálnému procesu 

protlačování.  

 Příčina vzniku trhlin je v současné době předmětem výzkumných prací. Jako 

nejpravděpodobnější se jeví vysoká koncentrace napětí na horním zaoblení nebo může jít o 

poškození způsobené změnou namáhání horních vláken, které jsou stlačovány 

v deformační zóně následně dochází ke kontaktu přední části tyče z horní zápustkou, 

vzniká zde protireakce, při které jsou horní vlákna namáhaná na tah. 

 

 

Obr. 36 Pohled na zkušební tyč 
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Obr. 37 Zobrazení trhlin ve zkušební tyči 

 

 

Obr. 38 Výsledky matematické simulace 

 

Obr. 39 Pohled na úlomky zkušebního vzorku 
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Obr. 40 Pohled na trhliny ve vzorku z hora 

 

4.3 Experiment na materiálu dle ČSN 11 375 

V laboratořích katedry mechanické technologie byl rovněž proveden experiment na 

zařízení DRECE s materiálem dle ČSN 11 375. Byly ověřeny 2 úspěšné průchody nástroji 

s geometrií, která se projevila jako nevhodná k protlačování vzorku z materiálu Al99,5.  

Jedná se o první úspěšný experiment na prototypovém zařízení DRECE pro kruhový 

polotovar. V současné době jsou k dispozici pouze výsledky z tahové zkoušky, které 

dokazují, že po 1. průchodu  došlo k výraznému zvýšení meze kluzu o 29% z 403 MPa na 

520 MPa a nepatrnému zvýšení meze  pevnosti o 2% z 585 MPa na 598 MPa. Mezi prvním 

a druhým průchodem byl polotovar pootočen o 90°. Ve 2. průchodu došlo už jen 

k mírnému zvýšení meze kluzu z 520 MPa na 540 MPa a Mez pevnosti se opět zvýšila jen 

nepatrně z 598 MPa na 608 MPa. U materiálu také dochází ke snižování plasticity, která se 

projevuje klesající tažností z původních 37,1% na hodnotu 11,3% po 2. průchodu. Všechny 

výše zmíněné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4.3 

Tab. 4.3 Mechanické hodnoty oceli 11 375 v průběhu protlačování 

 
Otočení 

Mez kluzu 

Rp0,2 [MPa] 

Mez 

pevnosti Rm 

[MPa] 

Tažnost [%] 

Výchozí stav - 403 585 37,1 

1. průchod 0 520 598 18,7 

2. průchod 90° 90° 540 608 11,3 
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5 Závěr 

 

 V bakalářské práci jsem se věnoval matematické simulaci procesu protlačování 

kruhového polotovaru zařízením DRECE v prostředí programu Simufact.forming a 

následné realizací tvářecího procesu na prototypovém zařízení DRECE. Při experimentu se 

původní geometrie nástrojů projevila jako nevhodná k protlačování kruhové tyče z 

materiálu Al99,5, neboť došlo k významnému poškození vzorku Z těchto důvodu nebylo 

možné provést analýzu dosažených mechanických vlastností. K zajištění úspěšného 

průchodu na zařízení DRECE jsem provedl ověření vlivu geometrie nástrojů (zaoblení R2 a 

průměru kanálu) na dosaženou intenzitu napětí a intenzitu plastické deformace.  

  Z matematické simulace je zřejmá závislost mezi vnitřním zaoblením nástroje R2 

a dosaženou intenzitou napětí, kdy se zmenšujícím se zaoblením R2 roste intenzita napětí 

v celém vzorku především pak v horních vláknech stejně tak platí závislost mezi 

zaoblením R2 a intenzitou deformace.  

 Dále bylo zjištěno, že se zmenšujícím se průměrem kanálu je vliv zaoblení R2 

větší. Při volbě kanálu menšího průměru se v simulaci objevil problém v přechodu 

materiálu ze vstupního do výstupního kanálu, tento problém byl výraznější s menším 

zaoblením R2 další parametr který se zde projevil, byla hodnota tření mezi polotovarem a 

nástrojem, a to tak že vysoký koeficientu tření způsobil prokluz mezi válci a vzorkem. 

 Na grafickém zobrazení podélného řezu vzorku je vidět rozložení intenzity 

deformace, které lze rozdělit do tří oblastí. Nejvíce deformovanou oblastí je horní část 

vzorku, je to dáno charakteristikou technologie DRECE, kdy jsou horní vlákna v průběhu 

procesu namáhaná na tah při průchodu mezi válci. Střední hodnoty intenzity deformace je 

dosaženo ve středu průřezu a nejnižší hodnota intenzity napětí, se vyskytuje v oblasti 

spodních vláken, která jsou namáhaná pouze prostým ohybem. K získání rovnoměrnějšího 

rozložení intenzity napětí lze provést otáčením vzorku mezi jednotlivými průchody, tímto 

způsobem by mělo dojit k aktivaci různých střihových rovin. 

 V současnosti byly provedeny první úspěšné průchody na zařízení DRECE 

s nízkouhlíkovou ocelí dle ČSN 11 375. Úspěšný experiment potvrdil, že dochází ke 

zpevnění materiálu, zároveň ale dochází ke snížení tažnosti. Z hlediska potřeb průmyslové 

praxe budou výzkumné práce pokračovat i na jiných typech materiálů. 
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