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Abstrakt 

V předložené práci je provedeno vyhodnocení krutových plastometrických zkoušek Cr-Mo-

V oceli do matematického modelu popisujícího závislosti přirozeného deformačního odporu na 

intenzitě deformace. Získané konstanty je možno následně použít v počítačové simulaci. Byly 

provedeny počítačové simulace krutové zkoušky metodou konečných prvků v softwaru FORGE 

2008. V práci jsou uvedeny výsledky z 15 simulací, lišících se vstupními parametry. U 

nejpřijatelnější výsledků bylo provedeno porovnání průběhu kroutícího momentu v závislosti na 

čase, s experimentálně naměřenými hodnotami pomocí krutového plastometru SETARAM. 

 

Klí čová slova 

Matematická simulace, krutová zkouška, plastometr, deformační odpor, deformace za tepla, 

Cr-Mo-V ocel 

 

 

Abstract 

In the present work, torsion plastometric tests of Cr-Mo-V steel are evaluated to the 

mathematical model, describing the dependence of flow stress on the equivalent strain. Obtained 

constants can be use in computer simulation. By finite element software FORGE 2008 was 

computed simulations of torsion tests. In the thesis are showed the results of 15 simulations with 

different input parameters. The most acceptable results were compared with course of torque on 

time, experimentally measured by torsion plastometer SETARAM. 
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1 Úvod 

Krutová zkouška je jednou ze základních metod pro hodnocení deformačního chování 

kovů. Je stále snaha co nejpřesněji matematicky popsat chování materiálu během tváření a 

tyto poznatky aplikovat v simulačních softwarech. Zvláště důležité je pak charakterizovat 

nové materiály a optimalizovat jejich vlastnosti, což zase vyžaduje znalosti procesů, které 

probíhají v materiálech při jejich deformaci. 

V současné době rozvoje průmyslu lze dosáhnout nejvyššího zefektivnění výroby 

využíváním nových technologií a plného zapojení počítačové podpory technologie do praxe. 

Bez akceptování těchto světových trendů růstu průmyslu by český výzkum a průmysl nebyl 

konkurenceschopný. 

Předběžná znalost průběhu tvářecího procesu snižuje náklady na případné testování 

metodou pokus-omyl, také zkracuje dobu vývoje tohoto procesu s ohledem na optimalizaci 

výrobních částí, vstupních polotovarů a termomechanických podmínek, což v konečném 

důsledku vede opět ke snížení nákladů. 

1.1 Možnosti využití plastometrických zkoušek pro t echnologické a 

studijní ú čely 

1.1.1 Technologické ú čely: 

� Stanovení optimálních teplot tváření. 

� Stanovení vlivu metalurgických, termomechanických a technologických podmínek na 

tvařitelnost. 

� Stanovení klasifikace tvařitelnosti pro volbu mezních úběrů. 

� Stanovení přetvárných odporů. 

� Optimalizace podmínek ohřevu a tváření. 

1.1.2 Studium metalurgicko – fyzikálních d ějů: 

� Mechanismus a kinetika zpevňování. 

� Mechanismus a kinetika dynamických a postdynamických uzdravovacích procesů. 

� Vliv deformace na tepelně aktivované děje (precipitaci a fázové přeměny). 

� Simulace tvářecích procesů [1]  
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1.2 Využití tvá řecího simula čního softwaru 

Vytvoření simulačního modelu znamená vytvoření zjednodušeného popisu reálného 

stavu. Simulací lze řešit i velmi složité technologické operace, které jsou neřešitelné nebo 

obtížně řešitelné analytickými metodami, případně kde by použití analytického řešení bylo 

příliš zjednodušené a tím s menší přesností. Pomocí simulace je rovněž možné prověřit 

výsledky docílené jinými metodami z hlediska experimentů nebo výsledků z praxe. 

Simulace umožňuje studium chování tvářeného materiálu v reálném, zrychleném nebo 

zpomaleném čase. Po zhotovení geometrického modelu a provedení simulačního výpočtu lze 

pak během několika hodin nasimulovat například průběh celé technologické operace. 

Simulace nabízí komplexní pohled na studovaný problém a umožňuje tak jeho analýzu 

na základě více kriterií a již samotné zkušenosti z tvorby simulačního modelu mohou vést k 

návrhům na zlepšení a optimalizaci celého procesu.  

 Změnou jednoho konstrukčně-technologického parametru lze sledovat jeho vliv jak 

na chování tvářeného materiálu, na průběh technologické operace tváření jako rozložení 

teplot, vývoj napětí a vývoj deformované struktury, tak i na případné vady produktu (trhliny, 

přeložky, nezatečení a další).  

Pomocí simulace je možné důkladně prověřit různé varianty řešení, což umožňuje 

minimalizovat rizika chybných rozhodnutí. Dá se tak předejít eventuálním dodatečným 

opravám tvářecích nástrojů, které jsou náročné jak časově, tak ekonomicky. 

Možnost využití již jednou vytvořeného simulačního modelu i v dalších činnostech, 

například využití pro další podobné případy, popřípadě při školení pracovníků. Simulační 

model tak tvoří v podstatě know-how zásobník podniku. 

Simulace podporuje tvůrčí práci. Tento bod vyplývá z výhod využívání počítačové 

simulace. Získání rychlých výsledků různých variant, možnost ověření si i netradičních 

řešení, větší přehled o procesu – to vše podporuje proces hledání a rozhodování a tím rozvíjí 

tvůrčí práci pracovníků. 

Přínosy i náklady se velmi liší případ od případu a nedají se předem jednoznačně určit, 

protože se odvíjí od konkrétního projektu. Náklady na simulaci záleží i na tom, zda se jedná o 

první, či o opakovaný projekt. Ze zkušenosti se ukazuje, že při včasném a správném nasazení 

simulace je možné dosáhnout přínosů několikanásobně vyšších, než jsou náklady s ní spojené. 

Kvalitativní faktory přitom mohou vést ještě k dalšímu výraznému zlepšení ekonomických 

výsledků. [2, 3] 
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2 Teoretický rozbor vyhodnocení krutové zkoušky 

2.1 Všeobecné informace 

Krutová zkouška probíhá kroucením zkušební tyče mezi upevněnou čelistí a rotující 

čelistí, zatímco se měří požadovaný kroutící moment k určení požadovaného otáčení, 

rychlosti deformace, počtu otáček a teploty. 

 Výhoda krutové zkoušky je v možnosti dosažení vysoké deformace bez výskytu 

nestabilního zúžení jako při tahové zkoušce, nebo vyboulení či šíření vyvolané třením při 

zkouškách tlakových. Výhodou je také variabilita termomechanických podmínek tváření, jako 

teplota a rychlost deformace.  

Nevýhodou je nerovnoměrnost deformace po průřezu i po délce tyče. Normálová 

deformace je největší na povrchu a klesá k ose tyče. Prostý smyk za počátkem kroucení 

přechází v komplikovanější stav napjatosti. Dalším problémem je zvyšování teploty vlivem 

deformace. [4] 

2.2 Osnova postupu a podmínek zkoušení 

� Přípravnéačinnosti 

Výběr materiálu, orientace os vzorku vztahující se k procesům tváření, výběr 

geometrie vzorku, výroba vzorků, označení vzorku, změření rozměru vzorku, 

kalibrace zkušebního systému pro kompatibilitu s národní normou – Kroutící moment, 

rychlost otáčení, počet otáček, čas, teplota 

� Postupazkoušení 

Instalace vzorku do zařízení, ohřev vzorku na teplotu zkoušení, otáčení danou 

rychlostí kroucení, nahrávání dat (kroutící moment, rychlost otáčení, počet otáček, 

čas, teplota), případné zakalení, přesunutí vzorku, prozkoumání zkušebního 

vzorku (kontrola souososti a měření rozměrů), případné prozkoumání 

mikrostruktury, uložení zkušebního vzorku 

� Analýza výsledků  

Viz schéma obr. 1. 

� Zkušební protokol 

Prezentace výsledků [4,5] 
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Obr. 1. Vývojový diagram analýzy výsledků 

Vykreslení konečných křivek: 
deformační odpor – intenzita deformace,  

intenzita deformační rychlosti – deformace, teplota – deformace  
Zhotovení konečného zkušebního protokolu 

Určení přirozeného 
deformačního odporu σ  

Použití opravného součinitele pro skutečný 
deformační odpor a deformační ohřev 

Vykreslení deformace v závislostí na čase 

Určení intenzity deformace e 

 
Vykreslení grafu 

teplota – čas 

Výpočet nominálního 
napětí z působící rotace, 

změření momentu a 
geometrie vzorku 

Teplota Kroutící moment 

Použití kalibračního 
zařízení (jestliže je to 

potřeba) 

Deformace 

ANALÝZA VÝSLEDK Ů 

Kontrola dat 
Odstraněni chybně načtených dat 
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2.3 Vyhodnocení dat krutové zkoušky 

2.3.1 Tradiční metoda 

Za předpokladu lineární závislosti mezi intenzitou deformace e [-] a počtem otáček 

N  [-] (nastane při konstantní intenzitě rychlosti deformace e& [s-1] a konstantní rychlosti 

kroucení o [min-1]) a předpokladu, že hodnoty intenzity deformace, intenzity rychlosti 

deformace a přirozený deformační odpor σ [MPa] jsou určovány na povrchu vzorku, platí 

jednoduché vztahy [4, 5]: 

L

NR
e

.3

...2π=  (1) 

L

oR
e

.3.60

...2π=&  (2) 

3..2

.3.3

R

M

π
σ =  (3) 

kde kromě již zmíněných veličin vystupuje R jako poloměr deformované části zkušební tyče 

[mm]  a M  jako kroutící moment [N.mm].  

2.3.2 Uplatn ění reprezentativního polom ěru R´ a nelinearity e=f(N) na 

vztahy ekvivalentní deformace a deforma ční rychlosti 

Hodnoty intenzity deformace a intenzity rychlosti deformace mají největší hodnotu na 

povrchu krouceného vzorku a směrem do středu vzorku se dostávají teoreticky na nulovou 

hodnotu. To je důvod zavedení odvozeného reprezentativního poloměru Ŕ . 

RR
3
2

´=  (4) 

Tímto závěrem byl vyjeven i fakt, že závislost )(Nfe=  není striktně lineární a lze tedy po 

dalších předpokladech o přechodu kruhového průřezu na elipsu během deformace upravit 

rovnice 1,2 na tvar 

L

NR
e

.3

...2
nharcsi.

3

2 π=  (5) 

edt

de
e=&  (6) 
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Při vyšších hodnotách deformace jsou výrazné rozdíly mezi výsledky rovnice 1 a 5 dle obr 2. 

Rovnicemi 5, 6 získáme výsledky, které je možno porovnávat s výsledky jiných 

plastometrických zkoušek. 

Za předpokladu, že funkce )(Nfe= není lineární je patrné, že rychlost deformace 

během kroucení mírně klesá. [4] 

 

Obr. 2. Závislost intenzity deformace e na počtu otáček N  při použití rozdílných vztahů pro 

vyhodnocení e.   

A – lineární funkce, rovnice 1; B –  přizpůsobená rovnice 1 na reprezentativní poloměr 

Ŕ ; C – nelineární funkce, rovnice 5. [5] 

2.3.3 Přirozený deforma ční odpor 

Deformační odpor chápeme jako odpor, který klade kov proti své tvarové změně, tedy 

celkový odpor, který zahrnuje vlivy všech činitelů při tváření. 

Deformační odpor je jedním z rozhodujících činitelů pro optimalizování 

technologických tvářecích pochodů a jeho znalost je základní podmínkou pro správné určení 

velikosti silového působení při tváření kovu. 

U krutové zkoušky se vyskytuje radiální napěťový gradient po průřezu vzorku, proto 

jsou nutné korekce pro odvození skutečného ekvivalentního napětí σ  z naměřených hodnot 

kroutícího momentu M . Tyto korekce p~  a m~  jsou založeny na modelech vyvinutých 

Fieldsem & Backofenem (1957) a McQueenem a Hocketem (1970). [5, 6] 

Pro zpřesnění výsledků uvažujeme vliv axiální síly F  [N], dále předpokládáme funkci 

)(Nfe=  za nelineární, a tedy konečný vztah pro výpočet přirozeného deformačního odporu 

je: 

počet otáček N 
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∂
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Koeficient citlivosti rychlosti deformace m~  závisí na deformační teplotě a chemickém složení 

zkoušeného materiálu, ale obecně je vliv m~  malý. Výraznější vliv má  koeficient citlivosti 

deformace p~ , který posouvá pík křivky σ − e k většímu deformačnímu odporu a menší 

deformaci, což výrazně zpřesní pohled na počátek dynamické rekrystalizace (obr. 3.). [5]  

 

Obr. 3. Příklad závislosti napětí na deformaci při zahrnutí/nezahrnutí koeficientu citlivosti 

deformace p~  

2.3.4 Počítačové vyhodnocení experimentálních dat spojité zkoušk y 

Ve společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. je 

nejpoužívanější vyhodnocovací software pro spojité krutové zkoušky SIGMACON, který 

poskytuje potřebné informace v podobě grafických závislostí kroutícího momentu, axiální 

síly, teploty, rychlosti kroucení na čase nebo počtu otáček. Také je možné stanovit tvařitelnost 

pomocí časového průběhu hodnot kroutícího momentu M a axiální síly F s vlastními 

automatizovanými osami na čase. Na obr. 4. je zobrazena třetí třetina časového průběhu 

krutové zkoušky, svislá čára pak označuje tvařitelnost, tedy vznik prvních poruch. Stanovení 

př
iro

ze
ný

 d
ef

. o
dp

or
 σ 

bez vlivu  

s vlivem  
p~

p~

intenzita deformace e 
 

počátek dynamické 
rekrystalizace 
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tvařitelnosti touto metodou je vhodnější, než jen odečíst deformaci v lomu, protože se 

zohlední již vznik prvních poruch. Na vznik prvních poruch je citlivější axiální síla, kdy dojde 

k jejímu razantnímu vzrůstu, zatímco na kroutícím momentu se poruchy projeví později. 

 

Obr. 4. Závislost kroutícího momentu a axiální síly na čase  

Jeden z největších přínosů softwaru SIGMACON je získání hodnot a vykreslení grafu 

závislosti přirozeného deformačního odporu na intenzitě deformace dle rovnic 5, 6, 7 

z načtených dat.  

Při výpočtu přirozeného deformačního odporu dle rovnice 7 dojde k rozkmitání bodů, 

které je třeba vyrovnat interpolací. Příklad systému víceúrovňového vyhlazování 

experimentálních dat je zobrazen na obr. 5. Rozkmitaná data vlivem zahrnutí parametru p~  

jsou  zobrazena na obr. 6., po interpolaci jsou data vyhlazena na obr. 7. 

Vyhlazování probíhá přepočtem hodnot funkce v bodě ležícím uvnitř intervalu 

z hodnot funkce v krajích při zachování vzdálenosti mezi body s možností volby vztahu pro 

danou interpolaci. Tyto ekvidistantní interpolace se provádí u závislostí kroutícího momentu 

na počtu otáček )(NfM = , sklonu závislosti )(NfM =  daným derivací kroutícího 

momentu , tedy )(Nf
dN

dM = , koeficientu citlivosti deformace v závislosti na počtu otáček 

)(~ Nfp = , axiální síly na počtu otáček )(NfF =  a lze vyhlazovat i konečnou křivku 

závislosti deformačního odporu na intenzitě deformace )(ef=σ . Lze interpolovat vždy jen 

část křivky, čímž nedochází k výraznému ovlivnění jejího průběhu. Na obr. 5., 6. a 7. jsou 

vidět svislé čáry v závislosti )(ef=σ  a ty odpovídají píku křivky a počátku oblasti 

s ustáleným plastickým tokem. Pod grafem )(ef=σ  je v systému vyhlazování zobrazena 
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tabulka s hodnotami píkového deformačního odporu pσ , píkové intenzity deformace pe , 

deformačního odporu v oblasti ustáleného plastického toku ssσ  a intenzity deformace sse  

v oblasti ustáleného plastického toku. Dále následuje expert těchto dat. [5, 7]  

  

Obr. 5. Systém víceúrovňového vyhlazování Obr. 6. Systém víceúrovňového 

se zahrnutím parametru p~  vyhlazování po dokončení jednotlivých 

 interpolací 

Při současném vývoji v oblasti počítačové simulace je třeba přistoupit 

k důkladnějšímu vyhodnocení dat již při vyhlazování momentu. Jedna z nových metod je 

využití Lagrangeovy interpolace funkce. Jedná se o zavedení pomocného uzlu mezi dvěma 

uzly v rámci další krutové zkoušky. Každý popis jednoho uzlu se odkazuje na sousední uzel. 

To naznačuje, že oba sousední uzlové momenty přispívají k výpočtu v daném pomocném uzlu 

pro danou křivku závislosti  kroutícího momentu na počtu otáček (obr.7.). [8] 

 

Obr. 7. Závislosti kroutícího momentu na počtu otáček s rozdílnými rychlostmi kroucení. 

Vyznačeny uzly A, B, C a pomocné uzly ab, bc. 
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2.4 Plastometr SETARAM ve spole čnosti MATERIÁLOVÝ A 

METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. 

Plastometr SETARAM (obr. 8) byl instalován roku 1981 a od té doby se zařízení i 

software neustále rozvíjí. Tento moderní, počítačem řízený plastometr patří mezi univerzální 

zařízení. Dovoluje provádět nejen krutové zkoušky, ale také zkoušky s přídavným tahem, 

tahové a v současnosti i tlakové zkoušky. Dokáže vyvinout rychlost deformace od 10-4 s-1 do 

10 s-1 a díky indukčnímu ohřevu regulovat teplotu tvářené tyče od 650 °C do 1450 °C, ale tato 

teplota je ovlivněna pouze snímacím zařízením. Kroucení vzorku je měřeno optickým 

zařízením, kdy prochází světlo děrovaným kotoučem. Kroucení může být zastaveno na 

předem zvoleném momentu, nebo probíhat do porušení soudružnosti materiálu a díky 

možnosti řízeného kalení může konzervovat strukturální stav vzorku v dané chvíli jeho 

deformace, či nechat probíhat postdynamické procesy uzdravování. [5] 

 Tento plastometr zaznamenává hodnoty axiální síly F [N], kroutícího moment 

M [N.m] a počet otáček N [ot.] v čase t [s] při zadaných hodnotách teploty T [°C] a rychlosti 

kroucení o [min-1]. 

 

 

Obr. 8. Krutový plastometr SETARAM  
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3 Přehled model ů popisujících závislost deforma čního 

odporu na termomechanických parametrech 

3.1 Klasifikace deforma čního odporu 

Existuje silná potřeba rozvíjet matematické funkce, které popisují vliv intenzity 

deformace na hodnotu deformačního odporu. Závislost deformačního odporu může být 

rozdělena do několika skupin, lišících se typem proměnných, které popisují počáteční stav, 

podmínky a průběh deformace.  

• Skupina I    -  funkce )(eσσ = , která bere v úvahu pouze hodnotu intenzity deformace e, 

• Skupina II -  funkce ),( ee &σσ = , která bere v úvahu hodnoty intenzity deformace e a 

intenzity rychlosti deformace e& , 

• Skupina III  -  funkce ),,( Tee &σσ = , která bere v úvahu hodnoty intenzity deformace e, 

intenzity rychlosti deformace e&  a teploty T , 

• Skupina IV  - funkce ),,,( wTee σσσ &= , která bere v úvahu kromě veličin uvedených ve 

skupině III také vnitřní stav materiálu wσ , 

• Skupina V  - funkce ),,,( tTee &σσ = , která bere v úvahu kromě veličin uvedených ve 

skupině III také čas t  

• Skupina VI  - funkce ),,,( ehTee &σσ = , která bere v úvahu hodnoty intenzity deformace e, 

intenzity rychlosti deformace e& , teploty t  a hlavní složku deformace eh , 

která mění orientaci během deformace nebo v pozdějších fázích a etapách 

deformace. [9] 

Funkce skupiny I jsou používány v simulacích tváření kovů za studena. Tyto funkce 

mají platnost u procesů, kde je intenzita deformace téměř monotónní v celém objemu 

deformovaného materiálu. Nejznámější a široce používané jsou vztahy vyjádřeny ve formě: 

Hollomonova rovnice: 

neC.=σ  (10) 

Ludwikova rovnice: 

n
po eC .+= σσ  (11) 

Sellarsova rovnice: 

( )[ ]n
popppo en ).exp(1. −−−+= σσσσ  (12) 
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Spittelova rovnice: 

).exp(.. EeCeA DB +=σ  (13) 

kde: A, B, C, D jsou koeficienty stanoveny empiricky. 

 Funkce skupiny II mají formu: 

Hartova rovnice: 

M
o e

e

e /1
*

* )(exp &
&

& σσσ
λ

+






















−=  (14) 

kde hodnoty Me o,,,, ** σλσ &  jsou charakteristické pro každý materiál. První člen rovnice 

popisuje tepelně aktivovanou plastickou deformaci, a druhý člen reprezentuje dislokační 

skluz. Rovnice platí pro tváření za tepla a je nezbytné vzít v úvahu skluz po hranicích zrn.  

Funkce skupiny III jsou používány při tváření za tepla. Zásadní problém těchto funkcí 

spočívá v obtížnosti popsat celý průběh deformačního odporu, který obsahuje tři etapy 

deformace zobrazeny na obr.9. [9] 

              

Obr. 9. Tři etapy průběhu křivky závislosti  deformačního odporu na intenzitě deformace 

V I. pásmu probíhá pružná deformace, která plynule přejde do plastické deformace 

tzv. neustáleného plastického toku. Dochází ke zpevňování a po dosažení maxima převládají 

změkčovací procesy v oblasti II. Vrchol křivky popisuje deformační odpor v píku pσ  a 

píková intenzita deformace pe . Ve III. pásmu, tzv. pásmu ustáleného plastického  toku 

(steady state), probíhá deformace při konstantní hodnotě napětí. Nastává rovnováha mezi 

rychlostí uzdravování a rychlostí deformace, kde počátek tohoto stavu můžeme označit 

e

σ

pe sse

pσ

ssσ
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deformačním odporem v ustáleném plastickém toku ssσ  intenzitou deformace ustáleného 

plastického toku sse .  

Tvar křivky závisí na typu dynamických uzdravovacích procesů a na 

termomechanických podmínkách tváření. Tyto podmínky tváření jsou souhrnně vztaženy 

do tzv. Zener-Holomonova parametru Z [s-1] .  








=
TR

Q
eZ

.
exp.&  (15) 

kde Q [kJ.mol-1] je aktivační energie, která charakterizuje materiál, T [K] termodynamická 

teplota, R [J·K-1·mol-1] molární plynová konstanta, e&  [s-1] deformační rychlost. [9, 10] 

Existují různá řešení toho to problému, pro nejpřesnější popis křivky závislosti e−σ  

se používají samostatné vzorce pro konkrétní rozsah intenzity deformace, ale je stále snaha co 

nejpřesněji pospat křivku jedním vztahem.  

J. Kusiakova rovnice ošetřuje etapy křivky e−σ  podmínkou: 

[ ] [ ]{ })(.exp)(.exp1).(sinh. 1
pp

DB eefGeefEZCeA −−−−−+= −σ  (16) 

kde 0)( =− peef  pro pee<  a pp eeeef −=− )(  pro pee > ; A, B, C, D, E, G jsou konstanty 

stanoveny experimentálně. 

Cingara a Garofalo navrhli rovnici takto: 


























−=

pp
p e

e

e

e
1expσσ  (17) 

Píková intenzita deformace pe  a deformační odpor v píku pσ  lze získat z Garafalova vztahu: 

[ ]npAZ ).sinh( σα=  (18) 

kde A, n a α  jsou koeficienty a indexy stanoveny empiricky. Výsledný vztah z rovnic (17) a 

(18) má podobu: 

n

A

Z
1

1sinh
1






= −

α
σ  (19) 

Originální představu předvedl Zjuzin rovnicí: 

Tee KKKA ...
&

=σ  (20) 
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kde eK ,  eK
&
,  TK  jsou empiricky stanovené koeficienty reprezentující vliv  intenzity 

deformace, intenzity rychlosti deformace a teploty na deformační odpor. A je konstanta 

stanovena empiricky.  

 Vývoj Spittelovy rovnice (13) podle předpisu Zjuzinovy rovnice (20) vede k formě: 

( ) ( )TEeeCeA DB .exp...exp.. &=σ  (21) 

kde A, B, C, D, E jsou konstanty a  indexy stanoveny empiricky.  

 Výše uvedené vzorce neobsahují úplný popis deformačního odporu v případech ve 

kterých se vyskytuje dynamická rekrystalizace, pro tyto případy rozdělil k řivku na 3 oblasti 

Schindler svým vztahem: 














−=

p

B

e

e
BeA .exp..σ  (22) 

kde: 

CB
p ZDAe .. 0=  (23) 

kde 0D  je počáteční průměr zrna, A, B, C jsou konstanty stanoveny experimentálně.  

Skupina funkcí IV a V není tak hojně využívaná jako předchozí skupiny. Tento 

nedostatek uplatnění těchto funkcí je způsoben krátkou dobou vývoje, nejsou tedy dokončeny 

pro větší počet materiálů a literatura zabývající se tímto tématem je značně omezená. Brzy 

však budou mít velký význam pro simulace. [9, 11] 

Skupina IV zahrnuje i vnitřní stav materiálu wσ  popsaný Z. Gronostajskim. 

Gronostajski navrhl model, který lze použít pro velké deformace vzhledem k vnitřnímu stavu 

materiálu. Deformační odpor vyjádřil rovnicí: 

wMPσσ =  (24) 

kde M je funkce popisující pružné vlastnosti materiálu měnící se v závislosti na teplotě a P je 

funkce popisující změnu intenzity deformace způsobené změnou rychlosti deformace. Dále je 

popis vztažen na derivace funkcí a výpočty se značně komplikují. 

Skupina funkcí V předpokládá, že deformační odpor závisí na okamžitém stavu 

materiálu daném wσ  měnícím se v čase. Ve vztazích skupiny V se vyskytuje derivacemi 

popsána náhlá změna intenzity deformační rychlosti, také vztahy můžou zahrnovat úvahu, že 

stav deformovaného materiálu při tváření za tepla závisí na průměrné hustotě dislokací a  

další předpoklady popsané složitými funkcemi.  

Skupina funkcí VI může být využita do výpočtů využívající metodu konečných prvků. 

Vztahy jsou stále ve vývoji, ale očekává se vysoké uplatnění v simulačních programech. [9] 
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4 Cíl práce 

Simulační programy mívají rozsáhlou databázi ocelí dle norem, ale jen v malém 

množství případů je chemické složení totožné s námi požadovanou ocelí a také volbou dané 

normy nelze detailně ošetřit strukturu oceli a nezohlední případnou historii tváření.  

Pomocí provedených a vyhodnocených krutových zkoušek byly získány hodnoty 

veličin popisující průběh deformačního odporu na intenzitě deformace. Z těchto hodnot může 

být sestaven matematický model a ten přenesen do simulačního softwaru, aby popisoval 

chování materiálu při simulaci tváření z hlediska kladení odporu proti deformaci. Další 

možností popisu chování materiálu při simulaci tváření je zadání veličin do tabulky, která je 

zobrazena v programu FORGE.  

 Přesnost těchto dvou způsobů popisu materiálu bude ověřena provedením počítačové 

simulace krutové zkoušky metodou konečných prvků v simulačním programu FORGE 2008, 

kdy bude porovnáván průběh kroutícího momentu v závislosti na čase získaném počítačovou 

simulací  a experimentálně z krutového plastometru SETARAM. 
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5 Simulace krutové zkoušky 

5.1 Metoda kone čných prvk ů MKP 

Mezi moderními metodami napěťově-deformační analýzy dnes jednoznačně dominuje 

metoda konečných prvků (dále jen MKP, užíváno také FEM – finite element method), 

používaná i v jiných oblastech inženýrských výpočtů (vedení tepla, proudění kapalin, 

elektřina a magnetismus). V oblasti mechaniky těles MKP umožňuje řešit tyto základní typy 

úloh: 

• Napěťově deformační analýza při statickém, cyklickém i dynamickém zatěžování, 

včetně nejrůznějších nelineárních úloh. 

• Vlastní i vynucené kmitání soustav s tlumením i bez tlumení 

• Kontaktní úloha pružnosti (rozložení stykového tlaku) 

• Stabilitní problémy (ztráta tvarové stability konstrukcí) 

• Analýza stacionárního i nestacionárního vedení tepla a určení teplotní napjatosti 

(včetně zbytkové). 

MKP je založena na zcela jiném principu než analytické metody pružnosti. Zatímco 

analytické metody jsou založeny na diferenciálním a integrálním počtu, MKP je založena na 

obecně méně známém počtu variačním, hledá minimum funkcionálu, což je pravidlo, podle 

kterého přiřadíme funkci na jejím definičním oboru (nebo jeho části) nějakou číselnou 

hodnotu. Příkladem je určitý integrál funkce.  

Základním funkcionálem v deformačně-napěťové analýze pružných těles je jejich 

energie napjatosti. Je to práce spotřebovaná na deformaci tělesa a v souladu s definicí 

funkcionálu je to číselná hodnota přiřazená např. funkcím popisujícím deformační posuvy 

jednotlivých bodů tělesa. Při daném zatížení a vazbách k okolí nemůže v praxi těleso 

zaujmout libovolný tvar, ale jeho deformovaný tvar je jednoznačně definován. Z různých 

možných deformovaných tvarů tělesa je to ten energeticky nejméně náročný, což 

matematicky vyjadřuje tzv. věta o minimu kvadratického funkcionálu, v mechanice zákon o 

tečení materiálu cestou nejmenšího odporu. Tento děj formuluje obecný přírodní princip, že 

z možných dějů proběhne ve skutečnosti vždy ten, k jehož uskutečnění je zapotřebí minimální 

energie.  

Z deformačních posuvů jednotlivých bodů v tomto stavu tělesa je pak možno určit 

intenzitu deformace a z ní pomocí matematických modelů následně deformační odpor.  
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Prakticky výpočet probíhá tak, že za pomoci počítačového programu pro přípravu 

vstupních dat (preprocessing) se vytvoří geometrický model tělesa nebo soustavy, který se 

rozdělí na prvky konečných rozměrů. Základním prvkem v rovině je čtyřúhelník nebo 

trojúhelník, v prostoru pak šestistěn nebo čtyřstěn případně pětistěn na obr. 10. 

 

Obr. 10. Ukázka prostorových prvků tvořící síť celého tělesa  

Rohy těchto prvků, případně některé další význačné body, jsou uzlovými body, ve 

kterých se určují neznámé hodnoty posuvů, strany (hrany) prvků vytvářejí síť, jejíž hustota je 

rozhodující pro přesnost výsledků. Hustotu sítě těchto bodů volí výpočtář na základě své 

zkušenosti. V případě příliš husté sítě trvá řešení příliš dlouho, naopak příliš řídká síť může 

vést k podhodnocení napětí v lokálním extrému (např. vrub). Současné programy zvládají 

kvalitně automatickou tvorbu sítě. U trojrozměrné úlohy představuje každý uzlový bod sítě tři 

neznámé parametry, a to hodnoty jeho posuvů ve třech směrech.  

Všem prvkům je třeba zadat základní parametry materiálu a nadefinovat okrajové 

podmínky (vazby, zatížení), které pro statickou úlohu musí zajistit jednoznačnou polohu 

tělesa v prostoru. Zatížení může být například silové, deformační nebo i teplotní.  

Následuje spuštění řešiče, tzv. solveru (fáze processing), který na základě vstupních 

hodnot sestaví a vyřeší soustavu rovnic s neznámými posuvy a z nich spočítá přetvoření a 

deformační odpor. Bez zadání všech vstupních údajů nelze výpočet spustit, takže metodou 

konečných prvků není možné řešit nepřímé úlohy.  

Poslední částí programového systému je postprocessing, neboli program pro 

zpracování  výsledků. Umožňuje v nejrůznějších podobách znázornit rozložení kterýchkoli 

neznámých parametrů v tělese nebo zvolené podoblasti, stejně jako počítat redukovaná napětí 

nebo jiné hodnoty potřebné pro posuzování mezních stavů. [3, 12] 

Pro modelování tvářecích procesů pomocí MKP je nutné uvážit materiálový model. 

Materiálové modely používané jednotlivými softwary na MKP analýzu jsou následující: 

- tuho-plastický model 

- tuho-viskoplastický model 

- elasticko-plastický model 

- elasticko-viskoplastický model 
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První dva modely lze s výhodou použít v případech, kdy můžeme zanedbat elastickou 

deformaci, tj. zejména u tváření za tepla. Viskoplastický přístup modelu MKP využívá 

Norton-Hoffův zákon, přístup zahrnuje vliv okolní teploty, deformační zpevňování a 

kontaktní podmínky. Aplikace tohoto přístupu, jež je výpočtově náročnější než tuhoplastický 

model, ale aplikace jsou širší. Mezi hlavní aplikace patří simulace kontinuálního lití, 

válcování za tepla, superplastické tváření tenkých plechů, tváření za tepla i za studena. 

Elasticko plastický model chování materiálu se využije tam, kde předešlé přístupy již nestačí, 

díky tomu, že zahrnuje vliv elastické deformace. To znamená, že se s výhodou použije pro 

simulaci tváření za studena. Důležitým procesem během simulace je remeshing (přesíťování), 

neboli obnova nadmíru zdeformované sítě MKP. U simulace tváření je tato fáze velice  

důležitá, protože vlivem velkých deformací dochází k velké deformaci sítě MKP, což přináší 

zvýšené numerické chyby při výpočtu. Metoda konečných prvků je v praxi nejpoužívanější a 

také dává dobré výsledky, velkým problémem je implementace vhodného výpočtového 

modelu materiálových vlastností, protože každý model se hodí pro jiný typ úloh. [12] 

5.2 Vyčíslení matematického modelu 

 Simulační program FORGE 2008 využívá k popisu deformačních odporu materiálu při 

tváření za tepla dvě funkční závislosti deformačního odporu na teplotě T , intenzitě deformace 

e a intenzitě rychlosti deformace e& . 

Jedna ze závislostí je Adrejukova závislost: 

321 ... mmm eeTA &=σ  (25) 

Nejvíce používanou závislostí je Spittelova: 

( ) ( ) ( ) TmmTmmm eeeme
e

m
eTTmA .

7
.4

1
83529 ...exp.1.exp....exp. &&+







=σ  (26) 

kde: A, m1 – m9 jsou konstanty pro daný materiál. Ve většině případů jsou konstanty m5 – m9 

rovny nule, rovnice (26) pak přechází do tvaru rovnice (27), která je podobná rovnici  

(21) popisované v kapitole 3.1.: [13] 

( ) 32 .exp...exp. 4
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mm e
e

m
eTmA &







=σ  (27)  

 K výpočtům byla vybrána ocel P91 o chemickém složení uvedeném v tabulce 1. 

Vzorky byly podrobeny plastometrickým zkouškám s parametry uvedenými v tabulce 2. 
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Tabulka 1 Složení oceli  P91 pro 4 série vzorků s odlišným chemickým složením 

 C Mn Si P S Cu Ni Cr Mo V Nb Ti Al N 2 
300 0,085 0,48 0,37 0,013 0,010 0,05 0,13 8,57 0,91 0,24 0,07 0,01 0,02 0,054 

Tabulka 2  Seznam vzorků oceli P91, jejich geometrie a podmínky deformace 

Označení 
vzorku 

Tpřed       
°C 

Td            
°C 

o 
ot/min  

L       
mm 

Označení 
vzorku 

Tpřed           
°C 

Td            
°C 

o 
ot/min  

L       
mm 

39 1200 900 40 50 48 1200 1150 400 50 
38 1200 950 40 50 47   1200 400 50 
37 1200 1000 40 50 24 1175 1150 80 10 
36 1200 1050 40 50 20 1200 1150 80 10 
35 1200 1100 40 50 25 1200 1150 80 10 
34 1200 1150 40 50 23 1225 1150 80 10 
33   1200 40 50 22 1250 1150 80 10 
15   1200 80 50 19 1275 1150 80 10 
11   1250 80 50 21   1150 80 10 
10   1300 80 50 17   1275 80 10 
31 1200 950 16 10 46 1200 900 160 10 
30 1200 1000 16 10 45 1200 950 160 10 
29 1200 1050 16 10 44 1200 1000 160 10 
27 1200 1150 16 10 43 1200 1050 160 10 
26   1200 16 10 42 1200 1100 160 10 
53 1200 900 400 50 41 1200 1150 160 10 
52 1200 950 400 50 14   1200 160 10 
51 1200 1000 400 50 40   1200 160 10 
50 1200 1050 400 50 13   1250 160 10 

300 

49 1200 1100 400 50 

300 

18   1275 160 10 

 Výpočty byly provedeny v softwaru STATGRAPHICS nelineární regresí za použití 

Marquadtovy metody. Tato metoda ze zadaného souboru nezávislých a závislých proměnných 

ii yx ,  optimalizuje parametry β  modelu závislosti ),( βxf  tak, aby součin druhých mocnin 

odchylek z rovnice (28) byl minimální. [14] 

[ ]∑
=

−=
m

i
ii xfyS

1

2),()( ββ  (28) 

 Do výpočtů byly zahrnuty výstupy programu SIGMACON ze série vzorků 300. Pro 

vyčíslení konstant matematického modelu byly použity hodnoty veličin teploty deformace 

dT , intenzity deformace e, intenzity rychlosti deformace e&  a deformačního odporu σ , které  

jsou jako příklad uvedeny v tabulce 3 pro vzorek č. 11. Každý ze čtyřiceti vzorků je popsán 

až dvaceti body, celkově 791 řádků hodnot.  
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Tabulka 3  Příklad potřebných dat jednoho ze čtyřiceti použitých vzorků pro stanovení 

matematického modelu 

značení T             
C°  

e 
- 

e&  
1−s  

expσ  

MPa 

300-11       1250 0,05 0,199 35,6 
300-11       1250 0,1 0,2 49,3 
300-11       1250 0,15 0,198 53,7 
300-11       1250 0,2 0,197 55,8 
300-11       1250 0,25 0,197 56,5 
300-11       1250 0,3 0,197 55,8 
300-11       1250 0,35 0,196 54,5 
300-11       1250 0,4 0,195 53,1 
300-11       1250 0,45 0,194 51,8 
300-11       1250 0,5 0,193 50,6 
300-11       1250 0,55 0,191 49,5 
300-11       1250 0,6 0,19 48,6 
300-11       1250 0,65 0,189 47,8 
300-11       1250 0,7 0,187 47,1 
300-11       1250 0,75 0,186 46,4 
300-11       1250 0,8 0,184 45,7 
300-11       1250 0,85 0,182 45 
300-11       1250 0,9 0,18 44,2 
300-11       1250 0,95 0,178 43,3 
300-11       1250 1 0,176 42,4 

Na základě těchto dat byly programem STATGRAPHICS vyčísleny konstanty v tabulce 4 a 

vykreslena závislost přirozeného deformačního odporu na teplotě a intenzitě deformace 

obr. 11. a závislost naměřených a vypočtených hodnot obr. 12. 

 

Obr. 11. Závislost deformačního odporu (PDO) na teplotě (TEP) a intenzitě deformace (DEF) 

při konstantní  intenzitě rychlosti deformace 
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Obr. 12. Závislost hodnot experimentálních dat na naměřených 

Tabulka 4  Vyčísleny konstanty rovnice (27) 

A 8243,83 
m1 -0,003888 
m2 -0,0989484 
m3 0,0892375 
m4 -0,0413192 

Z rovnice (27) byl sestaven konkrétní matematický model, který dosahuje hodnoty 

spolehlivosti R = 94,2 % 

( ) 0892375,00989484,0 .
0413192,0

exp...003888,0exp.83,8243 e
e

eTvyp &






 −−= −σ  (29) 

Porovnání experimentálních a vypočtených hodnot deformačního odporu je příkladně 

ukázáno na vzorku č. 11 v tabulce 5 a pro více vzorků jsou uvedeny závislosti deformačních 

odporů expσ , vypσ  v závislosti na intenzitě deformace obr. 13 a 14. 
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Tabulka 5  Naměřená a vypočítaná data pro vzorek č. 11  

značení dT             

C°  

e 
- 

e&  
1−s  

expσ  

MPa 

vypσ  

MPa 
vypσσ −exp  

300-11       1250 0,05 0,199 35,60 32,56 3,04 
300-11       1250 0,1 0,2 49,30 45,98 3,32 
300-11       1250 0,15 0,198 53,70 50,65 3,05 
300-11       1250 0,2 0,197 55,80 52,72 3,08 
300-11       1250 0,25 0,197 56,50 53,74 2,76 
300-11       1250 0,3 0,197 55,80 54,25 1,55 
300-11       1250 0,35 0,196 54,50 54,47 0,03 
300-11       1250 0,4 0,195 53,10 54,53 -1,43 
300-11       1250 0,45 0,194 51,80 54,49 -2,69 
300-11       1250 0,5 0,193 50,60 54,40 -3,80 
300-11       1250 0,55 0,191 49,50 54,25 -4,75 
300-11       1250 0,6 0,19 48,60 54,09 -5,49 
300-11       1250 0,65 0,189 47,80 53,93 -6,13 
300-11       1250 0,7 0,187 47,10 53,72 -6,62 
300-11       1250 0,75 0,186 46,40 53,54 -7,14 
300-11       1250 0,8 0,184 45,70 53,33 -7,63 
300-11       1250 0,85 0,182 45,00 53,13 -8,13 
300-11       1250 0,9 0,18 44,20 52,92 -8,72 
300-11       1250 0,95 0,178 43,30 52,71 -9,41 
300-11       1250 1 0,176 42,40 52,50 -10,10 

 

Rozdíly naměřených a vypočtených hodnot jsou graficky vyjádřeny na obr. 12. a 13., 

kde šipka směřuje od experimentálních hodnot po vypočítané. 
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Obr. 13. Závislosti deformačního odporu na intenzitě deformace pro naměřená a vypočtená 

data při konstantní teplotě 
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série 300; rychlost deformace 0,2 
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Obr. 14. Závislosti deformačního odporu na intenzitě deformace pro naměřená a vypočtená 

data při konstantní rychlosti deformace. 

5.3 Dílčí závěr 1 

Na základě výsledků plastometrických zkoušek byl Marquadtovou metodou  sestaven 

matematický model dle Spittela, který popisuje závislost deformačního odporu na intenzitě 

deformace a intenzitě deformační rychlosti pro ocel P91. Model počítá v rámci dat jednoho 

vzorku se snižující se rychlostí deformace, ale teplotu považuje za konstantní v průběhu celé 

zkoušky.  

Matematický model lze využít v simulačním programu FORGE 2008 pro popis 

vlastností materiálu.  

Nedá se s určitostí říct, zda a do jaké míry je model přesný. Dle obr. 13. a 14.  dochází 

k přibližným shodám ve tvaru křivek a podle obr. 12. nedochází k velkému rozptylu 

experimentálních hodnot od naměřených. 

5.4 Zadání materiálových vlastností tabulkou 

Do simulačního programu FORGE 2008 lze charakterizovat odpor materiálu proti 

tváření nejen zadáním konstant pomocí matematických modelů, ale i tabulkou. Z provedených 

zkoušek uvedených v tabulce 2 byly vepsány do databáze chemického složení programu 

FORGE hodnoty vzorků číslo 11, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 51, 44, které reprezentují 

různé teploty a rychlosti deformace. Pro právě jednu teplotu a intenzitu rychlosti deformace se 

vpisují do tabulky hodnoty intenzity deformace a deformačního odporu.  
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Na obr. 15. jsou výřezy z databáze chemického složení, přesněji možnost zadávání 

hodnot naměřených veličin do tabulky .  

 

Obr. 15. Systém zadávání dat tabulkou 

Ze zadaných hodnot je ihned vykreslována závislost deformačního odporu na intenzitě 

deformace a také se samy vyplňují hodnoty limitující použití modelu daného tabulkou 

(obr.16). Interval pro použití je dán minimální a maximální hodnotou teploty, intenzity 

deformační rychlosti a deformace, která se v tabulce vyskytla.   

 

Obr. 16. Závislosti přirozeného deformačního odporu na intenzitě deformace podle zadané 

tabulky; intervaly použitelnosti vzniklého popisu deformačního odporu materiálu 
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5.5 Dílčí závěr 2 

Z výše uvedených experimentálních dat vybraných vzorků byl nadefinován odpor 

proti deformaci při tváření za tepla pomocí tabulky do simulačního programu FORGE 2008.  

Zadávání dat do tabulky je zdlouhavé a pracné. Není zde možnost data importovat ani 

kopírovat, což značně prodlužují dobu práce a snižuje použitelnost této metody. 

Tabulkou se popisuje intenzita deformační rychlosti i teplota konstantně v rámci jedné 

zkoušky a neuvažuje se tedy s růstem teploty vlivem deformačního tepla a snižování intenzity 

rychlosti deformace v průběhu tváření.   

5.6 Simulace v programu FORGE 2008 

Software umožňuje práci v režimu 2D i 3D a využívá metodu konečných prvků. 

Software pracuje s odpružením tvářeného materiálu a je možnost simulovat tváření za studena 

i za tepla. 

Lze volit jak elasto-plastický tak tuho-plastický materiálový model. Je možné pracovat 

s pružnými i tuhými nástroji. Většinu vlivů ovlivňujících tvářecí proces lze pro každou 

individuální simulaci volit dle potřeb řešeného problému. FORGE má možnost automatického 

i manuálního nastavení hustoty sítě. Během simulace, pokud není zadáno jinak, dochází 

k automatickému přesíťování.  

Ve společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., kde byly 

vzorky tvářeny dle tabulky 2 jsou používány vzorky o rozměrech dle schématu na  

obrázku 17, 18. 

 

Obr. 17. Zkušební tyč s délkou pracovní části 50 mm a průměrem 6 mm 



– 27 – 

 

Obr. 18. Zkušební tyč s délkou pracovní části 10 mm a průměrem 6 mm 

Hodnota L nabývá hodnot 180 mm, 150 mm, 120 mm a výjimečně 100 mm.  

 Veškeré objekty byly nakresleny v programu ProIngeneer a vzniklé soubory 

s příponou *.stp načteny do simulačního programu FORGE 2008.  

Jedním z prvotních pokusů bylo co nejvěrněji definovat tvar zkušební tyče. Složité 

záhyby závitu (obr. 19) nebylo možné objemově nasíťovat i přes nejrůznější nastavení 

hustoty sítě, proto nemohlo dojít k výpočtu. 

 
Obr. 19. Závit na zkušební tyči 
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V tabulce 6 je seznam relevantních simulací s některými parametry jednotlivých 

simulací. Další důležité údaje budou popisovány zvlášť u každé simulace.  

Tabulka 6 Seznam provedených simulací a některé parametry simulace 

 síť o časový krok  

sim. č. nástroj 
zkušební 

tyč 
[min-1] zobrazení výpočtu tření 

1 2,73 8/4 40 0,1 0,01 sticking 
2 8 8/4 40 0,1 0,003 sticking 
3 8 8/5 40 0,1 0,003 sticking 
4 8 8/5 40 0,1 0,003 sticking 
5 2,7 2,7 20 0,05 0,005 sticking 
6 2,7 2,7/0,8 20 0,05 0,005 sticking 
7 2 2/1,6 20 0,1 0,01 sticking 
8 2 2/1,6 20 0,1 0,01 sliding 
9 2 2/1,6 160 0,05 0,005 sticking 
10 2,2 2/1,8 160 0,1 0,01 sticking 
11 2 2/1,6 160 0,1 0,001 sticking 
12 2 2/0,8 160 0,1 0,001 sticking 
13 2 2/0,8 400 0,1 0,001 sticking 
14 2 2/1,3 80 0,1 0,001 sticking 
15 2 2/1,3 80 0,1 0,001 sticking 

 
Celkový počet provedených simulací je třikrát vyšší, ale v tabulce 6 jsou uvedeny jen 

ty, které jsou dále popsány, tedy ty, jejíchž poznatky vedly k simulaci s uspokojivými 

výsledky. 

Tabulka 6 obsahuje parametr hustoty sítě, rychlost kroucení o a časový krok záznamu 

průběhu simulace.  

Síť je zvlášť popsána pro nástroj a zkušební tyč, přičemž u tyče je dále rozdělena síť 

tak, že v pracovní (zúžené) části tyče je síť jemnější, tedy s menším číslem.  

Časový krok zobrazení znamená, po jakém čase se simulace uloží do grafické podoby. 

Časový krok výpočtu znamená, po jakém čase provádí simulace výpočet. Tento krok se 

doporučuje volit tak, aby během výpočtu byla provedena rotace součásti maximálně o 3° a je 

tedy třeba jej volit v závislosti na rychlosti kroucení. Například pro rychlost kroucení 40 

otáček za minutu se provede 0,67 otáčky za sekundu, což představuje rotaci 240° za sekundu 

a je li časový krok uložení 0,01, jako v simulaci 1, pak dochází k uložení co 2,4° pootočení 

nástroje a uložení obrazové podoby simulace probíhá po otočení o 24°.  

Čím jsou hodnoty sítě a časového kroku menší, tím déle trvá výpočet dané simulace, 

ale výsledky bývají přesnější.  

Ve všech simulacích byla zajištěna osová souměrnost v horizontálním, vertikálním i 

kolmém řezu dané soustavy nástrojů a tyče. Nástroje se k sobě nepřibližují, otáčí se vždy jen 
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levý nástroj, pravý je pasivní. Na mnoha obrázcích není vyobrazen pravý nástroj a kousek 

tyče a to z toho důvodu, že v těch místech neproběhla výrazná změna stavu a lze pak 

detailněji vidět pozměněnou část. U všech případů je zamezeno šíření tepla do okolí a výměny 

tepla tyče s nástroji.  

5.6.1 Simulace č.1 

Bylo zvoleno zjednodušené zakončení tyče oproti závitu, a to kvádr, kterým levý 

nástroj otáčí danou rychlostí otáčení. Rozložení teplot je voleno tak, aby v pracovní části tyče 

byla teplota 1000 °C a v nástrojích teplota o poznání nižší, nyní 500 °C, jak ukazuje škála a 

podle ní barevně rozlišené rozložení teplot po délce vzorku na obr. 20. Kontakt nástrojů se 

vzorkem je definován maximálním třením (sticking), tedy body nástroje jsou přilepeny k tyči. 

 

Obr. 20. Simulace 1; rozložení teplot po délce zkušebního tyče a její tvar  

Při rychlosti otáčení nástroje 40 ot.min-1 bylo dosaženo jedné otáčky za 1,5 s a 

intenzita deformace dané chvíli je zobrazena na obr. 21. V čase 3 s, tedy po dosažení dvou 

otáček, vypadá zkušební tyč dle obr. 22.  

V tuto chvíli z neznámých důvodů došlo k největší deformaci v širokém zakončení 

zkušební tyče, oproti předpokládané deformaci tenké pracovní části s dvojnásobně vyšší 

teplotou.  
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Obr. 21. Simulace 1; intenzita deformace při 1 otáčce v čase 1,5 s 

 

 

Obr. 22. Simulace 1; intenzita deformace při 2 otáčkách v čase 3 s 

Vlivem deformace v koncové části je průběh křivky závislosti momentu na čase  

(obr. 23) nesrovnatelný s reálným průběhem krutové zkoušky. 
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Simulace 1; 1000 °C,  40 ot/min
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Obr. 23. Simulace 1; závislost kroutícího momentu na čase  

5.6.2 Simulace č.2 

Při deformaci v koncové části vzorku docházelo u simulace 1 k toku kovu do stran z 

nástroje, proto byl navrhnut nový tvar nástrojů se současnou změnou parametrů simulace, 

tedy zmenšení kroku ukládání z 0,01 na 0,003. Okrajové podmínky jako rozložení teplot, 

přestupem tepla a tření zůstaly totožné se simulací 1. 

Nový tvar nástrojů zajistil větší distribuci deformace do pracovní části tyče, ale stále 

k největší deformaci docházelo v oblasti koncové části tyče, jak ukazuje obr. 24.  

Průběh závislosti momentu na čase je uveden na obr. 26. společně s průběhem 

simulace 3. Tato závislost je vlivem deformace studenější části tyče značně scestná.  

 

Obr. 24. Simulace 2; intenzita deformace při 1 otáčce v čase 1,5 s 
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5.6.3 Simulace č.3 

V předchozí simulaci docházelo k vytlačování kovu z nástroje, proto byl navržen nový 

tvar nástroje a nové zakončení tyče s kroužkem, který má zabránit vytlačování matriálu. Tento 

systém je zobrazen na obr. 25. Ani tento tvar nástroje nezajistil očekávaný průběh simulace, 

dokonce koncentroval deformaci převážně do jednoho místa a to na počátku styku nástroje se 

vzorkem. Tato skutečnost se promítla i v závislosti kroutícího momentu na čase (obr. 26).  

 

Obr. 25. Simulace 3; intenzita deformace při 1 otáčce v čase 1,5 s 
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Obr. 26. Závislost kroutícího momentu na čase simulace 1 a 2, které se liší pouze tvarem 

nástroje a koncové části zkušební tyče. 
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5.6.4 Simulace č.4 

Se zachováním veškerých předchozích parametrů a geometrie, došlo ke změně pouze 

jedné okrajové podmínky a tedy teploty. Nové rozvržení teploty jsou zobrazeny na obr. 27., 

liší se hodnotou na koncích vzorku, nyní není koncová část nemá 500 °C, ale 20 °C.  

Předpokládaný efekt byl zvýšení tuhosti části tyče s nízkou teplotou. 

 

Obr. 27. Rozložení teplot v simulaci 4 

Po deformaci však nedošlo k lepšímu průběhu zkoušky, než dosud, jak ukazuje  

obr. 28. i přes skutečnost, že v koncových částech zkušební tyče je 20 °C, stále dochází 

k silné deformaci v oblasti mimo zúženou část.  

 

Obr. 28. Simulace 4; intenzita deformace při 1 otáčce v čase 1,5 s 
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5.6.5 Simulace č.5 

V simulaci 5 došlo k razantní změně hustoty sítě jak u nástroje, tak u zkušební tyče, 

nyní všechny součásti mají hodnotu 2,7. Také proběhlo snížení rychlosti deformace na 20 

otáček za minutu, výměna zkušební tyče za tyč s délkou pracovní části 10 mm, dle 

schéma obr. 18. a nástroje mají vzhled jako u simulace 1. Teplota a tvary těles jsou patrné 

z obr.29. 

 

Obr. 29. Simulace 5; rozložení teplot po délce vorku 

Tato simulace  vykazuje mnohem příznivější rozložení intenzity deformace, než 

předchozí pokusy dle obr. 30. a také křivka závislosti kroutícího momentu na čase má 

příznivější tvar i přes její roztřepení. Křivka je zobrazena společně s křivkou simulace 6 na 

obr.  32. 

 

Obr. 30. Simulace 5; intenzita deformace při 1 otáčce v čase 3s 
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5.6.6 Simulace č.6 

Změna proběhla pouze v hustotě sítě v oblasti zúžené části tyče a geometrie nástroje. 

Zmenšení sítě pracovní části tyče bylo provedeno ve snaze zpřesnit výsledek a hodnota byla 

0,8. Nástroj bylo třeba upravit, protože materiál tyče vylézal z nástroje do prostoru uchycení, 

což u reálné zkoušky není možné. Tato úprava vedla ke zhoršení průběhu deformace po délce 

vzorku (obr. 31.).  

 

Obr. 31. Simulace 6; intenzita deformace při 1 otáčce v čase 3 s 
 
 Křivka závislosti kroutícího momentu na čase se posunula k vyššímu momentu, než 

tomu bylo u simulace 5 (obr. 32.) 
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Obr. 32. Závislost kroutícího momentu na čase u simulace 5 a 6 
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5.6.7 Simulace č.7 

Také zkracování vzorku vlivem kroucení se v reálných plastometrických zkouškách 

nedovoluje a s axiálními silami se počítá ve vztahu 7 pro výpočet deformačního odporu. Proto 

se tvar nástroje upravil, jak je ukázáno na obr. 33. a aby výpočty trvaly kratší dobu, byla 

zvolena kratší varianta tyče ze schéma na obr. 17., 18. , tedy o délce 150 mm oproti dřívější 

délce 180 mm. Deformace se v této simulaci opět soustředila na chladnější oblast tyče přilehlé 

k nástroji jak ukazuje obr. 33.  

 

Obr. 33. Simulace 7; intenzita deformace při 1 otáčce v čase 3 s, 20 ot.min-1,  

Během simulace však nedochází k vytlačování materiálu, ale k porušení zákona o 

zachování objemu a tedy objem narůstá jak ukazuje obr. 34. Za 1 otáčku, tedy 3 sekundy 

vzroste objem o téměř 2000 mm3. 

 

Obr. 34. Závislost objemu zkušební tyče na čase u simulace 7 
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Křivka kroutícího momentu v této simulaci má jen rostoucí charakter (obr. 35.), protože došlo 

k tváření jen ve studené části vzorku. 

Simulace 7; 1000 °C,  40 ot/min
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Obr. 35. Závislost kroutícího momentu na čase u simulace 7 

5.6.8 Simulace č.8 

Vyzkoušena možnost s nulovým třením (v nastavení tzv. bilateral sliding) ve snaze 

ověřit myšlenku, že deformaci těsně u nástrojů vyvolává právě ono přilepení nástrojů ke 

zkušební tyči. Výsledky jsou však velmi obdobné jako s absolutním třením v simulaci 7 a 

tedy volba tření nemá výrazný vliv při těchto tvarech daných těles.  

5.6.9 Simulace č.9 

Protože rychlosti kroucení se často pohybují ve vyšších hodnotách než jen 20 ot.min-1, 

i přes neúspěch předchozích simulací byla rychlost otáčení zvýšena na 160 ot.min-1. Oproti 

simulaci 7 a 8 se změnil krok zobrazování dat z 0,1 na 0,05 a tření bylo opět zvoleno jako 

absolutní (sticking). Průběh deformace po jedné otáčce je pak zobrazen na obr. 36. 
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Obr. 36. Simulace 9; intenzita deformace při 1,1 otáčce v čase 0,4 s 

5.6.10 Simulace č.10 

Nová možnost řešení této úlohy byla úplná změna systému uchycení zkušební tyče. 

Byly zvoleny ploché nástroje a měly zajistit pohyb přilehlých bodů tyče pomocí přilepení, jak 

ukazuje obr. 37. U nástroje nyní dochází jen k mírné deformaci, deformace se soustředí do 

pracovní části tyče, ale převážně do jednoho místa a to blíže nástroje bez pohybu. 

 

Obr. 37. Simulace 10; intenzita deformace v čase 0,4 s, tedy při  1,1 otáčce  

Nástroje mají jednodušší tvar, proto nastalo zvýšení hodnoty sítě na 2,2 aby se zkrátila doba 

výpočtu. Síť byla pro urychlení výpočtu zvětšena i v pracovní části tyče na 1,8. Také zůstala 

hodnota ukládání z dřívější simulace pro 7, tedy 0,01, což se pro rychlost 160 ot.min-1 

výrazně liší od doporučení popsaném v na začátku kapitoly. Jak bylo později zjištěno, 
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nastavení těchto parametrů mělo za následek výrazného zvětšování objemu s přibývající 

deformací (obr. 38.). 

 
Obr. 38. Simulace 10; intenzita deformace v čase 1,4 s, tedy otočení o 3,8 otáčky 
 

Zvětšování objemu tyče simulační program nepovažoval za deformaci a nevyznačuje 

ji tedy na škále uvedené vlevo na obr. 38. Po 3,8 otočení je simulace zachycena na obr. 38., 

změna objemu v průběhu celé deformace je uvedena na obr. 39. 
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Obr. 39. Závislost objemu zkušební tyče na čase u simulace 10 



– 40 – 

5.6.11 Simulace č.11 

Po těchto nečekaných průbězích simulací byly simulace 9 a 10 zaslány výrobci 

softwaru ke konzultaci.  

Z odpovědi vyplynuly doporučení a modelová simulace 11. Doporučení se týká 

zmenšení efektu narůstání objemu díky zachování stejné hustoty sítě ve styku nástroje a 

zkušební tyče, zadávání hodnoty pro přesíťování o velikosti 20 a zjemnění časového kroku 

pro ukládání dat, jak je popsáno na začátku kapitoly 5.6. Pro případ rychlosti otáčení 160 

otáček za minutu je tedy vhodné volit krok ukládání výpočtu 0,001 s.  

Dále také výrobce popsal zvětšování objemu jako numerický efekt mající příčinu 

v rotačním pohybu ve vazbě na použitý algoritmus řešiče. Výrobce softwaru, Transvalor 

Solutions, vyzkoušel řešení i pomocí algoritmu druhého řádu Runge Kutta, ale výsledky byly 

stejné. V nové verzi simulačního programu FORGE je vyvinut nový algoritmus, který dává 

lepší výsledky pro rotační pohyb. Rozdíl mezi těmito dvěmi verzemi je vidět na obr. 40., 

který byl zaslán v e-mailu. [15] 

 

Obr. 40. Porovnání zobrazení výpočtu s rotačním pohybem současné verze simulačního 

programu FORGE (nahoře) se zobrazením výpočtu verze následující.   

 



– 41 – 

Na obr. 40. nahoře je vyhodnocení simulace současnou verzí simulačního programu 

FORGE jako tyč s vyobrazením intenzity deformace, v grafu je křivka závislosti objemu 

zkušební tyče na čase s rostoucím charakterem. V dolní polovině obr. 40. je zobrazen 

výsledek simulace budoucí verze simulačního programu FORGE jako tyč s vyobrazením 

intenzity deformace a v grafu je křivka závislosti objemu zkušební tyče na čase s klesajícím 

charakterem. Zmenšující se objem ve zkušební tyči v nové verzi nebude tak razantní jako je 

tomu nyní u zvětšování objemu.  

 Simulace 11 je nastavena parametry uvedenými od výrobce tvářecího softwaru a její 

průběh je zobrazen na obr. 41., 42. a 43. 

 

Obr. 41. Simulace 11; intenzita deformace v čase 0,4 s, tedy při otočení o 1,1 otáčky    

 

Obr. 42. Simulace 11; intenzita deformace v čase 0,9 s, tedy při otočení o 2,4 otáčky  
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Obr. 43. Simulace 11; intenzita deformace v čase 1,8 s, tedy při otočení o 4,8 otáčky   
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Obr. 43. Závislost objemu zkušební tyče na čase u simulace 11 

Stále dochází k růstu objemu zkušební tyče. Růst je zobrazen na obr. 43. a změna 

objemu je výrazně menší, než tomu bylo u simulace 10. 

V simulaci 11 se deformace nejvíce projeví ve zúžené části krouceného vzorku, ale 

dochází zde ke koncentraci této deformace v místě přilehlém k nástroji bez pohybu. I přes tuto 

skutečnost je to dosavadní nejlepší simulace vzhledem k nízké deformaci, která probíhá 

v místě přilehlém nástroji.  

Lepší výsledky vykazuje i závislost kroutícího momentu na čase, která zobrazuje 

křivku s projevem dynamické rekrystalizace i oblast ustáleného plastického toku obr. 44. 
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Simulace 11; 1000 °C,  160 ot/min
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Obr. 44. Závislost kroutícího momentu na čase u simulace 11 

5.6.12 Simulace č.12 

Dosud byly pokusy prováděné na obecné oceli z databáze, aby byla vyloučena chyba 

deformací námi stanoveným matematickým modelem nebo zadáním tabulkou. Nyní bylo za 

pomocí informací od výrobce softwaru dosaženo uspokojivých simulací, a proto do simulace 

12 byl materiál popsán matematickým modelem (29). Okrajové podmínky simulace 12 

odpovídají reálnému  vzorku č. 44 z tabulky 2, tedy 1000 °C v pracovní části vzorku, 

rychlost otáčení 160 ot.min-1, rozměr pracovní části vzorku je 10 mm x 6 mm jako na obr. 18.  

Dále proběhla změna nástroje na kruhový, aby průběh sítě na stykové ploše nástroje 

bližší povrchu zkušební tyče a zjemnění hustoty sítě pracovní části vzorku na hodnotu 0,8. 

Na obr. 45., 46. a 47.  je průběh intenzity deformace ve vybraných časech simulace. 

 

Obr. 45. Simulace 12; intenzita deformace v čase 0,4 s, tedy při otočení o 1,1 otáčky 
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Obr. 46. Sim. 12; detail řezu obr. 45 Obr. 47. Sim. 12; detail řezu při 0,9s (2,4 otáčky) 

 

Obr. 48. Simulace 12; detail řezu kolmého na tyč v čase 0,4 s (1,1 otáčky), vlevo je střed 

pracovní části tyče, vpravo ohnisko deformace 

Z obr. 45., 46. a 47. je patrná nerovnoměrnost deformace po délce zúžené části 

vzorku.  

Na obr. 48. je zobrazen řez kolmý k pohledu na tyč z obr. 45. a tento řez se řídí teorií, 

že největší intenzita deformace probíhá na povrchu vzorku a směrem do středu klesá. 

Lokální koncentrace deformace neumožní tuto deformaci rozprostřít na větší objem 

materiálu a to se může výrazně projevit na tvaru křivky závislosti kroutícího momentu na 

čase. Srovnání závislostí kroutícího momentu na čase pro naměřená data a data simulace 12 je 

na obr. 49.   
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Obr. 49. Závislost kroutícího momentu na čase u simulace 12 a experimentálně naměřených 

hodnot vzorku 44 

5.6.13 Simulace č.13 

Pro další ověření matematického modelu byla provedena simulace 13, která je 

obdobná reálné plastometrické zkoušce vzorku č. 25, tedy za podmínek teploty zúžené části 

vzorku 1150 °C, rychlost otáčení 80 ot.min-1, vzorek o rozměrech 10 mm x 6 mm. Výsledky 

průběhu intenzity deformace v časech 0,8 s a 1,8 s  jsou vidět na obr. 50. a 51., graf závislosti 

kroutícího momentu na čase pro experimentálně naměřené hodnoty vzorku 25 a simulaci 13 je 

na obrázku. 52. 

 

Obr. 50. Simulace 13; intenzita deformace v čase 0,8 s, tedy při otočení o 1,1 otáčky  
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Obr. 51.  Simulace 13; intenzita deformace v čase 1,8 s, tedy při otočení o 2,4 otáčky 
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Obr. 52. Závislost kroutícího momentu na čase u simulace 13 a experimentálně naměřených 

hodnot vzorku 25 

Průběh výsledků je obdobný se simulací 12 jak v nerovnoměrnosti deformace po délce 

pracovní části tyče, tak skutečnost, že kroutící moment simulace dosahuje větších hodnot než 

kroutící moment experimentálních dat a pík křivky je posunut doleva. (obr. 52.). 
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5.6.14 Simulace č.14 

Simulace 14 napodobuje plastometrickou zkoušku vzorku č. 51 s teplotou pracovní 

části 1150 °C, rychlosti otáčení levého nástroje 400 ot.min-1 a délkou pracovní části vzorku  

50 mm. Intenzita deformace v čase 0,4 s (2,6 otáčky) je zobrazen na obr. 53. a v řezu pak na 

obr. 54. Pro urychlení výpočtu vzhledem k delší pracovní části byla dále snížena hustota sítě 

na hodnotu 1,3. 

 

Obr. 53. Simulace 14; intenzita deformace v čase 0,2 s, tedy při otočení o 1,2 otáčky  

Obr. 54. Simulace 14; intenzita deformace v čase 0,4 s, tedy při otočení o 2,7 otáčky  
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Výrazně zvýšená rychlost deformace zvýší koncentraci intenzity deformace v místě 

vzorku, kde je přilehlý k nástroji.  

Nerovnoměrnost deformace po délce tyče je mnohem výrazněji znát, než tomu bylo u 

vzorků s kratší pracovní částí, což také může o to více ovlivnit křivku závislosti kroutícího 

momentu na čase. Zvětšování objemu lze nyní vidět i v oblasti pracovní části tyče, nejvíce na 

obr. 54. Srovnání této závislosti pro experimentální data a data simulace je na obr. 55. a nyní 

data simulace dosahují nižší hodnoty v píku křivky a v ustálené oblasti křivky, než tomu bylo 

u simulace 12 a 13.  
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Obr. 55. Závislost kroutícího momentu na čase u simulace 14 a experimentálně naměřených 

hodnot vzorku 51 

5.6.15 Simulace č.15 

V této simulaci byl průběh deformačního odporu na intenzitě deformace popsán 

tabulkou, tak jak je uvedeno v kapitole 5.4. Podmínky simulace byly totožné se simulací 13 

(experimentálním vzorkem 25), tedy teplota 1150°C, rychlost otáčení nástroje 80 ot.min-1 a 

délka pracovní části tyče 10 mm.  

Deformace se projevila pouze v přilehlých částech obou nástrojů jak ukazuje obr. 57., 

ale tentokrát se větší intenzita deformace projevila u klidného nástroje. Teplota v koncové 

části vzorku je i v této simulaci 20 °C. 
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Obr. 56. Simulace 15; intenzita deformace v čase 0,8 s, tedy při otočení o 1,1 otáčky  

5.7 Dílčí závěr 3 

Byla provedena série počítačových simulací ve snaze získat shodu s experimentálním 

průběhem plastometrické zkoušky, a to vizuální shodou a vhodným průběhem veličiny 

intenzity deformace po délce vzorku. U simulací probíhaly změny parametrů jako hustota sítě 

objektů, čas ukládání vypočítaných a zobrazovaných výsledků, způsob tření, rozložení teplot, 

tvar jednotlivých objektů a velikost tření mezi nimi. Simulace provázela řada neúspěchů, a 

proto byly dvě z nich zaslány výrobci programu FORGE. Díky odpovědi byl odhalen problém 

v simulaci 10 a mohlo tedy dojít k samotnému ověření popisu deformačního odporu. Nutno 

dodat, že doporučené parametry od výrobce softwaru byly v simulaci 1 až 8 dodrženy, a tedy 

špatný průběh simulací byl zapříčiněn zmíněným numerickým efektem způsobený rotačním 

pohybem a vazbou na použitý algoritmus řešiče. Z této skutečnosti vyplynulo, že pro řešení 

úlohy s rotačním pohybem je nejlepší varianta s nejmenší stykovou plochou nástroje a 

zkušební tyče. 

Po dosažení uspokojivých výsledků simulace 11 byly další simulace zaměřeny na 

ověření popisu deformačního odporu vůči deformaci. Výsledné průběhy jednotlivých 

závislostí deformačního odporu na intenzitě deformace simulací 12, 13 a 14 nebyly scestné, 

ale nedošlo také k úplné shodě. U simulací docházelo ke koncentraci deformace v jednom 

místě v rámci pracovní části tyče. Nerovnoměrnost deformace je způsobena zvětšováním 

objemu tělesa, protože se zvětšuje i pracovní část zkušební tyče, a to takovým způsobem, že 

s rostoucí vzdáleností průřezu od levého rotujícího nástroje se průřez zvětšuje méně. Vznikne 

nejužší část tyče, kde se deformace projeví nejvíce. Tento efekt se projeví výrazněji u vzorku 

s delší pracovní částí, tedy 50 mm. Lokální zvýšení intenzity deformace vede k lokálnímu 
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odpevnění, pak tváření probíhá v dané oblasti snadněji a v jiných místech se deformace 

uplatní jen stěží. Vlivem vzniklé nerovnoměrnosti deformace je ovlivněn průběh křivky 

závislosti kroutícího momentu na čase, a to nejvíce posunutím píku ke kratším časům. 

Na obr. 40. zaslaném od výrobce je v dolní části úloha spočítána novou verzí 

programu FORGE bez zvětšování objemu zkušební tyče a nerovnoměrnost deformace se zde 

neprojevila.  

V případě zadání popisu deformačního odporu tabulkou došlo k nelogickému průběhu, 

jak ukazuje simulace 15. Nelze s určitostí říct, jestli průběhu dle simulace 15 lze předejít 

volbou jiných vzorků pro zadání veličin do tabulky, ale vzhledem k náročnosti zadávání dat 

do tabulky se jeví tato metoda popisu deformačního odporu materiálu jako nejméně vhodná. 

Problematické jsou možnosti počítání simulací, protože výpočet lze realizovat pouze 

na serveru školy, kde  je program FORGE 2008 využíván k výuce a k dispozici vyučujícím. 

Také výpočtové časy jednotlivých simulací jsou v řádech desítek hodin a datové soubory 

dosahují velikosti okolo 1 GB. 
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6 Závěr 

Počítačové simulace krutové zkoušky byly provedeny za účelem ověření a využití 

popisu deformačního odporu v simulačním programu FORGE 2008, který pracuje s metodou 

konečných prvků.  

Popis deformačního odporu pro ocel P91 byl vyjádřen matematickým modelem podle 

Spittela se zahrnutím známých veličin intenzity deformace, intenzity deformační rychlosti a 

teploty. Z matematického modelu plynuly konstanty, které byly zadány do simulačního 

programu FORGE 2008. 

Taktéž byla vyzkoušena možnost zadání popisu deformačního odporu pomocí tabulky, 

a to vložením známých hodnot z vyhodnocení experimentálních dat krutové zkoušky přímo 

do simulačního programu. Do tabulky se vkládaly hodnoty deformačního odporu v závislosti 

na intenzitě deformace při konstantní teplotě a intenzitě rychlosti deformace.  

Výpočet matematického modelu se jeví jako složitější metoda pro popis deformačního 

odporu, protože je zapotřebí dalšího softwaru, který ze zadaných hodnot dopočítá konstanty 

pro požadovaný matematický model. V tomto případě byl použit software STATGRAPHICS. 

Nicméně složitost zadávání hodnot do tabulky v daném programu FORGE a menší přesnost 

vlivem omezené možnosti zadávání hodnot degraduje použitelnost této metody oproti výpočtu 

matematického modelu. 

Dále byly provedeny jednotlivé simulace, ve kterých probíhalo postupné odlaďování 

parametrů se snahou dojít k simulaci s příznivým průběhem intenzity deformace po délce 

zkušební tyče. S informacemi od výrobce programu FORGE jsme dosáhli uspokojivých 

výsledků, kdy se projevila jako nejlepší možnost simulace s nejmenší stykovou plochou 

nástroje a zkušební tyče. S touto přijatelnou simulací proběhlo samotné ověření popisů 

deformačního odporu.  

Matematickým modelem byl popsán deformační odporu u simulace 12, 13 a 14. Každá 

z těchto simulací proběhla na základě reálné krutové zkoušky. Jedním z výstupů krutového 

plastometru SETARAM jsou hodnoty kroutícího momentu na čase a ty byly porovnány 

s výsledky počítačově nasimulovanými zkouškami. Křivky si byly relativně blízké tvarem i 

hodnotami při průběhu, ale přesnějších výsledků nebylo dosaženo vlivem nerovnoměrné 

deformace po délce pracovní části. Nerovnoměrnost deformace byla způsobena zvětšováním 

objemu zkušební tyče, kterou zapříčinila početní chyba. Tuto početní chybu popsal výrobce 

simulačního programu FORGE.  
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V simulaci 15 byl deformační odpor popsán tabulkovým zadáním reálných hodnot 

plynoucích z reálných zkoušek. Výpočet této simulace neproběhl příznivě. Z neznámých 

důvodů došlo k nepřirozenému průběhu intenzity deformace, která se projeví jen v části 

vzorku ve styku s nástroji.  

Chyby v průběhu práce se sčítají, dochází k nim při vyhodnocování experimentálních 

zkoušek, výpočtu matematického modelu, případně zadávání dat do tabulky, a také při 

samotné simulaci.  

Provedené pokusy se dají dále rozvíjet například vytvořením matematického modelu 

podle rovnice 26 se zahrnutím více konstant pro detailnější popis deformačního odporu 

materiálu, přesněji nadefinovat rozložení teplot po délce vzorku pomocí snímků 

z termokamery a další zpřesňující postupy, nebo také vyzkoušet simulační programy, které 

nemají problém s algoritmy při výpočtu rotačního pohybu, například případnou novou verzi 

programu FORGE. 

Z práce plyne doporučení, že pokud byly na materiálu požadovaném pro softwarovou 

simulaci provedeny plastometrické zkoušky, je vhodnější sestavit matematický model a zadat 

jej do simulačního softwaru, než vybrat jen materiál blízký chemickým složením z databáze 

nebo zadávat deformační odpor pomocí tabulky.  
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