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Anotace 

 

Tato bakalářská práce je aplikací metody plánování experimentů využívající 

úplné faktorové plány. V rámci řešení je navržen úplný faktorový experiment se třemi 

faktory, z čehož dva jsou tříúrovňové a jeden dvouúrovňový. Pro splnění plánu 

experimentu je nutno provést celkem 18 pokusů tažení drátu z průměru 5,5 mm na 

4,4 mm (6 tažením třemi tahy, 6 tažením dvěma tahy a 6 tažením jedním tahem, 

celkem tedy 36 2D výpočtů pomocí metody konečných prvků). Výpočet je proveden v 

programu FormFEM a konečné řešení je zpracováno v programu MS Exel.  

 

 

Annotation 

 

Bachelor thesis concerns application plan methods experiments, using complete 

factorial plans. Solution is suggesting full factorial experiment with three factors. Two 

of the factors are three-level and one of them are two-level. For experiment fulfillment 

it must be done 18 wire drawing tests with 5,5 mm and 

4,4 mm wires (6 dragging by 3 strokes, 6 dragging by 2 strokes, 6 dragging by 1 stroke. 

In total there are 36 2D calculations with usage of finite element method). Calculation is 

carried out in FormFEM program and final solution is processed in MS Excel. 
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1. Úvod 

Trvalý rozvoj hutního průmyslu a stále rostoucí požadavky na kvalitu výrobků 

hutní druhovýroby vyžadují zdokonalení procesů vývoje nových výrobků. Za tímto 

účelem se zavádějí stále sofistikovanějších metody plánování experimentů (ANOVA, 

latinské čtverce, řecko-latinské čtverce, úplné a částečné faktorové plány). Rovněž se 

v hojné míře používá matematické modelování metodou konečných prvků, které se 

s rozvojem výpočetní techniky přestěhovalo z výzkumných pracovišť do každodenní 

praxe. 

Tato bakalářská práce využívá obě výše zmíněné metody za účelem stanovit vliv 

dílčí deformace při tažení, úhlu deformační části průvlaku a tření mezi průvlakem a 

drátem na nehomogenitu deformace. Příliš velký rozdíl mezi deformací na povrchu a ve 

středu taženého drátu, může vést díky rozdílnému zpevnění ocelového drátu po průřezu 

k jeho sníženým plastickým a únavovým vlastnostem. To je zvláště u drátů pro lana 

velmi nežádoucí jev. Doposud je poměrně málo zdokumentován vliv technologie tažení 

na nehomogenitu deformace, následně na mechanické vlastnosti drátu a konečně na 

únavové vlastnosti lana.  

Cílem této práce je provést a vyhodnotit experiment s úplným faktorovým 

plánem se třemi faktory pomocí matematického modelování a přispět tak k poznání 

vlivu technologických parametrů tažení na nehomogenitu deformace v taženém drátě. 

Kontrolním parametrem, který budeme také sledovat, je celková tažná síla, protože zde 

je vliv základních technologických parametrů velmi dobře znám. Díky tomu můžeme 

posoudit spolehlivost našich výsledků. 
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2. Ocelový drát 

Výrobky z ocelových drátů i samotné ocelové dráty mají velký význam ve všech 

odvětvích průmyslu, a to díky širokému spektru vlastností a využití [13]. 

Tažený ocelový drát se vyrábí ze za tepla válcovaného drátu o průměru větším 

než 5 mm, nebo z taženého drátu za studena. 

Výroba tažného ocelového drátu je velmi náročná a složitá. Především díky 

použití velkého množství technologických operací jako jsou např. odokujování, 

povrchová úprava drátu, tepelné zpracování nebo tažení [6]. Podrobněji se o teorii 

tažení drátu zmíním v kapitole 2.2. a o technologii tažení pak v kapitole 2.3. 

 

2.1. Válcovaný ocelový drát 

2.1.1. VT pro válcování drátu 

Drát se válcuje na spojité válcovací trati pro válcování drátu (finální průměr 

drátu d = 5 až 20 mm, průměr válců D = 200 až 300, u hotovních i 150 mm). Stolice 

jsou nejčastěji duo. Uspořádání jednožílové VT je na obr. 2.1.Kontislitky a sochory 

jsou po ohřevu v krokové peci válcovány na přípravném, předválecím a středním 

pořadí. Následně je provalek přiváděn pomocí smyčky do CL dvoustolice s letmo 

uloženými válci a pak do hotovního bloku. Pro zlepšení tolerancí válcovaného drátu je 

na konci deformačního cyklu zařazen FRS blok (FlexibleReducingSizing) [3]. 

 

Obrázek 2.1 Spojitájednožílovádrátotrať[3] 
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2.1.2. Řízené ochlazování drátu 

Důvodem k vývoji a zavedení řízeného ochlazování byl přechod od válcování 

drátu na otevřených tratích s výstupní rychlostí asi 9 m.s
-1

 k válcování na spojitých 

tratích s výstupní rychlostí nad 30 m.s
-1

. Tím se zvýšily doválcovací teploty z 850 °C asi 

na 1 000 °C. 

Zvýšení doválcovacích teplot a hmotnosti svitků by způsobilo vznik hrubozrnné, 

nerovnoměrné struktury a nadměrnou tvorbu okují. Hlavní požadavky na řízené 

ochlazování: 

• snížení množství okují při jejich lepší mořitelnosti, 

• dosažení vhodné struktury s vysokou tvařitelností při tažení za studena.  

Ochlazení drátu probíhá ve dvou stupních. V prvním stupni se drát ochladí 

vodou z doválcovací teploty do oblasti ještě stabilního austenitu s hlavním účelem 

omezení vzniku okují. Ve druhém stupni se řízenou ochlazovací rychlostí rozvinutých 

závitů drátu řídí transformace austenitu. 

U středně uhlíkových a vysokouhlíkových ocelí je žádoucí zrychleným 

ochlazováním získat jemně lamelarní perlit s malým množstvím proeutektoidně 

vyloučeného feritu (obdoba patentování). U nízkouhlíkových ocelí se snížením 

ochlazovací rychlosti zlepšuje tažitelnost za studena [3]. 

2.2. Rozdělení taženého drátu 

Válcovaný a tažený drát můžeme rozdělit do tří základních skupin [3]: 

 nepatentovaný drát – tento drát má nízký obsah uhlíku (do 0,25 %), 

 patentovaný drát – obsah uhlíku mezi 0,3 % a 1,0 %, 

 dráty z ušlechtilých slitinových ocelí. 

 

Materiálový tok při výrobě nepatentovaného drátu je schématicky uveden na 

Obrázku 2.2. V jednotlivých řádcích v horní části tabulky je proveden výčet všech 

provozoven v drátovnách zaměřených na výrobu nízkouhlíkových drátů. Ve spodní 

části tabulky je pak sortiment takové drátovny. Postupem proti směru šipky můžeme  
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zjistit jaké technologické operace a v jakém pořadí byly pro jednotlivou součást 

sortimentu použity. 

 

Obrázek 2.2 Materiálový tok při výrobě taženého ocelového patentovaného drátu[13] 

 

Účelem tažení ocelových drátů tvářením za studena je mimo jiné výroba 

přesných průměrů drátů pod 5,5 mm, které nelze hospodárně vyrobit válcováním za 

tepla, zlepšení povrchu drátu a zlepšení mechanických, technologických a jiných 

vlastností drátů, a to zejména vyšší pevnost v tahu a zajištění požadovaných počtů 

střídavých ohybů a krutů do lomu. 

Tažení ocelového drátu za studena je charakteristické plastickou deformací 

v rozmezí teplot, při kterých vzniklé zpevnění materiálu zůstává zachováno. Při velkých 

plastických deformacích k vyčerpání jeho plastických vlastností a drát pak není dále 

tvářitelný bez porušení soudržnosti. Pro obnovení deformačních schopností je pak nutno 

do technologického postupu začlenit rekrystalizační žíhání. K zajištění ochrany drátů 

před korozí je nejčastěji používáno průběžné žárové zinkování, nebo povlékání holých 

nebo pokovených drátů umělou hmotou [3]. Výrobky z taženého ocelového drátu jsou 

na světovém trhu velmi žádány a jsou nedílnou součástí předních odvětví průmyslu. 

Tažený ocelový drát se uplatňuje ve všech oblastech lidské činnosti. 
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Mezi největší odběratele drátů patří tyto odvětví průmyslu: 

 automobilový průmysl – využívá dráty k výrobě ocelových kordů do 

pneumatik, pružin, táhel, linek, hadicových drátů a jiných výrobků, 

 stavebnictví – používá výrobků z drátů hlavně jako nezbytnou součást 

v předepjatém betonu, s povrchem, buď ve stavu po tažení, nebo dodatečně 

vybaveným vroubky pro zlepšení přilnavosti tzv. žebírková ocel, 

 strojírenství – největším odběratelem drátů jsou šroubárny, kde se z 

taženého drátu vyrábějí nejrůznější druhy spojovacího materiálu, jako jsou 

šrouby, matice, nýty a podobně, 

 zemědělství – je jedním z největších spotřebitelů drátů, pletivo na drátěné 

ploty, tkaniny a síta a značné množství chmelnicového vázacího drátu, 

 sdělovací technika – používá pozinkovaných drátů pro železniční 

zabezpečovací zařízení a pozinkovaného ocelového drátu, jako drátu 

telefonního náhradou za měděný. 

Další uplatnění výrobků z drátu nacházíme v energetice a zbrojním průmyslu. 

Tímto je charakterizována mnohotvárnost použití drátu a široká modifikace jeho 

vlastností, což umožňuje zabezpečit pro konkrétní požadavky odběratele potřebné 

parametry. Z hlediska širokého použití ocelového drátu je v současné době věnována 

velká pozornost procesu tažení a tažírenským technologiím [14]. 

 

Obrázek 2.3Příklady využití ocelových drátů [3] 

]
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2.3. Teorie tažení 

Tažení – je to protahování určitého polotovaru (drát) otvorem nástroje zvaným 

průvlak. Při tomto procesu dochází ke zvětšování délky a zmenšování průřezu 

materiálu. Tažení se používá pro výrobu drátů. Dráty můžou být taženy za sucha, za 

mokra, bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou [1]. 

Nejdůležitější podmínkou při tažení 

materiálu je snížení vnitřního pnutí pomocí 

maziva. Toto mazivo za úkol oddělovat 

drát od průvlaku, odvádění tepla nebo 

zajišťování hladkého povrchu [1]. 

Stroje používané k tažení se 

nazývají tažné stolice. Ty se mohou dělit na 

tažné stolice s přímočarým pohybem nebo 

na stolice s navíjením [1]. 

Nástroje užívaní při tažení jsou již 

zmiňované průvlaky nebo kalibry. Tyto nástroje jsou nepohyblivé a náročné na otěr [1]. 

2.3.1. Pásmo deformace při tažení 

Tváření ocelového drátu za studena tažením je charakterizováno plastickou 

deformací, probíhající při protahování polotovaru kuželovým otvorem, průvlakem, při 

němž se zmenšuje příčný průřez tvářeného drátu a zvětšuje délka ve směru hlavního 

působícího napětí. Tažením se dosáhne přesných rozměrů a tvarů drátu za současného 

zlepšení jeho jakosti povrchu a mechanických vlastností. V průběhu procesu tažení 

dochází k jeho zpevnění, což bylo experimentálně prokázáno srovnání mechanických 

vlastností zkoumaného drátu před a po tažení [3]. 

 

2.3.2. Tažná síla 

Matematické vztahy pro výpočet síly jsou poměrně komplikované, a proto se 

zjednodušují. Praktické vzorce vycházejí z toho, že dovolené napětí v nebezpečném  

 

Obrázek 2.4 Tažení drátu [2] 
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průřezu musí být menší, než napětí na mezi pevnosti. Tedy největší tažná síla musí být o 

něco menší, než síla, která způsobí utržení dna výtažku od bočních stěn [1]. 

K odvození vzorců pro výpočet tažné síly a práce jsou aplikovány různé teorie 

procesu tažení, které lze shrnout do pěti skupin: 

 formulace vzorců podle klasické elementární teorie plasticity, 

 formulace vzorců pomocí celkové deformační práce, 

 odvození vzorců podle „přísnějších“ teorií (teorie skluzových čar, teorie 

vizkozivní plasticity, teorie postupného vyrovnání chyb, metoda 

elementárních fází), 

 empirické postupy (empiricky získané výsledky jsou interpolovány 

pomocí matematických funkcí), 

 hydrodynamická teorie tažení s využitím Navierových-Stokesových 

pohybových rovnic vazké tekutiny. 

 

Tažná síla a napětí se určují v klasických teoriích tažení řešením přibližných 

diferenciálních rovnic rovnováha napětí v bodě tvořeného objemu a z podmínek 

plastičnosti. Příkladmem mohou být vzorce podle Siebela, Pompa a Houdremonta. 

Celková tažná síla je pojímána jako součet síly nutné k deformaci tažného drátu 

Fd, síly potřebné na překonání vnějšího tření Fta síly nutné pro překonání vnitřních ztrát 

Fz[3]: 
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kde: S0, S1  - průřezy vstupního a výstupního průměru drátu mm
2
 

Rms  - střední mez pevnosti drátu v tahu MPa 

ln S0/S1 - skutečná logaritmická deformace  

  - koeficient tření 

  - polovina tažného úhlu průvlaku v obloukové míře RAD 

 

Podíl jednotlivých složek na velikosti celkové tažné síly dokumentuje graf na 

obr. 2.5. 

 

 

Obrázek 2.5Celková tažná síla a její složky jako funkce úhlu deformační části průvlaku 

pro dvě hodnoty součinitele tření 

 

2.3.3. Vývoj mikrostruktury při tažení eutektoidních drátů 

Rozložení napětí v materiálu při tažení průvlakem v různých vrstvách drátu je 

rozdílné, proto je i začátek deformace v náhodně orientovaných zrnech perlitu různý. 

V počátečním stadiu deformace (asi do 30 % redukce průřezu) není změna 

mikrostruktury na běžném optickém mikroskopu pozorovatelná. Při velmi pečlivém 

měření však lze zaznamenat, že se perlitická buňka prodloužila. Při vyšší redukci 

průřezu se začínají lamely ohýbat a tvořit smyčky, což způsobuje, že se náhodně 

orientované perlitické kolonie navzájem vyrovnávají ve směru tažení. Tloušťka lamel 

perlitických kolonií, které jsou rovnoběžné se směrem tažení, klesá, zatímco tloušťka
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 lamel, které jsou uspořádány kolmo ke směru tažení, nejprve vzrůstá a teprve pak se 

lamely vyrovnávají ve směru tažení. Tendence k lámání lamel je v této fázi samovolně 

eliminovaná a nedochází ke tvorbě dutin. Vyrovnávání lamel perlitu do směru tažení 

probíhá až do stádia značně vysoké redukce průřezu (asi 60%), což je provázeno 

vznikem jemně vláknité struktury. V případě hrubé perlitické struktury však může už v 

tomto stadiu dojít k lámání lamel, což může vést až k výskytu globulární struktury a to 

se pak projeví ve snižování pevnosti při dalším zvyšovaní deformace. Ve druhém stadiu 

zpevňování nastává deformace cementitu, která také vyústí ve vznik buněčné struktury 

a do procesu ztenčovaní lamel cementitu [14]. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

Obrázek 2.5 Mikrostruktura v podélném průřezu taženého drátu – řada 1;a) Qc = 45 %  

b) Qc = 70 % b) Qc = 93 % [8] 

 

2.3.4. Vliv technologických parametrů na mikrostrukturu drátu 

Na výslednou mikrostrukturu a mechanické vlastnosti mají vliv následující 

technologické parametry: 

 Chemické složení drátu (hlavně obsah uhlíku) 

 Velikost celkového úběru 

 Velikost dílčího úběru 

 Rovnání taženého drátu 

V této práci se podrobněji zaměříme na vliv dílčích úběrů, geometrie průvlaku a mazání 

[13]. 

 

Dílčí úběry 

K tažení ocelového drátu jsou v závislosti na plastičnosti výchozí oceli (obsahu 

uhlíku), technologii tažení a technologickém zařízení a požadovaných vlastnostech  
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taženého drátu používány různé celkové úběry Qc, různé dílčí úběry Q a tím i rozdílný 

počet tahů n: 

100
2

0

22

0 



d

dd
Q n
c [%] (6) 

100
2

2

1

2




 

i

ii
d

d

dd
Q [%] (7) 

 
  2100log

2100log






d

c

Q

Q
n [-] (8) 

Velikost maximálního dílčího úběru Qmax závisí na plastičnosti materiálu, jeho 

struktuře, na předcházejícím zpevnění, na zbytkových pnutích a podmínkách 

deformace, tj. druhu tažného nástroje, maziva a způsobu mazání, teplotě, rychlosti a 

způsobu tažení, způsobu chlazení drátu a drátotahu apod. V praxi je pro zamezení 

vzniku trhlin v kovu nutno vyhnout se dokonce i při tažení vysoce plastických ocelí 

dílčím úběrům vyšším než 40 %.  

Použití příliš malého dílčího úběru (5 až 6 %) však způsobuje nerovnoměrnost 

deformace po průřezu taženého drátu. 

Celkový úběr může být tím větší, čím vyšší je plastičnost kovu a čím jakostnější 

jsou mazivo a způsob mazání, povrch polotovaru, průvlaky apod. Hranice celkového 

úběru je přitom charakterizována výrazným snížením houževnatosti (zvýšením 

křehkosti) taženého drátu. [3] 

Fabík a kol. ve svém článku [10] zkoumali vliv velikosti dílčích úběrů na 

homogenitu deformace při tažení kordového drátu o průměru 0,27 mm. Drát byl tažen 

ze vstupního průměru 1,25 mm buď 12 nebo 19 úběry, tomu odpovídala dílčí deformace 

Qd = 23,5 a 15,6 %. Výsledky shrnuje graf na obr. 2.6.Z grafu je patrné, že větší dílčí 

úběr vedl k lepší homogenitě plastické deformace po průřezu drátu. 

Geometrie průvlaku 

Drát a průvlak se při tažení ohřívají především přeměnou deformační práce 

v teplo a vlivem tření.  
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Při tažení drátu působí dále na ohřev drátu i pracovní podmínky. Výzkumy bylo 

zjištěno, že čistá deformační práce se mění asi z 90 % až 95 % v teplo a asi 10 – 5% je 

vynášeno drátem v podobě zvýšené latentní energie.  

 

Obrázek 2.6 Srovnání rozložení intenzity deformace po průřezu drátu taženého s dílčí 

deformací Qd = 15.6 % (19 úběrů) a Qd = 23.5 % (12ůběrů)[10] 

 

Největší účinnost přetvárné práce při tažení drátu přes průvlak se pohybuje v 

relativně úzkém rozsahu zvoleného úhlu kužele průvlaku 2. Při malém úhlu tažného 

kužele se zvyšuje práce na překonání tření mezi drátem a průvlakem, při velikém úhlu 

tažného kužele se zvyšuje práce potřebná na překonání dodatečných vnitřních posunů 

materiálu.  

V závislosti na rychlosti tažení se mění podmínky deformace kovů. S růstem 

tažných rychlostí se zvyšuje deformační rychlost a v obecném případě vzrůstá 

deformační odpor materiálu. Se zvyšováním rychlosti tažení se však začíná výrazně 

projevovat tepelný efekt jako důsledek přeměny mechanické energie tažení na tepelnou. 

Následkem tohoto jevu dochází v pásmu deformace k růstu teploty a k snížení  
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deformačního odporu taženého drátu. Současně s tím se mění i součinitel vnitřního 

tření. 

Fabík a kol. ve svém článku [11] zkoumali tři typy (kuželový, radiální a 

sigmoidální(viz. kapitola 2.4.2)) průvlaků s odstupňovaným úhlem deformační části 

průvlaku od 2α = 4 do 2α = 26°.Z hlediska nehomogenity deformace pro všechny typy 

průvlaků doporučují úhel 2α co nejmenší (viz. obr. 2.7). 

Zajímavý aplikační potenciál spatřují v sigmoidálních průvlacích s malým úhlem 

2α, kdy díky tomu, že povrchové vrstvy jsou vystaveny podobné hodnotě deformace 

jako vrstvy středové, můžeme očekávat lepší únavové vlastnosti drátu. 

 

Obrázek 2.7 Vliv úhlu deformační části průvlaku a typu průvlaku na homogenitu deformace po 

tažení[10] 

 

 

Mazání 

Při tažení ocelového drátu za sucha se používá maziv, která jsou za normálních 

podmínek v tuhém stavu. Na plošném rozhraní drát - průvlak vzniká běžně tlak řádově 

10
3
 až 10

4
MPa a teplota 100 až 300°C.  

Jakost maziv má všestranný význam pro celý proces tažení, stejně jako i pro 

vlastnosti hotového výrobku. 

Klasickým a v mnoha případech ještě nejpoužívanějším mazivem je běžné 

práškové sodné mýdlo, které se stále osvědčuje především při tažení nízkouhlíkového 

ocelového drátu s povrchem mořeným a vápněným. Nevýhodou sodných mýdlových 

prášků je jejich navlhavost, která výrazně snižuje viskozitu taveniny maziva a malá  
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technologická spolehlivost. V současné době směřuje všeobecná tendence vývoje a 

použití mýdel jako maziv na bázi mýdel těžších kovů.  

 

Vliv maziva zkoumali také Fabík a kol. v článcích [10, 11]. Vliv maziva je méně 

výrazný než například vliv velikosti dílčího úběru nebo úhlu deformační části průvlaku, 

ale při tažení více tahy vede rozdíl v použitém součiniteli tření k výraznějším 

odlišnostem (viz. graf na obr. 2.8.). 

 

Obrázek 2.8.Rozdělení intenzity deformace po průřezu drátu po 19 úběru při tažení s koeficientem 

tření μ = 0,03  (plná čára) a μ = 0.1 (čárkovaná čára)[10] 
 

 

2.4. Technologie tažení drátu 

Stroje používané k tažení se nazývají tažné stolice. Ty se mohou dělit na tažné 

stolice s přímočarým pohybem nebo na stolice s navíjením. [1] 

Nástroje užívaní při tažení jsou již zmiňované průvlaky nebo kalibry. Tyto 

nástroje jsou nepohyblivé a náročné na otěr [1]. 
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2.4.1. Stroje 

Drátotahy 

K tváření ocelového drátu za studena tažením jsou používány různé typy a 

konstrukce drátotahů. Schéma základního rozdělení drátotahů pro tažení ocelového 

drátu je uvedeno na obr. 2.9. Akumulační drátotahy pracují bez skluzu s velkou 

zásobou drátu na bubnech za sucha, přímo tažné stroje bez skluzu pracují s malou, popř. 

větší zásobou drátu na bubnech za sucha, drátotahy s kotouči s klínovou drážkou pracují 

bez skluzu a bez zásoby drátu na kotouči za sucha a drátotahy se skluzem jsou určeny k 

tažení drátu za mokra. 

 

 

Obrázek2.9Rozdělenídrátotahů [3] 

K pomocným strojním zařízením drátotažných strojů přísluší: 

 hrotovací zařízení, hrotovačky, 

 průvlakové skříňky, 

 zatahovací kleště, 

 drezury drátu, rovnačky, 

 ruční jeřábky ke snímání drátu, 

 svařovací stroje, svářečky, 

 odvíjecí a navíjecí stroje.  
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2.4.2. Průvlaky 

Průvlak je základním nástrojem používaným v procesu tažení drátů. V něm 

samotném probíhá plastická deformace taženého drátu, vyvolaná společným působením 

tlaku v průvlaku a tažné síly, vyvozované tažným strojem.  

Musí být konstruován tak, aby u taženého materiálu zajistil požadovanou 

přesnost rozměrů, jakost povrchu, žádané mechanické vlastnosti a odpovídající 

strukturu [5]. 

Průvlak je poměrně drahý pracovní nástroj. Pro jeho výrobu jsou používány 

specifické suroviny, náročná technologie výroby a vyžaduje relativně pracné 

opracování. Mnohonásobně vyšší než samotná cena průvlaku mohou být však výpadky 

výroby způsobené nekvalitní výrobou drátu nebo prostoje drátotahů zapříčiněné 

nevhodnou volbou nebo špatnou jakostí průvlaku. 

Průvlak tvoří 2 části - jádro a objímka. Specifikace průvlaků se provádí podle 

materiálu jádra 

nebo v závislosti na tvaru pracovních ploch: 

průvlaky kuželové, 

průvlaky radiální průvlaky vyduté, 

průvlaky sigmoidální.[3]. 

 

 

Obrázek 2.10 Typy průvlaků  a) kuželový b) radiální c) sigmoidální [12]  
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2.4.3. Maziva 

Velikost přetvárných sil při tváření za studena je dána především přetvárným 

odporem deformovaného materiálu. Na stykových plochách tvářecího nástroje i 

tvářeného materiálu vznikají pak třecí síly, úměrné velikosti tvářecích sil. Velikostí 

těchto třecích sil je do značné míry ovlivněna i vlastní ekonomičnost tvářecího procesu 

se všemi svými průvodními jevy, jako množství potřebné práce, životnost nástrojů, 

jakost povrchů i geometrické rozměry tvářeného materiálu apod. Ke snížení těchto 

negativních účinků třecích sil jsou používána technologická maziva.  

Na počátku technického rozvoje tváření za studena byly používány minerální 

oleje o různé viskozitě podle druhu a způsobu tváření. S rozvojem tvářecí techniky, 

technologie tváření a zvýšenými požadavky na jakost tvářeného materiálu se začala 

používat technologická maziva s diferencovanými užitnými vlastnostmi [6]. 

 

 

A - jádro průvlaku 

B - objímka průvlaku 

1 - vstupní, mazací 

kužel 

2 - tažný, pracovní kužel 

3 - kalibrační válec 

4 - výstupní kužel 

d1 - kalibrační průměr 

d2 - průměr jádra 

d3 - průměr objímky 

h1 - výška jádra 

h2 - výška objímky 

l2 - délka tažné části 

l3 - délka kalibrační 

části 

l4 - délka výstupní části 

jádra 

2 - úhel tažné části 

2β - úhel vstupní části 

jádra 

2 - úhel výstupní části 

jádra 

2δ - úhel výstupní části 

objímky 

 

Obrázek 2.11 Schéma průvlaku [3] 
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Základní dělení maziv:  

 tuhá maziva 

 polotuhá maziva 

 kapalná maziva 

 

Aplikace maziv tuhých a polotuhých spočívá zpravidla v nanášení na povrch 

drátu těsně před vstupem do průvlaku, maziva tekutá (emulze) tvoří náplň kádí, z nichž 

se drát odvíjí nebo lázní, ve kterých jsou jednotlivé průvlaky ponořeny. Jsou také 

technologie, kdy se drát do tekutých maziv jen máčí nebo se jimi polévá [3]. 
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3. Plánování experimentů 

3.1. Co je plánování experimentů 

Pod pojmem experimentovat se dále rozumí měnit obvyklé pracovní podmínky 

s cílem nalézt nejlepší pracovní postupy a současně získat hlubší poznatky o 

vlastnostech výrobku a výrobního procesu. 

Plánované experimenty se řídí plánem experimentu. Plán experimentu stanovuje: 

a) počet pokusů, ze kterých se experiment skládá,  

b) podmínky, za kterých se jednotlivé pokusy uskuteční,  

c) pořadí pokusů. 

Z uvedeného je zřejmé, že se zde rozlišuje význam pojmů: pokus = zjištění 

hodnoty ukazatele kvality za určitých, předem plánovaných, podmínek; experiment = 

systém všech pokusů[9]. 

3.2. Faktory 

Hlavním cílem plánovaného experimentu je rozhodnout, které z faktorů (A,B,C, 

...(viz Tabulka 3.1)) případně interakce faktorů (AB, AC, BC, ABC, …) významným 

způsobem ovlivňují sledovaný znak Y. 

Tabulka 3.1 Seznam faktorů a jejich úrovní 

faktor označení dolní úroveň horní úroveň 

  - + 

A A A1 A2 

B B B1 B2 

C C C1 C2 

 

Existuje více způsobů jak sestavit plán, podle kterého se budou provádět 

jednotlivé pokusy. Mezi nejpoužívanější plány patří úplný faktorový plán, který 

v daném případě vypadá jako tabulka 3.2. 
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Tabulka 3.2 Plán experimentu 

č. pokusu i A B C Y 

1 A1 B1 

b 

C1 Y1 

2 A2 B1 C1 Y2 

3 A1 B2 C1 Y3 

4 A2 B2 C1 Y4 

5 A1 B1 

 

C2 Y5 

…     

8 A2 B2 C2 Y8 

 

Plán experimentu je výhodnější psát pomocí této symboliky: Je-li každý 

z faktorů uvažován na dvou úrovních, pak dolní úroveň bude značena -1 (resp. jen „-„ )  

a horní úroveň +1 (resp. „+“). Tabulka 3.3 potom bude mít tvar   

 

Tabulka 3.3 Plán experimentu v kódovaných proměnných 

č. pokusu  A B C Y 

1 -1 -1 -1  

2 +1 -1 -1  

…
     

8 +1 +1 +1  

 

Přepočet původních proměnných na tzv. kódované proměnné se může provést 

nejen pro krajní hodnoty xmax (= +1) a xmin (= -1) takto: 

2

2

minmax

minmax

xx

xx
x

x
o

c 





 (9)
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kde   x0 = proměnná v původních jednotkách, 

xc= kódovaná proměnná, 

xmax = horní úroveň x, 

xmin = dolní úroveň x.   

 

Počet pokusů, ze kterých je sestaven úplný experiment, se vypočítá při k 

faktorech pomocí vztahu 

n k 2 ,               (10) 

takže zde, při k = 3 faktorech, je počet pokusů (řádků) n  2 83 . Proto má 

tabulka 8 řádků. 

Jestliže je plánem experimentu stanoveno, za jakých podmínek se provádí 

jednotlivé pokusy, je možné provést celý experiment a zaznamenat hodnoty 

sledovaného ukazatele Y. Výsledky jsou v Tabulce 3.4: 

Tabulka 3.4 Výsledky opakovaných pokusů 

č. pokusu i faktor faktor faktor výsledek výsledek průměr 

 A B C Y1 Y2 Y  

1 - - - Y1,1 Y1,2 
1Y  

2 + - - Y2,1 Y2,2 
1Y  

…      Y  

8 + + + Y8,1 Y8,2 
1Y  

 

Sestavením tabulky 3.4 skončily přípravné a experimentální práce. Dále 

následují výpočty, jejichž cílem bude stanovit, které z faktorů jsou významné. 

Vzhledem k tomu, že pro určení optimální úrovně faktorů a pro sestavení modelu je 

důležité také vědět, které dvojice faktorů mají vzájemně významnou interakci, počítá se 

také vliv interakcí na Y.  

Znaménka ve sloupcích AB, AC, BC, ABC se získají jako součin znamének 

v odpovídajících sloupcích (Tabulka 3.5). 
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Tabulka 3.5 Interakce faktorů 

i A B C Ai∙Bi Ai∙Ci Bi∙Ci Ai∙Bi∙Ci Ȳ 

1 - - - - ∙ - - ∙ - - ∙ - - ∙ - ∙ - Ȳ1 

2 + - - +∙-2 +∙- -∙- +∙-∙- Ȳ2 

3 - + - -∙- -∙- +∙- -∙+∙+ Ȳ3 

8 + + + +∙+ +∙+ +∙+ +∙+∙+ Ȳ8 

 

3.3. Stanovení efektu faktorů 

Efektem faktoru se rozumí změna ukazatele kvality Y, kterou způsobí přechod 

tohoto faktoru z dolní úrovně (-)  na horní úroveň (+). 

Výpočet efektu (vlivů) faktoru je proveden znaménkovou metodou, kdy se 

sečtou výstupní naměřené proměnné Y, přičemž každá hodnota má takové znaménko, 

které odpovídá znaménku příslušného faktoru v příslušném řádku tabulky 3.5, a tento 

součet je vydělen polovinou počtů pokusů. Obecně lze vzorec pro výpočet efektu 

faktorů zapsat takto [9]: 

          (11) 

Efekty jsou vypočteny u všech faktorů, a také jednotlivých interakcí. 

 Stanovení významných faktorů 

Dalším krokem je otestování významnosti jednotlivých efektů. Nulovou 

hypotézu definujeme v podobě, že efekt faktoru je statisticky bezvýznamný, oproti 

alternativní hypotéze, kdy efekt faktoru je statisticky významný. Testovací kritérium je 

rovno podílu efektu a rozptylu odhadu efektu. Kritická hodnota je dána Studentovým 

rozdělením. Pokud testovací kritérium v absolutní hodnotě překročí kritickou hodnotu, 

pak se zamítá hypotéza o bezvýznamnosti efektu faktoru.  

Celý test vypadá takto: 

1. Nulová hypotéza  Ho:  efekt faktoru je bezvýznamný 

Alternativní hypotéza H1:  efekt faktoru je významný 
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2.Testovacíkriterium 

e
s

efekt
t   

(12)

 

3. Kritická hodnota 

tn n n nk1 2   ... ( )  
(13)

 

kde  

n1, ...,nk jsou počty opakování pokusů, zde ni= 2, n je počet pokusů bez 

opakování (n = 8). 

4. Závěr testu: pro  

)(...21
nnnn k

tt 
             (14)

 

se zamítá nulová hypotéza což znamená, že efekt (a tedy faktor) je významný.  

V případě, že se pokusy neopakují (neprobíhá opakování experimentů za 

nastavení stejných úrovní faktorů), pak lze použít pro stanovení významných faktorů i 

grafickou metodu. Ta spočívá v tom, že na vodorovnou osu x se vynáší efekt faktorů a 

interakcí, a na osu y se vynáší příslušná pravděpodobnost: 

m

i
Pi

)5.0(100 
  

(15)

 

kde i = 1,2, ..., m, m je počet faktorů a interakcí.  

Za významné se pak považují ty faktory a interakce, které jsou mimo hlavní 

linii, která je dána normálním rozdělením a jeho zobrazením na pravděpodobnostním 

papíru [8]. 

Při použití grafické metody je užitečné sestavit pomocnou tabulku 3.6. Efekty 

ve druhém řádku jsou uspořádané vzestupně. 
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Tabulka 3.6 Grafické hodnocení významnosti efektu  

Pořadí (i) (1) (2) (3) … (m) 

Efekt (e)rov. (4) e (1) e (2) e (3) … e (m) 

Pi rov. (7) P1 P2 P3 … Pm 

 

3.4. Model experimentu 

Jakmile je stanoven efekt faktorů a jejich interakcí, je možné sestavit model 

experimentu. Neúplný kvadratický model experimentu 32 s faktory A, B, C má tvar[16]: 

 

Y = bo + b1∙A + b2∙B + b3∙C + b12∙A∙B + b13∙A∙C + b23∙B∙C + b123∙A∙B∙C(16) 

 

Koeficienty  b1,…,b123  se vypočítají jako polovina příslušného efektu, absolutní 

člen bo = Y . 

 

3.5. Odezvová plocha 

Cílem modelování odezvových ploch je nalezení optimálního nastavení 

jednotlivých faktorů tak aby pro nás byla odezva co nejvýhodnější. Z matematického 

hlediska se využívají principy regresní analýzy a vybrané metody numerické 

matematiky.  

Podle toho, zdali je vhodné závislou proměnnou minimalizovat nebo 

maximalizovat, lze z regresního modelu hrubě odhadnout vhodné nastavení úrovně 

statisticky významných parametrů. Pro nalezení optimálních hodnot vlivných faktorů, je 

nutné provést experiment např. na třech úrovních, nebo opakovat měření [16]. 
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4. Matematické modelování 

4.1. Teorie matematického modelování 

Existují dva základní způsoby modelování: modelování experimentální, které 

však není možno uskutečnit vždy a modelování teoretické, které zpravidla vyžaduje 

jisté zjednodušující předpoklady. Teoretické modelování lze provádět dvěma způsoby: 

analyticky (řešení je přesné, ale je dosažitelné jen pro nejjednodušší úlohy) nebo 

numericky (přibližně) s využitím výpočetní techniky (tento způsob je označován jako 

matematické modelování). 

4.1.1. Základní principy 

Základní postup při matematickém modelování ukazuje následující schéma. 

V každém z naznačených kroků se můžeme dopustit chyby! 

 

Matematický model obvykle reprezentují diferenciální rovnice. Jde v něm o 

definování důležitých veličin a jejich vzájemných vztahů. Obecně lze vzájemné vazby 

mezi veličinami popsat takto: 

 

kde u (unknown) je neznámá (teplota; posunutí), = du/dx (teplotní spád, 

deformace), τ = f() (tepelný tok, Furierův zákon, napětí, Hookův zákon pro pružné 

deformace, nebo např. Hollomonova rovnice pro plastické deformace), f symbolizuje 

vnitřní zdroje (vnitřní zdroj tepla, gravitační síla) a dτ/ dt = f. 
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Obecně hledáme řešení Poissonovy rovnice:¨ 

fu  v  
(17)

 

 

s homogenní Dirichletovou okrajovou podmínkou 0u   na   

kde je polyedrická oblast v  1uRd  s hranicí  , 
2

2

2

1

2

...
dx

u

x

u
u









  a 

  2Lf  je zadaná funkce. Analytické řešení této úlohy není obecně známo. Můžeme 

použít nějaké numerické řešení. 

 

4.2. Metoda konečných prvků 

MKP je numerická metoda pro získání přibližného řešení široké třídy 

inženýrských úloh. Součástí výpočtu má být vždy odhad chyb řešení. Větší část 

konkrétních inženýrských problémů není analyticky řešitelná, jsou to jen velmi 

jednoduché případy. Bez užití moderních metod se dosud při řešení úloh praxe 

postupuje tak, že řešený mechanický systém se výrazně zjednoduší. Obvykle jde o 

takové zjednodušení, aby výsledky mohly být porovnávány se známými řešeními 

uvedenými v tabulkách, katalozích atd. Používání MKP se rozšířilo v praxi spolu se 

vzrůstajícími počty 16ti bitových počítačů. Podobně jako u metody sítí dostáváme 

řešení přibližných hodnot neznámých veličin pomocí konečného počtu neznámých 

parametrů. Postup, při němž se vybere jistý počet těchto parametrů, se nazývá 

diskretizace. Těleso (příp. soustava těles) se nahrazuje odpovídající soustavou menších 

částí (prvků). Namísto řešení problému celého tělesa je problém formulován pro jeho 

jednotlivé části, v nichž jsou neznámé funkce (např. deformace) přibližně popsány jen 

malým počtem parametrů ve zvolených bodech (uzlech). Dále se systematicky 

„zkompletuje“ řešení pro celé těleso. 
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4.3. Program pro simulaci tváření rovinných a rotačně 
symetrických těles FormFEM 

4.3.1 FormFEM 1.6 

Teoretický základ 

Program slouží pro 2D simulaci tváření rovinných a rotačně symetrických těles. 

Používá tuho-plastickou formulaci MKP reprezentovanou rovnicí [70, 71]: 

0  
dSuTdVdVdV iimm      (18) 

kde   je intenzita napětí [MPa ] , 

 m  je střední (hydrostatické) napětí [MPa ] , 

  je rychlost deformace [s
-1

], 

    je intenzita rychlosti deformace [s
-1

]. 

Podmínka nestlačitelnosti 0321     je splněna pomocí metody 

Lagrangeových multiplikátorů. Materiál nemá elastické vlastnosti, což limituje použitou 

formulaci na řešení za vysokých teplot nebo na problémy, kde elastické deformace jsou 

v porovnání s plastickými zanedbatelné. Teplotní modul vychází z Furierovy rovnice 

(40), jež je řešena odděleně od mechanické části. Teplotní vazba je provedena iteračním 

způsobem. Teplotní modul umožňuje určovat teplotní pole jak v přetvářených tělesech, 

tak v nástrojích. Vazba mechanického a teplotního modulu je provedena přes 

člen   qdV  , který reprezentuje množství tepla vzniklého v přetvářeném tělese 

v důsledku přetvárné práce. Program používá adhezní model tření. 

Struktura objektů  

Program FormFEM pracuje s hierarchickou datovou strukturou (viz. obr.4.1). 

Základní funkční jednotkou je OBJEKT, který reprezentuje model geometrie jednoho 

tělesa (kovadla, válce nebo tvářeného tělesa), model konečně prvkové sítě pro výpočet a 

model jeho vlastností (materiálových, teplotních, deformačních). Jednotlivé OBJEKTY 

mohou být vázány dohromady a vytvářet tak novou datovou strukturu, která se nazývá 

SESTAVA.
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Obr.4.1. Hiaerchická struktura programu FormFEM. 

 

Každý OBJEKT jako prvek určité SESTAVY má přiřazeny podmínky (pohyby, 

podmínky přestupu tepla, podmínky kontaktu, podmínky typu tah a tlak, pevné podpory 

v uzlových bodech) tak, aby SESTAVA reprezentovala úplný výpočtový model a mohla 

pro ni být provedena výpočtová analýza. Jeden OBJEKT může být součástí více 

SESTAV. Jednotlivé SESTAVY vytvářejí další nadřazenou strukturu, která se nazývá 

OPERACE. SESTAVY zde reprezentují různé varianty výpočtu pro různé konfigurace 

a typy OBJEKTŮ a různé podmínky. Jednotlivé OPERACE na sebe mohou navazovat a 

definovat tak v hierarchii datových struktur nejvyšší prvek, kterým je technologický 

PROCES. 
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5. Praktická část 

V praktické části bakalářské práce jsem nejprve naplánoval úplný faktorový 

experiment se třemi faktory, kdy dva jsou na třech úrovních. Následně jsme podle plánu 

provedli matematické modelování tažení drátu. Hlavním přínosem praktické části práce 

je potom vlastní zpracování dat získaných pomocí matematického modelování a 

provedení vyhodnocení plánovaného experimentu. 

5.1. Plán experimentu 

Náš plánovaný experiment vycházel ze tří faktorů (velikosti dílčí deformace Qd, 

velikosti úhlu deformační části průvlaku 2α a součinitele třeníµ), když dva byly na třech 

úrovních a jeden na dvou úrovních. Původně byl v plánu i faktor čtvrtý – typ průvlaku, 

ale vzhledem k dlouhým výpočetním časům nebyl v této práci zpracován (viz. Tab. 

4.3.). V tabulce 4.4, je sestaven vlastní plán experimentu, včetně označení souborů 

v hierarchii programu FormFEM. Vysvětlivky ke značení problémů, operací a sestav 

v programu FormFEM jsou uvedeny v tabulce 4.5. 

 

Tab. 4.3Faktory a jejich úrovně 

 Úrovně faktorů 

Označení faktoru Název faktoru Jednotka -1 0 1 

A Dílčí úběrQd (%) 13,8226 20 36 

B Úhel 2α (°) 4 8 12 

C Třeníµ (-) 0,02  0,1 

D Typ průvlaku (-) Kuželový  Sigmoidální 
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Tab. 4.4Plán experimentu a označení v programu FormFEM 

  Qd 2α µ Typ FormFEM 

č. pokusu A B C D Problém Operace Sestava 

1 -1 -1 -1 -1 BP_K04 1Op1, 1Op2, 1Op3 S1 

2 -1 -1 1 -1 BP_K04 1Op1, 1Op2, 1Op3 S2 

3 -1 0 -1 -1 BP_K08 1Op1, 1Op2, 1Op3 S1 

4 -1 0 1 -1 BP_K08 1Op1, 1Op2, 1Op3 S2 

5 -1 1 -1 -1 BP_K12 1Op1, 1Op2, 1Op3 S1 

6 -1 1 1 -1 BP_K12 1Op1, 1Op2, 1Op3 S2 

7 0 -1 -1 -1 BP_K04 2Op1, 2Op2 S1 

8 0 -1 1 -1 BP_K04 2Op1, 2Op2 S2 

9 0 0 -1 -1 BP_K08 2Op1, 2Op2 S1 

10 0 0 1 -1 BP_K08 2Op1, 2Op2 S2 

11 0 1 -1 -1 BP_K12 2Op1, 2Op2 S1 

12 0 1 1 -1 BP_K12 2Op1, 2Op2 S2 

13 1 -1 -1 -1 BP_K04 3Op1 S1 

14 1 -1 1 -1 BP_K04 3Op1 S2 

15 1 0 -1 -1 BP_K08 3Op1 S1 

16 1 0 1 -1 BP_K08 3Op1 S2 

17 1 1 -1 -1 BP_K12 3Op1 S1 

18 1 1 1 -1 BP_K12 3Op1 S2 
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Tab. 4.5 Vysvětlivky k tabulce 4.4 

P
ro

b
lé

m
 

BP_ Bakalářská práce 

K Kuželový průvlak 

S Sigmoidální průvlak 

04, 08, 12 Úhel 2α 

O
p

er
a

ce
 

1Op Qd = 13,8 % 

2Op Qd = 20% 

3Op Qd = 36% 

1 první tah 

2 druhý tah 

3 třetí tah 

S
es

ta
v

a
 

S1 tření µ = 0,02 

S2 tření µ = 0,1 

 

5.2. MKP analýza tažení drátu 

Pomocí matematického modelování na bázi metody konečných prvků 

provedeme analýzu vlivu počtu tahů (resp. vlivu velikosti dílčí deformace Qd), velikosti 

úhlu deformační části průvlaku 2α a součinitele třeníµ na homogenitu pole intenzity 

deformace a velikost celkové tažné síly Fc při tažení ocelového patentovaného drátu. 

Chemické složení oceli C78D je uvedeno v tabulce 5.1.  

 

Tab. 5.1 Chemické složení oceli C78D (hm. %) 

C Mn Si P S Cr Ni Cu N 

0.75 -0.80 0.5 - 0.8 0.1 - 0.3 ≤ 0.035 ≤ 0.035 ≤ 0.15 ≤ 0.20 ≤ 0.25 neurčeno 

 

Na počátku tváření je mikrostruktura drátu zcela uzdravena po předchozím 

tepelném zpracování. Deformační odpor σ při tváření této oceli za studena je dán rovnicí 

(1) (rovnice má omezenou platnost od deformace 0,1): 
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  00875.022724.0 00747.0
exp0069.0exp8.011,1 


 








 T           (19) 

kde T je termodynamická teplota (K), ε deformace (-), ἐ deformační rychlost (s
-1

) 

 

5.2.1. Počáteční a okrajové podmínky 

Počáteční průměr drátu je 5,5 mm, finální průměr drátu po tažení je 4,4 mm. 

Celková deformace činí Qc = 36 %. V tabulce 5.2 jsou uvedeny navržené rovnoměrné 

úběrové řady pro počet tahů n= 1, 2a 3, což odpovídá konstantní dílčí deformaci Qd = 

36, 20 resp. 13,8 %. Vzhledem k tomu, že při matematickém modelování nemusíme 

řešit technologické možnosti při výrobě standardních tvrdokovových průvlaků, je 

rozměr průvlaků stanoven s přesností na tisíciny milimetru. 

 

Tab. 5.2 Technologický předpis pro tažení drátu 

1
 t

ah
 

Číslo úběru (-) 0 1   

Průměr drátu po tažení (mm) 5,5 4,4   

Dílčí deformace (%)  36   

Rychlost drátu (m.s
-1

) 1 1   

2
 t

ah
y
 

Číslo úběru (-) 0 1 2  

Průměr drátu po tažení (mm) 5,5 4,919 4,4  

Dílčí deformace (%)  20 20  

Rychlost drátu (m.s
-1

) 1 1 1  

3
 t

ah
y
 

Číslo úběru (-) 0 1 2 3 

Průměr drátu po tažení (mm) 5,5 5,106 4,740 4,4 

Dílčí deformace (%)  13,8 13,8 13,8 

Rychlost drátu (m.s
-1

) 1 1 1 1 

 

Geometrie průvlaků odpovídá normě ČSN 22 7524, délka kalibrační části 

průvlaku je 0,6 mm a úhel deformačního kužele průvlaku je 2α = 4, 8 a 12°. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o simulaci tažení drátu za sucha, byly nastaveny krajní hodnoty tření 

μ1 = 0,02 a μ2 = 0,10. Mezi jednotlivými tahy zůstává zachováno deformační pole drátu 

(nedochází k uzdravení). 
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Úloha je řešena 2D programem FormFEM firmy ITA, s.r.o. jako rotačně 

symetrická a pouze mechanická (nepočítáme ohřev drátu vlivem deformačního tepla a 

tím pádem ani přestup tepla do průvlaku. 

 

5.2.2. Síť konečných prvků 

Vlastní simulace procesu tažení je relativně jednoduchá. Problémy však 

nastávají díky nutnosti používat v následující operaci výsledky předchozí operace 

[Vadičov] [10]. Použili kvadratickou trojúhelníkovou síť, přičemž remeshing proběhl 

vždy když distorze prvku dosáhla 0,8 (viz. Obr. 5.2.). Délka drátu použitého pro 

simulaci byla experimentálně stanovená tak, aby byla zajištěna dostatečně dlouhou 

oblast ustálené deformace neovlivněnou vstupní a výstupní oblastí. Mezi jednotlivými 

úběry byla síť drátu vždy ořezána pomocí speciální funkce v programu, tak aby 

nedocházelo k neúnosnému prodlužování výpočetního času. 

Délka výpočetního času jednoho úběru se podle vstupních podmínek a při 

zajištění dostatečné úrovně přesnosti výsledků pohybovala od 1 do 4 hodin na jeden 

průchod (celkem bylo provedeno 36 průchodů).  

 

 
Obr.5.2. Síť konečných prvků drátu před simulací (nahoře: pro případ, kdy je zapotřebí načítat výsledky 

jedné operace do druhé, dole: pro případ tažení jedním tahem, s využitím hrubší sítě v oblasti budící se a 

doznívající deformace). 
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5.2.3. Postup při zpracování výsledků z programu FormFEM 

Program FormFEM, který jsem měl k dispozici na katedře tváření materiálu 

VŠB-TU Ostrava, je již staršího data a ve verzi, kterou jsem používal (1.6.) nemá 

mnoho funkcí pro uživatelsky přijatelnou práci s výsledky. Kromě zobrazení izopach 

výsledků (napětí, deformace, rychlost, rychlost deformace atd.) zobrazuje grafické 

závislosti síly a energie na čase. Žádné další grafy nelze v prostředí programu 

FormFEM vytvořit. Pro analýzu výsledků, potřebujeme stanovit průběh intenzity 

deformace po průřezu drátu (tedy v závislosti na vzdálenosti od jeho středu). Z této 

závislosti následně určíme oblast maxima a minima, zprůměrujeme hodnoty intenzity 

deformace v uzlových bodech sítě z těchto oblastí a následně vypočteme rozdíl, který 

představuje námi hledanou veličinu označenou jako nehomogenita deformace. Za tímto 

účelem musíme rozkrýt vnitřní strukturu výsledů programu, které jsou uloženy 

v textových souborech v adresáři c:/ffem/projekty/název_problému. Printscreen adresáře 

je uveden na obr.5.3.a 5.4   

 

 

Obr. 5.3.Printscreen výsledků – vstupní data Obr. 5.4.Printscreen výsledků – výsledky 

(A = souřadnice) 

 

Červenou elipsou jsou na obr. 5.3. zvýrazněny soubory, které ve svém názvu 

přiřazují názvům operací z tabulky 5.4 (1Op1 a ž 3Op1), čísla operací 0 až 5, se 

kterými dále pracuje FormFEM. Z obr. 5.4 můžeme rozklíčovat způsob tvorby názvu 

textových souborů s výsledky simulace. Např. soubor s1b___00.A25 znamená 

následující: s1b___ - název sestavy (podtržítka reprezentují neobsazené znaky), 00 –  
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číslo operace (1Op1), A – typ výsledků (číslo uzlového bodu a jeho souřadnice x a y, 25 

– 25. uložený výpočtový krok (maximálně 99). Vlastní struktura souboru s1b___00.A25 

je na obr. 5.5.Struktura textového souborus1b___00.E25s výsledky deformací je pak na 

obr. 5.6. 

 
 

Obr. 5.5.Struktura souboru 

s1b___00.A25 
Obr. 5.6.Struktura souboru s1b___00.E25 

 

Data z tabulek těchto souborů byly překopírovány do Excelu, kde byla pomocí 

funkce data/Text do sloupců s použitím mezery jako oddělovače vytvořena tabulka. 

Dále byla data seřazena vzestupně podle souřadnice y, vymazána data na počátku a na 

konci drátu, která neodpovídala ustálenému stavu. Následně byl vytvořen bodový xy 

graf z hodnot souřadnice x a intenzita deformace (viz. Obr. 5.7.).  

 

 

Obr.5.7.Graf závislosti intenzity deformace na vzdálenosti od středu drátu, 

vlevo:malýrozptyl,vpravo:velký rozptyl 
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Obr.5.8.Graf závislosti intenzity deformace na vzdálenosti od středu drátu – varianta s úhlem 4°, 

třením 0,1 a dílčí deformací 36 % 

 

Graf sloužil pro vizuální kontrolu 

dat, pokud data vykazovaly vysoký rozptyl, 

byla zúžena oblast ustáleného stavu. Tento 

krok již problém s velkým rozptylem dat 

vyřešil. Jediný soubor, který působil 

problémy a u něhož jsme nakonec nemohli 

získat výsledek nehomogenity deformace 

byl při tažení s úhlem 4°, tření 0,1 a dílčí 

deformace 36 % (viz. graf na obr.5.8). V 

této konfiguraci parametrů totiž došlo 

vlivem vysoké tažné síly k deformaci drátu 

za průvlakem, vzniku krčku a následnému 

přetržení drátu (viz. Obr.5.9.). Celá situace 

připomínala výsledek při simulaci tahové 

zkoušky. 

Hodnoty tažných sil určíme z grafu závislosti sil působících na průvlak, který 

FormFEm zobrazí v kartě výsledky v menu  závislosti. Zobrazený graf lze exportovat do 

Excelu (viz. obr. 5.10.). Jak vidíme z grafu na obr. 5.10. má průběh sil 3 stádia  

počátek, ustálený stav a konec. Větší hodnoty (kladné) síly odpovídají radiálním silám 

působícím na průvlak, menší hodnoty sil (záporné) odpovídají celkové tažné síle Fc. Pro 

další analýzu má smysl se zabývat pouze ustáleným stavem (stavy na počátku a na 

konci nejsou z technologického hlediska významné). Převedeme graf do Excelu, 

 

Obr.5.9. Finální stádium tažení při pokusu P14 

(intenzita deformace) 
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v tabulce hodnot vymažeme data neodpovídající ustálenému stavu a spočítáme 

průměrnou hodnotu celkové tažné síly. 

 

Obr. 5.10.Graf sil působících na průvlak Printscreen z programu FormFEM 

Všechny hodnoty nehomogenity deformace a celkové tažné síly zpracujeme do 

tabulky, kterou vyhodnotíme v následující kapitole. 

5.3. Vyhodnocení plánovaného experimentu 

5.3.1. Výsledky simulace 

Hodnoty nehomogenity deformace a celkových tažných sil získané v předchozí 

kapitole jsou souhrnně pro všechny pokusy plánovaného experimentu uvedeny 

v tabulce 5.3. Pro vyhodnocení celkových tažných sil pro pokusy s více tahy (1 až 12) 

pracujeme dále jen se silou odpovídající 1. tahu. 

Tab. 5.3Plán experimentu a výsledky stanovené v programu FormFEM 

  Qd 2α µ Typ 
Nehomogenita 

deformace  
Tažná síla (kN) 

č. pokusu A B C D (-) 1. tah 2. tah 3. tah 

1 -1 -1 -1 -1 0.064 3,54 3,06 2,64 

2 -1 -1 1 -1 0.045 6,10 5,26 4,54 

3 -1 0 -1 -1 0.105 2,82 2,71 2,60 

4 -1 0 1 -1 0.069 4,23 4,06 3,87 

5 -1 1 -1 -1 0.160 3,01 2,96 2,84 

6 -1 1 1 -1 0.092 3,91 3,85 3,67 

7 0 -1 -1 -1 0.019 3,95 3,88  

8 0 -1 1 -1 0.056 7,82 7,60  

9 0 0 -1 -1 0.032 3,62 3,57  
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10 0 0 1 -1 0.109 5,48 5,43  

11 0 1 -1 -1 0.045 3,70 3,66  

12 0 1 1 -1 0.148 4,97 4,89  

13 1 -1 -1 -1 0.036 6,87   

14 1 -1 1 -1 0.030 13,66   

15 1 0 -1 -1 0.062 6,21   

16 1 0 1 -1 0.027 9,55   

17 1 1 -1 -1 0.143 6,05   

18 1 1 1 -1 0.048 8,28   

5.3.2. Program pro automatické hodnocení plánovaných experimentů 

Pro usnadnění vyhodnocení plánovaného experimentu jsme v programu MS 

Excel vytvořili automatizovaný program. Vstupními údaji pro program je tabulka 

úrovní faktorů a vypočítané hodnoty neznámé veličiny. Program automaticky počítá 

efekty faktorů a jejich kombinací podle rovnice (11). Dále provádí testování 

významnosti efektů faktorů a jejich kombinací pomocí Testu bezvýznamnosti faktoru 

podle rovnic (12 až 14) a pomocí grafické metody s využitím rov. (15) a tabulky 5.3. 

Nakonec program vypočítá koeficienty modelu experimentu podle rov. (16). Printscreen 

sešitu Excelu s programem je uveden na obr. 5.11. 

 

 

Obr. 5.11.Printscreen programu pro automatizované vyhodnocení plánovaného experimentu 



38 

 

5.3.3. Vyhodnocení vlastních experimentů 

Vzhledem k rozsahu plánovaného experimentu můžeme provést více analýz. Pro 

tři faktory z toho dva na třech úrovních a jeden na dvou úrovních můžeme rozdělit 

vyhodnocení do osmi různých samostatných experimentů s třemi faktory na dvou 

úrovních, dále v textu označených římskými číslicemi I až VIII. Celkovou analýzu dále 

v textu označíme římskou číslicí IX. Způsob a logiku dělení demonstruje obr. 5.12 a  

tabulka 5.4. 

V tabulce 5.4. jsou uvedeny výstupy z námi navrženého programu pro 

automatizovanou analýzu plánovaných experimentů pro všechny dílčí i celkový 

experiment. 

 

Obr.5.12.Způsob rozdělení experimentu na dílčí experimenty 
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Tab. 5.4. Přehled jednotlivých dílčích experimentů 

Označení 

samostatných 

experimentů 

Úrovně faktorů  

Qd α µ  

-1 1 -1 1 -1 1 Čísla pokusů (z tab. 5.4) 

I 13,8 20 4 8 0,02 0,1 1 2 3 4 7 8 9 10 

II 13,8 20 8 12 0,02 0,1 3 4 5 6 9 10 11 12  

III 20 36 4 8 0,02 0,1 7 8 9 10 13 14 15 16 

IV 20 36 8 12 0,02 0,1 9 10 11 12 15 16 17 18  

V 13,8 36 4 12 0,02 0,1 1 2 5 6 13 14 17 18 

VI 13,8 36 4 8 0,02 0,1 1 2 3 4 13 14 15 16 

VII 13,8 20 4 12 0,02 0,1 1 2 5 6 7 8 11 12 

VIII 13,8 36 8 12 0,02 0,1 3 4 5 6 15 16 17 18 
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Tab. 5.2. Přehled výsledků – nehomogenita deformace 

Označení experi-

mentů 

Efekty faktorů a jejich kombinací * Model 

A B C AB AC BC ABC  

I -0,01675 0,03275 0,01475 0,00025 0,04225 0,00575 0,01425 Y = 0.064+0.021125*AC 

II -0.023 0.0325 0.019 -0.0065 0.071 -0.0015 0.0145 Y =0.095+0.0355*AC 

III -0.01525 0.02225 0.01825 -0.01075 -0.03875 0.00275 -0.01725 Y=0.046-0.01938*AC 

IV -0.0135 0.0385 0.0125 0.0125 -0.0775 -0.0085 -0.0215 Y =0.077-0.03875*AC 

V -0.026 0.067 -0.047 -0.0045 -0.0035 -0.0345 -0.01 Y=0.077+0.0335*B+0.0235*C-0.01725 *BC 

VI -0.032 0.022 -0.024 -0.0105 0.0035 -0.0115 -0.003 Y =0.055*A+-0.016*B+0.011+0.012 *C 

VII -0.02325 0.06525 0.01325 -0.00625 0.05675 0.00425 0.02875 Y =0.079+0.032625*B 

VIII -0.0365 0.045 -0.0585 0.006 -0.0065 -0.023 -0.007 Y =0.088-0.01825*A+0.0225*B-0.02925 *C 

IX -0.00275 0.06075 0.00975 0.00175 -0.06025 -0.00575 -0.03875 Y =0:066+0.030375*B 

* Významné faktory jsou označeny červeně 

 Tab. 5.3. Přehled výsledků – celková tažná síla 

 

 

 

Označení experi-

mentů 

Efekty faktorů a jejich kombinací* Model 

A B C AB AC BC ABC  

I 1.045 -1.315 2.425 -0.02 0.44 -0.79 -0.215 Y=4.695+0.5225*A-0.6575*B+1.2125 *C 

II 0.95 -0.14 1.36 -0.075 0.205 -0.275 -0.02 Y=3.968+*0.475*A+0.68*C 

III 3.855 -1.86 3.965 -0.525 1.1 -1.365 -0.36 Y =7.145+1,9275*A-0.93*B+1.9825**C 

IV 3.08 -0.465 2.175 -0.25 0.61 -0.425 -0.13 Y =5.983+1.54*A+1.0875 *C 

V 4.575 -2.23 3.12 -0.87 1.39 -1.555 -0.725 Y =6,428+2.2875*A-1.11*B5+1.56 *C 

VI 4.9 -1.84 3.525 -0.545 1.54 -1.15 -0.575 Y =6.623+2.45*A+1.7625 *C 

VII 0.97 -1.455 2.15 -0.095 0.42 -1.065 -0.235 Y =4.625-0.7275*B+1.075*C 

VIII 4.03 -0.39 1.97 -0.325 0.815 -0.405 -0.15 Y =5,508+2.015*A+0,9585 *C 

IX 3.605 -2.325 3.54 -0.775 0.97 -1.79 -0.49 Y =6,913+1.8025*A-1.1625*B+1.77 *C 

* Významné faktory jsou označeny červeně 
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6. Závěr 

V předložené práci jsem aplikoval teoretické poznatky o metodě plánování 

experimentů využívající úplné faktorové plány. Navrhl jsem úplný faktorový 

experiment se třemi faktory, přičemž dva byli na třech úrovních a jeden na dvou 

úrovních. Pro splnění plánu experimentu bylo nutno provést celkem 18 pokusů tažení 

drátu z průměru 5,5 mm na 4,4 mm (6 tažením třemi tahy, 6 tažením dvěma tahy a 6 

tažením jedním tahem, celkem tedy 36 2D výpočtů pomocí metody konečných prvků). 

Vlastní výpočty v programu FormFEM jsem neprováděl, dostal jsem pouze k dispozici 

výsledky simulace. 

V první fázi řešení jsem zpracoval výsledky z textových souborů vytvořených 

programem. Stanovil jsem pro každý pokus hodnotu nehomogenity deformace po 

průřezu drátu a maximální hodnotu celkové tažné síly. 

V další fázi jsem vyhodnotil jednotlivé dílčí faktorové experimenty. Za tímto 

účelem jsem v programu MS Excel vytvořil program pro podporu vyhodnocování 

plánovaných experimentů se třemi faktory. Program počítá efekty faktorů a jejich 

kombinací, jejich významnost je následně posuzována jak grafickou metodou, tak 

statistickým testem. Nakonec je vytvořen model experimentu pouze z významných 

faktorů nebo jejich kombinací. 

Na základě analýzy námi získaných modelů, lze učinit následující závěry: 

Nehomogenita deformace 

Z pohledu celkového experimentu (označ. V.) jsou významné faktory ovlivňující 

nehomogenitu deformace v drátě po tažení za studena: úhel deformační části průvlaku a 

tření, včetně jejich kombinace. Platí že:  

větší úhel průvlaku zvyšuje nehomogenitu deformace, to je ve shodě s dřívějšími 

výsledky [8], kdy tuto skutečnost autoři připisují větší smykové deformaci 

v podpovrchových oblastech drátu. 

Větší tření vede ke snížení nehomogenity, což je poměrně překvapivé zjištění. 

Zajímavé výsledky dostaneme, pokud celkový experiment rozdělíme na čtyři části 

(označ. I. až IV.). Významný vliv pak má jednoznačně kombinace faktorů dílčí 
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deformace a tření a to pro varianty I. a II. kladný vliv (tj. zvýšení dílčí deformace 

v kombinaci se zvýšením tření vede k větší nehomogenitě deformace) a pro varianty III. 

a IV. záporný vliv. To znamená, že z pohledu kombinace těchto faktorů existuje 

optimum (někde mezi celkovou horní a dolní mezí), kdy bude nehomogenita deformace 

nejnižší. Proto je také při posouzení celkového experimentu tato kombinace faktorů 

bezvýznamná. 

Nesmíme přehlédnout, že kladný vliv faktoru úhel deformační části průvlaku, se 

objevuje ve všech dílčích i celkovém experimentu, ale většinou je těsně nevýznamný. 

Celková tažná síla 

Zde je situace poměrně jasná, téměř ve všech dílčích experimentech jsou všechny 

faktory (dílčí deformace, úhel deformační části průvlaku i tření) významné, což 

odpovídá rovnici pro výpočet celkové tažné síly (rov. (5)). Výjimkou je úhel 

deformační části průvlaku v experimentech II., IV. a VIII., kdy je tento faktor 

nevýznamný. Je to dáno tím, že někde mezi úhlem α = 8° a 12° se pravděpodobně 

nachází minimum celkové tažné síly. 
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