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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá numerickými simulacemi procesu válcování trubek na automa-

tiku. Ve studijní části diplomové práce je popsána technologie výroby bezešvých trubek, 

teorie podélného válcování v kruhových kalibrech a principy MKP softwaru. V praktické 

části jsou provedeny numerické simulace objasňující chování tvářeného materiálu za růz-

ných technologických a procesních parametrů. Parametry měněné v simulacích jsou koefi-

cienty tření na válcích a trnu a dále je měněna poloha trnu vůči ose válců. Je vybrána opti-

mální varianta shodující se s reálným procesem válcování na základě srovnání tvarů před-

ního konce reálně vyválcované trubky a trubky ze simulace. 

Klíčová slova: MKP, válcování, bezešvé trubky, tření 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with numerical simulations of the process of rolling tubes on plug mill. 

The study part of the thesis describes the technology of seamless tubes production, the the-

ory of elongation rolling in round grooves and principles of FEM software. In the practical 

part, numerical simulations illustrating the behavior of the formed material under various 

technology and process parameters are performed. Parameters that are modified are coeffi-

cients of friction on the rolls and the plug and plug position relative to the axis of the rolls 

is also changed. Optimal variant coinciding with real rolling process is chosen by compar-

ing the shape of the front-end of an actually rolled tube and a simulated tube. 

Keywords: FEM, rolling, seamless tube, friction 
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ÚVOD 

V diplomové práci se věnuji numerickým simulacím procesu válcování na automatiku, 

konkrétně hledáním optimálních technologických a procesních parametrů, které jsou nutné 

pro provedení simulace. Tyto zjištěné parametry mají vliv na tvar vyválcované trubky. To, 

jestli jsou parametry zvoleny správně je možno ověřit přeměřením reálně vyválcované 

trubky po prvním průchodu. 

Ve studijní části diplomové práce jsou kapitoly věnující se technologii výroby bezešvých 

trubek, teorii podélného válcování v kruhových kalibrech a principu metody konečných 

prvků a použitému software. 

Protože je simulován proces válcování na automatiku, tak je popsána i konkrétní válcovací 

trať Stiefel st 4 – 10“ společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, a.s. 

Vstupní parametry, které jsou v simulacích měněny, je poloha trnu a velikost tření na vál-

cích a trnu. Tření je nastavováno podle Trescova modelu. Velikost tření se projeví právě ve 

zmíněném tvaru předního a zadního konce vyválcované trubky. Poloha trnu je při procesu 

válcování na automatiku měněna podle záběrových schopností válců. 

Výsledky simulací jsou interpretovány pomocí obrázků, grafů, popřípadě zakótovaných 

rozměrů vyválcovaných trubek. 

V závěru jsou srovnány simulace pomocí 3D skenu tvaru předního konce reálně vyválco-

vané trubky. Je ověřeno, jestli se optimální poloha trnu shoduje podle doporučení dle do-

stupné literatury, a jestli je dobře zvolen koeficient tření. 

 



 

1 TECHNOLOGIE VÝROBY BEZEŠVÝCH TRUBEK 

Ocelové trubky jsou děleny podle způsobu výroby do dvou skupin a to na trubky bezešvé a 

trubky svařované. Z hlediska hospodárnosti je vhodné bezešvé trubky nahradit trubkami 

svařovanými. Použití bezešvých trubek je vyhrazeno náročným technickým aplikacím 

v konstrukci, petrochemii, energetice atd. 

Bezešvé trubky lze z pohledu technologie výroby dělit na dvě oddělené části, a to na: 

 Výrobu dutých tlustostěnných polotovarů válcováním nebo lisováním a 

 zpracování těchto dutých polotovarů na bezešvé trubky válcováním nebo protaho-

váním. 

Pro výrobu bezešvých trubek slouží ingoty nebo sochory kruhového průřezu. Při děrování 

na lise v matrici se používají ingoty nebo sochory čtvercového průřezu. 

Mezi nejběžnější způsoby výroby bezešvých trubek řadíme: 

 tratě s poutnickými stolicemi (Pilger mill) 

 tratě s automatikem (Plug mill) 

 tratě s tříválcovými stolicemi (Assel) 

 tratě s expandérem (Expander) 

 spojité tratě (PQF) 

Rozměry trubek vyráběných na jednotlivých typech tratí je v grafu na obrázku 1 [1]. 

 

Obrázek 1 Dosažitelné rozměry při výrobě bezešvých trubek jednotlivých technologiích  



 

Nejběžnější způsoby výroby bezešvých trubek jsou rozebrány v následujících kapitolách.  

1.1 Válcování na tratích s poutnickými stolicemi 

Válcování trubek na trati s poutnickými stolicemi se označuje jako Mannesmannův způ-

sob. Tato technologie zahrnuje dvě operace: 

 kosé válcování (obr. 2) tlustostěnného předvalku ve válcovací děrovací stolici 

s mimoběžnými válci 

 

Obrázek 2 Schéma kosého válcování předvalku  

 poutnického válcování (obr. 3) dutého předvalku na poutnické stolici postupem 

podélného periodického válcování 

 

Obrázek 3 Postup válcování na poutnické stolici 

  



 

Výchozím materiálem jsou buď sochory, nebo ingoty kruhového průřezu. Rovnoměrně 

ohřátý sochor nebo ingot na válcovací teplotu je po nastředění vsunut mezi souhlasně se 

otáčející válce děrovacího stroje. Účinkem příčného tlaku souhlasně rotujících válců 

v rotujícím provalku generována tahová napětí, která vedou k porušení soudružnosti kovu 

ve středové části. Provalek se mezi válci pohybuje po šroubovici díky mimoběžnosti válců, 

ta se pohybuje okolo 3 – 6°. Vznikající dutina, pro jejíž vyvolání kosým válcováním slouží 

část pásma deformace, tvořena děrovacími kužely pracovních válců, je v nejužším místě 

pásma deformace, zvaném rovina průchodu, usměrňována špičkou děrovacího trnu. 

V dalším úseku pásma deformace, mezi kužely příčného rozválcování a opačnou konicitou 

pracovních válců, probíhá příčné rozválcování stěny provalku mezi pracovními válci a 

trnem. Dále probíhá postupné zpřesňování rozměru dutého provalku a vyhlazení vnějšího 

povrchu v oblasti kalibračních kuželů a hladícími částmi pracovních válců. Takto vzniklý 

dutý tlustostěnný předvalek je přibližně stejného průměru jako výchozí polotovar[2]. 

Na poutnické stolici je dutý tlustostěnný předvalek nasunut na kruhový trn a válcován na 

hotový rozměr. Poutnické válce se otáčejí proti sobě v opačném smyslu, než v jakém pro-

bíhá postup válcování předvalku na trubku. V okamžiku, kdy v rovině průchodu jsou proti 

sobě prázdné části kalibrů poutnických válců, tak se provádí podání dopředu, při tomto 

podání se provalek natáčí o 90°. Následuje záběr v kalibru a vyválcování, při válcování se 

provalek s trnem posouvá zpět. Následně provalek opustí plnou část kalibru a dochází opět 

k následnému natočení podání. Takto se trubka válcuje celá až na poutnickou hlavu (nedo-

válcovaný konec)[2, 3].  

Součinitel prodloužení λ je okolo hodnoty 1,5 až 2,5 u procesu děrování a 5 až 8 poutnic-

kého válcování. V důsledku periodického válcování je povrch trubek zvlněn, proto je zařa-

zena následovně i stolice s hladicími válci. 

Výhodou poutnického válcování, na rozdíl od ostatních technologií, je možnost válcování 

trubek až o délce 36 m. 

1.2 Válcování na tratích s automatikem 

Válcování na tratích s automatikem označuje Stiefelův způsob válcování. Výrobní postup 

je dělen na části: 

 děrování kosým válcováním na stolicích s mimoběžně uloženými válci, letmo ulo-

ženými kotouči nebo hřibovitými letmo uloženými válci (obr. 4) 



 

 

Obrázek 4 Schéma děrování na děrovací stolici s mimoběžně uloženými válci a) dvoukuže-

lové válce, b)kotoučové válce, c)hřibovité válce  

 

 Podélné válcování dutých předvalků na automatiku na trubky požadovaných tlouš-

těk (obr. 5,6) 

 

Obrázek 5 Detail válcování na automatiku 



 

 

Obrázek 6 Válcování na automatiku 

 

 příčné válcování na hladicí stolici (obr. 7) pro hlazení vnějšího a vnitřního povrchu 

 

Obrázek 7 Válce hladící stolice 

 podélné válcování v kalibrovací stolici pro dosažení přesného vnějšího průměru 

trubky 



 

Na tratích s automatikem je výchozím materiálem kruhový sochor. Ten ohříváme v pecích 

s otočnou kruhovou nístějí.  

Děrování probíhá podobně jakou u válcování na tratích s poutnickými stolicemi. Rozdíl je 

v konstrukci válců děrovacího stroje. Jedná se o jednoduchý tvar dvoukomolých kuželů 

(děrovací kužel a kužel pro příčné rozválcování). Válce nejsou opatřeny kalibrační a hladi-

cí částí. Úhel sklonu os válců je v rozmezí 6 – 12°.U kotoučových děrovacích stolic jsou 

osy rovnoběžné a vtahujícího účinky se dosahuje působením osové složky obvodové síly 

rotujících kotoučů šroubovicový pohyb provalku je zapříčiněn excentricitou osy provalku 

vzhledem k osám kotoučů. Pásmo deformace děrovacího stroje je vyvozeno i vodítky při-

způsobenými tvaru válců nebo kotoučů. Tím je vytvořen uzavřený kalibr, ve kterém je 

možno děrovat i poměrně dlouhé předvalky. Používají se i dva děrovací stroje pro děrování 

na dvakrát[2, 3].  

Válcování na automatiku je podélné válcování v přibližně kruhovém kalibru na trnu 

(obr. 5). Stolice je dvouválcová se stavitelným horním válcem. Trubka je válcována dvě-

ma až třemi průchody s natáčením o 90° mezi průchody. Trn je nasazen na trnovou tyč a 

měněn pokaždé mezi úběry za ochlazený. Zpětný pohyb provalku se uskuteční po rozevře-

ní válců a vyjmutí trnu vratnými válci (obr. 6). 

Součinitel prodloužení λ je okolo hodnoty 5 a více u procesu děrování a 2 až 2,2 u válco-

vání na automatiku. 

Vnější povrch po válcování na automatiku je charakteristický vnějším výronkem díky ro-

zevření válců. Další zpřesnění povrchu je uskutečněno na hladící stolici, kde probíhá příč-

né válcování mezi dvěma mimoběžnými válci na trnu. Poslední válcovací operací je po-

délné válcování v kalibrovací stolici s kruhovými kalibry. 

Tratě s automatikem jsou charakteristické svou vysokou výrobností a tím i vysokým rozší-

řením v průmyslu. Délky vyválcovaných trubek jsou okolo 15 m [2, 3]. 

1.3 Válcování na spojitých tratích 

Na spojitých válcovacích tratích (obr. 8) se trubky válcují v následujícím pořadí: 

 děrování kosým válcováním podobně jako u Mannesmannova způsobu 

 spojitým válcováním dutého tlustostěnného předvalku postupným podélným válco-

váním na trnu 

 kalibrováním vyválcované trubky podélným válcováním v kalibrech bez trnu 



 

 redukováním trubky 

 

Obrázek 8 Schéma spojitého válcování 

Po děrování na děrovacím stroji je tlustostěnný dutý polotovar navlečen na válcový trn o 

délce 8 m. Mezi trnem a polotovarem je mezera 5 – 7 mm. Tváření probíhá mezi páry svis-

lých a vodorovných válců s kruhovými kalibry a trnem, který je mazán. Obvyklý je pohon 

každé stolice zvlášť, včetně samostatných stojanů pro každý pár válců. Délka trubky je 

omezena délkou trnu – 8m. 

Součinitel prodloužení λ je okolo hodnoty 1,9 až 2,3 u procesu děrování a 5 – 6 u spojitého 

válcování. Nevýhodou spojitého válcování je nutnost mít velkou zásobu nástrojů, trnů a 

válců, válcovat pouze menší průměry kvůli příliš těžkým trnům [3]. 

1.4 Válcování na tratích s tříválcovými válcovacími stolicemi 

Válcování na tříválcové rozválcovací stolici (obr. 9), též Asselův způsob, je charakterizo-

váno: 

 děrováním kosým válcováním stejného typu jakého se užívá u tratí s automatikem, 

 rozválcováním dutého předvalku na hotovou trubku na tříválcové válcovací stolici, 

 kalibrováním trubky na kalibrovací stolici. 

Na tříválcové rozválcovací stolici se dutý předvalek válcuje na trnu. Mezi trnem a předval-

kem a trnem je vůle. Válce jsou skloněny k ose děrování pod úhlem 10 – 15° a zároveň 

jsou mimoběžné. Mimoběžnost je v rozmezí 3 – 9°, tento úhel se nazývá úhlem podáva-

cím. Mimoběžností os válců se síla rozkládá na dvě složky, na složku tečnou k provalku 

způsobující rotaci provalku a složku osovou, která provalek posouvá do pásma deformace.  

 



 

 

Obrázek 9 Schéma válcování na tříválcové stolici 

Trny jsou značně tepelně namáhány, proto jsou ochlazovány vodou. Kalibrace probíhá 

podobně jakou u tratí s automatikem nebo opět na tříválcové stolici, ale jiné kalibrace než 

u stolice používané na rozválcování. 

Obrázek 10 a 11 uvádí technologické celky pro válcování Asselovým způsobem. Vysoce 

užitné trubky mají zařazen indukční ohřev před kalibrační stolicí. Indukčním ohřevem se 

snižuje množství okují, tedy ztráta materiálu [3]. 

 

Obrázek 10 Schéma válcování na Asselově stolici 



 

 

Obrázek 11 Schéma válcování vysoce užitných trubek na Asselově stolici 

Trubky jsou kruhové, bez ovality, excentricity na rozdíl od ostatních technologií.  

1.5 Ostatní způsoby výroby bezešvých trubek 

 Výroba trubek průtlačným lisováním (Obr. 12) 

Jedná se o nejstarší a dnes již výjimečně používaným způsobem pro výrobu bezešvých 

trubek. Tlustostěnný kruhový výlisek se získává ze čtvercového polotovaru, ten se dále 

zpracovává buď na protahovací horizontální stolici, nebo se rozválcuje na rozválcovací 

stolici. 

 
Obrázek 12 Schéma postupu děrování v matrici 

 Tratě se stolicí příčných válců a podélně poháněných kotoučů (Obr. 13) 

Dutý polotovar vzniklý děrováním je navlečen na dlouhý trn a postupuje ke stolici se dvě-

ma mimoběžně uloženými válci, které se souhlasně otáčejí a dvěma podélnými poháněný-

mi kotouči. Tyto kotouče uzavírají kalibr a zároveň slouží jako vodítka. Společné působení 



 

kosých, mimoběžných válců a podélně poháněných kotoučů dochází k válcování 

v podélném směru [4]. 

 
Obrázek 13 Schéma stolice příčných válců a podélně poháněných kotoučů 

 

 Děrování v matrici na lise (Obr. 14) 

V lise je nejprve děrován ohřátý polotovar (ingot čtvercového průřezu). Polo-

tovar je následně prodlužován a kalibrován. 

 

Obrázek 14 Schéma děrování na lise a následné zpracování [5] 



 

1.6 Moderní válcovací tratě 

Moderním trendem při válcování trubek je zařazení tří nebo čtyřválcových redukčních a 

hotovních stolic. Firma Danieli, SMS Meer, Kocks a jiné dodávají technologické celky pro 

spojité výrobu bezešvých trubek spojitým válcováním.  

Firma Danieli uvádí svou technologii FQM nebo FRM, která se skládá z následujících ope-

rací. Po vyděrování na Mannesmannově stolici je vyděrovaná lupa válcovaná na trnu 

v bloku FQM (Fine Quality Mill). Blok FQM (Obr. 15) je složen z pěti tříválcových stolic. 

Každý válec je poháněn samostatně. Při válcování je v trubce zasunut rozšiřovací trn. 

V posledním tříválcovém pořadí je trn vyjmut [5, 6]. 

 

Obrázek 15 Schéma tříválcové redukční stolice [5] 

 

Velmi zajímavý počin v oblasti tří válcových technologií předvedla firma SMS Meer se 

svou technologií FPS (flexible precision sizing) která je součástí pořadí SRM (sizing redu-

cing mills). Kde se používají stolice s nastavitelnými válci, které rychle reagují na výstupy 

měřícího systému za stolicemi.Systém se dá využít k rychlé změně válcovaného sortimentu 

a tím ke snížení výrobních dávek (obr. 16). 

Firma Danieli uvedla další technologii pro válcování bezešvých trubek, a to FRT (Four 

Roll Technology). Tato technologie představuje pokrokovou metodu pro redukci a hotovní 

zpracování. Stolice jsou navrženy jako kazety se čtyřmi samostatně poháněnými válci. 

Tyto kazety jsou radiálně vůči sobě natočeny o 45°.  

 



 

 

Obrázek 16 Nastavitelné rozpětí stolic FPS 

Hlavní oblasti využití je [7]: 

 redukovna se 4 – 16 stolicemi, 

 redukovna s prodlužováním se 16 – 30 stolicemi, 

 válcovna pro rozšiřování na trnu s 3 stolicemi, 

 kalibrující válcovna s 3 – 5 stolicemi. 

Technologie FRT (Obr. 17) je alternativa k dvouválcovým a tříválcovým stolicím. Tato 

technologie překonává jiné technologické limity ostatních stolic. Použitím čtyř válců je 

polotovar lépe protvářený ve válcovací mezeře, obvodová rychlost je rovnoměrnější a 

vzrůstá míra protažení polotovaru. FRT technologie je charakterizována hladším povrchem 

trubky a menším opotřebením válců. Válcovací mezera je více uzavřena a tím je snížen 

vznik přeložek. Souhrn těchto podmínek vede k možnosti zvýšení mezistolicového tahu a 

tím zvýšit velikost redukce průměru [8]. 

 

Obrázek 17 Schéma čtyřválcové redukční stolice 



 

2 VÝROBA BEZEŠVÝCH TRUBEK NA TRATI STIEFEL 

Společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava, a.s. vyrábí na tratích St 4-10" a St 140 

z plynule odlévaných předlitků bezešvé trubky hladké, závitové, přírubové a olejářské. Od 

roku 1957 může závod označovat své olejářské trubky API (American Petroleum Institute) 

monogramem. 

 Trať Stiefel st 4 – 10“ 

Tato trať je schématicky popsána na obrázku 18 

 

Obrázek 18 schéma tratě St 4 – 10“ (1- sázecí rošt, 2- karuselová pec, 3- děrovací stroj č. 

1, 4- děrovací stroj č. 2, 5- automatik, 6, 7- hladící stroje č. 1, č. 2, 8- kalibrovací stroj, 9- 
chladníky, 10- odkládací kapsa vadných sochorů, 11- odkládací kapsa zchladlých sochorů)  

 

V karuselové peci s otočnou nístějí (střední průměr 20 m) jsou ohřívány sochory o průměru 

160 a 200 mm. Nístěj je rozdělena na zónu předehřívací, ohřívací a vyrovnávací. Pec má 

prostor sázecí a vytahovací. Sázení a vytahování sochorů zabezpečeno pomocí hydraulic-

kých kleští. Výkon pece je 50 tun za hodinu. Pec je vytápěna koksárenským a vysokopec-

ním plynem. Po ohřátí jsou sochory děrovány na prvním děrovacím stroji. Děrovací stroj 

má soudečkovité šikmo uložené válce. Sochor je pneumatickou tlačkou naražen do děrova-

cí stolice na špičatý trn a kosým válcování je rozválcován na dutý tlustostěnný předvalek. 

Tento proces se opakuje i na druhém děrovacím stroji, který je obdobné konstrukce jako 

stroj první. Ve druhém děrovacím stroji je předvalek rozválcován na tupém trnu na větší 

průměr a délku a slabší stěnu. Po této technologické operaci je předvalek přemístěn 

k automatiku. Během přemísťování je vnitřek trubky profouknut vzduchem (zkouší se i 

dusík) k odstranění okují a aplikuje se mazivo v podobě technické soli (NaCl), která je 

vhozen lopatkou dovnitř trubky na její přední straně. Automatik je stolice se dvěma válci, 



 

které se otáčí proti sobě se čtyřmi kalibry. Spodní válec je pevně uložen, horní válec je 

stavitelný. Za pracovními válci je pár válců vratných, které vracejí materiál po průchodu. 

Před pracovními válci je pístnice, která předvalek vyválcovaný na druhém děrovacím stroji 

naráží na rozšiřovací trn v kalibru válců. Tento trn je samostavitelný a je opřený o trnovou 

tyč. Při válcování předvalku na automatiku vzniká na trubce výronek. Trubka je válcována 

na vícekrát (2x až 3x), přitom je trubka pokaždé pootočena o 90°. Trn se po každém odvál-

cování vrací do karuselu, kde je ochlazen a zároveň se vymění za trn pro 2. průchod. Trub-

ka je následně ořezána na koncích a chlazena na požadovanou teplotu. Následují dva hladí-

cí stroje, které o 4 – 9 % zvětšují průměr a 2 – 4% zeslabují stěnu. Stolice hladících strojů 

má šikmo uloženy válce a válcování probíhá na trnu. Poslední tvářecí operace je na kalib-

rovacím stroji. Kalibrovací stroj je o pěti stojanech střídavě pootočeny o 90°. Poslední ka-

libry jsou přesně kruhové [9]. 



 

3 TEORIE PODÉLNÉHO VÁLCOVÁNÍ V KRUHOVÝCH 

KALIBRECH 

V kruhových kalibrech je možno materiál válcovat jak s trnem, tak i bez trnu. Po děrování 

je válcování na trnu druhou operací při výrobě bezešvých trubek. Mezera mezi obrysem 

trnu a kalibru udává tloušťku stěny. Zmenšuje se průměr a ztenčuje stěna válcovaného po-

lotovaru. Válcuje se s velkým stupněm deformace, ta je zapříčiněna přesně vymezeným 

prostorem mezi válci a trnem. Při válcování bez trnu je deformace podstatně menší, tloušť-

ka se téměř nemění, mění se pouze vnější průměr. Válcování bez trnu je např. operace ka-

librování trubek, redukování trubek [3]. 

Válcování na trnu je rozděleno na: 

 Válcování na krátkém trnu (obr. 19a)je způsob, který je typický pro válcování na 

automatiku. Trn je kuželovitý a je zakončen válcovou plochou, obě tyto plochy se 

podílí na deformaci materiálu. 

 Válcování na dlouhém trnu (obr. 19b) je typické pro válcování na spojitých tratích. 

Trn dutý válcovitý a až několik metrů dlouhý 

 Periodické válcování na dlouhém trnu (obr. 19c) je podstatou poutnického válco-

vání 

 

Obrázek 19 a)válcování na krátkém trnu, b)válcování na dlouhém trnu, c)periodické vál-
cování na dlouhém trnu 

  



 

3.1 Tvary kruhových kalibrů 

Deformace při válcováni v kruhových kalibrech je definována ve třech směrech, které jsou 

si vzájemně kolmé. Deformace je ve směru válcování, ve směru kolmém k válcování (radi-

álním) a v obvodovém směru (tečném). Hlavní deformací je deformace ve směru válcová-

ní. Kvůli směru toku materiálu a vyplnění kalibru je nutno kalibr přizpůsobit i změně prů-

řezu provalku. Kalibry jsou kruhové nebo oválné a obvykle se rozšiřují v oblasti mezery 

mezi válci. Tvary kalibrů uvádí obrázek 20. Oválný kalibr je na obrázku 20 a). Obrys je 

tvořen obloukem o poloměru R ze středu, tento střed je posunut o excentricitu e. Tento typ 

kalibru dovoluje sice velké úběry, ale nevyniká rovnoměrností stěny trubky po obvodu. 

Kalibry na obrázku 20 b), 20 c) a 20 d) jsou kruhové. Válcováním v kruhových kalibrech 

je zajištěna rovnoměrnost tloušťky stěny trubky po průřezu. Kruhové kalibry jsou rozšíře-

ny o poloměr ϱ, který je tečně napojen na poloměr R. Úhel rozšíření ѱ je obvykle 30°. Po-

slední kalibr je kruhový a je bez rozšíření a zařazen je jako dohotovující kalibr. Základní 

charakteristiky kruhových kalibru je šířka a a výška b. Šířka je měřena v dělící rovině mezi 

válci, výška se měří ve střední rovině [3]. 

 

Obrázek 20 Tvary kalibrů   



 

3.2 Stupeň deformace při válcování v kruhových kalibrech 

Stupeň deformace během válcování v kruhovém kalibru je možno vyjádřit koeficientem 

prodloužení (λ) nebo změnou průměru trubky nebo změnou tloušťky stěny trubky.  

Koeficient prodloužení λ (1) je vyjádřen poměrem délky trubky po vyválcování a délky 

trubky před vyválcováním [3].:  
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Z rovnosti objemu je koeficient roven (2,3) 
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(3) 

Kde:                                

                                

Spojením těchto vztahů je možno vyjádřit koeficient prodloužení poměrem průřezů (4) 

  
  
 

 (4) 

V rovnici (4) je nutno přihlídnout k nekruhovému obrysu trubky. Tento obrys se shoduje 

s obrysem kalibru. Kvůli této nekruhovitosti je zaveden střední průměr trubky ds a střední 

průměr kalibru dk. Těmito středními průměry jsou už myšleny přesně kruhové rozměry. 

Vztah mezi skutečným průřezem a středním průměrem trubky je vyjádřen v rovnosti ploch 

následující rovnicí (5) [5]. 
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Obdobně je vyjádřen i střední průměr kalibru dk.  

Dále je zaveden pomocný součinitel k (6), který vyjadřuje poměr mezi středním průměrem 

trubky a středním průměrem kalibru. 



 

   
  
  
   

 

  
√
  

 
 (6) 

Tento součinitel je pomocný pro výpočty koeficientu prodloužení v kalibrech. 

Koeficient k je stanoven pro 

 Kruhový kalibr rozšířený podle přímky (7) 

   √
  

   
  √

         

 
 (7) 

 Kruhový kalibr rozšířený podle oblouku (8) 
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 Oválný kalibr (9) 
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Koeficient prodloužení při válcování trubky na trnu podle rovnice (10): 
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3.3 Deformace materiálu v kruhových kalibrech 

Je důležité, aby vnitřní průměr trubky byl větší než průměr trnu, a to z důvodu nasunutí 

trubky na trn. V první fázi válcování tj. na počátku pásma deformace se nejdříve jen redu-

kuje průměr. V další fázi dochází k zmenšování tloušťky stěny trubky.  

Pásmo deformace je rozděleno na dvě části l1 , kde dochází k redukování a l2, kde dochází 

ke zmenšování tloušťky stěny trubky. Při válcování na trnu (na automatiku) se uplatňuje 

zmenšování tloušťky část kuželovitá i válcovitá část trnu [3]. 

 

Obrázek 21 Průběh deformace při válcování na trnu  

Délka pásma deformace je vyjádřena (11,12) 
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(12) 

kde:                                      

                                       

  



 

Dle obrázku 21 platí následující vztahy (13) [3]: 

  ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅ ̅          (13) 

                                              

Délka pásma deformace v oblasti l2 je určena trojúhelníkem OBC (14,15,16): 
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(16) 

Řešením výše uvedených rovnic lze dojít k výrazu pro l2 (17). 
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Oblast l0 je z obrázku určena vztahem (18): 
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Pro α0 platí výraz (19): 
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po úpravě (20): 
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Při znalosti výše uvedených vztahů (l0 i l2) již stanovíme délku pásma deformace oblasti l1. 

(21,22) 
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3.4 Koeficient skluzu 

Jelikož je rychlost trubky vycházející z kalibru vyšší než rychlost válců ve vrcholu kalibru, 

tak zavádíme koeficient skluzu. V určitém místě kalibru dochází ke shodě rychlostí otáčení 

válců a vycházející trubky. Toto místo je označováno jako střední pracovní průměr válce. 

Na větších průměrech kalibru je obvodová rychlost otáčení válců větší a rychlost vycháze-

jící trubky je menší [3]. 

Vztah mezi rychlostí trubky vycházející z kalibru vt a obvodovou rychlostí válců na libo-

volném průměru kalibru vx se vyjadřuje koeficientem skluzu ηx (23): 
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kde:                                 , 
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V praxi je počítáno s maximálním koeficientem skluzu v oblasti vrcholu kalibru podle rov-

nice (24): 
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kde:                                               

                        

                           

Podle zákona stálosti objemu lze použít vztah (25) ze, kterého leze vyjádřit výstupní rych-

lost trubky v1. 
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kde:                                                                       

                                            

                                                       

                                             

  



 

Průmětem obvodové rychlosti vs ve středním pracovním průměru Ds lze v tomto místě určit 

rychlost válcování vγ (26). 

           (26) 

Podle těchto předchozích vztahů je uvedena rychlost válcované trubky vztahem (27): 

   
    
  

 
  
  
       (27) 

V praxi je střední pracovní průměr volen v místě, kde nenastává skluz. Ten je teoreticky 

stanoven i jako aritmetický průměr největšího a nejmenšího průměru válce kalibru. 



 

4 NÁSTROJE TRATÍ S AUTOMATIKEM A JEJICH SEŘÍZENÍ 

4.1 Válce automatiku 

Válce jsou vyráběny litinové. Na litinové válce se nenalepuje materiál válcované trubky. 

Litinové válce se nechávají povrchově vytvrdit, tím se podstatně zlepší otěruvzdornost. 

Válce z bíle litiny a povrchově vytvrzené mají špatné záběrové schopnosti, proto se příliš 

nevyužívají. Chemické složení materiálu uvádí tabulka 1. Tvrdost válců je 200 – 250 HB. 

Tabulka 1 Chemické složené válců 

chemické složené válců 

prvek C Mn Si P S 

hm % 3,3 0,6 0,4 - 0,7 0,6 0,1 

 

Životnost válců je určena kvalitou povrchu, jestliže se na povrchu objevují praskliny je 

nutno válce nechat přesoustružit. Takovéto opracování je možno podle dimenzování pro-

vést až dvanáctkrát. Životnost válců je obvykle až 1000 pracovních hodin [3]. 

4.2 Trny automatiku 

Trny mohou být z litiny nebo legovaných chromových ocelí. Tyto jsou velmi namáhané 

na, proto se válcuje se sadou trnů. Tato sada je nutná kvůli chlazení vždy předchozího trnu. 

Na trny je kladen požadavek otěruvzdornosti, dobré tepelné vodivosti. Dobrá tepelná vodi-

vost je důležitá z hlediska snížení tepelného pnutí. Tvrdost trnu je 270 – 275 HB. 

Tabulka 2 Chemické složení trnů 

druh trnu 
chemické složení [%] 

C Mn Si Cr Ni Mo V P S 

litinový 3 - 3,5 0,4 - 0,8 1,5 - 1,7 0,7 - 0,1 0,1 - 0,3     0,04 0,04 

ocelový 1,5 - 2,13 0,4 - 0,6 0,3 - 1,8 14 - 20 1,37 0,2 0,18 0,05 0,05 

 

Trny jsou velmi tvrdé, proto se za studena doporučuje je pouze brousit. Soustružení je 

možné za zvýšených teplot (800 – 850°C) po obrábění je nutné teplené zpracování. Trny 

vydrží až 75 průchodů trubek z uhlíkových ocelí a 25 průchodů trubek z legovaných ocelí. 

Tvary trnů automatiku jsou na obrázku 22. Charakteristické rozměry trnu jsou délka vál-

cové části lv a průměr trnu δ, který odpovídá vnitřnímu průměru provalku. Trny kromě 

kuželové části mohou mít i část kulovou [3]. 



 

 

Obrázek 22 a) kulový trn, b) kuželový trn 

4.3 Seřízení automatiku 

Rozměr válců, který je určující je ideální průměr, ten se rovná vzdálenosti od dolního a 

horního válce. Mezera mez válci musí být přesně uprostřed této vzdálenosti. Z toho vyplý-

vá, že se neválcuje, ani s horním, ani s dolním tlakem. Rozměry vyválcované trubky jsou 

dány kalibrem válců a rozměrem trnu. Pro uskutečnění záběru musí být osy válců rovno-

běžné a vodorovné, a aby ležely ve společné svislé rovině, která je zároveň kolmá na osu 

válcování. Trn se do kalibrů umísťuje, tak aby ležel v osové rovině, která prochází středem 

válcové plochy trnu. Trnová tyč se taktéž musí shodovat s osou válcování. Trn se může pro 

usnadnění záběru posunout poněkud dozadu. Schéma uvádí obrázek 23. [3] 

 

Obrázek 23 Seřízení automatiku  



 

5 SOFTWARE FORGE 2005 

Software Forge 2005 a princip, na kterém tento pracuje, jsem dostatečně popsal ve své 

bakalářské práci. Jen pro připomenutí připomenu základní principy v následující pasáži. 

Princip MKP (metoda konečných prvků) FEM (Finite Element Method) spočívá ve způso-

bu řešení Poissonovy rovnice, kdy místo s nekonečně mnoha nekonečně malými přírůstky 

objemu pracujeme s konečným počtem prvků, na které si dané těleso nadělíme. 

Poissonovou rovnicí má následující tvar (28) 

    (         ) 
(28) 

kde Δ označuje tzv. Laplaceův operátor 

kde u je neznámá (unknown) v případě tváření za tepla se jedná o posunutí a teplotu (29). 

  
  

   
  

  

   
       

  

    
 

(29) 

Pro:     

Např. Poissonova rovnice pro proměnné x, y, z, má tvar (30): 
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(30) 

 

Místo analytického řešení parciální diferenciální rovnice eliptického typu (pro mnoho 

praktických úloh, je Poissonova rovnice neřešitelná), řešíme soustavu n rovnic o n nezná-

mých (kde n je počet konečných prvků) pomocí nějaké numerické metody (tedy automati-

zovaně s využitím počítače). Výhodou MKP oproti jiným variačním metodám je řídká 

(velké množství buněk matice má nulovou hodnotu) a pásová (nenulové hodnoty leží 

v blízkosti diagonály matice) matice tuhosti (matice tuhosti reprezentuje soustavu rovnic). 

Z uvedeného plyne, že větší množství konečných prvků (Obr. 24) nám dává přesnější vý-

sledky, ale za delší výpočetní čas. Vliv počtu prvků na přesnost výpočtu je uvedena v grafu 

(obr. 24), z uvedeného plyne, že existuje určité maximální množství prvků, které nám dá 

nejpřesnější výsledek, další zvyšování počtu prvků již řešení nezpřesní. Tvary trojrozměr-

ných prvků jsou na obrázku 25.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Laplace%C5%AFv_oper%C3%A1tor
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Eliptick%C3%A1_diferenci%C3%A1ln%C3%AD_rovnice&action=edit&redlink=1


 

 

Obrázek 24 Závislost vyjadřující vliv množství prvků na přesnost řešení 

 

 

Obrázek 25 Geometrické tvary prvků sítě 

Programy na bázi MKP mohou sloužit ke zjištění průběhu napětí, deformace, přenosu tep-

la, proudění kapalin atd. na daném fyzikálním modelu. Postup simulace je složen 

z preprocessingu, ve kterém je zahrnuta příprava modelu v příslušném prostorovém nebo 

plošném modeláři a vložení do simulačního softwaru. V simulačním softwaru se spojité 

kontinuum diskretizuje na konečný počet prvků. Tomuto tělesu se přiřadí materiálové kon-

stanty, parametry výpočtu, parametry pracovního procesu atd. Následuje fáze processingu, 

ve kterém se příslušnými metodami v řešiči – solveru řeší daná simulace. Postprocessing je 

fází vyhodnocování výsledku simulace. Simulace mají výstup zajištěn pomocí grafů, ani-

mací obrázků, ale i proměnných vstupujících do výpočtu (teplota, rychlost, tlak atd.) [10]. 



 

6 NÁVRH A CÍLE EXPERIMENTU 

V předkládané práci budu provádět numerickou simulaci válcování trubky 10 ¾" s tloušť-

kou stěny 6,3 mm v prvním průchodu na automatiku na trati St 4-10" (tzv. Velký Stiffel) 

ve firmě Arcelor Mittal Ostrava, a.s. 

V následujících bodech jsou popsány cíle provedeného experimentu diplomové práce: 

 Stanovit hlavní technologické parametry při válcování trubek na automatiku (tření 

na válci a na trnu) 

 Provést numerické simulace válcování na automatiku s různými technologickými 

parametry (tření a poloha trnu) 

 Vyhodnotit provedené simulace 

6.1 Popis experimentu 

6.1.1 Úvod  

Výroba bezešvých trubek válcováním na automatiku tj. Stiefelovým způsobem je v České 

republice prováděno ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. (AMO) Tato práce je sou-

částí přípravy na větší využití matematického modelování MKP při řešení provozních pro-

blémů tratě (optimalizace kalibrace, odhalování příčin vzniku vad, stanovení válcovacích 

sil a momentů apod.). K výpočtům byl použit simulační program Forge 2005 od společnos-

ti Transvalor. Úkolem diplomové práce bylo zjištění technologických (optimální poloha 

trnu) a procesních parametrů (tření na válcích a trnu) při procesu válcování na automatiku 

pro konkrétní rozměr vyválcované trubky. Společností AMO byl dodán výrobní výkres 

kalibrovaných válců a trnu automatiku. Z těchto výrobních výkresů jsem vytvořil prostoro-

vé modely pro simulaci ve zmíněném softwaru. 

6.1.2 Vstupní informace 

Simulace válcování byla nastavena pro různá tření na válcích a na trnu a dále byla měněna 

poloha trnu. Poloha trnu byla měněna od optimálního místa pro válcování tj. střed plochy 

válcové části trnu až po krajní extrémy této plochy tj. začátek a konec. V prostorovém mo-

deláři jsem vytvořil objekty pro simulaci. Software FORGE 2005 umí zpracovat různé 

formáty ve, kterých je uložena geometrie těles. Optimální je vytvořit objekt přímo ve for-

mátu stl. nebo step. Formát stl je přímo vytvořená síť.   



 

6.1.3 Použitý materiál 

Použitým materiálem pro válcování trubky je konstrukční manganová ocel 40Mn4 o che-

mickém složení uvedeném v tabulce 3. Tato ocel má dobré hodnoty meze kluzu a pevnosti 

za dostačující houževnatosti a tvařitelnosti. Ocel odolává dobře korozi, teplu a má dobrou 

otěruvzdornost. V dodaném stavu je tvrdost 217 HB, po tepelném zpracování je tvrdost 53 

– 59 HRC. Na rozdíl od uhlíkových ocelí má vlastnosti, které ji předurčují k použití 

v chemickém průmyslu. Další oblasti použití jsou v různých sférách průmyslu automobilo-

vého, lodního, strojního atd. V automobilovém průmyslu jako konstrukční materiál převo-

dovek, klikových hřídelí apod [11].  

Dodává se v podobě trubek, tyčí prizmatických nebo kruhových, pásů nebo plechů. 

Deformační odpor oceli 40Mn4 je popsán následující Spittelovou rovnicí (31): 

     
            

  
 (   )         ̇   ̇    

[MPa] 

(31) 

 A= 1576,332 

 m1 = -0,00275 

 m2 = -0,12704 

 m3 = 0,14721 

 m4 = -0,05881 

 m5 = 0 

 m7 = 0 

 m8 = 0 

 m9 = 0 

Tabulka 3 Chemické složení oceli 40Mn4 

Ocel 40Mn4 

prvek C Mn Si P S 

hm % 0,4 0,95 0,375 0,018 0,018 

 

Tepelné vlastnosti ocel jsou následující: 

λ = 35,5 W.m
-1

K
-1

; ρ = 7 850 kg.m
-3

; c = 778 J.kg
-1

K
-1

 



 

6.1.4 Síť konečných prvků tvářeného tělesa 

Jak jsem zmínil dříve, je přesnost výpočtu je ovlivněna velikostí prvků, proto jsem také 

podobě sítě věnoval velkou pozornost. Síť byla po zkušebních simulacích nastavena tak, 

jak je zdokumentováno na obrázku 26. Velikost prvků sítě je se liší na koncích 750 mm 

dlouhé trubky a v jejím středu. „Základní“ síť ve středu provalku je o velikosti 5,5 mm a 

kraje mají velikost sítě 3 mm (to proto, abychom mohli srovnat tvar předního a zadního 

konce reálně vyválcované trubky a výsledku simulace). Zvolená síť poskytuje dostatečně 

přesné informace o deformaci tělesa. Konečné prvky mají tvar čtyřstěnu.  

 

Obrázek 26 Síť objektu 

6.1.5 Okrajové podmínky a varianty simulace 

V tabulce 4 jsou uvedeny počáteční a okrajové podmínky simulací. 

Tabulka 4 Okrajové podmínky 

Hlavní rozměry Okrajové podmínky 

Průměr provalku d0 = 261 mm Tření na trnu µT = 0,2 - 0,6 

Tloušťka stěny provalku t0 = 12mm Tření na válci µV = 0,4 - 0,8 

Délka provalku l0 = 700 mm Rychlost válců v = 50 ot/min 

Geometrie trnu (obr. 23) 
Přestup tepla  

do nástrojů 
α =10 kW.m

-2
.K

-1
 

Geometrie válců (obr. 23) 

Počáteční podmínky Přestup tepla (vzduch) ε = 0,88 

Teplota provalku Tt = 1200 °C 
Osa symetrie x, z 

Teplota trnu TT = 200 °C 

Teplota válců TV = 200°C Rovina symetrie (1 0 0), (0 0 1) 

Okolní teplota Ta = 20°C MKP formulace Tuho-plastická 

 



 

6.1.6 Třecí podmínky 

Coulombův třecí zákon (32) říká, že tečná síla (T) je úměrná normálové síle (N) působící 

na povrch nebo také, že smykové napětí (i) na kontaktním povrchu je úměrné normálové-

mu tlaku (p). Třecí síla je nezávislá na velikosti třecí plochy. [9] 

  
 

 
 
  
 

 (32) 

Tabulka 5 uvádí orientační hodnoty koeficientu tření při válcování. Tyto informace jsou 

dostupné z literatury [12]. Koeficient tření není konstantní hodnota, a proto je použita 

průměrná hodnota. Literatura dále uvádí i další používané třecí zákony ve tvářecích proce-

sech např. Navier – Stockes zákon. 

Parametry ovlivňující velikost koeficientu tření jsou: 

 Materiál nástroje a tvářeného tělesa 

 Jakost povrchu (drsnost, mazání, přítomnost a typ okují) 

 Tvářecí parametry (teplota, rozdíl rychlostí, geometrie deformační zóny, specifický 

tlak na stykové ploše atd.) 

Zjednodušené výpočty koeficientu tření uvádí literatura [13]. 

Ekelund predikuje tření na základě rovnice (33): 

    (            ) (33) 

kde: ka = 0,8 pro litinové válce a ka = 1 pro ocelové válce 

 T – teplota ve °C 

Geleji predikuje tření na základě rychlostního faktoru v rovnici (34): 

                     (34) 

kde: kb = 0,82 pro litinové válce a kb = 1,05 pro ocelové válce 

 T – teplota v °C 

 vv – obvodová rychlost válců v m.s
-1

 

  



 

Tabulka 5 Koeficienty tření pro válcování za studena a za tepla [11] 

 

 

Alternativou jiných výzkumníku je nahrazení součinitele tření µ smykovým faktorem m. 

Pak jde o Trescovo tření (35): 

         (35) 

Třecí faktor m je v rozmezí hodnot 0 – 1. 

Hodnoty m pro různé podmínky tváření [10]: 

 0,05 – 0,15 pro tváření ocelí a slitin mědi a hliníku za studena, mazáno mýdlovými 

roztoky, prášky 

 0,2 – 0,4 pro tváření ocelí a slitin mědi a hliníku za tepla, mazáno grafitovými 

emulzemi 

 0,1 – 0,3 pro tváření titanu a slitin s vysokou teplotou tání, mazivem je sklo 

 0,7 – 1 pro tváření bez použití maziv 

 

Ohledně nastavení tření na nástrojích je i studie [14]. Koeficient tření na válci musí být 

větší než koeficient tření na trnu. To je jedna z podmínek záběru pro simulaci. V této 

studii je uvedeno, že velikost koeficient tření na trnu má pouze malý význam na vý-

sledný tvar vyválcované trubky. S tímto závěrem se na základě v této diplomové práci 

provedených simulací nemohu ztotožnit. Myslím, že tento chybný závěr je zapříčiněn 

nedostatečným počet prvků sítě válcované trubky (obr. 27). Simulaci jsem provedl i 

s velmi hrubými prvky sítě a dospěl jsem k výsledkům tvaru trubky velmi podobným, 

součinitel tření µ 

materiál 
válcování za studena Při teplotě 

[°C] 
válcování za tepla 

bez mazání s mazáním 

slitiny hliníku 0,13 - 0,30 0,08 - 0,15 400 0,42 - 0,48 

slitiny mědi 0,10 - 0,25 0,04 - 0,10 900 0,42 - 0,45 

slitiny niklu - - 1100 0,4 

slitiny zinku 0,25 - 0,30 0,12 - 0,15 - - 

mosaz 1,12 - 0,15 0,04 - 0,10 800 0,34 - 0,42 

nízkouhlíková ocel 0,20 - 0,30 0,05 - 0,10 900 - 1100 0,20 - 0,40 

pružinová ocel 0,20 - 0,30 0,06 - 0,12 900 - 1100 0,30 

austenitická ocel 0,20 - 0,30 0,05 - 0,15 900 - 1100 0,21 - 0,42 

nástrojová ocel 0,20 - 0,30 0,06 - 0,12 900 - 1100 0,22 - 0,44 

válce z broušené oceli 0,08 - 0,15 0,05 - 0,07 900 - 1100 0,21 - 0,27 

válce z leštěné oceli - 0,10 - 0,12 900 - 1100 0,27 - 0,30 



 

jako je v simulacích ve výše uvedené literatuře. Na předchozí práci evidentně navazuje 

další práce [15]. V závěru práce je uveden obrázek 27, který porovnává vyválcovanou 

trubku se spočítanými simulacemi při spojitém válcování v jednotlivých průchodech.  

 

Obrázek 27 Počáteční a deformovaná síť prvků trubky 

 

Obrázek 28 Porovnání výstupu numerické simulace a reálně vyválcované ve třech prů-

chodech spojitého válcování[15]  



 

6.1.7 Výpočet opotřebení nástrojů v programu FORGE 2005 

Dle dostupných funkcí je možno v simulačním softwaru možno predikovat opotřebení ná-

strojů. Software dovoluje nastavit nástroje jako tuhá nedeformovatelná tělesa, pak software 

vyhodnocuje opotřebení kvalitativně. V případě, že potřebujeme znát konkrétní hodnotu 

opotřebení je nutno nástroje nastavit jako deformovatelné objekty a přiřadit jim příslušný 

materiál. [16] 

 U nedeformovatelných nástrojů je opotřebení počítáno pomocí tzn. basic modelu 

(36). Model vyjadřuje míru opotřebení na základě působícího normálového napětí 

na nástroj (σn), rozdílu smykových rychlostí (  ⃗), model není závislý na teplotě. 

[17] 

            ∫  ( ⃗   ⃗       )    (36) 

 U deformovatelných nástrojů je opotřebení počítáno pomocí Archadova modelu 

(37), ten je závislý na tvrdosti povrchu (Hv), normálovém napětí na nástroji (σn), 

změnu tečné rychlosti (  ⃗) a zahrnuje specifické konstanty (KW, KF). [16] 

   ∫    
    ⃗

  ( )
  (37) 

 



 

7 NUMERICKÁ ANALÝZA 

V diplomové práci je odprezentováno vybraných devět variant simulací prvního průchodu 

při válcování na automatiku a to pro tři polohy trnu. Pro každou polohu trnu jsem použil tři 

kombinace hodnot tření na válci a na trnu a tyto jsem následně vyhodnotil a porovnal. Zá-

kladní nastavení simulace je na obrázku 29. Podle dostupných informací z literatury má 

být trn menšího průměru než je vnitřní průměr trubky. Pro diplomovou práci byly dodány 

výkresy trnu, ve kterých jsou rozměry trnu vetší než vnitřní průměr válcované trubky. Ta-

hle skutečnost je tedy rozdílná od literatury. Pokud by měl být trn umístěn tak, jak je uve-

deno v dodané sestavě, nikdy by nemohlo dojít k samovolnému záběru. Vždy je nutný dal-

ší pohyblivý nástroj, který trubku doslova narazí na trn. Válce se otáčejí rychlostí 50 otá-

ček za minutu v největším průměru válce, to odpovídá obvodové rychlosti 2000 mm.s
-1

. 

Pracovní průměr má obvodovou rychlost 1000 mm.s
-1

. Obvodová rychlost je srovnávána 

s rychlostí vycházející trubky. Pro urychlení a zvýšení stability výpočtu je úloha provedena 

s rovinami symetrie procházejících v osách x, z. 

 

Obrázek 29 Nástroje simulace válcování  



 

Nastavení simulací je pro přehlednost uvedeno v tabulce 6. Je uvedena poloha trnu a koe-

ficient tření na válci μV a trnu μT. 

Tabulka 6 Varianty simulací 

varianta poloha trnu μV μT 

[mm] [-] [-] 

I. 0 0,4 0,25 

II. 0 0,8 0,6 

III. 0 0,8 0,25 

IV. 17,5 0,4 0,25 

V. 17,5 0,8 0,6 

VI. 17,5 0,8 0,25 

VII. 35 0,4 0,25 

VIII. 35 0,8 0,6 

IX. 35 0,8 0,25 

7.1 Válcování na začátku válcové plochy trnu 

Vzájemná poloha provalku, trnu a válce použitá při této variantě výpočtu je uvedena na 

obr. 30. 

 

Obrázek 30 Schéma seřízení automatiku – začátek 

7.1.1 Simulace I 

Simulace byla nastavena s těmito parametry: 

 koeficient tření na válci 0,4 



 

 koeficient tření na trnu 0,25 

 trn je ve vzdálenosti 35 mm od svislé osy válců 

Válce nemají v začátku dostatečné záběrové schopnosti a je problém trubku začít válcovat. 

Po vtlačení trubky mezi trn a válce dojde k samovolnému válcování (obr. 30). Je vidět, jak 

je v kontaktu tlačka s trubkou během začátku válcování. Trubka má po vyválcování téměř 

kruhové rozměry. 

 

Obrázek 31 Nedostatečné záběrové schopnosti  

7.1.2 Simulace II. 

Simulace byla nastavena s těmito parametry:  

 koeficient tření na válci 0,8 

 koeficient tření na trnu 0,6 

 trn je ve vzdálenosti 35 mm od svislé osy válců 

Trubka je okamžitě vtažena mezi válce a trn. Trubka „obtéká“ trn a dostává se do kontaktu 

i s malým trnem (obr. 31). To se děje na začátku a na konci. V prostřední části je trubka 

v kontaktu pouze s velkým trnem. 



 

 

Obrázek 32 Kontakt materiálu s trny a trnovou tyčí 

7.1.3 Simulace III. 

Simulace byla nastavena s těmito parametry:  

 koeficient tření na válci 0,8 

 koeficient tření na trnu 0,25.  

 trn je ve vzdálenosti 35 mm od svislé osy válců. 



 

Trubka nemá problém se dostat mezi válce a trn. Při takto velkém rozdílu koeficientu tření 

vzniká následující tvar, na konci trubky se objeví přeložky (obr. 32).  

 

Obrázek 33 Vznik přeložek v mezeře mezi válci na konci trubky 

 



 

7.2 Válcování ve středu válcové plochy trnu 

Vzájemná poloha provalku, trnu a válce použitá při této variantě výpočtu je uvedena na 

obr. 34. 

 

 

Obrázek 34 Schéma seřízení automatiku – střed 

7.2.1 Simulace IV. 

Simulace byla nastavena s těmito parametry:  

 koeficient tření na válci 0,4 

 koeficient tření na trnu 0,25 

 trn je ve vzdálenosti 17,5 mm od svislé osy válců. 

Při simulace byl zvolen co nejmenší rozdíl koeficientů tření. Podobně jako u simulace I. je 

zde problém se záběrem. Trubka je tvarem téměř kruhová. Konec trubky nelze doválcovat 

a trubka zůstává „trčet“ na trnu. Jev je na obrázku 35 vyjádřen parametrem rychlosti v ose 

y. Rychlost trubky na konci válcování je 20 mm.s
-1

 oproti obvodové rychlosti válců 

1000mm.s
-1

. 



 

 

Obrázek 35 Nedoválcovaná část trubky  



 

7.2.2 Simulace V. 

Simulace byla nastavena s těmito parametry:  

 koeficient tření na válci 0,8 

 koeficient tření na trnu 0,6 

 trn je ve vzdálenosti 17,5 mm od svislé osy válců. 

Co se týče tvaru vyválcované trubky, jde o velmi podobný tvar jako u simulace II. Na kon-

ci se tvoří náznak přeložky. 

7.2.3 Simulace VI. 

Simulace byla nastavena s těmito parametry:  

 koeficient tření na válci 0,8 

 koeficient tření na trnu 0,25 

 trn je ve vzdálenosti 17,5 mm od svislé osy válců 

Trubku se nepodařilo doválcovat do konce kvůli chybě při výpočtu. Tento poměr nevede 

stejně jako simulace III ke zdárné simulaci. 

7.3 Válcování na konci válcové plochy trnu 

Vzájemná poloha provalku, trnu a válce použitá při této variantě výpočtu je uvedena na 

obr. 36. 

 

Obrázek 36 Schéma seřízení automatiku - konec 



 

7.3.1 Simulace VII. 

Simulace byla nastavena s parametry:  

 koeficient tření na válci 0,4 

 koeficient tření na trnu 0,25 

 trn lícuje hranou se svislou osou válců 

Přestože v ostatních simulací s danými koeficienty tření došlo k záběru, tak zde poloha 

trnu úplně zamezila záběru. 

7.3.2 Simulace VIII. 

 koeficient tření na válci 0,8 

 koeficient tření na trnu 0,6 

 trn lícuje hranou se svislou osou válců 

U simulací II. a V. docházelo k „obtékání“ tvářeného polotovaru po malém trnu v určitých 

fázích válcování. Jelikož je zde trn posunut na extrémní hodnotu, tak nedochází 

k odválcování. V prvé části je provalek vtažen mezi válce, ale následně dojde k prokluzu. 

Za působení vnější síly je provalek opět posunut a válce materiál opět vtáhnou. Na konci 

trubka zůstane „trčet“ na trnu. 

7.3.3 Simulace XI. 

 koeficient tření na válci 0,8 

 koeficient tření na trnu 0,25 

 trn lícuje hranou se svislou osou válců 

Trubku se nepodařilo doválcovat do konce kvůli chybě při výpočtu. Tento poměr nevede 

stejně jako simulace III. a VI. ke zdárné simulaci. 



 

8 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ PRIMÁRNÍCH SIMULACÍ 

V kapitole 8.1 až 8.2 jsou pomocí obrázků a grafů zpracovány výstupy ze simulačního 

softwaru. Jsou zpracovány energosilové parametry válcování. Hodnocen je válcovací mo-

ment, válcovací síly, síly působící na stěny kalibru a síla působící na trn v ose válcování. 

Jelikož jde o výstup z konečneprvkového softwaru, tak jsou průběhy veličin v grafech po-

někud rozkmitané. To je způsobeno velikostí prvků sítě. Jednotlivé hodnocené parametry 

nejsou uspořádány v jednom grafu z důvodu přehlednosti. Grafy, které mají křivku končící 

výrazně ve vysokých časech, jsou situace, kdy došlo k prokluzu válců a uvíznutí trubky na 

konci válcování na trnu. 

 V kapitole 8.1 jsou srovnány tvary trubek (obr. 37). U simulací, kde nedošlo 

k záběru, nebo byly jiné výpočtové problémy, nejsou uvedeny tvary. 

 Kapitola 8.2 zpracovává energosilové parametry válcování (obr. 33 – 35). Tvary 

trubky  

8.1 Tvary trubek 

Na obrázku 37 jsou uvedeny tvary vyválcovaných trubek z jednotlivých simulací. Toto 

srovnání má za úkol uvést, jak se dané parametry projevují na výsledném tvaru trubky ze 

simulace. Lze říci, že na tvar trubky má zásadní vliv koeficient tření na válcích. Poloha 

trnu ovlivňuje záběrové schopnosti. K ideálnímu tvaru, tj. kruhovému, se nejvíce blíží si-

mulace, které jsou se nastaveny s třením na válcích na hodnotu 0,4. Tření 0,8 na válcích 

vzbuzuje dojem, jakoby se materiál téměř nalepoval na válce v horní části kalibru. 

8.2 Silové parametry 

Válcovací síly a síly působící na stěny (obr. 39 – 41) kalibru jsou při různě zvolených koe-

ficientech tření na válcích velmi podobné. Výrazné rozdíly jsou hlavně ovlivněny polohou 

trnu a výrazným rozdílem koeficientu tření na nástrojích.  

Válcovací moment (obr. 39 – 41), tedy souhrnný účinek sil je ovlivněn především koefi-

cienty tření. Poloha trnu mění moment málo. 

Axiální sily na malém trnu (obr. 42) jsou výrazně ovlivnitelné velikostí koeficientu tření 

na trnu, jen nevýrazně jsou ovlivněny polohou trnu. Při stejném koeficientu tření na trnu, 

ale o různých velikostech koeficientu na válcích jen mírně narůstá síla. 

 



 

 

Obrázek 37 Přehled tvarů trubek ze simulací I - VI 



 

Axiální síly na malém trnu (obr. 43) nenesou zde zcela vypovídající hodnotu, jelikož byly 

pro každou simulaci nastaveny se stejným koeficientem tření. Tato skutečnost nepřináší 

tedy vypovídající hodnoty ve smyslu energetickém, ale lze vyčíst hodnoty znázorňující 

kontakt provalku s malým trnem. Dostupná informace byla, že malý trn se podílí na nave-

dení polotovaru na trn velký. Ze simulací je tedy zřejmé, že i malý trn se podílí na defor-

maci. Deformace je při malých rozdílech koeficientu tření především na začátku válcování. 

Následně se materiál od malého trnu odchýlí. K dalšímu styku malého trnu a provalku je 

na konci válcování trubky. Na konci je trubka výrazně elipsovitého tvaru (Obr. 38) a malý 

trn ji „předkalibruje“ do tvaru kruhového. Situace je jiná v případě velkého rozdílů koefi-

cientu tření mezi nástroji. Při velkém rozdílu je malý trn neustále po celou dobu válcování 

v kontaktu s válcovaným polotovarem 

.  

Obrázek 38 Tvar zadního konce trubky a její kontakt s předním trnem 



 

 

Obrázek 39 Silové parametry simulací I - III 



 

 

Obrázek 40 Silové parametry simulací IV - VI 



 

 

Obrázek 41 Silové parametry simulací VII – IX 



 

 

Obrázek 42 Síla působící na velký trn 



 

 

Obrázek 43 Síly působící na malý trn 



 

9 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ SEKUNDÁRNÍCH SIMULACÍ 

Následují kapitoly 9.1 a 9.2 vyhodnocují nastavení simulací s reálnými parametry válcová-

ní a s ideálními parametry válcování. 

9.1 Simulace A 

Nejlepší shody předního konce bylo dosaženo pro koeficient tření válci 0,6 a koeficient 

tření na trnu 0,3 (obr. 44). Trn byl umístěn do pozice, která je i základní pozici v reálném 

procesu. Zadní plocha trnu je posunuta dozadu o 15 mm vůči ose válcování. Při srovnání 

s literaturou jde o téměř ideální polohu. Takto nastavená simulace bude tedy rozebrána 

z hlediska tvarů trubky, energosilových parametrů, a vyhodnocení parametrů na nástrojích. 

Zvolené koeficienty tření a poloha trnu vedou k opotřebení i trnové tyče (obr. 45), tedy 

styku provalku a tyče při válcování. Tato skutečnost je potvrzena i provozním personálem.  

Srovnání tvaru reálně vyválcované trubky a trubky ze simulace je na obrázku 46 a 47.  

 

Obrázek 44 Srovnání tvaru předního konce trubky získané numerickou simulací a 

tvaru při reálném válcování 

 

Obrázek 45 Kontakt polotovaru s nástroji 

  



 

 

Obrázek 46 Porovnání simulace a reálné trubky po prvním průchodu 

 

 

Obrázek 47 Fotografie trubky po prvním průchodu  



 

9.2 Simulace B 

Jako optimální kombinace parametrů simulace byl vybrán koeficient tření na válcích o 

hodnotě 0,43 a koeficient tření na trnu o hodnotě 0,25. Tento poměr byl zvolen na základě 

provedených simulací. Hodnota součinitele tření 0,4 na válcích a 0,25 na trnu dávala dobré 

tvarové výsledky. Problém byl vtom, že konec trubky zůstal trčet na trnu. Koeficient na 

válcích byl postupně zvyšován, dokud neproběhlo bezproblémové válcování. Poloha trnu 

byla zvolena na hodnotu 17,5 mm od hrany trnu. Tahle poloha trnu je z hlediska jeho kon-

strukce na optimálním místě tj. ve středu válcové plochy. Takto seřízený trn vůči osám 

válců zajištuje optimální vnitřní kalibraci. Srovnání konců trubky ze simulace a konců 

trubky z reálného procesu je na obrázku 48. Na obrázku 51 – 53 jsou zakótované rozměry 

trubky. V obrázku 50 a 52 je podélný řez trubkou, je vidět rozšíření na začátku trubky. 

Ovalita trubky je vidět i na obrázku 51. Další části válcované trubky jsou zachyceny 

v příčných řezech. Řezy jsou zakótovány a jasně říkají, že trubka je téměř kruhového prů-

řezu. Takto nastavená simulace kontakt s trnovou tyčí vylučuje vis obrázek 49.  

 

Obrázek 48 Srovnání tvaru předního konce trubky získané numerickou simulací a tvaru 

při reálném válcování 



 

 

Obrázek 50 Řez trubkou ve střední části 

 

 

Obrázek 49 Kontakt polotovaru s nástroji 

9.2.1 Tvary trubky  

Simulace nastavená s parametry shodnými s reálným procesem je zdokumentována obráz-

ky 50 - 52. 

 

Obrázek 51 Řez vyválcovanou trubkou 

 

  

 

Obrázek 52 Řez trubkou v koncové části 

 



 

 

Obrázek 54 Řez trubkou v koncové části 

 

Simulace s ideálními parametry je zdokumentována obrázky 53 - 54. 

 

Obrázek 53 Řez vyválcovanou trubkou 

 

 

 

9.2.2 Rychlost válcované trubky 

Rychlost (obr. 56) trubky v daném úseku (Y_VELOCITY) je 1324 - 1520 mm.s
-1

. V boční 

části kalibru je rychlost výrazně vyšší než ve vrcholu. Tahle skutečnost se promítá do vý-

sledného tvaru trubky. Je porovnána rychlost s ideálními parametry a parametry blížícími 

se reálnému procesu 

 

Obrázek 55 Řez trubkou ve střední části 

 



 

 

Obrázek 56 Rychlost válcování; nahoře simulace A, dole simulace B 



 

9.2.3 Intenzita deformace 

Deformace tvářeného předvalku není po celé ploše kalibru zcela rovnoměrná. Nejvyšší 

deformace jsou v oblasti horní části kalibru a dále v úrovni 30 ° od středu válcování. 

V těchto oblastech je u obou simulací intenzita deformace 0,5 – 0,7 (obr. 57). V oblasti 

výronku, tedy ve válcovací mezeře je materiál deformován velmi málo. U Simulace A je v 

horní části kalibru intenzita deformace vyšší než u simulace B 

 

Obrázek 57 Intenzita deformace tvářeného tělesa; nahoře simulace A, dole simu-
lace B  



 

9.2.4 Opotřebení nástrojů 

Podle základního modelu je možno predikovat opotřebení nástrojů (obr. 58). Opotřebení je 

vyhodnoceno na základě velikosti normálového napětí a tečné rychlosti tělesa vůči nástroji. 

Největší opotřebení trnu se vyskytuje v místech největší intenzity deformace. Opotřebení 

trnu je poměrně malé v úrovni válcovací mezery, tedy v oblasti výronku. Jelikož je trn po 

každém odválcování měněn a nahodile pootočen, tak i opotřebení může být v různých mís-

tech různé. Opotřebení válců není možno v základním modelu zobrazit, ale dá se předpo-

kládat, že opotřebení válců je v protilehlých místech vůči trnu, díky kalibraci válců. Trn je 

symetrický. Opotřebení válců narůstá stále ve stejných místech po obvodu. Poloha trnu 

společně s vyšší hodnotou koeficientu tření vede k výraznému zvýšení opotřebení 

 

Obrázek 58 Opotřebení trnu; nahoře simulace A, dole simulace B 



 

9.2.5 Rozbor napětí 

Na trnu jsou přítomna napětí (obr. 59) tahová i tlaková. Tahová napětí jsou na konci vál-

cové plochy trnu. Tlaková napětí se objevují v místech největší intenzity deformace ve 

vrcholu kalibru a v úrovni 30° od osy válcování. Tahová jsou na výstupní části trnu. 

V první simulaci jsou tlaková napětí až 180 MPa, ve druhé simulaci je napětí menší - 150 

MPa. Tahová napětí jsou velmi podobná u obou simulací a to okolo 50 MPa 

 

Obrázek 59 Generovná napětí na trnu; nahoře simulace A, dole simulace B 



 

9.2.6 Silové parametry  

V následujících grafech (obr. 60 - 63) jsou vyobrazeny časové průběhy silových parametrů 

obou simulací. Zaznamenat lze celkové zvýšení sil u simulace A řádově o 10% oproti si-

mulaci B, u válcovacího momentu je rozdíl 20%. Podle nastavení simulace A je síla na 

stěny kalibru o hodnotě 425 kN u simulace B je 375 kN. Válcovací síla se ustálí u simulace 

A na hodnotě 490 kN u simulace B na 450 kN. Válcovací moment je u simulace A 59000 

Nm u simulace B 47000 Nm. Axiální síly na trnu opět mají zvýšené hodnoty v čase, kdy 

trubka vystupuje z kalibru. Simulace A má axiální síly na trnu o hodnotě 145 kN a 120 kN 

u simulace B. 

 

Obrázek 60 Síla působící na stěny kalibru 

 

Obrázek 61 Válcovací síla 
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Obrázek 62Válcovací moment 

 

Obrázek 63 Axiální síla na trn 
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10 ZÁVĚR 

Za pomocí programu FORGE 2005, který je určen k simulacím tvářecích procesů jsem 

provedl řadu simulací válcování bezešvých trubek na automatiku. Cílem simulací bylo 

zjistit odpovídající hodnotu koeficientu tření na nástrojích. Z jednotlivých simulací jsem 

srovnával tvar vyválcované trubky. Simulacím předcházelo vymodelování prostorových 

objektů na základě výrobních výkresů kalibrovaných válců a trnu. Velmi důležitou roli 

hrála velikost prvků sítě tvářeného tělesa. Jelikož jde v podstatě o tenkostěnné těleso, tak je 

důležité zvolit správnou velikost prvku sítě. Na základě zkušenosti z předchozí bakalářské 

práce jsem zvolil uvedené rozměry prvků. Takto zvolená velikost prvků odpovídá požado-

vané přesnosti výpočtu při ne příliš dlouhém výpočetním čase. Jelikož nedochází k rotaci 

provalku v ose válcování, tak jsem mohl úlohu řešit jako symetrickou. Roviny symetrie 

byly v ose x a z. Zavedením symetrie do úlohy se zvýšila stabilita výpočtu, za současného 

snížení výpočetního času. Z fotograficky zdokumentovaných procesů válcování z provozu 

jsem porovnával tvary vyválcovaných trubek s tvarem trubky vyválcované v simulacích. 

Rovněž jsem zjišťoval vliv polohy trnu. Poloha trnu měla vliv na záběrové schopnosti. 

Z výsledků je zřejmé, že trn by se měl nacházet svou válcovou plochou přesně uprostřed 

svislé osy válců. Uvedeny jsou grafy s vykreslenými válcovacími silami a silami působící 

na trn. 

Bylo nasimulováno celkem 25 simulací. Každá simulace i přes to, že byla řešena jako sy-

metrická, tak trvala přibližně 96 hodin výpočetního času. Zdokumentováno je v diplomové 

práci devět simulací, které sloužily ke zhodnocení správnosti odhadu daných parametrů. 

Výsledné nastavení, které nejlépe odpovídá tvaru reálně vyválcované trubky je uvedeno 

v kapitole 9.1. Podle dostupných informací je trubka někdy při výstupu z kalibru 

v kontaktu s trnovou tyčí, během výstupu způsobuje na boku trnové tyče opotřebení. Trno-

vá tyč kromě stavění trnu zaručuje i nezdeformování konce trubky do elipsy. Byly zkouše-

ny i simulace bez trnové tyče, trubky z takto nastavených simulací měly téměř uzavřený 

konec. Trubka je při pootočení do druhého úběru vracena vratnými válci. Je možné, že 

vratné válce konec trubky lehce pozmění. To ztěžuje porovnání tvaru trubek se simulace-

mi. Na základě diskuse s technology tratě, by mělo být možné odskočením vratných válců 

v pravý čas, získat trubku po 1. úběru, která nebude mít vratnými válci zdeformovaný tvar. 

Jiné výzkumné zprávy uvádějí, že ke zdárnému nasimulování procesu porovnávají řadu 

dalších parametrů válcování, a to velikost krouticího momentu, který vyvozují válce, veli-



 

kost síly působící na trn a válcovací síly. Nedostatky své diplomové práce vidím právě 

v absenci výše naměřených hodnot. Tyto hodnoty jsou v praxi pouze výjimečně měřeny. 

Především při zavádění nového sortimentu. Mnou vyhodnocené parametry korelují pouze 

s tvarem vyválcované trubky. Hodnocení je spíše kvantitativního rázu. Byly změřeny zá-

kladní parametry trubky a to, tloušťka stěny a stažení vnitřního povrchu vůči vnějšímu. 

Byly vyexportovány řezy trubkami a jejich křivky byly zakótovány. 

Velmi důležitým parametrem je kromě jednotlivě zvolených koeficientů tření i jejich vzá-

jemný poměr. 

Byla provedena i simulace, která by se dala považovat za provozní (ideální) vzor. Tato 

simulace je se sníženými koeficienty tření, které stále vedou k odválcování. Takto zvolené 

koeficienty tření vedou ke snížení ovality a míry zvlnění. 

Diplomová práce se nezabývala provozními doporučeními nebo optimalizací, ale správnos-

tí nastavení parametrů vstupujících do procesů tváření. V případě navazující práce např. 

optimalizace kalibrace apod. doporučuji zjistit chybějící energosilové parametry. 
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m.s
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