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Abstrakt 
 

V diplomové práci je provedena matematická simulace tažení půlkulatého drátu z 

nízkouhlíkové oceli pomocí metody konečných prvků. Konkrétně se jedná o tažení drátu C9D 

kruhového průřezu o poloměru 6,5 mm na výsledný půlkulatý tvar o výšce H = 4,025 mm, 

šířce D = 5,8 mm a zaoblení r = 0,2 mm. Proces tažení se skládá ze dvou tahů. Tvar 

předtahového drátu je charakterizován svým zaoblením R, které usnadňuje zatečení materiálu 

při finálním tahu. Výrobky z takovéhoto drátu nacházejí uplatnění v automobilovém průmyslu, 

konkrétně v palubních deskách automobilů jako osy ovládacích knoflíků. Počítačová simulace 

tažení byla vypracována pomocí softwaru Forge 2009® francouzské společnosti Transvalor. 

K tvorbě modelů drátu a průvlaků používaných v programu Forge 2009® byl využit program 

Rhinoceros 3D. Celkem bylo vypracováno 15 variant tažení, které se zabývají studiem vlivu 

zaoblení R předtahového průvlaku a zaoblení r předtahového a finálního průvlaku na výsledné 

geometrické a termomechanické vlastnosti drátu.  
 

Klíčová slova: metoda konečných prvků, tažení drátu, profilový drát, matematická simulace 

 

Abstract 
 

The master thesis deals with mathematical modeling of drawing of low-carbon half-round 

wire using finite element method. Specifically, it covers drawing of hot rolled round wire 

C9D with the diameter of 6.5 mm to obtain a semicircular cross-section  with the height of 

H = 4.025 mm, width D = 5.8 mm and a rounding diameter of r = 0.2 mm. The drawing 

process consists of two passes. The shape of the wire after pre-drawing is characterized by the 

rounding diameter of R. It allows the material to flow more easily into small-diameter corners 

in the final pass.  These products find their application particularly in automotive industry as 

control button stems in dashboards. The computer simulation was carried out using the 

software package Forge 2009® developed by French Transvalor. Rhinoceros 3D was 

employed for developing the objects used in Forge 2009®. The total of 15 variants of drawing 

of the half-round wire were explored. Mathematical modeling was used for exploring the 

impact of the rounding diameter R of the pre-drawing die and rounding diameter r of the pre-

drawing and final die upon the final shape and thermomechanical properties of the wire. 
 

Key words: finite element method, drawing, shaped wire, numerical simulation 
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1 ÚVOD 

Výrobky z taženého drátu jsou v současné době velice žádaným produktem téměř 

v každém odvětví průmyslu. Je to dáno značnou variabilitou jak použití drátu, tak i výrobků 

z něj. Mezi největší odběratele v průmyslu patří zejména automobilový, stavební a 

strojírenský průmysl, stejně tak jako energetika a zemědělství. Nedílnou součástí jsou i menší 

odvětví, např.: nábytkářský průmysl, doprava, těžba nerostů, sdělovací technika a mnohé další. 

Mnohotvárnost použití drátu a rozsáhlá modifikace jeho vlastností tedy dovoluje splnit 

přesně dané požadavky odběratele. Proto se v dnešní době věnuje nemalá pozornost rozvoji 

procesu tažení a tažírenským technologiím. Tento fakt je navíc umocněn potřebou dodávat 

zákazníkům stále jakostnější zboží vzhledem ke složité situaci na současném trhu. Firmy, 

v současné době především z asijských oblastí, se postupně dostávají na evropský trh a 

vytlačují domácí dodavatele. Nárůst je prozatím brzděn často nedostačující kvalitou, nicméně 

tento parametr kompenzují nízkou cenou. Avšak i jakost výrobků bude bezesporu v budoucnu 

stoupat a tak samo bude růst podíl na trhu. Jednou z možností, jak si udržet pozici, je již 

zmíněný technologický náskok. Existuje celá řada způsobů a postupů, jak zefektivnit proces 

výroby. Jednou z možností, která by se dala využít při výrobě drátu je matematická simulace, 

konkrétně metoda konečných prvků. S její pomocí můžeme predikovat výsledné vlastnosti 

drátu, což umožňuje v některých případech upustit od často používané metody „pokus-omyl“, 

která většinou s sebou nese zvýšené výrobní náklady. Metoda konečných prvků (z angl. Finite 

Element Method – FEM) představuje moderní, vysoce efektivní numerickou metodu pro 

řešení technických a vědeckých úloh. V současnosti je považována za jednu z nejúčinnějších 

přibližných metod pro řešení problémů popsaných pomocí diferenciálních rovnic. Vývoj 

směrem k osobním počítačům a CAD systémům ještě zvýšil význam této metody, která je 

dnes začleňována do CAD systémů a tvoří jeden ze základních bloků moderního 

počítačového navrhování. [1, 2] 

V této práci bych se tedy chtěl zaměřit na problematiku využití MKP v procesu tváření 

a s její pomocí navrhnout optimální tvar průvlakové sady pro tažení půlkulatého ocelového 

drátu. 
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2 ŽDB GROUP 

2.1 Profil společnosti 

Společnost ŽDB GROUP má vice než 125-letou tradici a své aktivity diverzifikovány 

do tří základních pilířů, a to drátovenství, slévárenství a hutnictví. Podnik je rozdělen do 

několika závodů, konkrétně jsou to závody VIADRUS, Válcovna, ocelárna a recyklace, 

Drátovna, Ocelové kordy, Lanárna, Pérovna a průvlakárna, Služby, Kovové tkaniny Kamenná 

a dceřiná společnost AZ FIN servis s.r.o.  

Závod  Drátovna  je  významnou  divizí v rámci společnosti ŽDB GROUP, a.s.,  která  

zastřešuje čtyři  výrobní  jednotky – tažírna nepatentovaného drátu  (nízký uhlík),  tažírna 

patentovaného drátu  (vysoký uhlík),  ocelové  kordy  a  lanárna. 

Výroba vysokouhlíkových a nízkouhlíkatých drátů se řadí svým objemem produkce k 

předním v České republice a také patří i mezi největší producenty ve střední Evropě. Výroba 

těchto drátů má více než stoletou tradici. Výrobky společnosti ŽDB nacházejí uplatnění v řadě 

oborů, např.: automobilový průmysl, nábytkářský průmysl, doprava, těžba nerostů, 

zemědělství, stavební průmysl a strojírenství. Významnou předností závodu je jeho flexibilita, 

tj. schopnost rychlého reagování na měnící se požadavky zákazníků, s níž se prosazuje na 

tuzemském i zahraničním trhu. Podíl vývozu výrobků je větší než 70%. Velká část vývozu je 

směřována na náročné trhy EU. Cílem závodu je vyrábět vysoce kvalitní výrobky pro náročné 

zákazníky. Jsou držitelem certifikátu dle normy EN ISO 9001:2008 a ISO / TS 16949:2009 

pro oblast nepatentovaných drátů. 

Výrobní jednotka lanárna je největším výrobcem ocelových lan v České republice. 

Lanárna byla založena v roce 1950 za účelem výroby těžních a důlních lan pro těžební 

průmysl, který je situován v blízkém okolí. V současné době je exportováno téměř 85 % lan. 

Cílem závodu je vyrábět vysoce kvalitní výrobky pro spokojené zákazníky. Výrobní jednotka 

lanárna proto již v roce 1994 aplikovala systém managementu kvality dle normy ISO 9001 a v 

roce 2003 pak EN ISO 9001:2000.  

Výrobní jednotka ocelové kordy je nejmladším výrobním závodem v rámci ŽDB 

GROUP a.s. První výrobky závodu spatřily světlo světa v roce 1976. V současnosti je závod 

zaměřen na výrobu ocelových výztužných prvků do pneumatik, vysokotlakých hadic a 

ploštěných drátů do bowdenových ovládacích systémů pro automobilový průmysl. Ve vazbě 

na výrobu s tepelně-chemickými hutními úpravami a množstvím obalových materiálů se snaží 
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management závodu řídit procesy k minimalizaci dopadů na životní prostředí. V roce 2010 

byla rozjeta moderní výrobní linka, která je srdcem výrobního procesu na této výrobní 

jednotce. [2,3] 

2.2 Výrobní program TND  

K nosným výrobkovým skupinám, které jsou jednotce TND vyráběny, patří: 

• dráty pro pěchování za studena pro výrobu šroubů a spojovacích součástí, 

• lesklé mokře tažené dráty pro nábytkářský průmysl. 

Mezi standardní sortiment výroby dále spadají: 

• svařovací dráty pro svařování v ochranné atmosféře, 

• profilové dráty, 

• tvrdé tažené ocelové dráty, 

• tvrdé tažené ocelové dráty v tyčích, 

• dráty pro výrobu rozptýlené výztuže do betonu, 

• kroucené dráty čtvercového průřezu, 

• poměděné dráty, 

• šicí dráty kruhového a plochého průřezu, 

• žíhané dráty, 

• dráty pro výrobu železničních pružných podložek. 



 - 6 - 

3 ZÁKLADY TEORIE A TECHNOLOGIE TAŽENÍ DRÁTŮ 

3.1 Základy teorie tažení drátů 

Tažení je takový technologický pochod tváření, při kterém protahujeme polotovar 

nejčastěji kruhového průřezu přes otvor v průvlaku. Výrobky se vyznačují vysokou 

rozměrovou přesností a jakostním povrchem. Při tažení se mění mechanické vlastnosti, 

zvyšuje se mez pevnosti, klesá plasticita. Plastická deformace při tažení drátu probíhá za 

takových teplot, při nichž tvářením vyvolané zpevnění drátu zůstává zachováno.Vznikající 

zpevnění má pak za následek protažení krystalů ve směru osy za vzniku vláknité struktury.  

Základním principem, který platí nejen při tažení drátů, je zákon o zachování objemu. 

Aby nedošlo k přetrhu drátu během procesu tažení, je nutno, aby na drátotazích byla dodržena 

rovnost objemů drátu procházejících průvlaky za jednotku času: 

nn LSLSLS ⋅==⋅=⋅ ...1100 , (1) 

případně 

nn vSvSvS ⋅==⋅=⋅ ...1100 , (2) 

kde S0, S1, Sn jsou průřezy drátu, L0, L1, Ln jsou délky drátu a v0, v1, vn jsou rychlosti drátu. 

Vlastním nástrojem deformace během tažení v průvlaku je pouze kuželová část průvlaku 

s vrcholovým úhlem 2α, viz obr. 1. Na kuželovém povrchu průvlaku délky l působí v pásmu 

deformace příčná síla Q, která je vyvolána působením vnější tahové síly F. Příčná síla působí 

vlivem tažného úhlu kužele a tření mezi povrchem drátu a pracovní části průvlaku ve vztahu 

k vertikální složce síly N pod úhlem α+ρ. 

 

Z trojúhelníku lze stanovit základní rovnici pro tahovou sílu: 

( )ρα +⋅= sinQF , (3) 

( )ρα +⋅= tgNF , (4) 

kde d0, d1 je vstupní a výstupní průměr, 2α úhel tažné části průvlaku, ρ třecí úhel, τ smykové 

napětí, σ střední talkové napětí, F tahová síla a Q je příčná síla. 
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Vzhledem k tomu, že se tažný úhel 2α pohybuje nejčastěji v rozmezí 10° až 20° a 

koeficient tření  = tgα dosahuje při dobrém mazání hodnoty pod 0,05 (ρ < 3°), dosahuje 

velikost příčné síly 4 až 7 násobku hodnoty tahové síly. [4,5]  

 

3.2 Rozdělení napětí v průvlaku 

Znalost stavu napjatosti při tažení v průvlaku a její matematická analýza má význam 

nejen pro výpočet tažných sil, ale i pro návrh a hodnocení technologického postupu 

samotného. Matematický rozbor je zkomplikován, neboť geometrická povaha pochodu a 

tangenciální napětí vyvolaná vnějším třením mají za následek, že se směry hlavních os 

napjatosti neshodují s geometrickými osami pásma deformace. Velké deformace materiálu při 

tažení jsou umožněny tím, že v pevném průvlaku je vyvolán tříosý stav napjatosti s tlakovými 

napětími v příčném směru. Tzn. že u kruhového výrobku je to všestranně radiální tlak. 

Dostatečně velký radiální tlak je podmínkou k vyvolání velkých plastických deformací a 

rozměrových změn drátu. Avšak největší hlavní napětí je tahové napětí v podélném směru 

vyvolané účinkem tažné síly. Tím ve schématu napjatosti převažují napětí tahová, což 

omezuje velikost plastické deformace v průvlaku. Při tažení za studena je další omezení 

způsobeno zpevněním kovu. [6]  

 

 

Obr. 1.  Rovnováha sil v průvlaku podle Siebla 
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3.2.1 Deformace 

Výchozí materiál je deformován v tažné části průvlaku, která přechází v krátkou 

kalibrační část, ve které dostává finální rozměry. Na povrchu drátu působí v pásmu deformace 

elementární normálové tlaky a elementární třecí síly. Tyto síly poté rozhodují o celkovém 

stavu napjatosti v pásmu deformace. 

 

 

Obr. 2.  Stav napjatosti a deformace během tažení drátu 

 

Normálové tlaky a třecí síly v kalibrační části jsou podstatně menší a tudíž nemají vliv 

na průběh deformace v deformačním pásmu. V libovolném bodě pásma deformace je tříosý 

stav napjatosti, který se vyznačuje tahovým napětím σ1, které je největší, radiálním tlakovým 

napětím σ2 a nejmenším napětím σ3, které působí v obvodovém směru a je tlakové. Tomuto 

tříosému stavu napjatosti poté odpovídá i tříosý stav hlavních deformací, jak je naznačeno na 

obr. 2. Intenzitu podélné deformace lze zkoumat v podélných osových řezech na deformaci 

kružnic, které znázorňují elementární částice kovu, viz obr. 3. Původní čtvercová síť, do níž 

jsou kružnice vepsány, se deformuje tak, že tyto kružnice se protahují v elipsy a síť samotná 

se zakřivuje. Hlavní osy kružnic, původně rovnoběžné s osou tažení a kolmé k této ose, mění 

v průběhu tažení svůj sklon vzhledem k této ose, s výjimkou elementů, které leží v ose tažení. 
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Obr. 3.  Tok materiálu v pásmu deformace 

 

Zkosení původně čtvercových obrazců sítě a zakřivování jejich stran, jakož i 

znázorněné deformace zakreslených kružnic je důkazem, že podélné deformace 

v jednotlivých příčných průřezech nejsou rozděleny rovnoměrně. Jde tedy o nehomogenní 

podélné deformace. Proto je možno intenzitu deformace v kterémkoli příčném průřezu pásma 

deformace vyjádřit jen formou diferenciálu této intenzity. 

 

Dle obr. 3 se pásmo deformace dělí na tři úseky: 

1) Na úsek o délce l1, zaujímající část drátu, která ještě nevstoupila do geometrického 

pásma deformace ld. Velikost a tvar tohoto úseku závisí na vstupním úhlu tažného 

kužele 2α, na vstupním průměru drátu, vnějším tření a na velikosti úběru. 

2) Na střední úsek o délce l2, který představuje podstatnou část délky pásma deformace. 

Zde nastává vlastní redukce průřezu drátu. Úsek l1 tedy představuje plynulý přechod 

deformační rychlosti mezi průřezem, kde ještě deformace nenastává a průřezem, kde 

je deformace vystaven celý průřez taženého drátu. 

3) Na úsek l3, zaujímající část objemu materiálu, který je v geometrickém pásmu 

deformace. V této části nastává vyrovnání rychlosti deformace v jednotlivých 

vláknech.  
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3.2.2 Napjatost 

Složitý průběh deformace v objemu tvářeného kovu v pásmu deformace souvisí 

s komplikovaným rozdělením a průběhem napětí v jednotlivých místech tohoto objemu. U 

tažené tyče kruhového průřezu lze uvažovat, že v jednotlivých příčných řezech pásma 

deformace je rozdělení podélných složek napětí σ1 monotónní, jak to potvrzují četné rozbory 

napjatosti ve zkušební tyči při zkoušce tahem. Avšak v jednotlivých příčných řezech nemají 

tyto složky stejnou velikost a charakter jejich průběhu se mění od vstupního průřezu pásma 

deformace k výstupnímu průřezu, viz obr. 4, což mj. závisí na geometrii průvlaku, především 

na kuželovitosti průvlaku a na poloměru zaokrouhlení přechodu kuželovité části do části 

válcovité.  

 

Obr. 4.  Průběh podélných napětí σ1 v příčných řezech délky pásma deformace ld 

 

Průběh radiálních a podélných napětí v pásmu deformace je znázorněn na obr. 5. 

Křivka 1 znázorňuje průběh napětí v osovém vláknu, křivka 2 v mezilehlém vláknu a křivka 3 

ve vláknu na povrchu drátu. Tlaková podélná napětí σ1 , vznikající v povrchových vláknech, 

jsou vyvolána brzdícím účinkem vnějšího tření. Směrem k ose se radiální napětí zmenšují, 

přičemž jejich průběh po délce pásma deformace je ve všech vrstvách stejný.  
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Obr. 5.  Průběh radiálních a podélných napětí v pásmu deformace  

 

Jen v úseku l1 pružné deformace se následkem této deformace projevují radiální 

tlaková napětí v osových vrstvách dříve, což je rovněž vysvětlitelné z průběhu radiálních 

pružných deformací přenášených mezi jednotlivými vrstvami kovu. Podélná napětí σ1 mají 

v jednotlivých vrstvách rozdílný průběh. V osové vrstvě je tato složka od počátku tahová a 

vzniká již v průřezu začínající pružné deformace. Avšak v povrchové vrstvě jsou nejdříve 

tlaková podélná napětí a teprve pak, v další části pásma deformace, přecházejí na napětí 

tahová. Ve vstupním průřezu se poté podélná napětí všech vrstev vyrovnají, ale ve výstupním 

průřezu jsou povrchové vrstvy vystaveny většímu tahovému napětí než osové vrstvy, což je 

v souladu s obr. 4. Na konci drátu po tažení tedy vzniká jakési „vybrání“ v osové části drátu, 

viz. obr. 6. [6-9]  

 

Obr. 6.  Vyhloubení vzniklé na konci taženého drátu v osové části 
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3.3 Tření v procesu tažení 

V procesu tažení drátů je tření neopominutelným parametrem. Poslední výzkumy 

uvádí, že až 50 % energie potřebné k tažení se spotřebuje na překonání třecích sil vznikajících 

mezi povrchem průvlaku a taženým drátem. Je tedy zřejmé, že v procesu tažení je tření 

nežádoucí jev a proto při zpracování drátu je snaha dosahovat jeho minimálních hodnot. [9] 

Při kluzném tření dvou pevných kovů vznikají dle Stribecka čtyři druhy tření (obr. 7): 

- Suché tření – Je charakterizováno vysokou hodnotou koeficientu tření. 

- Hraniční tření – Vzniká mezi dvěma kluznými plochami, mezi kterými je 

velice tenká vrstva maziva. Je charakteristické tím, že při vyšších relativních rychlostech 

třecích ploch výrazně snižuje koeficient tření. Hraniční tření vzniká především při velikém 

zatížení a relativní malé kluzné rychlosti. 

- Hydrodynamické tření – Vzniká při vysoké relativní kluzné rychlosti, při 

které nelze přesně stanovit závislost mezi koeficientem tření a relativní kluznou rychlostí. 

Tření vzniká působením vnitřního tření mazací vrstvy. U hydrodynamického tření roste 

koeficient tření v závislosti na relativní kluzné rychlosti jen velice pomalu. Kromě toho je 

velikost koeficientu tření výrazně závislá na středním tlakovém napětí maziva. Čím vyšší je 

plošný tlak, tím nižší je hodnota koeficientu tření. 

- Smíšené tření – Toto tření je definováno jako přechodná oblast mezi 

hraničním a hydrodynamickým třením. Tlak přenášející mazací film hydrodynamického tření 

je v důsledku vrcholů drsnosti povrchu třecích ploch přerušován. Smíšené tření vzniká 

především při malých relativních kluzných rychlostech a vysokých zatíženích při tenkých 

tekutých mazacích filmech anebo při nedostatečném přísunu maziv k třecím plochám. 

 

Viskozita maziva x relativní rychlost třecích ploch
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Obr. 7.  Stribeckova křivka 
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Tření při tažení se od kluzného tření liší. Při tažení drátu se plochy povrchů kovů 

zvětšují, kov se zpevňuje, specifické plošné tlaky jsou velice vysoké a povrchy se plasticky 

přetvářejí. S určitou spolehlivostí se dá říci, že při klasickém tažení dochází ke smíšenému 

tření. Rengav a Wistrach ve svých pracích potvrdili, že závislost koeficientu tření na tažné 

rychlosti vykazuje nejdříve známky hraničního tření a při vysokých rychlostech tažení 

přechod k tření hydrodynamickému. 

Během tažení drátu se tření, mazání a opotřebení rozlišuje na mazání za sucha a za 

mokra. Sklon k meznímu nebo hydrodynamickému tření (tedy případ mazání za sucha) je 

ovlivňován mnoha faktory. Mezi nejdůležitější se řadí množství maziva vtaženého drátem do 

průvlaku, reologické vlastnosti maziva, délka mazacího kužele, teplota v průvlaku a velikost 

specifického tlaku v otvoru průvlaku. Při tažení za mokra je pozornost orientována především 

na mezní tření a to z důvodu zajištění vysoké jakosti povrchu. [6] 

 

3.4 Zařízení k tažení drátu 

3.4.1 Drátotahy 

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

drátotahů. Dnes se s přihlédnutím k celkovému počtu tahů, hlavním konstrukčním znakům a 

celkovému uspořádání vyrábějí jednoduché a vícenásobné drátotahy. Vícenásobné drátotahy 

jsou v souladu se základními principy tažení rozděleny do čtyř skupin na: 

1. akumulační bezskluzové drátotahy, 

2. přímotažné bezskluzové drátotahy, 

3. bezskluzové drátotahy s bubny s klínovou drážkou, 

4. drátotahy pracující se skluzem. 
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Schéma základního dělení drátotahů pro tažení ocelového drátu je uvedeno na obr. 8. 

 

 

Obr. 8.   Základní schéma členění drátotahů 

 

Akumulační drátotahy (obr. 9a) pracují se zásobou drátu na bubnech přičemž 

jednotlivé tažné bubny jsou konstantního průměru a jejich otáčky se v závislosti na 

prodloužení drátu úměrně zvětšují. Drát je veden z jednoho taženého bubnu přes průvlak k 

následujícímu tažnému bubnu systémem rotujících kladek. Na každém tažném bubnu je 

dostatečná zásoba drátu k vyrovnání malých diferencí v rychlosti a aby se přitom drát 

nepřetrhl, navinuje se na předcházející tažný buben vždy více drátu než na buben následující. 

Dílčí úběry drátu proto musí být větší než dílčí úběry stroje a na jednotlivých tažných 

bubnech tak dochází při tažení k hromadění drátu. 

Přímotažné drátotahy (obr. 9b) mají poměr průtažné rychlosti drátu a obvodové 

rychlosti tažného bubnu roven 1. Tento vztah je zajištěn automatickou regulací otáček tažného 

bubnu. Na každém tažném bubnu musí být při tažení nejméně tolik závitů drátu, aby byla 

třením dosažena potřebná tažná síla. Ke zvýšení účinnosti chlazení jsou v současné době 

konstruovány tažné bubny pro větší počet závitů drátu. 

Drátotahy s kotouči a V drážkou (obr. 9c) patří k nejnovějším typům vícenásobných 

strojů pro tažení ocelového drátu bez skluzu za sucha. Tyto stroje využívají tahu drátu 

vyvozeného klínovou drážkou tvaru V na tažném kotouči a pracují bez zásoby drátu na 

kotouči. Toto koncepční řešení vytváří podmínky pro rychlé a snadné zatahování drátu, 

jednodušší vedení drátu strojem, tažení velikého rozsahu průměrů drátů, aplikaci přímého 
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vodního chlazení, vyloučení vzduchového chlazení, snížení hlučnosti, snadnější obsluhu a 

jednosměrné ohýbání drátu při tažení. 

Vícetahové drátotahy se skluzem (obr. 9d) pracují tak, že je drát veden mezi dvěma 

průvlaky přes tažné kotouče. Na tažném kotouči je drát 1 až 3 krát navinut. Třením, 

vznikajícím mezi drátem a povrchem tažného bubnu, se vyvozuje potřebná tažná síla. Drát 

probíhá průvlaky vzrůstající rychlostí, čehož se dosáhne obvykle stupňovitým uspořádáním 

kotoučů. Obvodová rychlost jednotlivých tažných kotoučů na sebe navazujících je volena tak, 

aby každý tažný kotouč mohl odvést více drátu, než může přijmout následující průvlak. 

Obvodová rychlost tažného kotouče mezi dvěma průvlaky přesahuje o 3 až 5 % rychlost drátu 

probíhajícího těmito průvlaky. Poměr rychlostí drátu k obvodové rychlosti kotouče je menší 

než 1, popř. roven 1 a nazývá se koeficientem skluzu. Procentuální vyjádření tohoto vztahu 

charakterizuje velikost skluzu. [6] 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obr. 9.   Principy vedení drátu na vybraných typech drátotahů   a) akumulační drátotah 
s převodem drátu horem   b) přímotažný drátotah se šikmými bubny   c) drátotah s kotouči a 

s V drážkou   d) drátotah pro tažení za morka s ponorem v kapalném mazivu 
 

3.4.2 Průvlaky 

Průvlak je základním nástrojem používaným v procesu tažení ocelového drátu. 

V průvlaku probíhá proces plastické deformace taženého drátu, která je vyvolána společným 

působením tlaku v průvlaku a tažné síly na drát vyvozené drátotahem. Průvlak je konstruován 

tak, aby u taženého materiálu zajistil požadovanou přesnost rozměrů, jakost povrchu, žádané 

mechanické vlastnosti a odpovídající strukturu drátu. Konstrukce průvlaků také ovlivňuje 

efektivnost procesu tažení a opotřebení průvlaků, a tím také ekonomiku výroby drátu. Průvlak 

a) 

c) d) 

b) 
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je poměrně drahý pracovní nástroj. Pro jeho výrobu jsou používány specifické suroviny, 

náročná technologie výroby a vyžaduje relativně pracné opracování. Průvlak tvoří dvě části – 

jádro a objímka. Specifikace průvlaků se zpravidla provádí podle materiálu jádra. 

 

Základní rozdělení průvlaků dle materiálu jádra je následující: 

- Průvlaky ze slinutých karbidů (tvrdokovové průvlaky) - TKP 

o Pokovované průvlaky ze slinutých karbidů 

- Diamantové průvlaky 

o Průvlaky z přírodních, monokrystalických diamantů - MKD 

o Průvlaky ze syntetických, polykrystalických diamantů – PKD 

- Průvlaky z jiných materiálů  

Srovnání vlastností průvlaků z jednotlivých materiálů lze vidět v tab.1. 

 

Tab. 1.  Základní vlastnosti průvlaků pro tažení drátu 

Vlastnosti Jednotka 
Diamant 
umělý 

Diamant 
přírodní 

Karbid wolframu 
s 6% Co 

Youngův modul pružnosti [MPa] 841 964 630 

Poissonova konstanta [ - ] 0,32 0,2 0,21 

Pevnost v tahu [MPa] 1290 2600 1800 

Pevnost v tlaku [MPa] 7610 8680 4500 

Tvrdost dle Knoopa [MPa] 50000 56000 - 102000 20000  
 

V současné době jsou pro tažení ocelového drátu ve většině případech využívány 

tvrdokovové průvlaky . Diamantové průvlaky jsou používány v procesech tažení drátů malých 

rozměrů, případně při tažení neželezných kovů či speciálních ocelových drátů.  

Na obr. 10 lze vidět schéma tvrdokovového průvlaku a jeho nejdůležitější charakteristiky. 

Otvor průvlaku se skládá ze čtyř na sebe navazujících částí: mazacího kužele h1, tažného 

kužele h2, kalibrační části h3 a výstupního kužele h4. Nejdůležitější částí průvlaku je tažný 

kužel, ve kterém probíhá vlastní plastická deformace. Tvar této části ovlivňuje zásadní měrou 

průběh deformace, rozložení napětí, potřebnou sílu tažení a mnohé další parametry.  

Průvlaky lze také rozdělit podle tvaru tažné části na již zmíněné průvlaky kuželové a 

průvlaky vyduté, radiální a sigmoidální, viz obr. 11.  
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Obr. 10.  Geometrie průvlaku 

 

V praxi nejvíce používané jsou průvlaky kuželové. Dalším možným rozdělením je podle 

otvoru průvlaku na průvlaky kruhové a profilové. Posledním možným rozdělením je podle 

způsobu tažení na průvlaky statické, rotační a rolkové.  

 

 

Obr. 11.  Řezy stěnami jednotlivých typů průvlaků   
a) sigmoidální b) kuželový c) vydutý d) radiální 

 

Délka tažné části průvlaku h2 by měla být o něco větší, než je délka pásma deformace. 

Doporučenou délku tažné části lze vypočítat ze vztahu: 

αtg2
3,12

⋅

−
⋅≅

kp DD
h , (5) 

kde Dk a Dp je výstupní a vstupní průměr drátu a tgα je tangenta úhlu tažné části. Není možno 

dopustit, aby plastická deformace probíhala v mazacím kuželu průvlaku. V opačném případě 
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by docházelo k nedostatečnému náběru maziva, což by mělo za následek zhoršení podmínek 

tváření. Délku mazacího kužele h1 lze stanovit ze vztahu: 

( ) kDh ⋅−= 6,01,01  (6) 

Úhel mazacího kužele se při tažní za sucha pohybuje okolo 5α, v případě tažení za mokra je 

úhel cca 8α. 

Kalibrační část průvlaku slouží k získání konečného tvaru a rozměrů taženého drátu. 

Základními parametry kalibrační části jsou jeho obrys a délka. Délka kalibrační části h3 se 

zpravidla odvíjí od rozměrů drátu a dá se určit ze vztahu: 

( ) kDh ⋅−= 225,03  (7) 

Čím větší bude rozměr taženého drátu, tím menší bude součinitel. Délka kalibrující části 

ovlivňuje značnou měrou třecí síly v průvlaku. Čím delší bude, tím větší budou také třecí síly. 

Úkolem poslední části průvlaku, tedy výstupního kužele, je zajištění bezproblémového 

výstupu drátu z průvlaku, tedy zejména zabránit eventuálnímu poškození povrchu drátu. 

Délku výstupní části h4 je možno určit: 

( ) kDh ⋅−= 5,013,04  (8) 

Úhel výstupní části se zpravidla pohybuje v rozmezí od 4α do 6α. [6, 8, 10] 

 

3.4.3 Ostatní zařízení 

Mezi ostatní zařízení používanými při zpracování drátů tažením se řadí odvíjedla a 

navíjedla, hrotovací zařízení (slouží ke zmenšení počátečního průřezu drátu, aby jej bylo 

možno provléknout přes průvlak), zatahovací kleště (k zachycení a zatažení zahrotovaného 

konce drátu), průvlakové skříňky (zabraňují pohybu průvlaků, slouží také jako zásobník 

maziva), svářečky drátu, ruční jeřáby, rovnačky, … [6] 
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4 METODA KONEČNÝCH PRVKŮ 

4.1 Historie metody konečných prvků 

Moderní vývoj metody konečných prvků začal ve 40. letech 20. století prací 

Hernikoffa (1941) a McHenryho (1943), kteří rozdělili oblast pro výpočet napětí do mřížky. 

Později Courant ve své práci (1943) navrhnul rozdělit oblast do množství trojúhelníkových 

elementů. Práce však nebyly akceptované pro neexistenci prostředků pro řešení rozsáhlých 

soustav lineárních rovnic. V roce 1954 byla rovnice tuhosti poprvé popsána v maticovém 

tvaru (Argyris, Kelsey), což umožnilo její řečení na počítači. Výraz konečný prvek byl poprvé 

představen v práci Clougha (1960), který spojitou oblast rozdělil již pomocí trojúhelníkových 

a čtyřhranných elementů. Rozšíření diskretizace o další různé trojrozměrné prvky bylo 

představeno v pracích Martina (1961), Galaghera (1962) a Meloshe (1963).  

K velkému rozšíření metody došlo v roce 1956 ve výzkumném ústavu aeronautické a 

kosmické mechaniky v Ohiu, USA v rámci programu Apollo, konkrétně v oblasti vývoje 

konstrukce nosných raket. Během výzkumu se zjistilo, že za daný čas a za konkrétní sumu 

peněz (3 mld. dolarů) nelze pomocí experimentu úkol splnit. Proto začal vývoj takové 

numerické metody, která by výpočty pro projekty nosných raket zvládla. Tým byl veden 

právě prof. R. W. Cloughem a s ním spolupracovali zejména R. L. Melosh, H. C. Martin, J. L. 

Tocher a mnozí další. Výsledky tohoto výzkumu byly dále využívány při projekci letadel, 

ponorek a raket různých typů. Využití MKP ve vojenském sektoru měla za následek zároveň 

její zbrzdění vzhledem k tomu, že detaily metody byly po dlouhou dobu přísně utajovány před 

okolním světem. V civilním sektoru tedy došlo k výraznému rozvoji této metody později a to 

zejména na přelomu 70. let. [11, 12] 

 

4.2 Matematické modelování 

Mezi základní způsoby modelování se řadí modelování experimentální a teoretické. 

Oba přístupy však mají jisté nevýhody. Experimentální modelování není možno uskutečnit ve 

všech případech a teoretické modelování vyžaduje určité zjednodušující podmínky. 

Teoretické modelování se poté rozděluje na analytické řešení, které je se sice přesné, ale jde 

využít pouze u nejjednodušších úloh a řešení numerické, které využívá různé výpočetní 
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techniky. Tento způsob je pak označován jako matematické modelování. Schéma postupu 

matematického modelování je uveden na obr. 12.  

 

 

Obr. 12.  Postup při matematickém modelování 

 

Matematické model je zpravidla reprezentován diferenciálními rovnicemi. Jde o to 

definovat důležité veličiny a jejich vzájemné vazby. Obecně lze tyto vzájemné vazby pospat 

schématem, který je uveden na obr. 13. 

 

 

Obr. 13  Schéma vzájemných vazeb mezi veličinami matematického modelu 

 

Kde veličina u (z ang. unknown) je neznámá (posunutí, teplota, …), ε = du/dx je změna 

neznámé veličiny (deformace, teplotní gradient, …), τ = f(ε) je fyzikální vztah (Fourierův 

zákon, Hookův zákon, Hollomonova rovnice, …) a f představuje vnitřní zdroje ( deformační 

teplo, gravitační síla, …), přičemž platí dτ / dt = f. 

 Hledá se řešení Poissonovy rovnice: 

fu =∆− na  Ω  (9) 

s homogenní Dirichletovou okrajovou podmínkou: 

0=u na Ω∂ , (10) 
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kde Ω  je polyedrická oblast v ( )1≥uR N  s hranicí Ω∂ , ( )1≥uR N je N-rozměrný euklidovský 

prostor a 
2

2

2
1

2

...
dx

u

x

u
u

∂

∂
++

∂

∂
=∆  je Laplaceův operátor.  

Analytické řešení Poissonovy rovnice není obecně známo a proto se tedy řeší 

numericky za využití metody konečných prvků. [13] 

 

4.3 Termomechanická analýza v procesu tváření 

Hlavním cílem výzkumu a vývoje v průmyslu je optimalizace výrobních prostředků 

při výrobě daného produktu. Optimalizační kritéria mohou být různá, přičemž záleží zejména 

na požadavcích, které jsou na výsledný produkt kladeny. Obecně platí, že stanovení vhodných 

optimalizačních kritérií musí předcházet maximální porozumění výrobnímu procesu. V 

technologii tváření je rozhodující znalost deformačních mechanismů probíhajících v daném 

procesu tváření. Bez znalosti vlivu proměnných jako tření, materiálové vlastnosti, geometrie 

nástrojů na mechaniku procesu, je nemožné optimálně navrhnout tvar nástrojů a konfiguraci 

strojů, případně předvídat vznik defektů. Celý tento proces je shrnut na obr. 14. 

 

 

Obr. 14.  Procesní modelování ve tváření 

 

Pro dokonalý návrh, řízení a optimalizaci tvářecích procesů potřebujeme mít tedy 

informace o toku kovu, napětích a přestupu tepla, stejně jako technologické informace o 
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mazání, o způsobu ohřevu a ochlazování, o manipulaci s materiálem, o tvaru a zpracování 

nástrojů a o tvářecím zařízení. 

Důvodem proč analyzovat proces tváření je popsat mechaniku procesů plastické deformace 

s ohledem na následující body: 

• Nalézt kinematické vazby (tvar, rychlost, deformační rychlost, deformace mezi 

nedeformovanými částmi a polotovarem; tj. predikce toku kovu během tvářecí operace. 

Tento bod také zahrnuje predikci teploty a přestupu tepla, protože tyto proměnné mají 

velký vliv na místní podmínky toku kovu. 

• Nalézt limity tvařitelnosti nebo výrobnosti; tj. určit, zda je možno provést danou 

tvářecí operaci bez vzniku povrchových nebo vnitřních defektů (trhlin nebo přeložek). 

• Predikovat napětí, síly a energii potřebné k uskutečnění tvářecí operace. Tyto 

informace jsou nezbytné při návrhu nástrojů a pro výběr přiměřeného zařízení 

s adekvátní silovou a energetickou kapacitou. 

Celková analýza je tedy prostředkem, který nám umožní odhadnout jaký bude tok 

kovu, zda-li bude dosaženo požadovaného tvaru a jaké budou mechanické vlastnosti výrobku. 

Pro tvářecí problém lze tedy navrhnout obecné úrovně problému (tab.2).  

 

Tab. 2.  Úrovně problémů v procesu tváření 

 

 

1. úroveň - Výsledky znalostí první úrovně jsou nezbytné pro stanovení základních 

technických parametrů tvářecích strojů a provozů. Nejdůležitější je přesné stanovení 

geometrie tvářeného tělesa před a po deformaci, jeho hmotnosti, teplotního pole, 

požadované síly a z toho práce a výkonu.  

2. úroveň – Ke zjištění základních termomechanických veličin a jejich průběhů ve 

tvářeném tělese se využívá nejčastěji metoda konečných prvků. 
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3. úroveň – Její složitost je nejlépe znázorněna na vývojovém diagramu (obr. 15), kde 

jsou zachyceny základní vazby (plnými čarami) a další interakční děje (čerchovanými 

čarami). Lze vidět, že provázanost a složitost dějů je veliká. Každé jednotlivé 

problematice a ještě dalším dějům musí být věnována samostatná pozornost, avšak bez 

ztráty zřetele souvislého celku. Pokud budeme uvažovat i precipitační děje, tak se celá 

struktura ještě více komplikuje. [14] 

 

Obr. 15.  Diagram základních vazeb a interakčních dějů v 3. úrovni problému 

 

4.3.1 Model toku kovu 

K popsání mechaniky kontinua se využívá množství alternativních (ale ekvivalentních) 

rovnic. Rovnice kontinuity předpokládá zachování objemu a pole rychlostí musí splňovat 

rovnici: 

0)(. =+ vvvvd
i
v

ρ
ρ

dt

d
, (11) 

kde ρ je hustota v [kg.m-3] a v je vektor rychlostí [m.s-1]. 

Zároveň musí pro každý materiálový element platit Newtonův pohybový zákon. Tuto 

pohybovou rovnici se zahrnutím vnitřních dynamických (setrvačná síla) a statických vlivů a 

s vlivem gravitační síly můžeme zapsat jako: 

gggg⋅+=⋅ ργρ )(d
i
v

, (12)   

kde  








∂

∂
=
t
xxxx

v  je rychlost  
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γ  je zrychlení 

σσσσ    ↔ [σ ] = 

333231

232221

131211

σσσ

σσσ

σσσ

 je tensor napětí [Pa], 

σ11 = σ1, 

σ12 = τ12     atd. 

Směrový vektor je: 

( )t,XXXXxxxx χ= , (13) 

kde každý element materiálu je popsán jeho pozicí X v čase t0 a jeho současná pozice je dána 

časem t a souřadnicí x. 

Vektor posunutí je pak: 

( ) ( ) XXXXXXXXxxxxXXXXUUUU −= tt ,, , (14) 

kde X představuje pozici elementu materiálu v předcházejícím časovém kroku, která je 

považována jako infinitezimálně malá od současné pozice elementu materiálu x. [15, 16] 

Pokud vezmeme v potaz pouze statickou rovnováhu a zanedbáme gravitační sílu, která 

je mnohem menší než ostatní síly, pak dostaneme zjednodušený tvar rovnice: 

0)( =d
i
v

, (15) 

kterou lze také vyjádřit jako: 
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4.3.2 Model přestupu tepla 

Povrchové podmínky odrážejí vzájemné tepelné působení mezi okolním prostředím a 

povrchem tělesa. Nejčastěji se rozlišují čtyři druhy povrchových podmínek. 

Povrchová podmínka I. druhu (Dirichletova) udává rozložení teploty tP na povrchu P 

tělesa jako funkci souřadnic a času 

( )tzyxftP ,,,= , (17) 

kde tP je teplota povrchu, x, y, z jsou souřadnice a t je čas. 

Povrchová podmínka II. druhu (Neumannova) popisuje rozložení hustoty tepelného 

toku q na povrchu P tělesa jako funkci souřadnic a času. 

( )tzyxfq ,,,=  (18) 

V souladu s prvním Fourierovým zákonem 

Pn

t
gradtq 









∂

∂
⋅−=⋅−= λλ , (19) 

kde q je hustota tepelného toku, λ součinitel tepelné vodivosti, x, y, z jsou souřadnice, n je 

normála povrchu P a t je čas. 

Povrchová podmínka III. druhu (Fourierova) se používá v případě, je-li zadána 

teplota okolního prostředí tok a součinitel přestupu tepla do okolí αc. Poté platí, že 

( )
P

okpc n

t
ttq 









∂

∂
⋅−=−⋅= λα  (20) 

Tento způsob zadání okrajové podmínky je v MKP programech nejběžnější.  

Povrchová podmínka IV. druhu předpokládá, že zkoumané těleso má dokonalý 

kontakt s dalším tělesem, takže jejich společné povrchy mají shodnou teplotu. Musí platit 

rovnost tepelných toků na rozhraní, tedy 

PP n

t

n

t









∂
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⋅−=
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∂
⋅− 2

2
1

1 λλ , (21) 

kde indexy 1, 2 označují první a druhé těleso. [17] 
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4.4 Základní charakteristika MKP 

MKP je numerická metoda pro získání přibližného řešení široké třídy inženýrských 

úloh, primárně vytvořená pro analýzu napětí v konstrukcích. Součástí výpočtu má býti 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 se nahrazuje odpovídající 

soustavou menších částí. Namísto řešení problému celého tělesa je problém formulován pro 

jeho jednotlivé části, v nichž jsou neznámé funkce (např. deformace, posunutí) přibližně 

popsány jen malým počtem parametrů ve zvolených uzlech. Dále se systematicky 

zkompletuje řešení pro celé těleso. 

V současnosti je MKP široce a podrobně rozpracovávaný vědní obor obsahující tyto části: 

1) Teoretická –formulace variačních principů, odvozování vztahů pro různé prvky atd. 

2) Matematická – problematika vhodných numerických metod, výběr algoritmů, důkazy 

existence a konvergence řešení, odhad chyb řešení atd. 

3) Počítačová  

a. Preprocessing - generování vstupních dat, grafické zobrazení členění, 

diskretizace oblasti, vstupní data, okrajové podmínky, zatížení, opravy a 

úpravy dat atd. 

b. Processing - výpočet matic prvků, sestavení matic celého systému, sestavení 

maticových rovnic a jejich řešení atd. 

c. Postprocessing - výpočty závislých parametrů, výstupní soubory, grafické 

znázornění výsledků, výstupy výsledků na periferie atd. 

4) Inženýrsko problémová - využití možnosti MKP pro konkrétní inženýrské úlohy tj. 

dělení tělesa na prvky, výběr typu prvku, výběr vhodného prvku pro danou úlohu, 

zadání potřebných vstupních údajů, volba forem výstupů atd. [18, 19] 



 - 27 - 

4.5 Diskretizace modelu 

Ve většině případů potřebujeme nalézt takové proměnné, jako jsou např. posunutí, 

napětí, teplota, tlak a rychlost, které jsou funkcí souřadnic x, y, z. V případě přechodných či 

nestálých úloh jsou však tyto veličiny funkcí nejen souřadnic x, y, z, ale také času t. 

Geometrie problému je velice často nepravidelná. Prvním krokem v analýze metodou 

konečných prvků je diskretizace oblasti do menších pravidelných podoblastí, známých jako 

elementy. Existuje řada metod, které se dají pro tuto operaci využít. Různé metody rozdělení 

oblasti znamenají různě velké výpočtové časy a často vedou k rozdílným výsledkům.  

4.5.1 Základní tvary elementů 

Tvar, velikost i počet elementů je třeba pečlivě vybírat tak, aby původní oblast byla 

rozdělena co nejlépe, tzn. aby nasíťovaná oblast byla co nejpodobnější originálnímu modelu. 

Často se tvar elementu odvíjí od geometrie síťované oblasti. Jestliže geometrie, materiálové 

vlastnosti a výsledné proměnné jsou mohou být popsány jedinou souřadnicí, pak lze použít 

tyčové prvky (obr. 16a). Těchto elementů lze využít například při modelování distribuce 

teploty v tyči nebo modelování deformace tyče při osovém zatížení. I když tyto prvky mají 

určitý příčný průřez, často jsou schematicky značeny pouze jako úsečky (obr. 16b). 

 

 

Obr. 16.  a) tyčový prvek  b) schematické značení tyčového prvku 

 

V případě, že konfigurace a další vlastnosti řešeného problému lze pospat dvěma 

nezávislými souřadnicemi, pak lze využít 2D elementů (obr. 17). Základním užívaným 

prvkem ve 2D analýze je zpravidla trojúhelníkový prvek. 
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Obr. 17.  Různé typy prvků pro tvorbu 2D sítě 

  

Čtyřstranný prvek (a z něj odvozený prvek čtvercový nebo rovnoběžník) může být 

sestrojen ze dvou či čtyř trojúhelníkových prvků, tak jak ukazuje obr. 18. V některých 

případech je využití čtyřstranných prvků výhodnější. 

 

 

Obr. 18.  Čtyřstranný prvek složený ze dvou či čtyř trojúhelníků 

 

V případě, že vlastnosti jsou funkcí tří souřadnic, pak je nutno využít 3D prvky 

(obr. 19). Základním prvkem 3D sítě je zpravidla čtyřstěn. V některých případech lze použít 

šestistěn složený z pěti trojbokých jehlanů. 

 

 

Obr. 19.  Různé druhy trojrozměrných prvků 
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4.5.2 Velikost elementů 

Velikost elementů přímo ovlivňuje konvergenci řešení a proto musí být vybírána 

s rozvahou. Pokud je velikost elementů malá, pak je očekáváno přesnější řešení. Menší 

velikost však znamená navýšení výpočtového času. Proto se často využívá elementů 

rozdílných velikostí ve stejném objemu. V místech, kde je očekáván větší gradient proměnné 

se tedy použije jemnější nasíťování. 

4.5.3 Počet elementů 

Potřebný počet elementů k diskretizaci je spojen s požadovanou přesností, velikostí 

elementů a zahrnutým počtem stupňů volnosti. Více elementů zpravidla značí přesnější řešení, 

ale pro každý problém existuje určitý počet uzlů N0, nad kterým se již přesnost řešení 

nezvyšuje. Grafické znázornění je uvedeno na obr. 20. [20] 

 

 

Obr. 20.  Vliv zvyšování počtu elementů na přesnost řešení 
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5 STAV VYUŽITÍ MKP PŘI MODELOVÁNÍ TAŽENÍ DRÁTU 

Jedním z prvních, kteří využili matematického modelování při simulaci procesu tažení, 

byli Avitzur a Boer [21], kteří ve své práci provedli analýzu tažení čtvercového drátu pomocí 

metody horní hranice. Metodu také využil Prakash [22], který se zabýval tažením 

pravidelných mnohostěnů a Basily [23], který ve své práci představil řešení pro různé příčné 

průřezy vstupu a výstupu. Tato metoda však neumožňovala stanovit rozložení vnitřních napětí 

ani deformace během tažení, stanovovala pouze horní hranice zkoumaných veličin, což bylo 

využitelné např. pro dimenzování tažných stolic, ale nebylo to dostačující pro získání 

přesnějších výsledků. Tato skutečnost společně se stále  rostoucím výkonem počítačů byla 

důvodem k přechodu na modernější metodu konečných prvků. Simulací tažení profilových 

drátů pomocí metody konečných prvků se zabýval Kim [24] a Wang [25], kteří vypracovali 

analýzu tažení šestihranných, trojhranných, čtvercových a obdélníkových drátů z kulatého 

polotovaru. Analýzu tažení čtvercového drátu a čtvercového drátu krouceného provedli také 

Knap [10] a Suliga [26]. Porovnání analytického řešení a řešení pomocí metody konečných 

prvků pro studium tažení drátu provedl ve své práci Luis [27].  

V současné době spolu s rostoucími možnostmi programů určeným k matematickému 

modelování se metoda konečných prvků využívá i k jiným typům úloh, např. studiu 

deformace lamel perlitu během tažení vysokouhlíkových ocelí [28], studiu vlivu stárnutí [29], 

vlivu vměstků na tvařitelnost [30, 31] a mnoha dalším.  

Jak lze vidět z výše uvedeného, možnosti využití matematického modelování při 

tažení profilových drátů jsou velice rozsáhlé. To by mělo mít za následek vývoj nových 

simulačních programů a s tím i další rozvoj použití této metody nejen při tažení profilového 

drátu, ale i v celém procesu tváření materiálu. 
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6 POPIS SOFTWARU POUŽITÉHO K SIMULACI 

6.1 Rhinoceros 3D 

Rhinoceros 3D se řadí do skupiny CAD (Computer Aided Design) softwaru. Jeho 

výhodou je jednoduchá obsluha a nízké hardwarové nároky v porovnání s jeho užitnými 

hodnotami. Program Rhinoceros dokáže vytvářet, editovat, analyzovat, dokumentovat, 

referovat, animovat a převádět NURBS křivky, plochy, tělesa a polygonové sítě. 

NURBS, z angl. NonUniform Racional B-Splines, je matematická reprezentace 3D geometrie, 

která umožňuje popsat jakýkoli tvar od jednoduché 2D čáry až po nejsložitější 3D plochy a 

tělesa organických tvarů. Díky jejich flexibilitě a přesnosti lze používat NURBS modely 

v libovolném procesu od ilustrace po animaci nebo výrobu. [32] 

 

6.2 Forge 2009 

Forge 2009 je počítačový program sloužící k simulaci tváření 3D a 2D objektů za tepla 

i za studena a pracující na základě metody konečných prvků. Tento program je primárně 

určen k simulaci kování, avšak pozdější verze programu umožňují simulaci i dalších tvářecích 

operací , jako např. válcování kroužků, ochlazování, protlačování, podélného válcování atd. 

Program pro své výpočty využívá v případě tváření za tepla tuhoplastický a 

tuhoviskoplastický model a v případě tváření za studena model elastoviskoplastický a 

elastoplastický. Model tuhoplastický a tuhoviskoplastický se zejména používají při tváření za 

tepla, tedy tam, kde lze zanedbat vliv elastické deformace. Viskoplastický model se řídí 

Norton-Hoffovým zákonem a zahrnuje do sebe vliv parametrů jako je např. deformační 

zpevňování, kontaktní podmínky a okolní teplota. Elastoplastický model najde využití 

především při tváření za studena, tedy v těch případech, kdy nelze zanedbat účinek 

elastických deformací. 

Metoda konečných prvků je využívána pro výpočet rovnovážných teplotních a mechanických 

rovnic v každém kroku simulace. Diskretizace objektů je provedena pomocí rozšířené metody 

(P1+/P1), která dělí prostorové útvary na čtyřhranné elementy a plošné útvary na elementy 

trojúhelníkové. Tato metoda zaručuje dokonale jemné nasíťování i velmi složitých objektů, 

což vede ke zpřesnění dosažených výsledků. [33] 
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7 CÍLE EXPERIMENTU 

Tato práce se zabývá zkoumáním procesu tažení půlkulatého drátu. Profilový drát na 

rozdíl od běžně tažených kruhových drátů nevykazuje symetrii ve všech směrech, tím pádem 

je průběh deformace a napětí při tažení značně zkomplikován. Tento fakt poté ovlivňuje další 

charakteristiky procesu tažení. Hlavním problémem ve společnosti ŽDB GROUP je dosažení 

optimálního tvaru. Dosáhnout zejména požadovaného zaoblení r u finálního drátu (viz 

obr. 19) je značně komplikované. Na tento parametr má vliv geometrie průvlaku a to 

především zaoblení předtahového průvlaku R.  

Vzhledem k tomu je v praxi obtížné stanovit optimální rozměry průvlaku. Vezmeme-li 

v potaz, že výroba průvlaku je finančně velice náročná (výroba 1 ks průvlaku se pohybuje 

v řádech tisíců), jeví se možnost predikce finální geometrie a finálních vlastností značně 

výhodná. V současné době se rozměry průvlakových sad stanovují na základě mnohaleté 

zkušenosti provozních technologů, ale i tak, než se dosáhne požadovaného tvaru finálního 

výrobku, je zpravidla vyrobeno několik průvlakových sad. Simulace pomocí metody 

konečných prvků by mohla výrazně snížit náklady na výrobu průvlaků. 

Cílem této práce by tedy mělo být za pomoci metody konečných prvků, konkrétně 

pomocí programu FORGE 2009, prozkoumat proces tažení půlkulatého drátu daných rozměrů. 

Výstupem práce by mělo být posouzení nejen geometrických aspektů tažení, ale také 

zhodnotit rozložení a velikost napětí, deformace, deformační rychlosti a normalizovaného 

Latham–Cockroftova kritéria v taženém půlkulatém drátu. Na základě výstupů ze simulace 

bych se měl pokusit zhodnotit stávající technologii tažení a potvrdit její správnost či případně 

navrhnout technologii novou. 
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8 POPIS EXPERIMENTU 

8.1 Popis stávající technologie tažení 

Celý proces matematického modelování tažení půlkulatého drátu je založen na 

skutečně využívané technologii tažení tohoto drátu ve společnosti ŽDB GROUP.  

Ve stávajících provozních podmínkách je půlkulatý ocelový drát vyráběn dvěma tahy 

na dvou různých drátotazích. Rozměry drátů po tažení lze vidět na obr. 21.   

 

 

Obr. 21.  Předtahový a finální rozměr drátu 

 

Rozměry předtahového drátu jsou: D = 6,2 mm, H = 4,8 mm, R = 11,525 mm, r není zadáno. 

Rozměry finálního drátu jsou: D = 5,8 mm, H = 4,025 mm, r = 0,2 mm. 

Vstupním materiálem je válcovaný ocelový drát jakosti C9D vyrobený ve společnosti 

Třinecké železárny a. s. o průměru 6,5 mm. Jeho chemické složení lze vidět v tab. 3. Mezi 

tažením drátu není zařazena žádná operace. Rychlost tažení u předtahového rozměru je 3 m.s-1 

a u finálního rozměru 0,8 m.s-1. 

 

Tab. 3.  Chemické složení oceli C9D 

Označení oceli Chemické složení [%] 

 C Mn Si 
P 

max. 
S 

max. 
Cr 

max. 
Ni 

max. 
Mo 

max. 
Cu 

max. 
Al 

max. 

C9D ≤0,10 0,60 ≤0,30 0,035 0,035 0,25 0,25 0,08 0,03 -  
 

Rozměry předtahového průvlaku: úhel tažné části 2α = 20 °, délka kalibrující části 

h3 = 2,5 mm, rádius v rozích r = 0,2 mm, poloměr zaoblení R = 11,525 mm. 

Rozměry finálního průvlaku: úhel tažné části 2α = 18 ° na kulaté straně a 22 ° na rovné 

straně, délka kalibrující části h3 = 2,5 mm, rádius v rozích r = 0,2 mm.  
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8.2 Vytvoření vstupního polotovaru  

Základním krokem pro numerickou simulaci je vytvoření vstupního polotovaru ve 

vhodném kreslícím programu. Forge 2009 sám o sobě umožňuje vytvoření jednoduchých 

geometrických útvarů přímo v preprocesoru, ovšem pro tvarovou náročnost průvlaku není 

tento způsob tvorby objektů vhodný. Pro zhotovení průvlaků a polotovaru jsem tedy zvolil 

CAD software Rinoceros 3D.  

Na základě znalosti konečného tvaru drátu jsem vyhotovil několik průvlaků rozdílné 

geometrie jak pro předtahový rozměr tak pro rozměr finální. Předtahový průvlak je specifický 

zejména svým zaoblením R (viz obr. 21), přičemž úhel tažného kužele je ve všech směrech 

stejný (obr. 22a). Finální průvlak oproti předtahovému nemá zaoblení R (obr. 21), avšak úhel 

tažného kužele se liší ve směru strany rovné a strany zaoblené, viz obr. 22b. 

 

 

Obr. 22.  Znázornění úhlů tažné části kužele  a) předtah  b) finální tah 

 

Model drátu vycházel také z geometrie finálního průvlaku, konkrétně z kalibrační části. 

Počáteční část drátu jsem upravil tak, aby šla provléct průvlakem. Pak postupně tato část 

přecházela do kruhového průřezu o poloměru 3,25 mm. Schematické naznačení modelu drátu 

lze vidět na obr. 23. 

 

 

Obr. 23.  Podélný a příčný řez drátem 
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Takto vytvořené modely průvlaků a drátu jsem uložil pod koncovkou stp, která je 

vhodná pro přenos modelů do programu Forge 2009. Na obr. 24 je zobrazena pracovní plocha 

programu Rhinoceros 3D s již vytvořeným modelem průvlaku a drátu. 

 

 

Obr. 24.  Pracovní prostředí programu Rhinoceros 3D 

 

8.3 Příprava pro výpočet v programu Forge 2009 

8.3.1 Import objektů a jejich diskretizace 

Dalším důležitým krokem pro bezproblémový průběh výpočtu je zadání vstupních 

podmínek v programu Forge 2009. Vzhledem k tomu, že Forge 20009 je software vyvinutý 

primárně za účelem simulace kování, nedisponuje modelem pro simulaci tažení drátů. 

Z tohoto důvodu jej bylo nutné nahradit modelem pro kování za studena označeného jako 

3DHotForging.tst a následně jej upravit. Model 3DHotForging v základu disponuje třemi 

objekty – spodním a horním kovadlem (LowerDie, UpperDie) a polotovarem (Billet). Pro 

potřebu simulace tažení drátu jsem jedno z kovadel odstranil. Zbylé objekty, tedy kovadlo a 

polotovar, poslouží k nahrání geometrie průvlaku a drátu.  
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Po nahrání geometrie objektů do Forge z Rhinocera si tyto nesou vlastní stp síť, která 

však není vhodná pro matematické modelování, viz obr. 25.  

 

 

Obr. 25.  Objekty s neupraveným síťovím pocházejícím z Rhinocera 

 

Tuto síť jsem se pokusil upravit tak, aby vyhovovala simulaci. Po provedení několika 

způsobů nastavení sítě jsem dospěl k určitému řešení, které jsem využíval dále. Konečné 

rozložení sítě drátu u předtahového rozměru po dokončeném nasíťování provedeném 

v programu Forge 2009 lze vidět na obr. 26.  

 

 

Obr. 26.  Konečnoprvková síť modelu drátu u předtahu 
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Rozložení sítě drátu při finálním tahu lze vidět na obr. 27. V tomto případě byla 

z důvodů úspory výpočtového času jemně nasíťována pouze přední a zadní část drátu přičemž 

střední část byla nasíťována hruběji. 

 

 
 

Obr. 27.  Konečnoprvková síť modelu drátu u finálního tahu 

 

Rozložení sítě průvlaku je zobrazeno na obr. 28.  

 

 

Obr. 28.  Konečnoprvková síť modelu průvlaku 

 

Hustota a distribuce velikosti prvků v jednotlivých modelech průvlaků a drátů, jak 

předtahových tak finálních, byla ve všech simulacích podobná. 

Z obr. 26, obr. 27 a obr. 28 lze vyčíst, že velikost sítě je proměnlivá. V těch místech 

objektů, které jsou tvarově složité jsem zvolil jemnější síť. Toto by mělo zajistit dosažení 
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přesnějších výsledků. Zvláště v místě zaoblení r je nutno zvolit dostatečně jemnou síť tak, aby 

došlo k dokonalému geometrickému popisu průřezu. Konkrétní velikosti jednotlivých částí 

sítě jsou následující: 

U předtahového modelu drátu jsem zvolil počáteční zmenšenou část o velikosti 1 (v 

této části nedochází k plastické deformaci, slouží pouze k uchycení drátu na rovině symetrie), 

vnitřní část drátu o velikosti 0,8, roh drátu o velikosti 0,1 (velká hustota sítě zvolena proto, 

aby došlo k dokonalému popisu výsledné geometrie taženého drátu, zejména zaoblení r), 

zbytek drátu měl velikost konečných prvků 0,3. Rozložení sítě u finálního modelu drátu bylo 

obdobné, ale do střední části byla přidána síť o velikosti 1. Tento krok výrazně snížil potřebný 

výpočtový čas. 

U průvlaku bylo rozdělení obdobné, tedy v místě zaoblení r jsem zvolil hodnotu 

velikosti sítě 0,1, v ostatních místech průvlaku, které přicházejí do kontaktu s drátem hodnotu 

0,3 a v místech, které v kontaktu s drátem během tažení nejsou, hodnotu 1. Toto rozložení sítě 

bylo shodné u všech modelů průvlaků.  

Celý proces tažení byl modelován jako symetrický proces. Na rozdíl od tažení 

kruhového průřezu, které má nekonečně mnoho rovin symetrie, má tažení půlkulatého drátu 

pouze jednu rovinu symetrie x-z. Důvodem pro rozdělení úlohy co možná největším počtem 

rovin symetrií je prostý – snížení výpočtového času. Vezmeme-li v potaz, že délka výpočtu se 

v závislosti na složitosti výpočtu může pohybovat v řádu několika hodin až dní, je snížení 

počtu elementů velice žádoucí. V případě tažení půlkulatého drátu byl model průvlaku 

nasíťován na cca 30 000 prvků a model drátu na cca 80 000 prvků. Výpočtový čas jedné 

simulace se v případě této práce pohyboval v rozmezí 7 až 16 hodin. 

8.3.2 Materiálové a fyzikální podmínky simulace 

Jako vstupní materiál pro numerickou simulaci byla vybrána ocel C4D/1.0300 

z databáze FPD Base (z angl. Forming Properties Database) ostravské společnosti ITA. Tato 

databáze je distribuována společně se softwarem Forge 2009. Jde o běžnou nízkouhlíkovou 

ocel. Deformační odpor oceli σ je dán Spittelovou rovnicí : 

( ) ( ) ( ) Tmmmm eeeme
e

m
eTTmA Tm ⋅⋅⋅⋅⋅+⋅








⋅⋅⋅⋅⋅= ⋅ 83529

7
4

1 exp1expexp &&σ  (22) 

kde A a mn jsou konstanty, konkrétně A = 701,7216629, m1 = -0,00124, m2 = 0,22701, 

m3 = 0,01026, m4 = 0,00196, m5 = 0, m6 = 0, m7 = 0, m8 = 0, m9 = 0. 
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Po dosazení nulových hodnot konstant m přechází tato rovnice do tvaru: 

( ) 32 4
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eTmA &⋅








⋅⋅⋅=σ  (23) 

Ocel byla vybrána na základě podobnosti s ocelí C9D. Srovnání chemického složení 

oceli C4D/1.0300 a oceli C9D je uvedeno v tab. 4. Obsah uhlíku u oceli C9D není přesně 

stanoven (pouze max. hodnota), nicméně tavby ocelí C9D běžně obsahují množství uhlíku o 

obsahu 0,05 – 0,07 %.  

 

Tab. 4.  Srovnání chemického složení oceli C9D a C4D/1.0300 

Označení oceli Chemické složení [%] 

 C Mn Si 
P 

max. 
S 

max. 
Cr 

max. 
Ni 

max. 
Mo 

max. 
Cu 

max. 
Al 

max. 

C9D ≤0,10 0,60 ≤0,30 0,035 0,035 0,25 0,25 0,08 0,03 - 

C4D/1.0300 0,06 0,45 0,30 0,035 0,035 0,20 0,25 0,05 0,30 0,01  

 

Dalšími podmínkami, které je třeba zadat do preprocesoru je přestup tepla do průvlaku, 

přestup tepla s okolím a koeficient tření. Tyto hodnoty byly vybrány na základě studia 

literatury [26, 33-35], která se také zabývá matematickou simulací tažení ocelového drátu. 

Teplota průvlaku a okolního prostředí (vzduch) byla 20 °C; součinitel tření dle Trescy 

m = 0,02; součinitel přestupu tepla mezi drátem a průvlakem α = 1 000 W.K-1.m-2; součinitel 

přestupu tepla mezi drátem a okolím αP = 10 W.K-1.m-2. Tyto vstupní podmínky byly ve 

všech provedených simulacích shodné. 

Jak jsem se již zmínil dříve, Forge 2009 nedisponuje modelem pro tažení drátů, proto 

byl upraven model pro simulaci kování za studena. Toto nastavení v základu vychází ze 

dvou pohybujících se kovadel, které deformují polotovar. Proces tažení vychází z deformace 

pohybujícího se drátu mezi statickým průvlakem (běžný proces tažení). V simulaci jsem však 

využil pohybujícího se kovadla (průvlaku) a celou soustavu jsem vytvořil jako pohyblivý 

průvlak – statický polotovar. To znamená, že model drátu je na jedné straně uchycen a 

průvlak se od tohoto místa uchycení pohybuje konstantní rychlostí. Tímto pohybem průvlaku 

dochází k deformaci polotovaru. Rychlost tažení (rychlost posuvu průvlaku) byla nastavena 

podle typu tahu. V případě předtahu byla rychlost nastavena na 3 000 mm.s-1 a v případě 

finálního tahu na 800 mm.s-1. Zároveň byla nastavena délka posuvu průvlaku v ose tažení a to 
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tak, aby byl drát deformován v celé jeho celé délce. Dálka posuvu byla u jednotlivých 

simulací různá vzhledem k různým průřezům předtahových rozměrů. K uchycení konce drátu 

jsem využil rovinu symetrie.  

 

Obr. 29.   Roviny symetrie při tažení půlkulatého drátu 

 

Jak už bylo řečeno, tažení tohoto konkrétního profilového drátu vykazuje jednu rovinu 

symetrie x-z. Tato rovina má za úkol zjednodušit úlohu a tím pádem snížit potřebný 

výpočtový čas. Do úlohy jsem přidal jednu rovinu symetrie navíc a to rovinu x-y, která 

sloužila k zamezení pohybu drátu. Tuto rovinu jsem uchytil na počátek zmenšeného průřezu. 

Umístění obou rovin symetrie je zachyceno na obr. 29.  

Tabulka 5 shrnuje počáteční a okrajové podmínky použité v simulacích. 

 

Tab. 5.   Počáteční a okrajové podmínky MKP simulace 

Rozměry průvlaku a drátu Okrajové podmínky 

Tření m = 0,02 

Rychlost předtahového průvlaku 0,8 m.s
-1

 Viz kapitola 8.1 + Příloha č. 1 

Rychlost finálního průvlaku 3 m.s
-1

 

Počáteční podmínky Přestup tepla do průvlaku α = 1000 W.K
-1

.m
-2

 

Teplota drátu T0 = 20 °C Přestup tepla do okolí αP = 10 W.K
-1

.m
-2

 

Teplota průvlaku TP = 20 °C Rovina symetrie (0 0 1)   (0 1 0) 

Teplota okolí Ta = 20 °C MKP formulace Elasto-plastická 
 

 



 - 41 - 

8.3.3 Zadání počítaných veličin 

Program Forge 2009 automaticky počítá standardní veličiny, jako jsou např. 

deformace, napětí, deformační rychlost, teplota a další. V případě, že potřebujeme dostat další 

výstupy, je nutné tuto skutečnost specifikovat ještě před samotným výpočtem. Mezi takovéto 

veličiny patří např. výpočet anizotropie, velikost zrna, difuze uhlíku, porosita, mikrotvrdost 

nebo lomová kritéria. Jednu z těchto veličin, konkrétně normalizované Latham-Cockroftovo 

kritérium, jsem tedy zadal pro výpočet. Obecně lomová kritéria udávají míru vyčerpání 

plasticity materiálu během tváření, kdy při dosažení kritické hodnoty dochází k lomovému 

porušení tvářeného materiálu. Kritéria tvárného lomu pak popisují veličinu mezní plasticity na 

principu hustoty plastické energie, tj. energie vztažené na jednotku objemu v místě lomu. To 

lze zapsat jako:  

∫
f

pd
ε

εσ
0

 (24) 

kde εf je deformace při lomu a σ = σ(ε) je napětí. Nicméně, napětí σ na rozdíl od maximálního 

napětí σ1, nezahrnuje změnu tvaru v podobě tvorby „krčku“. V tom případě by tedy krček 

neměl vliv na deformace při lomu, což je v rozporu s experimenty. Proto se nabízí využití 

kritéria, které zahrnuje vliv maximálního napětí. V případě této práce jsem tedy použil 

normalizované Latham-Cockroftovo kritérium (NLCK), které se počítá jako: 

p

ef
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σ
σ

ε
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0

1  (25) 

kde σ  je intenzita napětí, εf je deformace při lomu pε  je intenzita deformace a (σ1/σef) je 

bezrozměrný faktor koncentrace napětí zahrnující vliv maximálního napětí σ1. [36, 37, 38] 

8.3.4 Plán simulace 

V práci je provedeno matematické modelování tažení půlkulatého drátu. Byla 

provedena matematická simulace celkem 15 variant tažení tohoto drátu. V první části je 

studován vliv poloměru zaoblení R předtahového průvlaku na výsledné vlastnosti drátu. 

Druhá část se zabývá studiem vlivu zaoblení r finálního průvlaku na tyto vlastnosti. V třetí 

části je pak studován vliv zaoblení r předtahového i finálního průvlaku. Celkový pohled na 

simulované varianty lze nalézt v příloze č. 1.  
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9 ANALÝZA VÝSLEDKŮ 

9.1 Analýza vlivu poloměru zaoblení R  

V této části práce je provedena analýza vlivu zaoblení R předtahového průvlaku na 

výsledné vlastnosti drátu. Je zde srovnáno pět variant tažení skládající se z předtahu a tahu 

finálního. Předtahové průvlaky se vzájemně lišily velikostí zaoblení R. Geometrie finálních 

průvlaků byla u všech pěti variant stejná, viz příloha č. 1. 

 

9.1.1 Vliv poloměru zaoblení R na rozměry půlkulatého drátu 

Geometrie předtahu 

Ze získaných výsledků simulace lze vidět, že u předtahu nedochází během tažení ke 

kontaktu drátu a průvlaku v celém příčném průřezu. Materiál je v kontaktu s průvlakem 

v kruhové části a v místě zploštění R, ale nezatéká do zaoblení r. Z výsledků se dá soudit, že 

s rostoucím poloměrem R materiál zatéká do zaoblení r předtahového rozměru hůř. 

K nejlepšímu zatečení materiálu u předtahu došlo při simulaci tažení s R = 5,73 mm a 

k nejhoršímu při R = ∞ mm. Celkový pohled na rozměry drátu po předtahu pro všechny 

zkoušené varianty s rozdílným poloměrem R je uveden na obr. 30.  
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Obr. 30.   Rozměry drátu po předtahu 
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Znázornění míry zatečení materiálu do zaoblení r předtahového rozměru pro varianty 

R = 5,73 mm a R = ∞ mm je uvedeno na obr. 31. Detail zatečení materiálu během předtahu 

všech zkoušených variant je uveden v příloze č. 2.  

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

-1,6 -1,4 -1,2 -1 -0,8

x [mm]

y
 [

m
m

]

drát

průvlak

 

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

-1,6 -1,4 -1,2 -1 -0,8

x [mm]

y
 [

m
m

]

drát

průvlak

 

Obr. 31.   Srovnání míry zatečení materiálu u předtahu v závislosti na poloměru zaoblení R 
(a) R = 5,73mm       (b) R = ∞ mm  

 

Geometrie finálního tahu 

Situace při finálním tahu je podobná předtahu. Tendence materiálu zatéct do zaoblení 

r finálového průvlaku je dána velikostí zaoblení R předtahového rozměru, přičemž platí, že 

s rostoucí velikostí R u předtahu se zvyšuje míra zaplnění r finálového průvlaku, tedy 

výsledný půlkruhový drát má lepší geometrii. Toto místo (zaoblení r) je jedinou oblastí, kde 

lze pozorovat rozdíl mezi jednotlivými variantami. Srovnání míry zatečení materiálu do 

zaoblení r u finálového průvlaku pro jednotlivé varianty (R = 5,73 až ∞ mm) je uvedeno na 

obr. 32. 
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Obr. 32. Srovnání míry zatečení materiálu ve finálním tahu v závislosti na poloměru 
zaoblení R u předtahu 

a b 
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Na základě výstupů matematické simulace tažení půlkulatého drátu se dá říci, že 

lepších výsledků z hlediska finálních rozměrů půlkulatého drátu lze dosáhnout při tažení s co 

největším poloměrem zaoblení R předtahového průvlaku. Míra zatečení materiálu byla 

vyjádřena jako vzdálenost volného prostoru mezi povrchem průvlaku a povrchem drátu x, viz 

obr. 33. Jednotlivé vzdálenosti x jsou pak shrnuty v tab. 6.  

 

 
Obr. 33.   Znázornění místa měření pro 

určení míry zaplnění x   
 

 Tab. 6.   Míra zaplnění x finálního průvlaku 
pro jednotlivé varianty 

 

Varianta x [mm] 

R = 5,73 mm 0,036 

R = 7,54 mm 0,028 

R = 11,525 mm 0,018 

R = 18,28 mm 0,015 

R = ∞ mm 0,012 

 
 

 

Grafické znázornění vlivu poloměru zaoblení předtahového průvlaku R na míru 

zatečení (vzdálenost mezi povrchem finálního průvlaku a drátu x) lze pak vidět na obr. 34. 
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Obr. 34.   Srovnání míry zatečení materiálu x v závislosti na velikosti zaoblení R 
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9.1.2 Vliv poloměru zaoblení R na velikost a distribuci intenzity deformace  

Výsledky simulace tažení půlkulatého drátu ukázaly, že deformační pole takovéhoto 

výrobku je značně nerovnoměrné. Intenzita deformace se koncentrovala v případě předtahu na 

straně zploštění nalevo od osy symetrie. Na obr. 35 je zachyceno rozdělení intenzity 

deformace po příčném a podélném průřezu drátu po předtahu pro variantu R = 11,525 mm. 

Ostatní varianty jsou vyobrazeny v příloze č. 3 až 12. 

 

  

 

 

 

 

Obr. 35.   Distribuce intenzity deformace v příčném a podélném  průřezu drátu po předtahu 
pro variantu R = 11,525 mm 

 

V případě finálního tahu se pozice maxima intenzity deformace posouvala zároveň 

s rostoucím poloměrem předtahového průvlaku R od roviny symetrie směrem k zaoblení r. 

V případě poloměru zaoblení předtahu R = ∞ mm bylo maximum přímo v zaoblení r finálního 

drátu, viz obr. 36. 

 

    

Obr. 36.   Distribuce intenzity deformace v příčném řezu pro variantu 
 R = 5,73 mm (a)            R = ∞ mm (b)  

a b 
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V obou případech za zvýšením intenzity deformace stojí smyková deformace. 

Srovnání jednotlivých variant z pohledu maxima intenzity deformace je uvedeno na obr. 37. 

Největšího maxima intenzity deformace bylo dosaženo u varianty s poloměrem zaoblení        

R = ∞ mm, nejmenší pak s R = 5,73 mm.  

 

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

předtah finální tah

a
k

u
m

u
lo

v
a

n
á
 i

n
te

n
z
it

a
 d

e
fo

rm
a

c
e

 [
-]

R 5,73

R 7,54

R 11,525

R 18,28

R ∞

 

Obr. 37.   Graf závislosti maximální intenzity deformace na poloměru zaoblení R 

 

9.1.3 Vliv poloměru zaoblení R na velikost a distribuci podélného napětí  

Rozložení podélného napětí v příčném průřezu drátu po předtahu stejně tak jako po 

tahu finálním je nerovnoměrné. Podélné napětí přechází z tahových napětí na povrchu až po 

tlaková napětí ve středu drátu.  

Maximum podélného napětí je v případě předtahu umístěno především do zaoblení r, 

ale vyšší hodnoty lze také nalézt v povrchových vrstvách. V případě tahu finálního se již dá 

říci, že maximum se nachází pouze v zaoblení r či jeho blízkém okolí.   

Na obr. 38 je zobrazena distribuce podélného napětí v příčném řezu po předtahovém a 

finálním tažení varianty R = 11,525 mm.  
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Obr. 38.   Rozdělení  podélného napětí  v příčném řezu pro variantu R = 11,525 mm po 
předtahu (a)    finálním tahu (b) 

 

Výsledky simulace naznačují, že maxima podélného napětí σl v případě předtahu 

klesají v závislosti na zvětšujícím se zaoblení R. Nejnižších maxim σl bylo dosaženo při 

R = ∞ mm, nejvyšších pak pro R = 5,73 mm. Situace je však zcela opačná ve finálním tahu. 

Pro variantu R = ∞ mm po finálním tažení je hodnota maximálního podélného napětí nejvyšší, 

pro R = 5,73 mm je druhá nejnižší. Minima podélného napětí ve finálním tahu vykázala nárůst 

a jejich hodnoty byly po finálním zhruba srovnatelné u všech variant. Závislost maximálního 

a minimálního podélného napětí na poloměru zaoblení R je uvedena na obr. 39.  
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Obr. 39.   Graf závislosti maximálního (a) a minimálního (b) podélného napětí na poloměru 
zaoblení R   
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9.1.4 Vliv poloměru zaoblení R na velikost a distribuci NLC kritéria  

Distribuce normalizovaného Latham-Cockroftova kritéria je také nerovnoměrná. 

Maxima tohoto kritéria se jak u předtahu tak u finálního drátu vyskytují v oblasti zaoblení r. 

Obr. 40 zachycuje rozdělení NLC kritéria v příčném průřezu drátem po předtahovém a 

finálním tažení pro variantu R = 11,525 mm. 

 

   

 

 

Obr. 40.   Rozdělení normalizovaného Latham-Cockroftova kritéria  v příčném řezu pro 
variantu R = 11,525 mm po předtahu (a)    finálním tahu (b)  

 

Získané hodnoty normalizovaného Latham-Cockroftova kritéria pro jednotlivé 

varianty však nekorespondují s výsledky maximálních hodnot podélného napětí. Dle výsledků 

pravděpodobnost vzniku trhliny (maximum NLC kritéria) u předtahu roste zároveň 

s rostoucím poloměrem zaoblení R (obr. 41). Ve finálním tahu se tento trend otočí a 

nejvyšších hodnot je dosaženo pro variantu R = 5,73 mm. Navíc ostatní hodnoty 

(R = 5,73 mm až R = 18,28 mm) NLCK u finálního tahu jsou vyšší než byla nejvyšší hodnota 

NLCK u předtahu R = ∞ mm. Důvodem pro takovýto trend může být skutečnost, že NLC 

kritérium v sobě zahrnuje celou napěťově-deformační historii tváření v daném průchodu. 

b 
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Obr. 41.   Graf závislosti normalizovaného Latham-Cockroftova kritéria na poloměru 
zaoblení R   

 

9.1.5 Vliv poloměru zaoblení R na velikost a distribuci deformační rychlosti  

Deformační rychlost během tažení byla nejvyšší v těch místech drátu, ve kterých nic 

nebránilo volnému toku materiálu. Nejvyšší hodnoty se tedy nacházely v povrchových 

vrstvách vstupní a výstupní roviny drátu v tažné části průvlaku. Na obr. 42 je uvedeno 

rozdělení deformační rychlosti v příčném průřezu drátu v okamžiku výstupu z tažné části 

průvlaku a v objemu deformovaného drátu pro případ předtahu R = 11,525 mm.  

 

   

Obr. 42.   Rozdělení deformační rychlosti během tažení po příčném průřezu a v objemu drátu 
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Z obr. 42 vyplývá, že deformační rychlost byla největší v těch místech, kde probíhala 

intenzivní smyková deformace, tedy zejména v zaoblení r. V objemu drátu lze vidět během 

tažení „kříž“ deformační rychlosti, tedy jev, kdy se deformační rychlost koncentruje ve středu 

drátu. 

V případě finálního tahu byla situace podobná, avšak prostup deformační rychlosti do 

objemu drátu nebyl již tak znatelný jako v případě předtahu. 

Maximální hodnoty deformační rychlosti vykazovaly ve všech případech nárůst ve 

finálním tahu, ale ze získaných výsledků se nedá posoudit vliv poloměru R na její velikost 

(obr. 43).  
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Obr. 43.   Graf závislosti deformační rychlosti na poloměru zaoblení R 

 

9.1.6 Vliv hustoty sítě na přesnost řešení  

Tato kapitola sama o sobě neposkytuje žádné konkrétní informace o vlastnostech 

finálního drátu, avšak srovnává výstupy (ať již rozměry drátu či termomechanické veličiny) 

z hlediska jejich přesnosti v závislosti na velikosti prvků sítě. Jak bylo popsáno v teoretické 

části, hustota sítě může značně ovlivňovat výsledek. Vzhledem k tomu, že v práci (zejména 

v případě finálního modelu drátu) jsem použil nerovnoměrné rozdělení hustoty sítě, tak bych 

chtěl srovnat výstupy v těch částech drátu, které měly rozdílnou hustotu sítě. Na obr. 44 lze 
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vidět velikost a distribuci NLC kritéria v podélném řezu finálního drátu pro variantu 

R = 11,525 mm.  

 

  

Obr. 44.   Podélné rozdělení NLC kritéria po finálním tahu varianty R = 11,525 mm 

 

Z obr. 44 lze vyčíst, že zhruba v polovině modelu dochází ke změně v rozdělení NLC 

kritéria. Tato skutečnost je dána změnou velikosti prvků sítě modelu finálního drátu. Zatímco 

levá část měla jemnější síť, pravá byla nasíťována hruběji za účelem snížení výpočtového 

času (viz kap. 8.3.1). To má za následek ovlivnění nejen  termomechanických veličin, ale i 

výsledné geometrie půlkulatého drátu. Na obr. 45 je pak uvedeno srovnání distribuce NLC 

kritéria v jednotlivých příčných řezech finálního drátu varianty R = 11,525 mm v místech 

s rozdílnou velikostí prvků sítě. Lze vidět, že v případě příliš hrubé sítě nedochází 

k dostatečně přesnému popisu velikosti a distribuce NLC kritéria. 

 

    

Obr. 45.   Srovnání velikosti NCL kritéria finálního drátu  pro variantu R = 11,525 mm 
v závislosti na rozdílné velikosti prvků sítě      a) 0,1       b) 0,3       c) 1  

a b c 
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Podobný vliv, jako má hustota sítě na NLC kritérium, lze sledovat i u ostatních 

termomechanických veličin. 

Porovnání vlivu velikosti prvků sítě na výslednou geometrii půlkulatého drátu varianty 

R = 11,525 mm je zachyceno na obr. 46. Jsou zde porovnány tři varianty velikosti prvků sítě. 

První s velikostí prvků 0,1, druhá o velikosti 0,3 a třetí o velikosti 1.  Jde z něj jasně vidět, jak 

ovlivňuje velikost prvků sítě výsledný popis tvaru. Čím menší byla velikost prvků, tím lepší 

popis geometrie poskytla simulace. 
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Obr. 46.   Porovnání zatečení materiálu do zaoblení r finálního průvlaku varianty 
R = 11,525 mm v závislosti na rozdílné velikosti sítě 

 

Z výše uvedeného porovnání vyplývá, že je bezpodmínečně nutné pracovat pouze 

s těmi výstupy, které nejsou negativně ovlivněny hustotou zvolené sítě.  

 

9.2 Dílčí závěr 

Ze získaných výsledků simulace lze říci, že varianty s menším poloměrem (R = 5,73 a 

7,54 mm) mají nespornou výhodu v lepší homogenitě deformace v příčném průřezu finálního 

drátu. Ve většině případů mají také příznivější stav napjatosti než varianty s vyšším 

poloměrem zaoblení R. Jejich slabinou je však vysoká hodnota normalizovaného Latham-

Cockroftova kritéria v oblasti zaoblení r finálního drátu a horší rozměrová přesnost opět 

v oblasti zaoblení r. Je tedy třeba porovnat obě tyto vlastnosti finálního drátu a určit, která je 

důležitější. V případě, že bude zákazník vyžadovat zejména malou rozměrovou toleranci 
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finálního drátu, pak je řešením tažení drátu s co největším zaoblením R předtahového 

průvlaku. V případě, že by zákazník požadoval co nejlepší termomechanické vlastnosti (v této 

práci jsou představovány zejména homogenitou intenzity deformace a velikostí NLC kritéria), 

pak je složité navrhnout jednoznačně lepší variantu. Z pohledu homogenity deformace se 

vhodně jeví varianty s velkým poloměrem zaoblení R předtahového průvlaku, avšak 

z pohledu NLC kritéria jsou tyto varianty nejhorší. Jednou možností, jak by se dalo ovlivnit 

velikost a distribuci NLC kritéria je změna zaoblení r. Dá se předpokládat, že s rostoucím 

zaoblením r dojde k lepšímu zatečení materiálu a tím pádem k ovlivnění deformačně-

napěťových charakteristik, což by mělo vést ke změně ve velikosti (snížení) NLC kritéria.  

Takovýto zásah do rozměrů zaoblení finálního drátu je však třeba konzultovat se 

zákazníkem. Obecně se dá říci, že zákazník často vyžaduje určité vlastnosti výrobku, které 

jsou pro dodavatele obtížně splnitelné. Ve skutečnosti by požadavky zákazníka mohly být 

„volnější“ a tím pádem by dodavatel neměl takové problémy s výrobou. V praxi je tedy 

vhodné, když si konstruktér zákazníka a technolog dodavatele jasně stanoví, které aspekty 

výrobku nemohou být změněny (tedy jsou nutné pro bezproblémové zpracování takovéhoto 

výrobku) a které zaměněny být mohou (zákazník může takovýto produkt zpracovat bez potíží 

a zároveň dodavatel nemá problém jej vyrobit). V případě dohody je tedy možné změnit 

některé charakteristiky výrobku.  

Vzhledem k tomu, že z taženého půlkulatého drátu představeného v této práci se 

vyrábějí osy do ovládacích knoflíků na palubních deskách automobilů a tedy rozměry 

zaoblení r finálního drátu nemusí být tak striktním požadavkem zákazníka, je teoreticky 

možné upravit poloměr zaoblení r finálního drátu.  

V další části práce je tedy vypracována simulace tažení půlkulatého drátu s rozdílným 

poloměrem zaoblení r jak u předtahového tak i u finálního průvlaku.  
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9.3 Analýza vlivu poloměru zaoblení r 

9.3.1 Vliv velikosti zaoblení r finálního průvlaku na vlastnosti drátu 

V případě změny zaoblení r u a finálního průvlaku jsem se zaměřil na tři varianty 

poloměru zaoblení R předtahového průvlaku, konkrétně R = 5,73 mm (z důvodu homogenní 

deformace po příčném průřezu), R = 11,525 mm (v praxi používaná technologie tažení) a 

R = ∞ mm (nejnižší NLC kritérium), viz kap. 9.1. Pro každou z těchto variant jsem 

vypracoval simulaci tažení ve finálním průvlaku s poloměrem zaoblení r o rozměrech r = 0,3 

mm a r = 0,4 mm. Tyto byly poté porovnány s původní variantou tažení ve finálním průvlaku 

s r = 0,2 mm. 

 

9.3.1.1 Vliv poloměru zaoblení r na geometrii půlkulatého drátu 

Jak bylo řečeno v kapitole 9.2, měl by mít poloměr zaoblení r finálního průvlaku vliv 

na tvar finálního drátu. Srovnání tvaru drátu po tažení ve finálních průvlacích s rozdílným 

zaoblením r (0,3 a 0,4 mm) je uvedeno na obr. 47. Z obrázku jde jasně vidět, že materiál 

zatekl v obou případech do zaoblení r, tedy že drát je v kontaktu s průvlakem po celém 

příčném průřezu.  
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Obr. 47.   Zatečení materiálu do zaoblení r finálního průvlaku pro variantu R = 11,525 mm    
a) r = 0,3 mm     b) r = 0,4 mm 

 

 

a b 
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9.3.1.2 Vliv poloměru zaoblení r na termomechanické veličiny  

Poloměr zaoblení r finálního průvlaku ovlivnil především rozdělení podélného napětí 

a NLC kritéria, v menší míře pak i intenzitu deformace. Minima podélného napětí a 

deformační rychlost nebyla v tomto případě vyhodnocována.  

Míra ovlivnění intenzity deformace různými poloměry r (0,3 a 0,4 mm) oproti 

původnímu r = 0,2 mm byla minimální. Obr. 48 ukazuje rozdělení intenzity deformace 

v příčném průřezu drátu po tažení přes finální průvlak se zaoblením r = 0,3 mm a r = 0,4 mm 

pro variantu R = 11,525mm. Další varianty lze nalézt v příloze č. 13 a 14. 

 

    

Obr. 48.   Distribuce intenzity deformace po finálním tažení varianty R = 11,525 mm 
s poloměrem zaoblení   a) r = 0,3 mm     b) r = 0,4 mm 

 

Rozdělení intenzity deformace je podobné původní variantě se zaoblením r = 0,2 mm. 

Intenzita deformace se koncentruje v zaoblení r. Na obr. 49 je uvedeno grafické srovnání 

velikosti intenzity deformace v závislosti na poloměru zaoblení r finálního průvlaku pro 

zkoušené varianty. Lze vidět, že u předtahových poloměrů R = 5,73 a 11,525 mm se 

s rostoucím poloměrem zaoblení r zvyšuje maximální intenzita deformace. U předtahového 

poloměru R = ∞ mm došlo k poklesu intenzity deformace s rostoucím zaoblením r. Dá se říci, 

že největší rozdíl v hodnotě intenzity deformace byl mezi variantou s r = 0,2 a 0,3 mm. Další 

nárůst (pokles) intenzity deformace u varianty s r = 0,4 mm oproti již nebyl tak znatelný. 

Možným důvodem pro toto „ustálení“ hodnot by mohl být fakt, že k úplnému zaplnění 

průvlaku materiálem dojde mezi poloměry r = 0,2 až 0,3 mm. 
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Obr. 49.   Srovnání maximálních hodnot intenzity deformace v závislosti na poloměru 
zaoblení finálního průvlaku r 

 

Distribuce podélného napětí je opět podobná variantě se zaoblením r = 0,2 mm. 

Maxima lze po finálním tažení nalézt v místě zaoblení r. Distribuci podélného napětí pro 

variantu R = 11,525 mm lze vidět na obr. 50.  

 

    

Obr. 50.   Distribuce podélného napětí po finálním tažení varianty R = 11,525 mm 
s poloměrem zaoblení   a) r = 0,3 mm     b) r = 0,4 mm 

 

Maximální naměřené hodnoty podélného napětí jsem vynesl do grafu (obr. 51). Lze 

vidět, že získané trendy změny podélného napětí se pro různé varianty R lišily. V závislosti na 

zvětšujícím se zaoblení r finálního průvlaku rostly maxima podélného napětí u varianty R = ∞ 

mm. Trend byl opačný u varianty R = 5,73 mm, kde docházelo k poklesu spolu s rostoucím r. 

Pro variantu R = 11,525 mm byl trend nejednoznačný, při zvětšení poloměru r na 0,3 mm 

hodnota maximálního podélného napětí poklesla, vzápětí pro r = 0,4 mm však tato hodnota 

narostla na ještě vyšší hodnotu, než byla u varianty s r = 0,2 mm.  
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Obr. 51.   Srovnání maximálních hodnot podélného napětí v závislosti na poloměru zaoblení 
finálního průvlaku r 

 

Normalizované Latham-Cockroftovo kritérium již ukazuje jednoznačnější výsledky. 

Ve všech případech bylo maximum NLC kritéria opět v zaoblení r finálního drátu, viz obr. 52. 

 

    

Obr. 52.   Distribuce NLC kritéria po finálním tažení varianty R = 11,525 mm s poloměrem 
zaoblení   a) r = 0,3 mm          b) r = 0,4 mm 

 

Z grafického znázornění závislosti maximálních hodnot NLC kritéria na zaoblení r 

(obr. 53) lze vyčíst, že spolu s rostoucím poloměrem zaoblení r se snižovala hodnota tohoto 

kritéria. Největší pokles hodnot lze najít u varianty R = 5,73 mm, nejmenší pak u R = ∞ mm.  
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Obr. 53.   Srovnání maximálních hodnot NLC kritéria v závislosti na poloměru zaoblení 
finálního průvlaku r 

9.3.2 Dílčí závěr 

Na základě výsledků lze konstatovat, že materiál zcela zatekl ve všech modelovaných 

případech, takže mezi nimi nelze najít rozdíly ve výsledných rozměrech. Z tohoto hlediska 

jsou plně rovnocenné. Nejlepších výsledků co se týče termomechanických veličin, bylo 

dosaženo při tažení variant R = 11,525 mm a R = 5,73 mm. Varianta s menším zaoblením R se 

vyznačovala lepší homogenitou deformace v příčném průřezu drátu, avšak hodnota NLCK 

byla vyšší než u varianty s R = 11,525 mm. U varianty R = 11,525 mm byla situace opačná, 

tedy horší homogenita deformace, ale nižší hodnota NLC kritéria (rozdíl v hodnotách NLC 

kritéria mezi těmito variantami je pro r = 0,3 mm 4,7 %, a pro r = 0,4 mm 2,4 %). Vyloučit se 

dá varianta s R = ∞ mm, která se při tažení s většími r ukázala jako nevhodná. Homogenita 

deformace i hodnota NLC kritéria byla u této varianty oproti dvěma předchozím výrazně horší. 

Potvrdila se tedy domněnka z kap. 9.2 o vlivu zaoblení r finálního průvlaku na velikost NLC 

kritéria. Na základě výsledků se pak jeví jako nejvhodnější (velikost NLCK) tažení drátu 

v předtahu s R = 11,525 mm a následné finální tažení v průvlaku se zaoblením r = 0,3 mm, ale 

vzhledem k minimálním rozdílům ve velikosti NCLK variant R = 11,525 a 5,73 mm lze říci, 

že i varianta s menším R se jeví jako vhodná. V její prospěch hovoří navíc lepší homogenita 

deformace v příčném průřezu drátu. V obou případech tedy dosáhneme výrazného snížení 

NLC kritéria (oproti variantě R = 5,73 mm z kap. 9.1 o 24,2 %, variantě R = 11,525 mm o 

21,6 %). Je třeba však mít na paměti, že takovýchto výsledků bylo dosaženo změnou finálních 

rozměrů, kterou zákazník nemusí akceptovat.   

Možným způsobem, jak ještě vylepšit vlastnosti finálního drátu, by mohlo být 

upravení předtahového průvlaku stejným způsobem jako jsem upravil průvlak finální. Tedy 
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použít takové jeho zaoblení r, které ovlivní deformačně-napěťové charakteristiky směrem 

k lepší tvařitelnosti. Výsledky simulace tažení drátu s rozdílným zaoblením r předtahového 

průvlaku jsou pak shrnuty v následujících kapitolách. 

9.3.3 Vliv zaoblení r předtahového průvlaku na vlastnosti drátu 

V následujících kapitolách je analyzován vliv zaoblení r předtahového drátu na 

vlastnosti finálního drátu. Byla provedena matematická simulace tažení drátu v předtahovém 

průvlaku s R = 11,525 mm, jehož  poloměr zaoblení r byl 1,1 a 1,4 mm. Ten byl následně 

tažen ve finálních průvlacích o poloměru zaoblení r = 0,2 a 0,3 mm. Velikost předtahového 

zaoblení r byla zvolena tak, aby ovlivnila zatečení materiálu a tedy i deformačně napěťové 

charakteristiky předtahového drátu, což by mělo vést k dalšímu zlepšení vlastností výsledného 

drátu. 

9.3.3.1 Vliv poloměru zaoblení r na rozměry drátu 

Z výsledků lze vidět, že v předtahovém průvlaku dochází v obou případech (r = 1,1 i 

1,4 mm) k úplnému zatečení materiálu. Na obr. 54 je znázorněn detail zatečení materiálu do 

zaoblení r během prvního tahu.  
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Obr. 54.   Zatečení materiálu v předtahovém průvlaku  s r = 1,1 a 1,4 mm 

 

V případě finálního tahu materiál zatekl do zaoblení r pouze v jediném případě a to při 

tažení předtahového drátu s r = 1,1 mm a následném tažení ve finálním průvlaku s r = 0,3 mm. 
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Nejlepších výsledných rozměrů drátu bylo dosaženo za použití předtahu s r = 1,1 mm a 

následném finálním tažení v průvlaku s r = 0,2 mm, viz obr. 55. V tom případě je míra 

zatečení (x = 0,018 mm) shodná se zatečením u varianty R = 11,525 z kap. 9.1. 
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Obr. 55.   Detail zatečení materiálu ve finálním průvlaku s r    a) 0,2 mm    b) 0,3 mm 

9.3.3.2 Vliv poloměru zaoblení r na termomechanické veličiny  

Intenzita deformace se v případě předtahu koncentruje na straně zploštění drátu vlevo 

od osy symetrie, v případě tahu finálního pak na straně zploštění v blízkosti zaoblení r. 

Obr. 56 zachycuje rozdělení intenzity deformace v příčném průřezu drátu pro variantu           

R = 11,525 mm po předtahovém tažení pro r = 1,1 mm a následném finálním tažení pro 

r = 0,2 mm. Všechny zkoušené varianty jsou pak vyobrazeny v příloze č. 15 až 17. 

 

   

 

 

Obr. 56.   Distribuce intenzity deformace v příčném průřezu drátu po (a) předtahovém a      
(b) finálním tažení  

a 
b 

a b 
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Na obr. 57 je uvedeno srovnání maximálních naměřených hodnot intenzity deformace 

pro všechny zkoušené varianty. Lze vidět, že mezi jednotlivými variantami tažení není co do 

velikosti intenzity deformace výraznějších rozdílů. 
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Obr. 57.   Graf závislosti maximální intenzity deformace na velikosti zaoblení r průvlaků 

 

Maxima podélného napětí se během tažení nacházejí v případě předtahu v zaoblení r a 

v povrchových vrstvách drátu, v případě tahu finálního již pouze v zaoblení r, viz obr. 58. 

Ten ukazuje rozdělení podélného napětí v příčném průřezu drátu varianty R = 11,525 mm po 

předtahu s r = 1,1 mm a následném finálním tažení s r = 0,2 mm. 

 

   

 

 

Obr. 58.   Distribuce podélného napětí v příčném průřezu drátu po (a) předtahovém a          
(b) finálním tažení  

 

a 
b 
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Naměřená maxima podélného napětí pro jednotlivé varianty jsem vynesl do grafu, 

který je na obr. 59. Vidíme, že podélné napětí se mění v závislosti na velikosti r finálního 

tahu. Čím menší bylo r, tím menší byla maxima podélného napětí. 
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Obr. 59.   Graf závislosti maximálního podélného napětí na velikosti zaoblení r průvlaků 

 

Nejvyšších hodnot NLC kritéria bylo dosaženo v zaoblení r a to jak u předtahového 

tak i u finálního drátu. Obr. 60 ukazuje rozdělení NLC kritéria v příčném průřezu drátu 

varianty R = 11,525 mm po předtahovém tažení s r = 1,1 mm a následném finálním tažení 

průvlakem s r = 0,2 mm. 

 

   

 

 

Obr. 60.   Distribuce NLC kritéria v příčném průřezu drátu po (a) předtahovém a                 
(b) finálním tažení  

 

a 
b 
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Na obr. 61 je grafické znázornění velikosti NLC kritéria v závislosti na velikosti 

zaoblení r předtahového a finálního průvlaku pro všechny zkoušené varianty. Jde vidět, že 

zaoblení předtahového průvlaku r výrazně ovlivnilo velikost NLCK předtahového drátu. Ve 

finálním tahu pak došlo k navýšení NLCK, přičemž jeho maximální hodnoty se pohybovaly 

v úzkém rozmezí. 
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Obr. 61.   Graf závislosti NLC kritéria na velikosti zaoblení r průvlaků 

 

9.3.4 Dílčí závěr 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že úpravou velikosti zaoblení r předtahového 

průvlaku lze dosáhnout lepších vlastností finálního drátu. Změna zaoblení předtahu na 

r = 1,1 mm ovlivnila velikost podélného napětí, což ve výsledku vedlo k výraznému snížení 

NLC kritéria ve finálním drátě a to i při použití původního zaoblení finálního průvlaku           

r = 0,2 mm. Pokud porovnáme výsledné hodnoty velikostí NLC kritéria pro tažení 

s upraveným (r = 1,1 mm) a neupraveným (r = 0,2 mm) předtahovým průvlakem, vychází 

varianta s r = 1,1 mm jako mnohem lepší vzhledem k termomechanickým vlastnostem 

(snížení NLCK o 15 %). Zatečení materiálu x (0,018 mm) bylo srovnatelné jako při tažení 

varianty R = 11,525 mm z kap. 9.1. V případě tažení s předtahovým průvlakem r = 1,4 mm 

bylo dosaženo srovnatelných termomechanických vlastností jako u varianty předtahu 

s r = 1,1 mm, nicméně značný rozdíl byl ve výsledném tvaru drátu. Materiál v tomto případě 

neměl tendenci zatékat do zaoblení r finálního průvlaku tak jako u varianty s r = 1,1 mm, tedy 

poloměr zaoblení r = 1,4 mm předtahového průvlaku se ukázal jako příliš velký. Proto se jeví 

jako vhodnější tažení v předtahovém průvlaku s r = 1,1 mm a následné finální tažení 
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v průvlaku s r = 0,2 mm. V takovém případě dosáhneme znatelného snížení NLC kritéria při 

zachování požadovaných rozměrů finálního drátu. Tabulku se všemi naměřenými hodnotami 

termomechanických veličin pro každou ze zkoušených variant lze pak vidět v příloze č. 18. 

V takovýchto simulacích by se dalo zajisté pokračovat a vyzkoušet více velikostí 

zaoblení r předtahových i finálních průvlaků, stejně tak jako by se dal zhodnotit vliv zaoblení 

r i u ostatních variant (R = 5,74 až ∞ mm), nicméně tyto simulace již nebyly z časových 

důvodů provedeny. 

 

9.4 Další možnosti matematického modelování tažení drátu 

Tato práce se v předchozích kapitolách zabývala především vlivem poloměrů zaoblení 

R a r předtahového a finálního průvlaku na výsledné vlastnosti půlkulatého drátu. Na tyto 

vlastnosti mají ale vliv také další charakteristiky průvlaku, jako jsou např. tažné úhly 

předtahového a finálního průvlaku, dálky kalibrujících částí, tvar vstupní části tažného kužele, 

atd. Na výsledné vlastnosti půlkulatého drátu nemusí mít však vliv pouze geometrie průvlaku, 

ale také rozměry vstupního drátu, např. jeho ovalita. Ta může mít za následek ovlivnění 

zatečení materiálu během tažení a výsledný půlkulatý drát již nemusí být symetrický. 

V takovém případě nelze v simulacích využít rovin souměrnosti.  

Všechny tyto zmíněné parametry a jejich vliv na výsledné vlastnosti drátu mohou být 

předmětem dalšího zkoumání. 
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10  ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo pomocí metody konečných prvků analyzovat proces 

tažení půlkulatého drátu a pokud možno jej optimalizovat tak, aby došlo ke zlepšení finálních 

vlastností tohoto drátu. Bylo vypracováno celkem 15 variant tažení drátu, přičemž každá se 

skládala z matematické simulace předtahu a finálního tahu. Ve výsledku (po započtení 

simulací přípravných, chybných, ověřovacích, či opravných) to znamenalo celkem přes 500 

hodin čistého výpočtového času. 

Celá matematická simulace se odvíjela od změny poloměru zaoblení R předtahového 

průvlaku. Ukázalo se, že s rostoucím poloměrem zaoblení R předtahového průvlaku lze 

dosáhnout lepších rozměrů finálního drátu, tedy že poloměr R předtahu kladně ovlivnil míru 

zatečení materiálu v tahu finálním. Vyšší poloměry R se však vykazovaly značnou 

nehomogenitou deformace, nižší pak již zmíněnou horší rozměrovou přesností a také vysokou 

hodnotou normalizovaného Latham-Cockroftova kritéria. Nebylo tedy možné jednoznačně 

určit nejvhodnější variantu tažení. Proto byly v další části práce posuzovány možnosti 

ovlivnění vlastností drátu, přičemž se práce zaměřila na upravení zaoblení r finálního 

průvlaku. Z výsledků vyplynulo, že zvětšením tohoto zaoblení lze ovlivnit deformačně-

napěťový stav během tažení a tím pádem výrazně snížit velikost NLC kritéria. Je však třeba 

mít na paměti, že toho bylo dosaženo za cenu pozměnění zákazníkem požadovaných rozměrů. 

Na základě těchto výsledků bylo stejně jako v případě změny zaoblení r finálního průvlaku 

upraveno i zaoblení r průvlaku předtahového. Výsledky ukázaly, že v takovémto případě 

dojde ke zlepšení termomechanických veličin (zejména snížení NLC kritéria) při zachování 

požadované přesnosti finálního půlkulatého drátu.  

Z dosavadních výsledků nelze však jednoznačně říci, která varianta je nejvhodnější. 

Z důvodu komplexnosti a časové náročnosti výpočtů byly posouzeny v druhé části práce jen 

některé varianty poloměrů zaoblení průvlaků, v poslední pak jen varianta s R = 11,525 mm, 

tudíž by bylo dobré namodelovat i varianty ostatní. Nicméně z práce plyne doporučení, že 

vhodnou úpravou zaoblení r předtahového průvlaku lze docílit výrazného zlepšení 

termomechanických vlastností finálního drátu při zachování požadovaných rozměrů. 

Výsledky získané při zpracování této diplomové práce byly také publikovány 

na mezinárodní konferenci metalurgie a materiálů Metal 2011. [39] 
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Příloha č.1.   Souhrn všech simulovaných variant tažení půlkulatého drátu 
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Příloha č. 2.   Zatečení materiálu v předtahových průvlacích 
 

a) R = 5,73 mm b) R = 7,54 mm c) R = 11,525 mm d) R = 18,28 mm e) R = ∞ mm 
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Příloha č. 3.   Předtahový drát - varianta č. 1 

   
Distribuce intenzity deformace v příčném a podélném  průřezu drátu 

 

   
Distribuce podélného napětí v příčném a podélném  průřezu drátu 

 

 
  

Distribuce NLC kritéria v příčném a podélném  průřezu drátu 
 

  
 

Distribuce deformační rychlosti v příčném a podélném  průřezu drátu 
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Příloha č. 4.   Finální drát – varianta č.1 

   
Distribuce intenzity deformace v příčném a podélném  průřezu drátu 

 

   
Distribuce podélného napětí v příčném a podélném  průřezu drátu 

 

 
  

Distribuce NLC kritéria v příčném a podélném  průřezu drátu 
 

 

 
 

 
Distribuce deformační rychlosti v příčném a podélném  průřezu drátu 
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Příloha č. 5.   Předtahový drát – varianta č. 2    

 
 

Distribuce intenzity deformace v příčném a podélném  průřezu drátu 
 

  
Distribuce podélného napětí v příčném a podélném  průřezu drátu 

 

   
Distribuce NLC kritéria v příčném a podélném  průřezu drátu 

 

 
 

 
Distribuce deformační rychlosti v příčném a podélném  průřezu drátu 
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Příloha č. 6.   Finální drát – varianta č. 2 

 
 

 
Distribuce intenzity deformace v příčném a podélném  průřezu drátu 

 

 
 

 
Distribuce podélného napětí v příčném a podélném  průřezu drátu 

 

 
 

 
Distribuce NLC kritéria v příčném a podélném  průřezu drátu 

 

 
 

 
Distribuce deformační rychlosti v příčném a podélném  průřezu drátu 
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Příloha č. 7.   Předtahový drát – varianta č. 3 

   
Distribuce intenzity deformace v příčném a podélném  průřezu drátu 

 

   
Distribuce podélného napětí v příčném a podélném  průřezu drátu 

 

   
Distribuce NLC kritéria v příčném a podélném  průřezu drátu 

 

 
 

 
Distribuce deformační rychlosti v příčném a podélném  průřezu drátu 
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Příloha č. 8.   Finální drát – varianta č. 3 

 
 

Distribuce intenzity deformace v příčném a podélném  průřezu drátu 
 

 
 

Distribuce podélného napětí v příčném a podélném  průřezu drátu 
 

 
 

Distribuce NLC kritéria v příčném a podélném  průřezu drátu 
 

 
 

 
Distribuce deformační rychlosti v příčném a podélném  průřezu drátu 
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Příloha č. 9.   Předtahový drát – varianta č. 4 

   
Distribuce intenzity deformace v příčném a podélném  průřezu drátu 

 

 
  

Distribuce podélného napětí v příčném a podélném  průřezu drátu 
 

   
Distribuce NLC kritéria v příčném a podélném  průřezu drátu 

 

 
 

 
Distribuce deformační rychlosti v příčném a podélném  průřezu drátu 
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Příloha č. 10.   Finální drát – varianta č.4 

  

Distribuce intenzity deformace v příčném a podélném  průřezu drátu 
 

 
 

Distribuce podélného napětí v příčném a podélném  průřezu drátu 
 

 
 

Distribuce NLC kritéria v příčném a podélném  průřezu drátu 
 

 
 

 
Distribuce deformační rychlosti v příčném a podélném  průřezu drátu 
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Příloha č. 11.   Předtahový drát - varianta č. 5 

   
Distribuce intenzity deformace v příčném a podélném  průřezu drátu 

 

   
Distribuce podélného napětí v příčném a podélném  průřezu drátu 

 

   
Distribuce NLC kritéria v příčném a podélném  průřezu drátu 

 

  

 
Distribuce deformační rychlosti v příčném a podélném  průřezu drátu 



 - 82 - 

Příloha č. 12.   Finální drát – varianta č. 5 

  
Distribuce intenzity deformace v příčném a podélném  průřezu drátu 

 

  
Distribuce podélného napětí v příčném a podélném  průřezu drátu 

 

 
 

Distribuce NLC kritéria v příčném a podélném  průřezu drátu 
 

 
 

 
Distribuce deformační rychlosti v příčném a podélném  průřezu drátu 
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Příloha č. 13.   Finální drát – varianta č. 6 a 7 

  

 

  

Distribuce intenzity deformace v příčném průřezu drátu   a) r = 0,3 mm   b) r = 0,4 mm 
 

  

 

  

Distribuce podélného napětí v příčném průřezu drátu   a) r = 0,3 mm   b) r = 0,4 mm 
 

  

 

  

Distribuce NLC kritéria v příčném průřezu drátu   a) r = 0,3 mm   b) r = 0,4 mm 

a b 

a 

a 

b 

b 
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Příloha č. 14.   Finální drát – varianta č. 10 a 11 

  

 

  

Distribuce intenzity deformace v příčném průřezu drátu   a) r = 0,3 mm   b) r = 0,4 mm 
 

  

 

  

Distribuce podélného napětí v příčném průřezu drátu   a) r = 0,3 mm   b) r = 0,4 mm 
 

  

 

  

Distribuce NLC kritéria v příčném průřezu drátu   a) r = 0,3 mm   b) r = 0,4 mm 

a b 

b 

b 

a 

a 
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Příloha č. 15.   Předtahový drát – varianta č. 12 až 15 

  

 

  

Distribuce intenzity deformace v příčném průřezu drátu   a) r = 1,1 mm   b) r = 1,4 mm 
 

  

 

  

Distribuce podélného napětí v příčném průřezu drátu   a) r = 1,1 mm   b) r = 1,4 mm 
 

  

 

  

Distribuce NLC kritéria v příčném průřezu drátu   a) r = 1,1 mm   b) r = 1,4 mm 

a b 

a 

a 

b 

b 
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Příloha č. 16.   Finální drát – varianta č. 12 a 13 

  

 

  

Distribuce intenzity deformace v příčném průřezu drátu   a) r = 0,2 mm   b) r = 0,3 mm 
 

  

 

  

Distribuce podélného napětí v příčném průřezu drátu   a) r = 0,2 mm   b) r = 0,3 mm 
 

  

 

  

Distribuce NLC kritéria v příčném průřezu drátu   a) r = 0,2 mm   b) r = 0,3 mm 

b a 

a 

a 

b 

b 
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Příloha č. 17.   Finální drát – varianta č. 14 a 15 

  

 

  

Distribuce intenzity deformace v příčném průřezu drátu   a) r = 0,2 mm   b) r = 0,3 mm 
 

  

 

  

Distribuce podélného napětí v příčném průřezu drátu   a) r = 0,2 mm   b) r = 0,3 mm 
 

  

 

  

Distribuce NLC kritéria v příčném průřezu drátu   a) r = 0,2 mm   b) r = 0,3 mm 

b a 

a b 

a b 
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Příloha č. 18.   Tabulka naměřených hodnot termomechanických veličin 
 

 

  

 


