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ABSTRAKT 
Táto diplomoví práca sa zaoberá simuláciou procesu kosouhlého rovnania pomocou 

výpočtového modelovania metódou konečných prvkov v programe ANSYS. Cieľom tejto 

práce je kvantifikovať vplyv nepresných znalostí mechanických vlastností rovnaného materiálu 

na výsledok procesu a správne nastavenie stroja. Práca sa zameriava na porovnanie možností 

jednotlivých modelov popisujúcich spevnenie materiálu a ich vplyv na výslednú krivosť tyče 

a zvyškové napätie v priečnom priereze.  

  

Kľúčové slová 

Plasticita, spevnenie, kosouhlé rovnanie, metóda konečných prvkov, krivosť, zvyškové napätie  

 

ABSTRACT 
This diploma thesis deals with simulation of cross-roll straightening using computational 

modeling with finite element method in software ANSYS. The main goal of this thesis is to 

quantify the  influence of inaccurate knowledge of mechanical properties on the straightening 

process and correct setting of machine. It also aims for comparison of hardening models and 

their influence on the final curvature  and residual stresses in the cross section of the bar. 

 

Key words 

Plasticity, hardening, cross-roll straightening, finite element method, curvature, residual 

stresses 
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1.ÚVOD 
 

 Technológia tvárenia je proces spracovania materiálu, ktorý sa vyznačuje progresivitou, 

efektívnosťou a dobrou hospodárnosťou vzhľadom k iným technologickým operáciám 

v strojárenskom priemysle.  Pre svoj nedeštruktívny charakter a tvorbu minima odpadu patrí 

medzi najvyužívanejšie výrobné technológie. Základom tvárneho procesu je súhrn  plastických 

a elastických deformácii vyvolaných účinkom vonkajších síl vychádzajúcich z aktivácie väzieb 

medzi materiálom a strojom. V telese vznikajú trvalé, nevratné deformácie bez porušenia 

súdržnosti materiálu.  

 Podľa teploty materiálu počas procesu tvárnenia sa táto technológia rozdeľuje na 

tvárnenie za tepla a za studena. Medzi tvárnenia za studena patrí napríklad proces rovnania. Je 

to technológia, ktorá sa používa na odstránenie nežiadúcich deformácii, ktoré vznikli v procese 

výroby alebo manipuláciou s telesom. Táto technológia tvárnenia sa často používa pri rovnaní 

polotovarov s kruhovým prierezom pomocou opakovaného ohybu, čím dochádza 

k prerozdeleniu zvyškového napätia v priereze a teda rovnaniu polotovaru. Cieľom je 

dosiahnutie minimálnej krivosti polotovaru a čo najmenšie opotrebenie rovnacieho stroja. 

 Proces rovnania býva realizovaný na strojoch zložených z hornej a spodnej rady valcov, 

medzi ktorými prechádza polotovar. Špeciálnym prípadom rovnacieho procesu, kedy sú valce 

natočené voči polotovaru sa nazýva kosouhlé rovnanie. Kvalita tohto rovnania závisí na 

mnohých faktoroch, ako sú napríklad priemer a počet valcov, natočenie a presadenie valcov, 

materiálové charakteristiky rovnaného polotovaru a veľkosťou kontaktnej oblasti medzi 

valcom a polotovarom. 

 Predložená práca sa venuje hľadaniu optimálneho nastavenia stroja za pomoci 

výpočtového modelovania, pričom berie do úvahy rôzne možnosti úrovne popisu materiálu. 

 

 

Obrázok 1.1 : Kosouhlý rovnací stroj [14] 
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2.FORMULÁCIA PROBLÉMU 

2.1 Problémová situácia 
 

Rovnanie je technológia tvárenia, pri ktorom sa polotovar ohýba so snahou dosiahnuť 

rovinného tvaru súčasti odstránením nežiadúcich deformácii. Pre tyče kruhového prierezu sa 

tento proces najčastejšie vykonáva na rovnacích valcoch. Profil valcov  je navrhnutý tak, aby 

dochádzalo k ich čo  najmenšiemu opotrebeniu. Preto je požiadavkou, aby počas rovnania 

nastával ideálne líniový styk medzi tyčou a valcom po celej pracovnej ploche valca. Za týmto 

účelom sa využíva tvar rotačne symetrického hyperbolického valca.  Pri kosouhlom rovnaní sú 

valce voči tyči natočené pod rôznym uhlom. Minimalizovanie opotrebenia valcov a  výsledná 

krivosť tyče závisí hlavne na geometrii, materiálových vlastnostiach a počiatočnej krivosti 

rovnaného materiálu. Tieto parametre, potrebné pre správne nastavenie rovnacieho stroja, boli 

získavané v minulosti hlavne skúsenosťami pri rovnaní v priemyselnej praxi. Pre dosiahnutie 

kvalitnejšieho procesu rovnania nastal pokles pri využívaní experimentálnych metód kvôli 

vysokej ekonomickej náročnosti, pričom je pri nových metódach kladený doraz hlavne na 

flexibilitu a rýchlosť pri optimalizácii procesu rovnania správnym nastavením stroja. 

2.2 Problém 
 

V praxi sa pri rovnaní tyčí vychádza z nie úplne presných informácii o mechanických 

vlastnostiach rovnaného materiálu. Úlohou tejto práce je kvantifikovať vplyv týchto 

nepresností, ako sú neznalosť presnej hodnoty medze klzu alebo chovanie materiálu počas 

plastických deformácii na proces a výsledok kosouhlého rovnania tyčí s kruhovým prierezom. 

Riešenie je realizované výpočtovým modelovaním. 

2.3  Ciele riešenia 
 

Cieľmi riešenej úlohy sú : 

1. Tvorba výpočtového modelu rovnania tyčí kruhového prierezu v niektorom 

z dostupných programov MKP  

2. Využitie modelu so zameraním na rôzne možnosti popisu spevnenia materiálu pri 

opakovanej pružne plastickej deformácii  

3. Porovnanie jednotlivých variant popisu spevnenia materiálu s cieľom 

kvantifikovať vplyv úrovne použitého modelu spevnenia na výsledok procesu 

rovnania a nastavenie stroja 
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3.ZÁKLADNÁ TEÓRIA PROCESU ROVNANIA 
Nasledujúca kapitola bola spracovaná na základe [1], [4], [11].  

3.1 Všeobecne o rovnaní 
 

Rovnanie je technologický proces, ktorý patrí do kategórie plošného tvárnenia. Je to 

proces, pri ktorom zostáva hrúbka polotovaru nemenná. Pri tomto druhu tvárnenia sa obecne 

využíva opakovanej plastickej deformácie za ohybu. Snahou je odstránenie nežiadúcich 

nerovností, ktoré vznikajú priamo pri výrobe súčasti, pri chladnutí po predchádzajúcom procese 

valcovania, doprave alebo neopatrnej manipulácii a zaobchádzaní vo výrobe.  

Rovnanie rozlišujeme na : 

1. Ručné – rovnanie, ktoré sa väčšinou vykonáva na rovnacej doske vyrobenej 

z oceli alebo zliatiny alebo na kovadline, pričom sa ako nástroj využívajú rôzne 

druhy kladív a palíc. Pri tejto metóde sú často využívane rôzne univerzálne druhy 

upevňovacích zariadení. 

 

2. Strojné – je kvalitatívne na vyššej úrovni ako ručné a vykonáva sa buď na 

rovnacích lisoch alebo  na špeciálnych vyrovnávacích strojoch zložených z valcov 

(obrázok 3.1) alebo kotúčov, z ktorých je časť podperných, časť prítlačných a časť 

priehybových.  

 

3. Plameňom -  špecifická metóda, ktorá je založená na fyzikálnom princípe, podľa 

ktorého sa kovy pri ohrievaní rozťahujú a pri ochladzovaní zmršťujú. Rovnanie 

sa vykonáva prudkým ohrevom deformovaných miest a následným voľným 

chladnutím, pričom rozťahovaniu ohriateho miesta braní okolný chladný materiál. 

Tento účinok je dosiahnutý nerovnomernosťou teplotného poľa. 

Táto práca sa primárne zaoberá rovnaním vo valcovom stroji a preto nebudú ostatné 

metódy pojednané z hlbšieho hľadiska v nasledujúcom texte.  
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3.2 Rovnanie vo valcoch 
 

  Základným princípom rovnania vo valcoch, je prechod polotovaru medzi valcami, ktoré 

sú voči sebe uložené s presahom, čím vznikajú ohybové momenty a súčasť sa prechodom 

strojom vyrovnáva. Ideálne nastavenie rovnacieho stroja je také, ak sa ohybové momenty 

vznikajúce na polotovary pri určitom uložení valcov pohybujú na rozhraní elastických 

deformácii a rovný polotovar si prechodom strojom zachováva svoju rovinnosť. Avšak súčasť 

s určitým vstupným stupňom krivosti sa vyrovná. Polotovar dosahuje najväčšej krivosti pri 

prechode medzi prvými valcami, kde jeho krivosť stúpne oproti vstupnej krivosti a v 

následných krokoch sa v ďalších valcoch vyrovnáva. 

Faktor, ktorý významne ovplyvňuje kvalitu rovnania je uloženie valcov v rovnacom 

stroji. Na základe polohy osi valcov ku osi polotovaru sa technológia rovnania dá rozdeliť: 

1. Rovnanie valcami kolmými na os polotovaru – pri tomto nastavení valcov 

dochádza pri prechode polotovaru rovnacím strojom iba k jeho axiálnemu posuvu 

 

Obrázok 3.2: Schéma uloženia valcov kolmých na os polotovaru [11] 

2. Kosouhlé rovnanie – súčasť sa okrem axiálneho posuvu pohybuje  aj rotačným 

pohybom okolo svojej pozdĺžnej osi. Polotovar celkovo vykonáva šróbovitý 

pohyb, kvôli ktorému dôjde k vyrovnávaniu materiálu vo všetkých rovinách. 

Tento druh rovnania sa využíva na polotovary s rotačne symetrickým prierezom 

ako sú napríklad rôzne tyče a trubky.  

 

Obrázok 3.3: Schéma uloženia valcov kosouhlého rovnania [9] 
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3.3. Podstata kosouhlého rovnania  

      
Základom kosouhlého rovnania je fakt, že valce sú v rovnacom stroji voči rovnanému  

materiálu natočené o obecný uhol β viz. obrázok 3.3. Toto natočenie spôsobuje, že materiál 

okrem axiálneho posuvu vykonáva aj rotačný pohyb okolo jeho pozdĺžnej osi.  Rotačnému 

pohybu dopomáha aj špeciálny profil valcov, ktorý ma tvar jednoosého rotačného 

hyperboloidu. Tieto valce môžu byť konvexné alebo konkávne na základe použitého 

rovnacieho stroja. Ich kombinácia sa využíva pri jednoduchom type dvojvalcového rovnacieho 

stroja. Na nasledujúco obrázku je možné vidieť schému desať valcového rovnacieho stroja 

z firmy ŽĎAS s pohonom všetkých valcov. 

 

Obrázok 3.4: Schéma kosouhlého rovnacieho stroja XRK firmy ŽĎAS [15] 

 Profil pracovnej plochy valca hrá pri procese rovnania významnú rolu. Záleží na ňom 

rozloženie kontaktných tlakov medzi tyčou a valcom. V ideálnom prípade je medzi nimi 

zaistený líniový styk po celej pracovnej ploche valca čím sa zabezpečí rovnomernejšie 

rozloženie tlakov a tým menšie opotrebenie valcov. Pre tento účel sa využíva skoršie zmienený 

valec s profilom jednoosého hyperboloidu. 

 Jednodielny hyperboloid je kvadratická plocha zložená z priamok. Dá sa matematicky 

zapísať ako: 

𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑟2
−

𝑧2

𝑐2
= 1 

 

(3.1) 

kde a, r, c sú dĺžky osi hyperboloidu a x, y, z sú všeobecné súradnice trojrozmerného priestoru. 

Jednou z metód na získanie profilu hyperbolického valca je napríklad obálková metóda, 

v ktorej hyperboloid vznikne rotáciou priamky okolo vedľajšej osi. Pre rotačný jednodielny 

hyperboloid platí a=r. Takýto hyperboloid vznikne rotáciou hyperboly okolo vedľajšej osi. 

Tento spôsob bol využitý pri tvorbe geometrie valcov v tejto diplomovej práci. 
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  Obrázok 3.5: Znázornenie hyperboloidu a hyperboly 

4. PLASTICITA 
 

 Plasticita sa dá formulovať ako schopnosť materiálu deformovať sa nevratným, tvárnym 

spôsobom. Existuje 5 hlavných konceptov obsiahnutých vo väčšine teórii o plasticite: 

1. Dekompozícia pretvorenia na elastické a plastické 

2. Podmienka plasticity 

3. Zákon spevnenia 

4. Zákon tečenia 

5. Podmienka konzistencie  

Táto kapitola bola spracovaná na základe [7], [8], [9]. 

4.1. Úvod 
 

 Pokiaľ sa teleso po zaťažení a následnom odľahčení vráti do svojej pôvodnej 

(nezaťaženej) polohy a nezmení svoje pôvodné rozmery ani tvar, hovorí sa, že všetky 

deformácie boli pružné. Pre závislosť medzi napätím a deformáciou môžu nastať dva prípady: 

1. Lineárne elastický (pružný) materiál – pre tento druh materiálu platí 

jednoznačná lineárna závislosť medzi napätím a deformáciou vo všetkých fázach 

pôsobenia zaťaženia.  

 

Obrázok 4.1: Elastický lineárny materiál [2] 

x 
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2. Neelastický (nepružný) materiál – reálne materiály sa lineárnou závislosťou 

medzi napätím a deformáciou chovajú len v obmedzenej miere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4.2: Neelastický materiál [2] 

Ak sa priebeh odľahčovania deje po inej čiare ako zaťažovanie, pretrvávajú v telese trvalé 

deformácie, ktoré sa nazývajú plastické.    

Z experimentálnych pokusov vyplýva, že u mnoho materiálov prebieha odľahčovanie po 

čiare, ktorá je rovnobežná s počiatočnou lineárne elastickou časťou diagramu víz obrázok 4.3. 

 

Obrázok 4.3: Plastické chovanie materiálu [2] 

Z obrázku je vidieť, že celková deformácia ε v napätom stave je rovná súčtu deformácii 

trvalej (plastickej) 휀𝑝 a pružnej (elastickej) 휀𝑒. Vzťah popisujúci túto skutočnosť sa nazýva 

aditívny zákon, ktorý je súčasťou inkrementálnej teórie plasticity, ktorá je obsiahnutá vo 

väčšine výpočtových programoch využívaných pre numerické výpočty elasto- plastického 

chovania materiálov. 
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4.3 Inkrementálna teória plasticity 
 

Inkrementálna teória plasticity sa využíva na modelovania materiálu ( zväčša kovov), 

u ktorých je možné neuvažovať vplyv rýchlosti deformácie na napäťovo-deformačnú odozvu. 

Okrem aditívneho zákona je táto teória postavená na ostatných konceptoch využívaných 

v plasticite, ktoré boli spomenuté v predchádzajúcom texte.  

4.3.1 Modely materiálu  
 

Medzi základné modely materiálu, ktoré sa využívajú na aproximáciu ťahového diagramu 

patria: 

1. Ideálne elasticko-plastický model materiálu- v elastickej časti diagramu platí 

Hookov zákon a po dosiahnutí medze klzu začne materiál plastizovať, pri ďalšom 

zaťažovaní veľkosť napätosti v telese nerastie, drží sa na hodnote medze klzu 

a zväčšuje sa veľkosť plastickej deformácie. Tento model materiálu nevykazuje 

spevnenie. Plocha plasticity nemení svoj rozmer ani tvar. 

 

Obrázok 4.4: Diagram ideálne elasticko-plastického materiálu 

2. Elasticko-plastický materiál s lineárnym spevnením- model materiálu, 

v ktorom v elastickej časti diagramu plati Hookov zákon a v plastickej časti je 

popísaný modulom spevnenia 𝐸𝑇. Plocha plasticity mení svoj rozmer a tvar na 

základe zvoleného typu spevnenia. 

 

Obrázok 4.5: Diagram elastocko-plastického modelu materiálu s lineárnym spevnením 
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4.3.2 Aditívny zákon 
Celková deformácia, ktorá vznikne v telese pri zaťažení na úrovni plastických deformácii 

je zložená z elastickej a plastickej zložky(obrázok 4.3): 

휀 = 휀𝑒 + 휀𝑝 (4.1) 

pre elastickú zložku platí Hookov zákon: 

𝜎 = 𝐸 ∙ 휀𝑒 (4.2) 

kde E je modul pružnosti v ťahu. Tento vzťah platí v akomkoľvek okamihu v procesu 

zaťažovania materiálu. 

V prípade viacosej napätosti prejde aditívny zákon do tenzorového zápisu: 

휀̅ = 휀�̅� + 휀�̅�. (4.3) 

Pre elastickú zložku deformácie potom platí obecný Hookov zákon: 

𝜎 = �̅�: 휀�̅� (4.4) 

kde �̅� je matica elastických konštant a symbol : vyznačuje operáciu úženia tenzorov. 

4.3.3 Podmienka plasticity 
 

Táto podmienka je využívaná na predpoveď kritickej hodnoty napätia, ktorá spôsobí 

plastickú deformáciu v materiáli. Definuje limit elasticity materiálu pod akoukoľvek 

kombináciou zaťažení resp. obecnou napätosťou.  

Vznik plastických deformácii je v prípade jednoosej napätosti podmienený prekročením 

medze klzu. Pri uvažovaní jednoosého stavu napätosti musí funkcia plasticity f splňovať 

podmienku plasticity: 

𝑓 = 𝜎1 − 𝜎𝐾 = 0. (4.5) 

 Normálové napätie v tomto prípade nepresiahne medzu sklzu. Pri odľahčovaní 

podmienka plasticity nie je splnená a preto sa ďalej plastická deformácia nerozvíja. 

 Pre prípad obecného stavu napätosti sa pre tento model materiálu dá táto podmienka 

zapísať ako: 

𝑓(�̅�) = 𝑓(̅�̅�) − 𝜎𝐾 = 0. (4.6) 

Kde f(σ) závisí na aktuálnych hodnotách zložiek tenzoru napätia 𝜎. V minulosti bolo 

vytvorených množstvo podmienok plasticity pre rôzne druhy materiálov. Pre húževnatý 

materiál sa vo všeobecnosti využíva podmienka plasticity HMH ( von Mises), ktorá vychádza 

z potencionálnej energie napätosti pri zmene tvaru. Funkciu plasticity využitím tejto 

podmienky je možné vyjadriť v tvare: 

𝑓(̅�̅�) = √
1

2
∙ [(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎1 − 𝜎3)2]. (4.7) 

Znázornením podmienky plasticity v systéme hlavných napätí sa nazýva plocha plasticity. 

Podmienka von Mises má v tomto systéme podobu valca s osou 𝜎1 = 𝜎2 = 𝜎3. V deviátorovej 

rovine, kde platí: 

𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3 = 𝑘𝑜𝑛š𝑡. (4.8) 
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sa dá táto podmienka zobraziť ako kružnica. 

 

 

 

Obrázok 4.6: Znázornenie plochy plasticity podmienky von Mises v deviátorovej rovine [17] 

Matematicky jednoduchšou podmienkou plasticity je podmienka maximálneho 

šmykového  napätia (Tresca). Táto podmienka hovorí, že materiál sa začne plasticky 

deformovať keď hodnota šmykového napätia dosiahne maximálnej kritickej hodnoty. Funkcia 

plasticity sa dá pre obecnú napätosť zapísať nasledovne: 

𝑓(̅�̅�) =
1

2
𝑚𝑎𝑥[|𝜎1 − 𝜎2|, |𝜎2 − 𝜎3|, |𝜎1 − 𝜎3|] (4.9) 

Priemet tejto podmienky v deviátorovej rovine je šesť uholník. Na obrázku 4.7 je možné vidieť 

porovnanie dvoch spomenutých podmienok, ktorých maximálny rozdiel predstavuje do 15%. 

 

Obrázok 4.7: Porovnanie podmienok von Mises a Tresca [8] 

Na základe podmienky plasticity sa dá domnievať akej deformácii bude materiál podliehať. Pri 

elastickej deformácii bude platiť: 

𝑓 < 0. (4.10) 
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V prípade plastickej deformácie bude platiť: 

𝑓 = 0. (4.11) 

Prípad, v ktorom by funkcia plasticity bola väčšia ako 0 nemôže nastať. Bližšie bude o tejto 

problematike popísane pri kritériách zaťažovania a podmienke konzistencie. 

4.3.4 Zákon spevnenia 
 

Experimenty ukázali, že pokiaľ sa teleso, v ktorom vzniká počas zaťaženia plastická 

deformácia odťaží a následné zaťaží nad medzu klzu, tak sa odolnosť voči plastickej deformácii 

zvyšuje. Tento jav je známy ako deformačné spevnenie. Podľa vývoja deformačného spevnenia 

sa vyvíja aj plocha plasticity, ktorá môže meniť svoj tvar, rozmer alebo polohu. V tejto práci sú 

ukázané základné modely, ktoré sú dôležité pri modelovaní cyklickej plasticity a vyjadrenia 

následných podmienok plasticity: 

1. Izotropné spevnenie – model, pri ktorom sa plocha plasticity zväčšuje vo všetkých 

smeroch rovnako, pričom si zachováva svoj tvar. Riadiacou veličinou je v tomto prípade 

izotropná premenná Y vid. obrázok 4.8. 

 

Obrázok 4.8: Proces zmeny plochy plasticity pri izotropnom spevnení [7] 

Podmienka plasticity pri izotropnom spevnení zapisuje ako: 

𝑓(𝜎, 휀�̂�) = 𝑓(̅�̅�) − 𝑌(휀�̂�) = 0. (4.12) 

Premennú 𝑌(휀�̂�) je možné vyjadriť v tvare: 

𝑌(휀�̂�) = 𝜎𝐾 + 𝑅(휀�̂�), (4.13) 

kde R je funkcia popisujúca izotropné spevnenie a je závislá na akumulovanej plastickej 

deformácii. 

Izotropný model plasticity sa dá zodpovedne používať iba v prípade monotónneho 

zaťažovania. Pre prípad cyklického namáhania sa tento model nevyužíva, nakoľko neodpovedá 

typickému chovaniu tvárnych materiálov. Cyklicky namáhané telesá vykazujú experimentálne 

dokázaný Bauschingerov efekt, ktorý popisuje zmenu mechanickej odozvy.  
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Táto zmena sa prejavuje hlavne v rozdiele medzi medzou klzu v ťahu a tlaku. Bauschingerov 

efekt dokáže zachytiť model kinematického spevnenia. 

2. Kinematické spevnenie – model, pri ktorom plocha plasticity nemení svoju veľkosť 

ale dochádza k jej posuvu v priestore hlavných napätí. Riadiacou premennou je v tomto 

prípade kinematický tenzor napätia �̅�.  

 

Obrázok 4.9: Proces posuvu plochy plasticity pri kinematickom spevnení [7] 

Obecne má podmienka plasticity pre tento typ spevnenia tvar: 

𝑓(𝜎, �̅�) = 𝑓(̅�̅� − �̅�) − 𝜎𝐾 = 0. (4.14) 

Pri materiáloch s rôznou medzou klzu v statickej a cyklickej deformačnej krivke je 

vhodné pri koncepte s plochami plasticity uvažovať superpozíciu izotropného a kinematického 

spevnenia , ktorý sa nazýva ako kombinovaný model spevnenia. 

3. Kombinované spevnenie – v priestoroch hlavných napätí dochádza k posuvu aj 

k zmene veľkosti plochy plasticity 

 

Obrázok 4.10: Proces zmeny plochy plasticity při kombinovanom spevnení [7] 

 

Formulácia podmienky plasticity pre kombinované spevnenie je nasledovné: 

𝑓(𝜎, �̅�, 휀�̂�) = 𝑓(̅�̅� − �̅�) − 𝑌(휀�̂�) = 0. (4.15) 
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Vhodnou superpozíciou kinematického a izotropného spevnenia sa dajú adekvátne 

popísať efekty objavujúce sa v počiatočných fázach cyklického namáhania, cyklické spevnenie 

resp. zmäkčenie, ratcheting a iné.[] 

Vo výpočetných programoch využívajúcich metódu konečných prvkov sú 

implementované rôzne modely spevnenia materiálov, ktoré sú najčastejšie založené na 

diferenciálnych rovniciach. Ich využiteľnosť je úzko spätá s materiálom a procesom, ktorý 

majú popisovať. Tieto modely sa pre potreby modelovania deformačne napäťových stavov líšia 

hlavne v  rovnici popisujúcej zmenu kinematického tenzoru α a izotropnej premennej Y. Pre 

kinematické spevnenie sa využíva model navrhnutý Pragerom, v ktorom je zmena 

kinematického tenzora �̅� lineárne závislá na prírastku plastickej deformácie a dá sa zapísať 

nasledovne: 

𝑑�̅� =
2

3
𝐸𝑇 ∙ 𝑑휀𝑝. (4.16) 

Tento model sa nazýva aj ako bilineárny, nakoľko je popísaný len jedným modulom spevnenia 

(obrázok 4.5). Existuje aj model multilineárny, ktorý je popísaný viacerými modulmi 

spevnenia:  

 

Obrázok 4.11: Multilineárny model spevnenia [16] 

Zložitejšie nelineárne modely vyžadujú dobrú znalosť chovania materiálu v plastickej 

časti pracovného diagramu, nakoľko je ich matematická formulácia často zložitá. Pre izotropné 

spevnenie materiálu sa z tohto hľadiska často využíva model Voce. 

Nelineárne izotropný model predpokladá, že po počiatočnej lineárne elastickej deformácii 

materiál pokračuje v nelineárnej forme. Model spevnenia Voce pre izotropné spevnenie je daný 

v exponenciálnej forme. Je to variácia bilineárneho izotropného spevnenia rozšírená 

o exponenciálne rozložené spevnenie: 

𝜎𝑌 = 𝜎𝐾 + 𝑅0 ∙ 휀�̂� + 𝑅∞ ∙ (1 − 𝑒−𝑏∙�̂�𝑝), (4.17) 

kde 𝜎𝑌 je aktuálna medz klzu, 𝑅∞ vyznačuje rozdiel medzi saturovaným napätím a prvotnou 

medzou klzu, 𝑅0 sklon saturovaného napätia a b je  parameter vyjadrujúci rýchlosť saturácie 

pri cyklickom namáhaní. 
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Obrázok 4.12:Znázornenie nelineárneho izotropného modelu Voce [16] 

4.3.5 Zákon tečenia 
 

Tento zákon hovorí o tom, aká je závislosť medzi prírastkom napätosti a prírastkom 

plastickej deformácie. Je možné ho zapísať rovnicou: 

dεp = 𝑑𝜆 ∙
𝑑𝑄

𝑑𝜎
  , (4.18) 

kde Q je označenie pre plastický potenciál a 𝜆 pre plastický multiplikátor, ktorý hovorí o tom, 

aký veľký je prírastok. Ak je plastický potenciál totožný s plochou plasticity, ktorú popisuje 

funkcia plasticity f , potom je prírastok plastickej deformácie kolmý na túto plochu a hovorí sa 

o združenom zákone tečenia. Túto skutočnosť je možné zapísať ako: 

dεp = 𝑑𝜆 ∙
𝑑𝑓

𝑑𝜎
 . (4.19) 

 

Obrázok 4.13: Znázornenie prírastku plastickej deformácie kolmo na plochu plasticity [17] 
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Plastický multiplikátor sa dá obecne vyjadriť ako absolútna hodnota prírastku akumulovanej 

plastickej deformácie : 

𝑑𝜆 = √
2

3
𝑑휀𝑝: 𝑑휀𝑝 . (4.20) 

Na základe zvoleného modelu spevnenia je možné určiť konkrétny tvar pre prírastok 

akumulovanej plastickej deformácie 𝑑휀�̂� resp. prírastok plastickej deformácie 𝑑휀𝑝. 

4.3.6 Podmienka konzistencie  
 

Táto podmienka vyjadruje predpoklad, že počas zaťažovania neopustí bod popisujúci 

aktuálny stav napätosti v telese plochu plasticity. Na základe tejto podmienky dochádza 

k zmene veľkosti alebo polohy plochy plasticity. Umožňuje vypočítať hodnotu plastického 

multiplikátoru. Vo všeobecnom prípade sa dá podmienka konzistencie zapísať v tvare: 

𝑑𝑓 =
𝜕𝑓

𝜕𝜎
: 𝑑𝜎 +

𝜕𝑓

𝜕�̅�
: 𝑑�̅� +

𝜕𝑓

𝜕휀̂
: 𝑑휀̂ . (4.21) 

Podstatný je hlavne prvý člen tejto rovnice, ktorý hovorí o tom aký zaťažovací stav nastáva. Za 

predpokladu, že akýkoľvek napäťový stav sa dá vyjadriť pomocou troch zložiek normálových 

napätí (hlavných napätí), odpovedá výsledok výrazu 
𝜕𝑓

𝜕�̅�
: 𝑑𝜎 skalárnemu súčinu dvoch vektorov, 

jednotkovému vektoru odpovedajúcemu smeru normály k ploche plasticity a vektoru prírastku 

hlavných napätí. Jednotlivé prípady, ktoré môžu nastať na ploche zaťažovania sa dajú definovať 

podľa ostrosti uhlu, ktorý zvierajú hore dva uvedené vektory. Obecne teda môže dôjsť k trom 

stavom:  

1. Zaťažovanie- platí: 𝑓 = 0, 𝑑𝑓 = 0 a 
𝜕𝑓

𝜕�̅�
: 𝑑𝜎 > 0. 

2. Neutrálne zaťažovanie-platí: 𝑓 = 0, 𝑑𝑓 = 0 a 
𝜕𝑓

𝜕�̅�
: 𝑑𝜎 = 0, bod charakterizujúci 

napätosť zostáva na ploche zaťažovania.  

3. Odľahčovanie- platí 𝑓 = 0, 𝑑𝑓 < 0 a 
𝜕𝑓

𝜕�̅�
: 𝑑𝜎 < 0, v tomto prípade dochádza ku zmene 

chovania z elasticko-plastického na elastické, nakoľko sa bod charakterizujúci aktuálnu 

napätosť dostáva dovnútra plochy plasticity.  
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Obrázok 4.14: Grafické znázornenie podmienky konzistencie [7] 

Prvý prípad sa často nazýva aj ako aktívne zaťažovanie. Zostávajúce dva prípady sú spoločne 

nazývane ako pasívne zaťažovanie. Ako je možná vidieť z obrázku 4.14, bod charakterizujúci 

aktuálnu napätosť nemôže vyjsť z plochy plasticity a musí teda platiť podmienka konzistencie 

popísaná rovnicou 4.21.  

 

5.OHYB TYČÍ S KRUHOVÝM PRIEREZOM 
 

Pri kosouhlom rovnaní medzi valcami je rovnaný materiál primárne zaťažený ohybom. 

V nasledujúcej kapitole budú prebrané rôzne fázy ohybu tyče na základe rozloženia ohybového 

napätia v priečnom priereze pri využití ideálne elasticko-plastického modelu materiálu.  

Na spracovanie tejto časti diplomovej práce bola využitá literatúra [1],[5]. 

5.1 Ohyb bez spevnenia 
 

Rozloženie napätia pri rôznych fázach bude znázornený pre tyč s kruhovým prierezom, 

nakoľko je tento profil využitý pri numerickej simulácii procesu kosouhlého rovnania v ďalšej 

časti tejto práce. Pri zaťažení tyče ohybovým momentom sa bude vychádzať z predpokladu, že 

vzniknutá napätosť odpovedá jednoosému ťahu vlákien ležiacich po jednej strane neutrálnej 

vrstvy, alebo jednoosému tlaku vlákien umiestených na druhej strane. Ďalším predpokladom 

bude žiadne, maximálne slabé zakrivenie tyče.  
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1) Elastický ohyb  

V počiatočnej fázy je tyč namáhaná elastickým ohybom. Vzťah medzi napätím 

a deformáciou je lineárny a riadi sa Hookovým zákonom. 

 

Obrázok 5.1: Priebeh elastických ohybových napätí 

Veľkosti napätí a deformácie v priereze v obecnej vzdialenosti z od neutrálnej osi sa dá 

určiť ako: 

휀 =
𝑧

𝜌
   , (5.1) 

𝜎 = 𝐸
𝑧

𝜌
   , (5.2) 

kde 𝜌 je polomer zakrivenia neutrálnej osi a E je modul pružnosti v ťahu. Maximálne hodnoty 

budú v krajných vláknach pre 𝑧 =
𝑑

2
 a teda bude platiť: 

휀𝑚𝑎𝑥 = ±
𝑑

2𝜌
  , (5.3) 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = ±𝐸
𝑑

2𝜌
   . (5.4) 

Pre určenie hodnoty vonkajšieho ohybového momentu M je možné využiť vzťahu pre výpočet 

napätia pôsobiaceho v priečnom priereze kruhového profilu: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
32𝑀

𝜋𝑑3
  , (5.5) 

z ktorého vyplýva, že vzťah pre ohybový moment je možné určiť ako: 

𝑀 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 ∙
𝜋𝑑3

32
  . (5.6) 
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Po dosadení rovnice 5.4 do rovnice 5.5 sa získa vzťah medzi ohybovým momentom 

a polomerom zakrivenia neutrálnej osi: 

𝑀 = 𝐸 ∙
𝜋𝑑4

64
∙

1

𝜌
  , (5.7) 

kde sa výraz 
1

𝜌
 označuje ako krivosť k. Znázornenie závislosti medzi ohybovým momentom 

a krivosťou zo vzťahu 5.7 je možné vidieť v lineárnej časti do bodu P nasledujúceho diagramu: 

 

 

Obrázok 5.2: Závislosť ohybového momentu a krivosti tyče pre ideálne elasticko-plastický 

materiál 

Ak dosiahne hodnota napätia v krajných vláknach medze klzu, dôjde k prvým makro 

plastickým deformáciám. Tento stav, ktorý nastáva v bode P je charakterizovaný ohybovým 

momentom 𝑀𝑃, ktorý je možné získať zo vzťahu 5.6 dosadením medze klzu za hodnotu napätia: 

𝑀𝑃 = 𝜎𝐾 ∙
𝜋𝑑3

32
  . (5.8) 

Priebeh napätia po priereze sa pri ohybovom momente 𝑀𝑃 dá stanoviť vzťahom: 

σ𝑒 =
64𝑀𝑃

𝜋𝑑4
∙ 𝑧 , 

. 
(5.9) 

pričom rovnica sa dá zapísať aj v tvare: 

σ𝑒 = 𝜎𝐾 ∙
2𝑧

𝑑
  . (5.10) 
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2) Elasticko-plastický ohyb 

Po dosiahnutí medze klzu v krajných vláknach a následnom zvyšovaní ohybového 

momentu sa začne plastická oblasť zväčšovať smerom ku neutrálnej osi tyče. Vnútorná vrstva 

pretrváva v nesplastizovanom (elastickom) stave. Hrúbku vnútornej vrstvy e je možné určiť 

z rovnice 5.4 a požiadavky, aby napätie na povrchu materiálu malo veľkosť medze klzu: 

𝑒 =
2𝜌𝜎𝐾

𝐸
. (5.11) 

 

Obrázok 5.3: Priebeh napatia pri elasticko-plastickom ohybe 

Tento stav je charakterizovaný v závislosti M-k krivkou medzi bodmi P a G. Vzťah pre 

elasticko-plastický ohybový moment sa dá určiť na základe podmienky statickej ekvivalencie 

medzi momentom a vnútornými elementárnymi silami. Z nasledujúcej rovnice je možné vidieť, 

že vo výslednom vzťahu vystupuje elastický aj plastický člen:  

𝑀𝑒𝑝 = 2 ∫ 𝜎𝑒𝑧𝑑𝑆
𝜓𝑒

+ 2 ∫ 𝜎𝐾𝑧𝑑𝑆
𝜓𝑝

, (5.12) 

kde 𝜓𝑒  elastickú oblasť v ktorej je napätie lineárne  a 𝜓𝑝 splastizovanú oblasť, v ktorej je 

napätie konštantné a rovno medzi klzu  𝜎𝐾. 

 Po prejdení z plošných integrálov na dvojne a dosadeniu príslušných medzí vyjde 

výsledný vzťah pre elasticko-plastický ohybový moment pre kruhový prierez ako:  

𝑀𝑒𝑝 =
1

16𝑒
𝜎𝐾(𝑒 ∙ √𝑑2 − 𝑒2(2𝑒2 − 𝑑2) + 𝑑4 ∙ tan−1(

𝑒

√𝑑2 − 𝑒2
)) +

1

6
𝜎𝐾(𝑑2 − 𝑒2)

3
2 (5.13) 
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3) Plastický ohyb 

V teoretickom prípade môže nastať prípad, kedy sa krivosť k asymptoticky blíži do 

nekonečna. V takomto prípade sa hrúbka vnútornej elastickej vrstvy blíži k nule a splastizuje 

celý prierez materiálu. Tento stav je charakterizovaný vznikom plastického kĺbu, pri ktorom 

prierez viac zaťaženia už neunesie. Z výpočtu limity pri vzťahu 5.13 pre 𝑒 → 0  je možné 

vyjadriť vzťah pre plastický ohybový moment ako: 

𝑀𝐺 =
1

16
𝜎𝐾(−𝑑3 + 𝑑3) +

1

6
𝜎𝐾𝑑3 =

1

6
𝜎𝐾𝑑3 (5.14) 

 

Obrázok 5.4: Vznik plastického kĺbu v priečnom priereze 

Pri porovnaní ohybových momentov z diagramu závislosti momentu a krivosti je možné 

vidieť, že moment, pri ktorom vzniká plastický kĺb je o približne 1,7-krát väčší ako moment, 

pri ktorom vzniká prvá makro plastická deformácia.  

𝑀𝐺 = 1,7𝑀𝑃 (5.15) 

5.2 Ohyb so spevnením  
 

V predošlej časti bolo pojednané o ohybe tyčí kruhového prierezu pre ideálne elasticko-

plastický materiál. Reálne materiály však počas procesu rovnania vykazujú spevnenie, čím sa 

posúva medza klzu k vyšším hodnotám v závislosti na veľkosti plastickej deformácie. Pre vznik 

ďalšej plastickej deformácie teda musí narastať zaťaženie a teda aj napätie v priečnom priereze, 

pričom najväčší nárast je v krajných vláknach.  

Na nasledujúcich obrázkoch je možné vidieť rozloženie napätí pri porovnaní ideálne 

elasticko-plastického materiálu a elasticko-plastického materiálu so spevnením. 
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Obrázok 5.5: Závislost ohybového momentu a krivosti pre elasticko-plastický materiál so 

spevnením 

 

Obrázok 5.6: Priebeh napätia pre elasticko-plastický materiál so spevnením 
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5.3 Zvyšková napätosť  
 

 V dôsledku postupného zaťažovania materiálu v oblasti plastických deformácii vlákna, 

ktoré sú trvalo zdeformované bránia vláknam, ktoré sú deformované elasticky nadobudnúť 

pôvodnú dĺžku. Takto vzniká zvyškové napätie, ktoré sú výsledkom rozdielu napätia pri 

skutočnej elasticko-plastickej napätosti a stavom napätia v priečnom priereze, ktoré by nastalo 

pri rovnakom vonkajšom zaťažení v prípade, že by materiál neplastizoval a choval sa v celom 

rozsahu zaťažovania lineárne. Toto napätia sa  nazýva ako tzv. fiktívne elastické napätie. 

Analytický sa táto skutočnosť dá zapísať rovnicou 

𝜎𝑟𝑒𝑧 = 𝜎𝑒𝑝𝑙 − 𝜎∗𝑒𝑙, (5.16) 

kde 𝜎𝑒𝑝𝑙 je skutočné napätie počas elasticko-plastického zaťaženia a  𝜎∗𝑒𝑙 značí fiktívne 

elastické napätie. 

 Priebeh fiktívneho elastického napätia v telese, ktoré bolo zaťažené elasticko-

plastickým ohybovým momentom odpovedá priebeh napätia lineárne elastického materiálu, 

ktorý podliehal rovnakému zaťaženiu. 

 

Obrázok 5.7: Priebeh zvyškového (reziduálneho) napätia v priereze 

6. ANALÝZA ÚLOHY 

6.1 Vymedzenie hraníc úlohy  
 

Simulácia procesu rovnania bude prebiehať za pomoci výpočtového modelovania v MKP 

softwari ANSYS Workbench 19.1, ktorý je voľne dostupným pre študentov z Ústavu 

mechaniky, biomechaniky a mechatroniky fakulty strojného inžinierstva v Brne.  V samotnej 

výpočtovej simulácii bude model kosouhlého rovnacieho stroja zložený z 9 valcov, ktorých 

profil je konkávny jednoosí hyperbolický valec. Nakoľko je kosouhlé rovnanie procesom, ktorý 

sa vykonáva bez predchádzajúceho ohrevu polotovaru, teplota nebude hrať pri tejto modelovej 

situácii žiadnu rolu. 

Valce budú uvažované ako tuhé, nakoľko je ich tuhosť pri rovnaní v strojárenskej praxi 

niekoľkonásobne vyššia než tuhosť rovnaného polotovaru. Ako rovnaný polotovar bude 

uvažovaná tyč s kruhovým prierezom a určitým vstupným zakrivením v jednej rovine bez 

zvyškových napätí, ktoré by mohli v tyčí zostať po predchádzajúcom procese rovnania. 

Úloha bude riešená ako statická, čo znamená, že zotrvačné účinky hmoty tyče nebudú 

mať žiaden vplyv na samotný proces, nakoľko je jeho rýchlosť malá. 

Proces rovnania bude prebiehať v prostredí s nulovým gravitačným zrýchlením. 
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6.2 Systém podstatných veličín 
 

Táto časť diplomovej práce bola spracovaná na základe [3]. 

Veličiny potrebné k popisu riešenej úlohy budú vymedzené na základe podmnožín 

systému podstatných veličín nasledovne: 

 Podmnožina S0- obsahuje veličiny popisujúce prvky okolia objektu. Pre vyššie 

uvedenú úlohu bude táto podmnožina prázdna 

 Podmnožina S1- obsahuje veličiny popisujúce topológiu a geometriu objektu. 

V tejto podmnožine sa nachádzajú veličiny popisujúce geometriu valcov a tyče 

a veličiny popisujúce ich vzájomnú polohu v priestore. 

 Podmnožina S2- obsahuje veličiny popisujúce väzby objektu s okolím a na nich 

prebiehajúce interakcie. Pod touto podmnožinou sa budú nachádzať veličiny 

popisujúce uloženie valcov v rovnacom stroji a interakciu medzi valcami a tyčou. 

 Podmnožina S3- obsahuje veličiny,  ktoré vyjadrujú aktiváciu objektu s okolím, 

ktorá vyvoláva na danom objekte nejaké procesy. Týmito veličinami budú 

natočenie a presadenie valcov. 

 Podmnožina S4- obsahuje veličiny, ktoré ovplyvňujú prebiehajúce procesy na 

objekte pri interakcii s okolím. Táto podmnožina bude prázdna. 

 Podmnožina S5- obsahuje veličiny, ktoré popisujú vlastnosti prvkov štruktúry 

entity, ktorá je objektom riešenej úlohy. V tejto podmnožine sa budú nachádzať 

konštitutívne vzťahy materiálov popisujúcich tyč,  valce a ich parametre. 

 Podmnožina S6- obsahuje veličiny, popisujúce procesy, ktoré prebiehajú na 

štruktúre objektu. Túto podmnožinu je možné považovať za prázdnu, nakoľko je 

úloha riešená na makroúrovni. 

 Podmnožina S7- obsahuje veličiny, ktoré vyjadrujú prejavy objektu 

odpovedajúce stavom, do ktorých sa objekt dostal zapríčinením procesov, ktoré 

na ňom prebehli. Do tejto podmnožiny bude patriť krivosť tyče po rovnaní, 

zvyškové napätie v priečnom priereze po procese rovnania a sily pôsobiace na 

valce pri procese rovnania tyče. 

 Podmnožina S8- obsahuje veličiny popisujúce dôsledky prejavu objektu na jeho 

okolie alebo sám na seba. Do tejto podmnožiny patrí fakt, že tyč dosiahne 

požadovanej výstupnej krivosti.     
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6. VÝPOČTOVÉ MODELOVANIE POMOCOU MKP 

6.1 Základný princíp MKP ako variačnej metódy 
 

 Nasledujúca kapitola bola spracovaná na základe [2]. 

 Software ANSYS Workbench, v ktorom bola daná úloha riešená, využíva Lagrangeovu 

metódu na popis mechaniky kontinua. Špecificky využíva deformačnú variantu metódy 

konečných prvkov vychádzajúcej z Lagrangeovho variačného princípu. 

 Podstatou Lagrangeovho variačného princípu je tvrdenie, ktoré sa dá formulovať 

nasledovne: 

,,Medzi všetkými funkciami posuvov, ktoré zachovávajú spojitosť telesa a splňujú geometrické 

okrajové podmienky, sa realizujú práve tie, ktoré udeľujú celkovej potencionálnej energii Π 

stacionárnu hodnotu." 

Dá sa dokázať, že uvedená stacionárna hodnota existuje, je jednoznačná a predstavuje zároveň 

minimum Π. Potencionálna energia sa dá vyjadriť ako: 

𝛱 = 𝑊 − 𝑃, (6.1) 

kde W je energia napätosti telesa Ω a je popísaná vzťahom: 

𝑊 =
1

2
∫ 𝜎

𝑇
∙ 휀𝑑𝑉

Ω

, (6.2) 

a P je potenciál vonkajšieho zaťaženia: 

𝑃 = ∫ 𝑢
𝑇

∙ 𝑜𝑑𝑉 + ∫ 𝑢
𝑇

∙ 𝑝𝑑𝑆

ΓΩ

. (6.3) 

V predchádzajúcich vzťahoch vystupujú nasledujúce stĺpcové matice: 

 Posuvov:     𝑢
𝑇

= [𝑢, 𝑣, 𝑤] 

 Pretvorení:    휀
𝑇

= [휀𝑥, 휀𝑦, 휀𝑧 , 𝛾𝑥𝑦, 𝛾𝑦𝑧 , 𝛾𝑧𝑥] 

 Napätí:     𝜎
𝑇

= [𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜎𝑧 , 𝜏𝑥𝑦, 𝜏𝑦𝑧, 𝜏𝑧𝑥] 

 Objemové zaťaženie:   𝑜
𝑇

= [𝑜𝑥, 𝑜𝑦, 𝑜𝑧] 

 Plošné zaťaženie:   𝑝
𝑇

= [𝑝𝑥, 𝑝𝑦, 𝑝𝑧] 

Všeobecne je potencionálna energia Π závislá na spojitých funkciách u, v, w a premenných x, 

y, z z ktorých každá reprezentuje nekonečné množstvo hodnôt v nekonečne veľa bodoch 

riešenej oblasti. Aby bola možné úlohu riešiť numericky, je nutné každú funkciu vyjadriť 

v závislosti na konečnom počte parametrov. V metóde konečných prvkov sa aproximačné 

funkcie posuvov vyjadrujú približne ako súčet vopred daných, známych funkcii 

𝑁𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝑁𝑗(𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑎 𝑁𝑘(𝑥, 𝑦, 𝑧) označovaných ako bázové funkcie, ktoré sú násobené 

neznámymi koeficientami 𝑢𝑖 , 𝑣𝑗 , 𝑤𝑘, ktoré fyzikálne vyjadrujú zložky posuvov v uzlových 

bodoch siete: 

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∑ 𝑁𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∙ 𝑢𝑖

𝑙

𝑖=1

, (6.4) 
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𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∑ 𝑁𝑗(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∙ 𝑣𝑗 ,

𝑚

𝑗=1

 (6.5) 

𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∑ 𝑁𝑘(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∙ 𝑤𝑘

𝑛

𝑘=1

. (6.6) 

Dosadením tejto aproximácie do výrazu pre celkovú potencionálnu energiu je možné prejsť 

k vyjadreniu funkcionálu Π(𝑢, 𝑣, 𝑤) závislého na funkciách, k vyjadreniu Π(𝑢1, 𝑢2, 𝑢3, … , 𝑤𝑛), 

ktorý je závislí na konečnom počte parametrov. Podmienka stacionárnej hodnoty Π vedie 

potom na sústavu rovníc pre určenie týchto neznámych parametrov: 

𝜕Π

𝜕𝑢𝑖
= 0 

. 

. 
𝜕Π

𝜕𝑤𝑛
= 0. 

(6.7) 

Touto podmienkou sa získava tzv. základná rovnica metódy konečných prvkov: 

�̅� ∙ �̅� = �̅�, (6.8) 

kde�̅� je globálna matica tuhosti, �̅�je globálna matica deformačných parametrov a �̅� je matica 

zaťaženia. Riešením tejto sústavy rovníc sú parametre 𝑢1, 𝑢2, … 𝑤𝑛 a tým aj aproximácie 

hľadaných funkcii posuvov. 

6.2 Nelineárna MKP 
 

Nasledujúca kapitola bola spracovaná na základe [5]. 

 Vzťah 6.8 je možné využívať s plnou dôverou len pri problémoch lineárnej mechaniky, 

resp. platí len pri lineárnej závislosti medzi zaťažením a pretvorením telesa. Základnými 

príčinami nelineárneho chovania sú: 

 Materiálové nelinearity- plasticita, viscoelasticita, viscoplasticita 

 Geometrické nelinearity- veľké posuvy a natočenia, stabilita konštrukcií 

 Kontaktné úlohy 

Pre statické úlohy sa dá charakterizovať nelineárny problém sústavou rovníc: 

�̅�(𝑈) ∙ �̅� = �̅�, (6.9) 

z ktorej je možné vidieť, že matica tuhosti je pri fyzikálne nelineárnom probléme funkciou 

stupňa deformácií v telese. Túto sústavu je možné riešiť napríklad približnými metódami ako 

sú prírastkové riešenie bez iterácii (Eulerova metóda), iteratívnou metódou založenou na 

Newton-Raphson metóde alebo inými iteratívnymi metódami. V nasledujúcej časti tejto práce 

bude bližšie pojednané práve o Newton-Raphson metóde, nakoľko bola využitá pri riešení 

sústavy rovníc nelineárnej úlohy v tejto diplomovej práci.  
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6.2.1 Newton-Raphson metóda 
 

Vo veľa MKP systémoch je pri riešení nelineárnych problémov aplikovaný algoritmus 

modifikovanej Newton-Raphson metódy. Celkové zaťaženie je z pravidla rozdelené do jedného 

alebo viacero zaťažovacích krokov (load steps). V rámci kroku narastá zaťaženie po prírastkoch 

(substeps), ktorých veľkosť je obvykle automaticky prispôsobovaná aktuálnej rýchlosti 

konvergencie – teda počtu iterácii nutných k dosiahnutiu rovnovážneho stavu v rámci daného 

substepu.  

 

Obrázok 6.1: Znázornenie krokov pri Newton-Raphson metóde 

Každá iterácia predstavuje riešenie lineárnej sústavy rovníc pre prírastky posuvov ∆u: 

𝐾𝑇𝑖 ∙ ∆𝑢𝑖 = 𝐹 − 𝐾(𝑢𝑖) ∙ 𝑢𝑖 , (6.10) 

kde 𝐾𝑇𝑖 je okamžitá matica tuhosti ( dotyčnica ku krivke F-u) a na pravej strane je rozdiel medzi 

aktuálnym vonkajším zaťažením a vnútornými silami v riešenom telese, označovaný ako 

rezíduum 𝑅𝑖. 

 Iteračný proces je ukončený po splnení kritérií konvergencie, ktoré kontrolujú veľkosť 

reziduálnych síl voči celkovému zaťaženiu: 

𝑅𝑖

𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘
≤ 𝛿𝐹 , 

 

(6.11) 

prípadne kontrolujú veľkosť prírastkov posuvov: 

∆𝑢𝑖

𝑢𝑐𝑒𝑙𝑘
≤ 𝛿𝑢, 

 

(6.12) 

vzhľadom k dopredu stanoveným toleranciám 𝛿𝐹 a 𝛿𝑢. 
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Obrázok 6.2: Znázornenie veličín popisujúcich Newton-Raphson metódu 

6.3 Využité prvky 
 

Prvky, ktoré boli použité pri tvorbe konečno prvkovej siete v tejto práci sú: 

 BEAM188– je to prútový prvok v 3D priestore, ktorý je zložený z dvoch uzlov, 

z ktorých je každý charakterizovaný 6-mi deformačnými parametrami. Ak sú osi 

y a z hlavnými centrálnymi osami prierezu, matica deformačných parametrov 

prvku vyzerá nasledovne: 

𝛿̅ = [𝑢1, 𝑣1, 𝑤1, 𝜑𝑥1, 𝜑𝑦1, 𝜑𝑧1, 𝑢2, 𝑣2, 𝑤2, 𝜑𝑥2, 𝜑𝑦2, 𝜑𝑧2]𝑻. (6.13) 

 

Obrázok 6.3: Zobrazenie prútového prvku v 3D priestore [2] 
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 CONTA174- prvok, ktorý sa používa pri štrukturálnych úlohách na reprezentáciu 

kontaktu medzi plochami. Tento prvok ma rovnaké geometrické charakteristiky 

ako kvadratické priestorové prvky a škrupinové prvky, s ktorými je zviazaný. Ku  

 

Obrázok 6.4: Zobrazenie prvku CONTA174 [16] 

 TARGE170-  ku kontaktu plôch dochádza vtedy, keď povrch prvku CONTA174 

vniká (penetruje) do plochy prvku TARGE170, ktorý toto kontaktné chovanie 

dovoľuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 6.5: Zobrazenie prvku TARGE170 [16] 
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6.4 Výpočtový model 
 

6.4.1 Model materiálu 
 

Pre tyč bude uvažovaný elasticko-plastický model materiálu, ktorý bude pre rôzne 

varianty výpočtu buď bez spevnenia (ideálne elasticko-plastický model), alebo so spevnením 

s využitím izotropného aj kinematického spevnenia pre porovnanie ich vplyvu na proces 

a výsledok rovnania. Elastická časť pracovného diagramu je vždy popísaná Youngovým 

modulom pružnosti E s konštantnou hodnotou 2,01 ∙ 105 𝑀𝑃𝑎 a Poissonovým číslom μ 

s hodnotou 0,3. Medza klzu sa bude pri rôznej obmene výpočtu meniť. Modul spevnenia 𝐸𝑇 

bude uvažovaný s hodnotami 1% alebo 10% z Youngovho modulu pružnosti.  

6.4.2 Model geometrie 
 

 Model geometrie odpovedá zjednodušenej geometrii kosouhlej rovnačky  zloženej z 9 

valcov, v ktorej bude prebiehať rovnanie tyče s určitým počiatočným zakrivením. Hyperbolické 

valce sa rozdeľujú na prítlačné, priehybové a dolné. Ich rozmery a rozmiestnenie v priestore je 

možné vidieť v nasledujúcej tabuľke a na obrázku 6.7: 

 

Rozmer a c 𝑳𝟏 𝑳𝒄 

Jednotky [mm] [mm] [mm] [mm] 

Prítlačné 130 379 190 276 

Priehybové 160 379 220 340 

Dolné 160 379 310 480 

Tabuľka 1: Rozmery hyperbolických valcov 

 

Obrázok  6.6: Hyperbolický valec 
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Uloženie valcov v priestore je možné vidieť na nasledujúcom obrázku: 

 

 

Obrázok 6.7: Uloženie valcov v priestore 

 Rozteč medzi stredmi súmerností horných valcov je 475mm. V dolnej rade valcov je 

vzdialenosť stredov súmerností susediacich valcov 950mm. Nakoľko má rovnaný polotovar pri 

procese rovnania rádovo menšiu tuhosť, bolo možné valce vymodelovať ako plochu (,,Surface 

bodyˮ), ktorá sa bude pri výpočte chovať ako ideálne tuhé teleso, čo znamená, že sa nebude 

deformovať. 

 Tyč bola vymodelovaná ako ,,Line bodyˮ, aby bolo zabezpečené sieťovanie prvkom 

BEAM188 pri následnej štrukturálnej analýze. Prierezové charakteristiky boli tyči priradené na 

základe vytvorenia samostatného kruhového priečneho prierezu. Priemer tyče bude mať vždy 

hodnotu 70mm a jej dĺžka 6000mm.  

Jednou z vyhodnocovaných veličín, popisujúcich proces rovnania bude tzv. krivosť na 

meter 𝑘𝑚. V priemyselnej praxi je požadovanou hodnotou výstupnej krivosti 1mm ∙ m−1. 
Medzi vstupnou krivosťou na meter a polomerom zakrivenia tyče bol odvodený vzťah prebraný 

z článku [10]: 

𝑘𝑚(𝑖𝑛) =
125

𝜌
 . (6.1) 

Výstupná krivosť tyče bola vyhodnocovaná na metrovom úseku tyče, ktorý sa nachádza priamo 

pred valcami na začiatku simulácie procesu rovnania.  

 

Obrázok 6.8: Zobrazenie modelu geometrie tyče vo valcoch  
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Samotné vyhodnocovanie prebiehalo v softwari Matlab. Princíp spočíval vo vytvorení ,,nodal 

selectionˮ na spomenutom metrovom úseku tyče, za pomoci ktorého boli uložené posuvy na 

konci simulácie pre každý uzol nachádzajúci sa na tomto úseku do dátového súboru. Na základe 

uložených posuvov sa pomocou obálkovej metódy vytvoril kváder s minimálnymi rozmermi 

okolo súradníc uzlov s odpovedajúcimi posuvmi. Výsledná výstupná krivosť bola vypočítaná 

ako absolútna hodnota z krivostí v smere y a z: 

𝑘𝑚(𝑜𝑢𝑡) = √𝑘𝑚𝑦
2 + 𝑘𝑚𝑧

2 . 

 

(6.14) 

 

Obrázok 6.9: Zbrazenie obálkovej metódy v softwari Matlab 

Pri výpočte zvyškových napätí po procese rovnania bol priečny prierez tyče v prostredí 

ANSYS Workbench nadelení po polomere a obvode na tzv. divízie pomocou príkazu ,,secdataˮ. 

Tento príkaz vytvoril v priečnom priereze uzly, v ktorých boli vypočítané hodnoty napätí. Do 

softwaru Matlab boli následne vyexportované údaje o hodnotách napätí v uzloch elementov 

tyče, ktoré sa nachádzali po procese rovnania za rovnacím strojom. V softwari Matlab 

prebiehalo zistenie ich maximálnej hodnoty a vykreslenie v priečnom priereze, nakoľko to 

v softwari ANSYS nebolo možné.  

 

Obrázok 6.10: Rozdelenie priečneho prierezu na divízie v pomere 36/18 (obvod/polomer) 
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Pre vystihnutie priebehu zvyškových napätí v priečnom priereze musel byť prierez 

nadelený na vyšší počet divízií, čo zvyšovalo dobu výpočtu. Z tohto dôvodu budú v ďalších 

častiach práce prezentované výsledky zvyškových napätí vždy len pre optimálne presadenie 

rovnacieho stroja pri každej variante výpočtu. Priebeh zvyškových napätí  má podobný 

charakter pre všetky varianty výpočtov, pretože sa neuvažuje vplyv počiatočných zvyškových 

napätí, alebo iných veličín ovplyvňujúcich stav napätosti pri procese rovnania.  

Obrázok 6.11: Rozloženie zvyškových napatí v priečnom priereze 

 

Obrázok 6.12: Zobrazenie veľkosťi zvyškových napatí v priečnom priereze 
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6.4.3 Model väzieb a sieť konečných prvkov 
 

Pre nastavenie väzby a zachytenie interakcie medzi valcami a tyčou boli v prostredí 

ANSYS využité kontakty. Ako typ kontaktu bol zvolený kontakt bez trenia. Cieľovým telesom, 

sieťovaným prvkom TARGE170, bola zvolená pracovná plocha valcov.  Kontaktným telesom, 

sieťovaným prvkom CONTA175, bola zvolaná tyč, na ktorej bol tento kontakt predpísaný do 

uzlov nachádzajúcich sa na jej strednici z dôvodu uloženia uzlov prvku BEAM188 v priestore.   

Algoritmus, ktorý bol využitý k riešeniu kontaktov sa nazýva Augmented Lagrange, 

ktorého výhodou je, že je menej citlivý na veľkosť kontaktnej tuhosti medzi tyčou a valcami 

a tým prispieva k lepšej konvergencii výpočtu. Na zmenšenie penetrácie valcov do tyče bola 

nastavená prvotná kontaktná tuhosť na hodnotu 20. Kontaktná tuhosť sa následne aktualizovala 

pri každej iterácii výpočtu.  

Nastavením stykovej plochy valca ku strednici tyče na ,,Adjust to touchˮ boli vymedzené 

počiatočné vôle a ignorované prvotné penetrácie medzi valcami a tyčou.  

Veľkosť prvku na tyči bola nastavená na 10mm, pričom metrovému úseku pred valcami 

bola priradená veľkosť prvku 5mm. Na sieťovanie valcov bola využitá mapovaná sieť 

s veľkosťou prvku 20mm pre priehybové a dolné valce a 15mm pre prítlačné valce.  

 

Obrázok 6.13: Sieť konečných prvkov 

6.4.4 Okrajové podmienky 
 

Okrajové podmienky boli pri výpočte realizované v dvoch zaťažovacích krokoch (,,load 

stepsˮ).: 

1. Prvý zaťažovací krok 

V prvom zaťažovacom kroku sa za pomoci funkcie ,,Remote displacementˮ presadili 

valce 𝐻2 a 𝐻4 v zvislom smere (osa y). Toto presadenie odpovedalo vo všetkých variantoch 

výpočtu hodnotám od 3,2mm do 8,2mm s krokom 1mm s cieľom nájsť optimálne presadenie 

valcov. Týmto valcom bolo tiež zamedzené posuvom v ose x a z a rotáciám okolo os x, y, z ich 

lokálnych súradnicových systémov. Ostatným valcom bolo pomocou rovnakej funkcie 

zamedzené všetkým rotáciám a posuvom v ich lokálnych súradnicových systémoch. Voľným 

koncom tyče bolo ďalej zamedzené posuvom v osi z pomocou funkcie ,,Displacementˮ.  
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Obrázok 6.14: Realizácia okrajových podmienok v prvom zaťažovacom kroku 

2. Druhý zaťažovací krok 

Podmienky zadefinované v prvom zaťažovacom kroku ostávajú v platnosti aj pri druhom 

zaťažovacom kroku. Okrem týchto podmienok bol koncu tyče predpísaný posuv v smere osi x 

o hodnotu 4800mm a rotácia okolo osi x o 15709° globálneho súradnicového systému, čím sa 

zabezpečil šróbovitý pohyb tyče so stúpaním 110mm a metrový úsek tyče, na ktorom sa 

vyhodnocuje výstupná krivosť sa dostane za rovnací stroj kde nie je ďalej ovplyvnení valcami. 

Obrázok 6.15: Realizácia okrajovej podmienky v druhom zaťažovacom kroku 
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6.5 Analýza výsledkov 
 

V nasledujúcej časti tejto diplomovej práce budú prezentované výsledky jednotlivých 

variant výpočtov. Výstupnými veličinami budú výstupná krivosť tyče na vybranom metrovom 

úseku, zvyškové napätia a silové pôsobenie na jednotlivé valce počas procesu rovnania. 

Jednotlivé varianty budú zamerané na optimalizovanie nastavenia stroja v strojárenskej praxi 

a analýzu vplyvu modelu spevnenia na výstupné veličiny. 

Pri vyhodnocovaní výsledkov budú vždy prezentované hodnoty len pre presadenie 

valcov, pri ktorom dochádza k minimálnej výstupnej krivosti.. 

  

6.5.1 Kontaktná oblasť  
 

Profil pracovnej plochy valca bol navrhnutý tak, aby dochádzalo k jeho čo najmenšiemu 

opotrebeniu pri procese rovnania. V ideálnom prípade je líniový styk po celej pracovnej ploche 

valca. Nakoľko sú valce uhlovo nastaviteľné, je možné sa vyhnúť prípadnému jednobodovému 

alebo dvojbodovému styku valca a tyče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 6.16: Porovnanie bodového a liniového styku tyče a valca 

Na obrázku 6.16 je možné vidieť rozloženie kontaktnej sily pri bodovom(obrázok naľavo) 

a líniovom(obrázok napravo) styku tyče a valca. Z tohto obrázku je možné vidieť, že sila je pri 

líniovom styku rozložená po celom styku valca a tyče. Pri bodovom styku dosahujú veľkosti síl 

(resp. kontaktného tlaku) vyšších hodnôt ako pri líniovom styku a tým aj väčšie opotrebenie 

valcov.  

Optimálnemu nastaveniu valcov pre dosiahnutie líniového styku budú prislúchať hodnoty 

natočenia valcov podľa nasledujúcej tabuľky, ktorá bola prebratá z [18] : 

Natočenie valcov 

Valec 𝑯𝟏 𝑯𝟐 𝑯𝟑 𝑯𝟒 𝑯𝟓 𝑯𝟔 𝑫𝟏 𝑫𝟐 𝑫𝟑 

Uhol 23,33° 24,42° 20,17° 24,3° 23,11° 22,66° -24,73° -24,2° -24,43° 

Tabuľka 2: Natočenia jednotlivých valcov pre líniový styk [18] 
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6.5.2 Optimálne presadenie valcov v závislosti na medzi klzu 
 

Nakoľko v strojárenskom priemysle často nemajú pracovníci obsluhujúci rovnací stroj 

presné znalosti o hodnote medze klzu, budú v tejto časti riešené varianty, ktoré vypovedajú 

o možnosti dopustenia sa chyby pri hodnote medze o 10% a 20% z vybranej počiatočnej 

hodnoty. Ako počiatočná hodnota bola vybraná hodnota medze klzu 500 MPa. 

Všetky výsledky prezentované v tejto časti boli riešené pre ideálne elasticko-plastický 

model materiálu, teda materiál, ktorý nevykazuje v plastickej oblasti pracovného diagramu 

spevnenie.  

1. Výsledky pre východziu hodnotu klzu 𝝈𝑲 = 𝟓𝟎𝟎 𝑴𝑷𝒂 

 

Obrázok 6.17: Závislosť výstupnej krivosti na medzi klzu 𝜎𝐾 = 500 𝑀𝑃𝑎 

Z predchádzajúceho grafu je vidieť, že najnižšia výstupná krivosť je dosiahnutá pri 

presadení valcov o 5,2 mm. Pre toto nastavenie boli zaznamenané nasledujúce priemerné 

hodnoty celkových síl na valce: 

Valec 𝑯𝟏 𝑯𝟐 𝑯𝟑 𝑯𝟒 𝑯𝟓 𝑯𝟔 𝑫𝟏 𝑫𝟐 𝑫𝟑 

𝑭𝒄 [kN] -6,33 -149,36 ≈ 0 -191,26 ≈ 0 -28,42 -52,02 -212,28 -110,01 

Tabuľka 3: Veľkosti reakčných síl na valce  

Z tabuľky 3 je možné vidieť, že veľkosti síl na treťom a piatom hornom valci sú približne 

rovné nule, čo znamená, že sa tieto dva prítlačné valce takmer nedostávajú do záberu pri procese 

rovnania. Tieto valce plnia pri procese rovnania len vedľajšiu funkciu nad dolnými valcami 

resp. pridržiavajú rovnaný polotovar. Najväčšie silové reakcie vznikajú na priehybových 

valcoch 𝐻2, 𝐻4 a dolnom valci 𝐷2. Veľkosť síl vznikajúcich na týchto priehybových valcoch 
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odpovedá faktu, že pod nimi vznikajú ohybové momenty, ktoré najviac prispievajú k tvorbe 

plastických deformácii a teda vyrovnávaniu polotovaru. Veľkosť sily na dolnom valci súvisí 

s jeho symetrickým uložením medzi valcami 𝐻2 a 𝐻4 v spodnej rade valcov a opačnom zmysle 

vytvárania zakrivenia na ohýbanom polotovare ako priehybové valce. 

 

Obrázok 6.18: Rozloženie zvyškových napatí pre medzu klzu 500 MPa 

Maximálna hodnota zvyškového napätia na obrázku 6.18 je 194,91 MPa. 

2. Výsledky pre rozdiel 10% z východzej hodnoty medze klzu 

 

Obrázok 6.19: Závislost výstupnej krivosti na medzi klzu pri rozdiele 10% z východzej 

hodnoty 
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Tabuľka 4: Veľkosti reakčných síl pre rozdiel 10% z východzej hodnoty medze klzu 

 

Z hľadiska nepresnej znalosti medze klzu pri nastavovaní stroja je z grafu na obrázku 

6.19 vidieť, že minimálnej výstupnej krivosti je pri medzi klzu 500 MPa a 550 MPa dosiahnuté 

pri presadení valcov o 5,2 mm. Minimálna krivosť je pri medzi klzu 450 MPa dosiahnutá pri 

nastavení presadenia valcov o 4,2 mm, avšak pri nastavení presadenia o 5,2 mm je výstupná 

krivosť pod hodnotou 1 mm ∙ m−1, čo je požadovaná hodnota krivosti v priemyselnej praxi.  

 

 

Obrázok 6.20: Zobrazenie zvyškového napatia pre mez klzu 450 MPa (nalavo) a 550 MPa (napravo) 

Maximálne hodnoty zvyškových napätí z obrázku 6.20 sú: 

𝜎𝐾 = 450 𝑀𝑃𝑎 →  𝜎𝑟𝑒𝑧 = 101,65 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝐾 = 550 𝑀𝑃𝑎 →  𝜎𝑟𝑒𝑧 = 175,15 𝑀𝑃𝑎 

Z hľadiska kvality rovnacieho procesu dosahuje materiál s medzou klzu 450 MPa najmenších 

hodnôt zvyškových napätí pri dosiahnutí minimálnej krivosti tyče.  

 

 

 

 

 

𝝈𝑲 [MPa] Valec 𝑯𝟏 𝑯𝟐 𝑯𝟑 𝑯𝟒 𝑯𝟓 𝑯𝟔 𝑫𝟏 𝑫𝟐 𝑫𝟑 

450 𝑭𝒄 [kN] -9,91 -135,23 ≈ 0 -173,64 ≈ 0 -24,13 -49,28 -198,67 -105,89 

550 𝑭𝒄 [kN] -8,14 -152,88 ≈ 0 -230,68 ≈ 0 -33,98 -61,52 -256,11 -132,23 
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3. Výsledky pre rozdiel 20% z východzej hodnoty medze klzu  

 

Obrázok 6.21: Závislosť výstupnej krivosti na medzi klzu pri rozdiele 20% z východzej 

hodnoty 

 

Tabuľka 5: Veľkosti reakčných síl pre rozdiel 20% z východzej medze klzu 

Z porovnania priebehov výstupnej krivosti na medzi klzu je možné vidieť, že optimálne 

nastavenie valcov jednoznačne závisí na veľkosti medze klzu. Tento fakt je pravdepodobne 

spôsobený tým, že pri materiály s vyššou medzou klzu nedôjde pri nižšom presadení valcov 

k prerozdeleniu zvyškovej napätosti v priereze tyče pôsobením plastických deformácii. Je preto 

nutné zvyšovať presadenie valcov a tým zväčšovať veľkosti ohybových momentov.  

 Veľkosti reakčných síl na priehybových a dolných valcoch rastú so zvyšujúcou sa 

medzou klzu, nakoľko je nutné zvyšovať presadenie valcov 𝐻2 a 𝐻4, čím sa zväčšuje 

opotrebenie valcov. 

 Maximálne hodnoty zvyškových napätí pre túto variantu výpočtu, ktorých priebeh je 

možné vidieť na obrázku 6.22 sú: 

𝜎𝐾 = 400 𝑀𝑃𝑎  →   𝜎𝑟𝑒𝑧 = 166  𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝐾 = 600 𝑀𝑃𝑎  →   𝜎𝑟𝑒𝑧 = 217,14 𝑀𝑃𝑎 
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400 𝑭𝒄 [kN] -5,13 -118,67 ≈ 0 -152,26 ≈ 0 -22,77 -41,98 -168,86 -87,95 

600 

 
𝑭𝒄 [kN] -6,51 -178,65 ≈ 0 -230,68 ≈ 0 -33,98 -61,52 -256,11 -132,23 
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 Obrázok 6.22: Zobrazenie zvyškového napatia pre mez klzu 400 MPa (nalavo) a 600 MPa 

(napravo) 

 

6.5.3 Optimálne presadenie valcov v závislosti na modely spevnenia 
 

  V tejto časti diplomovej práce bude analyzovaný vplyv modelu spevnenia na proces 

a výsledok rovnania. Bude využitý izotropný a kinematický model s lineárnym spevnením 

materiálu. Prvotná medza klzu bude vždy 500 MPa. 

1. Vplyv modelu spevnenia pre modul spevnenia 𝑬𝑻 = 𝟐𝟎𝟏𝟎 𝑴𝑷𝒂 

 

Obrázok 6.23: Vplyv modelu spevnenia na výslednú krivosť pri 𝐸𝑇 = 2010 𝑀𝑃𝑎 
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Tabuľka 6: Veľkosť reakčných síl pri 𝐸𝑇 = 2010 𝑀𝑃𝑎 

Z prezentovaných výsledkov je vidieť, že pri hodnote modulu spevnenia 1% 

z Youngovho modulu pružnosti je minimálna krivosť dosiahnutá pri rovnakom presadení 

priehybových valcov. Pri takto malej hodnote modulu spevnenia nemá model spevnenia takmer 

žiaden vplyv na výslednú krivosť, reakčné sily na valcoch ani zvyškové napätia. Na grafe 

z obrázku 6.23 je vidieť, že sa krivka popisujúca výstupnú krivosť v závislosti na presadení 

valcov  chová rovnako pre ideálne elasticko-plastický materiál a bilineárne modely spevnenia. 

 

Obrázok 6.24: Zobrazenie zvyškového napatia pre izotropné (nalavo) a kinematické 

(napravo) spevnenie pri 𝐸𝑇 = 2010 𝑀𝑃𝑎 

Veľkosti maximálnych zvyškových napätí: 

𝐾𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘é 𝑠𝑝𝑒𝑣𝑛𝑒𝑛𝑖𝑒 →  𝜎𝑟𝑒𝑧 = 187,94 𝑀𝑃𝑎 

𝐼𝑧𝑜𝑡𝑟𝑜𝑝𝑛é 𝑠𝑝𝑒𝑣𝑛𝑒𝑛𝑖𝑒 →  𝜎𝑟𝑒𝑧 = 192 𝑀𝑃𝑎 

Odchýlka od veľkosti zvyškových napätí pre ideálne elasticko-plastický materiál činí pre 

kinematické spevnenie 3,57% a pre izotropné spevnenie 1,5%.  

 

 

 

 

 

  

𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐩𝐞𝐯𝐧𝐞𝐧𝐢𝐚 Valec 𝑯𝟏 𝑯𝟐 𝑯𝟑 𝑯𝟒 𝑯𝟓 𝑯𝟔 𝑫𝟏 𝑫𝟐 𝑫𝟑 

Kinematický 𝑭𝒄 [kN] -5,99 -148,49 ≈ 0 -191,15 ≈ 0 -28,33 -51,87 -212,21 -109,89 

Izotropný 𝑭𝒄 [kN] -6,16 -149,15 ≈ 0 -192,44 ≈ 0 -28,36 -52,19 -213,52 -110,45 
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2. Vplyv modelu spevnenia pre 𝐄𝐓 = 𝟐𝟎𝟏𝟎𝟎 𝐌𝐏𝐚 

 

Obrázok 6.25: Vplyv modelu spevnenia na výstupnú krivosť pri  𝐸𝑇 = 20100 𝑀𝑃𝑎 

Z daného grafu je možné vypozorovať, že izotropný model spevnenia dosahuje 

minimálnej krivosti pri rovnakom presadení valcov ako ideálne elasticko-plastický model. 

Presadením valcov, pri ktorom je získaná minimálna krivosť použitím kinematického modelu 

spevnenia sa pri použití ostatných dvoch modelov získavajú podstatne iné výstupné krivosti. 

Rozdiel medzi izotropným a kinematickým model činí pri presadení valcov 6,2 mm až 77% a je 

vidieť, že tento rozdiel pri vyšších presadeniach valcov narastá. Výstupná krivosť tyče sa 

využitím izotropného spevnenia pri vyšších presadeniach zväčšuje oproti krivosti dosiahnutej 

pri optimálnom presadení. Izotropné spevnenie sa z tohto dôvodu javí ako nevhodné pre popis 

cyklickej plasticity, nakoľko nedokáže podchytiť Bauschingerov efekt resp. zmäkčovanie 

materiálu v opačnom zmysle zaťažovania. 

Tabuľka 7: Veľkosti reakčných síl na valce pri 𝐸𝑇 = 20100 𝑀𝑃𝑎 

Opotrebenie valcov je pre kinematický model vyššie kvôli väčšiemu presadeniu valcov 

na dosiahnutie minimálnej výstupnej krivosti.  
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Ideal Elasto-Plastic Model

𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐩𝐞𝐯𝐧𝐞𝐧𝐢𝐚 Valec 𝑯𝟏 𝑯𝟐 𝑯𝟑 𝑯𝟒 𝑯𝟓 𝑯𝟔 𝑫𝟏 𝑫𝟐 𝑫𝟑 

Kinematický 𝑭𝒄 [kN] -5,94 -167,64 ≈ 0 -216,67 ≈ 0 -33,34 -58,02 -238,91 -126,76 

Izotropný 𝑭𝒄 [kN] -6,35 -152,68 ≈ 0 -194,15 ≈ 0 -28,56 -53,29 -215,34 -112,87 
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Obrázok 6.26: Zobrazenie zvyškového napatia pre izotropné (napravo) a kinematické 

(nalavo) spevnenie pri 𝐸𝑇 = 20100 𝑀𝑃𝑎 

Veľkosti maximálnych zvyškových napätí: 

𝐾𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘é 𝑠𝑝𝑒𝑣𝑛𝑒𝑛𝑖𝑒 →  𝜎𝑟𝑒𝑧 = 127,26 𝑀𝑃𝑎 

𝐼𝑧𝑜𝑡𝑟𝑜𝑝𝑛é 𝑠𝑝𝑒𝑣𝑛𝑒𝑛𝑖𝑒 →  𝜎𝑟𝑒𝑧 = 141,15 𝑀𝑃𝑎 

Pri porovnaní hodnôt  zvyškových napätí pre ideálne elasticko-plastický materiál 

a modelu materiálu z bilineárnym spevnením je možné odsledovať, že pri vyšších hodnotách 

modulu spevnenia je veľkosť zvyškových napätí v priereze  výrazne menšia, pričom je výsledok 

pri použití izotropného modelu o približne 14MPa väčší než výsledok pri použití kinematického 

modelu spevnenia, čím zhoršuje výslednú kvalitu rovnacieho procesu. Rozdiel týchto hodnôt 

predstavuje 9,84%. 

Z nasledujúceho grafu je vidieť, že pri kinematickom spevnení sa hodnota výstupnej 

krivosti tyče ustáli pod hodnotou 0.5mm ∙ m−1 pre obe hodnoty modulu spevnenia aj pre vyššie 

presadenia valcov ako pri dosiahnutí minimálnej krivosti. Takéto nastavenie je však 

v technickej praxi nevhodné, nakoľko je snahou o minimalizovanie opotrebenia valcov.  

 

Obrázok 6.27: Vplyv kinematického spevnenia na výstupnú krivosť tyče  
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7. ZÁVER 
 

 Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bola tvorba výpočtového modelu rovnania tyčí 

s kruhovým prierezom v niektorom z dostupných programov využívajúcich metódu konečných 

prvkov. Pre tvorbu modelu bol využitý software ANSYS Workbench 19.1 založený na 

Lagrangeovom variačnom princípe. Tento model bol následne využitý na analýzu vplyvu 

modelu spevnenia na výsledok procesu rovnania a nastavenie rovnacieho stroja. Výstupné 

veličiny, ktoré boli v tejto práci využité na popis procesu a výsledku rovnania sú reakčné sily 

na valce, výstupná krivosť tyče a zvyškové napätie v priečnom priereze tyče. 

 

V prvej časti tejto práce bol popísaný základný princíp kosouhlého rovnania vo valcoch. 

Ďalej bola popísaná plasticita materiálu na základe inkrementálnej teórii plasticity, ktorá je 

obsiahnutá v softwari ANSYS. Následne bolo pojednané o ohybe tyčí s kruhovým prierezom, 

nakoľko je ohyb dominantným zaťažením pri procese rovnania vo valcoch. V ďalšej časti bola 

popísaná deformačná varianta metódy konečných prvkov využívajúc vyššie spomenutý 

Lagrangeov variačný princíp.  

 

Pri tvorbe samotného výpočtového modelu sa vychádzalo z informácii uvedených 

v diplomovej práci Ing. Mareka Benešovského, ktorý sa vo svojej práci zaoberal porovnaním 

Lagrangeovho a Eulerovského algoritmu vyžitých pri simulácii kosouhlého rovnania tyčí.  

 

Z hľadiska veľkosti reakčných síl na valce sú najviac počas procesu rovnania zaťažené 

priehybové valce 𝐻2, 𝐻4 a dolný valec 𝐷2. Prítlačné valce 𝐻3 a 𝐻5 sa počas procesu takmer 

nedostávajú do obehu a veľkosť reakčných síl na nich je prakticky zanedbateľná. Veľkosti síl 

na priehybových valcoch zodpovedajú princípu rovnania, pri ktorom sa najväčšie zakrivenie 

vytvára práve na týchto dvoch valcoch. Zaťaženie na valci 𝐷2 je spôsobené jeho symetrickým 

uložením medzi valcami 𝐻2 a 𝐻4 v spodnej rade valcov, pričom sa na ňom vytvára zakrivenie 

v opačnom zmysle ako na priehybových valcoch. 

 

Z analýzy vplyvu medze klzu na optimálne presadenie priehybových valcov v časti 6.5.2 

je vidieť, že pri zvyšujúcej sa medzi klzu je nutné zvyšovať presadenie valcov. Je to 

pravdepodobne spôsobené tým, že pri nedostatočnom presadení valcov nedôjde k prerozdeleniu 

napätosti pôsobením plastických deformácii, čím nedôjde k dostatočnému vyrovnaniu 

polotovaru. Ďalej bolo dokázané, že v technickej praxi sa pracovníci rovnacieho stroja 

nedopúšťajú veľkých chýb kvôli nepresnej znalosti medze klzu, nakoľko požadovanú výstupnú 

krivosť 1mm ∙ m−1 je možné dosiahnuť aj pri optimálnom presadení valcov, ktoré zodpovedá 

nastaveniu pre materiál s medzou klzu s rozdielom do 20%. Vyššie presadenie valcov však 

spôsobuje väčšie  reakčné sily, čím sa zväčšuje opotrebenie valcov. 

 

V poslednej časti práce je porovnaný ideálne elasticko-plastický model materiálu a model 

materiálu s bilineárnym spevnením. Z dosiahnutých výsledkov je možné vidieť, že pri hodnote 

modulu spevnenia 𝐸𝑇 1% z Youngovho modulu pružnosti E má izotropný aj kinematický model 

zanedbateľný vplyv na proces a výsledky rovnania. Pre hodnotu modulu spevnenia 10% z E sa 

však výsledky pre tieto dva modely líšia drastickejšie. Výsledky pre izotropný model dokazujú, 
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že je tento model nevhodný pri výpočtoch s cyklickou plasticitou, pretože nedokáže popísať 

zmäkčenie materiálu resp. zníženie medze klzu v opačnom zmysle zaťažovania. 

  Pri analýze vplyvu spevnenia bol skúšaný aj model s nelineárnym izotropným 

spevnením Voce. Kvôli zlej konvergencii a dlhej dobe výpočtu sa však tento model nepodarilo 

vyladiť. Odporučením pre ďalšie práce zaoberajúce sa problematikou procesu kosouhlého 

rovnania je teda preskúmať vplyv nelineárnych modelov spevnenia s využitím explicitného 

algoritmu metódy konečných prvkov pre skrátenie dobu výpočtu. 
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2.  

ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV 
 

Symbol Veličina Jednotka 

a dĺžka hlavnej poloosy hyperbolického valca Mm 

b rýchlosť saturácie napätia pre model Voce - 

c dĺžka vedľajšej poloosy hyperbolického valca mm 

d priemer tyče mm 

�̅� matica elastických konštánt  

e hrúbka nesplatizovanej časti tyče mm 

E Youngov modul pružnosti v ťahu  MPa 

𝐸𝑇 modul spevnenia MPa 

f funkcia plasticity MPa 

𝐹𝑐 celková reakčná sila na valec N 

�̅� globálna matica zaťaženia  

H presadenie valcov mm 

k krivosť  mm−1 

�̅� globálna matica tuhosti  

𝑘𝑚 krivosť na meter mm∙m−1 

𝑘𝑚(𝑖𝑛) vstupná krivosť na meter mm∙m−1 

𝑘𝑚(𝑜𝑢𝑡) výstupná krivosť na meter mm∙m−1 

𝑘𝑚𝑦 výstupná krivosť na meter v smere osi y mm∙m−1 

𝑘𝑚𝑧 výstupná krivosť na meter v smere osi y mm∙m−1 

�̅�𝑇𝑖 okamžitá matica tuhosti   

𝐿𝑐 celková dĺžka valca mm 

𝐿1 pracovná dĺžka valca mm 

M ohybový moment N∙mm 

𝑀𝑒𝑝 elasticko-plastický ohybový moment N∙mm 

𝑀𝐺  ohybový moment pri vzniku plastického kĺbu N∙mm 

𝑀𝐺  ohybový moment pri medznom stave pružnosti N∙mm 

𝑁(𝑥, 𝑦, 𝑧) bázová funkcia  

�̅� stĺpcová matica objemového zaťaženia   

𝑜𝑥 objemové zaťaženie v smere osi x N∙mm−3 

𝑜𝑦 objemové zaťaženie v smere osi y N∙mm−3 

𝑜𝑧 objemové zaťaženie v smere osi z N∙mm−3 

�̅� stĺpcová matica plošného zaťaženia  

𝑝𝑥 plošné zaťaženie v smere osi x N∙mm−2 

𝑝𝑦 plošné zaťaženie v smere osi y N∙mm−2 

𝑝𝑧 plošné zaťaženie v smere osi z N∙mm−2 



ÚMTMB   

FSI VUT v Brně 

  Bc. Samuel Meňhert  

 

 

61 

 

P potenciál vonkajšieho zaťaženia J 

Q plastický potenciál MPa 

r dĺžka osy hyperbolického valca v smere osi y mm 

R funkcia popisujúca izotropné spevnenie MPa 

𝑅0 sklon saturovaného napätia  MPa 

𝑅∞ rozdiel medzi saturovaným napätím a prvotnou  MPa 

 medzou klzu  

𝑅�̅� reziduum pri Newton-Raphson metóde N 

S plocha prierezu mm2 

u posuv v smere osi x Mm 

�̅� stĺpcová matica posuvov  

�̅� globálna matica posuvov  

v posuv v smere osi y mm 

V objem telesa mm3 

w posuv v smere osi z Mm 

W energia napätosti  J 

�̅� kinematický tenzor napätia   

β všeobecný uhol natočenia valcov ° 

𝛾𝑥𝑦 skosenie v rovine xy - 

𝛾𝑦𝑧 skosenie v rovine yz - 

𝛾𝑥𝑧 skosenie v rovine xz - 

∆𝑢𝑖 prírastok pretvorenia mm 

𝛿̅ matica deformačných parametrov  

𝛿𝑢 tolerancia pre kritérium konvergencie posuvov - 

𝛿𝐹 tolerancia pre kritérium konvergencie síl - 

ε celkové pretvorenie - 

휀 ̅ stĺpcová matica pretvorenia  

휀𝑒 elastické pretvorenie - 

휀𝑝 plastické pretvorenie - 

휀𝑥 pretvorenie v smere osi x - 

휀𝑦 pretvorenie v smere osi y - 

휀𝑧 pretvorenie v smere osi z - 

휀�̂� kumulované plastické pretvorenie - 

𝜆 plastický multiplikátor - 

Π potenciálna energia J 

ρ polomer zakrivenia mm 

σ napätie MPa 

𝜎 stĺpcová matica napätia  

𝜎𝑒 napätie pri elastickom ohybe MPa 

𝜎𝑒𝑝𝑙 elasticko-plastické napätie MPa 
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𝜎𝐾 prvotná medza klzu MPa 

𝜎𝑟𝑒𝑑 redukované napätie  MPa 

𝜎𝑟𝑒𝑧 zvyškové napätie  MPa 

𝜎𝑥 napätie v smere osi x MPa 

𝜎𝑦 napätie v smere osi y MPa 

𝜎𝑌 aktuálna medza klzu MPa 

𝜎𝑧 napätie v smere osi z MPa 

𝜎1 prvé hlavné napätie MPa 

𝜎2 druhé hlavné napätie MPa 

𝜎3 tretie hlavné napätie MPa 

𝜎∗𝑒𝑙 fiktívne elastické napätie MPa 

𝜏𝑥𝑦 šmykové napätie v rovine xy MPa 

𝜏𝑦𝑧 šmykové napätie v rovine yz MPa 

𝜏𝑥𝑧 šmykové napätie v rovine xz MPa 

𝜑𝑥 natočenie okolo osi x ° 

𝜑𝑦 natočenie okolo osi y ° 

𝜑𝑧 natočenie okolo osi z ° 

𝜓 oblasť priečneho prierezu  

𝜓𝑒 elastická oblasť priečneho prierezu  

𝜓𝑝 plastická oblasť priečneho prierezu  

 

 

 


