
 

 

 

 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem nových upínacích čelistí 
zkušebního stroje RUMUL Cracktronic 160, který je používán v únavové laboratoři 
Ústavu konstruování FSI VUT v Brně. Očekávaným přínosem nového řešení je 
zpřesnění, zjednodušení a zrychlení upínání zkušebních vzorků. K vytvoření 3D 
modelu čelistí je použit parametrický modelář SolidWorks. Potřebné analýzy jsou 
provedeny pomocí MKP v systému ANSYS Workbench.   

KLÍČOVÁ SLOVA 

Rezonanční zkušební stroj, zkušební vzorek, upínací čelisti, únava materiálu, 
nerovnoměrné upnutí. 

SUMMARY 

This diploma thesis deals with the structural design of the chucking jaws for 
RUMUL Cracktronic 160 testing machine. This apparatus is used in the fatigue 
laboratory of Institute of Machine Design FME BUT. Simplification, speed 
improvement and better test sample griping are expected gains of the new clamping 
system. Solidworks system is used to create 3D model of the jaws. Stress analysis is 
created by Finite element method in ANSYS Workbench software. 

KEYWORDS 

Resonant testing machine, test sample, clamping jaws, material fatigue, no 
uniform clamping. 
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Úvod 

ÚVOD 

 
Mechanické zkoušení materiálů má na Ústavu konstruování dlouholetou tradici. 

Zejména pak zkoumání únavových vlastností materiálů všeho druhu, je předmětem 
činnosti výzkumných pracovníků zabývajících se na ÚK touto vědeckou oblastí. Jako 
jedno z mála pracovišť FSI disponuje únavová laboratoř také kvalitními zkušebními 
stroji, pomocí kterých lze dosahovat reprezentativních výsledků. Důkazem vysoké 
úrovně pracoviště je spolupráce na mnoha grantových projektech.  

Nejvíce využívaným zkušebním zařízením laboratoře je elektromagnetický 
pulzátor RUMUL Cracktronic 160. Podobně jako většina mechanických zkušebních 
zařízení má i tento přístroj určité nedostatky. Nejedná se však o závady, které by 
byly zásadní překážkou každodenního používání, problémy se však projeví s 
rostoucím počtem zkoušek. A právě drobná nedokonalost v konstrukčním provedení 
upínacích čelistí byla příčinou vzniku tématu této diplomové práce.  
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Přehled současného stavu poznání 

1. PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Únava je pojem vyskytující se v mnoha oblastech lidského života. Běžně známá je 
ve sféře biologické, jakožto proces vyplývající z fyzické činnosti. A právě fyzické 
aktivity jsou průvodními a špatně se utlumujícími jevy únavy. U neživé hmoty, jako 
příklad můžeme uvést kov, pozorujeme procesy obdobné procesům v oblasti 
biologické. Tyto vznikají při statickém, nebo cyklickém namáhání. U statického 
namáhání, kde je amplituda napětí menší jako mez pružnosti materiálu, pozorujeme 
také četné a nevratné procesy v submikroskopickém měřítku. Ale protože toto napětí 
se nemění,  je krystalická mřížka zatížena pouze definovaným statickým napětím. 
Efekt těchto procesů je pak z dlouhodobého hlediska zcela minimální. Důsledkem 
těchto faktorů jsou těžko zjistitelné změny v materiálu, které nijak výrazně 
neovlivňují další chování materiálu. Intenzívní rozvoj strojírenství a dopravních 
prostředků v polovině 19. století byl prvním impulzem pro vědecké práce zabývající 
se únavovým porušením strojních součástí. Únava se systematicky začala zkoumat 
v letech 1840 až 1870. V tomto období byly vybudovány první železniční tratě a 
důvodem ke zkoumání únavy materiálu v této oblasti se staly lomy, praskliny a jiné 
porušení především na nápravách drážních vozidel. V počátcích výzkumů ovšem 
nebylo ještě odhaleno, že právě únava materiálu je příčinou těchto jevů [1],[2].   

1.1. Únava materiálu 
Při cyklickém namáhání kovu se napětí mění střídavě od své minimální po 

maximální hodnotu. V souladu s tímto se mění velikost pružné deformace a 
následkem je vznik mikroplastických deformací. Pokud se na tento jev podíváme 
z hlediska energetického, zjistíme, že kov absorbuje, respektive emituje určité 
množství mechanické energie v každém zatěžovacím cyklu. Množství této energie 
odpovídá velikosti zatížení, působícího na zkoumanou součást. V kovu namáhaném 
tímto způsobem dochází ke vzniku nevratných procesů, projevujících se jako 
mikroplastické deformace a po určitém počtu zátěžných cyklů (cyklických změn 
napětí) dojde k porušení materiálu při napětím menším než je konvenční mez 
pevnosti, odpovídající danému materiálu. Únava materiálu je definována jako změna 
stavu a vlastností materiálu, vyvolaném cyklickým zatěžováním [1]. Vznik trhlin, 
snížení celkové životnosti a porušení součásti nebo celé konstrukce jsou jevy, které 
může únava způsobit v kovech, kovových slitinách a některých nekovových 
materiálech. 

1.2. Zkoumání únavy 
Počátky výzkumu únavového procesu byly založeny na hypotéze, že kovy jsou 

amorfní látky, které krystalizují při cyklickém stylu zatěžování a právě tato 
krystalizace má být příčinou vzniku porušení. Tato počáteční myšlenka se ukázala 
jako nesprávná. Při zkoumání únavových porušení, zvláště pak lomů, se ukázalo, že 
plastická deformace právě v oblasti lomu byla minimální a lom měl krystalický 
vzhled. Mezi průkopníky studia únavového porušení patří Albert, který v roce 1829 
provedl první zkoušky pevnosti těžebních důlních řetězů. Zkoušky měly charakter 
rázového zatěžování a frekvence změny zatížení byla 10 změn za minutu. Celkový 
počet dosažených cyklů se pohyboval okolo 100 000. Dalším podstatným podnětem 
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pro únavové výzkumy se staly havárie na vznikajících železničních tratích. Prvotní 
pokusy v této oblasti provedl německý inženýr August Wöhler. Velmi důležitým 
výsledkem jeho práce je křivka únavy [2].  

1.2.1. Charakteristika kmitavého namáhání 

Cyklické neboli kmitavé namáhání (Obr.1-1) je charakteristické tím, že mění svoji 
hodnotu napětí periodicky od svého maxima do minima. 

 
Obr.1-1 Kmitavé namáhání 

Doba kmitu - vyjadřuje časový úsek, během kterého se opakuje stále stejný 
průběh napětí. 

Zatěžovací cyklus popisuje průběh napětí v jedné době kmitu. Každý zatěžovací 
cyklus je popsán svými charakteristickými napětími: 

horní napětí σmax -  největší hodnota cyklického napětí 
dolní napětí σmin  - nejmenší hodnota cyklického napětí 
rozkmit napětí σr – rozdíl největší a nejmenší hodnoty napětí 
střední napětí σm – střední hodnota horního a dolního napětí kmitu ,rovnice (1.1)  

2
maxminm σσσ +=                                            (1.1) 

Amplituda napětí σa – veličina odpovídající největší hodnotě proměnlivé složky 
kmitavého napětí. (1.2) 

2
minmax σσσ −±=a                                            (1.2) 

Nesouměrnost cyklu R – vyjadřuje poměr algebraických hodnot dolního a horního 
napětí kmitu. 

12
−==

h
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h

nR
σ
σ

σ
σ

                                           (1.3) 

 
V životním cyklu stroje se ideální cyklické zatížení téměř nevyskytuje, obvyklé je 

zatížení jehož průběh je velmi nepravidelný a nerovnoměrný. Dobrým příkladem 
může být zatěžovací cyklus namáhání křídla letadla (Obr.1-2). Těžce předvídatelný 
nemusí být pouze životní cyklus složitého strojního celku, ale můžeme takové 

1.2.1
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případy najít i při zkoumání životního cyklu turbínových lopatek, hřídelí, ojnic, 
pružin, listových pér automobilů a jiných [1],[2], [3],[4]. 

 
Obr.1-2 Průběh cyklického namáhání křídla letadla (podle [1]) 

1.2.2. Únavový proces a jeho zákonitosti 

Velikost amplitudy napětí, teplota, stav napjatosti, agresivita okolního prostředí, 
to jsou faktory, od kterých se odvíjejí zákonitosti mikroskopických a 
makroskopických procesů probíhajících v daném materiálu. Nejdůležitějším 
činitelem, řídícím celý proces únavového poškození je velikost amplitudy plastické 
deformace [1]. Neboť i velmi malá plastická deformace, která se mnohonásobně 
opakuje, vyvolá značné změny v struktuře materiálu a s tím souvisí i změny 
mechanických vlastností. Výsledkem těchto jevů je kumulativní poškození materiálu 
a následný únavový lom. Cyklická plastická deformace způsobuje různé druhy 
nevratných změn. Podle těchto nevratných změn můžeme proces únavy rozdělit do 
třech časových stádií. 

stádium – změny mechanických vlastností, způsobené cyklickým zatěžováním 
stádium – inicializace trhliny 
stádium – šíření trhliny 
 
1. stádium – Změny mechanických vlastností v celém objemu zatěžovaného 

materiálu jsou charakteristickým jevem tohoto stádia. Změny mechanickým 
vlastností mohou být dvojího druhu: 

 
cyklické zpevnění – tento jev nastává u materiálů vyžíhaných s poměrem Rm/Re 

>1,4. Při zatěžování materiálu konstantním napětím σa je pro cyklické zpevnění 
charakteristický pokles plastické deformace εapl s přibývajícím počtem cyklů N. Pro 
zatěžovaní s konstantní hodnotou plastické deformace se s rostoucím počtem cyklů 
zvětšuje hodnota napětí, potřebného k dosáhnutí předepsané deformace. 
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Cyklické změkčení – tento jev se projevuje u materiálů, které byly zpevněny 
deformačně, precipitačně, disperzními částicemi apod. Charakteristickým poměrem 
je Rm/Re< 1,2. O cyklické změkčování se jedná pokud při konstantní hodnotě napětí 
σa se velikost amplitudy plastické deformace εapl zvětšuje. A při konstantní εapl  se 
hodnota σa zmenšuje. 

 
2. stádium – Primárním znakem tohoto stádia je vznik (nukleace) trhlin v malé 

částí objemu, nejčastěji to bývá na povrchu materiálu, nebo v místech s vysokou 
koncentrací napětí a cyklické plastické deformace. 

 
3. stádium – Šíření trhlin, které v materiálu byly již před počátkem zatěžování, 

nebo trhlin z předchozího období, se řídí v tomto období zákonitostmi lomové 
mechaniky. Rozhodující podmínky pro jejich šíření vyplývají z plastické zóny 
v kořenu trhliny. Kde se vyskytuje vysoká koncentrace cyklické plastické deformace. 
Mezní hranici posledního stádia udává křivka únavy, která představuje křivku 
životnosti časové únavy. To znamená, že trhlina s nejvhodnějšími podmínkami pro 
šíření přeroste v únavový lom. Pokud ovšem žádná trhlina nemá ve svém kořenu 
podmínky umožňující její další šíření, únavový lom nenastane a jedná se o 
neomezenou životnost (materiál je možno zatěžovat neomezeným počtem cyklů) [1]. 

1.2.3. Mez únavy a křivka únavy 

S klesající amplitudou napětí roste počet cyklů do porušení, pro některé materiály 
jsme schopni určit hodnotu napětí, pod kterou nedochází k porušení. Počet cyklů při 
tomto napětí může být neomezený a můžeme říct, že součást z takového materiálu 
má prakticky neomezenou životnost. Tyto dvě zákonitosti procesu únavy je možno 
vyjádřit a znázornit pomocí křivek únavy (Obr. 1-3). Křivka únavy znázorňuje 
závislost amplitudy napětí σa  na počtu cyklů do porušení součásti N. 

 
Obr. 1-3 Příklad křivek únavy 2 různých materiálů 

1.2.3 
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Na Obr. 1-3 vidíme 2 typy křivek pro různé materiály. Křivka a se vyznačuje 
částí, která se asymptoticky blíží hodnotě napětí σc , tuto hodnotu nazýváme mez 
únavy materiálu a vyjadřuje maximální hodnotu napětí, při které ještě nedojde 
k porušení materiálu. Tento typ křivky je typický pro nízkouhlíkové oceli. Na křivce 
b nepozorujeme asymptotickou část, napětí plynule klesá s nárůstem počtu cyklů. 
K porušení pak dojde při určitém počtu cyklů [2],[4].  

1.3. Zkušební stroje 
K výzkumu únavového porušení jsou potřebné speciální zkušební stroje různých 

konstrukcí a systémů. Tyto stroje musí pro svou správnou funkci splňovat základní 
požadavky:  

• schopnost dosáhnout jakéhokoli pravidelného cyklického zatížení 
• dodržet konstantní hodnoty amplitud napětí nebo deformace v průběhu 

zkoušení 
 
Tyto stroje pak dále dělíme podle [2]:  

• druhu deformací (tah, tlak, ohyb, krut a zatížení z nich složené) 
• stejná amplituda napětí, stejná deformace 
• mechanismu vyvolávání zatížení (hydraulické převody, elektromagnetické 

síly, síly od rotující hmoty) 
• způsobu mechanického upnutí vzorků (vetknutý, podepřený) 
• charakteru napětí (souměrné nebo nesouměrné cykly, rázové zatížení) 
• podle druhu vzorků (laboratorní vzorky, konstrukční celky) 
• podle frekvence změn zatížení (pomalý chod do několika desítek Hz, 

vysokofrekvenční stroje s řádově stovkami až tisíci cyklů za minutu) 

1.3.1. Jednoduché zkušební stroje 

Klikový mechanismus 
Obr. 1-4 zobrazuje nejjednodušší mechanický způsob zatěžování zkušebního 

vzorku (1) excentrickou klikou (2). Velikost zatížení vzorku nastavujeme pomocí 
vychýlení kliky (e) ze středu otáčivého elementu (3) [1]. 

 
Obr. 1-4 Klikový mechanismus tah-tlak [1] 
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Ohyb za rotace  
představuje jednu z možností, jak realizovat zatížení střídavým cyklem. Stroj 

pracující na tomto principu byl použit Wöhlerem, při zkoumání náprav kolejových 
vozidel. Obr. 1-5 ukazuje princip zkušebního stroje. 

 
Obr. 1-5 Zkušební stroj pro ohyb za rotace [1]  

Základem je pevný rám (1) s ložisky (2). Zkušební vzorek (4) je upnut do čelistí 
(3). Jedna čelist je pevná, druhá pohyblivá. Závaží (6) umístěné na pákovém 
mechanismu  vyvolává ve vzorku ohybový moment a zatěžuje jej. Otáčivý pohyb 
vzorku kolem osy zajišťuje elektromotor (5). Počet cyklů (otáček ) do porušení 
sleduje čidlo otáček umístěné na motoru [1].  

1.3.2. Hydraulické zkušební stroje 

Hydraulické stroje se vyznačují svojí použitelností pro velké množství typů 
únavových zkoušek. Svojí maximální frekvencí zatěžování, okolo 50 Hz, se řadí 
mezi zkušební stroje s pomalým chodem. Na pulsátorech založených na 
hydraulickém principu je možno realizovat zkoušky na střídavý tah, tlak a ohyb. A 
dále je pak možno tyto stroje rozdělit podle znaménka síly, kterou jsou schopny 
vyvolat. Pulsátory jednostranného působení realizují pouze kladnou nebo zápornou 
sílu a pulsátory dvoustranného působení dokáží vyvolat střídavé zatížení. Příklad 
hydraulického pulsátoru je na Obr. 1-6. 

1.3.2 
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Obr. 1-6 Hydraulický pulsátor [8]  

 Princip činnosti hydraulického pulsátoru vidíme na Obr. 1-7. Na pevném rámu 
(1) jsou usazeny dva hydraulické válce, dolní (2) a horní (3), spojené v jeden 
pohyblivý rám (4). Vzorek (5) je upnutý svou horní částí na pohyblivý rám a druhý 
konec je připevněn k pevné čelisti stroje (6). Do dolního hydraulického válce vtláčí 
olej čerpadlo II, do horního pak čerpadlo I. Pulzující tlak vytváří v horním válci  
pulzační čerpadlo (7), ovládané elektromotorkem s excentrem. Dolní válec slouží 
zároveň jako tlumič tlakových nárazů. Povahu napětí ve zkušební tyči pak určuje 
rozdíl tlaku v obou válcích. Pokud je dominantní tlak v dolním válci, namáhá 
zkušební tyč tlaková síla. Naopak je-li převládající tlak v horním válci, je zkušební 
tyč namáhána na tah. K této zkušební soustavě jsou dále připojeny siloměry, měřící 
síly vznikající v jednotlivých válcích. Velikost amplitudy napětí působící na těleso 
určuje změna zdvihu pístu pulzačního čerpadla [2]. 

 
Obr. 1-7 Schéma dvojčinného hydraulického pulsátoru [2] 
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1.3.3. Servohydraulické zkušební stroje 

Pro frekvence zatěžování vyšší než 50Hz je nutné použít servohydraulický 
zkušební systém. Příklad zkušebního zařízení vidíme na Obr. 1-8. Jedná se o výrobek 
německé firmy Zwick [5].  

 
Obr. 1-8  Zwick HB 50 [5] 

U těchto zařízení je přítok oleje regulován elektromagnetickým servoventilem, 
frekvence zatěžování dosahuje až 250 Hz a zátěžná síla až 50 kN. Schéma je 
znázorněno na Obr. 1-9. 

 
Obr. 1-9 Schéma servohydraulického zkušebního stroje [6] 

1.3.3 
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 Zatížení ve zkušebním vzorku (1) vyvolává proměnný tlak v dvojčinném válci 
(2). Přítok oleje z vysokotlakého čerpadla (4) do tohoto válce reguluje 
elektromagnetický servoventil (3). Snímač (5) měří sílu ve vzorku a tento signál se 
přes zesilovač (6) mění na elektrické napětí. Tato hodnota se pak porovnává 
v regulátoru (7) s požadovanou hodnotou generátoru (8). Takto vzniklá regulační 
odchylka se přivádí do servoventilu [1]. 

1.3.4. Rezonanční stroje 

Rezonanční stroje mají oproti ostatním typům mnoho výhod. Jako příklad 
můžeme uvést mnohem menší spotřebu elektrické energie v porovnání 
s hydraulickým strojem. Další výhodou je snadné nastavení vyšší frekvence 
zatěžování a z toho vyplývající zkrácení času zkoušky. Princip rezonančního stroje 
spočívá v rezonanci dvou rozkmitaných hmot. Jednu tuto část tvoří zkoušený vzorek 
upnutý v čelistech a druhou představuje závaží. Velikost závaží je volena podle 
zkušebního vzorku a požadované síly zatěžování. Kmitání je u tohoto typu strojů 
buzeno pomocí elektromagnetických soustav, méně časté a v dnešní době již téměř 
nepoužívané je buzení kmitání pomocí nevyvážené hmoty, nebo výstředníků [1], [2], 
[3]. 

 
Rezonanční pulsátor s elektromagnetickým buzením  

tento typ pulsátorů je zvláště vhodný pro zkoušky pevnosti v tahu, tlaku, smyku, 
krutu a ohybu, téměř všech typů materiálu. Obecný princip rezonančního stroje 
popsán na Obr. 1-10. Mezi prvkem dynamometru (3) a tělesem tvořícím zátěž (2) je 
upnutý zkušební vzorek. Tato soustava je rozkmitávána elektromagnetickým 
budičem (4). Budič je napájen z vysokofrekvenčního zdroje (6), který dodává 
systému střídavý proud a způsobuje vlastní kmitání a stejnosměrným proudem ze 
zdroje (5) [1], [2]. 

 
Obr. 1-10 Elektromagnetický rezonanční stroj 
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Ve světě velmi známým výrobcem rezonančních zkušebních strojů je firma 
Russenberger Prüfmaschinen [7]. Mezi produkty této společnosti můžeme najít stroje 
pro zkoušení vzorků velkých rozměrů (typ. Vibro Forte - Obr. 1-11). Ale také stolní 
provedení zkušebních strojů, jako příklad můžeme uvést RUMUL Cracktronic 160 
(Obr. 1-12), úprava upínacích čelistí na tomto modelu zkušebního zařízení je 
předmětem dalších částí této práce. 

 

 
Obr. 1-11 Rumul Vibro Forte [7] 

 
Obr. 1-12 Rumul Cracktronic 160 [7] 
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Na stroji Rumul Cracktronic 160 je možno vykonávat velké množství jak 
dynamických, tak statických zkoušek. Tato univerzálnost je možná díky snadno 
zaměnitelným modulům s upínacími čelistmi, které jsou odlišené pro jednotlivé typy 
zkoušek.  
 
Pracovní charakteristiky základního modulu určeného pro zkoušky ohybem [7]: 

• dynamický moment: max. 160 Nm (+/- 80 Nm) 
• statický moment: max. 100 Nm 
• maximální moment: 160 Nm 
• oscilační úhel pohyblivé čelisti: 2º (+/- 1 º) 
• maximální výška zkušebního vzorku je 24 mm 

 
Pomocí dalších modulů je možné na stroji provádět zkoušky tahové, tlakové nebo 
zkoušky  krutem. 

 
Obr. 1-13 Rumul Cracktronic schéma 

Obr. 1-13 znázorňuje princip zatěžování vzorků při zkouškách ohybem. Zkušební 
vzorek (1) je upnut v pevné (2) a pohyblivé (3) čelisti a leží na podložce (4). Z hora 
je držen přítlačnými destičkami (5). Princip upnutí je podrobněji vysvětlen v další 
části práce. Pohyblivá čelist je pevně spojena s torzní tyčí (6). K torzní tyči je pak 
připevněno ocelové těleso (7), na které pak působí elektromagnet (8) a rozkmitává 
celek pohyblivé čelisti do potřebné frekvence zatěžování. Na pevnou čelist je 
připevněn dynamometr (6), který snímá zatížení a podle potřeby je regulována 
činnost elektromagnetu [7]. 
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2. FORMULACE ŘEŠENÉHO PROBLÉMU A JEHO 
TECHNICKÁ A VÝVOJOVÁ ANALÝZA 

Rumul Cracktronic 160 je v laboratoři ÚK využíván zejména pro únavové 
zkoušení materiálů, dalším příkladem využití může být cyklování trhlin ve vzorcích 
jako příprava pro další mechanické zkoušky lomové houževnatosti materiálů na 
jiných pracovištích. Při těchto zkouškách zpravidla nestačí otestovat jeden vzorek 
daného materiálu, ale je potřeba pracovat s předem určeným počtem zkušebních 
těles. Opakování testu na větším počtu stejných vzorcích zajišťuje zkvalitnění 
konečných výsledků. Pro dosažení použitelných výsledků v sérii vzorků je nutné, aby 
všechny byly testovány za stejných podmínek. Nynější systém upínání ztěžuje 
dosažení shodného upnutí vzorků. V současné době nelze dosáhnout rovnoměrného 
utažení všech upevňovacích šroubů a ve vzorcích tak vznikají napětí, které negativně 
ovlivňují výsledky testů. Nelze pak s jistotou rozhodnout, zda odlišnosti vznikly v 
důsledku nestejného upnutí jednotlivých vzorků, nebo zda jsou vlastností materiálu. 
A proto je potřeba tento faktor eliminovat. Při snaze dosáhnout co nejpřesnějšího 
upnutí, postupným jemným dotažením jednotlivých šroubů, se pak tento proces stává 
velmi časově náročným a prodlužuje se celková doba potřebná k dokončení celé 
série zkoušek. 

2.1. Současný stav čelistí zkušebního stroje 

 
Obr.  2-1 Místo upnutí vzorku 

Obr.  2-1 ukazuje umístění upínacích čelistí na zkušebním stroji. Princip upínání je 
zobrazen na Obr. 2-2. Rozměry zkušebních vzorků mohou být různé a k dodržení 
správné metodiky testování je potřeba, aby osa vzorku protínala osu rotace pohyblivé 
čelisti. Vzorky, jejichž výška je menší než 24 mm (maximální výška vzorku 

2 

2.1 
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použitelného na tomto zařízení), jsou proto umístěny na podložce (2). Výška této 
podložky je pak stanovena podle výšky vzorku, tak aby byla dodržena podmínka 
uvedená výše. Přítlačná destička (3) leží na vzorku a je k  čelisti přitažena  pomocí 
čtyř šroubů M6 (4), které jsou zašroubovány v pevné nebo pohyblivé čelisti. Pevnost 
tohoto celku určuje právě utažení těchto čtyř šroubů. Systém upínání vzorků je 
shodný pro pevnou i pohyblivou čelist. 
 

 
Obr. 2-2 Upnutí vzorku 

2.1.1. Ideální upnutí 

Jak již bylo uvedeno výše, testování neprobíhá pouze na jednom zkušebním 
vzorku. Problém nastává při výměně jednoho vzorku za další. Pokud se podíváme na 
Obr. 2-2 vidíme, že je potřeba aby přítlačná destička tlačila na vzorek rovnoměrně. 
Toho lze dosáhnout pouze tehdy, jsou-li všechny šrouby utažené rovnoměrně předem 
daným, stejným utahovacím momentem. V takové situaci by bylo rozložení napětí ve 
všech zkušebních vzorcích stejné. Pro teoretické srovnání vhodnosti návrhu nových 
čelistí se současným stavem byla vypracována pomocí metody konečných prvků 
analýza rozložení napětí ve vzorku při upnutí do současných čelistí. Výpočet byl 
proveden na pevné upínací čelisti stroje. Pevná upínací čelist byla zvolena jako 
vhodnější pro svoji menší velikost ve srovnání s čelistí pohyblivou. K vytvoření 
konečnoprvkové sítě tak bylo potřeba méně prvků. Na Obr. 2-3 je ukázána sít 
elementů vytvořená na počítané sestavě. V kontaktních oblastech byla 
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konečnoprvková síť zjemněna za účelem získání přesnějších hodnot napětí v těchto 
místech. 

 
Obr. 2-3 Konečnoprvková síť 

Nasimulování upnutí a upevnění zkušebního vzorku do čelisti bylo realizováno 
pomocí prvku Bolt (šroub). Tento prvek je potřeba aplikovat do osy součásti, která 
má šroub představovat v sestavě. Dále je potřeba zadat sílu předpětí tohoto spoje. 
Výrobcem není určeno jakým utahovacím momentem mají být šrouby utaženy, proto 
se při stanovení osové síly v šroubu vycházelo z předpokladu, že daný šroub je 
dotažen na 75% meze kluzu (hodnota obvyklá pro rozebíratelný šroubový spoj ). Pro 
použitý šroub M6 byla vypočítána osová síla z rovnice (2.1) [9]. 

s2,0p AR75,0Fi ××=                               (2.1) 

kde: 
Fi  [N] Osová síla v šroubu, neboli síla předpětí šroubového spoje 
Rp 0,2 [MPa] Mez kluzu materiálu šroubu 
As [mm2] výpočtový průřez šroubu (rovnice 2.2) [9]. 
 

2
32

s
2

dd
4

A ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

×=
π                                                  (2.2) 

kde: 
d2 [mm] střední průměr šroubu 
d3 [mm] malý průměr šroubu 
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Pro použité šrouby M6×1 s třídou pevnosti 8.8 (podle ISO 898), je hodnota Rp 0,2 = 
640 MPa (dle Tabulka 1).  
 
 - výpočtový průřez šroubu  
 

1,20
2

mm773,4mm350,5
4

A
2

s =⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

×=
π  mm2 

 
 - osová síla šroubu (dle rovnice 2.1) 
 

9648mm1,20MPa64075,0Fi 2 =××= N 
 
Tato síla byla zadána do výpočtu rozložení napětí. 

 

 
Tabulka 1  Značky a mechanické vlastnosti pro materiál ocelových šroubů a matic [13] 

Ve všech místech kde se součásti sestavy navzájem dotýkají byly vytvořeny 
kontaktní oblasti. Protože se jedná o suchý kontakt ocel na ocel, byl zvolen 
koeficient statického tření µ0 = 0,15 (Tabulka 2).  

 
Tabulka 2 Koeficienty statického tření [10] 
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Zamezení pohybu celého modelu v prostoru bylo docíleno aplikací vazby pevná 
podpora (fixed support) na spodní plochu pevné čelisti.  Na Obr. 2-4 jsou zobrazeny 
typy vazeb a zatížení, které byly aplikovány na sestavu. 

 
Obr. 2-4 Zatížení a vazby 
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Obr. 2-5 Rozložení redukovaného napětí ve zkušebním vzorku 

Na Obr. 2-5 vidíme rozložení  redukovaného napětí ve zkušebním vzorku po jeho 
ideálním upnutí. Při návrhu nových čelistí bude snaha dosáhnout podobného 
rozložení napětí. Rovinou řezu byla zvolena plocha čela přítlačné destičky. Pro lepší 
názornost byla upravena stupnice barevné škály. Výsledky této analýzy budou 
použity k porovnání s novým konstrukčním řešením upínacích čelistí. 
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2.1.2. Reálné upnutí 

Výše popsaný ideální způsob upnutí zkušebního vzorku je v praxi velmi těžce 
realizovatelný. I při postupném a jemném dotahování jednotlivých šroubů běžně 
nastává situace, jejíž extrémní případ zobrazuje Obr. 2-6. 

 
Obr. 2-6 Nerovnoměrné upnutí zkušebního vzorku 

K tomuto stavu dochází při upínání zkušebního vzorku tak, že jsou nejprve 
všechny šrouby dotaženy ručně za současného přidržování přítlačné destičky 
v přibližně ideální poloze. Poté následuje postupné ruční utažení šroubů pomocí 
nástrčného klíče. A v této chvíli dojde, z důvodu nesouměrného utažení šroubů, 
k naklopení přítlačné destičky na jedné z hran zkušebního vzorku. Další problém při 
upínání nastane v situaci, kdy jsou šrouby na vnitřní straně čelistí utaženy více než 
šrouby vnější. V takovéto situaci tlačí přítlačná destička svojí hranou na vzorek 
způsobem, který zobrazuje Obr. 2-7. 

2.1.2 
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Obr. 2-7 Oblast koncentrace napětí na zkušebním vzorku 

V místě dotyku hrany vzniká na zkušebním vzorku koncentrace napětí, v jejímž 
důsledku může dojít k nežádoucímu porušení vzorku v místě upnutí. Oblast nárůstu 
napětí ukazuje Obr. 2-7. Ke zjištění, jak může vypadat rozložení napětí v  případě 
nesprávného upnutí, byl použit stejný model jako v předchozím případě. 
Konečnoprvková síť je shodná a je zobrazena na Obr. 2-3. Výpočet se lišil pouze 
v hodnotách sil předpětí zadaných v jednotlivých šroubových spojích a to tak, aby 
v každém šroubovém spoji byla jiná hodnota předpětí. Tím bylo dosaženo 
nerovnoměrného zatížení zkušebního vzorku. Hodnoty předpětí jsou zvoleny 
náhodně, maximální hodnota ale nepřekročí 9648 N (hodnota vypočítaná z rovnice 
2.1). Zatížení a vazby vidíme na Obr. 2-8. 
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Obr. 2-8 Zatížení a vazby sestavy 

Stejně jako v předchozím případě bylo zkoumáno rozložení redukovaného napětí ve 
zkušebním vzorku. Získané výsledky vidíme na Obr. 2-9. Řez je veden stejnou 
rovinou jako v předchozím případě. Stupnice byla upravena tak aby odpovídala 
stupnici výsledků rovnoměrného zatížení. Srovnáme-li tyto výsledky s rovnoměrným 
zatížením vidíme, že oblast maximálního napětí ve vzorku se přesunula do strany, 
kde je šroub utažen více než ostatní. Tyto výsledky pak také zobrazují problém 
upnutí v současných čelistech. Oblast maximálního napětí se bude přesouvat po 
vzorku do míst, kde bude šroub utažen více než ostatní. Velikost této ovlivněné 
oblasti se bude také lišit v závislosti na hodnotách předpětí v jednotlivých šroubech.  
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Obr. 2-9 Rozložení redukovaného napětí 
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3. VYMEZENÍ CÍLŮ PRÁCE 

Cílem diplomové práce je konstrukční návrh nových upínacích prvků pro 
zkušební zařízení RUMUL Cracktonic 160. Návrh musí umožnit spolehlivé upínání 
zkušebních vzorků pomocí jednoho seřizovacího prvku na každé čelisti. Vyrobit 
prototyp a ověřit jeho funkčnost. 

3 
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4. NÁVRH METODICKÉHO PŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ 

4.1. Analýza současného stavu čelistí 
Pomocí metody MKP bude analyzováno upnutí zkušebního vzorku v současných 

čelistech. Nejprve bude provedena analýza při ideálním upnutí, kdy jsou všechny 
šrouby utaženy rovnoměrně stejnou silou. Druhý výpočet bude zaměřen na upnutí, 
které je na současných čelistech běžné. Šrouby nejsou utaženy stejnou silou a ve 
zkušebním vzorku vznikají napětí, která negativně ovlivňují průběh testování. 
Výsledkem analýz budou zobrazení rozložení redukovaného napětí ve vzorku a 
rozložení tlaku na vzorek od přítlačné destičky. Tyto výsledky budou dále použity ke 
srovnání současného konstrukčního řešení čelistí a nového typu.  

4.2. Návrh možných variant  
V této části bude navrženo několik různých možností jak upnout zkušební vzorek, 

aby byly splněny požadavky zadání.   

4.3. Analýza zvolené varianty 
Varianta upnutí, která předběžně vyhoví požadavkům na zjednodušení a zpřesnění 

upínání vzorku bude podrobena analýze a získané výsledky pak srovnány se 
současným stavem upínacích čelistí. 

4.4. Konstrukční řešení vybrané varianty 
Prokáží-li výsledky analýzy, že zvolená teoreticky splňuje zadané požadavky a 

zachovává charakter rozložení napětí, bude vypracována výkresová dokumentace 
zvoleného konstrukčního řešení a vyroben prototyp upínacích čelistí. 

4.5. Výroba a testování vybraného prototypu  
Vyrobený prototyp nových upínacích čelistí bude podroben praktickým zkouškám 

v laboratoři. Jednotlivé komponenty pak budou podle potřeby upraveny tak, aby 
mohla být vyrobena konečná varianta nových upínacích čelistí. 
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5. NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ A VÝBĚR OPTIMÁLNÍ 
VARIANTY 

Na trhu je současné době možno nalézt velké množství přípravků, které umožňují 
upnutí nejen strojních součásti v různých pozicích. Ne vždy ale tyto varianty splňují 
zadané požadavky (rozměrové, mechanismus upnutí, upínací síla). Výsledkem této 
situace pak bývá varianta, inspirovaná již existujícím řešením, přizpůsobená 
zadaným požadavkům.  

5.1. Návrh variant upnutí zkušebního vzorku 
Při hledání možných variant jak změnit způsob upínání zkušebních vzorků byla 

snaha nalézt takové řešení, které by co nejvíce využilo současné komponenty stroje. 
Obr. 5-1 ukazuje, že byly zachovány části pevné a pohyblivé díly čelistí.  

 
Obr. 5-1 Zachované části zkušebního stroje 

5.1.1. Rychloupínač 

První myšlenkou, jak změnit způsob upínání zkušebních vzorků, bylo použití 
pákového rychloupínače (Obr. 5-2 ). Zpočátku se jako vhodná varianta zdál výrobek 
firmy Naros [11]. Výhodou tohoto řešení by bylo snadné připevnění na stávající díly 
zkušebního stroje pomocí šroubů a jednoduchý mechanismus upnutí zkušebního 
vzorku. 

5 

5.1 

5.1.1 
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Obr. 5-2 Rychloupínka [11] 

Toto řešení se ale ukázalo jako nevhodné, protože upínací síla by byla aplikována 
pouze na malou plochu upínací části zkušebního vzorku. Za další nevýhodu považuji 
řešení konce přítlačného prvku, který je vyroben z gumového materiálu. V průběhu 
dynamické zkoušky tak hrozí uvolnění zkušebního vzorku. Největší nevýhodou, 
která byla zjištěna z technické dokumentace a která znemožnila použití, se ale stala 
velikost a hmotnost celého rychloupínače. Hodnota upínací síly je vždy pevně 
svázána s určitým rozměrovým provedením rychloupínače a je neměnná. Varianta, u 
které podle výrobce dosáhne přítlačná síla 2,5 kN, váží 400 g a její výška je 243mm. 
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5.1.2. Přítlačný šroub 

Použití přítlačného šroubu (Obr. 5-3) bylo další variantou, o které jsem uvažoval 
při hledání možných variant úpravy upínacích čelistí. 

 
Obr. 5-3 Přítlačný šroub [12] 

Obr. 5-4 zobrazuje možné konstrukční řešení, které by využívalo k upnutí 
zkušebního vzorku přítlačný šroub. Původní přítlačná destička (1) by byla doplněna 
o díru se závitem M6 pro uchycení přítlačného šroubu (2). Polohu destičky ve 
zvolené výšce nad zkušebním vzorkem (3) by zajišťovaly distanční trubičky (4), 
dobroušené, tak aby destička byla umístěna rovnoběžně s plochou, na které je 
umístěn zkušební vzorek. K upevnění těchto součástí na pevnou a pohyblivou čelist 
by byly použity šrouby M6 (5) a původní závitové díry v čelistech. Použití 
distančních trubiček by umožnilo rovnoměrné utažení všech šroubů. Uchycení 
zkušebního vzorku nastane dotažením přítlačného šroubu na vzorek. Zde se naskýtá 
možnost použití momentového klíče k dotažení přítlačného šroubu, která by 
umožnila aplikovat stejné podmínky uchycení (stejné hodnoty dotažení) i při výměně 
zkušebních vzorků. 

5.1.2 
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Obr. 5-4 Upnutí vzorku pomocí přítlačného šroubu 

Nevýhodou u tohoto řešení je tvar přítlačného talíře. Pokud tento prvek porovnáme 
s původním řešením přítlačné části (Obr. 5-5) vidíme zde patrný rozdíl v tvaru 
přítlačných ploch.  

 
Obr. 5-5 Tvar přítlačných ploch 
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Pro dodržení stejných podmínek upnutí by pak musel být kruhový tvar změněn tak, 
aby jeho půdorys představoval čtverec popřípadě obdélník. Ani tak by ale nebylo 
zaručeno, že při dotažení nedojde k vytočení přítlačného talíře z požadované polohy. 

 

5.1.3. Přítlačná destička a šroub var. 1 

Přítlačný šroub se zdál být dobrým řešením upevnění zkušebního vzorku. Další 
varianta se proto zabývala odstraněním nežádoucího tvaru přítlačného prvku. Tuto 
variantu zobrazuje Obr. 5-6. Původní přítlačný šroub s talířovým přítlačným prvkem 
byl nahrazen běžným metrickým šroubem M6 (1) s válcovou hlavou a vnitřním 
šestihranem. Konec šroubu pak při utažení tlačí na destičku (2), která toto zatížení 
přenáší na zkušební vzorek a tvoří přítlačný prvek. Destička je v rozích vedena po 
distančních trubičkách a její pohyb je tak omezen pouze na vertikální směr. 

 
Obr. 5-6 Sestava varianty s distančními trubičkami 

 
Za účelem praktického vyzkoušení, zda je tuto variantu možno aplikovat na zkušební 
stroj, byly vytvořeny prototypy jednotlivých součástí. První problémy se objevily již 
při kompletaci a následném upevňování tohoto řešení na zkušební stroj. Způsob, kdy 
bylo potřeba nejprve prostrčit 4 šrouby skrz opěrnou destičku (1), na tyto šrouby poté 
nasunout distanční trubičky (3) a na ně přítlačnou destičku (2), byl ideální do chvíle 
než bylo potřeba umístit tento celek (Obr. 5-7) na zkušební stroj. 

5.1.3 
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Obr. 5-7 Prototyp upínací čelisti 

Udržet všechny části vyžadovalo notnou dávku zručnosti a trpělivosti. Proto byly 
trubičky přilepeny na opěrnou destičku, tím bylo dosaženo zjednodušení montáže. 
Přilepení mohlo být ale provedeno až v momentě, kdy byl celek upínací čelisti 
přitažen a distanční trubičky nastaveny do polohy, která umožňovala volný pohyb 
přítlačné destičky. Další problém této varianty vznikl ve chvíli, kdy jedna z trubiček 
dosedla při upevňování na jinou plochu nebo hranu než bylo plánováno. Utahováním 
upevňovacích šroubů pak došlo k deformaci distanční trubičky, což mimo jiné 
znemožnilo volný pohyb přítlačné destičky. Samotný mechanismus upínání 
zkušebního vzorku pomocí jednoho šroubu se však ukázal jako použitelný. Umožnil 
při použití momentového klíče pro dotažení přítlačného šroubu působit na všechny 
vzorky z testovací série stejnou upínací silou. Proto jsem dospěl k rozhodnutí rozvíjet 
dál tuto variantu a upravit součásti tak, abych eliminoval problémy vznikající při 
použití volných distančních trubiček. Výroba prototypu a jeho následné testy přispěly 
k experimentálnímu stanovení hodnoty utahovacího momentu potřebného 
k dostatečnému upevnění zkušebního vzorku. Utahovací moment byl určen pomocí 
momentového klíče. Hodnota utahovacího momentu T = 15 Nm.  

5.1.4. Přítlačná destička a šroub var. 2 

Pří zkoumání, jak by se dal odstranit problém s volnými trubičkami jsem navrhl 
řešení, které počítá se spojením původně několika součástí (opěrná destička a 4 kusy 
rozpěrných trubiček) do jednoho dílu. Výrobou této součásti z jednoho kusu 
materiálu byly odstraněny problémy při kompletaci upínacího celku a zároveň 
problém, kdy bylo před finálním dotažením těchto částí k pevnému a pohyblivému 
dílu stroje, nutno nastavit trubičky do takové polohy, aby byl umožněn hladký chod 
přítlačné destičky. Toto řešení ukazuje Obr. 5-8 
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Obr. 5-8 Sestavení varianty 2 

Vidíme že rozpěrné trubičky a opěrná destička byly nahrazeny jediným rozpěrným 
prvkem (1) a vedení přítlačné destičky je integrováno do tohoto prvku. Změněny 
byly také vodící plochy na obou součástech. Jejich původní válcový tvar byl 
nahrazen plochami, které nemají tvar válce. Důvodem k tomuto kroku byla 
jednodušší výroba než v případě ploch válcových. Bližší popis konstrukce 
jednotlivých dílů bude popsán v další kapitole této práce.  

Před výrobou prototypu tohoto řešení byla provedena jeho analýza pomocí 
metody konečných prvků. Cílem analýzy, bylo ukázat, že tato varianta upínání 
zkušebního vzorku může nahradit původní řešení. Analýza srovnává rozložení napětí 
ve vzorku při upnutí v novém modelu čelistí s rozložením, které bylo zjištěno při 
analýze ideální varianty upnutí. Metodika výpočtu se nijak nelišila od předchozích. 
Na sestavě byla vytvořena konečnoprvková síť. V místech kontaktu jednotlivých 
částí byla tato síť zjemněna použitím prvků menší velikosti. (Obr. 5-9). 
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Obr. 5-9 Konečnoprvková síť 

Na kontaktních plochách byl zadán koeficient statického tření µ0 = 0,15 ( Tabulka 2). 
Pohyb přítlačné destičky byl omezen pouze na možnost posuvu v ose z. K vytvoření 
šroubového spojení rozpěrné části s pevnou čelistí bylo použito prvků typu Bolt. Síly 
předpětí v jednotlivých šroubech (použity šrouby M6) jsou vypočítány podle rovnice 
(2.1). Předpokladem je utažení šroubů na 75% meze kluzu. Síla předpětí F = 9648 N. 
Upnutí zkušebního vzorku bylo nasimulováno aplikací předpokládané osové síly 
v přítlačném šroubu na jeho plochu, která je v kontaktu s přítlačnou destičkou. Přes 
ni se pak toto zatížení přenese na zkušební vzorek a dojde k jeho upnutí. Síla byla 
vypočítána ze zvoleného utahovacího momentu. Jeho hodnota byla experimentálně 
určena při testování předchozího prototypu upínacích čelistí. T = 15 Nm, tato 
hodnota je dostačující na pevné upnutí zkušebního vzorku. Aplikované vazby a 
zatížení vidíme na Obr. 5-10.  

DFKT i××=                                                  (5.1) 

Kde:  

T [Nm]  Utahovací moment šroubového spoje 

K [-]  Hodnota součinitele je 0,20, pro všechny šrouby (podle [9]) 

Fi [N]  Osová síla v šroubu, neboli síla předpětí šroubového spoje 

D [m]  Střední průměr použitého šroubu 

 

Výpočet osové síly ze zvoleného utahovacího momentu podle rovnice (5.1) [9]. 

8021
m00935,02,0
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Obr. 5-10 Zatížení a vazby 

 
Obr. 5-11 ukazuje získané rozložení redukovaného napětí ve zkušebním vzorku 

po jeho upnutí do čelistí. Výsledky jsou zobrazeny v řezu, jehož rovina prochází 
osou přítlačného šroubu tak, aby byl zobrazen průřez upínací části zkušebního 
vzorku. Získané výsledky analýzy naznačují, že tato varianta by mohla přinést 
požadované zlepšení. Pro praktické ověření funkčnosti, bylo přistoupeno k výrobě 
prototypových čelistí (Obr. 5-12). Praktické zkoušky pak potvrdily, že zvolená 
varianta je schopna nahradit stávající princip upínání zkušebních vzorků. 
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Obr. 5-11 Rozložení redukovaného napětí ve zkušebním vzorku 

 
Obr. 5-12 Prototyp čelistí umístěný na zkušebním stroji
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6. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

V této kapitole je popsáno konkrétní konstrukční řešení jednotlivých součástí 
tvořících upínací mechanismus pevné a pohyblivé čelisti. Obr. 6-1 zobrazuje 
sestavení obou čelistí. Vidíme, že každá čelist je tvořena 4 díly (rozpěrná část, 
přítlačná destička, podložka, přítlačný šroub). Shodný pro pevnou i pohyblivou čelist 
je pouze přítlačný šroub. Ostatní součásti jsou více či méně odlišné pro jednotlivé 
čelisti. Výrobní výkresy jednotlivých dílů jsou součástí příloh.  

 
Obr. 6-1 Sestavení jednotlivých čelistí 

6.1. Rozpěrná část 
Tato část upínacích čelistí slouží k zajištění přítlačného šroubu a následnému 

vyvození upínací síly na zkušební vzorek. Další funkcí této části čelistí je vedení 
přítlačné destičky. Vodící drážky umožňují pouze její horizontální pohyb. 
Materiálem pro výrobu této součásti byla zvolena nerezová austenitická ocel 17 253 
(dle ČSN). 

6.1.1. Pevná čelist 

Rozpěrnou část pro pevnou upínací čelist ukazuje Obr. 6-2. Jak vidíme součást je 
vyrobena z jednoho kusu materiálu. Při návrhu jsem se zaměřil na co možná 
nejednodušší řešení celkového tvaru součásti. Z obrázku je patrno, že součást na sobě 
nemá žádné zaoblené tvary, což velmi zjednodušilo výrobu. Jelikož tato součást je 
zároveň vodícím prvkem pro přítlačnou destičku bylo nutné navrhnout takový tvar 
vodících ploch, aby bylo možno tuto součást vyrobit s požadovanou přesností 
v podmínkách dílny Ústavu konstruování. 

6 

6.1 

6.1.1 
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Obr. 6-2 Rozpěrná část pevné upínací čelisti  

6.1.2. Pohyblivá čelist 

Konstrukční řešení rozpěrné části pro pohyblivou čelist je prakticky shodné 
s čelistí pevnou. Rozdílné jsou pouze délky rozpěrných nožek v místech, kde součást 
dosedá na podložku a na původní součást zkušebního stroje. Tuto skutečnost 
zobrazuje Obr. 6-3. Vidíme, že plocha podložky, na kterou dosedá rozpěrný prvek je 
níž než druhá dosedací plocha. Důvod rozdílu bude vysvětlen v popisu konstrukce 
podložek pod vzorky. 

 
Obr. 6-3 Rozpěrná část pohyblivé čelisti 
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6.2. Přítlačná destička 
Tento díl zajišťuje přenos upínací síly vyvolané přítlačným šroubem na zkušební 

vzorek. Destička je navržena tak, aby byl umožněn její volný pohyb v rozpěrné části. 
U této součásti bylo potřeba zvýšit její odolnost proti otlačení, a to na plochách, které 
jsou v kontaktu s přítlačným šroubem a se zkušebním vzorkem. Pro výrobu této 
součásti byla zvolena ocel 15 230 (dle ČSN), zvýšení  povrchové pevnosti bylo 
docíleno zakalením součásti.  

6.2.1. Pevná čelist 

I u této součásti se liší konstrukční provedení určené pro pevnou a pohyblivou 
čelist. Přítlačnou destičku určenou k použití na pevné čelisti zobrazuje Obr. 6-4. Na 
obrázku vidíme prodlouženou část, vystupující z rozpěrného prvku směrem ven ze 
zkušebního stroje. Výstupek slouží k připevnění snímačů, které jsou používány 
například ke snímání signálu akustické emise. 

 
Obr. 6-4 Přítlačná destička pevné čelisti 

6.2.2. Pohyblivá čelist 

Řešení přítlačné destičky pro pohyblivou čelist zobrazuje Obr. 6-5. U této části 
není potřebná žádná plocha pro umístění snímačů. Velikost výstupku je proto 
zredukována pouze na rozměry umožňující zachycení destičky rukou. Je tak 
usnadněna manipulace s destičkou během upevňování zkušebního vzorku.  

6.2 

6.2.1 

6.2.2 
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Obr. 6-5 Přítlačná destička pro pohyblivou čelist 

6.3. Přítlačný šroub 
Jediná součást, která je shodná pro obě upínací čelisti, je přítlačný šroub. 

K výrobě tohoto dílu byl použit šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem 
M10×1 (Dle ČSN ). Délka šroubu byla upravena na požadovaný rozměr (40 mm). 
Konec šroubu, který tlačí na přítlačnou destičku je zbaven závitu a čelo šroubu 
zarovnáno do roviny. Vyrobený šroub ukazuje Obr. 6-6. 

 
Obr. 6-6 Přítlačný šroub 
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6.4. Podložka pod vzorek 
Velmi důležitou částí upínacích čelistí jsou podložky umísťované pod zkušební 

vzorky. Používají se tehdy, když výška průřezu upínací části vzorku není 24 mm 
(podle [7] je  24 mm maximální rozměr použitelný na zkušebním stroji). Podložením 
zkušebních vzorků o průřezu upínací část menším jak 24 mm zajistíme, že osa 
vzorku bude opět protínat osu rotace pohyblivé čelisti zkušebního stroje. V současné 
době jsou vyrobeny podložky pro vzorky s průřezem upínací části 5×15 mm, 10×10 
mm a 10×12 mm. Podložky pro jednotlivé velikosti se navzájem liší pouze výškou 
dosedací plochy pro vzorek. Obr. 6-7 ukazuje, jak určíme výšku podložky pro vzorek 
o průřezu upínací části 10×12 mm. Jeho osa musí být vždy 12 mm od spodní plochy 
podložky. Výška podložky pod vzorkem je dána rozdílem tohoto rozměru a poloviny 
výšky použitého zkušebního vzorku. Materiál na výrobu byla zvolena ocel 11 600 
(dle ČSN ). 

 
Obr. 6-7 Určení výšky podložky pod vzorkem 

6.4.1. Pohyblivá čelist 

Konstrukční řešení podložky pro pohyblivou čelist zkušebního stroje ukazuje Obr. 
6-8. K zajištění správné polohy podložky pod rozpěrnou části slouží středící nos 
umístěný na ploše kde se tyto dvě součásti dotýkají. Rozměry podložky musely být 
navrženy tak, aby při upínání zkušebních vzorků nedošlo k dosednutí přítlačné 
destičky na středící nos, ale na vzorek. Nejmenší použitelná výška vzorku je 5mm. 

 

6.4 

6.4.1 
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Obr. 6-8 Podložky pro pohyblivou čelist 

6.4.2. pevná čelist 

Podložka na pevné čelisti je na rozdíl od předchozí umístěna pod celou přítlačnou 
části. Její rozměry pro použití se vzorkem 10x10 mm nebo 10x12 mm vidíme na 
Obr. 6-9. Hloubka vybrání pro další rozměrové varianty vzorků je určována stejným 
postupem jako u podložky pro pohyblivou čelist zkušebního stroje. 

 
Obr. 6-9 Podložka pro pevnou čelist (vzorek 10x10 mm a 10x12 mm)
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7. KONSTRUKČNÍ, TECHNOLOGICKÝ A EKONOMICKÝ 
ROZBOR ŘEŠENÍ 

7.1. Konstrukční rozbor řešení 
Cílem diplomové práce bylo vytvořit konstrukční návrh nových upínacích prvků 

pro zkušební zařízení RUMUL Cracktronic 160. Hlavním požadavkem bylo změnit 
dosavadní způsob upínání zkušebních vzorků pomocí 4 šroubů na každé čelisti, který 
nevyhovuje zejména kvůli svojí nepřesnosti a obtížné opakovatelnosti stejných 
podmínek upnutí pří zkoušení série vzorků. Výsledkem této práce jsou nové upínací 
čelisti, které umožňují upnutí zkušebního vzorku pomocí jednoho seřizovacího prvku 
(šroubu) a přítlačné destičky na každé čelisti. 

Prvním ukazatelem, který podpořil vhodnost nového řešení, byla analýza 
rozložení napětí ve zkušebním vzorku, která byla provedena pomocí metody MKP. 
Srovnání výsledků této analýzy mezi původními čelistmi a novým konstrukčním 
řešením ukazuje Obr. 7-1. 

 
Obr. 7-1 Srovnání rozložení napětí 

Z obrázku je patrný pokles celkového napětí ve zkušebním vzorku upnutém 
v nových čelistech, ale zároveň byl zachován charakter rozložení napětí ve 
zkušebním vzorku. Tímto jsou myšleny zvýšené hodnoty napětí na hranách vzorku a  
relativně konstantní napětí v jeho střední části. 

Na následujících obrázcích pak vidíme již vyrobený prototyp upínacích čelistí 
umístěný na zkušebním stroji. 

 

7 

7.1 
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Obr. 7-2 Nové upínací čelisti 

V současné době probíhá praktické ověřování funkčnosti nových čelistí na reálných 
vzorcích v rámci řešení grantových projektů. Dosažené výsledky potvrzují přínos 
tohoto řešení. Zrychlila se a zjednodušila obsluha zkušebního stroje, hlavním 
přínosem tohoto řešení je však výrazné zlepšení přesnosti výsledků měření. 
Funkčnost nových čelistí byla  zatím ověřena na vzorcích, určených pro rázové 
zkoušky z materiálu EN-AW-6082 (slitina AlMg). Bylo potvrzeno zrychlení a 
zjednodušení výměny vzorků. Dále byly  provedeny zkoušky slitiny EN-AW-7072 
(slitina AlMg). U tohoto typu zkoušky je určována SN křivka, výsledky pak 
naznačují další přínos nových čelistí, který je charakteristický značným zmenšením 
rozptylu experimentálních výsledků pro zkoušené vzorky. V současné době však 
zatím nelze tuto skutečnost vyjádřit statisticky. Důvodem je nereprezentativní 
množství provedených zkoušek.  

Cíl této práce byl splněn, byly navrhnuty, vyrobeny a funkčně ověřeny nové 
upínací čelisti pro zkušební stroj RUMUL Cracktronic 160. 

7.2. Technologický rozbor řešení 
Nová varianta upnutí přinesla požadované zrychlení upínání zkušebních vzorků. 

Hlavní příčinou tohoto zrychlení je použití jednoho seřizovacího prvku (šroubu) na 
každé z čelistí. Další výhodou tohoto řešení, je možnost upnutí všech zkušebních 
vzorků za stejných, předem definovaných podmínek upnutí. Například pomocí 
momentového klíče pak můžeme utáhnout seřizovací šroub vždy stejným 
utahovacím momentem. Stejný utahovací moment pak vyvolá vždy stejnou 
přítlačnou sílu na každý vzorek. 

7.3. Ekonomický rozbor 
Navržené upínací čelisti nejsou určeny pro komerční výrobu, proto není možné 

definovat návratnost investovaných prostředků. Jednotlivé díly byly zhotoveny 
v dílnách ÚK, což minimalizovalo náklady na jejich výrobu.  

Za ekonomický přínos můžeme považovat zkrácení doby potřebné k dokončení 
jednotlivých zkoušek. Přispělo k tomu odstranění problémů se zdlouhavým a 
nepřesným upínání zkušebních vzorků do starého typu čelistí. 
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3D  Trojrozměrný 
ČSN Česká státní norma 
EN  Evropská norma 
ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci 
MKP Metoda konečných prvků 
ÚK  Ústav konstruování 
 
Veličina Jednotka Název veličiny 
 
As  [mm2]  výpočtový průřez šroubu 
D  [m]  střední průměr použitého šroubu 
d2  [mm]  střední průměr šroubu 
d3  [mm]  malý průměr šroubu 
Fi  [N]  síla předpětí šroubového spoje 
K  [-]  hodnota součinitele je 0,20, pro všechny šrouby 
N  [-]  počet zátěžných cyklů 
R   [-]   nesouměrnost cyklu 
Re   [MPa]   mez kluzu materiálu 
Rm   [MPa]  mez pevnosti materiálu 
Rp 0,2  [MPa]  smluvní mez kluzu materiálu šroubu 
T  [Nm]   utahovací moment šroubu 
εapl   [mm]  plastická deformace 
σmax  [MPa]  horní napětí kmitavého namáhání  
σmin   [MPa]  dolní napětí kmitavého namáhání  
σr    [MPa]  rozkmit napětí 
σm   [MPa]  střední napětí 
σa   [MPa]   amplituda napětí 
σc   [MPa]  mez únavy materiálu 
µ0   [-]  koeficient statického tření 
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