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ABSTRAKT 

MACHÁČEK David: Rozšiřování konce trubky za dynamických podmínek. 

 

Tato diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části je rozepsána blíže metoda 

rozšiřování konce trubek. Tato metoda byla zvolena pro zkoumání biaxiálního stavu napjatosti, 

zde zejména při zvýšených deformačních rychlostech. Ve druhé části je podrobně rozebrán vliv 

rychlých deformací na proces tváření. Je zde rozepsán vliv rychlých deformací na chování 

materiálu, zpevnění, změnu meze kluzu, vliv na mikrostrukturu a další. Při popisování těchto 

změn je snaha také popsat jejich příčinu. Pro tento účel byla využita jak dostupná tuzemská  

a zahraniční literatura, tak odborné články, jejichž autoři se touto problematikou intenzivně 

zabývají. Mimo jiné je zde také odvozena rychlost elastické a plastické vlny. Závěrem je 

zhodnocen experiment rozšiřování konce trubky, který proběhl v rámci řešení této diplomové 

práce. Výsledky ze 3D optického systému ARAMIS jsou interpretovány pomocí tabulkového 

editoru Excel, přičemž změřené veličiny sloužily také jako vstupy do upravených vztahů  

pro dynamické zatěžování.  

 

Klíčová slova: Rozšiřování, trubka, rychlost deformace, ocel 1.4301, ARAMIS, zpevňování 

ABSTRACT 

MACHÁČEK David: Tube Flaring Technology under Dynamic Conditions 
 

This master thesis is divided into three main parts. In first part is more closely described the 

method of tube flaring. Tube flaring was chosen for analysis of biaxial stress, in this thesis 

particularly in the presence of high strain rate. In the second part is more closely described 

influence of high strain rate on the forming process. There is described influence of high strain 

rate on behavior of the material, hardening, change of quasi-static yield strength to the dynamic 

yield strength, influence of high strain rate on the microstructure and more. During the 

description of these processes there is effort to describe the cause of these changes as well. For 

this task was used domestic and foreign literature, as well as peer review papers whose authors 

study intensively this problematic. Besides all of the above there is also derived the velocity of 

elastic and plastic wave. In the end is evaluated experiment, in which was done tube flaring, 

which is part of this master thesis. Results from the 3D optical system ARAMIS are interpreted 

with the help of Microsoft Excel, where the chosen results were used as the input to the 

equations modified for the dynamic loading.    

 

Keywords: Expanding, tube, strain rate, steel 1.4301, ARAMIS, hardening 
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ÚVOD [12] 

 

Charakteristikou každého tvářecího procesu je výpočet síly potřebné na přetvoření 

polotovaru. Tato síla vychází vždy z deformačního odporu a plochy, na kterou nástroj působí. 

Vzhledem k tomu, že plocha styku nástroje s materiálem je většinou známá, je tedy neznámou 

veličinou právě deformační odpor. Ten se skládá z přirozeného přetvárného odporu (PPO), 

který by měl materiál vůči tváření v ideálním případě. PPO závisí například na rychlosti 

deformace, teplotě tváření a stavu výchozího materiálu jako je mez kluzu. V realitě je však 

k PPO třeba přičíst pasivní účinky tvářecího odporu, které představuje zejména vliv tření, vliv 

teplotních podmínek nebo například vliv změn rychlostí deformace, a z PPO se tak stane 

deformační odpor.  

Zpevnění materiálu je vlastnost, díky které klade materiál během tváření čím dál větší odpor 

k přetvoření a PPO tak roste. Běžné jednoduché materiálové modely, kterými se PPO zjišťuje, 

počítají pouze se zpevněním způsobeným plastickou deformací. Rychlost deformace však také 

zasahuje do PPO. Tento fakt je sice do jisté míry známý a se zpevněním materiálu způsobeným 

rychlými deformacemi se počítá, to ale platí pouze pro velmi vysoké rychlosti deformace  

nad 1000 s-1.  

Cílem této diplomové práce je dokázat, že zpevnění způsobené rychlostí deformace hraje 

větší roli také při rychlostech deformace řádově menších. Tato hypotéza bude dokazována  

na případě rozšiřování konců trubek. Toto téma je atraktivní také z toho důvodu, že se 

průmyslově při tváření trubek velmi často výrobci kvůli produktivitě pohybují právě v těchto 

rychlostech deformace. Výsledky rozložení napětí v trubce při těchto deformačních 

rychlostech, stejně jako vliv rychlosti deformace na PPO, má tedy i praktický význam.  
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1  ROZBOR ZADÁNÍ 
 

 Tato diplomová práce je součástí řešení vysokoškolského projektu s označením  

FSI-S-14-2394 „Stanovení přirozeného přetvárného odporu trubek za podmínek biaxiálního 

stavu napjatosti“. Práce pojednává o chování konců trubek při jejich rozšiřování za podmínek, 

které se nedají považovat za kvazistatické. Pro experiment byly zvoleny vzorky zhotovené  

ze svařované korozivzdorné trubky (ocel 17 240) s tloušťkou stěny 1,0 mm, výškou  

H0 = 85 mm, D0 = 28 mm. Schéma vzorku je znázorněno na obr. 1.1.  

 Experiment probíhal za dynamických 

podmínek tváření, respektive za podmínek 

tváření vyššími rychlostmi deformace. 

K tomuto účelu byla zvolena metoda 

rozšiřování konce trubky, kdy je trubkový 

vzorek velkou rychlostí nasouván  

na kuželový trn. Tvar zkušebního vzorku 

po tváření je uveden na obr. 1.1 vpravo.  

 K aplikaci síly na trubku se využilo 

padostroje (viz obr. 1.3), ze kterého  

se pouštěl beran o váze 80 kg volným 

pádem z různých výšek na čelo trubky. 

Díky znalosti výšky, ze které byl beran 

pouštěn, lze snadno stanovit hodnotu 

dopadové rychlosti dle známé rovnice:  

                  Obr. 1.1 Vzorek před a po deformaci 

   𝑣𝑑 = √2𝑔ℎ 

 

(1.1) 

      kde 𝑣𝑑 – dopadová rychlost beranu [m.s-1] 

        𝑔 – gravitační zrychlení (~9,81) [m.s-2] 

        ℎ – dopadová výška [m] 

 Experimenty byly realizovány na půdě Leteckého ústavu FSI VUT. K analýze rozložení 

deformací na trubce, změny tloušťky materiálu, zjištění síly a rychlostí deformace v průběhu 

procesu tváření bylo využito systému ARAMIS od společnosti MCAE Systems, s.r.o., jejíž 

pracovníci se účastnili experimentu.  

 
Obr. 1.2 Experiment – padostroj, ARAMIS 
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1.1 Testovaný materiál [25, 26, 48] 
 

Zkušební vzorky byly vybrány z oceli ČSN 17 240 (DIN 1.4301, AISI 304, X5CrNi18-10). 

Jedná se o korozivzdornou, austenitickou ocel pro všeobecné použití. Vykazuje dobrou 

svařitelnost, hlubokotažnost a odolnost proti opotřebení. Hodí se na tyče tvářené za tepla  

a za studena, válcované dráty a přístroje v potravinářském průmyslu.  

Je to jedna z nejvíce rozšířených korozivzdorných ocelí, která velmi dobře odolává 

atmosférické korozi v nepříliš náročném prostředí, pitné vodě, některým organickým kyselinám 

a slabé kyselině dusičné. Dobrou má také odolnost vůči většině výrobků potravinářského 

průmyslu s výjimkou vinného moštu.  

Chemická analýza vzorku trubky byla provedena na Ústavu strojírenské technologie odboru 

slévárenství, přičemž její výsledky jsou uvedeny v tabulce 1.1. Mechanické vlastnosti 

konkrétního vzorku jsou uvedeny v tabulce 1.2.  

Pokud jsou v prostředí, kde ocel pracuje, přítomny halogenidy, může nastat bodová koroze. 

Navíc, jestli nedojde ke zcitlivění oceli po rozpouštěcím žíhání, vykazuje ocel také odolnost 

proti mezikrystalické korozi. Pokud je ocel vystavena teplotám 500 – 900 °C po určitou dobu, 

dojde ke zcitlivění a snížení odolnosti vůči mezikrystalické korozi.  

 

Tabulka 1.1 Složení oceli 17 240. 

C [%] Cr [%] Ni [%] Mn [%] Si [%] S [%] N [%] Fe [%] 

0,047 18,6 8,084 1,646 0,417 0,0012 0,067 70,6 

 

Tabulka 1.2 Mechanické vlastnosti oceli 17 240 [4, 48]. 

Smluvní mez kluzu Rp0,2 – [MPa] 385 

Mez pevnosti Rm [MPa] 660 

Exponent deformačního zpevnění n [-] 0,48 

Pevnostní koeficient K [-] 1675 
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2  ROZŠIŘOVÁNÍ KONCŮ TRUBEK [2, 9, 40, 46] 
 

 Následující kapitola udává obecný náhled na technologii rozšiřování konce trubky z pohledu 

tváření za běžných, tedy kvazistatických podmínek. Veškeré úvahy, výpočtové vztahy  

a metodika jejich odvození je zde uvedena právě pro tento případ tváření a byla vytvořena  

na základě podrobného výzkumu dostupných tuzemských i zahraničních zdrojů. Uvedené 

informace jsou v této práci zařazeny pro vytvoření ucelené představy o chování trubky  

při daném způsobu tváření a současně i pro zamyšlení nad tím, jak a v čem se tento proces může 

lišit od procesu tváření trubky za vyšších rychlostí deformace.  

 Tváření a tedy rozšiřování konců trubek patří mezi metody plošného tváření. Samotná 

metoda rozšiřování konců trubek je charakteristická tím, že do konce trubky zajíždí lisovník  

a jeho působením se zvětšují příčné rozměry trubky v ohnisku plastické deformace. Jedná se 

tedy o metodu, při které deformace působí v ose nástroje, tzv. osovosymetrickou deformaci.  

 Obecně se konce trubek mohou tvářet několika způsoby, mezi které patří rozšiřování, 

zužování, tvorba lemů apod. Rozšiřování konců trubek je proces, při kterém se vytvářejí 

z konce trubky jednoduché nebo složité tvary pomocí různých nástrojů, které se dají 

principiálně rozdělit do dvou kategorií: 

 

 první možností je do trubky, která je jedním svým koncem pevně upevněna, tlačit 

nástroj (viz obr. 2.1 a),  

 druhou možností výroby rozšířeného konce trubky je natlačit ji na kuželový trn, který 

funguje jako nástroj. V tomto případě se tedy pohybuje trubka a nástroj je pevně 

uchycen na místě.  

 

Pro tenkostěnné trubky menších průměrů lze použít ruční nástroje, které fungují na principu 

krouživého pohybu páky s kuželovým zakončením (viz obr. 2.1 b).  

 
Obr. 2.1 Rozšiřování tenkostěnných trubek [40] 

 

 

 

Na obr. 2.2 je vidět způsob rozšiřování pro trubky se silnější tloušťkou stěny a větších 

průměrů, kdy je možné využít síly beranu lisu (1), která se přenáší za pomocí kulisy (2)  

přes boční klín na trn (4). Polotovar trubky (6) je během procesu upnutý v matrici (5).   
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Obr. 2.2 Rozšiřování za použití beranu lisu [40] 

 

 Pro experimenty realizované v rámci diplomové práce byl zvolen nástroj ve formě 

kuželového trnu, který je pevně uchycen v podložce padostroje a trubka se na něj nasouvá 

nárazem beranu na ni. Tento nástroj je blíže popsán v kapitole 4.1.  
 

2.1 Rozšiřování konců trubek v kontextu plošného tváření [12, 40, 46] 
 

Jak bylo uvedeno výše, rozšiřování funguje na principu zvětšování příčného rozměru konce 

trubky v ohnisku plastické deformace. Pro ohnisko plastické deformace platí, že zpravidla 

existuje tam, kde je kontakt činné části nástroje s povrchem trubky. Konkrétně na povrchu 

trubky působí ze strany nástroje normálové a smykové napětí.  

Rozbor působících napětí lze při prvním přiblížení připodobnit k vypínání sférického dílce. 

Platí, že poloměry křivosti střední plochy (střední křivky v centru elementu viz obr. 2.3) 

v ohnisku plastické deformace jsou podstatně větší než tloušťka polotovaru. Z tohoto důvodu 

je normálové napětí podstatně menší než napětí na mezi kluzu.  

 
Obr. 2.3 Element vytknutý z ohniska deformace sférického dílce [40, 46] 
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 Aby bylo možné předpokládat rovinný stav napjatosti, se kterým bude dále počítáno, mělo 

by normálové napětí, které působí na kontaktní plochu, mít velmi malé hodnoty. Schéma 

napjatosti pak lze považovat za rovinné a pro smykové napětí, které je v kontaktu  

mezi povrchem trubky a nástrojem, platí:  

 𝜏𝑓 = 𝑓𝜎𝑛 
 

(2.1) 

     kde:  τf - smykové napětí [MPa] 

       f - součinitel tření [-] 

       σn - normálové napětí, tedy napětí ve směru tloušťky [MPa] 

 

 Ohnisko plastické deformace lze při osově-symetrickém tváření rozdělit na dvě části,  

které mají křivost střední plochy a křivost podélných řezů konstantní. Když se pak během 

procesu rozšiřování částice trubky v ohnisku plastické deformace posouvají vůči činným 

částem nástroje, tak se křivost střední plochy v podélných řezech nemění.  

 

K sestavení rovnice rovnováhy elementu se vychází z několika zjednodušujících předpokladů:  

 

 při sestavování rovnic rovnováhy zkoumané částice je zanedbáván velmi malý vliv, 

který budou mít po vynásobení mezi sebou derivace vyšších stupňů, 

 jelikož jde o plošné tváření, je zde předpoklad, že normálové napětí ve směru tloušťky 

„σn“ je nulové,  

 obě zbývající napětí meridiální „σρ“ a obvodové „σθ“ působí kolmo na element,  

 smykové napětí „τf“ je stejně orientované jako meridiální napětí „σρ“. Podélné napětí  

se tedy mění a závisí na smykovém napětí.  

 

2.1.1  Stanovení napěťově deformačního stavu [12, 40, 46] 

 

Výše uvedené zjednodušení bude využito nejprve pro tvorbu vztahů podélného a příčného 

napětí. Vycházet se bude ze dvou rovnic rovnováhy, které lze získat pro zkoumanou částici: 

 
𝜎𝑛

𝑠
−

𝜎𝜌

𝑅𝜌
−

𝜎𝜃

𝑅𝜃
= 0 

 

(2.2) 

     kde: s - tloušťka [mm] 

       σρ – meridiální napětí [MPa] 

       σθ – obvodové napětí [MPa] 

       Rρ – poloměr křivosti v meridiálním směru [mm] 

       Rθ – poloměr křivosti v obvodovém směru [mm] 

 

Rovnice (2.2) počítá se zatížením částice normálovým tlakem a je ve tvaru Laplaceových 

rovnic. Druhá odvozená rovnice rovnováhy z obr. 2.3 pak počítá s vlivem tření, které vzniká  

ve styku mezi činnou částí nástroje a trubkou.   

 𝜌´
𝑑𝜎𝜌

𝑑𝜌´
+ 𝜎𝜌 − 𝜎𝜃 − 𝜎𝑛

𝑓𝜌´

𝑠. 𝑠𝑖𝑛𝛼
= 0 

 

(2.3) 

     kde:  ρ´ –  vzdálenost elementu od osy v horizontální rovině [mm] 

       α – polovina vrcholového úhlu kužele 

        

Vzhledem k tomu, že se v případě rovnic (2.2) a (2.3) jedná o dvě na sobě nezávislé rovnice, 

lze využít dosazovací metody při sčítání rovnic. Z rovnice (2.2) se vyjádří „σn“ a dosadí  
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do (2.3). Tím se získá vztah, který je obecným řešením pro rovnováhu osově-symetrické částice 

konstantní tloušťky, v němž je zohledněn také vliv tření mezi nástrojem a trubkou:  

 𝜌´
𝑑𝜎𝜌

𝑑𝜌´
+ 𝜎𝜌 − 𝜎𝜃 − (

𝜎𝜌

𝑅𝜌
+

𝜎𝜃

𝑅𝜃
)

𝑓𝜌´

𝑠𝑖𝑛𝛼
= 0 

 

(2.4) 

K řešení rovnice (2.4) je třeba znát vztahy mezi hodnotami “α“ a “ρ´“ a pak mezi “Rρ“ a “Rθ“.  

V případě kužele, na který se nasunuje trubka, platí, že 𝑅𝜌 = ∞ (viz obr. 3.2) a rovnice (2.2)  

se zjednoduší na tvar:  

 
𝜎𝑛

𝑠
=

𝜎𝜃

𝑅𝜃
 

 

(2.5) 

Pro úpravu rovnice (2.3) se využije obrázek 2.5, podle kterého lze za obecné meridiální napětí 

“σρ“ dosadit radiální napětí “σr“, a jak z obrázku 2.5 vyplývá, 𝑅𝑥 = 𝜌´, stejně jako 𝜎𝑟 = 𝜎𝜌:  

 𝑅𝑥

𝑑𝜎𝑟

𝑑𝑅𝑥
+ 𝜎𝑟 − 𝜎𝜃 − 𝜎𝑛

𝑓𝑅𝑥

𝑠. 𝑠𝑖𝑛𝛼
= 0 

 

(2.6) 

     kde:  Rx – obecný poloměr kuželového rozšíření [mm] 

       𝜎𝑟 – napětí v radiálním směru [MPa] 

 

Soustavu rovnic (2.5) a (2.6) lze vyřešit s použitím podmínky plasticity maximálních 

smykových napětí τmax: 𝜎𝜃 − 𝜎𝑟 = 𝜎𝑘  do tvarů: 

 𝜎𝑟 = −𝜎𝑘 (1 +
𝑡𝑔𝛼

𝑓
) [1 − (

𝑅𝑥

𝑅𝑣
)

𝑓𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

] 

 

(2.7) 

 𝜎𝜃 = 𝜎𝑘 {1 − (1 +
𝑡𝑔𝛼

𝑓
) [1 − (

𝑅𝑥

𝑅𝑣
)

𝑓𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

]} 

 

(2.8) 

     kde:  𝜎𝑘 – mez kluzu materiálu [MPa] 

       Rv – konečný střední poloměr rozšíření na konci kužele [mm] 

 

 Pro průběh napětí stejně jako tloušťku trubky po výšce kužele platí závislosti dle obr. 2.5. 

Dále bude určen vzorec pro potřebnou sílu, která by měla odpovídat deformačnímu odporu. 

Deformační odpor trubky bude odvozen v místě těsně před počátkem vzniku poloměru ohybu 

(bod 1 na obr. 2.5).  

 
Obr. 2.4 Schéma ohybu [12] 

 



 

 17 

 
Obr. 2.5 Schéma rozšiřování [40] 

 

 

2.1.2  Stanovení potřebné síly [12, 31, 40, 46] 

 

 Tvářecí síla potřebná ke zhotovení daného tvaru dílce musí odpovídat celkovému 

deformačnímu odporu, který je možné vyjádřit v místě přechodu válcové části trubky do části 

rozšířené, tedy v bodě 1 (viz obr. 25). Aby bylo možné vyjádřit deformační odpor, je třeba 
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nejprve sestavit ohybovou rovnici pro zvolený element z obr. 2.5 a maximální radiální napětí, 

které bude vycházet z rovnice (2.7).  

 Výpočet ohybového momentu bude zjednodušen úvahou, že je jeho velikost přesně rovna 

potřebnému napětí na plastickou deformaci materiálu v místě ohybu. Dále není brán zřetel  

na to, že materiál zpevňuje, a na působící meridiální síly. Ohybový moment má po úpravě tvar: 

 𝑀𝑂 = 𝛽𝜎𝑝𝑠
𝑠0

2

4
 , 

 

(2.9) 

   kde:  𝛽 =
2

√3
 - součinitel pro rovinný stav deformace 

     𝜎𝑝𝑠 - střední přirozený přetvárný odpor (PPO) 

     s0 – původní tloušťka trubky [mm] 

 

Je třeba mít na paměti, že uvedený vzorec pro ohyb (2.9), ze kterého se bude dále vycházet,  

je odvozen za předpokladů: 

 poloměr neutrální plochy napětí je totožný s poloměrem střední plochy, 

 tvářecí proces je bez zpevnění, 

 hloubka elasticky deformované vrstvy je velmi malá, 

 vnitřní poloměr ohybu rm je větší než 5s0 (𝑟𝑚 > 5𝑠0), 

 tloušťka se nemění. 

 

Kdyby se tedy například rozšiřovala trubka, která by měla poloměr ohybu “rm“ větší než jaká  

je podmínka odvození vztahu (2.9), bylo by správné za ohybový moment dosadit následující 

vzorec, který je odvozen pro podmínku 𝑟𝑚 < 5𝑠0:  

 𝑀𝑂 = 𝛽𝜎𝑝𝑠 (
𝑅𝑠

2

2
𝑙𝑛

𝑅𝑐𝑟𝑚

𝑅𝑐
2

+
𝑅𝑐

2 − 2𝑅𝑠
2 + 𝑟𝑚

2

4
) , 

 

(2.10) 

     kde:  rm – vnitřní poloměr ohybu [mm] 

       Rc - vnější poloměr ohybu [mm] 

        R𝑐 = (rm + s0) 

       R𝑠 - střed ohybu [mm]       

        Rs = √R𝑐rm 

 

Když se dosadí všechny parametry do vzorce (2.10), vyjde stejný tvar jako (2.9). Tato 

skutečnost je způsobena tím, že při dosazování do (2.10) je počítáno s konstantní tloušťkou 

stěny. Tloušťka se však v důsledku posuvu neutrální plochy napětí vůči střední ploše stěny 

mění, což je skutečnost, která by se neměla zanedbat zejména pro malé hodnoty poměru ohybu 
𝑟𝑚

𝑠0
< 2, kdy se tloušťka o něco zmenší. Toto zmenšení tloušťky způsobí pokles ohybového 

momentu oproti výsledku (2.9) a oba vzorce pro ohyb by se tedy skutečně lišily.  

 K vyjádření ohybového napětí se využije zákon zachování deformačních prací. Musí platit 

rovnost práce vnější síly a práce momentu pro jednotkovou šířku. Při výpočtu se uvažuje dvojí 

ohyb (ohyb a narovnání), z obrázku 2.4 tedy pro rovnost prací platí:  

 𝑠0𝜎𝜌0𝑅𝑠𝑑𝜓 = 𝜎𝑝𝑠

𝑠0
2

4
𝑑𝜓 , 

 

(2.11) 

   kde:  σρ0 - deformační ohybové napětí [MPa] 

     dψ - pootočení průřezu [°] 
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Rovnice (2.11) pro rovnost prací se upraví do tvaru pro dvojnásobný ohyb: 

 2𝜎𝜌0 = 𝜎𝑝𝑠

𝑠0

2√𝑅𝑐𝑟𝑚

 
 

(2.12) 

 Vzhledem k tomu, že je zde řešeno pouze statické řešení rozšiřování trubek, je možné 

uvažovat, že trubka najíždí do zaoblení v dosud nezdeformovaném stavu a místo středního PPO 

tedy lze dosadit do vzorce (2.12) mez kluzu materiálu 𝜎𝑘.  

 Když je ohybový moment vyjádřený, dále bude řešeno maximální radiální napětí, jehož 

vyjádření z (2.7) bude vcelku jednoduché. Na obrázku 2.5 je naznačen průběh napětí 𝜎𝑟,  

ze kterého je patrné, že má maximum v bodě 1, na poloměru „r“.  

 (𝜎𝑟)𝑚𝑎𝑥 = −𝜎𝑘 (1 +
𝑡𝑔𝛼

𝑓
) [1 − (

𝑟

𝑅𝑣
)

𝑓𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

] 
 

(2.13) 

     kde:  r – střední poloměr trubky na konci ohybové části [mm] 

 

 Se znalostí rovnic (2.12) a (2.13) je možné začít vyjadřovat samotný deformační odpor,  

ze kterého bude vycházet potřebná síla ke tváření. Aby se v dalším odvozování zamezilo 

výrazným odchylkám způsobených reakcí materiálu na tvářecí proces, je třeba již počítat  

se zpevněním materiálu, díky kterému je velikost napětí a deformace po průřezu proměnná,  

a to zejména mezi body 2 a 3 na obr. 2.5. Za tímto účelem bude nahrazeno „𝜎𝑘“ v rovnici (2.13) 

lineární aproximací PPO materiálu počítající se zvyšujícím se odporem, který materiál během 

tváření klade a je ve tvaru:  

 �̅� = 𝜎𝑘𝑒 + 𝐷𝜀𝜃 , 
 

(2.14) 

     kde:  D – je modul zpevnění [MPa] 

        kde: D =
2

1+n
Knn 

       σke – extrapolovaná mez kluzu [MPa], 

        kde:  σke =
1−n

1+n
Knn 

 

 Velikost PPO bude určena jako střední hodnota mezi nejmenší a největší deformací.  

Pro obvodovou deformaci „θ“ platí, že bude nulová, když poloměr Rx = r. Rovnice (2.14) pak 

nabyde tvaru �̅� = 𝜎𝑘𝑒 = 𝜎´. Naopak největší obvodová deformace bude na konci přetvoření, 

kde Rx = Rv, a bude zde platit (𝜀𝜃)𝑚𝑎𝑥 =
𝑅𝑣−𝑟

𝑟
. Po dosazení do (2.14) tedy vyjde:  

 �̅� = 𝜎𝑘𝑒 + 𝐷 (
𝑅𝑣 − 𝑟

𝑟
) = 𝜎´´  

Střední hodnota PPO je stanovena jako (�̅�)𝑠𝑡ř = (𝜎´ + 𝜎´´)/2:  

 (�̅�)𝑠𝑡ř = 𝜎𝑘𝑒 +
𝐷

2
(

𝑅𝑣 − 𝑟

𝑟
) 

 

(2.15) 

Z rovnic (2.12), (2.13) a (2.15) bude vyjádřen potřebný deformační odpor na přetvoření trubky, 

ke kterému se přidá pásové tření v místě poloměru rm:  

 𝜎𝑑 = {[𝜎𝑘𝑒 +
𝐷

2
(

𝑅𝑣 − 𝑟

𝑟
)] (1 +

𝑡𝑔𝛼

𝑓
) [1 − (

𝑟

𝑅𝑣

)
𝑓𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

] + 𝜎𝑘
𝑠0

2√𝑅𝑐𝑟𝑚

} 𝑒𝑓𝛿  
 

(2.16) 

     kde:  e – Eulerovo číslo ≅ 2,718 

       δ – úhel opásání [rad] 
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Se stanovenou hodnotou deformačního odporu již není problém napsat rovnici pro potřebnou 

sílu:  

 𝐹 = 𝜎𝑑2𝜋𝑟𝑠𝑠0 
 

(2.17) 

     kde:  rs – počáteční střední poloměr trubky [mm] 

 

2.1.3  Stanovení konečné tloušťky [12, 14, 24, 40, 46] 

 

Aby bylo možné určit konečnou, popř. okamžitou tloušťku trubky, je třeba vyjít 

z Mohrových kružnic pro napětí a deformace. Pro libovolný bod na Mohrových kružnicích 

platí:  

 
𝜎1 − 𝜎2

𝜀1 − 𝜀2
=

𝜎2 − 𝜎3

𝜀2 − 𝜀3
=

𝜎3 − 𝜎1

𝜀3 − 𝜀1
 , 

 

(2.18) 

     kde:  σ1, σ2, σ3 – napětí v hlavních směrech [MPa] 

       ε1, ε2, ε3 – deformace v hlavních směrech [-] 

 

Z rovnice (2.18) bude zvolena její část a po záměně indexů získáme naši výchozí rovnici:  

 
𝜎𝜌 − 𝜎𝑛

𝜀𝜌 − 𝜀𝑛
=

𝜎𝜃 − 𝜎𝑛

𝜀𝜃 − 𝜀𝑛
 , 

 

(2.19) 

     kde:  εn – deformace ve směru tloušťky [-] 

       ερ – deformace v meridiálním směru [-] 

       εθ – deformace v obvodovém směru [-]  

 

 Jelikož se jedná o 2-osé napětí a 3-osou deformaci, napětí ve směru tloušťky “𝜎𝑛“ bude 

rovno nule. Rovnice (2.19) pak po úpravě získá tvar vztahu mezi napětím a elementárními 

přírůstky deformace:  

 
𝜎𝜌

𝜎𝜃
=

𝑑𝜀𝜌 − 𝑑𝜀𝑛

𝑑𝜀𝜃 − 𝑑𝜀𝑛
 

 

(2.20) 

Za předpokladu, že platí zákon zachování objemu (ZZO), který je možné v tomto případě napsat 

ve tvaru 𝑑𝜀𝜌 = −𝑑𝜀𝜃 − 𝑑𝜀𝑛, rovnice (2.20) nabyde tvaru:  

 
𝜎𝜌

𝜎𝜃
=

𝑑𝜀𝜌 − 2𝑑𝜀𝑛

𝑑𝜀𝜃 − 𝑑𝜀𝑛
 

 

(2.21) 

Aby byl získán vzorec pro změnu tloušťky, je nutné upravit rovnici (2.21) do tvaru pro přírůstek 

deformace v tomto směru (do normálového směru):  

 𝑑𝜀𝑛 =
𝜎𝜌 + 𝜎𝜃

𝜎𝜌 − 2𝜎𝜃
𝑑𝜀𝜃 

 

(2.22) 

Dále je možné nahradit přírůstky deformací za skutečné deformace a do rovnice (2.22) tak místo 

“𝑑𝜀𝑛“ a “𝑑𝜀𝜃“ napsat “𝜑𝑛“ a “𝜑𝜃“.  

Protože jde o rozšiřování trubky, lze vyvodit, že se tloušťka stěny bude zmenšovat (platí ZZO) 

a deformace v tomto směru bude tedy záporná a její rovnice bude 𝜑𝑛 = ln (𝑠0 𝑠⁄ ).  

Obvod se bude na rozšiřujícím kuželu zvětšovat a deformace v tomto směru bude tedy kladná, 

𝜑𝜃 = ln (𝑅𝑥 𝑟)⁄ .  

 S výše uvedenými vzorci pro skutečné deformace bude upravený tvar vzorce (2.22): 

 ln (𝑠0 𝑠⁄ ) =
𝜎𝜌 + 𝜎𝜃

𝜎𝜌 − 2𝜎𝜃
ln (𝑅𝑥 𝑟)⁄  

 

(2.23) 
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Úpravou (2.23) bude odvozeno:  

 ln (𝑡0 𝑡⁄ ) = ln (𝑅𝑥 𝑟)⁄
𝜎𝜌+𝜎𝜃

𝜎𝜌−2𝜎𝜃  

 

 

Po odlogaritmování a úpravě výše uvedeného vztahu se získá konečný tvar pro tloušťku stěny 

“s“ v místě poloměru “Rx“: 

 𝑠 = 𝑠0 (𝑟 𝑅𝑥)⁄
𝜎𝜌+𝜎𝜃

𝜎𝜌−2𝜎𝜃  

 

(2.24) 

 Pro budoucí výpočty zde ještě budou uvedeny vztahy pro efektivní deformaci, která je 

spočítána pomocí deformace ve všech třech směrecht:  

 𝜑𝑒𝑓 =
√2

3
√(𝜑1 − 𝜑2)2 + (𝜑2 − 𝜑3)2 + (𝜑3 − 𝜑1)2 

 

(2.25) 

Efektivní napětí se také počítá z napětí ve všech třech směrech. Ale vzhledem k tomu, že se 

jedná o plošné tváření, tak se napětí ve směru tloušťky považuje za nulové a výsledná rovnice 

pro efektivní napětí bude tedy mít tvar:  

 𝜎𝑒𝑓 = √𝜎𝜃
2 − 𝜎𝜃𝜎𝑟 + +𝜎𝑟

2 

 

(2.26) 
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3  VYSOKÁ RYCHLOST DEFORMACE [13, 14, 32, 43] 
 

Deformací za vyšších rychlostí se všeobecně považuje pochod, kdy rychlost deformace 

přesáhne hodnotu 1 s-1. Při této a vyšší rychlosti probíhají v materiálu v okamžiku deformace 

jiné pochody než při kvazistatickém zatěžování. Čím více se rychlost deformace zvyšuje,  

tím větší je třeba na tuto skutečnost brát zřetel. Možné rozdělení na jednotlivé kategorie podle 

rozdílné rychlosti deformace je uvedeno v tabulce 3.1. Je třeba mít na paměti, že veškeré 

informace uvedené v této kapitole se týkají jednoosého zatížení.  

Všeobecně se dá deformační proces popsat z pohledu rychlosti deformace na proces 

probíhající za kvazistatických podmínek a proces, který již probíhá za dynamických podmínek. 

Při nejnižších rychlostech, například při tváření na hydraulickém lise, se dají pro zatížení a tok 

materiálu bez obtíží používat známé vzorce. Na druhé straně spektra však je například tváření 

výbuchem, kde se rychlost deformace pohybuje v řádech 106 s-1. Běžně používané vzorce  

na výpočet napětí zde již nelze použít. Při této rychlosti a energii výbuchu vzniká napětí  

až stovky GPa, vůči čemuž jsou meze kluzu i pevnosti běžného konstrukčního materiálu 

zanedbatelné a kov se v tomto případě chová jako ideální kapalina.  

Jak z názvu vyplývá, pro charakteristiku dějů probíhajících za zvýšených deformačních 

podmínek bude rozhodující deformační rychlost, což je charakteristika stupně přetvoření  

za časovou jednotku:  

 �̇� =
𝑑𝜑

𝑑𝑡
=

𝑣

ℎ
 [𝑠−1] 

 

(3.1) 

    kde:  dφ – přírůstek deformace [-] 

      dt – přírůstek času [s] 

 

Rostoucí rychlost deformace se projevuje několika způsoby. Tím nejvýraznějším je vznik 

dynamické meze kluzu “σdy“, jejíž vznik bude rozebrán v kapitole 3.3. Dalšími příznaky jsou 

především:  

 deformace na rozdíl od kvazistatického zatěžování se uskutečňuje ve výraznější 

míře dvojčatěním, 

 lokálně vzroste teplota, 

 materiál během deformace zpevňuje více než za kvazistatických podmínek, 

 jak bylo řečeno výše, mez kluzu a pevnosti se podstatně zvětší a změní se  

na dynamickou mez kluzu a pevnosti. 

 snižování koeficientu tření, který sice závisí na způsobu a druhu mazání, ale také 

na rychlosti relativního pohybu mezi nástrojem a materiálem (viz příloha 1). 

 

Tabulka 3.1 Kategorie rychlostí deformace [13]. 

Rozdělení 

rychlostí 
Deformační rychlost 

Dynamické 

charakteristiky 

Účinek setrvačných 

sil a šíření 

napěťových vln 

Nízká 

rychlost 
0,1s−1 < φ̇ < 1s−1 

Konstantní napětí a 

rychlost deformace 
Nemá vliv na měření 

Střední 

rychlost 
1s−1 < φ̇ < 100s−1 

Mechanická odezva 

vzorku a v rámu stroje 
Má vliv na měření 

Vysoká 

rychlost 
100s−1 < φ̇ < 105s−1 Šíření plastické vlny 

Ovlivňuje výpočet 

napětí 

Velmi vysoká 

rychlost 
φ̇ > 105s−1 Rázové vlny 

Má rozhodující vliv 

při výpočtu napětí 
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Jak je vidět z tabulky 3.1, pro výpočet rychlých deformací je důležité šíření napěťových 

vln. Napěťové vlny lze rozdělit na elastické, plastické a rázové. První dva druhy budou 

rozepsány v samostatných kapitolách, protože se přímo týkají procesu tváření zkoumaného 

v rámci řešení této diplomové práce, kde se rychlost deformace bude pohybovat řádově  

102 s-1.  

Rázová vlna vzniká v materiálu ve chvíli, kdy rychlost zatížení překročí rychlost šíření 

zvuku v daném materiálu, což se týká jen těch nejvyšších deformačních rychlostí. Zkoumání 

rázových vln není cílem této práce.  

3.1 Vliv rychlých deformací na chování materiálu [15, 20, 21, 22, 27, 30, 32, 

35, 38, 46, 50] 

 
Obr. 3.1 Vliv rychlosti deformace na chování materiálu [35] 

 

Při vysoké rychlosti deformace je třeba si uvědomit, že zatěžování materiálu a jeho 

deformace proběhne za velmi krátký časový úsek. Důsledkem tohoto faktu je, že materiál není 

zatěžován v celém svém objemu současně, ale postupuje jím vlna, která vzniká úderem nástroje 

(impaktor, tlaková vlna výbuchu, tlaková vlna magnetické pole, atd.) do materiálu. Vlna  

se pohybuje materiálem a postupně tak uvádí částice materiálu do pohybu, tento mechanismus 

si lze snadno představit jako dominový efekt. Zatížení má tedy vlnový charakter. Vlna se bude 

pohybovat materiálem směrem označeným “U“ a bude uvádět částice kovu do pohybu směrem 

“up“.  

Pro dělení je rozhodující síla vyvolané vlny. Má-li vlna amplitudu nižší než je dynamická 

mez kluzu materiálu, pak se jedná o vlnu elastickou. Elastická vlna se šíří kovem přibližně 

rychlostí, kterou se šíří zvuk v daném kovu. Pokud se bude vlna pohybovat stejným směrem 

jako částice, které rozpohybovala, tzn., že vektory “U“ a “up“ budou mít stejný směr, jedná  

se o vlnu tlakovou. V případě opačného směru vektorů „U“ a “up“ se jedná o vlnu tahovou.  
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V případě, že bude mít vlna větší amplitudu než jaká je dynamická mez kluzu materiálu, 

puls se rozdělí na vlnu elastickou a vlnu plastickou.  

 Důležitý je zejména vliv rychlých deformací na mechanické vlastnosti materiálu. Všeobecně 

se dá říci, že při zvyšující se rychlosti deformace mez kluzu roste a plasticita kovu klesá.  

Pro představu: s rostoucí rychlostí deformace prudce klesá plasticita některých hořčíkových 

slitin, vysokolegovaných ocelí a slitin mědi. Naproti tomu má rychlost deformace velmi malý 

vliv na změnu plasticity slitiny hliníku a nízkolegované konstrukční oceli. Dále je možné 

pozorovat, že vliv rychlosti deformace je větší pro tváření za tepla než pro tváření za studena.  

 Při tváření za tepla za vysokých rychlostí deformace proti sobě působí dva protichůdné 

procesy – zpevnění materiálu způsobené samotnou rychlou deformací a jeho odpevnění, jehož 

příčinou je teplota procesu, potažmo rekrystalizace materiálu. Je třeba také brát na vědomí,  

že další teplo vznikne jako energie, která se bude měnit z mechanické na tepelnou, což bude 

dále označováno jako tzv. tepelný efekt. Čím vyšší je teplota procesu deformace, tím menší  

má vliv teplota vzniklá deformací.  

 Pro proces zpevnění a odpevnění vzhledem k teplotě platí následující:  

 

 Pokud je materiál tvářen za studena, tak zpevňuje, mez kluzu tedy roste  

se stupněm deformace podle křivky zpevnění. Například ocel má při nízkých 

teplotách ohřevu velmi malou rychlost rekrystalizace a je jí tedy možné 

zanedbat. Pak tedy platí, že při nižších teplotách ohřevu je chování materiálu 

ovládáno především změnou rychlosti deformace. Zde však může vstoupit  

do procesu při velmi vysokých rychlostech deformace tepelný efekt. Teplo, které 

vznikne tepelným efektem, zotaví materiál a proces tváření za studena tak získá 

charakter procesu tváření za tepla. Mez kluzu se sníží a plasticita materiálu 

stoupne.   

 

 Při tváření za tepla materiál rekrystalizuje. S rostoucí rychlostí deformace  

a klesající rychlostí rekrystalizace v materiálu klesá zásoba plasticity a roste mez 

kluzu.  

 

 Z výše uvedených informací je tedy zřejmé, že rychlost deformace má vliv především  

na změnu meze kluzu a plasticity materiálu – mechanismus deformace. K výpočtu dynamické 

meze kluzu vedou dvě cesty.  

 Prvním způsobem je na vzorku z vybraného materiálu provést Taylorův test (krátce v 3.5.1) 

a zjistit tak dynamickou mez kluzu pomocí experimentálně odvozených vzorců, které vycházejí 

z geometrie vzorku po deformaci.  

 Druhou metodou je dosadit veličiny, které během tvářecího děje působí na materiál,  

do aproximační rovnice - takto se zjistí dynamická mez kluzu pro dané zatěžující podmínky 

bez nutnosti provádět experiment. Do aproximační rovnice sice vstupují materiálové konstanty, 

ale ty jsou pro většinu materiálů známy, a proto tato skutečnost nepředstavuje problém.  

 Zpevnění materiálu je během běžných deformačních rychlostí výrazné při tváření za studena 

při teplotách přibližně T ≤ 0,3Tm a jeho hlavní příčinou je zvyšující se hustota dislokací.  

Čím je dislokací více, tím obtížněji se pohybují. Navíc každá překážka, která ve struktuře brání 

pohybu dislokací, zvyšuje konečné zpevnění materiálu [50]. Mezi hlavní překážky 

v austenitických ocelích patří zejména deformační dvojčata a deformací indukovaný martenzit.  

 Za dynamických podmínek dochází u běžných FCC kovů dle [20] k podpoře vzniku 

dislokací a částečně je zabráněno jejich anihilaci. Navíc se při vyšší rychlosti deformace přidává 

k mechanismu plastické deformace dvojčatění [30, 20], ke kterému za nízkých deformačních 

rychlostí tolik nedochází.  
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Dvojčata fungují jako brzda pro pohyb dislokací a výrazně  

je zpomalují. Zpevnění je tedy způsobeno větším množstvím dislokací a dvojačaty, která brání 

jejich pohybu. Dále je v práci v kapitole 3.1.1 uvedeno, kdy začne v materiálu vznikat 

deformační martenzit, jehož vznik je také podporován vyšší rychlostí deformace a částečně 

vzniká na úkor dvojčat. Ve výsledku mají však zrna martenzitu na zpevnění velmi podobný 

efekt jako dvojčata.  

 Během řešení problému rychlých deformací je třeba sledovat, o jakou rychlost se řádově 

jedná. Při extrémních rychlostech deformace (tváření výbuchem) totiž vznikne pomocí 

tepelného efektu značné množství tepla a to může velkou měrou přispět k anihilaci dislokací 

(popřípadě potlačit vznik deformačního martenzitu) a snížit tak celkové zpevnění materiálu.   

 Rozsáhlá studie [32] byla provedena na materiálu 40NiCrMo6, který se sice od materiálu 

použitého v rámci diplomové práce 17 240 (X5CrNi18-10) liší, fyzikální závislosti však lze 

očekávat stejné, třebaže v jiném měřítku. Studie se zabývala zejména vlivem rychlosti 

deformace “ε̇“ na křivku napětí-deformace a také tím, jaký má vliv teplota na celý proces. 

Experimenty byly provedeny při kvazistatických testech pro “ε̇“ do 10-1 s-1, na stroji určeném 

k rychlým deformacím (HSMTN) pro “ε̇“  od 10-1 s- do 102 s-1 a Hopkinsonovým testem 

(SHPB), při kterém se dosáhlo rychlosti deformace 1700 s-1.  Z výsledku měření na obrázku 

3.2 je patrné, že se zvyšující se rychlostí deformace roste odpor materiálu k tváření.  

 

 
Obr. 3.2 Vliv rychlosti deformace na křivku napětí-deformace [32] 

 

Pro upřesnění výsledků byl také vyjádřen vztah, který popisuje nárůst teploty vzorku 

(tepelný efekt) z důvodu plastické deformace při nárazu:  

 𝛥𝑇 = 𝑘 ∫
𝜂

𝜌𝑐
𝜎(𝜀)

0

𝑑𝜀 , 
 

(3.2) 

     kde:  k – kondukce 

        k = 1 pro adiabatický děj a k = 0 pro izotermický děj 

       η – účinnost procesu přeměny energie plastické deformace v teplo 

        η = 0,8 až 1 

       c – specifické teplo [J.kg-1.K-1] 

       ΔT – nárůst teploty [K] 

       ρ – hustota [kg.m-3] 
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 Hodnota kondukce “k“ je závislá také na rychlosti deformace. Porovnáním kvazistatického 

děje, při kterém změna teploty během tváření není nijak významná, s dějem dynamickým bylo 

zjištěno, že během dynamického děje rychlost deformace hraje významnou roli při změně 

teploty.  Z experimentů, které proběhly pro rychlosti deformace od 10-3 s-1 do 1 s-1 lze vyvodit 

závislost mezi kondukcí “k“ a rychlostí deformace “φ̇“. Roth a Mohr [38] zavedli parametrické 

vyjádření kondukce “k“ (viz také obr. 3.3) jako funkci rychlosti deformace s adiabatickým  

a izotermickým dějem jako okrajovými podmínkami: 

 

𝑘(𝜀̇) {
0

(𝜀̇ − 𝜀�̇�𝑧)2(3𝜀�̇�𝑑 − 2𝜀̇ − 𝜀�̇�𝑧)/(𝜀�̇�𝑑 − 𝜀�̇�𝑧)3    
1

  

𝑝𝑟𝑜
𝑝𝑟𝑜
𝑝𝑟𝑜

 

𝜀̇ < 𝜀�̇�𝑧

𝜀�̇�𝑧 ≤ 𝜀̇ ≤ 𝜀�̇�𝑑

𝜀�̇�𝑑 < 𝜀̇
 

Z výsledků experimentu (viz obr. 3.3) je patrné, že pro případ zatěžování řešený v rámci této 

diplomové práce platí podmínka 𝜀�̇�𝑑 < 𝜀̇. Děj za vysokých rychlostí deformace lze tedy 

považovat za adiabatický proces.  

 
Obr. 3.3 Závislost kondukce na rychlosti deformace [32] 

 

 Z obr. 3.2 je zřejmé, že během rychlých deformací dochází ke zpevnění materiálu, které  

je třeba co nejpřesněji popsat. Je tedy nutné použít materiálové modely, které zohlední vysokou 

rychlost deformace. Běžně používané modely, například Hollomonův vztah nebo lineární 

aproximace často používané při kvazistatických procesech, zde nelze použít. Autor v [22] 

provedl rozsáhlou práci, ve které srovnával nejpoužívanější materiálové modely určené  

pro zvýšené rychlosti deformace (popřípadě i se změnou teploty) a zkoušel jejich přesnost  

při různých deformačních rychlostech.  

 Je třeba poznamenat, že např. model dle Johnson-Cooka navzdory svému rozšíření 

vykazoval přesné výsledky jen ve velmi úzkém rozmezí rychlostí deformace kolem 103 s-1.  

Ze závěrů dané práce vyplývá, že použití modelu dle Johnson-Cooka pro rychlosti deformace 

do 103 s-1 není zcela vhodné.  

 V přílohách 2 a 3 této diplomové práce je možno vidět křivky napětí-deformace, které byly 

získány experimentálně a jsou proloženy vybranými aproximačními modely, na nichž lze vidět, 

jakou přesnost jednotlivé modely při logaritmické deformaci φ=0,1 vykazovaly. Materiál,  
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s nímž zkoušky probíhaly, byl HCT600XD (1.0941) s chemickým složením uvedeným v tab. 

3.2. Ačkoliv se jedná o materiál podstatně se lišící svým chemickým složením od oceli 17 240 

(1.4301), později vybraný materiálový model je v praxi hojně využíván a výsledky [22] lze tedy 

považovat za směrodatné pro problematiku řešenou v rámci této diplomové práce. Materiálové 

modely, které byly v práci [22] podrobeny zkoušce, jsou následující: Cowper-Symonds, 

Johnson-Cook, modifikovaný Johnson-Cook, El-Magd-Swift, Tanimura-Ludwik, Rusinek-

Klepaczko, BMW, Corus, Zerrilli-Armstrong.  

 

Tabulka 3.2 Složení oceli HCT600XD [22]. 

Prvky C Si Mn P S Al Cr Mo 

Složení [%] 0,136 0,13 1,45 0,012 0,005 0,03 0,25 0,205 

 

 Pro další popis budou vybrány modely, které jsou vhodné dle výsledků [22] pro řešení této 

diplomové práce a vykazují tedy dostatečnou přesnost při rychlostech do 200 s1, které byly jen 

výjimečně při experimentu překročeny. Z výsledků je vidět, že právě při nižších deformačních 

rychlostech většina modelů selhává v dostatečně přesném popisu chování materiálu.  

 Model dle El-Magd-Swifta je podle [22] sice spíše vhodný pro vysoké rychlosti deformace 

nad 103 s-1, avšak ve své upravené podobě byl úspěšně použitý při lisování plechů 

v automobilovém průmyslu při rychlostech deformace v rozpětí 10-4 až 200 s-1.  

 Kromě přesnosti uvedených modelů je třeba brát v potaz i obtížnost jejich aplikace, zejména 

pak počet parametrů, které do nich vstupují. V tabulce 3.3 jsou přehledně uvedeny jednotlivé 

materiálové modely s přesností, kterou dosahují při vybraných rychlostech, a obtížnost jejich 

aplikace.   

 

Tabulka 3.3 Srovnání jednotlivých aproximačních modelů [22]. 

Model Složitost 
Počet 

parametrů 
Přesnost pro 

 �̇� ∈ (10−3, 200)s-1 
Přesnost pro 

 �̇� ∈ (10−3, 103)s-1 

Cowper-Symonds -- 2 +/- - 

Johnson-Cook -- 6 +/- - 

Johnson-Cook upravený - 7 + +/- 

El-Magd-Swift - 5 + - 

El-Magd upravený +/- 8 ++ +/- 

Zerilli-Armstrong +/- 6 ++ ++ 

Tanimura-Ludwik / 

Tanimura-

Hockett/Sherby 

+ 10 ++ ++ 

Corus + 9 ++ ++ 

BMW ++ 10 ++ + 

Rusinek-Klepaczko ++ 8 ++ ++ 

++ velmi vysoká, + vysoká, +/- průměrná, - nízká, -- velmi nízká 

 

Ze srovnání v tabulce 3.3 a s přihlédnutím k přílohám 2 a 3 je vidět, že nejlepší model  

je model Rusinek-Klepaczko, přičemž velmi přesné jsou i modely BMW, Corus a Tanimura-

Ludwik. 

I přes jeho menší přesnost pro nižší deformační rychlosti bude pro výpočty prováděné 

v rámci řešení diplomové práce zvolen materiálový model dle Johnson-Cooka. Důvodem je,  

že model dle Johnson-Cooka je velmi rozšířen a bylo pro něj možné nalézt parametry oceli 

17 240. Mimo jiné byly dohledány parametry také pro modely Zerilli-Armstrong  

a Rusinek-Klepaczko, ale pouze jejich modifikovaná verze určená pro zvýšené teploty, což není 
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předmětem řešení této diplomové práce. Zde je uvedena zmíněná konstitutivní rovnice  

dle Johnson-Cooka:  

 𝜎 = (𝜎0 + 𝐵𝜑𝑛) (1 + 𝐶𝑙𝑛
�̇�

�̇�0
) [1 − (

𝑇 − 𝑇0

𝑇𝑚 − 𝑇0
)

𝑚

], 
 

(3.3) 

     kde:  𝜎0 – kvazistatická mez kluzu         [MPa] 

       B – experimentálně zjištěný parametr     [MPa] 

       C – experimentálně zjištěný parametr     [-] 

       n – exponent zpevnění          [-] 

       m – exponent citlivosti na rychlost deformace  [-] 

       T0 – teplota okolí            [K] 

       Tm – teplota tavení materiálu        [K] 

       T – teplota materiálu          [K] 

       φ̇0 – referenční rychlost deformace (= 1)    [s-1] 

3.2 Vliv rychlých deformací na strukturu materiálu [12, 23, 50] 

 

Na výše uvedených řádcích je rozepsáno, jaký mají rychlé deformace vliv na změnu  

v chování materiálu. V této kapitole bude blíže rozepsán jejich účinek na vnitřní strukturu 

materiálu.  

Jak již bylo výše poznamenáno, při tváření mohou v materiálu působit dva hlavní 

mechanismy plastické deformace. Jedná se o skluz dislokací a mechanické dvojčatění. Na to, 

který z mechanismů bude do jaké míry působit, mají vliv především rychlost deformace  

a teplota. Dále pak záleží také na samotném materiálu, protože u některých materiálů bude 

snáze působit dvojčatění, zatímco u jiného zase skluz dislokací. Jedno z kritérií, které vliv 

materiálu dobře popisuje, je teorie “energie vrstevných chyb“, o které bude podrobněji psáno  

v kapitole 3.2.2.  

Během běžného kvazistatického zatěžování v materiálu deformace vzniká mechanismem 

skluzu dislokací. Jedná se o proces, při kterém dojde k posunu dislokací v takovém směru,  

aby byl proces pro daný polykrystalický materiál energeticky nejvýhodnější. To znamená,  

že mřížka materiálu je vhodně orientována vůči maximálnímu smykovému napětí, které  

na polykrystal působí. Experimenty i teoretický výzkum dokázaly, že tato podmínka bude 

splněna, když bude mřížka materiálu natočena při jednoosém zatížení tlakem pod úhlem 45°, 

kdy platí τmax = 45°.  

Druhým mechanismem plastické deformace, který může také nastat za kvazistatických 

podmínek, ale je méně častý, je mechanické dvojčatění. Aby došlo k tomuto jevu za běžných 

podmínek, je třeba, aby byla zrna materiálu vhodně natočena vzhledem k působící deformaci. 

Výsledkem dvojčatění je přeorientování zrn materiálu tak, aby jejich natočení bylo vhodnější 

vzhledem k působícímu napětí τmax. Z tohoto popisu vyplývá jedna ze dvou základních 

podmínek, při které je možno dosáhnou velkých deformací tímto mechanismem: 

 

 dvojčatění vznikne, pokud je pro materiál energeticky výhodnější ho uskutečnit než 

skluz dislokací. Dvojčatěním se posléze materiál dostane do stavu, kdy je již 

výhodnější mechanismus skluzu dislokací a ten poté začne také působit,  

 druhou podmínkou je, že se obnovují plastické vlastnosti na hranici zrn vlivem tepla 

tvářecího procesu rekrystalizací a zároveň při působení relativně malých 

deformačních rychlostech.  

 

 Vznik dvojčat je podmíněn vnějšími (teplota, rychlost deformace) a vnitřními (velikost zrna, 

energie vrstevných chyb) podmínkami. Vnitřní podmínky jsou dány druhem oceli, zatímco 
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vnější lze ovlivnit. Vzhledem k tomu, že ke tváření dochází většinou za předem dané teploty, 

jediný parametr, kterým zbývá výrazně ovlivnit množství dvojčat a tím zpevnění materiálu,  

je deformační rychlost. 

 V FCC materiálech dvojčatění probíhá při nižších hodnotách energie vrstevných chyb 

s přispěním vhodných deformačních podmínek, jako jsou vysoké rychlosti deformace a nižší 

teplota. 

 

3.2.1 Vznik deformačního martenzitu [44, 50] 

 

 V následující kapitole bude velmi krátce rozepsán princip vzniku deformačního martenzitu 

při tváření austenitické korozivzdorné oceli, jelikož je to spolu s dvojčatěním u těchto ocelí 

jeden z hlavních zpevňujících principů.  

 Vliv deformačního martenzitu na zpevnění je podobný jako vliv dvojčat, a to takový,  

že brání dislokacím v pohybu. Pro vznik deformačního martenzitu z austenitu je zejména 

důležité:  

 

 chemické složení, 

 teplota, 

 úroveň energie vrstevných chyb, 

 rychlost deformace. 

 

 Rostoucí rychlost deformace do určité míry podporuje vznik deformačního martenzitu, 

stejně jako klesající teplota. Ve struktuře jsou nejdůležitější během tváření dva druhy 

deformačně vzniklého martenzitu. Kromě tzv. přímé transformace, jejíž výsledkem je α´bcc ,  

je významnou složkou ještě εhcp fáze. Podle [50] jsou tyto fáze nejčastěji se vyskytující 

martenzitické fáze v materiálu a jejich vznik je možné popsat rovnicemi:  

 

𝛾𝑓𝑐𝑐 → 𝛼´𝑏𝑐𝑐 , 

 

𝛾𝑓𝑐𝑐 → 𝑣𝑟𝑠𝑡𝑒𝑣𝑛é 𝑐ℎ𝑦𝑏𝑦 → 𝜀ℎ𝑐𝑝 → 𝛼´𝑏𝑐𝑐 . 

 

Zda dojde k jedné či druhé přeměně, závisí na teplotě, složení oceli a také na energii vrstevné 

chyby (viz kapitola 3.2.2). Fáze εhcp má hexagonální mřížku a je nemagnetická, zatímco fáze 

α´bcc disponuje mřížkou prostorově centrovanou a je magnetická. Nukleace zárodků martenzitu 

je popsána teorií s názvem „energie vrstevných chyb“. Během experimentů provedených v [50] 

byl sice také zjištěn v konečné struktuře “ε martenzit“, všeobecně se ale deformačně 

indukovaná transformace řídila rovnicí:  

 

𝛾𝑓𝑐𝑐 → 𝑣𝑟𝑠𝑡𝑒𝑣𝑛é 𝑐ℎ𝑦𝑏𝑦 → 𝜀ℎ𝑐𝑝 → 𝛼´𝑏𝑐𝑐 , 

 

a “ε martenzit“ lze tedy považovat za meziprodukt při tvorbě “α martenzitu“.  

 Stabilitu austenitu vůči vzniku deformačního martenzitu je možno popsat dvěma hlavními 

kritérii:  

a) Velmi zajímavou vypovídací hodnotu má teplota označovaná jako Md. Tato teplota označuje 

horní hranici, při které je ještě možné vnějším zatížením vyvolat martenzitickou přeměnu. Dle 

[50, 44] Angel odvodil vzorec pro Md 30, který vyjadřuje teplotu, při níž 30% tahová deformace 

způsobí přeměnu 50 % výchozí struktury na “α martenzit“. Jedná se však pouze o hodnotu 

informativní, jelikož její určení nepočítá s přírůstkem deformace a nepostihuje ani vliv rychlosti 
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deformace. Md je však i přes tyto nedostatky využívána například v [44] a má tedy vypovídací 

hodnotu. Vzorec odvozený dle Angela [50, 44] je:  

 
𝑀𝑑 30 = 413 − 13,7(%𝐶𝑟) − 9,5(%𝑁𝑖) − 8,1(%𝑀𝑛) − 18,5(%𝑀𝑜)

−  9,2(%𝑆𝑖) − 462(%𝐶 + %𝑁) [°𝐶] 

 

(3.4) 

Ačkoliv byl vzorec (3.4) odvozen za předpokladů v tabulce 3.4, které ocel zkoumaná v rámci 

této diplomové práci nesplňuje, jedná se o rozdíl malý a taktéž autoři práce [44] vzorce (3.4) 

přes tento nedostatek využili.  

 Je třeba při tom mít na paměti, že vzhledem k uvedeným nedostatkům při výpočtu Md 30  

se jedná o hodnotu pouze orientační, protože reálně změřené hodnoty teplot jsou o něco nižší. 

Dle [50] vycházejí v průměru na několika vzorcích reálné hodnoty Md 30 oproti vypočteným 

nižší přibližně o 10 až 30 °C podle vzorku. I přesto se však jedná o dobrou porovnávací hodnotu 

určující hlavní prvky, které mají na proces vzniku deformačního martenzitu vliv.  

 

Tabulka 3.4 Složení oceli pro výpočet Md 30 [50].  

0,06 – 0,24 % C 0,01 – 0,053 % N 0,19 – 0,55 % Si 

15,1 – 19,2 % Cr 4,2 – 8,7 % Ni 0,3 – 9,1 % Mn 

 

b) Druhým způsobem hodnocení stability austenitu během plastické deformace 

představuje velikost energie vrstevných chyb. Tato problematika je blíže rozepsaná 

v kapitole 3.2.2.  

 

3.2.2 Energie vrstevných chyb [19, 23, 29, 33, 37, 42, 45, 50, 51]  
 

Jelikož se autoři při popisování vlastností ocelí v odborných článcích velmi často odvolávají 

na velikost energie vrstevné chyby (dále z anglického Stacking fault energy – SFE), je nutné 

alespoň zevrubně tento pojem popsat. Vrstevná chyba (viz obr. 3.4) představuje chybu  

v posloupnosti vrstvení základních krystalových struktur. Podle charakteru posloupnosti 

vrstvení je možné v austenitu rozlišit dva druhy vrstevných chyb: přebytková vrstevná chyba  

a úbytková vrstevná chyba. Úbytková vrstevná chyba je zárodkem “hcp“ struktury (martenzitu) 

a přebytková chyba zase představuje zárodek dvojčete. Vrstevné chyby však nejsou stabilním 

typem krystalové struktury, a proto je k jejich vzniku potřebná energie vrstevné chyby - SFE.  

Obecně se vrstevné chyby objevují během:  

a) růstu krystalu – tohoto procesu je nutné se vyvarovat, jestliže je cílem získat dokonalý 

SiC krystal, který je velmi důležitým prvkem v elektronice, 

b) jako část jiné vady – vrstevná chyba představuje část dislokací,  

c) jako produkt jiné vady – děje se tak v případě rychlého ochlazení krystalu,  

který má od sebe hranice zrna příliš daleko, aby k nim stihly intersticiální atomy nebo 

vakance dojít. Vakance nebo intersticiální atomy potom spolu vytvoří jakýsi shluk. 

Pokud je tento shluk dost velký, sousední hranice vrstev na sebe spadnou a vytvoří se 

tak vrstevná chyba (viz obr. 3.5). Tento mechanismus platí pro intersticiální atomy, 

jelikož ty nemají kam jinam uniknout, vakance mají ještě jiné možnosti, např. vytvořit 

trhlinu nebo díru.  
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Obr. 3.4 Dvě vrstevné chyby v krystalu SiC [45] 

 

 
Obr. 3.5 Zkolabovaný shluk vakancí [45] 

 

 Velikost SFE ve své podstatě záleží na rozložení hustoty volných elektronů, například kolem 

buňky mřížky BCC. Pokud je hustota těchto volných elektronů dostatečná, vytvoří se kolem 

atomu mřížky pól a výsledná naměřená SFE bude vysoká. Opačný případ platí pro nízkou 

hodnotu SFE. Jak již bylo řečeno, SFE ovlivňuje chování každého materiálu, a to dosti 

významnou měrou.  

 Pro představu vlivu SFE na dislokace je možné použít následující popis. Vysoká hodnota 

SFE má za příčinu tvorbu dislokací s menším “průměrem“ (dislokaci si lze představit jako 

trubici). Vysoká hodnota SFE znamená, že tvorba dislokací je obtížnější. 

 Menší “průměr“ dislokací (vysoké SFE) vytváří větší prostor pro jejich pohyb,  

takže do roviny skluzu jich lze naskládat větší množství. Tímto mechanismem se zpozdí doba,  

za kterou dojde ke skluzu dislokací. Naopak materiál s větším “průměrem dislokace“ (nízkou 

SFE) není schopen na sebe naskládat takové množství dislokací před skluzem, který tedy 

nastane dříve.  

 Materiály s nízkou SFE, jako je například měď, jsou ochotnější vytvářet dvojčata než 

materiály s vysokou SFE, jako je například hliník, u kterého jsou dvojčata vzácností.  

 Navíc je třeba dodat, že přidáním různých prvků lze měnit hodnotu SFE u oceli a výrazně 

tedy měnit její chování. Například přidáním křemíku lze snížit (v případě přidání hliníku zvýšit) 

u určitých ocelí hodnotu SFE. 

 Hodnoty SFE, které jsou hraniční pro procesy probíhající během plastické deformace, se  

u jednotlivých autorů mírně liší. Možné rozdělení je následující [23]: když je SFE větší než  

45 mJ.m-2, dochází téměř výhradně ke skluzu dislokací. Hodnota SFE mezi 20 a 45 mJ.m-2 

znamená, že ke skluzu dislokací se přidává v čím dál větší míře mechanické dvojčatění.  
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Pod 20 mJ.m-2 se začíná tvořit “ε“ martenzit na úkor dvojčatění (viz kapitola 3.2.1). Uvedené 

rozdělení se tak dá využít například pro rozdělení TRIP a TWIP ocelí dle jejich SFE, viz dále. 

Kromě hodnoty SFE má na uvedené procesy dále vliv teplota a deformační rychlost, ty buď 

daným deformačním mechanismům napomáhají, nebo je brzdí.  

 Zejména u deformačního mechanismu austenitických ocelí hraje SFE výraznou roli. Právě 

přidáním různých legujících prvků lze s hodnotou SFE dostatečně pohnout a upravit 

deformační proces tak, aby výsledná ocel měla požadované vlastnosti. Zde ovšem nastává 

problém v tom, že vliv legujících prvků na SFE je u každé oceli jiný a jedná  

se tedy o složitou komplexní závislost, která musí být v případě každé oceli zkoumána zvlášť. 

Například Ni a Cr zvyšují hodnotu SFE u manganových ocelí (Fe-Mn), zatímco u uhlíkových 

ocelí má jejich přidání opačný efekt.   

 Určení velikosti SFE se provádí pomocí různých experimentů, například měřením 

transmisním elektronovým mikroskopem, přičemž toto měření je popsáno ve [23], popřípadě 

její zjištění vyžaduje difrakční metody [50]. Protože však bylo žádoucí u často používaných 

materiálů provést zjednodušení a urychlení určení velikosti SFE, provedli Schramm a Reed [42] 

s vědomím toho, že velikost SFE je silně závislá na chemickém složení slitiny [50], řadu měření 

na nejběžněji používaných austenitických korozivzdorných ocelích. Po srovnání 

s experimentálními daty jiných ocelí s podobným složením byl vytvořen vzorec, díky kterému 

je možné určit velikost SFE pro austenitickou korozivzdornou ocel podle chemického složení:  

   𝑆𝐹𝐸 = −53 + 6,2(%𝑁𝑖) + 0,7(%𝐶𝑟) + 3,2(%𝑀𝑛) + 9,3(%𝑀𝑜) 
 

(3.5) 

Výsledky tohoto vzorce dosahují ve srovnání s experimentálními měřeními dostatečné 

přesnosti a je ho použito také v práci [29] pro určení SFE mimo jiných také oceli 17 240. 

 Tímto vzorcem lze zjistit, zda se bude tvořit “ε martenzit“, jehož část se přemění na “α 

martenzit“ a část ho zůstane ve struktuře. Přítomnost “α martenzitu“ je možné zjistit magnetem. 

A zda bude ve struktuře přítomen také “ε martenzit“, se zjistí zmíněným vzorcem (3.5).    

 

3.2.3 Vliv rychlosti deformace na austenitické korozivzdorné oceli [1, 52] 
 

Pro vytvoření představy o chování oceli při tváření za vyšších rychlostí deformace bude 

v následující části této kapitoly přiblížena studie vlivu rychlosti deformace na strukturu 

materiálu [1] provedená pro ocel X2CrNiMo17-12-3, která se svým složením značně přibližuje 

oceli 17 240, jak je patrné z tabulky 3.5. Ve studii je rozebrána problematika omezení tvrdosti 

při rychlosti deformace 80 s-1. Vzorky pro zkoušky byly připraveny žíháním při teplotě 1050°C 

po dobu 40 minut z důvodu odstranění všech zbytkových napětí, která se v materiálu mohla 

nacházet a byla by zdrojem zkreslení experimentu. Je třeba zdůraznit, že se jednalo o tlakové 

zatížení.  

 

Tabulka 3.5 Srovnání složení ocelí X2CrNiMo17-12-3 a 17 240 [1]. 

Prvek Ocel X2CrNiMo17-12-3 Ocel 17 240 

C [%] 0,027 0,047 

Cr [%] 17,71 18,6 

Ni [%] 10,76 8,084 

Mo [%] 2,21 0,077 

Mn [%] 1,5 1,646 

Si [%] 0,311 0,417 

N [%] - 0,067 

Fe zbytek % zbytek % 
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Připravené vzorky pak byly vystaveny deformační rychlosti 80 s-1, při které se postupně dosáhlo 

u různých vzorků konečné deformace 20%, 40%, 60% a 80%. Je třeba poznamenat,  

že po deformaci nebyly na vzorcích žádné praskliny ani vady. Materiál X2CrNiMo17-12-3 byl 

vybrán kvůli své SFE, která je rovna přibližně 33 mJ.m-2, k mechanismu deformace tak bude 

velkou měrou přispívat dvojčatění.  

 V experimentu se srovnávaly jednotlivé vzorky mezi sebou a zároveň se vzorkem,  

který nepodstoupil žádnou deformaci. Provedené experimenty ukázaly následující poznatky:  

 Všechny deformované i nedeformované vzorky vykazovaly téměř úplně 

austenitickou strukturu jen se zanedbatelným množstvím martenzitu. U této oceli  

bývá při válcování za studena pozorován vznik deformačního martenzitu,  

a to až do objemu 45% v závislosti na stupni přetvoření. V případě rychlé deformace 

byl pravděpodobně jeho vznik potlačen ohřevem materiálu tepelným efektem (3.2) 

vzniklým rychlou deformací. Je dokázáno, že i poměrně malý nárůst teploty v místě 

deformace může značně omezit vznik martenzitu. Při testech byl naměřen nárůst 

teploty v ohnisku deformace cca 40°C. Omezení martenzitické proměny napomáhá 

také hodnota SFE cca 33 mJ.m-2.  

 Ve struktuře nedeformovaných vzorků se nacházela zrna s průměrnou velikostí  

45-50 µm. Ve struktuře byla přítomna také dvojčata, která vznikla při žíhání,  

tzv. žíhací dvojčata. Velmi podobné výsledky byly získány u vzorků, které 

podstoupily deformaci o velikosti 20 %.  

 

 
Obr. 3.6 Průměrná velikost nanozrn [1] 

 

 U deformovaných vzorků byla navíc pozorována tvorba nových nanozrn, přičemž 

jejich minimální průměrná velikost byla 30 nm. Platí, že se objevují menší zrna 

přibližně do deformace 40 % a se zvětšující se deformací není už pozorovatelné 

žádné výrazné zmenšení vznikajících zrn. Postupný vývoj nanozrn se zvětšující  

se deformací je dokumentován obrázkem 3.6. 

 Tvrdost nedeformovaných vzorků byla změřena na 1,5 GPa a s rostoucí deformací 

výrazně rostla. Při deformaci 20 % již byla 3,2 GPa. Také zde se opakuje trend,  

při kterém tvrdost roste nejvíce do 40 % tlakové deformace, kdy byla změřena  

na 3,4 GPa. Její maximální velikost se pohybovala okolo 3,6 GPa.  

 

Výsledky výše uvedené jsou přehledně rozepsané v tabulce 3.6, kde je vidět trend změny 

jednotlivých veličin.  
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Tabulka 3.6 Veličiny materiálu při zvětšující se deformaci [1]. 

Stav materiálu 
Logaritmická 

deformace 

Průměrná 

velikost 

nanozrn [nm] 

Tvrdost [GPa] 

Žíhaný 0 - 1,47 ± 0,11 

Deformace 20% 0,22 62,3 ± 51,2 3,25 ± 0,18 

Deformace 40% 0,51 23 ± 13,1 3,4 ± 0,12 

Deformace 60% 0,91 34,8 ± 17,7 3,52 ± 0,16 

Deformace 80% 1,6 27,7 ± 16,7 3,57 ± 0,17 

 

Je také třeba mít na paměti, že rychlost zkoumané deformace v těchto testech nepřekročila 

80 s-1. Jakmile by překročila 100 s-1, už by bylo třeba brát v úvahu také šíření vln materiálem.  

Kombinací dvojčat, hustější sítě dislokací a zjemnění zrna dosažených rychlými 

deformacemi se využívá v současné době pro zvýšení hodnoty tvrdosti. Závěrem [1] je, že tato 

vlastnost má svá omezení na hodnotě deformace 40 %.    

 

3.2.4 Vliv rychlých deformací na speciální oceli – TWIP, TRIP oceli [30, 37, 51] 

 

Studie rychlých deformací se využívají také například v automobilovém průmyslu za účelem 

minimalizace následků havárie. Při autonehodě bývá automobil vystaven velmi vysokým 

rychlostem deformace a jeho konstrukce musí být na tuto skutečnost co nejlépe připravena 

s ohledem na dosažení maximální bezpečnosti pro pasažéry. Požadavkem na ocel je tedy 

zlepšení dynamických tahových vlastností, ekonomická přijatelnost a v dnešní době také 

ekologičnost.  

 Pro tyto požadavky byly vyvinuty TRIP (TRansformation Induced Plasticity) a TWIN 

(TWinning Induced Plasticity) oceli. Jedná se o oceli, které jsou schopny při nárazu automobilu, 

tedy při velmi vysoké deformační rychlosti, zpevnit a co nejlépe tak ochránit posádku vozidla. 

Pro TWIN oceli platí, že deformačním mechanismem je skluz a pohyb dislokací a dvojčatění. 

Dvojčata pak brání pohybu dislokací a ocel tímto mechanismem zpevňuje. TRIP oceli jsou 

charakteristické skluzem a pohybem dislokací a navíc přeměnou austenitu na martenzit (vznik 

deformačního martenzitu).  

 O tom, který z mechanismů plastické deformace bude probíhat, rozhoduje právě hodnota 

SFE (viz kapitola 3.2.2). Hodnota SFE mezi 20 a 45 mJ.m2 je typická pro TWIŃ oceli  

a výrazným podílem se ke skluzu dislokací přidává dvojčatění. Hodnoty pod 20 mJ.m2 platí  

pro TRIP oceli a zpevnění tak způsobuje martenzit. Složení TRIP i TWIN ocelí se většinou 

sestává z austenitu ve feritické matrici.  

 V práci [30] byla testována TWIP ocel, jejíž složení je uvedeno v tabulce 3.7. Z hlediska 

mikrostruktury se jednalo prakticky pouze o austenit, jehož zrna byla změřena na 2,3 µm. Ocel 

byla vyválcována do podoby plechu o tloušťce 1 mm.  

 

Tabulka 3.7 Složení TWIP oceli [30]. 

C [%] Mn [%] Al [%] Fe 

0,6 15 1,2 zbytek 

 

 Na uvedené oceli byly provedeny testy dynamické a kvazistatické. Dynamické testy 

proběhly pomocí Hopkinsonova tahového testu, kdy se dosáhlo rychlosti deformace 2000 s-1. 

Kvazistatický test se konal jako univerzální tahová zkouška, jejíž rychlost byla 10-3 s-1. 

Výstupem zkoušek jsou křivky napětí-deformace, jejichž výsledek je vidět na obrázku 3.7  

a přesné materiálové charakteristiky jsou uvedené v tabulce 3.8.  
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Obr. 3.7 Porovnání dynamické a kvazistatické tahové zkoušky [30] 

 

Tabulka 3.8 Výsledky tahových zkoušek [30]. 

Kvazistatické podmínky 
Dynamické 

podmínky 

Re [MPa] Rm [MPa] Rm [MPa] 

542 1046 1170 

 

 Jak je vidět na obrázku 3.7, ihned po zatížení se objevil velmi strmý nárůst napětí, který  

má ostrý přechod do oblasti zvětšující se deformace. Kvůli tomuto, a navíc kvůli 

matematickému vyhlazení křivky napětí-deformace, autoři [30] nebyli schopni přesně určit 

dynamickou mez kluzu. Z obrázku je však patrné, že dynamická mez kluzu existuje  

a překračuje dle předpokladu kvazistatickou mez kluzu.  

 Velmi zajímavý je také proces zpevňování materiálu za kvazistatických a dynamických 

podmínek se zvyšující se deformací (viz obr. 3.8). Zpevnění materiálu za dynamických 

podmínek je sice větší než to za kvazistatických, ale s nárůstem deformace se hodnoty zpevnění 

obou druhů zatěžování vyrovnají.  

 

Tabulka 3.9 Složení TWIP ocelí [51]. 

Ocel C [%] Mn [%] Si [%] Al [%] 

ferit + 

martenzit 

[%] 

austenit 

[%] 

1 0,0067 14,3 2,6 2,29 47,2 52,8 

2 0,0053 25,41 2,55 2,28 - 98,4 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

-5 5 15 25 35 45 55 65

σ
[M

P
a]

ε [%]

Dynamické zatížení

Kvazistatické zatížení



 36 

 
Obr. 3.8 Porovnání dynamického a kvazistatického zpevnění [30] 

 

 Co se týče SFE, tak TWIP oceli vykazují její nízké hodnoty, a tudíž zpevňují o hodně více 

než běžné oceli. Toto tvrzení je v souladu s charakteristikou SFE z kapitoly 3.2.1. Dále platí, 

že nižší teplota a vyšší deformační rychlost přispívají k ochotě materiálu se raději plasticky 

deformovat dvojčatěním než skluzem dislokací.  

 V jiné studii [51] byly zkouškám podrobeny dvě TWIP oceli (viz tab. 3.9), na kterých  

se provedly tahové zkoušky s deformační rychlostí od 10-5 po 103 s-1. Ze složení je vidět,  

že zatímco ocel 1 má poměr martenzitu a feritu k austenitu přibližně polovinu, ocel 2 je téměř 

čistě austenitická. Ocel 1 má nižší hodnotu SFE a austenit v ní se tedy bude měnit při deformaci 

na martenzit, což je výhodné vzhledem k pevnosti právě například u uváděného automobilu. 

Během rychlé deformace však dochází lokálně ke vzrůstu teploty a podobně jako v kapitole 

3.2.3 to má za následek stabilizaci austenitu a tedy částečně pozastavení transformace  

na martenzit.  

 Ocel 2 má vyšší hodnotu SFE, a nebude tedy docházet k tak výrazné přeměně austenitu  

na martenzit. Vznikne ale velké množství dvojčat, která výrazně zbrzdí pohyb dislokací,  

což má za následek zpevnění.  

 Výsledkem [51] tedy je, že zpevnění u oceli 1 má na svědomí vznik martenzitu a vznik  

a pohyb dislokací. U oceli 2 je zpevnění způsobeno vznikem a pohybem dislokací a vznikem 

dvojčat. Tento závěr je v souladu s výše uvedenými informacemi týkajících se SFE v kapitole 

3.2.2.  

3.3 Dynamická mez kluzu [7, 13, 16, 17, 43] 

 

Dynamická mez kluzu, potažmo dynamická mez pevnosti, nahrazuje v materiálu 

kvazistatickou mez kluzu a pevnosti při podmínkách zatěžování, které nelze považovat  

za kvazistatické. Jak materiál zpevňuje, tak roste také hodnota meze pevnosti a kluzu (viz obr. 

3.1). Zajímavé je, že jiných výsledků se dosahuje u čistých kovů a jiných u vysoce legovaných 

ocelí.  

Bylo zjištěno, že dynamická mez kluzu při rychlostech deformace přibližně 105 s-1  

je nezávislá na teplotě, na rozdíl od teplotně závislé kvazistatické mezi kluzu. Těchto výsledků 
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bylo dosaženo například pro Zn a Bi při teplotách v rozpětí od pokojové teploty po 0,96.Tm. 

Některé materiály (Al, Mg) dokonce vykazují nárůst dynamické meze kluzu poblíž teploty 

tavení. Naproti tomu u vysoce legovaných korozivzdorných ocelí tento fenomén nefunguje. 

Zde byla např. při teplotě cca 700°C dynamická mez kluzu na polovině hodnoty, která byla 

naměřena při pokojové teplotě.  

Jako mechanismus dynamické meze kluzu a pevnosti je všeobecně považován způsob 

chování dislokací, který závisí na historii a rychlosti zatěžování. Pro FCC materiály platí,  

že za pomalých rychlostí deformace roste okamžité napětí lineárně s logaritmem rychlosti 

deformace. Při rychlostech deformace přesahujících 103 s-1 roste okamžité napětí přibližně 

lineárně se zvyšující se rychlostí deformace (viz obr. 3.9). Toto rozdílné chování má na svědomí 

jiný řídící mechanismus deformace, který se mění se zvyšující se rychlostí deformace.  

Při nízkých deformačních rychlostech se uplatňuje mechanismus tepelné aktivace,  

který pomáhá dislokacím v pohybu překonávat překážky. Dislokace se během pohybu zastaví 

na překážce a kombinací tepelné energie s vnějším tlakem se jí podaří překážku překonat.  

Za vysokých rychlostí je působící tlak dostatečně velký, aby dislokace překonala překážku  

bez pomoci tepelné energie. Právě tento jev vede k lineární závislosti okamžité deformace  

na rychlosti zatěžování.  

Na obrázku 3.9 je vidět, jak se mění mechanismus, kterým se posouvají dislokace. V oblasti 

1 se jedná o čistě tepelnou aktivaci dislokací (creep), oblast 2 je typická pro běžné kvazistatické 

úlohy a v oblasti 3 se již jedná o dynamické děje.  

Okamžitá deformace se tak během dynamického zatěžování uskutečňuje čistě mechanicky 

na rozdíl od kombinace mechanického a tepelného efektu, který se uskutečňuje  

při kvazistatickém zatížení. Dynamická mez kluzu a pevnosti tedy závisí na deformaci, 

rychlosti deformace, teplotě a také na samotném materiálu, resp. jeho krystalické struktuře.  

Při studiu chování materiálů za nejvyšších deformačních rychlostí je třeba počítat 

s šokovými (rázovými) vlnami.  

 
Obr. 3.9 Závislost okamžité deformace na rychlosti deformace pro FCC materiál [43] 

 

 Kromě běžné dynamické meze kluzu (viz obr. 3.1) stojí za zmínku také dynamická mez 

kluzu, která je typická výrazným hrotem. Při vyšších rychlostech zatěžování, zejména  

za studena, u některých ocelí dojde k prudkému nárůstu meze kluzu a poté znovu k náhlému 

poklesu (viz obr. 3.10). Tento jev je však typický zejména pro velmi vysoké rychlosti 

deformace a rychlosti zatěžování (výbuchové tváření), kdy rychlosti zatížení překračují  

100 m/s.  
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Obr 3.10 Stabilní a nestabilní dynamická mez kluzu [7] 

 

Napětí během zatěžování vystoupá na horní mez kluzu, která se nazývá nestabilní mezí 

kluzu. Tento hrot je považován za dočasné vnitřní zborcení materiálu, které je doprovázené 

zvýšením elastické závislosti napětí na deformaci a po velmi malé (nepatrné) plastické 

deformaci poklesem napětí. Po propadu na dolní mez kluzu (stabilní) se teprve začínají šířit 

stabilní plastické deformace.  

3.4 Elastické vlny [15, 18, 28] 
 

Základní představa o vzniku a pohybu elastické vlny v materiálu domino efektem  

byla popsána výše v kapitole 3.1. Aby bylo přesně vysvětleno, jak mechanismus přenosu 

energie vlny vypadá, je třeba si představit mřížku atomů. Atomy neustále oscilují kolem své 

klidové polohy, a to s frekvencí přibližně 1013 za vteřinu. Směry oscilace jsou v kartézském 

souřadnicovém systému x1, x2, x3. Když tedy bude působit síla na atom z jedné strany,  

bude zde časová prodleva přenosu energie, která bude rovna průměrně jedné periodě oscilace 

atomu (10-13). Takto se bude postupně přenášet energie v řádce atomů. Díky tomuto principu 

lze snadno sestavit vzorec, ve kterém vystupuje A´ jakožto meziatomová vzdálenost,  

která je rovna 10-10 m:  

 𝑣´ =  
𝐴´

𝑡
 

 

(3.6) 

     kde:  v´ – rychlost přenosu energie mezi atomy [m.s-1] 

       A´ – meziatomová vzdálenost [m] 

       t – čas [s] 

 Výsledkem tohoto vzorce je rychlost šíření mechanismu srážky atomů z jednoho páru atomů 

na druhý.  

 Pro pochopení principu výpočtu rychlosti šíření elastické vlny v materiálu se dá použít 

příklad jejího šíření v úzké tyči. Na obrázku 3.11 je vidět, jak narazí impaktor do měřící tyče. 

V měřící tyči vznikne tlaková vlna, která putuje od místa nárazu směrem k druhému konci.  

Na obrázku je „v1“ rychlost nárazu impaktoru do měrné tyče a „u“ dráha, resp. změna polohy 

elementu.  
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Obr. 3.11 Vznik elastické vlny v měrné tyči [28] 

 

Napětí není přenášeno najednou, ale putuje jako vlna přesně podle předpokladu. Řez AB již  

byl vystaven tlakové vlně, zatímco řez A´B´ nikoli. Element (viz obr. 3.12) o šířce „Δx“  

je charakteristický tím, že na něj působila tlaková vlna jen z jedné strany a druhá strana o nárazu 

zatím “neví“. Na tento element bude aplikován druhý Newtonův zákon: 

 𝐹 = 𝑚1. 𝑎 [𝑁] 
 

(3.7) 

     kde:  F – síla [N] 

       m1 – hmotnost [kg] 

       a – zrychlení [m.s-2] 

 
Obr. 3.12 Řez elementem [28] 

 𝐹 = 𝜎. 𝐴 [𝑁] 
 

(3.8) 

     kde:  A – plocha elementu [m2] 

 ∆𝐹 = 𝐴.
𝜕𝜎

𝜕𝑥
. ∆𝑥 [𝑁] 

 

(3.9) 

     kde:  ∆𝑥 – délka elementu [m] 

 𝑚1 = 𝜌. ∆𝑥. 𝐴 [𝑘𝑔] 
 

(3.10) 

     kde:  ρ – hustota [kg.m-3] 

 𝑎 =
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
 [𝑚. 𝑠−2] 

 

(3.11) 

     kde:  u – dráha kterou urazí element [m]  
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Podle obrázku 3.12 lze napsat rovnici, která vyjadřuje sílu dle (3.8): 

 −𝐹 − (−𝐹 − ∆𝐹) = 𝑚1. 𝑎 [𝑁] 
 

(3.12) 

Po vložení vzorců pro sílu (3.8), diferenciální přírůstek síly (3.9), vzorec pro hmotnost elementu 

(3.10) a zrychlení (3.11) do upravené rovnice (3.12) je výsledkem tvar druhého Newtonova 

zákona pro zvolený element:  

 −𝐴. 𝜎 + 𝐴. 𝜎 + 𝐴.
𝜕𝜎

𝜕𝑥
. ∆𝑥 = 𝜌. ∆𝑥. 𝐴.

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
 

 

(3.13) 

Po jednoduchých úpravách získáme rovnici:                          

 
𝜕𝜎

𝜕𝑥
= 𝜌.

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
 

 

(3.14) 

Za předpokladu, že se jedná o elastickou vlnu, je možné nyní aplikovat Hookův zákon ve tvaru 

𝐸 = 𝜎/𝜀. Jeho vložením do rovnice (3.14) lze vyjádřit tvar:  

 
𝜕

𝜕𝑥
. (𝐸.

𝜕𝑢

𝜕𝑥
) = 𝜌.

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
 

 

(3.15) 

     kde:  E – modul pružnosti [MPa] 

 

Po úpravě (3.15) je výsledkem: 

 
𝜕2𝑢

𝜕𝑥2

𝐸

𝜌
=

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
 

 

(3.16) 

Vzorec (3.16) je diferenciální rovnicí elastické vlny v materiálu. Odtud rychlost elastické vlny:  

 𝐶0 = √
𝐸

𝜌
 

 

(3.17) 

První experimenty s elastickými vlnami v tyči zveřejnil Thomas Young ve své práci v roce 

1807, kdy dal do souvislosti rychlost nárazu impaktoru do tyče a jím vyvolanou elastickou 

deformaci. Hodnota elastické deformace “εs“ je pak dána rovnicí, kde “v1“ je rychlost nárazu 

impaktoru do tyče: 

   𝑣1 =  𝐶0𝜀𝑠 
 

(3.18) 

  

3.4.1 Druhy elastických vln [28, 39, 41, 47, 49] 

 

 V materiálech vznikají různé druhy elastických vln podle toho, jakým směrem  

se rozpohybují částice materiálu vzhledem k elastické vlně a k okrajovým podmínkám. Částice 

se na rozdíl od atomu nemůže pohybovat libovolně ve všech směrech, protože je součástí 

krystalové mřížky.  Nejběžnější elastické vlny v materiálech dle Meyerse [28] jsou:  

 

 podélné vlny, jsou známy také jako kompresní vlny, 

 příčné vlny, někdy střižné vlny, 

 povrchové vlny (Rayleighovy), 

 mezipovrchové vlny (Stoneleyovy),  

 ohybné vlny (v tyčích a plátech). 
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Problematikou elastických vln se zabývá také seismologie, na obrázku 3.13 je základní 

rozdělení dle [41]:  

 
Obr. 3.13 Rozdělení elastických vln [41] 

 

a) Podélné vlny - Pro podélné vlny (viz obr. 3.14) je charakteristické, že částice materiálu 

vibrují ve směru pohybující se vlny. Směr pohybu částic materiálu „up“ je tedy paralelní 

se směrem pohybu vlny „U“. Podélnou vlnou je například zvuková vlna.  

 
Obr. 3.14 Vznik podélné tlakové vlny [28] 

 

Na obrázku 3.14 a) je vidět vznik podélné vlny. V části b) je vidět, jak vypadá podélná tlaková 

vlna (směry „U“ a „up“ jsou stejné). Rychlost podélné vlny je dána vzorcem (3.17).  

 

b) Střižné vlny - Tyto vlny vyvolávají střih a rotaci materiálu. Pohyb částic je kolmý  

na pohyb vlny. Během pohybu zůstávají všechny deformace ve směru pohybu vlny,  

tj. "ε11", "ε22" a "ε33" nulové. Na obrázku 3.15 je srovnání podélné a příčné vlny.  
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Obr. 3.15 Srovnání podélné a příčné vlny [49] 

 

c) Povrchové vlny - Příkladem povrchových vlny jsou vlny na vodě. Tyto vlny se mohou 

pohybovat po povrchu materiálu v případě, že je část nebo zbytek tělesa pevně upnutý.  

d) Rayleighovy vlny - Částice se může po povrchu pohybovat nahoru, dolů, doprava nebo 

doleva v rovině kolmé na pohybující se vlnu. Sledováním jejího pohybu během 

působení vlny lze odvodit její trajektorii, která je tvořena elipsou.  

e) Loveho vlny - Při působení Loveho vlny se částice pohybují kolmo na vlnu v rovině 

rovnoběžné s vlnou. Jednoduše řečeno se pohybují hadím pohybem. Srovnání 

Rayleighovy a Loveho vlny je na obrázku 3.16.  

 

Shrnutí – Po srovnání nejčastěji se vyskytujících vln, které se šíří pevným materiálem,  

bylo odvozeno, že hlavní roli budou hrát vlny podélné, příčné a Rayleighovy. Ze všech druhů 

vln jsou nejrychlejší vlny podélné, nejpomalejší vlny Rayleighovy.   

 
Obr. 3.16 Srovnání Rayleighovy a Loveho vlny [47] 
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3.5 Plastické vlny [28] 

 

Když amplituda pulsu překročí elasticitu materiálu, puls se rozdělí na elastickou a plastickou 

vlnu. Dle Meyerse [28] lze rozdělit plastické vlny do tří základních kategorií:  

 

 Plastické vlny v tyčích a drátech – příklad vzniku takové vlny je náraz tyče do tuhé 

zdi. Pokud je průřez tyče dostatečně malý, lze výsledné napětí označit za jednoosé.  

 Plastické vlny v polonekonečných tělesech – pokud budou deformace v osách 

kolmých na osu tyče nulové, nastane jednoosá deformace. Výsledná plastická vlna 

má velmi ostré čelo, takováto vlna se nazývá rázová vlna.  

 Plastické vlny střižné – jestliže mají torzní vlny v tyčích dostatečně velkou 

amplitudu, mohou zapříčinit také plastickou deformaci.  

 

3.5.1 Plastické vlny – jednoosé napětí v polonekonečné tyči [6, 7, 18, 28] 
 

V této kapitole bude rozebírán první případ vln uvedený v kapitole 3.5, tedy plastické vlny 

vznikající nárazem úzké tyče do tuhé zdi.  

Pro pochopení šíření plastické vlny je nutné se nejdříve zabývat zjednodušeným příkladem, 

stejným, jaký byl řešen v případě elastické vlny. To znamená, že se bude plastická vlna šířit 

v jedné ose polonekonečné tyče.  

Pro jednoduchost lze vyjít při výpočtu rychlosti plastické vlny z výpočtů,  

které byly provedeny v kapitole 3.4. Rozdílem bude, že místo plochy elementu “A“ a hustoty 

“ρ“ budou při výpočtech plastické vlny použity jejich okamžité hodnoty “A0“, “ρ0“. Na rozdíl 

od působení elastické vlny se totiž element nejenom pohne, ale i zdeformuje, a tudíž se tyto 

hodnoty budou měnit v čase.  Pokračovat je možné z (3.16):  

 
𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
=

𝑑𝜎

𝑑𝜀

1

𝜌0

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
 

 

(3.19) 

Rovnice (3.19) je dosti podobná rovnici (3.16), která se týkala elastické vlny. Z rovnice (3.16) 

byla posléze získána rychlost elastické vlny (3.17), která by se měla, co se tvaru vzorce týče, 

logicky blížit vzorci pro rychlost plastické vlny. Tento vzorec má za předpokladu konstantního 

přetvoření „ε“ tvar:  

 𝐶𝑝 = √
𝑑𝜎

𝑑𝜀⁄

𝜌0
 

 

(3.20) 

V případě, že se bude materiál pohybovat v elastické oblasti, tak platí Hookův zákon  
𝐸 = 𝑑𝜎/𝑑𝜀, který potvrzuje rovnost vzorců pro rychlosti plastické (3.20) a elastické (3.17) 

vlny.  

Jednoduchou úvahou lze pak dokázat, že plastická vlna je pomalejší než elastická.  

Z obr. 3.15, na kterém je zobrazena obecná závislost napětí-deformace, vyplývá, že část 

elastická je prudší než část plastická. Na obrázku 3.16 je znázorněno, jak se s postupem času 

elastická vlna vzdaluje plastické.  
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Obr. 3.17 Závislost napětí-deformace [28, 6] 

 

S přihlédnutím k obrázkům 3.17 a 3.18 lze prohlásit, že platí nerovnice, která dokazuje,  

že plastická vlna je pomalejší než elastická:  

 (
𝑑𝜎

𝑑𝜀
)

𝑒𝑙
> (

𝑑𝜎

𝑑𝜀
)

𝑝𝑙
 

 

(3.21) 

 
Obr. 3.18 Rychlost šíření čel vln v čase t1 a t2 – materiál pružně plastický [28, 7] 

 

 Na tyto vlastnosti vln dále navazuje teorie odrazu elastických vln od různého rozhraní,  

po kterém se mění jejich vlastnosti. Všech těchto znalostí se využije při řešení Taylorova testu, 

jehož základem je to, že při nárazu do tuhé stěny na začátku vzorku vzniknou elastická  

a plastická vlna. Elastická vlna předběhne plastickou, odrazí se od konce vzorku, přičemž  

se změní její charakter z tlakové na tahovou. Po srážce obou vln dojde k ukončení deformace 

vzorku, přičemž občas může dojít k tzv. výtrži, kdy tahová elastická vlna a tlaková plastická 

vlna mezi sebou reagují takovým způsobem, že uvnitř materiálu dojde k trhlině.  

 Z výše uvedených kapitol 3.4 a 3.5 o šíření vln materiálem vyplývá, jaké veličiny se podílejí 

na rychlostech elastické a plastické vlny a budou tak ovlivňovat velikost deformace.  

 Velmi důležitou hodnotou je dynamická mez kluzu. Tato hodnota ovlivňuje šíření plastické 

vlny. Zatímco elastická vlna vznikne v materiálu teoreticky vždy s různou intenzitou,  
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pro vytvoření plastické vlny je nutné, aby napětí vyvolané vnějším zdrojem překonalo 

dynamickou mez kluzu. 

 Důležitým faktorem je vždy délka vzorku v ose, ve které působí deformace. Délka ovlivňuje, 

ve kterém místě se srazí plastická a odražená elastická vlna, tedy kdy nastane konec deformace. 

 Zcela jasné je, že na rychlost šíření vln a na velikost konečné deformace bude mít vliv 

samotná rychlost zatěžování. S ní souvisí velikost vyvolaného napětí, které musí být větší než 

dynamická mez kluzu, aby došlo k plastické deformaci.  

 Do vzorců vstupuje i okamžitá hustota materiálu, která se stlačením plastickou vlnou mění. 

Tuto změnu lze však považovat za tak malou, že je možné ji prakticky zanedbat.  
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4  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

 Experiment, ve kterém šlo o rozšíření konce trubky pomocí tvářecího trnu, probíhal na půdě 

Leteckého ústavu FSI VUT. K vyvinutí potřebné síly se využilo beranu, vedeného na vodících 

tyčích padostroje, který dopadl z požadované výšky 1 m, 0,8 m nebo 0,5 m na čelo vzorku  

a umožnil tak jeho deformaci.  

 K měření tvářecí síly po dopadu beranu bylo využito přímého měření pomocí snímače síly 

od firmy KISTLER. Dále byla síla spočítána nepřímou metodou 3D optickým měřícím 

systémem ARAMIS od firmy MCAE Systems, jejíž pracovníci se účastnili experimentu  

a zpracovali výsledky z ARAMISU. Nakonec bude v rámci této diplomové práce síla potřebná 

pro rozšíření konce trubky spočítána analyticky pomocí upraveného vzorce na rozšiřování 

trubek. Tento vzorec bude brát ohled na dynamické podmínky zatěžování, jichž bylo během 

experimentu dosaženo.  

 Hodnota tloušťky trubky s0 = 1 mm z kapitoly 1 je pouze informační dle dodavatele trubky. 

Přesná hodnota tloušťky byla změřena na nezdeformované trubce a bude dosazována do dalších 

výpočtů, aby bylo dosaženo co nejvyšší přesnosti výpočtu. Geometrie vzorku  

před a po rozšíření na tvářecím trnu je znázorněna na obr. 4.1. 

 
 Obr. 4.1 Vzorek před a po deformaci       Obr. 4.2 Geometrie tvářecího trnu [48] 

 

4.1 Nástroj [48] 
 

 Nástroj byl navržen v roce 2016 [48] v rámci projektu č. FSI-S-14-2394, který se zabýval 

stanovením PPO trubek. Funkčnost nástroje byla ověřena prvními ověřovacími experimenty.  

 Nástroj funguje jako trn, na který se vzorek trubky nasouvá a vytvoří se tak požadované 

rozšíření.  Hlavní části tvářecího trnu (viz obr. 4.2) jsou:  

 vodící část, což je válcová část trnu, na který je nasunutý vzorek až do místa,  

kde přechází válcová část na kuželovou, 

 tvářecí část, která navazuje na vodící část, je ve tvaru kužele s vrcholovým úhlem 60°,  

 základová část zajišťující stabilitu trnu a slouží také k uchycení trnu v nástroji.  
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 Celá geometrie nástroje je patrná z obrázku 4.3, na kterém jsou znázorněny jeho jednotlivé 

části.  

 

 

 

 
Obr. 4.3 3D model nástroje [48] 

 

 Jako podpora celé struktury slouží základová deska (1), která je uchycena pomocí šroubů, 

jejichž hlavy jsou zachyceny v T-drážkách. Pro řízený dopad beranu bylo nutné do základové 

desky upnout vodící tyče (2) padostroje. Uchycení vodících tyčí je realizováno pomocí objímek 

(3), které jsou na jedné své straně přichyceny k L-profilu (4) a na druhé straně stahovány 

šroubem, který zaručuje pevné upnutí vodící tyče.  

 K základové desce je připevněna podložka, na které jsou upevněny ostatní díly nástroje.  

Aby bylo možné řídit velikost rozšíření, jsou přítomny vymezovací dorazy (7), jejichž funkcí 

je pohltit přebytečnou energii beranu při nárazu a zastavit tak další stlačování trubky (8).  

Jak je z obrázku 4.4 patrné, vymezovací doraz se skládá ze dvou hlavních částí. Spodní část 

(zelená) je pevně přichycena čtyřmi šrouby k podložce, zatímco horní (fialová) část je výměnná  

a je připevněna ke spodní části jedním šroubem s válcovou hlavou. Celkem bylo vyrobeno šest 

horních částí odstupňovaných po 5 mm, jejichž výměnou lze regulovat výšku stlačení trubky.  

 Aby bylo možné měřit sílu, kterou působí beran na trubku, je pod tvářecím trnem (9) umístěn 

snímač síly KISTLER (viz obr. 4.5). Aby tvářecí trn a snímač síly držely bezpečně na místě  

i během nárazu, jsou jejich stěny opřeny o strany držáku (10) a o dvě zarážky (11). Jedna 

zarážka má v sobě otvor, který slouží jako vstup a výstup kabeláže. Z funkčního hlediska  

je důležité zaručit, aby snímač síly nebyl vystaven tahovému napětí. Z tohoto důvodu  

je přítomný přidržovač, který přitlačuje tvářecí trn na snímač a vytváří tak tlakové předpětí.  
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Obr. 4.4 Vymezovací doraz [48]          Obr. 4.5 Detail nástroje se snímačem síly [48] 

 

 Základová deska nástroje byla upnuta v podlaze padostroje. Padostroj (viz obr. 4.6) funguje, 

jak název napovídá, na principu padajícího závaží. Padostroj je tvořen jednoduchou konstrukcí, 

přičemž jeho funkční částí jsou vodící tyče, na kterých se pohybuje beran (viz obr. 4.8). Beran 

je opatřen dvěma oky, skrze která je provlečený ocelový kabel, jenž je přichycen  

k odpalovacímu zařízení (viz obr. 4.7). Toto odpalovací zařízení, které je přichyceno k háku 

jeřábu, původně sloužilo jako mechanismus vypouštění bomb z bombardéru.  

 

         
 Obr. 4.6 Padostroj [48]          Obr. 4.7 Odpalovací zařízení [48] 
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Obr. 4.8 Beran na vodících tyčí 

 

4.2 Piezoelektrické snímače sil [5, 8, 10, 11, 34] 
 

 Piezoelektrické snímače využívají k měření síly piezoelektrického jevu. Jedná se o snímače 

aktivní, které na rozdíl od pasivních nepotřebují externí zdroj napájení.  

 Piezoelektrický jev je schopnost některých krystalů při své deformaci generovat elektrický 

náboj. Tento jev funguje i obráceně, kdy je do krystalu puštěn elektrický proud a krystal  

se tak rozkmitá (quartz hodinky). V praxi je nejčastěji pro tyto účely využíván oxid křemičitý 

SiO2, který se vyřeže do tvaru tenké destičky. K vybuzení elektrického náboje pak může dojít 

dvěma základními jevy: podélný jev (viz obr. 4.9 a)) a smykový jev (viz obr. 4.9 b)),  

kdy se k sobě dvě opačně nabité strany krystalu přiblíží a dojde tak ke generování náboje.  

 
Obr. 4.9 Piezoelektrický jev [8] 

 

Krystaly používané ve snímačích se vyznačují vysokou tuhostí, díky které jsou případné 

nepřesnosti během měření zanedbatelné. Výhodou krystalu je, že si zachovává přibližně stejnou 

přesnost měření ve velmi velkém rozpětí sil.  

 Jedním z největších světových výrobců piezoelektrických snímačů sil je švýcarská firma 

KISTLER, jejíž zakladatel Walter P. Kistler si v roce 1950 nechal patentovat zesilovač náboje, 

což umožnilo prudký rozvoj tohoto druhu snímačů. Během měření se tak velmi malý náboj 

generovaný krystalem zesílí na hodnotu vhodnou k dalšímu vyhodnocení, typicky v rozsahu  

od 0 do 10 V. Firma KISTLER nabízí ve své široké nabídce snímače jednoosé, určené  

pro měření síly pouze v jedné ose, tříosé, tříosé s momentem v jedné ose a další. Pro měření 



 50 

experimentu řešeného v rámci této diplomové práce byl vybrán tlakový snímač jednoosý 

9107A, jehož specifikace jsou uvedeny v tabulce 4.1.  

 

Tabulka 4.1 Specifikace snímače síly KISTLER 9107A [11]. 

silové 

rozpětí [N] 

vnější 

průměr [mm] 

vnitřní 

průměr [mm] 
výška [mm] m [g] 

rozsah teplot 

[°C] 

0…700 75,5 40,5 17 370 -40…120 

 

 Firma KISTLER nabízí řadu tlakových jednoosých snímačů (viz obr. 4.11), pro tento 

experiment byl vybrán největší typ 9107A. Snímač 9107A je vhodný na měření dynamických 

i kvazistatických sil, přičemž je schopen zachytit sílu větší než 0,01 N bez ohledu na nastavený 

rozsah měření. Jelikož se jedná o čistě tlakový senzor, je třeba zabránit, aby byl vystaven 

tahovému napětí. Krystal SiO2 totiž zvládá měřit poměrně velké tlakové síly, ale jeho pevnost 

v tahu je velmi malá a hrozilo by prasknutí. Z tohoto důvodu se snímač předepne tlakovou silou 

na určitou hodnotu, na které se vynuluje. Doporučené předpětí snímače by mělo být 50 % 

měřeného rozsahu. Snímač tak měří z nuly, ale ve skutečnosti je stále vystaven předem danému 

tlaku. Kdyby se tak nedopatřením na okamžik senzor zatížil menší tahovou silou, nic se nestane, 

jestliže tato tahová síla bude menší než síla předpětí. Pokud se tedy dodrží všechna doporučení, 

je riziko poškození senzoru velmi malé.  

 Jak je uvedeno v kapitole 4.1, snímač KISTLER byl během experimentu umístěn  

pod tvářecím trnem. Předpětí bylo dosaženo pomocí přidržovače, který tlačil na trn a ten poté 

na snímač. Jednalo se tedy o alternativní zapojení, protože správně by měl být snímač předepnut 

šrouby K, jejichž umístění je zřejmé z obr. 4.10. Je však třeba poznamenat, že předepínací 

šrouby snižují citlivost snímače o 7 až 9 %.  

 
Obr. 4.10 Předepnutí KISTLER [11]   Obr. 4.11 Řada senzorů KISTLER [11] 

 

 

4.3 Systém ARAMIS [3, 36] 
 

ARAMIS (viz obr. 4.12) je 3D optický měřící systém od firmy MCAE Systems, s.r.o., který 

měří s vysokou přesností posuny bodů, rychlosti a zrychlení, deformace a rychlosti deformace 

na všech bodech, které kamery snímají, a to jak ve kvazistatickém, tak v dynamickém režimu. 

Výstupem měření jsou materiálové charakteristiky, ověření přesnosti výsledků MKP, analýza 

deformací a mnoho dalšího.  
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Obr. 4.12 Systém ARAMIS s dvěma vysokorychlostními kamerami a osvětlením [3] 

 

 Princip systému ARAMIS je založen na snímání povrchu tělesa pomocí dvou kamer 

s vysokým rozlišením nebo dvěma vysokorychlostními kamerami. Při experimentu  

bylo využito právě dvou vysokorychlostních kamer, které snímaly obraz s frekvencí 4000 

snímků za sekundu. Na povrch tělesa je potřebné nanést kontrastní vzor, tzv. patern  

(viz obr. 4.13 a 4.14), což je zpravidla podkladová bílá barva, na kterou se nanese tmavá (černá) 

barva. K nanášení barev se využívá spreje. Systém si rozdělí takto připravenou plochu na určitý 

počet velmi malých podoblastí, která je každá charakteristická svým specifickým odstínem 

šedi. Tento patern se pak logicky deformuje spolu s tělesem, které je snímáno v každé úrovni 

zatížení. Následným porovnáním polohy bodů v jednotlivých úrovních zatížení systém 

vypočítá posuvy a následně 3D deformace.  
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Obr. 4.13 Porušený vzorek DA3          Obr. 4.14 Přetvořený vzorek DA6 

                  

 
Obr. 4.15 Zapojení systému ARAMIS 

 

 Jak lze na obrázku 4.15 vidět, zapojení systému ARAMIS se při experimentu muselo 

přizpůsobit prostoru v okolí padostroje a pevně danému nástroji. Instalaci systému ale provedli 

proškolení pracovníci firmy MCAE Systems, s.r.o., a tak i přes zdánlivě improvizované 

podmínky byla přesnost měření zaručena.  
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5  VÝSLEDKY EXPERIMENTU 
 

 Experiment byl uskutečněn na padostroji, na kterém proběhla sada zkoušek pro vzorky 

s tloušťkou stěny s0 = 1 mm. Tloušťka nezdeformovaných vzorků byla změřena posuvným 

měřidlem a zjištěná tloušťka odpovídá té, kterou udává výrobce, tedy 1 mm. Rozšíření konce 

trubky se dosáhlo jejím nasazením na tvářecí trn, který je součástí nástroje. Následným 

dopadem beranu z výšky 1 m, 0,8 m nebo 0,5 m se dosáhlo potřebné tvářecí síly  

a požadovaného rozšíření trubky.  

 Aby bylo možné řídit stupeň deformace, je součástí nástroje celkem 5 výměnných 

vymezovacích dorazů (viz kapitola 4.1) ve výškách od 5 do 25 mm odstupňovaných po 5 mm. 

Kombinací různých dorazů a výšky dopadu beranu bylo tak možné v širokém rozmezí měnit 

podmínky experimentu. Například vliv dopadové rychlosti na proces tváření, čehož  

bylo dosaženo změnou dopadové výšky při stejné výšce dorazů (dosažení stejného stupně 

deformace).  

Přesný rozpis, jak experiment probíhal, včetně výsledků, je uvedený v tabulce 5.1.  

 

Tabulka 5.1 Průběh experimentu. 

Název vzorku Dráha pádu [m] Výška dorazů [mm] Trhlina Poznámka 

DA1 1 25 ANO  

DA2 1 25 ANO  

DA3 1 20 ANO  

DA4 0,8 20 NE  

DA5 0,8 20 ANO  

DA6 0,5 20 NE nedolisování 

DA7 0,8 15 NE  

DA8 0,8 15 NE  

DA9 0,8 10 NE  

DA10 0,8 5 NE  
 

5.1 Předpokládané chování materiálu 
 

 Jak bylo podrobně rozepsáno v kapitole 3, na velikost zpevnění materiálu má vliv především 

rychlost deformace a velikost deformace. Rychlost deformace podporuje jak vznik 

deformačních dvojčat, tak vznik deformačního martenzitu.  

 Ke zhodnocení zpevnění, jakého je materiál vzorků DA během deformace schopen, bude 

využito vzorců na výpočet velikosti teploty Md 30 (3.4) a určení velikosti SFE (3.5). Vstupem 

do těchto vzorců bude chemické složení zjištěné na nedeformovaném vzorku z tabulky 1.1.  

Z výsledku hodnoty SFE je možné vyvodit, zda bude materiál dávat přednost spíše dvojčatění 

nebo přeměně na martenzit, a do jaké míry. Zde je třeba poznamenat, že na jednotlivé vzorky  

se po provedení zkoušky přikládal magnet, přičemž se všechny vzorky chovaly feromagneticky. 

Tato skutečnost dokazuje přítomnost feromagnetického “α martenzitu“ s BCC mřížkou, nikoliv 

však nutně nemagnetického “ε martenzitu“, který i po přeměně na “α martenzit“ zůstává 

v určitém množství stále ve struktuře a také způsobuje zpevnění.  

 

𝑆𝐹𝐸 = −53 + 6,2(%𝑁𝑖) + 0,7(%𝐶𝑟) + 3,2(%𝑀𝑛) + 9,3(%𝑀𝑜) = 

−53 + 6,2(8.084) + 0,7(18.6) + 3,2(1.646) + 9,3(0.077) = 

= 16,1241 𝑚𝐽𝑚−2 
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 Z výsledku SFE přibližně 16 mJ.m-2 je vidět, že zpevnění bude probíhat jak přímou 

martenzitickou přeměnou na “α martenzit“, tak také bude z vrstevných chyb vznikat “ε 

martenzit“.  Je třeba při tom myslet na to, že podle teorie vrstevných chyb vzniká “ε martenzit“, 

přičemž “α martenzit“, který byl detekován magnetem, vzniká jednak zvlášť  

a také jako výsledek následné transformace z “ε martenzitu“.  

 Jak je uvedeno v kapitole 3.2.1, hodnota Md 30 určuje maximální teplotu okolí,  

při které 30% vnější tahové deformace vyvolá 50% martenzitickou přeměnu:  

 

𝑀𝑑 30 = 413 − 13,7(%𝐶𝑟) − 9,5(%𝑁𝑖) − 8,1(%𝑀𝑛) − 18,5(%𝑀𝑜) −  9,2(%𝑆𝑖)
− 462(%𝐶 + %𝑁) [°𝐶] 

𝑀𝑑 30 = 413 − 13,7(18.6) − 9,5(8.084) − 8,1(1.646) − 18,5(0.077) −  9,2(0.417)
− 462(0.047 + 0.067) = 10,1205 °𝐶 

 

Experiment probíhal v chladnější hale, kde bylo odhadem 18  °C. Když bude bráno v úvahu,  

že reálná hodnota Md 30 je o něco nižší než teoretický výsledek, tak lze konstatovat, že materiál 

při deformaci nevyužil veškerý svůj potenciál k tomu, aby vznikl deformační martenzit.  

 Zpevnění materiálu tak bude jednak způsobeno “α martenzitem“ vzniklým díky plastické 

deformaci, “α martenzitem“, jenž vznikl z “ε martenzitu“, zbývajícím množstvím 

neproměněného “ε martenzitu“, dvojčaty a vyšším množstvím dislokací. Všechny tyto procesy 

podporuje vyšší rychlost deformace.  

 Vzhledem k výše uvedeným úvahám lze očekávat, že materiál během experimentu podstatně 

zpevnil, což se odrazí zejména na hodnotách radiálního a obvodového napětí.  
 

 

5.2 Hodnocení napětí, deformací a rychlostí deformace [4, 13, 31, 48] 
 

 Nejprve bude zkoumán vliv rychlosti dopadu na deformaci. Vybrány pro tento účel budou 

vzorky DA3, DA4 a DA6, protože u všech byl stejný doraz 20 mm při různé dráze beranu.  

Pro všechny tři vzorky byla snaha měřit hodnoty ve stejných bodech v oblasti sledované 

systémem ARAMIS, aby bylo možno následně výsledky srovnávat.  

 Vliv rychlosti dopadu na obvodovou deformaci je patrný z následujícího grafu na obr. 5.1. 

Bod, ze kterého následující data vycházejí, se nalézá v pravé spodní části trubky. Výběr jeho 

polohy byl omezen zejména systémem ARAMIS - je třeba mít na paměti, že trubku snímají dvě 

kamery, jedna z levé strany a druhá z pravé strany, což v důsledku umožní vytvořit 3D obraz 

snímané oblasti. Pro analýzy není ovšem doporučováno u zaoblených dílců volit body příliš 

blízko levému či pravému okraji sledované oblasti, neboť zde mohou být data zkreslena tím, že 

v těchto místech není 100% záruka, že daná oblast byla nasnímána oběma kamerami stejně. 

Dále je možné se setkat na sledované oblasti s tzv. prázdnými místy neboli dírami. Tato místa 

jsou místa, kde systém ARAMIS nedokázal provést výpočty a vyhodnotit jakékoliv veličiny. 

Důvodem je přílišný odlesk povrchu vzorku například vlivem nasvícení či vrstvy maziva, což 

systému zamezuje vyhodnotit v daném okamžiku tzv. stupeň šedi naneseného paternu. Proto je 

doporučováno po nadefinování polohy zkoumaného bodu nechat projet celý proces tváření  

a sledovat, zda se zvolený bod nebude v některé fázi procesu vyskytovat právě v tomto 

prázdném místě.  
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Obr. 5.1 Závislost rychlosti dopadu beranu na obvodové deformaci 

 

 Výsledky obr. 5.1 korespondují s výsledky experimentu, které jsou uvedeny v tabulce 5.1. 

Ačkoliv u všech tří vzorků DA3, DA4 a DA6 byl stejný vymezovací doraz, který by měl zaručit 

stejný stupeň deformace, není tomu tak. Důvodem je, že zatímco vzorek DA4 byl zdeformován 

co nejvíce dopadem na dorazy, vzorky DA3 a DA6 podstoupily menší deformaci. U vzorku 

DA3 došlo k prasknutí podél svaru a od tohoto okamžiku se tedy již trubka nedeformovala. 

Vzorek DA6 sice nepraskl, ale díky menší dopadové rychlosti beranu mu nebyl předán dostatek 

energie na to, aby se zcela zdeformoval až k dorazu.  

 Užitečné informace o celém procesu tváření poskytují křivky závislosti deformace na výšce 

kužele φ1,2,3 = f(h) v grafu 5.3. Pro tuto analýzu byl vybrán vzorek DA4 z důvodu dosažení 

největších stupňů deformace. Postupně bylo vybráno od spodního sledovaného okraje trubky 

až po počátek poloměru ohybu 8 bodů (mezi body 3 a 2 dle obr. 2.5) a v každém z těchto bodů 

byla postupně zjištěna obvodová deformace (φ1), radiální deformace (φ2) a deformace ve směru 

tloušťky (φ3) v závislosti na výšce. Výška byla změřena pomocí programu GOM Correlate 

2016, ve kterém byly vyhodnocovány také všechny ostatní výsledky ze systému ARAMIS.  

Pro lepší pochopení grafu je přiložen obr 5.2, na kterém je vidět linie, jejíž hodnoty jsou 

vyneseny na ose x u grafu 5.3. Je třeba myslet na to, že systém ARAMIS sledoval oblast, která 

nezasahovala až ke kraji trubky, a tak by ve skutečnosti byly křivky prodlouženy pod hranici 

nula přibližně o 2 mm.  
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Obr. 5.2 Linie měřených bodů 

 

 Na grafu na obrázku 5.3 je vidět, jak je postupně na výšce kužele rozložena obvodová 

deformace. Jak je z obr. 5.3 patrné, obvodová deformace (φ1) se projevila dle očekávání 

v kladné podobě, tedy má tahový charakter. Z logiky principu rozšiřování na kuželovém trnu 

vyplývá, že čím dál bude sledovaný element nasunut na kužel, tím větších hodnot tahové 

obvodové deformace bude dosaženo.  

   

 
Obr. 5.3 Závislost jednotlivých deformací na výšce kužele zdeformovaného vzorku 

 

 Dále na obr. 5.3 lze pozorovat, jak působila radiální deformace (φ2) v průběhu výšky kužele. 

Deformace má zápornou hodnotu, tedy tlakový charakter, a objemu tedy v tomto směru 

přibývá. Její hodnota narůstá s rostoucí deformací.  
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 Aby platil ZZO, je deformace ve směru tloušťky (φ3) zbytek do nuly po součtu prvních dvou 

deformací. Jak je vidět z průběhu tloušťky na obr. 2.5, tloušťka má na počátku deformace větší 

tloušťku než původní 1 mm. Vlivem působícího tlaku na čelo trubky během procesu tváření 

dochází nejprve k napěchování stěny, a tedy i k nárůstu tloušťky, a to zejména v oblasti 

přechodu z válcové části trubky do kužele. S narůstající hodnotou průměru kužele, a tedy  

i hodnoty obvodového přetvoření, se tloušťka stěny opět zmenšuje. V místě odpovídající  

11,4 mm měřené výšky kužele se hodnota tloušťky vyrovná výchozí hodnotě a následně 

dochází k jejímu ztenčování, neboť charakter φ3 je tahový.  

 K výpočtu napěťové cesty (obr. 5.4), což je závislost efektivního napětí na efektivní 

deformaci po výšce kužele (viz obr. 5.2), bylo využito základních vztahů (2.7) a (2.8)  

pro výpočet hlavních napětí v obvodovém a radiálním směru odvozených pro kvazistatické 

zatěžování. Aby byl postižen dynamický děj procesu, byl do daných vztahů dosazen 

konstitutivní vztah dle Johnson-Cooka (3.3) jako základní materiálový model. Efektivní 

deformace byla spočítána jednoduše pouze z výsledků systému ARAMIS. Vstupní data využita 

pro vykreslení grafu napěťové cesty jsou jako v předešlých případech získána  

ze systému ARAMIS a vložena do tabulkového editoru Microsoft Excel.  

 Níže je spočítán ukázkový výpočet pro zvolený bod a stupeň deformace, přičemž v případě 

hodnoty deformace a rychlosti deformace bude při výpočtu využita jejich absolutní hodnota:  

  Rx = 17,5 mm     φ1 = 0,283 

  Rv = 20,9 mm     φ2 = - 0,17 

  φ̇1 = 55,792 s-1    φ̇2 = - 32,678 

Skutečná deformace ve směru tloušťky se spočítá za pomoci ZZO: 

𝜑3 = −(0,283 + (−0,17)) = −0,113 

 

Efektivní deformace bude posléze dopočítána dle vzorce (2.25):  

𝜑𝑒𝑓 =
√2

3
√(𝜑1 − 𝜑2)2 + (𝜑2 − 𝜑3)2 + (𝜑3 − 𝜑1)2 

 

𝜑𝑒𝑓 =
√2

3
√(0,283 + 0,17)2 + (−0,17 + 0,113)2 

+(−0,113 − 0,283)2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
 

𝜑𝑒𝑓 ≅ 0,285 

 

V případě efektivního napětí je situace složitější. Ve výpočtu efektivního napětí (2.26) figurují 

obvodové a radiální napětí, u kterých je třeba zahrnout efekt zpevnění materiálu způsobený 

kromě deformace také rychlostí deformace. Do vzorců radiálního (2.7) a obvodového (2.8) 

napětí, které vstupují do (2.26), tak místo meze kluzu bude dosazen výsledek spočítaný pomocí 

Johnson-Cookovy rovnice (3.3). Do Johnson-Cookovy rovnice byly dosazeny parametry [4]:  

 

  σ0 = 385 MPa     m = 0,95 

  B = 1100 MPa     T = 323 K 

  C = 0,07       T0 = 293 K 

  n = 0,488      Tm = 1673 K 
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𝜎(𝑟)𝐽−𝐶 = (𝜎0 + 𝐵𝜑2
𝑛) (1 + 𝐶𝑙𝑛

�̇�2

�̇�0
) [1 − (

𝑇 − 𝑇0

𝑇𝑚 − 𝑇0
)

𝑚

] 

 

𝜎(𝑟)𝐽−𝐶 = (385 + 1100. (0,17)0,488)(1 + 0,07. ln (32,678)) 

[1 − (
323 − 293

1673 − 293
)

0,95

] ≅ 1027,55 𝑀𝑃𝑎 

 

S výsledkem zpevnění materiálu v daném okamžiku je nyní možné spočítat radiální napětí 

v tomto okamžiku v daném bodě. Koeficient tření, který se v rovnici (2.7) vyskytuje, byl v práci 

[31] určen jako f=0,15. Tato velikost byla však vyhodnocena jako příliš velká a pro statické 

kvazistatické zatížení bude koeficient tření spíše roven hodnotě 0,1. S přihlédnutím k pravidlu 

[13], že se zvyšující se rychlostí relativního pohybu mezi nástrojem a materiálem se tato 

hodnota snižuje (viz příloha 1), a po konzultaci s odborníky, bude jeho hodnota určena jako 

0,07.   

𝜎𝑟 = −𝜎(𝑟)𝐽−𝐶 (1 +
𝑡𝑔𝛼

𝑓
) [1 − (

𝑅𝑥

𝑅𝑣
)

𝑓𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

] 

 

𝜎𝑟 = −1027,55 (1 +
𝑡𝑔30°

0,07
) [1 − (

17,5

20,9
)

0,07.𝑐𝑜𝑡𝑔30°

] ≅ −202,37 𝑀𝑃𝑎 

 

Pro obvodové napětí je postup obdobný jako výše uvedený. Rozdílem je, že do rovnice 

Johnson-Cooka se dosadí deformace a rychlost deformace v obvodovém směru.  

 

𝜎(𝜃)𝐽−𝐶 = (𝜎0 + 𝐵𝜑1
𝑛) (1 + 𝐶𝑙𝑛

�̇�1

�̇�0
) [1 − (

𝑇 − 𝑇0

𝑇𝑚 − 𝑇0
)

𝑚

] 

 

𝜎(𝜃)𝐽−𝐶 = (385 + 1100. 0,2830,488)(1 + 0,07. ln (55,792)) 

 

[1 − (
323 − 293

1673 − 293
)

0,95

] ≅ 1221,71 𝑀𝑃𝑎 

 

Tento výsledek bude dosazen do rovnice (2.8) pro výpočet obvodového napětí: 

 

𝜎𝜃 = 𝜎𝑘 {1 − (1 +
𝑡𝑔𝛼

𝑓
) [1 − (

𝑅𝑥

𝑅𝑣
)

𝑓𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

]} 

 

𝜎𝜃 = 1221,71 {1 − (1 +
𝑡𝑔30°

0,07
) [1 − (

17,5

20,9
)

0,07.𝑐𝑜𝑡𝑔30°

]} ≅ 981,1 𝑀𝑃𝑎 

 

Výsledky radiálního a obvodového napětí se nyní vloží do vzorce (2.26):  

 

𝜎𝑒𝑓 = √𝜎𝜃
2 − 𝜎𝜃𝜎𝑟 + +𝜎𝑟

2 

 

𝜎𝑒𝑓 = √981,12 − 981,1. (−202,37) + (−202,37)2 ≅ 1096,38 𝑀𝑃𝑎 
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Na obrázku (5.4) je vidět napěťová cesta pro vzorek DA4, který byl zvolen, protože prošel 

největší deformací.  

 
Obr. 5.4 Napěťová cesta pro vzorek DA4 

 

 Ve srovnání s napěťovou cestou, která byla zjištěna na vzorku při statickém zatížení [48], 

má zde uvedený výsledek znatelně vyšší hodnotu efektivního napětí. Důvodem je, že v práci 

[48] se dosáhlo přibližně stejné deformace, ale při výpočtu efektivního napětí nebylo počítáno 

se zpevněním materiálu. Zde zpevnění materiálu popisuje Johnson-Cookova rovnice, která bere 

v úvahu velikost deformace i rychlost deformace. Je však třeba připomenout, že při malých 

rychlostech deformace tato konstitutivní rovnice není zcela přesná a zvyšuje reálnou hodnotu 

napětí cca o 50 MPa (viz příloha 2).  

 Na obrázcích 5.5 a), b) a c) lze pozorovat, jak se rychlost deformace jednotlivých vzorků 

DA3, DA4 a DA6 měnila s časem. Tyto výsledky jsou zajímavé zejména proto, že se jejich 

výsledek zcela neshoduje s výsledkem očekávaným, a tento rozdíl je třeba si zdůvodnit.  

Na jednotlivých grafech je možné vidět, že dopadová rychlost beranu neměla na rychlost 

deformace zdaleka takový efekt, jak by se dalo čekat. Na výsledcích deformačních rychlostí  

ve všech směrech má nejmenší hodnotu vzorek DA3, na který sice dopadal beran z největší 

výšky, ale protože vzorek praskl, deformace i rychlost deformace v něm byly ukončeny 

předčasně.  

U vzorků DA4 a DA6 je rozdíl malý, ale i tak je patrné, že rychlost deformace u vzorku DA4 

je vyšší. Důvodem malého rozdílu rychlostí deformace je pravděpodobně malý rozdíl 

samotných dopadových rychlostí (1.1):  

 

𝑣𝑑(𝐷𝐴4) = √2𝑔ℎ = √2 . 9,81 . 0,8 ≅ 3,96 𝑚𝑠−1 

 

𝑣𝑑(𝐷𝐴6) = √2𝑔ℎ = √2 . 9,81 . 0,5 ≅ 3,13 𝑚𝑠−1 
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Obr. 5.5 a) Závislost obvodové rychlosti deformace na čase 

 

 
Obr. 5.5 b) Závislost radiální rychlosti deformace na čase 
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Obr. 5.5 c) Závislost deformace ve směru tloušťky na čase 

 

 

 

 Průběh závislosti síly na čase byl měřen nepřímou metodou systémem ARAMIS a navíc také 

přímou metodou – tlakovým snímačem KISTLER. Grafy zde uváděné jsou tedy výsledkem 

přímé a nepřímé metody měření, díky čemuž bude možné jejich srovnání. Výsledný graf má tři 

možné podoby podle toho, zda došlo k porušení trubky, nárazu beranu na dorazy nebo trubka 

pohltila energii beranu bez porušení.  

 Jestliže trubka při zatížení nepraskla, pak, jak je vidět na obrázku 5.8, její velikost pozvolna 

klesala a není zde žádný ostrý pík. Důvodem je, že při nasouvání na tvarový trn postupně roste 

deformační odpor, až je jeho velikost dostatečná a trubka nakonec pohltí veškerou energii 

dopadajícího beranu. Zvyšující se hodnota deformačního odporu je dána především 

zpevňováním materiálu způsobeným deformací a rychlostí deformace.  

 Pokud však trubka z nějakého důvodu při zatížení praskla (více viz kapitola 5.2),  

je v průběhu síly patrný ostrý pík (viz obr. 5.6), ve kterém síla začne okamžitě klesat. Toto 

chování se dá vysvětlit podobně jako v předchozím odstavci pomocí deformačního odporu. 

Trubka klade při zatížení beranu odpor, ale ve chvíli, kdy praskne, již k žádné deformaci 

materiálu nedochází. Veškerá energie beranu je pak místo na deformaci trubky rozšířením 

spotřebována na tvorbu trhliny. Síla měřená nepřímou metodou pomocí deformace okamžitě 

klesá, protože k žádné deformaci v trubce již nedochází. Měření přímou metodou (viz kapitola 

4.2) pomocí snímače KISTLER měří vlastně tlak, který působí na tvářecí trn. V momentě,  

kdy trubka praskne, přestává na trn tlačit a dá se s nadsázkou říci, že jí trn projíždí jako nůž 

máslem – na trn (nůž) pak nepůsobí téměř žádná síla.  

 Závislosti síly na čase pro vzorek DA3 jsou vidět na obrázcích 5.6 a) ARAMIS a 5.6 b) 

KISTLER. Pík síly u snímače KISTLER má hodnotu 45 559,5 N. Tento výsledek je velmi 

blízko hodnotě, která byla spočítána nepřímou metodou systémem ARAMIS, jejíž velikost  

je 44 262,7 N.   
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Obr. 5.6 a) Závislost síly na čase vzorku DA3 - ARAMIS 

 
Obr. 5.6 b) Závislost síly na čase vzorku DA3 – KISTLER 

 

 Na obrázcích 5.7 a) a b) je možné pozorovat závislosti sil na čase pro vzorek DA4, jde tedy 

o případ, kdy padající beran dopadl na dorazy. Maximální hodnota síly dle systému ARAMIS 

vyšla 50 293 N, přičemž snímač KISTLER zaznamenal hodnotu 50 843,6 N.  
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Obr. 5.7 a) Závislost síly na čase vzorku DA4 - ARAMIS 

 

 

 
Obr. 5.7 b) Závislost síly na čase vzorku DA4 - KISTLER 

 

 V poslední sadě dvou obrázků 5.8 a) a b) je zaznamenána závislost síly na čase pro vzorek 

DA6, který pohltil veškerou energii dopadajícího beranu. V tomto případě byla na snímači 

KISTLER změřena hodnota 43 906,5 N. ARAMIS nepřímou metodou dospěl k hodnotě 

43 856,8 N.   

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

0,01 0,015 0,02 0,025 0,03

F 
[N

]

t [s]

Síla na čase - DA4 - ARAMIS

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

3,955 3,96 3,965 3,97 3,975

F 
[N

]

t [s]

Síla na čase - DA4 - KISTLER



 64 

 

 
Obr. 5.8 a) Závislost síly na čase vzorku DA6 - ARAMIS 

 

 
Obr. 5.8 b) Závislost síly na čase vzorku DA6 – KISTLER 

 

 S přihlédnutím k obrázkům 5.7, 5.8 a 5.9 lze konstatovat následující. Vzhledem k tomu,  

že snímač KISTLER měří přímou cestou, předpokladem je, že bude přesnější než optický 

měřící systém ARAMIS, který si výsledky síly dopočítává dodatečně pomocí vzorců.  

Jak je však z výše uvedených obrázků vidět, výsledky obou měření jsou si velmi podobné. 

Pravidlem navíc je, že ve chvíli, kdy trubka nepraskne a prodělá nejmenší deformaci, je rozdíl 

v naměřených silách přibližně pouhých 50 N, což je chyba asi 0,1 %. V momentě, kdy trubka 
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praskla, byla pomocí systému ARAMIS změřena hodnota síly asi o 1 300 N menší oproti 

snímači KISTLER, tato chyba představuje přibližně 3% odchylku.  

 

 Pro vytvoření ucelené představy a následného srovnání bude nyní cílem aplikovat výpočet 

síly definovaný pro kvazistatické podmínky tváření (kapitola 2.1.2) na vzorek DA6 a zjistit, jak 

moc se bude blížit reálně změřeným výsledkům. Vstupem do výpočtů budou rozměry vzorku 

DA6 a materiálové charakteristiky získané z běžné tahové zkoušky daného materiálu:  

 

 σk =385 MPa     r = 14 mm     α = 30°      rs = 13 mm 

 K = 1675 MPa    Rv = 20,1 mm    rm = 4 mm 

 n = 0,48       s0 = 1 mm     δ = 0,5236 rad 

 

 Rc = (rm + s0) = 4 + 1 = 5 mm 

 

Po dosazení do vzorce pro dvojitý ohyb (2.12): 

 

2𝜎𝜌0 = 𝜎𝑘

𝑠0

2√𝑅𝑐𝑟𝑚

= 385 .
1

2√5 . 4
≅ 43,04 𝑀𝑃𝑎 

 

Nyní je nutné spočítat hodnoty, které charakterizují lineární zpevnění materiálu (2.14). Jedná 

se o extrapolovanou mez kluzu a modul zpevnění:   

 

σke =
1 − n

1 + n
Knn =

1 − 0,48

1 + 0,48
. 1675. 0,480,48 ≅ 413,76 𝑀𝑃𝑎 

 

D =
2

1 + n
Knn =

2

1 + 0,48
1675. 0,480,48 ≅ 1591,4 𝑀𝑃𝑎 

 

Se znalostí lineárního zpevnění je možné spočítat maximální radiální napětí, které bude  

na vzorek působit (2.13):  

 

(𝜎𝑟)𝑚𝑎𝑥 = [𝜎𝑘𝑒 +
𝐷

2
(

𝑅𝑣 − 𝑟

𝑟
)] (1 +

𝑡𝑔𝛼

𝑓
) [1 − (

𝑟

𝑅𝑣
)

𝑓𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

] = 

 

= [413,76 +
1591,4

2
(

20,1 − 14

14
)] (1 +

𝑡𝑔30

0,07
) [1 − (

14

20,1
)

0,07𝑐𝑜𝑡𝑔30

] 

 

≅ 301,72 𝑀𝑃𝑎 
 

Deformační odpor materiálu (2.16): 

 

𝜎𝑑 = {(𝜎𝑟)𝑚𝑎𝑥 + 2𝜎𝜌0}𝑒𝑓𝛿 = (301,72 + 43,04). 𝑒0,07.0,5236 ≅ 357,63 𝑀𝑃𝑎 

 

Konečná síla potřebná pro přetvoření vzorku DA6 má tedy dle vzorce (2.17) velikost: 

 

𝐹 = 𝜎𝑑2𝜋𝑟𝑠𝑠0 = 357,63 . 2 . 𝜋 . 13 . 1 = 29 211,72 𝑁 
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Jak je z tohoto výsledku patrné, vzorec odvozený pro kvazistatické zatížení je v tomto případě 

zcela nepoužitelný, protože skutečná síla, která působila na vzorek DA6, měla velikost přibližně 

43 900 N. Vypočítaná hodnota je tedy cca o 33,5 % nižší než skutečná velikost. Tato nepřesnost 

pramení ze dvou zdrojů. Jednak samotné zpevnění materiálu způsobené deformací je zde 

charakterizováno pouze lineární aproximací, která má omezenou přesnost. Druhým zdrojem 

nepřesnosti je, že na zpevnění způsobené rychlou deformací zde není brán ohled vůbec.  

 

5.3 Úprava vzorce pro sílu a výpočet síly 
 

 Úkolem této kapitoly bude spočítat sílu, která odpovídá hodnotě naměřené na analyzovaném 

vzorku DA6 snímačem KISTLER pomocí analytického vzorce pro výpočet síly. Daný vzorec 

bude upraven do podoby, která bere v úvahu zpevnění způsobené rychlými deformacemi.   

Jak je vidět, do vzorců pro ohyb (2.9), (2.10) vstupuje mez kluzu. Toto řešení je přijatelné 

v případě pomalých deformací, kdy lze předpokládat, že do okamžiku ohybu není trubka nijak 

zpevněna a ke zpevnění materiálu dojde až po ohybu. Ve zde řešeném případě však nelze 

zpevnění materiálu v důsledku rychlých deformací zanedbat a je třeba s ním počítat už  

u procesu ohybu způsobeném přechodem stěny trubky přes přechodový poloměr trnu.  

 K vyjádření zpevnění za rychlé deformace bude využit vzorec dle Johnson-Cooka (J-C) 

(3.3), který se vloží do vzorce pro ohybový moment (2.10) místo meze kluzu. Do (3.3) bude 

dosazena střední deformační rychlost, která existuje během průchodu přes zaoblení, tím tak 

bude simulována střední hodnota zpevnění.  

Výsledný moment ohybu, který bere v úvahu zpevnění materiálu vlivem rychlých deformací, 

tedy bude:  

 𝑀𝑂 = 𝛽𝜎𝐽𝐶1−2

𝑠0
2

4
 

 

(5.1) 

Rovnost prací a vzorec pro dvojitý ohyb tudíž získají podobu: 

 𝑡0𝜎𝜌0𝑅𝑠𝑑𝜓 = 𝜎𝐽𝐶1−2

𝑠0
2

4
𝑑𝜓 

 

  

 2𝜎𝜌0 = 𝜎𝐽𝐶1−2

𝑠0

2√𝑅𝑐𝑟𝑚

 
 

(5.2) 

 Nejdříve je tedy nutné spočítat zpevnění, jaké bude materiál mít mezi body 1 a 2 (viz obr. 

2.5). Jelikož bude deformační odpor počítán pomocí radiálního napětí, do rovnice dle J-C budou 

dosazovány rychlosti deformace a deformace v radiálním směru. Nejprve bude dosazena 

hodnota deformace, kterou bude mít materiál v bodě 2. V případě rychlosti deformace je situace 

složitější. Aby byl výpočet co nejpřesnější, bude dosazena střední rychlost deformace, mezi 

body 1 a 2. Tato střední rychlost se spočítá za pomoci numerické integrace:  

 �̇�𝑠𝑡ř =
∑

1
2

(�̇�𝑖+1 + �̇�𝑖)(𝜑𝑖+1 − 𝜑𝑖)

𝜑𝑘 − 𝜑0
 

 

(5.3) 

  

 kde: 𝜑𝑘 – deformace v bodě 2 [-] 

   𝜑0 – deformace v bodě 1 [-] 

 

Pro vzorek DA6:  𝜑𝑘 = -0,084918 

      𝜑0 = 0 
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Hodnoty v čitateli se vypočítají postupně pro každý změřený časový okamžik mezi body 1 a 2 

a nakonec se sečtou. Dosazením těchto hodnot do rovnice (5.3) se získá rychlost, kterou lze 

považovat za rychlost, která působila po celý čas průchodu trubky přes zaoblení:  

�̇�𝑠𝑡ř(1−2) =
∑

1
2

(�̇�𝑖+1 + �̇�𝑖)(𝜑𝑖+1 − 𝜑𝑖)

𝜑𝑘 − 𝜑0
 

 

�̇�𝑠𝑡ř(1−2) =
5,935247

−0,084918 − 0
≅ −69,9 𝑠−1 

 

Ostatní konstanty, které vstupují do J-C rovnice budou stejné jako v kapitole 5.1, přičemž opět 

platí, že hodnoty rychlosti deformace a deformace budou dosazeny v absolutní hodnotě. 

Následuje výpočet J-C rovnice, která charakterizuje zpevnění mezi body 1 a 2 (viz obr. 2.5):  

 

𝜎𝐽𝐶1−2 = (𝜎0 + 𝐵𝜑𝑘
𝑛) (1 + 𝐶𝑙𝑛

�̇�𝑠𝑡ř(1−2)

�̇�0
) [1 − (

𝑇 − 𝑇0

𝑇𝑚 − 𝑇0
)

𝑚

] 

 

𝜎𝐽𝐶1−2 = (385 + 1100 . 0,0849180,488 )(1 + 0,07 . ln (69,9)) . 

[1 − (
323 − 293

1673 − 293
)

0,95

] ≅ 903,37 𝑀𝑃𝑎 

 

Tento výsledek je nyní možné dosadit do vzorce (5.2) a získat tak ohybové napětí pro dvojitý 

ohyb: 

2𝜎𝜌0 = 𝜎𝐽𝐶1−2

𝑠0

2√𝑅𝑐𝑟𝑚

= 903,37 .
1

2√5 . 4
≅ 101 𝑀𝑃𝑎 

 

 Nyní je možné se přesunout k maximálnímu radiálnímu napětí (2.13), do kterého  

bude dosazeno za mez kluzu taktéž napětí podle J-C, tentokrát do něj však bude dosazena 

střední deformační rychlost “φ̇stř(2−3)" mezi body 2 a 3.  

 (𝜎𝑟)𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝐽𝐶2−3 (1 +
𝑡𝑔𝛼

𝑓
) [1 − (

𝑟

𝑅𝑣
)

𝑓𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

] 
 

(5.4) 

Vstupními hodnotami přetvoření pro vztah (5.3) opět budou deformace v bodech 2 a 3, které 

mají v případě vzorku DA6 hodnotu:  

 

      𝜑𝑘 = -0,176271 

      𝜑0 = -0,084918 

 

Hodnoty “φk“ a “φ0“  představují konečnou a počáteční deformaci procesu. Při výpočtu 

intervalu mezi body 1-2 je tedy konečná deformace “φk“  v bodě 2 stejná, jako počáteční 

deformace “φ0“  při výpočtu intervalu 2-3.  

Společně se sumou v čitateli bude tvar vzorce (5.3): 

 

�̇�𝑠𝑡ř(2−3) =
∑

1
2

(�̇�𝑖+1 + �̇�𝑖)(𝜑𝑖+1 − 𝜑𝑖)

𝜑𝑘 − 𝜑0
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�̇�𝑠𝑡ř =
2,196168

−0,176271 − (−0,084918)
≅ −24,04 𝑠−1 

 

 

 

Rovnice J-C, která charakterizuje zpevnění mezi body 2 a 3, pak bude ve tvaru:  

 

𝜎𝐽𝐶1−2 = (𝜎0 + 𝐵𝜑𝑘
𝑛) (1 + 𝐶𝑙𝑛

�̇�𝑠𝑡ř(1−2)

�̇�0
) [1 − (

𝑇 − 𝑇0

𝑇𝑚 − 𝑇0
)

𝑚

] 

 

𝜎𝐽𝐶2−3 = (385 + 1100 . 0,1762710,488 )(1 + 0,07 . ln (24,04)) . 

[1 − (
323 − 293

1673 − 293
)

0,95

] ≅ 1019,63 𝑀𝑃𝑎 

 

Dosazením výsledku J-C mezi body 2 a 3 zpět do rovnice pro maximální radiální napětí (5.4):  

 

(𝜎𝑟)𝑚𝑎𝑥 = −𝜎𝑘 (1 +
𝑡𝑔𝛼

𝑓
) [1 − (

𝑟

𝑅𝑣
)

𝑓𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

] 

 

(𝜎𝑟)𝑚𝑎𝑥 = 1019,63 (1 +
𝑡𝑔30

0,07
) [1 − (

14

20,1
)

0,07 .  𝑐𝑜𝑡𝑔30

] ≅ 404,54 𝑀𝑃𝑎 

 

Pomocí (5.2) a (5.4) je možné sestavit nový vzorec pro deformační odpor, který bude brát ohled 

na zpevnění materiálu způsobené rychlými deformacemi:  

Vstupem budou hodnoty: Rv = 20,1 mm, r = 14 mm 

 

 𝜎𝑑 = {𝜎𝐽𝐶2−3 (1 +
𝑡𝑔𝛼

𝑓
) [1 − (

𝑟

𝑅𝑣
)

𝑓𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

] + 𝜎𝐽𝐶1−2

𝑠0

2√𝑅𝑐𝑟𝑚

} 𝑒𝑓𝛿
 

 

(5.5) 

 

Jak je ze vzorce (5.5) patrné, i zde bude brán ohled na pásové tření. Je sice pravda, že s rostoucí 

rychlostí relativního pohybu mezi nástrojem a polotovarem klesá tření mezi tělesy (příkladem 

je trychtýřovitý tvar místo soudečkového po Taylorově testu), avšak k tomuto jevu dochází až 

při podstatně vyšších deformačních rychlostech než je tomu v tomto případě. Koeficient tření 

závisí dle [13] na způsobu mazání a rychlosti relativního pohybu mezi nástrojem a materiálem, 

viz příloha 1. Jak již bylo zmíněno dříve, koeficient tření v případě experimentu řešeného 

v rámci této diplomové práce byl stanoven na hodnotu 0,07. Dosazením výsledků (5.2) a (5.4) 

do (5.5):  

𝜎𝑑 = {𝜎𝐽𝐶2−3 (1 +
𝑡𝑔𝛼

𝑓
) [1 − (

𝑟

𝑅𝑣
)

𝑓𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼

] + 𝜎𝐽𝐶1−2

𝑠0

2√𝑅𝑐𝑟𝑚

} 𝑒𝑓𝛿 

 

𝜎𝑑 = {404,54 + 101} . 2,7180,07 .  0,524 ≅ 524,43 𝑀𝑃𝑎 

 

Výsledný vzorec pro sílu bude mít stejný tvar jako (2.17):  

 𝐹 = 𝜎𝑑2𝜋𝑟𝑠𝑠0 
 

(5.6) 

𝐹 = 524,43 . 2 . 𝜋 . 13 . 1 = 42 836,2 𝑁 
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 Jak je z výsledku (5.6) patrné, upravený analytický vzorec se skutečně s dobrou přesností 

blíží reálným výsledkům změřeným na snímači KISTLER, kdy síla vyšla 43 906,5 N. Výsledek 

analytického výpočtu je menší o přibližně 2,5 %. V této chvíli je třeba si opět uvědomit,  

že systém ARAMIS, odkud byly hodnoty deformace a rychlostí deformace do vzorců 

dosazovány, nesnímá z technických důvodů celou oblast trubky, ale začíná přibližně 2 mm  

od spodního okraje. Bod 3 na obr. 2.5 je tedy ve skutečnosti ještě o těchto 2 mm níže a prošel 

logicky větší deformací, a tedy větším zpevněním. Síla s přihlédnutím k této skutečnosti by 

vyšla ještě o něco větší. Pak je třeba si znovu připomenout, že rovnice J-C do rychlosti 

deformace 1000 s-1 zvyšuje skutečnou velikost deformačního zpevnění (viz příloha 2). Tyto 

dvě nepřesnosti, kdy jedna zmenšuje deformační odpor a druhá zvětšuje, působí proti sobě  

a částečně se vzájemně ruší.  

 

5.4 Svar při dynamickém zatížení 
 

 Při experimentu některé vzorky praskaly podél svaru, což je dokumentováno obrázkem 5.10 

a 5.11. Když k prasklině došlo, počátek trhliny byl na rozhraní základního a svarového kovu. 

Dále se z tohoto místa trhlina šířila pod úhlem směrem k vnější ploše vzorku.  

 Trubky, z nichž byly zhotoveny zkušební vzorky, byly podle všeho svařovány laserem, 

přičemž kvalita svarů byla vyhodnocena jako na dobré úrovni. Velikost svaru je patrná  

na obrázku 5.9, kde je vidět, že v nejširším místě je svar široký necelých 0,6 mm.   

  Problematika vzniku trhliny při dynamickém zatěžování je další zajímavou oblastí, která by 

si zasloužila hlubší zkoumání. Vzhledem k rozsahu předkládané diplomové práce a vytyčených 

cílů nebude této problematice dále věnována pozornost. Nicméně tato oblast zkoumání  

je vhodným tématem pro další diplomovou práci.  

 

 
Obr. 5.9 Řez svarem 
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Obr. 5.10 Pohled zevnitř na prasklý vzorek 

 

 
Obr. 5.11 Pohled na řez prasklým vzorkem 
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6  ZÁVĚRY 
 

 Tato diplomová práce je součástí vysokoškolského výzkumu s názvem „Stanovení 

přirozeného přetvárného odporu trubek za podmínek biaxiálního stavu napjatosti“ 

registrovaným pod číslem FSI-S-14-2394.  

 Vzorky zhotovené z korozivzdorné trubky materiálu ČSN 41 7240 byly přetvořeny  

na kuželovém tvarovém trnu pomocí energie dopadajícího beranu, který byl součástí 

padostroje. Celý proces byl snímán 3D bezkontaktním systémem ARAMIS, pro kontrolu byla 

síla navíc měřena snímačem KISTLER umístěným pod tvářecím trnem.  

 Dynamická zkouška dokázala teorii o tom, jak se deformace v jednotlivých směrech chovají, 

zejména zajímavým výsledkem je měnící se tloušťka po výšce kužele.  

 Během přetvoření vzorků došlo k podstatnému zpevnění materiálu, které je způsobeno 

zejména vznikem deformačního martenzitu, dvojčat a hustší sítě dislokací, přičemž všechny 

tyto procesy jsou podporovány rostoucí rychlostí deformace.  

 Nejvíce vypovídající výsledek, který dokazuje teorii uvedenou v této práci, je srovnání 

výpočtu síly působící na čelo trubky se silou změřenou snímačem KISTLER. Vzorec pro sílu 

byl nejdříve odvozen pro kvazistatické zatížení a posléze byla provedena jeho úprava pro 

dynamické podmínky procesu. Upravený vzorec bere v úvahu zpevnění materiálu způsobené 

samotnou deformací materiálu a také počítá s rychlostí deformace. Vypočítaná síla dle nově 

navrženého vzorce je menší oproti změřené tlakovým snímačem KISTLER o 2,5 %, což je 

technicky přijatelný výsledek a lze tedy nově navržený vztah považovat za platný.  

 Poznatkem je i to, že velký vliv na výpočet má například koeficient tření, jehož změna z 0,1 

na 0,15 způsobí nárůst síly přibližně o 7,4 %. Pro reálné výpočty je tedy nutná znalost závislosti 

koeficientu tření na materiálu, mazivu a relativní rychlosti pohybu nástrojů mezi sebou.  
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení Legenda Jednotka 

A Plocha elementu [m2] 

A´ Meziatomová vzdálenost [m] 

A0 Původní plocha elementu [m2] 

a zrychlení [m.s-2] 
B Experimentálně zjištěný parametr [MPa] 

BCC Prostorově středěná mřížka  

C Experimentálně zjištěný parametr [-] 
C0 Rychlost šíření elastické vlny [m.s-1] 

Cp Rychlost šíření plastické vlny [m.s-1] 

c Specifické teplo [J.kg-1.K-1] 
D Modul zpevnění [-] 

D0 Průměr nezdeformovaného vzorku [mm] 

dRx Diferenciál obecného poloměru kuželového rozšíření [mm] 

dt Diferenciál času [s] 
dx Diferenciál délky elementu [m] 

dα výseč elementu v meridiálním směru [°] 

dγ výseč elementu v horizontální rovině [°] 
dε diferenciál deformace [-] 

dεn diferenciál deformace v normálovém směru [-] 

dεθ diferenciál deformace v obvodovém směru [-] 
dερ diferenciál deformace v meridiálním směru [-] 

dθ výseč elementu v obvodovém směru [°] 

dρ´ diferenciál vzdálenosti od osy v horizontální rovině [mm] 

dσ diferenciál napětí [MPa] 
dσr diferenciál radiálního napětí [MPa] 

dσρ diferenciál meridiálního napětí [MPa] 

dφ diferenciál logaritmické deformace [-] 
dψ pootočení průřezu u ohybu [°] 

E modul pružnosti v tahu [GPa] 

e Eulerovo číslo [-] 

F síla [N] 
FCC plošně středěná mřížka  

f koeficient tření [-] 

g gravitační zrychlení [m.s-2] 
H výška zdeformovaného vzorku [mm] 

H0 výška nezdeformovaného vzorku [mm] 

h dopadová výška [m] 
K pevnostní koeficient [MPa] 

k kondukce [-] 

MKP metoda konečných prvků  

Mo ohybový moment [Nm] 
m exponent citlivosti na rychlost deformace [-] 

m1 hmotnost [kg] 

n exponent zpevnění materiálu [-] 
PPO přirozený přetvárný odpor [MPa] 

Q náboj [C] 

R konečný vnější poloměr na konci rozšíření kužele [mm] 
Rc vnější poloměr ohybu [mm] 

Re výrazná mez kluzu [MPa] 

Rm mez pevnosti [MPa] 



 

RN místo počátku ztenčení trubky pod t0 [mm] 
Rp0,2 smluvní mez kluzu [MPa] 

Rs střední poloměr ohybu [mm] 

Rv konečný střední poloměr rozšíření na konci kužele  [mm] 
Rx obecný poloměr kuželového rozšíření [mm] 

Rθ poloměr křivosti v obvodovém směru [mm] 

Rρ poloměr křivosti v meridiálním směru [mm] 
r střední poloměr trubky na konci ohybové části [mm] 

rm vnitřní poloměr ohybu [mm] 

rs střední poloměr nedeformované trubky [mm] 

SFE energie vrstevných chyb [mJ.m-2] 
s tloušťka vzorku [mm] 

si změna tloušťky [mm] 

s0 tloušťka nezdeformovaného vzorku [mm] 
sv konečná tloušťka [mm] 

T teplota materiálu [K] 

T0 teplota okolí [K] 

Tm teplota tavení materiálu [K] 
TRIP ocel zpevňující vznikem deformačního martenzitu  

TWIP ocel zpevňující vznikem dvojčat  

t čas [s] 
U směr pohybu vlny  

u dráha [m] 

up směr pohybu částic  
v1 rychlost nárazu impaktoru do tyče [m.s-1] 

v´ rychlost přenosu energie mezi atomy [m.s-1] 

vd dopadová rychlost beranu [m.s-1] 

ZZO zákon zachování objemu  
   

   

   
α poloviční vrcholový úhel kužele [°] 

α´BCC alfa martenzit  

β součinitel pro rovinný stav deformace [-] 
γFCC austenit  

ΔF přírůstek síly [N] 

ΔT změna teploty [K] 

∆x délka elementu [m] 

δ úhel opásání [rad] 

ε inženýrská deformace [-] 

ε̇ rychlost deformace [s-1] 
ε1, ε2, ε3 deformace v hlavních směrech [-] 

ε11, ε22, ε33 deformace ve směru pohybu střižné vlny [-] 

ε̇ad rychlost deformace adiabatického děje [s-1] 
εhcp epsilon martenzit  

εn deformace v normálovém směru [-] 

εs elastická deformace [-] 

ε̇iz rychlost deformace izotermického děje [s-1] 
εθ deformace v obvodovém směru [-] 

ερ deformace v meridiálním směru [-] 

(εθ)max maximální deformace v obvodovém směru [-] 
η účinnost [-] 

θ obvodová deformace [-] 

λ vlnová délka [m] 



 

   

ρ hustota [kg.m-3] 
ρ´ vzdálenost elementu od osy v horizontální rovině [mm] 

ρ0 původní hustota materiálu [kg.m-3] 

σ napětí [MPa] 

σ̅ lineární zpevnění [MPa] 

σ´ zpevnění na konci ohybu [MPa] 

σ´´ zpevnění na konci přetvoření [MPa] 
σ0 kvazistatická mez kluzu [MPa] 

σ1, σ2, σ3 napětí v hlavních směrech [MPa] 

σd deformační odpor [MPa] 

σdy dynamická mez kluzu [MPa] 
σef efektivní napětí [MPa] 

σJC1-2 zpevnění mezi body 1 a 2 [MPa] 

σJC2-3 zpevnění mezi body 2 a 3 [MPa] 
σk mez kluzu [MPa] 

σke extrapolovaná mez kluzu [MPa] 

σn normálové napětí [MPa] 

σps střední přirozený přetvárný odpor [MPa] 
σr radiální napětí [MPa] 

(σr)max maximální radiální napětí [MPa] 

(σ̅)stř střední hodnota lineárního zpevnění [MPa] 
σ(r)J-C zpevnění dle Johnson-Cooka v radiálním směru [MPa] 

σ(θ)J-C zpevnění dle Johnson-Cooka v obvodovém směru [MPa] 

σθ obvodové napětí [MPa] 
σρ meridiální napětí [MPa] 

σρ0 deformační ohybové napětí [MPa] 

τf smykové napětí [MPa] 

τmax maximální smykové napětí [MPa] 
φ skutečná (logaritmická) deformace [-] 

φ̇ rychlost deformace (skutečné, logaritmické) [s-1] 

φ0 původní deformace [-] 
φ1, φ2, φ3 logaritmické deformace v hlavních směrech [-] 

φ̇0 referenční rychlost deformace [s-1] 

φ̇1 rychlost deformace v obvodovém směru [s-1] 

φ̇2 rychlost deformace v radiálním směru [s-1] 
φef efektivní logaritmická deformace [-] 

φk konečná deformace [-] 

φn logaritmická deformace v normálovém směru [-] 

φ̇stř střední rychlost deformace [s-1] 

φ̇stř(1−2) střední rychlost deformace mezi body 1 a 2 [s-1] 

φ̇stř(2−3) střední rychlost deformace mezi body 2 a 3 [s-1] 

φθ logaritmická deformace v obvodovém směru [-] 
   

   

   

   
   

∂t diferenciál druhého řádu času [s] 

∂u diferenciál druhého řádu dráhy [m] 
∂x diferenciál druhého řádu délky elementu [m] 

∂σ diferenciál druhého řádu napětí [MPa] 
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Příloha 1 Změna koeficientu tření s rychlostí rel. pohybu mezi nástrojem a materiálem [13] 
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Příloha 2 Přesnost materiálových modelů při různých rychlostech deformace - 1 [22] 

 
 

 

Příloha 3 Přesnost materiálových modelů při různých rychlostech deformace - 2 [22] 

 
 

 

 



 

   

Příloha 4 Hodnoty vzorku DA3 obrázku 5.1 

φ1 [-] 0,002152 0,314961 v [mm.s-1] 8,983626 -405,297709 

0 0,003169 0,305254 0 7,517648 -400,015709 

0,000317 0,002295 0,311154 6,663661 10,483756 -312,852249 

0,00058 0,002666 0,316722 15,541978 11,960678 -240,779807 

0,001129 0,002868 0,304802 10,224658 10,686006 -190,456988 

0,000944 0,002836 0,302129 5,43825 11,542375 -125,574687 

0,000977 0,002712 0,307808 12,071807 6,137356 -99,885139 

0,000953 0,002735 0,310533 12,151268 5,465757 -119,504473 

0,001004 0,002425 0,30709 9,399771 220,995661 -142,29496 

0,001313 0,005632 0,306299 6,441574 2232,691791 -244,447382 

0,000997 0,006396 0,300998 8,156093 4106,980291 -362,376328 

0,001222 0,009384 0,307099 12,737578 4208,260598 -441,521528 

0,001383 0,008093 0,30607 11,733924 4181,807737 -482,796779 

0,001736 0,019968 0,303988 5,708509 4042,930396 -450,974743 

0,000975 0,035253 0,307263 8,022881 3851,786389 -458,628536 

0,00142 0,041318 0,304922 11,274777 3656,960818 -440,176135 

0,001533 0,067254 0,3008 9,23275 3519,422657 -421,074498 

0,001707 0,086331 0,306847 14,105511 3388,583909 -431,484755 

0,001592 0,112731 0,302904 8,045347 3206,846525 -401,863705 

0,001415 0,141611 0,300165 8,954462 3053,38314 -380,623017 

0,000977 0,163588 0,308274 13,423748 2952,384091 -380,468328 

0,001421 0,188535 0,308448 13,034142 2826,582843 -392,652712 

0,001501 0,210303 0,303689 8,350625 2668,309567 -386,613612 

0,001082 0,233012 0,304239 8,829614 2540,951249 -366,376902 

0,00144 0,252877 0,310484 12,016491 2433,570404 -382,492606 

0,000977 0,272748 0,30749 9,045058 2294,748075 -371,096148 

0,001305 0,293831 0,302851 9,97428 2158,327841 -322,069111 

0,001754 0,3063 0,30527 11,939977 2158,275156 -347,332916 

0,001708 0,318498 0,309465 14,424551 2499,383044 -371,473284 

0,002534 0,315238 0,306505 8,054977 2638,609643 -320,369263 

0,00236 0,314834 0,302669 7,858109 2255,976492 -300,826005 

0,001722 0,317146 0,305114 9,848022 1546,113032 -334,472605 

0,001884 0,315079 0,307382 11,196351 947,003539 -324,811682 

0,002165 0,315409 0,304582 12,929049 505,301443 -294,426308 

0,00227 0,312645 0,298745 13,258064 40,951426 -286,41932 

0,002127 0,312619 0,301853 13,337696 -165,94723 -319,214015 

0,001922 0,313238 0,304295 8,019195 -292,749851 -314,260092 

0,002349 0,314594 0,301376 6,176042 -435,662193 -272,40372 

0,002561 0,314458 0,296626 8,272884 -578,022733 -276,083047 

0,002785 0,315939 0,300982 12,156981 -616,108018 -293,716115 

0,002706 0,314003 0,30514 8,285627 -626,152122 -291,271006 

0,002161 0,31422 0,307066 9,167177 -552,470305 -259,802413 

0,002384 0,313482 0,303412 10,634375 -541,073197 -253,875033 

0,002478 0,3152  10,956104 -645,597219  

0,002943 0,302384  13,564049 -471,205537  

0,00211 0,305902  12,31056 -460,49321  

0,002784 0,313598  12,456378 -419,177585  

 

 

 



 

 

Příloha 5 Hodnoty vzorku DA4 obrázku 5.1 

φ1 [-] 0,007104 0,364644 v [mm.s-1] -2,104892 -489,741654 

0 0,00658 0,360488 0 -0,65452 -565,065131 

0,000007 0,006237 0,358689 -5,629964 -5,433741 -468,439625 

-0,000027 0,006956 0,356647 -6,247561 -3,757987 -445,095069 

-0,000221 0,007013 0,361913 -1,757131 -0,041656 -297,515275 

-0,00001 0,006894 0,359326 -1,729421 -0,462681 -88,061401 

0,00028 0,007194 0,358174 -4,382581 -0,771478 -14,696082 

0,000643 0,00834 0,358498 -10,512497 -2,189925 29,945534 

0,00035 0,007111 0,35913 -3,645734 -2,788732 55,303321 

0,000041 0,007229 0,358558 0,564127 -0,051044 36,891544 

0,000182 0,00773 0,356496 -6,555903 0,036454 11,802614 

0,000546 0,007689 0,35689 -4,271219 -1,263279 30,422406 

0,000279 0,008221 0,357551 -2,168706 -1,779474 32,655805 

-0,000009 0,007321 0,359811 -5,231497 -0,539028 74,806618 

0,000477 0,008176 0,360728 -7,992348 -0,39596 150,757805 

0,000776 0,007896 0,360421 -5,135066 347,697693 172,558691 

0,000464 0,009236 0,358571 -2,004265 2231,717148 161,177275 

0,000515 0,005597 0,356994 -1,515705 3760,233135 108,782979 

0,001005 0,015137 0,356589 -6,343455 3781,532209 58,861113 

0,001252 0,02239 0,357257 -6,033249 3760,252064 -26,904142 

0,000475 0,030222 0,358642 -1,621172 3665,038648 -155,682723 

0,001091 0,031129 0,357336 -5,646713 3553,996771 -232,700963 

0,001871 0,040408 0,356386 -6,174256 3471,046514 -251,984935 

0,001792 0,048271 0,353928 -2,915862 3363,803586 -223,691782 

0,001498 0,065628 0,35331 -2,518637 3131,763425 -194,39113 

0,00132 0,089288 0,353573 -2,899222 2996,37234 -175,065539 

0,001802 0,116426 0,353533 -2,615649 2870,836485 -143,452065 

0,00201 0,139738 0,353585 -5,315329 2707,797108 -134,105015 

0,002134 0,160877 0,352611 -4,615571 2589,614328 -138,475711 

0,002277 0,184072 0,350927 -1,519594 2491,068428 -130,199509 

0,002818 0,202183 0,351073 -0,42316 2398,358038 -127,970634 

0,002774 0,225846 0,35084 -5,792694 2249,969207 -126,500954 

0,003138 0,241957 0,351075 -6,220084 2182,050281 -120,325432 

0,003902 0,256744 0,351048 -3,684605 2047,192055 -130,000569 

0,003128 0,273655 0,350608 0,789288 1884,365418 -131,604716 

0,003338 0,28953 0,350662 -1,95617 1842,455428 -107,565788 

0,003705 0,304785 0,349621 -7,028696 1704,674328 -97,627808 

0,004127 0,315386 0,3498 -0,999219 1600,033417 -90,235862 

0,003814 0,329181 0,350522 -2,557757 1527,931308 -76,540169 

0,003813 0,335588 0,350398 -7,483757 1388,283251 -78,784209 

0,004184 0,348836 0,350127 -4,195459 1284,969513 -81,756951 

0,00501 0,363407 0,34934 -1,672168 1127,413248 -83,503386 

0,005371 0,368316 0,349167 -4,40036 840,609432 -74,597541 

0,005826 0,369412 0,348217 -3,332838 505,004953 -71,064498 

0,005639 0,370748 0,348918 -0,522049 244,015394 -73,70197 

0,005895 0,366138 0,348914 -1,832811 137,687008 -83,042638 

0,006023 0,364456 0,348722 -4,31582 9,513261 -79,204905 

0,006084 0,363374 0,349255 -2,05987 -157,947705 -70,091396 

0,005654 0,362648 0,349124 -0,81115 -307,918196 -75,182016 

0,005878 0,365548 0,349366 -1,23093 -443,658442 -72,015241 



 

   

0,006082 0,365779  -5,467339 -410,882767  

 

Příloha 6 Hodnoty vzorku DA6 obrázku 5.1 

φ1 [-] 0,105342 0,308623 v [mm.s-1] 2201,733 38,37076 

0 0,124007 0,310042 0 2096,016 37,84083 

-0,000064 0,144833 0,310136 -2,43897 2011,447 33,11295 

-0,000053 0,158617 0,309625 -2,5252 1925,751 28,87903 

0,000028 0,173005 0,308502 -2,05791 1823,151 18,29133 

0,000045 0,190846 0,306841 -2,03956 1767,91 6,107908 

0,000054 0,203493 0,306147 1,583145 1655,466 -7,85243 

-0,00012 0,2021 0,30626 -1,65081 1549,852 -22,1972 

0,000027 0,22574 0,304957 -2,36633 1492,104 -32,4573 

0,000091 0,241395 0,306647 -1,39977 1377,506 -40,91 

-0,000079 0,246502 0,307943 -3,23217 1272,902 -37,4327 

-0,000061 0,249594 0,309704 -1,35258 1212,499 -35,9221 

0,000099 0,271399 0,308686 -0,85001 1136,089 -29,2455 

-0,000194 0,280024 0,309936 -0,26813 1026,023 -11,6813 

0,000145 0,278338 0,310056 -3,93717 905,1903 2,23561 

-0,000024 0,271296 0,311573 -2,1497 823,9401 18,966 

0,000398 0,284751 0,309961 1,189802 744,646 30,10762 

0 0,290601 0,311095 -1,34046 662,8882 31,33666 

0,000062 0,304267 0,306603 1,467261 582,2043 29,70823 

0,000032 0,307452 0,306425 -3,57324 495,9378 20,26773 

-0,000163 0,317906 0,307525 -4,12737 415,3403 11,07687 

-0,000197 0,304984 0,306924 1,778665 310,0145 -1,53124 

-0,00037 0,298716 0,306434 -1,54822 217,4456 -12,3765 

-0,000084 0,298797 0,306397 -2,73311 142,4303 -20,8784 

-0,000121 0,29827 0,308274 -1,72793 72,8346 -23,9192 

0,000245 0,298491 0,308288 -1,34807 21,29238 -25,0962 

0,000138 0,300098 0,30863 -1,92908 -9,67101 -30,8458 

0,000114 0,298889 0,309015 557,8245 -57,7118 -26,0558 

-0,00078 0,299566 0,308186 2035,323 -135,396 -19,7677 

-0,001173 0,298737  2864,448 -193,737  

0,006867 0,301517  2871,341 -236,715  

0,007243 0,306126  2964,33 -285,426  

0,009048 0,309109  2926,292 -324,817  

0,010004 0,308957  2849,538 -342,071  

0,009203 0,310276  2793,39 -315,44  

0,024569 0,318856  2717,262 -157,395  

0,03606 0,317655  2648,592 29,61528  

0,045359 0,317672  2582,594 19,35542  

0,048344 0,309387  2468,428 -9,21915  

0,061873 0,308539  2385,367 21,45339  

0,094046 0,309898  2299,357 27,36682  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 7 Hodnoty vzorku DA4 k obrázku 5.3 

φ1 [-] h [mm] φ2 [-] h [mm] φ3 [-] h [mm] 
0,381734 1,035 -0,21457 1,035 0,16716 1,035 

0,352007 2,835 -0,22479 2,835 0,127214 2,835 

0,312004 4,675 -0,2204 4,675 0,091606 4,675 

0,262582 6,854 -0,20133 6,854 0,061252 6,854 

0,21375 8,991 -0,17792 8,991 0,035832 8,991 

0,167796 10,981 -0,15939 10,981 0,008406 10,981 

0,121426 12,935 -0,15028 12,935 -0,02886 12,935 

0,062198 15,197 -0,12931 15,197 -0,06711 15,197 

 

Příloha 8 Hodnoty k obrázku 5.4 

φ1 [-] φ2 [-] φ3 [-] φef [-] σθ [MPa] σr [MPa] σef [MPa] Rx [mm] 
0,000934 -0,00106 0,000124 0,001157 195,3721 -238,285 376,1702 13,05376 

0,000838 -0,00099 0,000155 0,001068 214,591 -242,283 395,9068 13,05592 

0,0007 -0,00449 0,003794 0,004836 237,273 -264,346 434,6256 13,06865 

0,002487 -0,00557 0,003081 0,005579 242,1705 -298,79 469,34 13,12248 

0,009243 -0,00884 -0,0004 0,010449 272,3594 -320,554 514,043 13,17954 

0,00617 -0,03343 0,027264 0,035583 296,4782 -377,071 584,7013 13,27453 

0,012679 -0,0606 0,047918 0,063921 325,2271 -376,876 608,587 13,31443 

0,028312 -0,07919 0,050874 0,08025 387,278 -388,433 671,7855 13,49537 

0,038381 -0,06785 0,029468 0,068044 432,5114 -382,464 706,2332 13,77008 

0,074767 -0,08676 0,011992 0,094025 508,8771 -374,349 767,8477 14,07203 

0,103849 -0,09015 -0,0137 0,112841 570,4187 -357,602 810,7031 14,43549 

0,127443 -0,10162 -0,02582 0,134747 624,2084 -333,396 841,9604 14,80387 

0,149503 -0,108 -0,0415 0,154354 674,9004 -307,986 870,7501 15,15988 

0,169626 -0,11253 -0,0571 0,172618 727,6637 -298,859 914,4833 15,52141 

0,189495 -0,1154 -0,07409 0,19099 778,6373 -285,401 953,9146 15,90838 

0,212325 -0,12566 -0,08666 0,213516 822,3944 -270,25 985,7075 16,2361 

0,231353 -0,13858 -0,09277 0,23286 864,7805 -253,276 1015,393 16,56704 

0,248443 -0,14922 -0,09922 0,250115 906,3176 -239,159 1046,596 16,85989 

0,264924 -0,15925 -0,10568 0,266723 944,1579 -218,148 1070,041 17,20367 

0,282691 -0,17026 -0,11243 0,284656 981,3621 -201,965 1096,386 17,50763 

0,295423 -0,17647 -0,11896 0,297283 1010,729 -188,646 1117,063 17,73295 

0,310715 -0,18703 -0,12369 0,31286 1029,111 -175,852 1127,37 17,97625 

0,322972 -0,19221 -0,13076 0,324915 1061,025 -158,125 1148,282 18,26109 

0,33162 -0,20272 -0,1289 0,334348 1088,756 -139,26 1164,647 18,49212 

0,34323 -0,20674 -0,13649 0,345618 1094,736 -130,885 1165,703 18,69881 

0,352453 -0,20968 -0,14278 0,354563 1124,215 -122,94 1190,456 18,87477 

0,358064 -0,21753 -0,14054 0,360813 1139,613 -110,585 1198,737 19,04522 

0,369126 -0,22501 -0,14411 0,372069 1105,262 -92,3108 1154,189 19,20634 

0,374033 -0,22769 -0,14634 0,37697 1055,619 -81,3703 1098,566 19,34392 

0,375876 -0,22746 -0,14842 0,378636 1073,11 -85,2937 1118,199 19,39165 

0,376689 -0,22706 -0,14963 0,379332 1013,225 -80,1815 1055,602 19,39211 

0,379062 -0,23158 -0,14748 0,382159 1049,602 -87,4806 1095,964 19,37992 

 

Příloha 9 – Hodnoty φ̇1 k obrázku 5.5 a) 

DA3  DA4  DA6  t [s]  

0,00000 -10,31834 0,00000 81,06457 0,00000 5,80366 0,00025 0,01900 

0,04961 -4,30631 -0,58304 81,77549 -0,02723 -2,79324 0,00050 0,01925 

-1,34454 -10,53589 0,04400 82,10057 -0,88491 -3,80116 0,00075 0,01950 



 

   

-2,71737 3,41410 0,13677 84,66220 -2,08361 -1,62451 0,00100 0,01975 

-1,63908 15,30177 -0,70766 76,69691 -0,83671 -2,34191 0,00125 0,02000 

-1,00680 -9,81569 -0,20663 65,98556 -0,53714 1,82099 0,00150 0,02025 

-0,67628 6,34426 -0,52200 60,56306 -0,81690 3,43151 0,00175 0,02050 

-1,48187 2,10524 -0,41483 56,71060 -1,14720 0,58360 0,00200 0,02075 

-1,64454 -26,16316 -0,36354 58,07698 -1,68432 0,40914 0,00225 0,02100 

-0,83088 -5,93900 -0,61230 53,46835 -0,33175 2,14310 0,00250 0,02125 

-0,88592 18,46284 -0,36812 42,01013 -0,19752 -1,77001 0,00275 0,02150 

-2,68545 3,19499 -0,07404 40,38441 -0,63141 -3,89032 0,00300 0,02175 

-2,53449 -22,79603 -0,78488 40,29042 -0,11046 -3,40210 0,00325 0,02200 

-1,13247 -1,79499 -0,61635 38,05304 -1,21469 -6,46822 0,00350 0,02225 

-0,89983 15,88565 -0,18858 35,86608 -2,32052 -20,3667 0,00375 0,02250 

-1,08771 3,44277 -0,75507 26,99197 -0,44254 -4,41139 0,00400 0,02275 

-2,09254 -8,02946 -0,05373 9,68141 0,07422 -10,4992 0,00425 0,02300 

-2,94041 1,66655 0,12214 2,82753 -1,70225 -21,7354 0,00450 0,02325 

-1,37604 0,14866 -0,61185 3,71278 -1,82724 3,42704 0,00475 0,02350 

-0,24318 -20,25306 -0,29408 4,27968 -0,56343 0,85307 0,00500 0,02375 

-2,62231 6,51968 -0,37235 1,06168 -0,42432 -2,32534 0,00525 0,02400 

-1,99388 14,10389 -0,67515 -8,02368 -1,66989 0,15135 0,00550 0,02425 

-1,93263 -22,14098 -0,60022 -7,00456 -0,97582 13,09998 0,00575 0,02450 

-1,49972 -16,71493 -0,44334 -4,16785 0,74707 11,95045 0,00600 0,02475 

0,02481 9,73690 0,16071 -3,83764 0,39865 11,32245 0,00625 0,02500 

-0,83318 8,75646 -0,06153 1,76704 12,89713 11,47581 0,00650 0,02525 

0,06617 -4,08459 0,06465 -1,07866 13,59193 -1,53129 0,00675 0,02550 

-0,56450 -24,69897 -0,28898 -9,00364 4,63391 -3,04465 0,00700 0,02575 

-4,00537 9,00787 -0,56133 -3,21984 -16,29858 -25,9556 0,00725 0,02600 

-2,54618 19,97799 -0,27243 0,35447 -19,58286 -25,0699 0,00750 0,02625 

-0,28631 -13,75103 -0,56585 -2,26527 -4,67896 -3,85397 0,00775 0,02650 

-0,94639 4,78620 -0,63002 -1,09261 17,47428 -3,02558 0,00800 0,02675 

-1,26378 1,69963 -0,79300 -1,06036 58,43632 -2,29244 0,00825 0,02700 

-2,36536 -26,00038 -0,40795 1,05828 5,27106 -3,59170 0,00850 0,02725 

-1,47916 3,74341 0,41348 1,33491 -28,03249  0,00875 0,02750 

-0,12645 10,95802 0,34358 -0,93287 54,35962  0,00900 0,02775 

-0,30144 -8,04555 -0,84232 -1,27798 142,63161  0,00925 0,02800 

-1,96401 7,41107 -0,70420 -0,74059 109,04576  0,00950 0,02825 

-3,66694 10,88065 0,04288 0,02736 42,98503  0,00975 0,02850 

-2,51826 -12,97694 -0,34318 0,21088 60,18951  0,01000 0,02875 

-0,21471 -22,33124 -1,06797 -1,83379 61,95016  0,01025 0,02900 

-0,15867 -0,35256 -0,34997 -1,38742 65,31013  0,01050 0,02925 

-2,76646 -3,69721 0,41314 1,08934 58,92722  0,01075 0,02950 

-2,17471 -31,88127 -0,59119 -2,74491 51,19796  0,01100 0,02975 

-2,16122 -7,43073 -0,76357 -1,90449 54,68814  0,01125 0,03000 

-1,01960 20,93023 -0,04113 2,40398 45,93189  0,01150 0,03025 

-1,50111 -6,08021 0,07155 0,65381 40,83030  0,01175 0,03050 

-2,16029 -24,18238 -0,80527 -0,19562 37,08376  0,01200 0,03075 

-0,59139 5,99844 -0,62038 3,27826 28,55353  0,01225 0,03100 

-1,73900 16,59614 -0,26794 4,87870 26,22317  0,01250 0,03125 

-1,97583 -12,97825 -0,40807 0,12476 29,62659  0,01275 0,03150 

-1,03267 -10,24234 -0,76130 -2,39551 26,39858  0,01300 0,03175 

-1,38854 22,63433 -0,04661 -1,17332 35,14047  0,01325 0,03200 

-2,28363 21,60335 -0,31986 -3,98058 36,17771  0,01350 0,03225 



 

-0,04469 -5,29700 -1,13319 -5,05614 21,69408  0,01375 0,03250 

9,43989 -7,28088 0,25572 -1,44434 22,34597  0,01400 0,03275 

8,12381 9,23729 0,05350 2,35653 20,21999  0,01425 0,03300 

26,21942 16,15906 -1,54642 4,86309 14,68892  0,01450 0,03325 

56,20752 3,37792 -0,82074 4,52781 10,62043  0,01475 0,03350 

75,70850 -7,90709 0,26873 3,33852 3,46257  0,01500 0,03375 

68,31885 -10,43993 0,73896 -0,55814 10,64850  0,01525 0,03400 

73,23024  0,15165 -4,51755 5,28051  0,01550 0,03425 

102,70477  -1,03326 -3,76707 -4,60576  0,01575 0,03450 

111,14061  -1,06706 -0,65923 -2,64757  0,01600 0,03475 

102,64525  2,56802 -0,49388 1,00584  0,01625 0,03500 

88,79566  4,82968 -1,76304 -0,39022  0,01650 0,03525 

87,84136  20,02887 -2,54786 -3,09138  0,01675 0,03550 

85,83936  -3,65106 -2,31850 -3,17459  0,01700 0,03575 

81,34428  3,53281 -0,14216 -4,94103  0,01725 0,03600 

75,26937  42,59877 -1,32423 -12,65435  0,01750 0,03625 

68,53068  -1,03041 -2,31767 -11,51853  0,01775 0,03650 

61,69606  86,08901 -0,36901 -3,88347  0,01800 0,03675 

55,58056  149,00086 -0,24837 0,34399  0,01825 0,03700 

20,53052  80,27730 0,97209 -5,66016  0,01850 0,03725 

-4,68349  73,46128 2,57433 -3,94158  0,01875 0,03750 

 

Příloha 10 – Hodnoty φ̇2 k obrázku 5.5 b) 

DA3  DA4  DA6  t [s]  

0,00000 -2,33628 0,00000 -28,1638 0,00000 -1,24074 0,00025 0,01900 

1,28777 -2,16063 0,22340 -10,7812 -7,71360 -1,93972 0,00050 0,01925 

-0,95971 13,07656 1,18505 -14,4785 -0,39851 0,97113 0,00075 0,01950 

0,49334 5,50441 0,55508 -36,5170 6,92200 -1,12272 0,00100 0,01975 

1,07033 1,36076 0,06329 -38,5336 0,18672 -3,22379 0,00125 0,02000 

-2,14914 -1,24331 0,73286 -35,8412 -0,24282 -1,39360 0,00150 0,02025 

-0,31030 -1,80503 0,59219 -40,0568 -0,74807 0,05292 0,00175 0,02050 

1,71758 2,50028 0,68426 -37,0924 -0,50321 -1,85419 0,00200 0,02075 

0,92665 5,64872 0,48259 -33,7536 0,01062 -1,87678 0,00225 0,02100 

-1,06220 -1,04739 0,50174 -31,5361 1,19569 -0,15421 0,00250 0,02125 

-0,70352 -9,53643 0,25259 -29,7816 0,56803 -0,43989 0,00275 0,02150 

1,24483 0,36974 0,28562 -21,9348 -5,86575 -0,61278 0,00300 0,02175 

0,37981 11,13041 0,71309 -16,7039 0,19505 1,24033 0,00325 0,02200 

0,15265 -2,16814 0,19150 -25,2306 5,75605 2,04213 0,00350 0,02225 

0,48687 -16,77032 0,41159 -26,5073 -0,24346 -10,5801 0,00375 0,02250 

0,93797 -3,69723 0,46084 -18,5509 -5,26611 1,54685 0,00400 0,02275 

0,41268 10,31940 0,65760 -5,55767 0,56991 0,17439 0,00425 0,02300 

-0,39459 -0,79699 0,55217 3,98077 5,27161 -12,8214 0,00450 0,02325 

-0,15475 2,87728 -0,07805 -6,61974 -0,48027 3,90451 0,00475 0,02350 

0,54578 1,30077 0,33625 -6,41971 -0,30570 4,08935 0,00500 0,02375 

0,19490 -4,33897 0,66451 5,27252 0,30733 0,20241 0,00525 0,02400 

0,15751 0,74483 0,70856 1,15259 -0,20668 -1,58368 0,00550 0,02425 

-0,51731 1,53126 0,70419 1,45162 -0,84088 7,30743 0,00575 0,02450 

0,66766 1,71165 0,69104 0,76832 0,46281 9,49733 0,00600 0,02475 

0,68921 -3,93679 0,15444 3,38317 0,92998 2,49674 0,00625 0,02500 

-0,40500 -2,56320 0,54467 5,97124 -31,33342 1,74900 0,00650 0,02525 

0,40266 2,96779 0,79604 -0,62444 -28,43647 1,74998 0,00675 0,02550 



 

   

0,73131 2,72213 0,26655 -3,22430 -16,21590 2,04967 0,00700 0,02575 

0,05373 1,94086 0,20239 4,59070 -24,70191 -10,8043 0,00725 0,02600 

-0,65394 2,65477 0,50824 4,20646 -26,30309 -9,58161 0,00750 0,02625 

-0,72969 0,57803 0,38295 -2,80671 -70,11753 2,83905 0,00775 0,02650 

0,78824 0,70591 0,12549 -0,09050 -89,07418 1,11171 0,00800 0,02675 

1,50214 2,30653 0,36287 2,60226 -31,37534 -1,46110 0,00825 0,02700 

-0,99480 2,36548 0,51338 3,93547 -13,95684 -2,65576 0,00850 0,02725 

-0,72500 -2,64563 -0,06938 2,17800 -2,52013  0,00875 0,02750 

-0,04979 -1,25625 -0,15666 1,31924 19,51460  0,00900 0,02775 

-0,55866 0,93056 0,23688 1,99042 -13,54144  0,00925 0,02800 

0,49220 -7,07855 0,51352 1,71430 -1,57162  0,00950 0,02825 

0,17173 -6,01395 0,87233 1,30529 -9,15512  0,00975 0,02850 

1,26425 0,52191 0,35426 -0,13401 5,86583  0,01000 0,02875 

0,24862 -0,55917 -0,01059 1,51513 -26,46339  0,01025 0,02900 

-2,19644 0,50442 0,77983 4,37833 -61,57742  0,01050 0,02925 

-0,21934 3,47124 0,85631 2,01247 -25,12650  0,01075 0,02950 

0,79958 6,02178 0,37917 -3,63364 -30,40666  0,01100 0,02975 

0,22493 -1,81894 0,49984 0,16786 -24,44629  0,01125 0,03000 

-0,11235 -2,59580 0,58716 2,67364 -27,69233  0,01150 0,03025 

-0,31486 2,70422 0,18133 -0,23206 -39,07169  0,01175 0,03050 

-0,18595 2,00815 0,38022 -3,35525 -37,93914  0,01200 0,03075 

-0,47490 -1,23199 0,42128 -4,13590 -27,73501  0,01225 0,03100 

0,20430 0,37141 0,50533 2,81383 -21,89673  0,01250 0,03125 

1,64471 3,24596 1,19031 6,73793 -10,17423  0,01275 0,03150 

0,42672 -0,24353 0,73893 4,58385 -12,29687  0,01300 0,03175 

-1,12005 -1,78696 -0,27049 0,79222 -24,62150  0,01325 0,03200 

-0,03085 1,89654 0,00827 -4,77617 -18,09631  0,01350 0,03225 

-5,42643 1,35712 0,81681 -5,18407 -8,16638  0,01375 0,03250 

-32,29442 -3,04069 0,36729 -1,28125 -13,02512  0,01400 0,03275 

-71,28238 -2,53777 0,02622 -1,33215 -10,37849  0,01425 0,03300 

-85,02971 -0,34119 0,32190 -0,16745 -10,35086  0,01450 0,03325 

-77,57981 0,03643 0,30190 3,68701 -4,47042  0,01475 0,03350 

-49,28005 -1,76890 0,00592 4,77741 -3,96727  0,01500 0,03375 

-28,18814 0,24931 0,76445 1,69681 -14,83814  0,01525 0,03400 

-30,17199  0,81382 1,06872 -5,57570  0,01550 0,03425 

-34,60408  0,59271 2,69134 -0,82446  0,01575 0,03450 

-36,06305  0,74585 2,80230 0,02428  0,01600 0,03475 

-27,69074  -4,22101 -0,22294 -0,36548  0,01625 0,03500 

-38,64567  -3,76839 -2,19302 0,56516  0,01650 0,03525 

-38,48367  -1,48616 -1,21947 -0,12202  0,01675 0,03550 

-50,26160  -40,24899 -0,02198 -1,00495  0,01700 0,03575 

-60,05900  -89,02209 1,11986 1,98637  0,01725 0,03600 

-19,00678  -95,19607 -0,71200 4,94646  0,01750 0,03625 

-15,99582  -30,57384 -2,82751 6,12228  0,01775 0,03650 

-38,29991  -11,59448 -1,66394 -0,40169  0,01800 0,03675 

-36,96393  -42,00508 -2,05584 -7,99252  0,01825 0,03700 

-17,89047  -42,01198 -1,10032 2,32654  0,01850 0,03725 

8,28053  -41,85216 1,82400 8,66129  0,01875 0,03750 

 

 

 



 

Příloha 11 – Hodnoty φ̇3 k obrázku 5.5 c) 

DA3 11,14069 DA4 -52,90079 DA6 4,73301 t [s] 0,01900 

-1,51397 4,95297 0,00000 -70,99430 7,74083 2,83007 0,00025 0,01925 

-2,85135 -4,05474 0,35963 -67,62210 1,28342 2,74721 0,00050 0,01950 

0,79028 -10,43251 -1,22904 -48,14523 -4,83839 5,56564 0,00075 0,01975 

0,71006 -18,17641 -0,69184 -38,16329 0,64999 -0,42740 0,00100 0,02000 

-0,94523 9,54500 0,64437 -30,14442 0,77996 -3,48440 0,00125 0,02025 

1,64197 -6,05321 -0,52623 -20,50631 1,56497 1,27062 0,00150 0,02050 

-0,52739 -6,11952 -0,07019 -19,61814 1,65041 1,46761 0,00175 0,02075 

-1,74968 19,00044 -0,26943 -24,32334 1,67371 -1,98893 0,00200 0,02100 

-0,79609 5,47251 -0,11904 -21,93218 -0,86394 2,20996 0,00225 0,02125 

0,37910 -10,44035 0,11056 -12,22852 -0,37051 4,50311 0,00250 0,02150 

0,07547 -5,07870 0,11553 -18,44975 6,49717 2,16174 0,00275 0,02175 

-0,07335 10,15167 -0,21158 -23,58650 -0,08459 4,42603 0,00300 0,02200 

0,64071 2,44913 0,07179 -12,82232 -4,54136 30,94686 0,00325 0,02225 

-0,53415 -0,62938 0,42485 -9,35881 2,56399 2,86457 0,00350 0,02250 

-1,10101 -1,25945 -0,22301 -8,44099 5,70865 10,32476 0,00375 0,02275 

-1,36423 -3,80382 0,29423 -4,12364 -0,64414 34,55677 0,00400 0,02300 

0,16589 -2,38356 -0,60387 -6,80836 -3,56936 -7,33154 0,00425 0,02325 

1,82103 -4,53991 -0,67430 2,90687 2,30751 -4,94249 0,00450 0,02350 

0,01682 17,43837 0,68990 2,13997 0,86913 2,12295 0,00475 0,02375 

-1,81658 -3,69474 -0,04217 -6,33414 0,11699 1,43237 0,00500 0,02400 

0,91344 -16,36277 -0,29216 6,87118 1,87656 -20,40744 0,00525 0,02425 

0,32240 19,09579 -0,03341 5,55299 1,81671 -21,44781 0,00550 0,02450 

0,93596 13,48934 -0,10396 3,39957 -1,20987 -13,81918 0,00575 0,02475 

-0,68191 -7,31410 -0,24770 0,45438 -1,32863 -13,22481 0,00600 0,02500 

-2,22799 -7,70724 -0,31516 -7,73825 18,43629 -0,21865 0,00625 0,02525 

-0,27579 -0,39721 -0,48314 1,70310 14,84454 0,99507 0,00650 0,02550 

-1,98280 20,46286 -0,86069 12,22779 11,58200 36,75988 0,00675 0,02575 

-1,68078 -12,46268 0,02243 -1,37086 41,00049 34,65137 0,00700 0,02600 

2,43767 -24,14672 0,35894 -4,56084 45,88595 1,01484 0,00725 0,02625 

1,68615 11,65906 -0,23581 5,07201 74,79649 1,91387 0,00750 0,02650 

-0,49798 -7,00605 0,18290 1,18314 71,59991 3,75353 0,00775 0,02675 

-1,35582 -5,52011 0,50454 -1,54196 -27,06097 6,24752 0,00800 0,02700 

-1,75234 22,12088 0,43013 -4,99381 8,68577  0,00825 0,02725 

1,84619 -2,61179 -0,10544 -3,51284 30,55261  0,00850 0,02750 

0,69019 -11,21570 -0,34410 -0,38631 -73,87419  0,00875 0,02775 

-1,33773 5,60105 -0,18692 -0,71241 -129,0901  0,00900 0,02800 

-0,65387 -1,84655 0,60545 -0,97375 -107,4742  0,00925 0,02825 

-0,04217 -6,38071 0,19068 -1,33277 -33,82994  0,00950 0,02850 

1,98123 10,94109 -0,91521 -0,07685 -66,05534  0,00975 0,02875 

-0,25996 21,37645 -0,01107 0,31875 -35,48676  0,01000 0,02900 

-1,54788 -1,66586 1,07856 -2,99095 -3,73271  0,01025 0,02925 

0,84113 -1,28803 -0,42987 -3,10178 -33,80072  0,01050 0,02950 

1,47183 24,34555 -1,26945 6,37852 -20,79132  0,01075 0,02975 

-0,13884 7,73561 0,21202 1,73660 -30,24186  0,01100 0,03000 

0,42232 -19,84841 0,26374 -5,07768 -18,23956  0,01125 0,03025 

-0,38202 1,86212 -0,54603 -0,42178 -1,75864  0,01150 0,03050 

0,30199 20,66028 -0,25288 3,55087 0,85538  0,01175 0,03075 

0,83227 -6,28039 0,42505 0,85770 -0,81849  0,01200 0,03100 

-0,44769 -18,48160 0,19910 -7,69250 -4,32641  0,01225 0,03125 

0,02072 8,21820 -0,23739 -6,86271 -19,45234  0,01250 0,03150 



 

   

-1,18285 8,97193 -0,78224 -2,18825 -14,10176  0,01275 0,03175 

-0,90802 -22,36131 0,02237 0,38104 -10,51900  0,01300 0,03200 

0,99462 -25,01382 0,31711 8,75668 -18,08132  0,01325 0,03225 

0,80050 2,42592 0,31159 10,24027 -13,52769  0,01350 0,03250 

3,95714 8,80760 0,31638 2,72559 -9,32084  0,01375 0,03275 

21,34056 -8,21354 -0,62301 -1,02435 -9,84150  0,01400 0,03300 

61,64459 -17,33184 -0,07972 -4,69561 -4,33813  0,01425 0,03325 

57,29630 -4,92832 1,22452 -8,21494 -6,14998  0,01450 0,03350 

19,85832 8,16190 0,51885 -8,11590 0,50475  0,01475 0,03375 

-27,94240 8,67659 -0,27465 -1,13855 4,18961  0,01500 0,03400 

-41,64469  -1,50341 3,44877 0,29515  0,01525 0,03425 

-44,57224  -0,96547 1,07567 5,43019  0,01550 0,03450 

-69,61464  0,44055 -2,14310 2,62338  0,01575 0,03475 

-76,59151  0,32122 0,71688 -0,64032  0,01600 0,03500 

-76,46854  1,65299 3,95604 -0,17493  0,01625 0,03525 

-51,66403  -1,06129 3,76733 3,21339  0,01650 0,03550 

-50,87163  -18,54271 2,34054 4,17943  0,01675 0,03575 

-37,09173  43,90004 -0,97777 2,95465  0,01700 0,03600 

-22,79925  85,48930 2,03620 7,70794  0,01725 0,03625 

-57,77653  52,59730 5,14518 5,39628  0,01750 0,03650 

-54,04882  31,60424 2,03295 4,28517  0,01775 0,03675 

-24,91015  -74,49454 2,30430 7,64857  0,01800 0,03700 

-20,13065  -106,9958 0,12826 3,33355  0,01825 0,03725 

-4,15404  -38,26528 -4,39845 -4,71975  0,01850 0,03750 

-5,11098  -31,60913  -4,56289  0,01875  

 

Příloha 12 – Závislost F = f(t), obrázek 5.6 a) 

t [s] 0,01175 0,02325 F [N] 0 -1092,53 

0,00025 0,012 0,0235 0 -15,2588 2395,63 

0,0005 0,01225 0,02375 0 0 -2600,1 

0,00075 0,0125 0,024 -36,6211 -3,05176 1434,326 

0,001 0,01275 0,02425 6,103516 -21,3623 1000,977 

0,00125 0,013 0,0245 -12,207 0 900,2686 

0,0015 0,01325 0,02475 -6,10352 -3,05176 2456,665 

0,00175 0,0135 0,025 -15,2588 -9,15527 33,56934 

0,002 0,01375 0,02525 0 -6,10352 -601,196 

0,00225 0,014 0,0255 -12,207 -3,05176 820,9229 

0,0025 0,01425 0,02575 -6,10352 4208,374 1144,409 

0,00275 0,0145 0,026 -21,3623 6695,557 -1824,95 

0,003 0,01475 0,02625 0 6433,105 149,5361 

0,00325 0,015 0,0265 -9,15527 8886,719 363,1592 

0,0035 0,01525 0,02675 -15,2588 12902,83 -555,42 

0,00375 0,0155 0,027 -6,10352 15423,58 64,08691 

0,004 0,01575 0,02725 9,155273 17196,66 1278,687 

0,00425 0,016 0,0275 -21,3623 19851,68 33,56934 

0,0045 0,01625 0,02775 15,25879 22299,19 -216,675 

0,00475 0,0165 0,028 -12,207 24487,3 -772,095 

0,005 0,01675 0,02825 12,20703 26855,47 -289,917 

0,00525 0,017 0,0285 -3,05176 29122,92 -1223,75 



 

0,0055 0,01725 0,02875 -18,3105 31451,42 -106,812 

0,00575 0,0175 0,029 -18,3105 33715,82 381,4697 

0,006 0,01775 0,02925 0 36172,49 244,1406 

0,00625 0,018 0,0295 -9,15527 38357,54 421,1426 

0,0065 0,01825 0,02975 24,41406 40277,1 -21,3623 

0,00675 0,0185 0,03 -24,4141 42333,98 -439,453 

0,007 0,01875 0,03025 3,051758 44262,7 -265,503 

0,00725 0,019 0,0305 -18,3105 21411,13 -784,302 

0,0075 0,01925 0,03075 6,103516 21585,08 576,7822 

0,00775 0,0195 0,031 -18,3105 3976,44 -326,538 

0,008 0,01975 0,03125 3,051758 17483,52 -79,3457 

0,00825 0,02 0,0315 12,20703 8908,081 -73,2422 

0,0085 0,02025 0,03175 3,051758 1535,034 70,19043 

0,00875 0,0205 0,032 -9,15527 5035,4 15,25879 

0,009 0,02075 0,03225 12,20703 4080,2 -161,743 

0,00925 0,021 0,0325 -3,05176 473,0225 39,67285 

0,0095 0,02125 0,03275 3,051758 6903,076 -189,209 

0,00975 0,0215 0,033 -12,207 -73,2422 119,0186 

0,01 0,02175 0,03325 -9,15527 6552,124 -308,228 

0,01025 0,022 0,0335 0 1541,138 134,2773 

0,0105 0,02225 0,03375 -12,207 979,6143 -57,9834 

0,01075 0,0225 0,034 -6,10352 851,4404 27,46582 

0,011 0,02275  -12,207 14889,53  

0,01125 0,023  -3,05176 262,4512  

0,0115 0,02325  -6,10352 -7437,13  

 

Příloha 13 – Závislost F = f(t), obrázek 5.6 b) 

t [s] 4,74008 4,74512 4,75016  6697,954 23921,42 -583,322 

4,73504 4,74016 4,7452 4,75024 3,051758 7278,442 18013 -361,197 

4,73512 4,74024 4,74528 4,75032 -0,87193 8329,119 9227,861 413,7311 

4,7352 4,74032 4,74536 4,7504 -6,10352 9739,467 8535,767 237,6011 

4,73528 4,7404 4,74544 4,75048 -6,97545 11116,03 8455,331 -260,707 

4,73536 4,74048 4,74552 4,75056 -1,74386 12242,56 10670,04 -486,973 

4,73544 4,74056 4,7456 4,75064 3,487723 13281,03 16555,57 517,7089 

4,73552 4,74064 4,74568 4,75072 1,525879 14283,75 13263,81 1641,192 

4,7356 4,74072 4,74576 4,7508 -3,92369 15116,23 5386,353 350,2982 

4,73568 4,7408 4,74584 4,75088 -3,92369 15703,91 5088,152 -1125,23 

4,73576 4,74088 4,74592 4,75096 -0,65395 16122,44 6409,999 159,7813 

4,73584 4,74096 4,746 4,75104 -1,52588 16620,53 6680,08 1435,634 

4,73592 4,74104 4,74608 4,75112 -2,83378 17379,54 9371,294 575,4743 

4,736 4,74112 4,74616 4,7512 -0,87193 18256,05 8292,934 -144,523 

4,73608 4,7412 4,74624 4,75128 -0,87193 19055,18 4171,317 111,3892 

4,73616 4,74128 4,74632 4,75136 -2,61579 19801,11 4491,315 210,5713 

4,73624 4,74136 4,7464 4,75144 -1,08991 20568,41 4987,88 67,79262 

4,73632 4,74144 4,74648 4,75152 0 21379,09 4154,968 -19,1825 

4,7364 4,74152 4,74656 4,7516 -3,70571 22224,43 5993,87 -46,2123 

4,73648 4,7416 4,74664 4,75168 -5,66755 23049,49 5761,064 -164,577 

4,73656 4,74168 4,74672 4,75176 -2,61579 23794,12 2490,234 -245,449 

4,73664 4,74176 4,7468 4,75184 0 24468,99 2358,573 -211,007 

4,73672 4,74184 4,74688 4,75192 0,871931 25161,09 4988,098 -277,056 

4,7368 4,74192 4,74696 4,752 1,743862 25920,76 6002,808 -53,8417 

4,73688 4,742 4,74704 4,75208 1,307896 26701,79 4726,955 364,4671 



 

   

4,73696 4,74208 4,74712 4,75216 0 27452,52 3181,893 288,6091 

4,73704 4,74216 4,7472 4,75224 0,217983 28170,99 2461,461 8,93729 

4,73712 4,74224 4,74728 4,75232 0 28860,25 2124,677 -258,527 

4,7372 4,74232 4,74736 4,7524 -3,26974 29546,9 1029,532 -517,055 

4,73728 4,7424 4,74744 4,75248 -6,53948 30287,61 -614,711 -324,358 

4,73736 4,74248 4,74752 4,75256 -5,66755 31043,13 -224,304 -141,471 

4,73744 4,74256 4,7476 4,75264 0,217983 31745,47 1384,844 -144,087 

4,73752 4,74264 4,74768 4,75272 5,231585 32452,17 824,4105 460,5974 

4,7376 4,74272 4,74776 4,7528 4,359654 33223,83 -1358,9 809,8057 

4,73768 4,7428 4,74784 4,75288 1,525879 34032,33 -2768,6 117,4927 

4,73776 4,74288 4,74792 4,75296 0 34836,69 56,02155 -264,413 

4,73784 4,74296 4,748 4,75304 -3,48772 35606,6 6060,355 -100,708 

4,73792 4,74304 4,74808 4,75312 -6,97545 36317,88 6554,958 -329,154 

4,738 4,74312 4,74816 4,7532 -4,79562 36979,46 1559,884 -499,18 

4,73808 4,7432 4,74824 4,75328 -0,21798 37656,29 -873,021 -123,378 

4,73816 4,74328 4,74832 4,75336 2,39781 38374,55 -1036,73 234,5494 

4,73824 4,74336 4,7484 4,75344 3,705706 39062,72 -2205,98 206,2116 

4,73832 4,74344 4,74848 4,75352 2,833775 39706,2 -1970,13 37,71101 

4,7384 4,74352 4,74856 4,7536 -1,74386 40342,06 1165,335 -197,056 

4,73848 4,7436 4,74864 4,75368 -5,44957 40897,91 2818,734 -512,913 

4,73856 4,74368 4,74872 4,75376 -2,39781 41592,63 860,8137 -47,9562 

4,73864 4,74376 4,7488 4,75384 1,525879 42584,66 -529,698 1136,78 

4,7388 4,74384 4,74888 4,75392 -1,08991 42693,22 3,923688 1081,412 

4,73888 4,74392 4,74896 4,754 5,66755 42824,45 -111,825 -198,582 

4,73896 4,744 4,74904 4,75408 9,591239 45559,47 -826,154 -650,896 

4,73904 4,74408 4,74912 4,75416 -40,5448 44108,14 -705,392 -235,203 

4,73912 4,74416 4,7492 4,75424 -4,57764 31503,51 -154,986 -55,5856 

4,7392 4,74424 4,74928 4,75432 114,2229 19398,5 -101,144 -74,986 

4,73928 4,74432 4,74936 4,7544 -138,201 18169,29 -366,429 52,75181 

4,73936 4,7444 4,74944 4,75448 -129,264 19929,94 -289,699 216,6748 

4,73944 4,74448 4,74952 4,75456 1404,026 19553,48 58,63734 123,5962 

4,73952 4,74456 4,7496 4,75464 3461,129 20338,88 38,80092 -156,294 

4,7396 4,74464 4,74968 4,75472 4698,399 20612,23 94,38651 -236,729 

4,73968 4,74472 4,74976 4,7548 5749,729 17223,9 438,5812 -209,917 

4,73976 4,7448 4,74984 4,75488 6612,069 12812,59 -17,6566 -205,122 

4,73984 4,74488 4,74992 4,75496 6672,668 10365,08 -147,138 37,71101 

4,73992 4,74496 4,75  6469,727 11018,37 982,012  

4,74 4,74504 4,75008  6475,176 17679,49 779,0701  

 

Příloha 14 Závislost F = f(t), obrázek 5.7 a) 

t [s] 0,01275 0,0255 F [N] -12,207 5227,661 

0,00025 0,013 0,02575 0 -3,05176 6326,294 

0,0005 0,01325 0,026 -6,10352 9,155273 -769,043 

0,00075 0,0135 0,02625 18,31055 3,051758 1995,85 

0,001 0,01375 0,0265 -21,3623 -3,05176 -732,422 

0,00125 0,014 0,02675 -3,05176 3,051758 827,0264 

0,0015 0,01425 0,027 6,103516 -18,3105 -149,536 

0,00175 0,0145 0,02725 -12,207 15,25879 326,5381 

0,002 0,01475 0,0275 -3,05176 -21,3623 335,6934 

0,00225 0,015 0,02775 3,051758 -9,15527 -1846,31 

0,0025 0,01525 0,028 12,20703 -21,3623 -6,10352 



 

0,00275 0,0155 0,02825 0 -3,05176 1306,152 

0,003 0,01575 0,0285 -6,10352 3,051758 -799,561 

0,00325 0,016 0,02875 -9,15527 12,20703 521,8506 

0,0035 0,01625 0,029 3,051758 -9,15527 -48,8281 

0,00375 0,0165 0,02925 -9,15527 15,25879 1119,995 

0,004 0,01675 0,0295 -9,15527 0 1077,271 

0,00425 0,017 0,02975 -21,3623 3948,975 463,8672 

0,0045 0,01725 0,03 -6,10352 6759,644 -268,555 

0,00475 0,0175 0,03025 9,155273 6311,035 -802,612 

0,005 0,01775 0,0305 -3,05176 7519,531 -668,335 

0,00525 0,018 0,03075 0 11056,52 463,8672 

0,0055 0,01825 0,031 6,103516 14273,07 -604,248 

0,00575 0,0185 0,03125 15,25879 15957,64 -115,967 

0,006 0,01875 0,0315 -15,2588 17672,73 289,917 

0,00625 0,019 0,03175 9,155273 19851,68 -704,956 

0,0065 0,01925 0,032 -15,2588 21914,67 369,2627 

0,00675 0,0195 0,03225 -12,207 24151,61 -408,936 

0,007 0,01975 0,0325 0 26217,65 48,82813 

0,00725 0,02 0,03275 18,31055 28076,17 -360,107 

0,0075 0,02025 0,033 0 29989,62 289,917 

0,00775 0,0205 0,03325 6,103516 31890,87 -314,331 

0,008 0,02075 0,0335 -3,05176 33996,58 -115,967 

0,00825 0,021 0,03375 9,155273 35949,71 143,4326 

0,0085 0,02125 0,034 -9,15527 37707,52 3,051758 

0,00875 0,0215 0,03425 9,155273 39297,49 36,62109 

0,009 0,02175 0,0345 -3,05176 40942,38 -341,797 

0,00925 0,022 0,03475 9,155273 42572,02 18,31055 

0,0095 0,02225 0,035 0 44009,4 -146,484 

0,00975 0,0225 0,03525 12,20703 45324,71 -27,4658 

0,01 0,02275 0,0355 15,25879 46694,95 57,9834 

0,01025 0,023 0,03575 24,41406 47894,29 48,82813 

0,0105 0,02325 0,036 -6,10352 37554,93 -158,691 

0,01075 0,0235 0,03625 3,051758 46096,8 -119,019 

0,011 0,02375 0,0365 -3,05176 46011,35 36,62109 

0,01125 0,024 0,03675 -6,10352 50292,97 -253,296 

0,0115 0,02425 0,037 -3,05176 29626,46 -119,019 

0,01175 0,0245 0,03725 3,051758 17977,91 -198,364 

0,012 0,02475 0,0375 -6,10352 14877,32 -30,5176 

0,01225 0,025 0,03775 0 11578,37 146,4844 

0,0125 0,02525  9,155273 5142,212  

 

Příloha 15 Závislost F = f(t), obrázek 5.7 b) 

t [s] 4,73912 4,7428 4,74648 F [N] 114,2229 34836,69 5993,87 

4,73552 4,7392 4,74288 4,74656 1,525879 -138,201 35606,6 5761,064 

4,7356 4,73928 4,74296 4,74664 -3,92369 -129,264 36317,88 2490,234 

4,73568 4,73936 4,74304 4,74672 -3,92369 1404,026 36979,46 2358,573 

4,73576 4,73944 4,74312 4,7468 -0,65395 3461,129 37656,29 4988,098 

4,73584 4,73952 4,7432 4,74688 -1,52588 4698,399 38374,55 6002,808 

4,73592 4,7396 4,74328 4,74696 -2,83378 5749,729 39062,72 4726,955 

4,736 4,73968 4,74336 4,74704 -0,87193 6612,069 39706,2 3181,893 

4,73608 4,73976 4,74344 4,74712 -0,87193 6672,668 40342,06 2461,461 

4,73616 4,73984 4,74352 4,7472 -2,61579 6469,727 40897,91 2124,677 



 

   

4,73624 4,73992 4,7436 4,74728 -1,08991 6475,176 41592,63 1029,532 

4,73632 4,74 4,74368 4,74736 0 6697,954 42584,66 -614,711 

4,7364 4,74008 4,74376 4,74744 -3,70571 7278,442 42693,22 -224,304 

4,73648 4,74016 4,74384 4,74752 -5,66755 8329,119 42824,45 1384,844 

4,73656 4,74024 4,74392 4,7476 -2,61579 9739,467 45559,47 824,4105 

4,73664 4,74032 4,744 4,74768 0 11116,03 44108,14 -1358,9 

4,73672 4,7404 4,74408 4,74776 0,871931 12242,56 31503,51 -2768,6 

4,7368 4,74048 4,74416 4,74784 1,743862 13281,03 19398,5 56,02155 

4,73688 4,74056 4,74424 4,74792 1,307896 14283,75 18169,29 6060,355 

4,73696 4,74064 4,74432 4,748 0 15116,23 19929,94 6554,958 

4,73704 4,74072 4,7444 4,74808 0,217983 15703,91 19553,48 1559,884 

4,73712 4,7408 4,74448 4,74816 0 16122,44 20338,88 -873,021 

4,7372 4,74088 4,74456 4,74824 -3,26974 16620,53 20612,23 -1036,73 

4,73728 4,74096 4,74464 4,74832 -6,53948 17379,54 17223,9 -2205,98 

4,73736 4,74104 4,74472 4,7484 -5,66755 18256,05 12812,59 -1970,13 

4,73744 4,74112 4,7448 4,74848 0,217983 19055,18 10365,08 1165,335 

4,73752 4,7412 4,74488 4,74856 5,231585 19801,11 11018,37 2818,734 

4,7376 4,74128 4,74496 4,74864 4,359654 20568,41 17679,49 860,8137 

4,73768 4,74136 4,74504 4,74872 1,525879 21379,09 23921,42 -529,698 

4,73776 4,74144 4,74512 4,7488 0 22224,43 18013 3,923688 

4,73784 4,74152 4,7452 4,74888 -3,48772 23049,49 9227,861 -111,825 

4,73792 4,7416 4,74528 4,74896 -6,97545 23794,12 8535,767 -826,154 

4,738 4,74168 4,74536 4,74904 -4,79562 24468,99 8455,331 -705,392 

4,73808 4,74176 4,74544 4,74912 -0,21798 25161,09 10670,04 -154,986 

4,73816 4,74184 4,74552 4,7492 2,39781 25920,76 16555,57 -101,144 

4,73824 4,74192 4,7456 4,74928 3,705706 26701,79 13263,81 -366,429 

4,73832 4,742 4,74568 4,74936 2,833775 27452,52 5386,353 -289,699 

4,7384 4,74208 4,74576 4,74944 -1,74386 28170,99 5088,152 58,63734 

4,73848 4,74216 4,74584 4,74952 -5,44957 28860,25 6409,999 38,80092 

4,73856 4,74224 4,74592 4,7496 -2,39781 29546,9 6680,08 94,38651 

4,73864 4,74232 4,746 4,74968 1,525879 30287,61 9371,294 438,5812 

4,73872 4,7424 4,74608 4,74976 -1,08991 31043,13 8292,934 -17,6566 

4,7388 4,74248 4,74616 4,74984 5,66755 31745,47 4171,317 -147,138 

4,73888 4,74256 4,74624 4,74992 9,591239 32452,17 4491,315 982,012 

4,73896 4,74264 4,74632 4,75 -40,5448 33223,83 4987,88 779,0701 

4,73904 4,74272 4,7464  -4,57764 34032,33 4154,968  

 

Příloha 16 Závislsot F = f(t), obrázek 5.8 a) 

t [s] 0,00925 0,0185 F [N] 16311,64 1556,396 

0,00025 0,0095 0,01875 15,25818 17617,8 -18,3112 

0,0005 0,00975 0,019 12,20642 19171,14 -576,783 

0,00075 0,01 0,01925 18,30994 20919,8 -543,214 

0,001 0,01025 0,0195 30,51697 22491,45 -347,901 

0,00125 0,0105 0,01975 12,20642 24194,34 -503,541 

0,0015 0,01075 0,02 18,30994 25695,8 -418,091 

0,00175 0,011 0,02025 9,154663 27209,47 -463,868 

0,002 0,01125 0,0205 9,154663 28533,93 -445,557 

0,00225 0,0115 0,02075 9,154663 29977,42 -448,609 

0,0025 0,01175 0,021 18,30994 31393,43 -415,04 

0,00275 0,012 0,02125 9,154663 32659,91 -415,04 

0,003 0,01225 0,0215 18,30994 33966,06 -396,729 



 

0,00325 0,0125 0,02175 3,051147 35278,32 -390,626 

0,0035 0,01275 0,022 15,25818 36370,85 -378,419 

0,00375 0,013 0,02225 6,102905 37408,45 -405,884 

0,004 0,01325 0,0225 21,36169 38330,08 -418,091 

0,00425 0,0135 0,02275 9,154663 39236,45 -430,298 

0,0045 0,01375 0,023 6,102905 40142,82 -430,298 

0,00475 0,014 0,02325 -0,00061 40954,59 -415,04 

0,005 0,01425 0,0235 18,30994 41540,53 -439,454 

0,00525 0,0145 0,02375 15,25818 42187,5 -469,971 

0,0055 0,01475 0,024 12,20642 42684,94 -451,661 

0,00575 0,015 0,02425 -6,10413 43154,91 -473,023 

0,006 0,01525 0,0245 24,41345 43524,17 -421,143 

0,00625 0,0155 0,02475 9,154663 43756,1 -439,454 

0,0065 0,01575 0,025 9,154663 43856,81 -390,626 

0,00675 0,016 0,02525 -3,05237 43801,88 -418,091 

0,007 0,01625 0,0255 36,62048 43646,24 -381,47 

0,00725 0,0165 0,02575 2999,877 42880,25 -387,574 

0,0075 0,01675 0,026 5230,712 40490,72 -393,677 

0,00775 0,017 0,02625 7000,732 34188,84 -390,626 

0,008 0,01725 0,0265 7232,665 26123,05 -424,195 

0,00825 0,0175 0,02675 7791,137 20239,26 -408,936 

0,0085 0,01775 0,027 10559,08 14181,52 -424,195 

0,00875 0,018 0,02725 13146,97 8462,524 -442,505 

0,009 0,01825 0,0275 15020,75 4138,183 -405,884 

  

Příloha 17 Závislost F = f(t), obrázek 5.8 b) 

 4,07528 4,07864 4,082  18808,86 37590,46 42940,63 

4,072 4,07536 4,07872 4,08208 1,089913 19254,63 37902,39 42513,6 

4,07208 4,07544 4,0788 4,08216 -4,57764 19752,5 38200,81 41876,88 

4,07216 4,07552 4,07888 4,08224 -3,26974 20328,41 38497,05 40894,21 

4,07224 4,0756 4,07896 4,08232 9,809221 20923,94 38801,57 39463,59 

4,07232 4,07568 4,07904 4,0824 -3,26974 21470,21 39073,62 37568,66 

4,0724 4,07576 4,07912 4,08248 -33,3514 21976,14 39326,26 35277,23 

4,07248 4,07584 4,0792 4,08256 46,6483 22482,3 39614,21 32724,65 

4,07256 4,07592 4,07928 4,08264 26,59389 23000,66 39912,85 30068,53 

4,07264 4,076 4,07936 4,08272 -187,683 23555,65 40173,99 27505,06 

4,07272 4,07608 4,07944 4,0828 375,5842 24114,12 40424,67 25271,61 

4,0728 4,07616 4,07952 4,08288 1743,644 24601,74 40692,79 23386,93 

4,07288 4,07624 4,0796 4,08296 2497,21 25053,62 40937,59 21582,68 

4,07296 4,07632 4,07968 4,08304 3116,063 25537,76 41137,91 19678,17 

4,07304 4,0764 4,07976 4,08312 4644,557 26040,43 41340,86 17720,9 

4,07312 4,07648 4,07984 4,0832 6021,118 26529,58 41556,66 15775,19 

4,0732 4,07656 4,07992 4,08328 6639,971 26998,03 41761,34 13854,98 

4,07328 4,07664 4,08 4,08336 7032,122 27445,11 41970,17 11973,14 

4,07336 4,07672 4,08008 4,08344 7263,837 27875,41 42173,55 10132,71 

4,07344 4,0768 4,08016 4,08352 7347,107 28308,76 42337,91 8335,876 

4,07352 4,07688 4,08024 4,0836 7332,284 28766,3 42494,86 6668,962 

4,0736 4,07696 4,08032 4,08368 7258,824 29232,13 42662,7 5279,541 

4,07368 4,07704 4,0804 4,08376 7349,94 29675,73 42811,15 4182,652 

4,07376 4,07712 4,08048 4,08384 7568,577 30108,64 42947,61 3246,634 

4,07384 4,0772 4,08056 4,08392 7853,699 30562,92 43088,42 2402,169 

4,07392 4,07728 4,08064 4,084 8416,966 31034,63 43215,94 1663,862 



 

   

4,074 4,07736 4,08072 4,08408 9274,945 31470,38 43333 1013,62 

4,07408 4,07744 4,0808 4,08416 10251,94 31847,71 43447,66 460,3795 

4,07416 4,07752 4,08088 4,08424 11245,95 32233,54 43541,61 64,95884 

4,07424 4,0776 4,08096 4,08432 12138,8 32666,45 43618,34 -209,481 

4,07432 4,07768 4,08104 4,0844 12887,14 33103,94 43703,57 -439,017 

4,0744 4,07776 4,08112 4,08448 13545,44 33532,5 43783,79 -581,142 

4,07448 4,07784 4,0812 4,08456 14113,73 33951,02 43831,09 -599,888 

4,07456 4,07792 4,08128 4,08464 14647,57 34337,94 43859,64 -568,063 

4,07464 4,078 4,08136 4,08472 15210,4 34735,32 43889,07 -541,469 

4,07472 4,07808 4,08144 4,0848 15720,26 35167,59 43906,51 -535,583 

4,0748 4,07816 4,08152 4,08488 16092,35 35565,18 43894,09 -531,442 

4,07488 4,07824 4,0816 4,08496 16398,84 35911,78 43855,29 -452,314 

4,07496 4,07832 4,08168 4,08504 16789,9 36257,93 43804,28 -341,361 

4,07504 4,0784 4,08176 4,08512 17289,3 36615,64 43737,79 -358,8 

4,07512 4,07848 4,08184 4,0852 17818,56 36964,2 43634,9 42940,63 

4,0752 4,07856 4,08192  18335,4 37283,76 43477,09 42513,6 

 


