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1  ÚVOD 

 

 Problematika numerických simulací tvárného lomu se v poslední dekádě velmi 

progresivně rozvíjí. Snahou je nalezení kritéria tvárného lomu, které numericky 

spolehlivě předikuje iniciaci tvárného porušení při nejrůznějších typech zatěžování. 

Významným posuvem v tomto zkoumání jsou poměrně nové možnosti měření 

deformací metodou digital image corelation (DIM), bez které se neobejdeme 

při víceosém zatěžování. Nově navrhovaná i starší kritéria jsou verifikována novými 

experimenty pro různorodé materiály, jako například feritické, austenitické, 

vysokopevnostní (AHSS) ocele, slitiny hliníku a zinku. Ukazuje se význam 

proměnných, jako např. třetí invariant deviátoru napětí, neporušování při triaxialitě 

napětí nižší než η<-0,3, vliv teploty a rychlosti zatěžování. Tyto proměnné nejsou 

doposud uspokojivě vyšetřeny.  

 Simulace tvárného lomu je možné rozdělit dvěma přístupy a to buď z pohledu 

mechaniky kontinua, kdy křivka zpevnění a kriteriální obálka porušení se vzájemně 

ovlivňují (svázaná kritéria) a ostatními nesvázanými přístupy, kdy křivka 

plastického zpevnění a kriteriální obálka porušení jsou odděleny.   

 

1.1 VÝZNAM DISERTAČNÍ PRÁCE 

 Významnou úlohou technické praxe je prodlužování životnosti komponent 

v provozu. Podstatnou vstupní informací jsou aktuální mechanické vlastnosti 

materiálu a někdy dokonce i křivka plastického zpevnění. Získání materiálu 

pro standardní zkoušky však nebývá snadné, proto se v posledních letech intenzivně 

rozvíjí alternativní zkoušky, jakými jsou indentační a penetrační (nazývané Small 

Punch Test, dále jen SPT) zkoušky. Získání základních mechanických vlastností 

přímo z penetrační zkoušky je jeden z cílů této práce. 

 Velké plastické deformace a s tím spojený i houževnatý lom v posledních letech 

již není doménou pouze automobilového průmyslu, ale přesouvá se i do jiných 

odvětví. Druhý z cílů práce je výpočtová predikce tvárného porušení, která je velmi 

žádaná při technologických operacích, jakými jsou tváření, lisování, ale také analýzy 

LBB vysokoenergetických potrubí v energetickém průmyslu. Tato práce popisuje 

možnosti kalibrace vybraných kritérií, možnosti kalibračních těles i verifikaci 

vybraných kritérií na výpočtu penetrační zkoušky.  

 

1.2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cíle disertační práce lze shrnout do několika následujících bodů: 

 Provést experimentální zkoušky tahových, pěchovacích, NT a SPT 

vzorků a vzorků typu motýlek 

 Kalibrovat křivky plastického zpevnění pro vybrané materiály 

 Návrh pomocného zařízení pro pozorování celého povrchu pěchovaného 

vzorku 



 6 

 Kalibrovat navrženým postupem vybraná kritéria tvárného porušení  

 Na základě citlivostní analýzy navrhnout a odladit inverzní úlohu 

pro získání základních mechanických charakteristik přímo z SPT 

 Navrhnout geometrie vzorků odvozených z SPT pro dosažení širokého 

rozsahu napjatosti a kalibraci kritérií tvárného lomu 

 Numericky verifikovat vhodnost použití kalibrovaných kritérii tvárného 

porušení pro simulaci zkoušky SPT 

 

2  PRUŽNĚ–PLASTICKÉ VÝPOČTY S TVÁRNÝM 

PORUŠENÍM 
 

 V této práci je použit makroskopický popis plastické deformace, který je 

nesvázaný s kritérii tvárného lomu. Je využito podmínky plasticity dle HMH 

(Hencky, von Mises, Huber), která není závislá na hydrostatickém napětí. Neboť se 

u experimentů bude jednat o monotónní proporcionální zatěžování, bude využito 

pouze izotropního zpevnění materiálu. Plastické tečení je uvažováno jako nezávislé 

na normovaném třetím invariantu deviátoru napětí.  

 

2.1 KŘIVKA PLASTICKÉHO ZPEVNĚNÍ 

 Zkráceně „křivka zpevnění“ je základní materiálovou charakteristikou při pružně-

plastických výpočtech. Získává se několika přístupy z jednoosých tahových zkoušek 

hladkých vzorků. Prvním je analytický přístup dle rovnic 2.1 a 2.2 (platný pouze 

do meze pevnosti) s následnou Bridgmanovou [1], Zhangovou [2] či MLR [3]  

(rovnice 2.3 - 2.5 ) korekcí do porušení. Druhým přístupem jsou inverzní numerické 

přístupy typu „pokus-omyl“ a mnohé variace inverzních optimalizačních úloh. 
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 Plastické chování bylo studováno u následujících ocelí, pro které bylo provedeno 

vždy několik tahových zkoušek (2 – 3), v různých směrech polotovaru: 

 AISI 316L – austenitická korozivzdorná ocel 

 ČSN 41 2050 – feritická konstrukční ocel (dále označovaná 12 050) 

 P91 – feritická ocel 
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 Získané průměrné mechanické vlastnosti materiálů jsou prezentovány v (tab. 1). 

Výsledek kalibrované multilineární křivky zpevnění materiálu ČSN 412050 včetně 

verifikace paralelní numerickou simulací je na obr. 1, obr. 2. Takto získané křivky 

zpevnění byly aproximovány konstitutivními vztahy Johnson-Cook (2.6) a Voce 

(2.7), který se jeví dle [4] jako nejvhodnější. Kalibrované konstanty materiálů jsou v 

(tab. 2). 

 
Tab. 1: Průměrné mechanické vlastnosti zkoušených ocelí 

Materiál 
d0 l0 S0 E Rp0.2 Rm Ag Z 

[mm] [mm] [mm
2
] [GPa] [MPa] [MPa] [%] [%] 

316L 7.997 40 50,22 192,8 328,1 618,4 48,7 64,4 

12 050 5,995 30,0 28,2 178,5 304,4 491,0 39,0 64,8 

P91 7,990 25,0 50,14 215,99 703,6 825,3 21,0 66,1 

 

  
Obr. 1: Křivka zpevnění materiálu 12050 Obr. 2: Paralelní num. simulace tahové zkoušky 

 

 Tab. 2: Kalibrované materiálové konstanty konstitutivních vztahů 

Johnson-Cook A B n c m 

316L 281,20 1077,90 0,572 - - 

12 050 235,04 741,42 0,457 0,02 1,4 

P91 624,50 537,31 0,262 - - 

Voce C1 C2 C3 C4 C5 

316L 322,80 1580,20 0,936 105,93 18,565 

12 050 282,72 192,75 14,575 902,82 0,827 

P91 640,46 270,73 48,954 417,32 0,885 

 

 

2.2 TVÁRNÉ PORUŠENÍ 

Tvorba tvárné trhliny je závislá nejen na plastickém přetvoření, ale také 

na hydrostatickém tlaku     . Tento poznatek prezentoval jak Bridgman [1], tak 

    (   ( ̅
 ) )(      ̇  )(     ) (2.6) 

           (   
    )    (   

    ) (2.7) 
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po něm mnoho dalších autorů, jako například McClintoc [5], Rice-Tracey [6] a jiní. 

Vliv      byl později převeden do tvaru bezrozměrné triaxiality napětí   
     

    
. 

Mechanismus tvorby porušení lze rozdělit do třech stádií závislých především 

na triaxialitě napětí a to: 

 Nukleace, růst a propojování dutin     
 

 
  

 Porušení smykovým mechanismem      

 Porušení smíšeným mechanismem             
 

 
 

 Studie posledních let však ukazují významný vliv třetího invariantu deviátoru 

napětí, který má mnoho podob (Lodeho úhel θ, Lodeho parametr μ, normovaný třetí 

invariant deviátoru napětí ξ, atd.) a to především u hliníkových slitin. Doposud 

nevyřešený je také vliv tzv. „cut-off“ při nízké triaxialitě napětí, při kterém již 

nedochází k porušení. 

  
  

 

  

    
  

2.2.1 Vybraná kritéria porušení 

 Pro kalibraci kritérií a simulaci tvárného porušení materiálu AISI 316L bylo 

vybráno pět nesvázaných více parametrických kritérií. Všechna kritéria zohledňují 

vliv třetího invariantu deviátoru napětí a některá i cut-off.  

 

Bai – Wierzbicki 

Bai-Wierzbicki publikovali [7] asymetrický model porušení, s parabolickým 

tvarem θ. Vztah mezi  ̅    je exponenciální dle Rice-Tracey. Kritérium obsahuje 

6 kalibračních parametrů N1 až N6, 

 ̅ (   ̅)  [
 

 
{   

(    )     
(    )}     

(   )]  ̅  
 

 
{   

(    )     
(    )} ̅     

(   ). (2.8) 

Xue – Wierzbicki 

Xue [8] jako jeden z prvních zdůraznil význam θ. Jeho symetrické kritérium 

obsahuje 4 až 5 kalibračních konstant C1 až C5. Důvodem nárůstu parametrů je 

původní forma kritéria využívající exponent plastického zpevnění. Při jeho 

nahrazení kalibračním parametrem dojde k výraznému zpřesnění výsledků, 

 ̅ (   )     
(    )  [   

(    )     
(    )]  (  | |  )

 

  . (2.9) 

Lou 

Lou prezentoval své kritérium s „cut-off“ ve své disertační práci [9]. Aplikoval jej 

na vysoce pevné ocele [10] a následně nastavil proměnlivý „cut-off“ [11], 

 ̅ (   )  
  

(
 

√    
)

  

(
〈    〉

 
)
  

 
(2.10) 

〈 〉  {
         
         

. (2.11) 
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KHPS 

Toto kritérium vzniklo na našem pracovišti
1
. Navrhnul jej Ing. Petr Kubík. Jedná 

se o pětiparametrické kritérium D1 až D5. Základem je hyperbolický tvar cut-off, 

který je kalibrován parametry D1 až D3, 

 ̅ (   )  
  
   

 
     
   

(   )

 
 (2.12) 

  (   
     

 
   )  

  
     

 
    . (2.13) 

KHPS2 

Ing. Kubík původní kritérium rozvinul do polynomického tvaru s příspěvkem 

jednoho materiálového parametru, 
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    . (2.15) 

Extended Mohr – Coulomb 

Toto kritérium je výsledkem validace Bai [12], který upravil klasické  

Mohr-Coulomb kritérium
2
 [13] do podoby obsahující η a θ. V porovnání 

s publikovanou verzí od Bai, kdy se jednalo o dvouparametrické kritérium 

s využitím exponentu plastického zpevnění modelu plasticity, byl exponent 

nahrazen kalibračním parametrem e3. Tato úprava vede k lepší aproximaci 

kriteriální plochy. Toto kritérium je díky dobrým výsledkům při nutnosti 

kalibrovat pouze dvě/tři konstanty materiálu velmi citováno[14], [15]. 

 ̅ (   ̅)  {
 

  
[√
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)    〈  
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 (2.16) 

 

 Vybraná kritéria byla kalibrována kalibračními body získanými z experimentů. 

Kalibrační body jsou průměrné hodnoty proměnných, které vystupují v kritériu. 

Získávají se z paralelních numerických simulací experimentů a odečítají se v místě 

iniciace porušení (od počátku zatěžování až do okamžiku iniciace). Kalibrované 

parametry vybraných kritérií jsou prezentovány v (tab. 3). Kritéria Xue-Wierzbicki2 

a EMC2 jsou rozšířena o jeden kalibrační parametr, který nahradil exponent 

plastického zpevnění „n“ převzatý z konstitutivních vztahů. Kriteriální plochy 

kalibrovaných kritérií jsou prezentovány na (obr. 3). 

                                           
1
 Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně  

2
 Mohr-Coulombovské kritérium porušení říká, že k iniciaci porušení dochází při dosažení kritické hodnoty kombinace 

normálového a smykového napětí    (      )  
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Obr. 3: Vykreslené kalibrované plochy kritérií třech sad experimentů

3
 

                                           
3
 Osy grafů reprezentují proměnné x osa – η, y osa – ξ, z osa -  ̅ . 
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Tab. 3: Kalibrované parametry kritérií materiálu AISI 316L 

Xue -Wierzbicki 
F1 F2 F3 F4 n - 

1,5291 0,3306 0,4561 2,6251 0,3568 - 

Xue-Wierzbicki 2 
C1 C2 C3 C4 C5 - 

4,1848 1,6508 0,5967 2,1151 0,0519 - 

KHPS 
D1 D2 D3 D4 D5 - 

-0,0942 65,5444 54,5028 0,7647 73,4237 - 

KHPS 2 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 

1,1230 0,5211 2,0793 1,7685 2,3503 0,1645 

Lou 
k1 k2 k3 - - - 

5,5946+1,5541i 0,083+0,1753i 1,2614+0,0251i - - - 

Bai – Wierzbicki 
N1 N2 N3 N4 N5 N6 

1,7125 0,5200 0,4183 3,1501 1,6790 -0,6316 

EMC 
c1 c2 K n - - 

-0,0449 731,2434 1358,3 0,3568 - - 

EMC 2 
c1 c2 c3 K - - 

16,3372 4636,7 6,9783 1358,3 - - 

 

 

3  PROVEDENÉ EXPERIMENTY 

 

Při kalibraci se snažíme o získání rovnoměrně rozložených kalibračních bodů 

v rovině     , které aproximujeme vybraným kritériem. Pro kalibrace je tedy nutné 

provedení mnoha experimentů, a to jak při jednoosé tahové, tlakové napjatosti, tak 

rovinné deformaci a rovinné napjatosti. Takovýchto stavů se dosahuje kombinací 

tahu, tlaku a krutu nebo smyku.  

Vedle standardních geometrií zkušebních těles byla použita zcela nově navržená 

geometrie vzorku pro pěchování (kolektivem prof. Petrušky na ÚMTMB), jedná se 

o válcový vzorek s jamkou, pro dosažení triaxiality napětí nižší než η < -1/3. Dále 

upravená geometrie vzorku vrubované trubky (dále jen NT těleso) pro získání 

různých napěťových stavů (navrhl Ing. Kubík). Několik použitých vzorků je 

prezentováno na (obr. 4)
4
. 

Všechny MKP výpočty vychází z předpokladu materiálu jako izotropního, 

homogenního kontinua s izotropním zpevněním a HMH podmínkou plasticity. 

Všechny důležité části numerických modelů pro kalibrace byly síťovány se 

stejnou velikostí elementů 0,075 mm. 

 

3.1 ANALÝZA MATERIÁLU 

Polotovarem materiálu AISI 316L je válcovaná tabule tloušťky t = 20 mm. 

Pro získání představy o významu anizotropie byly provedeny tahové zkoušky 

ve třech směrech 0°, 45° a 90°. Dále byly provedeny metalografické výbrusy 

pro zjištění směru válcování a chemická analýza. Ta potvrdila obdobné chemické 

složení deklarované materiálovým listem. 

                                           
4
 V rámci spolupráce na řešení grantu MPO RF-TI2/279 „Identifikace parametrů tvárného porušení materiálů 

jaderných zařízení“ byly provedeny zkoušky NT těles a motýlků. 
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Obr. 4: Výběr několika experimentálních vzorků materiálu AISI 316L 

 

    
Obr. 5: Polotovary vzorků Obr. 6: Směr válcování desek 

  
Obr. 7: Fraktografie lomové plochy Obr. 8: Tahové zkoušky hladkých vzorků 

 

3.2 TAHOVÉ ZKOUŠKY 

Tahové zkoušky byly provedeny při kvazistatickém zatěžování, laboratorní 

teplotě z hladkých a vrubovaných vzorků o poloměrech R = 5,0 mm, R = 2,5 mm a 

R = 1,2 mm. Posuv byl měřen extenzometry v celém průběhu zatěžování. Použitá 

geometrie tahových vzorků pro materiál AISI 316L je na (obr. 9).  

Záznamy zkoušek byly průměrovány a byly provedeny paralelní numerické 

simulace do okamžiku iniciace porušení pro kalibraci kritérií tvárného porušení.  
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Obr. 9: Výběr několika experimentálních vzorků materiálu AISI 316L 

 

3.3 PĚCHOVACÍ ZKOUŠKY 

Pro získání kalibračních bodů v záporných hodnotách ξ a nízkých hodnotách η 

byla zvolena pěchovací zkouška. Detailní popis této zkoušky je ve zprávě [16].  

3.3.1 Pěchovací nástroje a rotátor 

Pro pěchovací zkoušku byla navržena sestava pěchovacích nástrojů, měřidel a 

pomocného zařízení tzv. rotátoru, zobrazená na (obr. 10). Jeho účelem je 

kontinuální snímání povrchu pěchovaného vzorku, protože získání informace 

o iniciaci trhliny je u pěchovací zkoušky nejobtížnější. 

Základem rotátoru je kruhová kolejnice umístěná nad siloměrem s pohyblivým 

jezdcem, na němž jsou upevněny dva lineární pohony pro průběžné zaostřování a 

udržování horizontální pozice vůči středu vzorku. Jezdec je osazen kamerou 

s objektivem. Objektiv byl osazen osvětlovací konzolou.  

Měřící sestava na (obr. 10) obsahuje tyto části: pěchovací konzoly (1), 

upevňovací desky (2), pěchovací kužele (3), snímač posuvu (4), siloměr (5), rotátor 

(6), CCD kamera (7), kalota (8), kolejnice rotátoru (9), ovládání krokových motorů 

(10), laptop (11), zkušební stroj (12) a vzorek (13). Obraz rozpěchovaného vzorku je 

na (obr. 11).  

3.3.2 Vzorky, měření a výpočty 

Pro pěchovací zkoušky byly vyrobeny čtyři série vzorků o stejném průměru 

10 mm, celkem 21 vzorků. Všechny vzorky byly při výrobě finálně broušeny a 

leštěny. Jejich geometrie je na (obr. 12). Kontaktní plochy vzorků byly mazány a 

vzorky kvazistaticky zatěžovány za laboratorní teploty. Realizován byl stálý rotační 

pohyb kamery kolem vzorku při zvyšování zatěžování do okamžiku výskytu první 

trhliny. Záznamy zkoušek byly průměrovány včetně okamžiků iniciace. Vzorek 

s důlkem, navržený pro dosažení porušení při    
 

 
 , byl stupňovitě rozpěchován 

a vznik trhliny byl zjišťován metalograficky, jak je vidět na (obr. 13). 
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Obr. 10: Experimentální sestava pěchovací zkoušky 

 
Obr. 11: Rozpěchovaný vzorek s trhlinou 

 
Obr. 12: Geometrie vzorků pro pěchování 

 

 
 

Obr. 13: Trhliny v koření vrubu vzorku s důlkem Obr. 14: Výpočet vs. experiment pěchovací zkoušky 
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  Součinitel coulombovského tření byl iteračně určen na f=0,05. Nástroje byly 

modelovány jako ideálně tuhé. Křivka zpevnění byla u všech výpočtů stejná, 

kalibrovaná z tahových zkoušek. Ta se pro tahové a tlakové namáhání liší, což je 

hlavní důvod rozdílu mezi výpočtem a experimentem, viz (obr. 14). 

 

3.4 MOTÝLEK 

Tento vzorek je určen především pro plechové polotovary a popis stavu rovinné 

napjatosti. Namáhání je realizováno kombinacemi zatěžování tah, tah + smyk, smyk 

a tlak + smyk. V podstatě se jedná o univerzální vzorky, které jsou upřednostňovány 

pro zpřesnění geometrických odchylek a „zjednodušení“ experimentů. Podrobné 

informace o zkouškách motýlků jsou v interních zprávách [17] a [18]. 

3.4.1 Vzorky, měření  a výpočty 

Vyrobeno bylo 26 vzorků motýlek. Do všech bylo vyfrézováno šest referenčních 

důlků nazvaných D1až D3 a D4 až D6, které sloužily pro měření jejich relativního 

posuvu. Pohyb vzorku ve směru jeho tloušťky je předpokládán nulový. Vzorky 

označené „T“ byly zatěžovány kombinací tahu a smyku a „C“ tlaku a smyku. 

Pro účel biaxiálního zatěžování byl vyvinut firmou Škoda JS přípravek, ve kterém 

bylo možné motýlek natočit a dostat tak požadované biaxiální zatěžování vzorku 

při jednoosém zatěžování přípravku (obr. 16).  

 
 

Obr. 15: Rozložení důlků na vzorku Obr. 16: Přípravek pro biaxiální ztěžování 

Přípravek umožňoval natočení mezi 0° - 90° po 10°. Pro každou kombinaci 

zatěžování byly použity dva vzorky. Negativem přípravku byl jeho maximální 

možný posuv v tlaku, při kterém se žádný zkoušený vzorek neporušil. Zatěžování 

bylo prováděno za laboratorní teploty a při rychlosti cca 2 mm/min.  

Při zpracovávání hodnot relativních posuvů bodů a příčníku byl nalezen nesoulad. 

U mnoha měření byl naměřen větší posuv kamerou než příčníku, což není reálné. 

Z videozáznamů se ukázalo, že referenční body definované svou světlostí byly 

v průběhu zatěžování různě nasvěcovány a „odskakovaly“. Naměřená data byla 

upravena a filtrována. 

Numerické simulace motýlků byly provedeny ve dvou variantách. Prvním 

modelem byla pouze střední část mezi měřícími body zobrazena na (obr. 17). 

Výsledky však nebyly vyhovující pro nízké reakční síly. Druhý model (který poskytl 
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Ing. Jan Růžička) zobrazený na (obr. 18) obsahoval již celý přípravek 

pro zohlednění třecích sil. Přípravek byl modelován jako elastické těleso 

s E = 210000 MPa a μ = 0,3 a byl osově zatěžován v místě uchycení do stroje. 

Velikost osového posuvu byla iterována do shody posuvu vzorku v místě jamek. 

V druhém směru byl zatěžován přímo vzorek v místě měření. Velikost součinitele 

smykového tření ve vedení přípravku byla u všech výpočtů f = 0,09. 

Na (obr. 21) jsou porovnány výsledky experimentů a MKP výpočtů motýlků a 

motýlků s přípravkem. Je zřejmé, že vliv tření ve vedení přípravku u většiny 

zkoušek není zanedbatelný a je nutné ho zohlednit. 

  
Obr. 17: Střední část motýlku Obr. 18: Model Motýlek včetně přípravku 

Fraktograficky byly vyšetřeny vzorky T0°, T30° a T90°. U všech vzorků byly 

pozorovány výrazné stopy po obrábění, které se staly iniciátory porušení. 

Na (obr. 20) je vyznačeno rozhraní rozdílných mechanismů porušení vzorku T0°, 

navíc byl odhalen ohyb vzorku ve třetím, neměřeném směru vzorku. 

  

Obr. 19: Lomová plocha vzorku T0° 
Obr. 20: Vyznačené rozhraní lomových ploch 

vzorku T0°  

3.5 NT 

Tento vzorek je určen především pro objemové materiály a popis stavu rovinné 

napjatosti. Namáhání je realizováno kombinacemi zatěžování tah, tah + krut, krut a 

tlak + krut. V podstatě se jedná jako u motýlku o univerzální vzorek. První návrh 

geometrie pochází zřejmě od Barsouma [19], na kterého navázali Haltom [20] a 

Graham [21].   
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Obr. 21: Porovnání experimentů vzorku motýlek s MKP výpočty namáhané v tahové oblasti 

3.5.1 Vzorky, měření a výpočty 

Vyrobeno bylo 17 NT vzorků. Geometrie NT tělesa vychází z citlivostní analýzy 

popsané ve zprávě [22]. Závěry z citlivostní analýzy jsou: 

1) tloušťka stěny v místě vrubu musí být alespoň 4x menší než mimo vrub, 

2) při zvětšování vnitřního průměru vzorku dochází ke stabilizaci proměnných, 

3) akceptovatelná velikost nesouososti5 je           . 

                                           
5
 Při této nesouososti nepřesahuje odchylka průměrných hodnot proměnných kalibrace         2%. 
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Obr. 22: Geometrie vzorku NT (Kubík) Obr. 23: Měření nesouososti vzorku 

Jak se v praxi ukázalo, výroba tohoto vzorku je složitější než se předpokládalo 

z důvodu dodržení souososti (ta je měřena až po přetržení vzorku). Vnější povrch 

vzorku je broušen a leštěn, vnitřní vystružen. Délka vzorku byla vyrobena minimální 

možná. 

Biaxiální zatěžování vzorků bylo provedeno v Comtesu na biaxiálním stroji MTS 

s měřením posuvů metodou digitální korelace obrazu (DIC). Zatěžování bylo 

kombinace tahu, krutu a tlaku. Kombinaci zatěžování popisuje parametr zatížení R, 

vyjádřený rovnicí (5.1). Pro demonstraci významu použití DIC měření trajektorie 

vzorku jsou na (obr. 25) porovnány rozdíly měřením posuvů a natočení přímo 

z MTS a z DIC. 

  
 

 
  [
  

   
]              R = inf. – čistý tah     R = 0 – čistý krut (5.1) 

 

 

 

 
Obr. 24: Experimentální sestava NT vzorků Obr. 25: Význam měření deformací DIC 

Pro numerické simulace byly vytvořeny dva modely. Pro vzorky splňující 

podmínku excentricity byla modelována 2° výseč bez excentricity, zbývající vzorky 

byly modelovány celé (s excentricitou). Na (obr. 26) je prezentován výběr výsledků, 

kde je vidět velmi dobrá shoda výpočtu s experimentem v elastické oblasti, plastická 

část potvrzuje závěry některých autorů, že křivka zpevnění kalibrovaná z krutu je 

nižší než z tahu.  
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Obr. 26: Výsledky experimentů vs. MKP výpočtů vybraných vzorků  

 

4  SMALL PUNCH TEST 

Jedná se o penetrační zkoušku navrženou Manahanem [23], která by měla 

částečně řešit získávání mechanických vlastností při nedostatku materiálu (rotory, 

tlakové nádoby, aj.). Provádění této zkoušky je částečně standardizováno ve formě 

Code of Practice CWA 15627 [24]. Její podstata je vtlačování kuličky, či 

hemisférického razníku poloměru r = 1,25 mm do sevřeného kruhového vzorku 

o průměru D1 = 8 mm a výšce h = 0,5 mm, viz (obr. 27). Výroba vzorků není 

snadná, neboť je nutné dodržení přísných geometrických podmínek            
      

  , 

na které jsou výsledky velmi citlivé. Také nesmí dojít k tepelnému ovlivnění 

materiálu při výrobě a musí být dosaženy akceptovatelné drsnosti a rovinnosti. 

Cílem zkoušky je určení mechanických vlastností, jakými jsou například creepové 

chování, Re, Rm, KIC, JIC a jiné. Většina těchto vlastností se získává na základě 

empirické korelace, nebo numerickou simulací. Numerické přístupy jsou nejčastěji 

dva. Prvním a doposud nejúspěšnějším je využití neuronových sítí, které jsou učeny 
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numerickým modelem s GTN modelem materiálu. Mezi průkopníky této metody 

u SPT patří M. Abendroth [25]. Druhým přístupem je provedení inverzní numerické 

simulace pro získání křivky zpevnění. Tímto přístupem se zabývali zvláště 

na ozářených materiálech Campitelli [26], Egan [27], Isselin [28] a Dogan [29], 

[30]. SPT poskytuje informace nejenom o plastickém chování materiálu, ale i 

o porušení. 

  
Obr. 27: Geometrie SPT sestavy Obr. 28: Typický průběh silové odezvy SPT 

 

4.1 EXPERIMENT 

Zkoumaným materiálem byla ocel AISI 316L použitá pro kalibraci kritérií, z níž 

bylo vyrobeno 45 ks vzorků (obr. 29). Dále také ocel P91, na které byl laděn 

inverzní výpočet, pro který bylo vyrobeno 9 ks vzorků. 

Typický průběh zkoušky SPT je rozdělen do šesti stádií (obr. 30), kde (I) přísluší 

elastické deformaci, (II) plastický ohyb vzorku, který v části (III) přechází 

do biaxiálního tahu vzorku, který pokračuje ve (IV) části zaškrcením vzorku a 

iniciací porušení s následným rozvojem trhliny (V) a dolomením (VI). Všechny 

experimenty obou materiálů byly prováděny za laboratorní teploty a konstantní 

rychlosti zatěžování.  

  
Obr. 29: Geometrie SPT sestavy Obr. 30: Typický průběh silové odezvy SPT 

 

4.2 ANALYTICKÝ PŘISTUP 

Pro všechny zkoušené materiály byly provedeny analytické výpočty     
       

   

dle pěti autorů. Pro určení meze kluzu bylo použito jak tečné, tak sečné metody 

popsané v CoP. Z výsledků není jednoznačné, který ze vztahů či metod je 

pro výpočet vhodnější, neboť rozptyly jsou významné u všech (mez kluzu až 52% a 

mez pevnosti až 90%). 
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4.3 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA 

Citlivostní analýza pro zjištění významnosti jednotlivých geometrických, 

materiálových, numerických a ostatních proměnných předchází návrhu inverzní 

úlohy. Publikována byla v [31].  

 

Výsledky citlivostních analýz lze shrnout do následujících bodů: 

1) Optimální počet elementů po výšce vzorku je 7 při zachování akceptovatelné 

přesnosti. Z důvodu nehomogenní deformace je vhodné lineárně zahustit síť 

směrem k razníku.  

2) Vliv elastické deformace nástrojů, především razníku je do 1% posuvu 

při maximální zatěžovací síle pro materiál AISI 316L.  

3) Pro snížení rozptylu měřených hodnot je vhodné dodržovat geometrii vzorků i 

nástrojů dle CoP.  

4) Při výrobě nástrojů je vhodné volit konstrukci tak, aby byl vždy docílen 

svěrný tlak na vzorek bez možnosti vůle. 

5) Silové reakce SPT jsou významně citlivé na model materiálu. Zde se skrývá 

nebezpečí extrapolace křivky zpevnění z tahové zkoušky. 

 

4.4 POROVNÁNÍ NAPJATOSTI 

Zatěžovaní SPT a tahových vzorků je odlišné, proto je vhodné porovnat 

redukované napětí dle HMH významných ekvivalentních bodů viz (obr. 31, 32).  

  
Obr. 31: Referenční body redukovaného napětí Obr. 32: Odpovídající body u SPT 

 

4.5 INVERZNÍ ÚLOHA SPT 

Našim cílem je navrhnout a odladit inverzní úlohu SPT s optimalizačním prvkem 

pro získání křivky zpevnění, Rm, Re přímo ze záznamu SPT. Principem je nalezení 

globálního minima účelové funkce, tedy takových hodnot parametrů numerického 

modelu SPT, pro které bude rozdíl mezi vypočtenou a experimentální křivkou SPT 

minimální. Základní myšlenku této inverzní analýzy lze shrnout do třech bodů: 

A. Pro vybrané parametry modelu optimalizace navrhnout v předem 

definovaných rozsazích hodnoty parametrů. 
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B. Pro navržené hodnoty parametrů v bodě A provést numerický výpočet 

křivky reakční síly SPT. 

C. Porovnat výsledky experimentálních a vypočtených reakčních křivek. 

Kroky A. a B. je nutné provádět tak dlouho, dokud nebude rozdíl mezi 

křivkami akceptovatelný.  

Při využívání numerických modelů v optimalizačních úlohách nemají účelové 

funkce analytické vyjádření a existují jako „black box“. U modelu SPT se jedná 

o výpočet se všemi nelinearitami (materiálová, kontaktní i geometrická).  

  
Obr. 33: MKP model inverzní úlohy Obr. 34: Místo iniciace porušení SPT vzorků 

Na základě testovacích analýz byl pro optimalizaci vybrán genetický algoritmus, 

jeho výhodou je necitlivost na divergenci výpočtu. Jeho nevýhodou je velké 

množství (až stovek) iterací k nalezení optima účelové funkce
6
, což vyžaduje i 

při jednoduché geometrii modelu významný výpočetní výkon. Proto byly vybrány 

pouze významné parametry
7
: 

1) C1 až C5  materiálové konstanty konstitutivního modelu Voce (2.7) 

2) E-modul  Youngův modul pružnosti 

3) h  výška vzorku (v rozmezí ±1%h) 

4) ft  součinitel Coulombovského tření 

Lze předpokládat, že rozptyl Rm z důvodu velkých plastických deformací nebude 

tak významný jako u Rp0,2, která leží v počátcích   ̅. Při určování Rp0,2 se 

pohybujeme v oblasti mnohonásobně nižších zatížení (1/6 - 1/9 u zkoumaných 

materiálů) vůči maximálním silám, což klade velmi vysoké nároky jak na přesnost 

měření, tak celou měřící sestavu.  

Porovnání referenční křivky zpevnění vypočtené z inverzní úlohy SPT je 

na (obr. 35). Získaná křivka zpevnění z SPT nám slouží jako vstupní charakteristika 

do numerického modelu tahové zkoušky, pro získání Rp0,2 a Rm. Vypočtené a 

experimentální tahové křivky jsou porovnány na (obr. 36). Rozdíl mezi nimi 

v oblasti meze pevnosti je nejpravděpodobněji způsoben mezerou mezi vzorkem a 

                                           
6
 Nejvíce úsilí při optimalizaci konečnoprvkového modelu bylo věnováno nastavení kontaktních prvků, které 

při relativně hrubé síti generovaly nereálné odskoky v silové odezvě. Přesto se v některých případech tyto „odskoky“ 

nadále objevují. 
7
 Konečnoprvkový parametrický model byl vytvořen v programu ANSYS APDL. Pro optimalizaci bylo využito 

programu OptiSLang firmy Dynardo. 
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horní a dolní matricí. Získané parametry z optimalizací jsou porovnány v (tab. 4) a 

mechanické vlastnosti v (tab. 5). 

 

 
 

Obr. 35: Získaná křivka zpevnění z SPT Obr. 36: Místo iniciace porušení SPT vzorků 

Tab.4: Kalibrované parametry modelů materiálu P91 

 C1 C2 C3 C4 C5 
E-modul 

[MPa] 

h 

[mm] 
ft 

tahová zkouška 696,64 157,9 46,69 435,37 1,257 216137 - - 

SPT 696,3 88,97 169,78 585,17 1,22 161560 0,499 0,1 
 

Tab.5: Vypočtené základní mechanické vlastnosti 

 Tahová zkouška Celý záznam SPT Optimum I 

Re [MPa] 703,6 566,6 715,9 

rozdíl [%] 0 -19,5 1,7 

Rm  [MPa] 826,7 904,5 780,0 

rozdíl [%] 0 9,4 -5,6 

u (Rm) [mm] 1,7194 5,3289 0,8409 

rozdíl [%] 0 209,9 -51,1 

I přes nezanedbatelné problémy s přesností výroby vzorků a měřením SPT lze 

pokládat výsledky dosažených Rp0,2 a Rm popsaných v (tab. 5) za akceptovatelné. 

Detailně je tento postup popsán ve zprávách ÚAM Brno, s.r.o. [32], [33]. 

 

4.6 ROZBOR MATERIÁLU 

V průběhu zkoušek SPT byly pozorovány dva typy trhlin, jak je vidět na (obr. 37, 

38). Pro objasnění byl proveden ve spolupráci s ÚFM velmi detailní rozbor 

materiálu pro zjištění příčin nestandardních lomů, který je popsán ve zprávě [34]. 

Provedeny byly chemické, metalografické analýzy, rentgenová difrakce, feritoskopie 

a fraktografie.  

Závěry fraktografie si přiblížíme. Nestandardní trhliny přes vrchlík se vyskytly 

u vzorků ve všech směrech desky (0°,45°,90°) a jejich iniciace nastává dříve. 

Pro bližší zkoumání byly vybrány dva demonstrativní vzorky odlišných trhlin 

(obr. 39 až 42). Z pozorování vyplývá, že zkouška SPT nás z důvodu malého 

objemu materiálu dokáže upozornit na přítomnost minoritní křehké fáze, která se 

při standardních zkouškách neprojeví.  
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Jak se na základě jmenovaných analýz a literární rešerše [35], [36], [37], [38] 

potvrdilo, ocel AISI 316L je náchylná na tvorbu σ-fáze
8
, která se přednostně tvoří 

z δ-feritu.  

  
Obr. 37: Standardní porušení vzorku SPT Obr. 38: Nestandardní porušení vzorku SPT 

  
Obr. 39: Standardně porušený vzorek Obr. 40: Standardní lomová plocha 

  
Obr. 41: Nestandardní porušení Obr. 42: Nestandardní lomová plocha 

 

4.6.1 Obtíže 

Při simulaci SPT používáme křivku zpevnění kalibrovanou z tahové zkoušky, 

která obsahuje vliv dutin. K rozvoji plastické deformace u SPT dochází později než 

u tahových vzorků, tím při simulacích dostáváme nižší reakční síly než 

při experimentu viz (obr. 43, 44). 

                                           
8
 σ-fáze je nežádoucí křehká stabilní intermediální fáze vyskytující se převážně v austenitických a feritických 

korozivzdorných ocelích. Tato nemagnetická fáze se nukleuje již po 5 min. nejnepříznivější kombinace. Ke zrychlení 

přeměny δ-feritu na σ-fázi přispívá zvýšení obsahu Cr, Si a Mo. Její přítomnost zvyšuje tvrdost, křehkost, mez kluzu a 

pevnosti, naproti tomu klesají houževnatost, tažnost, kontrakce a creepové vlastnosti. 
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Obr. 43: SPT zkouška materiálu P91 Obr. 44: SPT zkouška materiálu AISI 316L 

 

4.7 NÁVRH UPRAVENÝCH VZORKŮ SPT PRO KALIBRACI 

KRITÉRIÍ TVÁRNÉHO PORUŠENÍ 

Cílem je navržení geometrií vzorků odvozených z klasických SPT penízků, 

u kterých by při zatěžování bylo možné dosáhnout různých napjatostí v místě 

iniciace a kalibrovat jimi obecná kritéria tvárného porušení. 

Navržené úpravy
9
 penetračního vzorku vychází pouze z numerických simulací. 

Pro ověření předpokladů je nutná experimentální verifikace.  

Na základě rešerše geometrií vzorků užívaných ke kalibraci tvárných kritérií byly 

použity tři typy namáhání vzorků. Prvním typem zatěžování je standardní penetrace 

vzorku (obr. 45), druhým typem je méně rozšířené smykové namáhání
10

 (obr. 46) a 

třetím typem je experimentálně nejjednodušší tahové namáhání vzorků, (obr. 47,48).  

Je nutné poznamenat, že místo iniciace bylo vybráno na základě maximálního 

přetvoření a také zkušeností autora. U všech prezentovaných modifikací je také 

nutné přihlédnout k realizovatelnosti geometrie, dostatečné geometrické přesnosti a 

proveditelnost samotné zkoušky. Polohy kalibračních bodů v rovině     získaných 

těmito vzorky jsou na (obr. 49) kde je také umístěn výsledek z mikro CT tělesa 

s poloměrem vrubu           . 

 

 
 

Obr. 45: SPT zkouška materiálu P91 Obr. 46: SPT zkouška materiálu AISI 316L 

                                           
9
 Na výsledky SPT zkoušky má vliv několik proměnných, jejichž význam byl analyzován. Z tohoto důvodu je 

vhodnější úprava samotného vzorku, než geometrie nástrojů. 
10

 Získání hodnot napjatosti blízké smykovému namáhání je u SPT možné dosáhnout dvěma způsoby. Buď budeme 

smykově namáhat vzorek s co nejmenším poloměrem vrubu (obr. 45), nebo využijeme Shear Punch Test, kterým se 

intenzivně zabýval např. Lucas [39]. 

  
Obr. 47: SPT zkouška materiálu P91 Obr. 48: SPT zkouška materiálu AISI 316L 
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Obr. 49: Možnosti kalibračních těles odvozených ze vzorku SPT v rovině ξ (y osa) – η (x osa) 

 

 

4.8 NUMERICKÁ SIMULACE SPT VČETNĚ PORUŠENÍ 

V kapitole 2.2 bylo kalibrováno pět univerzálních kritérii, včetně některých 

modifikací. Jejich verifikace je provedena na numerické simulaci 3D zkoušky SPT. 

Pro jednotlivá kritéria byla v explicitním kódu programu Abaqus vytvořena kolegou 

Ing. Petrem Kubíkem uživatelská subrutina VUMAT.  

Na (obr. 50) jsou porovnány vypočtené a experimentální (průměrné) silové reakce 

SPT. Kritérium Xue a jeho rozšíření predikuje porušení příliš brzy a jak je vidět 

na (obr. 50), lomová plocha je podobná více křehkému lomu. O něco lepší silovou 

odezvu dává kritérium Bai, ale k vymazání elementů dochází na nereálných místech 

a příliš brzy. Kritéria EMC, EMC2, KHPS a Lou predikují iniciaci nejvěrohodněji.  

Pro zlepšení popisu za maximální reakční silou, tedy v místě rozvoje trhliny, by 

bylo vhodné do subrutiny VUMAT zahrnout i algoritmus pro rozvoj trhliny. 

V našich výpočtech byly elementy vymazány v okamžiku dosažení kritické hodnoty 

kumulativní funkce.  
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Obr. 50: Výsledky numerických simulací SPT zkoušky včetně porušení  

 

 
Obr. 51: Lomové plochy vypočtených SPT (zobrazeno   ̅ ) 
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5  PŘÍNOS PRÁCE  

Přínosy disertační práce lze shrnout do několika následujících bodů: 

 V rámci disertační práce bylo testováno 16 konstitutivních vztahů na 10 

křivkách plastického zpevnění různých kovových materiálů. Nejpřesnější 

aproximace byla získána u upraveného konstitutivního vztahu Voce.  

 Byly kalibrovány a verifikovány křivky zpevnění třech tvárných materiálů 

AISI 316L, ČSN 41 2050 a P91.  

 Pro materiál AISI 316L byly navrženy a provedeny rozsáhlé 

experimentální práce. Vedle tahových byly provedeny pěchovací zkoušky, 

zkoušky vzorků typu motýlek, NT těles a SPT vzorků. To vše včetně 

metalografického a fraktografického vyhodnocení. 

 Na základě rozsáhlé rešeršní studie bylo vybráno pět jednoduchých kritérií 

zohledňujících kumulaci tvárného přetvoření a triaxiality napětí, která byla 

kalibrována z tahových zkoušek pro materiál ČSN 412050. Pro materiál 

AISI 316L bylo vybráno pět tzv. univerzálních kritérií, které byly 

kalibrovány třemi sadami různých experimentů. 

 Pro pěchovací zkoušky byl navržen přípravek, tzv. rotátor umožňující on-

line pozorování celého obvodu vzorku kamerou pro přesnější detekci 

iniciace trhliny. 

 S pomocí nově navrženého vzorku válečku s důlkem byla potvrzena 

možnost dosažení nižší triaxiality napětí než η < -1/3 při iniciaci porušení. 

 Bylo zjištěno, že SPT je schopný upozornit na přítomnost křehké fáze 

materiálu mnohem dříve než standardní zkoušky.  

 Vliv dutin u křivky plastického zpevnění kalibrované z tahové zkoušky, 

která je použita při simulaci SPT je větší, než se doposud předpokládalo. 

 Analytickými přístupy určení Re a Rm nebyl nalezen akceptovatelně 

přesný výpočet. Odchylky se u Re pohybovaly až do 52% a Rm až do 90%.  

 Bylo zjištěno, že pokud se podaří zjistit aktuální geometrii nástrojů, 

vzorku, měření deflexe či dostatečně přesně pohyb razníku a vzorek je 

po celou dobu zkoušky sevřen mezi matricemi, je možné dosáhnout 

akceptovatelné hodnoty Re a Rm (v našem případě Re do 2% a Rm do 6%). 

 Numericky byla demonstrována možnost kalibrovat univerzální kritéria 

upravenou geometrií vzorků SPT. 

 Zkouška SPT byla numericky simulována včetně porušení. Bylo zjištěno, 

že kritéria EMC, EMC2 a KHPS predikují porušení jak ve správném místě 

vzorku, tak při odpovídající deformaci. 
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6  ZÁVĚR 

Na základě rešeršní studie byl popsán stávající stav a možnosti numerického 

popisu tvárného porušení. V této práci byly podrobně popsány postupy pro kalibraci 

křivek zpevnění do okamžiku porušení, které byly verifikovány paralelní 

numerickou simulací a to pro materiály AISI 316L, ČSN 41 2050 a P91. Na základě 

rozsáhlé rešerše byla kritéria rozdělena do třech skupin. Byl popsán postup kalibrace 

kritérií tvárného porušení. U materiálu ČSN 412050, pro který byly provedeny 

pouze tahové zkoušky, bylo vybráno několik jednodušších kritérií nezohledňujících 

třetí invariant deviátoru tenzoru napětí. Druhým zkoumaným materiálem byla 

austenitická ocel AISI 316L, pro kterou bylo navrženo velké množství experimentů. 

Přestože se tato ocel v jaderné energetice používá velmi často, v oblasti tvárného 

porušení dle dostupné literatury zkoumána doposud nebyla. Pro ni byla vybrána tzv. 

univerzální kritéria. Demonstrovány byly možnosti využití nově navrženého vzorku 

vrubované trubky (NT tělesa) a převzaté geometrie vzorku typu motýlek. Navržena 

byla nová geometrie válečku s důlkem pro jednoosé pěchování k dosažení triaxiality 

napětí nižší než    
 

 
. Ta byla experimentálně měřena na tzv. „rotátoru“ určeném 

pro on-line pozorování celého obvodu povrchu. Možnost dosažení nižší triaxiality 

napětí byla potvrzena. Hodnoty kalibračních parametrů křivek zpevnění jsou 

uvedeny v (tab. 2), hodnoty parametrů kritérií tvárných porušení v (tab. 3). 

Pro inženýrskou praxi se jeví jako velmi přínosná a zatím intenzivně zkoumaná 

penetrační zkouška zvaná Small Punch Test. Byly provedeny detailní citlivostní 

analýzy, porovnání napjatosti a analytických přístupů několika autorů pro určení Re 

a Rm. Bohužel se nepodařilo nalézt spolehlivou analytickou formulaci 

s akceptovatelným reziduem. Navržen byl proto inverzní numerický výpočet. Tento 

typ úlohy byl odladěn a shrnut v kapitole 4.5. Byla potvrzena možnost získání 

dostatečně přesné křivky zpevnění a s její pomocí i meze kluzu a to s přesností 

do 2% a meze pevnosti do 6% (pro materiál P91). V kapitole 4.7 byla provedena 

numerická studie možnosti kalibrace kritérií tvárného porušení přímo z upravených 

geometrií vzorků SPT. Je tedy teoreticky možné kalibrovat univerzální kritéria 

tvárného porušení z velmi malých objemů materiálu, jako jsou například svarový 

spoj a přechodové vrstvy. K praktickému využití je však nutné zjistit možnosti 

výroby vzorků, experimentální možnosti a odstranit jistá úskalí ve smyslu 

realizovatelnosti, přesnosti a ekonomických výdajů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 
ABAQUS Výpočetní program založený na metodě konečných prvků 

AHSS Advanced high strength steel 

ANSYS Výpočetní program založený na metodě konečných prvků 

CDM Continuum Damage Mechanics 

CoP Code of Practice 

DIC Digital Image Corelation 

EMC Extended Mohr - Coulomb 

EWK ESI-Wilkins-Kamoulakos 

HMH Podmínka plasticity dle autorů Hencky, von Mises, Huber 

KHPS Kubík-Hůlka-Petruška-Šebek kritérium 

LBB Leakage before break 

MKP Metoda konečných prvků 

MLR Korekce křivky skutečného napětí – log. přetvoření autorů Mirone, La Rosa 

MMV Materiálový a Metalurgický Výzkum  

NT Notched tube 

SPT Small Punch Test 

ÚAM Ústav aplikované mechaniky 

ÚFM Ústav fyziky materiálů Akademie věd 

 
A Tažnost [%] 

A,B,n,c,m Materiálové konstanty konstitutivního vztahu Johnson-Cook  

          Konstanty pro kalibraci kritéria EWK [-] 

C1-C5 
Kalibrační konstanty kritéria Xue – Wierzbicki / materiálové 

konstanty konstitutivního modelu Voce 
[-] 

d0 Původní průměr [mm] 

D0 Průměr vzorku v místě vrubu [mm] 

dend Průměr krčku po přetržení [mm] 

Dt Vnitřní vrtaný průměr vzorku [mm] 

D1-D5 Kalibrační konstanty kritéria KHPS [-] 

E Youngův modul pružnosti [MPa] 

e1-e6 Kalibrační konstanty kritéria EMC [-] 

F Zatěžovací síla [N] 

f Součinitel smykového tření [-] 

Fe Síla při mezi kluzu zkoušky SPT [N] 

Ff Síla odpovídající Fm*0.8 [N] 

Fm Maximální síla během zkoušky SPT [N] 

G Modul pružnosti ve smyku [MPa] 

   Původní výška vzorku [mm] 

            Invarianty deviátoru napětí [MPa] 

l Aktuální délka vzorku [mm] 

   Původní referenční délka vzorku [mm] 

k1-k3 Kalibrační konstanty kritéria Lou [-] 

M1-M6 Kalibrační konstanty kritéria KHPS2 [-] 

N1-N6 Kalibrační konstanty kritéria Bai - Wierzbicki [-] 

Re Mez kluzu [MPa] 

Rm Mez pevnosti [MPa] 

Rp0.2 Smluvní mez kluzu [MPa] 

r Poloměr vzorku [mm] 

S Aktuální průřez vzorku [mm
2
] 
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   Původní průřez vzorku [mm
2
] 

   Homologická teplota [-] 

ue Posuv razníku při Fe [mm] 

uf Posuv razníku při Ff [mm] 

um Posuv razníku při Fm [mm] 

v rychlost zatěžování [m∙s
-1

] 

Z Kontrakce [%] 

 ̇  Rychlost redukovaného přetvoření [s
-1

] 

 ̇  Referenční rychlost přetvoření [s
-1

] 

    Redukované přetvoření dle HMH [-] 

  ̅ Lomové přetvoření [-] 

   Logaritmické přetvoření [-] 

   Plastické přetvoření při Rm [-] 

   Makroskopické redukované plastické přetvoření [-] 

 ̅  Redukované plastické přetvoření [-] 

  Triaxialita napětí [-] 

  Lodeho úhel [°] 

 ̅ Normalizovaný Lodeho úhel [-] 

μ Poissonovo číslo / Lodeho parametr, nebo Poissonův poměr [-] 

  Normalizovaný třetí invariant deviátoru napětí [-] 

  Ludolfovo číslo [-] 

            hlavní napětí [MPa] 

    ,  ̅ Redukované napětí dle podmínky HMH (von Mises) [MPa] 

     Hydrostatické napětí [MPa] 

    Skutečné napětí z konstitutivního vztahu Johnson-Cook [MPa] 

   Střední napětí [MPa] 

      Skutečné napětí [MPa] 

   Aktuální napětí [MPa] 

ω úhlová rychlost [rad∙s
-1

] 
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ABSTRAKT  

Problematika (numerické) predikce tvárného porušení řeší v podstatě dva typy 

úloh. První a dnes nejrozšířenější skupina výpočtů je cílena na prevenci iniciace 

tvárného porušení. Druhý typ úloh lze charakterizovat jako cílené porušování, např. 

obrábění, stříhání, atd. K výraznému rozvoji problematiky došlo v posledních 

desetiletích díky vývoji a lepší dostupnosti k výkonným výpočetním a 

experimentálním nástrojům. Uspokojivý popis tvárného porušení při víceosém 

proporcionálním a neproporcionálním zatěžování však doposud chybí. Tato práce 

svým zaměřením pomohla objasnit některé neznámé a přispěla k pochopení chování 

vybraných materiálů při laboratorní teplotě a kvazistatickém zatěžování. 

Pro studium tvárného porušení byla vybrána austenitická ocel AISI 316L. Na ní 

byly provedeny jednoosé tahové zkoušky hladkých a vrubovaných vzorků, 

pěchovací zkoušky hladkých válečků a válečků s důlkem, dále zkoušky vzorků typu 

motýlek, zkoušky vrubovaných trubek a penetrační zkoušky. Z výsledků 

experimentu bylo kalibrováno pět jednodušších kritérií (ekvivalentní lomové 

přetvoření, Johnson-Cook, zjednodušený Bao-Wierzbicki, Rice-Tracey, RTCL ) a 

pět tzv. univerzálních kritérií (Bai-Wierzbicki, Xue-Wierzbicki, EMC, Lou, KHPS). 

Detailněji je řešena problematika penetračních testů nazývaná Small Punch 

Test (SPT). Ta potenciálně umožňuje stanovení mechanických vlastností materiálů 

z řádově menšího objemu materiálu než standardní zkoušky. Jedná se o perspektivní 

nástroj zpřesňující posuzování při prodlužování životnosti komponent v provozu. 

Provedena byla důkladná citlivostní analýza. Vytvořena a odladěna byla inverzní 

úloha SPT s využitím optimalizačního programu OptiSLang pro získání 

mechanických vlastností přímo z křivky SPT. Dosaženo bylo pouze 2% odchylky 

při určení meze kluzu a 6% odchylky od meze pevnosti získaných z tahových 

zkoušek. Navrženo bylo několik úprav geometrie penetračního vzorku pro kalibraci 

univerzálních kritérií. Kalibrovaná univerzální kritéria byla použita při simulaci 

porušení 3D modelu SPT. Nejlepší výsledky vykazují kritéria KHPS a EMC.  

 

ABSTRACT 

The issue of ductile damage prediction can be generally divided in two types of 

tasks. The first one is to preventing the initiation of ductile damage with is most 

common group of calculation today. The second task can be described as aimed 

damaging, such as machining, cutting, etc. The significant development of this issue 

occurred in recent decades by help of development and access to powerful 

computational techniques and new experimental possibilities. However, the 

behaviour of ductile damage at multiaxial proportional and non-proportional loading 

is insufficiently described. This thesis helped to clarify some of the unknown this 

topic. It contributed to the understanding of selected materials behaviour at room 

temperature and quasistatic loading. 

Austenitic stainless steel AISI 316L was selected for detail study of ductile 

damage. A large number of experiments were performed on this material, such as 
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uniaxial tensile tests of smooth and notched specimens, upsetting tests of smooth 

cylinder and special cylinder with dimple, butterfly specimens, notched tube 

specimens and penetration tests. Experimental results is used for calibration of five 

so-called simple criteria, taking into account fracture strain and stress triaxiality 

(Equivalent fracture strain, Johnson-Cook, simplify Bao-Wierzbicki, RT, RTCL) 

and universal criteria (Bai-Wierzbicki, Xue-Wierzbicki, EMC, Lou, KHPS). 

SPT potentially enable the determination of actual mechanical behaviour using 

only a fraction of specimen volume compared to standard specimen. It is promising 

tool to improve accuracy when assessing working life of components in operation. 

The inverse numerical simulation loop of SPT was designed using program 

OptiSLang on the basis of detailed sensitivity analysis. It was achieved 2% deviation 

of yield strength and 6% deviation of ultimate strength obtained from tensile tests. A 

several modification of SPT specimen was suggested for universal criteria 

calibration of small material volume. The 3D numerical model was built for 

numerical simulation with ductile damage simulation. The criteria KHPS and EMC 

gave the most accurate results.  

 

 


