
 
 
 
 
  





 

 

 

 

  



 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAKT 

 Tato bakalářská práce se zabývá deformačně - napěťovou analýzou litinového roštu. 

Úloha byla řešena v programu ANSYS metodou konečných prvků. Byl stanoven výpočtový 

model a k němu provedena deformačně - napěťová analýza. Z výpočtů bylo následně určeno 

nebezpečné místo a stanovena bezpečnost vůči meznímu stavu pružnosti a křehké pevnosti 

tělesa. Práce se zabývá i praktickou zátěžovou zkouškou ze zkušebny. 

ABSTRACT 

 This bachelor’s thesis deals with the analysis of strain-stress cast iron grate. The 

problem was solved in the ANSYS finite element method. It was established calculation 

model and it performed stress deformation analysis. The calculations were subsequently 

designated a dangerous place and set security to the limit state flexibility and crack units. 

There was also a practical load test test. 
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1.  ÚVOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Litinový rošt, který je analyzovaný v této práci je těleso, jenž se používá pro 

odvodnění ploch pojížděných nákladními automobily, profesionálního parkování pro osobní 

vozy, pěších zón a přilehlých chodníků. Rošt je vyjímatelná část zakrytého odvodňovacího 

žlábku, umožňující v případě vtokové mříže vtok povrchových vod.  

           

                                

2.  PROBLÉMOVÁ SITUACE 

 V této zprávě je uveden statický pevnostní výpočet litinového krycího vtokového roštu 

při zkušebním zatížení. 

 Je tedy řešen problém stanovení deformace (posuvy, přetvoření) a napětí v celém 

tělese a posouzení významnosti. 

 Jedná se o tzv. přímý problém. Je znám dílčí výpočtový model geometrie, zatížení, 

okrajové podmínky, vazby a materiál, neznámé jsou naopak výstupy – deformace (přetvoření, 

posuv) a tím vzniklé napětí. K řešení takového problému použiji analytický, numerický a 

experimentální přístup. 

 Před samotným řešením je nutné provést stručnou rešerši z oblasti roštů, normy ČSN 

EN 1433 (která popisuje zkoušky) a také z oblasti Pružnosti a Pevnosti. Na základě této 

rešerše je pak stanoven výpočtový model a jsou určeny všechny podstatné veličiny, který 

výpočtový model mohou značně ovlivňovat.      

                

Obr. 1: Řešený litinový rošt 
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3.  CÍLE PRÁCE 

 Cíle práce stanovené vedoucím práce: 

1) Studium normy ČSN EN 1433. 

2) Vytvoření výpočtového modelu roštu. 

3) Deformačně-napěťová analýza. 

4) Posouzení dle normy ČSN EN 1433. 

5) Experiment. 

 Mým cílem práce je provést pevnostní výpočet a praktickou zkoušku litinového roštu. 

Zjištěné výsledky porovnat a posoudit, zda nastane určitý mezní stav, resp. zjistit bezpečnost 

vůči meznímu stavu. Pevnostní výpočet i zkouška je nezbytná součást toho, aby mohl být rošt 

uveden do výroby. Proto se touhle prací zabývám, abych ověřil zda navržený rošt je 

vyhovující či nikoli. V případě nevyhovujících výsledků lze diskutovat, jak daný problém 

vyřešit, zda změnou materiálu, či úpravou konstrukce roštu. 
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4.  REŠERŠNÍ STUDIE 

4.1  Rozdělení 

 Vtokový rošt může být rozdělen podle různých kritérií. Nejčastěji podle materiálu, 

typu výroby a zamýšleného použití. 

4.1.1  Dělení podle materiálu 

 

o Pozink - jedná se o konstrukční ocel, opatřenou     

zinkovou povrchovouúpravou. Patří mezi      

nejrozšířenější materiály zvláště pro svou velmi     

nízkou cenu. Cena však odpovídá životnosti     

výrobků a proto i při opakovaných barevných     

nátěrech není vyšší než 20 let.  

 

 

 

o Nerezová ocel - výhodou nerezových       

roštů je velmi dlouhá životnost, tvrdost a              

korozivzdornost. Jsou vhodné pro použití               

v chemickém, potravinářské a farmaceutickém     

průmyslu a všude kde vyniknou jejich      

hygienické, antikorozní a estetické vlastnosti.      

 

 

 

o Plast - velká výhoda plastových roštů je      

převážně jejich nízká hmotnost a odolnost             

v agresivním prostředí. Využívají se v      

zemědělství pro hospodářská zvířata nebo             

v potravinářském průmyslu.   

Obr. 2: Rošt pozinkovaný  

Obr. 3: Nerezový rošt 

Obr. 4: Plastový rošt skladný [1] 
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o Litina - výhoda mechanická pevnost,     

mrazuvzdornost a nesavost. Odolná          

proti vysokým teplotám. Vhodná pro                      

namáhání prostým tlakem. Nevýhodou      

může být vyšší hmotnost.  

 

 

 

 Další vhodné materiály: 

o ocel na odlitky 

o válcovaná ocel 

o slitina mědi 

o železobeton 

o plastbeton 

 

4.1.2  Dělení podle typu výroby 

Lisované       Svařované 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Litinový můstkový rošt 

Obr. 7: Oko lisované mřížky  Obr. 6: Oko svařované mřížky  
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Z tahokovu            Odlitek 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3  Dělení podle zamýšleného použití do tříd 

 Výběr vhodné třídy závisí především na jejich umístění v rámci celé aplikace. Výběr 

odpovídající třídy zatížení provádí projektant, příp. budoucí uživatel. Odvodňovací žlaby se 

rozdělují do tříd zatížení A15 až F900. Třídám zatížení odpovídají zkušební síly a oblasti 

vhodné zabudování. 

 

o třída A15 - plochy určené výlučně           

pro pěší a cyklisty. Vhodné pro odvodnění                 

kolem bazénů, ochozů nebo trávníků.      

Nízké provedení se využívá pro terasy. 

 

 

 

 

o třída B125 - chodníky, pěší zóny a       

plochy obdobného charakteru. Plochy           

pro stání a parkování osobních       

automobilů i v patrech. Vhodné pro       

koupaliště, garáže, nádvoří, sportovní objekty      

nebo sklepní prostory budov. 

 

 

 

Obr. 9: Litinový vtokový krycí rošt 

Obr. 10: Pozinkovaný rošt A15 [2] 

Obr. 11: Odvodňovací mříž B125 [3] 

Obr. 8:Podlahový rošt z tahokovu 
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o třída C250 - pro odvodňovací žlábky umístěné             

v ploše odvodňovacích proužků pozemní       

komunikace u obrubníku, nepojížděné            

zpevněné krajnice a podobně. Štěrbinové      

odvodňovací žlábky jsou vždy ve třídě C250.     

Určena pro plochy v průmyslových areálech     

pojížděné nízkou rychlostí. 

 

 

o třída D400 - vozovky pozemních komunikací        

(také ulice pro pěší), zpevněné krajnice             

a parkovací plochy, které jsou přípustné           

pro všechny typy vozidel. 

 

 

 

 

o třída E600 - plochy, které jsou vystaveny      

vysokému zatížení kol, například zařízení             

v přístavech a docích. 

 

 

 

  

 

o třída F900 - extrémně zatěžované plochy,              

frekventované vjezdy do areálů, letištní plochy,      

přístavy, apod. 

 

 

 

 

Obr. 12: Odvodňovací rošt C250 [4] 

Obr. 13: Litinový rošt D400 [5] 

Obr. 14: Odvodnění v přístavu [6] 

Obr. 15 Rošt letištní F900 [7] 



Slunský Jan  ÚMTMB FSI VUT 

18 
 

4.2  Studium normy ČSN EN 1433 

 Tato norma stanovuje požadavky na vtokové mříže zabudované do liniových 

odvodňovacích žlábků. Dále také stanovuje definice, třídy, návrhové požadavky a požadavky 

na zkoušení, označování a řízení jakosti odvodňovacích vtokových mříží. Po důkladném 

prostudování této normy, jsem schopen správně a podle regulí provést pevnostní statický 

výpočet a experiment. Nyní uvedu důležité parametry, na které je třeba brát zřetel.  

4.2.1  Zajištění vtokové mříže  

 Vtokové mříže musí být bezpečně uloženy v tělese odvodňovacího žlábku a musí 

vyhovovat příslušným dopravním podmínkám, které odpovídají místu zabudování. Toho 

může být dosaženo jednou z těchto metod: [12]  

 a) uzavíracím zařízením (uzávěrou) 

 b) dostatečnou jednotkovou plošnou hmotností 

 c) specifickým tvarem konstrukce 

 Tyto metody musí být navrženy tak, aby otevření vtokové mříže mohlo být prováděno 

běžným nástrojem. V našem případě volíme zajištění uzávěrou.  

4.2.2  Světlá šířka CO 

 Světlá šířka CO je volná šířka mezi vnitřními hranami dosedacích ploch nebo štěrbiny. 

Příklady rozměrů CO: 

 

 

 

 

 

 

 Rozměr CO je pro nás velmi důležitý. Je to vzdálenost, která není žádným způsobem 

podpíraná a tudíž podstatná pro vyhodnocování deformací a napětí. Z hodnoty CO se 

následně určuje koeficient zatížení. 

 

 

 

 

Obr. 16: Příklady světlých ploch [12] 
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4.2.3  Zatížení 

 Řešený litinový rošt spadá do třídy C250. Podle Tab. 1 vidíme, že zkušební zatížení 

odpovídá 250KN, tedy zhruba 25 tun.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Vtokové mříže zakrytých odvodňovacích žlábků se světlou šířkou CO ≥ 250 mm se 

zkouší při plném zatížení. Při CO < 250 mm se zkouší při zkušebním zatížení upraveným 

podle vzorce:  

         
  

   
                      (4-1)

      

avšak minimálně 0,6 × zkušební zatížení. 

 My si tedy upravíme naše zatížení, řešený rošt má světlou šířku 100 mm a podléhá 

minimálnímu kritériu tedy 0,6 × 250 = 150KN. Touto silou budeme zatěžovat. 

4.2.4  Trvalá deformace 

 Při zkoušení musí vtokové mříže a poklopy splňovat požadavky pro příslušnou třídu 

podle Tab. 2.            

  

 

 

 

 

 

 

Tab. 1: Zkušební zatížení [12] 

Tab. 2: Přípustné trvalé deformace vtokových mříží [12] 
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 Přejdeme do řádku C 250 až F 900 a jsme ve sloupci b), protože máme realizováno 

jištění uzávěrou tedy pod odkazem a). Podle vzorce spočteme maximální trvalé přetvoření    

CO / 300. Ovšem v posledním řádku je podmínka, že pro CO < 300 mm může být deformace 

maximálně 1 mm. Dále nesmí během zkoušky vzniknout viditelné trhlinky širší než 0,2 mm. 

4.2.5  Zkoušení 

 Rozměry, které uvedu v této kapitole musí být měřeny s přesností ±1 mm. [12] 

Zkušební zařízení - zejména hydraulický lis, musí být dimenzován tak, aby byl schopen 

vyvinout zatížení nejméně o 25% vyšší, než je odpovídající zkušební zatížení. Zkušební 

zařízení musí být navrženo tak, aby zkušební zatížení bylo rozloženo rovnoměrně na celou 

plochu zkušebního nástroje. Tolerance zkušebního zatížení musí být v rozsahu ± 3%. 

Zkušební nástroj - rozměr a tvar zkušebního nástroje jsou stanoveny v Tab. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava zkoušky - zkouška vtokových mříží se provádí buď v zakrytých odvodňovacích 

žlábcích nebo ve vhodném zkušebním rámu, který se umísťuje na plocho na stůl zkušebního 

zařízení. Všechny nepravidelnosti musí být vyrovnány. Při osazení zkušebního nástroje na 

zkušební těleso je nutno zajistit, aby: 

 - zkušební zatížení působilo svisle a kolmo na horní povrch zkušebního tělesa 

 - zkušební zatížení působilo skrz geometrický střed zkušebního tělesa 

 - delší hrana zkušebního nástroje byla rovnoběžná s delší hranou zkušebního tělesa 

Všechny případné nerovnosti povrchu musí být vyrovnány vložením mezivrstvy, např. ze 

dřeva, dřevovláknité desky, plsti, sádry nebo obdobného materiálu. 

  

 

 

Tab. 3: Rozměry zkušebního nástroje [12] 
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4.2.6  Zkušební metoda 

 Všechny vtokové mříže a poklopy se ověřují těmito zkouškami: 

 - měření trvalého přetvoření (trvalá deformace) 

 - měření při plném zkušebním zatížení 

Měření trvalého přetvoření - trvalé přetvoření vtokové mříže nebo poklopu se měří při použití 

2/3 zkušebního zatížení s přesností 0,1 mm. 

 Trvalé přetvoření se měří v geometrickém středu zkušebního nástroje. Tento střed se 

označí a v případě potřeby se opracuje.   

 Zatížení se plynule zvyšuje při rychlosti zatěžování 2 ± 1 kN/s až do dosažení 2/3 

zkušebního zatížení. Potom je zatěžování přerušeno a následuje konečné měření. 

Měření při zkušebním zatížení - Zatížení se plynule zvyšuje rychlostí 2 ± 1 kN/s až do 

dosažení plného zkušebního zatížení. Následně se nechá působit 30 sekund.  

 Vtokové mříže nesmí po dosažení plného zkušebního zatížení vykazovat tvorbu 

trhlinek širších 0,2 mm, známky jakékoliv destrukce a nesmí dojít k odlupování částeček. 
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5.  TEORIE 

5.1  Úvod do mezních stavů 

 ,,Jestliže chápeme pojem ,,stavˮ jako souhrn vlastností vyznačujících něco v určitém 

okamžiku nebo době, poměry, okolnosti, situace ve kterých něco existuje, pak můžeme také 

říci, že prochází různými stavy. To rovněž znamená, že dochází k přechodům z jednoho stavu 

do druhého. V rámci námi sledované problematiky nás budou zajímat pouze některé – 

vybrané - stavy. Např. stavy při nich vznikají elastické nebo plastické deformace, dochází k 

poškození povrchů součásti, k pohybu dislokací v materiálu, vznikají mikrotrhliny, dochází k 

růstu těchto mikrotrhlin, atp. Veličiny, které určují příslušné stavy, nazveme stavovými 

veličinami. Vyjadřují různá působení na výrobek (silová, deformační, teplotní) a vliv 

okolního prostředí (teplota, vlhkost, radiace, ap.). Z této množiny stavových veličin nás ale 

budou zajímat pouze ty stavové veličiny, které jsou podstatné pro řešení daného problému. 

Potom lze též říci, že přechod z jednoho stavu výrobku do druhého nastává tehdy, když 

některá ze stavových veličin změnila kvalitu nebo dosáhla předem stanovenou hodnotu [15]ˮ. 

 Mezní stav tedy považujeme, jako stav nepřípustný - tedy stav, při jehož dosažení 

nabývá stavová veličina své mezní hodnoty stanovené v technických podmínkách. 

 Podle VLK, M. - FLORIAN, Z.: Mezní stavy a spolehlivost, je definice následující: 

,,Mezní stav výrobku je takový jeho stav, kdy stavová veličina dosáhne své mezní hodnoty. 

Příslušná kriteria (související se schopností výrobku plnit předepsanou funkci z technických, 

ekonomických, ekologických a jiných závažných důvodů) a mezní hodnoty musí být 

stanoveny v technických podmínkách, které jsou dány normami, předpisy, směrnicemi nebo 

vzájemným ujednáním [15]ˮ. 

 V rámci naší sledované problematiky, tedy pevnostního statického výpočtu litinového 

roštu, a po důkladném prostudování normy ČSN EN 1433, budeme posuzovat bezpečnost 

vůči meznímu stavu pružnosti tělesa a meznímu stavu křehkého lomu tělesa. Dále při 

zatěžování může vzniknout trhlinka o maximální délce 0,2 mm. Je tedy dobré se trhlinkou 

zaobírat a posoudit zda nastane mezní stav stability trhliny. Tyto mezní stavy nás zajímají 

nejvíce a proto se nimi budu zabývat podrobněji. 
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Soubor mezních stavů je možné vidět na obr. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: Mezní stavy [15] 
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MS související s deformací tělesa: 

5.1.1  MS pružnosti tělesa  

 MS pružnosti tělesa - je takový jeho stav, při jehož dosažení vzniknou v bodě tělesa 

prvé plastické (tedy trvalé – nevratné) deformace, jejichž velikost je stanovena smluvně. 

(podle obr. 18 přechod oblasti a - b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redukované napětí HMH  

 [10] Redukované napětí je fiktivní tahové napětí přiřazené obecné napjatosti tak, že 

bezpečnost vůči meznímu stavu pružnosti je stejné pro skutečnou napjatost aj pro fiktivní 

tahovou napjatost. 

 K meznímu stavu pružnosti podle HMH (hypotéza byla nezávisle formulována 

Huberem, von Misesem a Henckym, nazývá se též energetická) dojde, když smykové napětí v 

oktaedrické rovině τ0 dosáhne kritickou hodnotu τ0K, což je materiálová charakteristika. 

 Redukované napětí HMH, nazýváme aj redukované napětí von Mieses, se pro obecnou 

napjatost vypočítá podle vztahu: 

     
 

  
        

         
         

        
     

     
  (5.1) 

  

 Z výpočtové stránky je toto kritérium složitější než kritérium maximálních smykových 

napětí, ale pokud využijeme nějaký vhodný výpočtový software, tak se tato nevýhoda ztrácí. 

 Z hlediska bezpečnosti vůči meznímu stavu pružnosti dostaneme vztah:  

   
  

        
     (5.2) 

 

Obr. 18: Tahový diagram [16] 
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 Redukované napětí max τ  

 Hypotézu Tau-max lze použít pouze pro materiály v tvárném a houževnatém stavu, u 

nichž dochází před porušením ke vzniku plastických deformací a které mají prakticky stejné 

mechanické vlastnosti v tahu i tlaku. 

Jinak je hypotéza též nazývána podmínka pevnosti maximálních smykových napětí 

nebo Trescova či Guestova hypotéza, která hovoří, že mezního stavu pružnosti bude v bodě 

zatíženého tělesa dosaženo, když maximální smykové napětí v tomto bodě dosáhne mezní 

hodnoty nezávislé na napjatosti. [10] 

Maximální smykové napětí prostorové napjatosti dané hlavními napětími σ1 σ2 σ3 je: 

 

     
     

 
     (5.3) 

 Můžeme si představit, že pomocí redukovaného napětí převedeme více-osou napjatost 

na pevnostně ekvivalentní napjatost jednoosou s napětím σred.  Platí: 

                (5.4) 

 Pro bezpečnost vůči meznímu stavu pružnosti dostaneme následující vztah: 

   
  

         
      (5.5) 

 

MS související s porušováním soudružnosti tělesa: 

5.1.2  MS stability trhliny 

 MS stability trhliny tělesa je takový stav zatěžovaného tělesa s trhlinou, kdy šíření 

trhliny se mění ze stabilního, člověkem řiditelného šíření, na nestabilní člověkem 

neovlivnitelné šíření. 

 Na příkladu podle Inglisovy teorie napětí si lze udělat představu o koncentraci napětí v 

kritickém místě trhliny eliptického tvaru. 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 19: Eliptický defekt s délkou 2a [17] 
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Za předpokladu, že bude šířka b mnohonásobně menší v porovnání s délkou a, pak elipsa 

přejde v ostrou trhlinu s čelem o poloměru ρ, který je definován jako: 

  
  

 
           (5.6) 

Maximální napětí na čele defektu (bod A) se vypočítá z napětí nominálního, a je hlavní a b je 

vedlejší poloosa eliptické trhliny. 

         
  

 
       

  

 
       (5.7) 

Při dosazení rovnice (5.6) do (5.7) dostaneme závislost napětí na poloměru zakřivení defektu. 

          
 

 
 
   

         
 

 
                                           

Pokud se bude poloměr čela trhliny zmenšovat a bude se přibližovat k nule, bude se 

maximální napětí zvyšovat až k nekonečnu, potom bude vztah vypadat takto: 

        
 

 
                                                                

Ve skutečnosti ale tento případ nastat nemůže. Znamenalo by to, že součást by se porušila 

vlivem napětí při velmi malém zatížení. Ze struktury materiálů ale vyplývá, že materiál se 

díky pohyblivým dislokacím plasticky deformuje. Původní ostrá trhlina se tak může zaoblit. U 

materiálů, kde nemůže docházet k plastickým deformacím, bude poloměr kořene trhliny roven 

mřížkovému parametru ρ =    . Zavedením mřížkového parametru do rovnice (5.9) 

dostaneme vztah: 

        
 

  
                                                            

K tomu, aby došlo k šíření trhliny a porušení vazeb mezi atomy, musí napětí dosáhnout 

kohezní pevnosti. To znamená, že můžeme dosadit do rovnice (5.10) rovnici     
    

  
 
   

   

a dostaneme vztah pro napětí potřebné k rozšíření trhliny v elastické oblasti s ostrou trhlinou. 

    
    
  

                                                             

Kde a je velikost trhliny,   kritické lomové napětí, E a    jsou materiálovými 

charakteristikami. 
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 Faktor intenzity napětí - K 

 Na základě poměrně složitých výpočtů polí napětí a posuvů kolem čela ostré trhliny a 

popis úrovně koncentrace napětí u ostré trhliny byl zaveden faktor intenzity napětí, jeden z 

hlavních parametrů lomové mechaniky. Součinitel neboli faktor intenzity napětí popisuje 

napjatost v těsné blízkosti okolí trhliny. Faktor K je možno vyjádřit z Griffithovy rovnice 

takto: 

                                                                                 

Kde a je délka trhliny,    nominální napětí v místě trhliny, E a    jsou materiálovými 

charakteristikami. Známe-li hodnotu K, můžeme stanovit jednotlivé složky napětí, 

charakterizuje též úroveň napětí před čelem trhliny, složky tenzoru napětí v závislosti na 

vzdálenosti r od čela trhliny. Jednotkou faktoru intenzity napětí K je [MPa  ]. 

 Kritická hodnota faktoru intenzity napětí pro vznik nestabilního lomu se jmenuje 

lomová houževnatost KIC. Používá se také pro kvantitativní porovnání křehkosti materiálů. 

Čím je materiál křehčí, tím má nižší hodnotu lomové houževnatosti. Lomová houževnatost 

umožňuje posoudit odolnost tělesa ke křehkému lomu. Materiál s trhlinou se neporuší, když 

KIC  K  nebo naopak lom nastane když K  KIC. Pro naměřenou délku trhliny a (avšak 

maximálně 0,2 mm) spočteme kritické napětí    dle vztahu            , tzn. litinový rošt 

se neporuší nestabilním křehkým lomem, když reálné napětí     .  Nebo pro dané napětí σ 

spočteme kritickou délku trhliny dle            , materiál roštu odolá křehkému 

nestabilnímu lomu, když a <   . 

Lomovou houževnatost     stanovíme na vzorcích dle norem, např. ČSN EN ISO 12737. 

 V našem řešeném problému tedy nejdříve zjistíme délku trhliny a.Po té stanovíme 

faktor intenzity napětí K a porovnáme s hodnotou KIC popřípadě KAPZ. Zjistíme, jestli se 

trhlina šíří stabilně, nestabilně, či zda se vůbec šíří. Pro stabilní šíření jsme schopni dopočítat 

životnost roštu podle Parisova vztahu. Pro lepší vysvětlení použijeme obr. 20, který popisuje 

životopis trhliny.  

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 20: Životopis trhliny 
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oblast: A    (K <  KAPZ) - trhlina je v klidu, nešíří se      

 B    (K >  KAPZ) - trhlina začíná růst       

 C    (K >  KAPZ) - trhlina roste lineárně, mohu zjistit, jak dlouho ještě vydrží 

 D    (K >  KIC)   - trhlina se šíří nestabilně, litinový rošt praskne 

 

5.1.3  MS křehkého lomu 

 Je skutečností, že i při zatěžování těles dochází za určitých okolností k náhlému lomu. 

Je to lom, který na makroskopické rozlišovací úrovni má vlastnosti [9]: 

 - nastává bez zjistitelných příznaků,       

 - porušovaní až do lomu probíhá tak rychle, že nelze rozlišit vznik eventuelně rozběh 

trhliny a její šíření,          

 - proces porušování nelze prakticky ovlivnit zásahem do řízení zatěžování,  

Vznik křehkého lomu je podmíněn řadou faktorů, z nichž nejpodstatnější jsou: 

 - teplota - křehký lom nastává při teplotách nižších než je tranzitní teplota křehkosti,

 - napjatost,          

 - přítomnost trhlin již ve výchozím stavu,      

 - strukturální vlastnosti materiálu. 

Křehký lom může vzniknout i v případě, že ve výchozím stavu není v tělese trhlina. Tento 

speciální případ křehkého lomu označujeme jako křehká pevnost.  

 Redukované napětí MOS  

 [11] Podmínka křehké pevnosti MOS zahrnuje klasickou Mohrovu podmínku a 

podmínku maximálního hlavního napětí. Matematicky je to možné vyjádřit následovně: 

                                    (5.13) 

 Čím víc se napjatost blíží trojosé rovnoramenné napjatosti v tahu, tím riziko tohoto 

stavu narůstá. A právě, když se napjatost blíží k trojosé rovnoramenné napjatosti v tlaku, 

riziko klesá. Křehká pevnost je důležitá i v případech, kdy je hlavní napětí větší jak 

redukované (např. podle HMH). 

 Doporučuje se, aby bezpečnost vůči meznímu stavu křehké pevnosti dosahovala 

alespoň hodnotu 5. Tato hodnota je proti bezpečnosti vůči meznímu stavu pružnosti vyšší. 

Ovšem v tomto případě neexistuje rezerva před porušením v plastické oblasti. Bezpečnost 

tedy dostaneme podle následujícího vztahu: 

   
   

        
     (5.14) 
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6.  ANALYTICKÝ PŘÍSTUP 

 Abych mohl spočítat maximální průhyb tělesa analyticky, je vhodné zjednodušit si 

konstrukci na prut. Výpočtový model je zobrazen na obr. 22,23,24 - použiji tři modely pro 

zjištění průhybu. Hodnotu osového kvadratického průřezu    jsem spočítal pomocí programu 

Autodesk Inventor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Výpočtový model geometrie 1 

            

              L = 132    

            F = 16 500   

               = 6 987     

            E = 169 000     

 

 

 

 Konstrukce se skládá z jednoho prutu a úloha je symetrická. Na první pohled je 

zřejmé, že maximální průhyb nastane v půlce prutu. Proto využiji vzorec ze [16] pro 

maximální průhyb: 

      
    

     
                                                         

Obr. 21: osový kvadraticky moment 

Obr. 22: zatížení osamělou silou 
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Výpočtový model geometrie 2 

 

            L = 132    

               = 125      

               = 6 987,23     

            E = 169 000     

 

 

 

 Druhý model více odpovídá realitě. Při zátěžové zkoušce je tlačeno těleso na litinový 

rošt a vytváří tak tlak, ten převedeme na liniové zatížení. Úloha je opět symetrická a ze [16] 

dostaneme vzorec pro maximální průhyb: 

      
 

   

   

   
                                                    

      
 

   
 

             

                       
                                 

 

Výpočtový model geometrie 3 

 

           C = 75    

            D = 28,5     

               = 220      

               = 6 987,23     

            E = 169 000     

 

Obr. 23: liniové zatížení 

Obr. 24: liniové zatížení na středu prutu 
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 Třetí úloha se nejvíce podobá reálné zkoušce. Vzdálenost C odpovídá šířce zkušebního 

tělesa, které je tlačeno na litinový rošt. Po úpravě liniové síly dostaneme podle [16] vzorec: 

      
   

 

      
      

 

 
 
 

    
 

 
 
 

                                                 

      
             

                          
      

      

     
 
 

    
      

     
 
 

         

                                                                                

 

 Pro konstruktéra je jednoduché analytické řešení velmi důležité, pomocí základních 

znalostí pružnosti a pevnosti rychle zjistí, zda má cenu se danou konstrukcí zabývat a 

neplýtvat tak drahocenným časem nebo penězi. Podle normy ČSN 1433 musí být průhyb do 1 

mm. Kdyby vyšel větší, bylo by vhodné pro konstruktéra model roštu upravit již v této fázi. 

Nám vyšel průhyb               a to je velmi uspokojivá hodnota pro další 

pokračování ve výpočtech. 
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7.  VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ 

7.1  Model materiálu 

 V práci byl uvažován materiál s lineárním chováním s danými vlastnostmi: 

Materiál Modul pružnosti 

E [GPa] 

Mez kluzu 

Re [MPa] 

Mez pevnosti v 

tahu Rm [MPa] 

Mez pevnosti v 

tlaku Rmd [MPa] 

Feriticko - perlitická 

litina 

169 320 500 800 

Konstanta к pro redukované napětí MOS: 

  
  
   

                                                                      

Zadáno do MKP: elastický izotropní materiál, E=169GPa, µ=0,26. 

7.2  Model geometrie 

 Litinový rošt je tvořen z jednoho kusu. Jako podklad pro výpočet mi posloužil 3D 

model ve formátu *.stp od firmy AlcaPlast, s.r.o. Břeclav, který jsem drobnými změnami 

upravil. Rošt je odlit z feriticko - perlitické litiny ČSN 42 2305. Zadané hodnoty: 

Délka roštu .............................................................497 mm 

Šířka roštu .............................................................131 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výstupky 

příčky roštu 

vybrání pro 

šrouby 

otvory pro 

šrouby 

mezery roštu 

opěrný výstupek 

Obr. 25: Model geometrie roštu 
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 Litinový rošt má dvě osy symetrie, podélnou a příčnou. V případě náročnosti výpočtů 

můžeme využít symetrii, kdy nám postačí jedna čtvrtina roštu a celý výpočtový proces se tak 

čtyřikrát urychlí. Při volbě symetrie nesmíme zapomenout definovat další okrajové podmínky, 

které nám díky řezům vzniknou. 

 

 

 Je žádoucí, aby byla síť, co nejpravidelnější. Taktéž je vhodné co nejjemnější síťování, 

hlavně s ohledem na předpokládané místa s koncentrací napětí. To však souvisí se zvýšením 

nároků na výpočtový čas a hardware. Proto je výhodné použít modifikaci kostek a čtverců, 

které mají při stejném typu prvku oproti čtyřstěnům a trojúhelníkům vyšší přesnost a stačí jich 

menší počet. Tyto výhody jsou na úkor vyšší pracnosti při zhotovování výsledné sítě. 

 V této úloze byl využit pouze prvek SOLID. Celkový počet použitých prvků je 330966 

a počet uzlů 1 148 460. 

 

 

 

 

 

 

 

Příčná osa 

symetrie 

Podélná osa 

symetrie 

Obr. 26: Symetrie roštu 

Obr. 27: Sít z kostek a čtverců 
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Zadní část roštu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3  Model vazeb 

 Při výpočtech budu uvažovat dva stavy, a to: 

1) montážní stav 

2) stav při zátěžové zkoušce 

 1) montážní stav 

 Rošt je vložen do odtokového žlabu a upevněn čtyřmi šrouby. Předepíšu na obě plochy 

spodních výstupků viz obr. 29 nulový posuv ve směru osy Y. Šrouby realizuji pomocí funkce 

remote point. Vytvoří se v ose díry bod, který  se spojí pomyslnou pavučinou s vnitřními 

strany díry pro šrouby. Chci, aby pomyslná pavučina nebyla pevně spojena, ale aby byla 

deformovatelná. Proto pro funkci remote point nastavím vlastnost deformable.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28: Sít z kostek a čtverců zadní část 

Obr. 29: Okrajové podmínky montážní stav 

OP: UY = 0 (na celou plochu) 

 

OP: UX = UY = UZ = 0 (na bod v ose díry) 
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 Problém: zamezení posuvu celé spodní plochy způsobuje i nulové natočení téže 

plochy viz obr. 30. V důsledku nulového natočení nám vzniknou nekorektní napětí v blízkosti 

okrajové podmínky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) stav při zátěžové zkoušce 

 Při zátěžových zkouškách se vtokové rošty žádným způsobem neuchycují, pouze se 

volně položí na vrchní hrany odvodňovacího žlabu. Tudíž je zamezeno pouze jednomu 

posuvu a to ve směru zatěžující síly, v našem případě ve směru osy Y. Zde ovšem nebudu 

předepisovat okrajovou podmínku na celou spodní plochu, ale pouze na obě vnitřní hrany.  

 

 

 

 

 

               Y 

      OP: UY = 0   X 

 
Obr. 31: Okrajové podmínky při zkoušce 

Obr. 30: Zamezení natočení 

Plocha pevně spojena OP. Spodní plocha se v 

realitě lehce natočí ve směru deformace.  

Vnější strana více namáhaná na tah, vnitřní strana na tlak. 
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 Model okrajových podmínek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4  Model zatížení 

 Vlastní váhu roštu neuvažuji. 

7.4.1  Zkušební zařízení 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP: UY = 0 (pouze na hranu) 

Obr. 32: Model OP na hrany 

Obr. 33: Lis zkušební zařízení 
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 Lis působí silou ve formě tlaku na stlačovaný rošt. Ten se následkem síly deformuje a 

prohýbá. Jedná se o stolní hydraulický lis, který dokáže vyvinout tlak o 18 tun. Ovládá se 

pákou, která přidává nebo ubírá zátěž. Lis obsahuje kalibrovaný tlakoměr, jenž přesně odečítá 

působící sílu.  

7.4.2  Zatížení konstrukce 

 Lis postupně vyvíjí sílu až do velikosti F=150kN, která působí na plochu 250 x 75 mm 

(velikost zkušebního tělesa). Zatížení připadající na uvažovanou část roštu bylo rovnoměrně 

rozloženo viz obr. 35 v případě stavu 1) . V případě stavu 2) bylo zatížení rozloženo 

rovnoměrně na 22 výstupků viz obr. 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stav 1) kvůli zjednodušení výpočtového procesu jsem sílu převedl na rošt pouze 

pomocí rovin a řezů a negeneroval jsem zkušební těleso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        F                F=150KN         

Obr. 34 Zatíženi na středu roštu 

Obr. 35: Síla rovnoměrně rozložená 

https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADla
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak
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 Stav 2) síla se přenese na výstupky roštu, kvůli urychlení generování sítě, jsem ty 

nepodstatné odstranil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36: Rozložení síly na výstupky 
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7.5  Výsledky výpočtového modelování 

 1) montážní stav 

 F = 150kN celkové deformace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F = 150 kN redukované napětí von mises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximální průhyb 0,355 mm. 

Obr. 37: Celková deformace F=150KN 

Obr. 38: Von mises F=150KN 

Zde vzniká vysoké napětí kvůli OP, jak jsem se 

dříve zmínil. Napětí proto neuvažuji. 

Napětí daleko od OP. Bereme v potaz. 
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 F = 150kN redukované napětí von mises. Pro přehlednost vykreslím napětí pouze na 

prostředních žebrech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pro podmínku křehké pevnosti potřebuji hodnoty maximálního a minimálního 

hlavního napětí pro F = 150kN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39: Redukované napětí prostřední žebra 

Redukované napětí von mises 416MPa. 

Maximální hlavní napětí 415MPa. Minimální hlavní napětí -1,2MPa. 

Obr. 41: Maximální hlavní napětí 1) Obr. 40: Minimální hlavní napětí  1) 
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 2) stav při zátěžové zkoušce 

 F = 150kN celkové deformace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F = 150 kN redukované napětí von mises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 42: Celková deformace 2) 

Maximální průhyb 0,46 mm. 

Obr. 43: Redukované napětí 2) 

Špičky napětí kvůli OP. Neuvažuji. 
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 Vyhodnocení na prostředních žebrech. 

 

Obr. 44: Prostřední žebra 2) 

 

 

 Maximální hlavní napětí. Minimální hlavní napětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redukované napětí von mises 431 MPa. 

Maximální hlavní napětí 432MPa. Minimální hlavní napětí -1,22MPa. 

Obr. 46: Maximální hlavní napětí 2) Obr. 45: Minimální hlavní napětí 2) 
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8.  EXPERIMENT 

 Zkouška litinového roštu mi byla umožněna na zkušebně ve firmě Alcaplast v 

Břeclavi. Zkušební těleso jsem umístil na rošt a postupně přidával zátěž pomocí páky. 

Vyvinul jsem zatížení o velikosti 150 000kN a nechal 30 sekund působit. Následovalo 

odlehčení zátěže a měření trvalých deformací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trvalé deformace jsem měřil digitálním posuvným měřítkem. Rošt má z výroby 

průhyb, ten jsem před zkouškou odměřil a digitální měřítko vynuloval. Následovalo odečtení 

maximálního průhybu po zátěži. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 47: Experiment 

Obr. 48: Měření digitálním měřítkem 
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Statické zatížení dle EN 1433 na třídu zatížení C250 (250kN). 

 

Trvalé deformace jsou po ukončení zkoušky povoleny a vypočítány dle vzorce uvedeného  

v EN 1433.   

CO = světlá šířka odvodňovacího žlabu 

CO ˂ 300mm maximální povolená trvalá deformace na mřížce 1 mm 

Maximální povolená trhlina 0,2mm (při zkoušce nebyly viděny žádné zjevné trhlinky, 

proto mezní stav stability trhliny pro danou konstrukci je nepravděpodobný a nebudu 

jej posuzovat) 

 

Při zkoušce byla provedena zkouška max. zatížení při 220kN nastala destrukce obr.49,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max zatížení 
„t“ 

Zatížení dle 
EN1433 7.15.2 
0,6 x max zatížení 

Kvalita 
zinkování% 

Destrukce, 
poškození 
„mm“ 

Hodnocení  

25 15 Litina 0,65mm Vyhovuje 

     

Tab. 4: Statické zatížení 

Obr. 50: Destrukce 1 Obr. 49: Destrukce 2 
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9.  ZÁVĚR 

 Cílem předložené práce bylo provést deformačně - napěťovou analýzu litinového roštu 

při zkušebním zatížení. 

 Z výpočtového modelování nám vyšly průhyby následující: 1) montážní stav 

0,355mm, 2) stav při zátěžové zkoušce 0,46mm. Analytickým přístupem 0,52mm. Všechny tři 

hodnoty jsou při působení zatížení. Předpokládáme lineární chování materiálu, tedy po 

odtížení bude průhyb 0. Ovšem nacházíme se v plastické oblasti. Museli bychom v nést do 

výpočtu nelinearitu, aby jsme získali věruhodnější výsledky, které se přibližují reálným 

hodnotám. Jelikož neznáme přesnou materiálovou křivku, tak pouze můžeme říct, že reálný 

průhyb bude o něco větší. 

 Co se týká mezního stavu pružnosti tělesa, tak maximální hodnota redukovaného 

napětí podle teorie HMH, při uvažování obou stavů, se nachází v okolí 430 MPa. Při hodnotě 

meze kluzu            se bezpečnost rovná: 

   
  

        
 
   

   
                                                     

 Z bezpečnosti je zřejmé, že nastanou trvalé deformace. 

 Nejkritičtější částí je bezpečnost vůči křehkému lomu tělesa, která musí být větší než 

1. Tedy redukované napětí podle teorie MOS nesmí překročit mez pevnosti materiálu v tahu, 

jinak by rošt praskl. Při hodnotě meze pevnosti v tahu            se bezpečnost rovná: 

   
  

        
 

   

              
                                        

 Možností dosáhnutí přesnějších výsledků by bylo kontaktní řešení uložení, což by 

však do úlohy vneslo značnou nelinearitu a prodloužilo výpočet. 

  Z výsledků při uvažovaném nastavení vyplývá, že konstrukce litinového vtokového 

roštu je vyhovující. 
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c [mm] vzdálenost liniové síly od začátku prutu             

d [mm] délka liniové síly                

q  [N/mm] liniové zatížen                                           

w     [mm] průhyb 

 

E [GPa] Youngův modul pružnosti                

F [N] zatížení roštu                 

Jy  [mm
4
] osový kvadratický moment                

L [mm] délka prutu                
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Rm [MPa] mez pevnosti v tahu             
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µ [-] Poissonův poměr                
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3
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    [MPa] smykové napětí v rovině YZ             

    [MPa] smykové napětí v rovině XZ 

 

OP [-] okrajová podmínka                     

MKP [-] metoda konečných prvků           
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KIC [-] lomová houževnatost             

MS [-] mezní stav 
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