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ABSTRAKT 

HARANT Martin: Význam tahové zkoušky pro numerickou simulaci. 

 

Práca sa zaoberá vyhodnotením údajov získaných z ťahovej skúšky a vytváraním numerickej 

simulácie pomocou materiálového modelu. Ťahová skúška je dôležitým nástrojom pre 

zisťovanie mechanických vlastností materiálu. Vlastnosti materiálu sú ďalej využívané pri 

návrhu konštrukcií, súčiastok a tiež pre analýzu tvárniacich procesov. Pre získanie poznatkov 

o týchto procesoch, prípadne deformácii súčiastok sa využíva numerická simulácia. Na 

základe vedomostí bolo na skúšobnom stroji ZD40 odskúšaných päť vzoriek vyrobených 

z ocele ČSN 17 240. Údaje merania poskytli materiálový model, ktorý bol overený 

simuláciou v programe ANSYS Workbench 16.  

Kľúčové slová: ťahová skúška, numerická simulácia, mechanické vlastnosti 

ABSTRACT 

HARANT Martin: Importance of tensile test for numerical simulation. 
 

The project deals with evaluation of the data obtained from the tensile test and creation of 

numerical simulation using the material model. Tensile test is an important tool for detecting 

mechanical properties of the material. Material properties are further used for structure and 

component designs, and for moulding processes analysis. Numerical simulation is used for 

gaining knowledge about these processes and deformation of components. Based on this 

knowledge, five samples made of steel ČSN 17 240 were tested on the ZD40 test machine. 

Data obtained by measuring had served as material model which was verified by simulation in 

ANSYS Workbench 16. 

Keywords: tensile test, numerical simulation, mechanical properties 
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a) Trhací stroj c) Charpyho kladivo 

Obr. 1 Stroje pre mechanické skúšky [13], [18] 

b) Tvrdomer Vickers 

ÚVOD [19], [20] 

Vhodnosť výberu materiálu pre výrobu súčiastok alebo stavbu konštrukcií ovplyvňujú 

mechanické, chemické, fyzikálne a technologické vlastnosti. Najväčší vplyv na voľbu 

materiálu majú mechanické vlastnosti, ktoré zisťujeme experimentálne pomocou skúšok. 

Tie reprezentujú zaťažovanie materiálu v prevádzke a zisťujú sa z nich mechanické 

charakteristiky popisujúce tieto vlastnosti. Pre skúšanie základných materiálových vlastností 

je využívaná ťahová skúška, viď obr. 1a, skúšky tvrdosti, viď obr. 1b, skúška rázom v ohybe, 

viď obr. 1c, a ďalšie.  

Medzi najrozšírenejšie patrí ťahová skúška, ktorá sa robí na skúšobných telesách, ktorých 

rozmery sú normalizované. Výstupom skúšky je závislosť napätia na deformácii. Meraním sa 

zisťujú vlastnosti ocelí, zliatin, plastov a tiež keramiky.  

Materiálové modely je možné ďalej použiť pre analýzu tvárniacich procesov. Pričom 

v súčasnosti sú často využívané tiež výpočtové metódy. Metóda konečných prvkov je jednou 

z metód založených na výpočtovom numerickom prístupe. Jej princíp spočíva v rozdelení 

telesa na diely, ktoré menia tvar vplyvom vonkajšej deformácie. Následne sa dopočítavajú 

charakteristiky z posunov a rotácii siete tvorenej jednotlivými elementami.  
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Obr. 2 Princíp ťahovej skúšky [1] 
 

1 ŤAHOVÁ SKÚŠKA [1], [8], [17], [24] 

Materiály majú určité vlastnosti, ktoré rozhodujú o ich použití v rôznych aplikáciách. 

Mechanické vlastnosti popisujú chovanie materiálu pri mechanickom zaťažovaní. Závisia 

najmä na zložení a mikroštruktúre materiálu. Je možné ich zistiť mechanickými skúškami. Tie 

sa vykonávajú v laboratórnych podmienkach a simulujú namáhanie materiálu pri jeho bežnom 

používaní. Skúšky zahŕňajú rôzne vplyvy, či už premenlivé zaťažovanie, zvýšenú 

prevádzkovú teplotu a podobne.   

Ťahová skúška býva zvyčajne 

vykonávaná  pri malých deformačných 

rýchlostiach (2 až 20 MPa∙s-1), pričom 

veľkosť zaťažujúcej sily pomaly, spojito 

narastá. Skúša sa najčastejšie pri izbovej 

teplote (rozsah teplôt 10 až 35°C), ale 

v prípade potreby, je možné skúšať 

materiály aj pri vyšších (podľa normy 

ČSN EN ISO 6892-2) alebo nižších 

teplotách (podľa normy ČSN EN ISO 

6892-3). Princíp skúšky spočíva v meraní 

deformácie vzorky zaťažovanej 

jednoosou napätosťou. Zvyčajne skúška 

trvá do okamihu, kedy dôjde k pretrhnutiu 

vzorky. Skúšobné teleso je jedným 

koncom pripevnené k zariadeniu 

snímajúcemu pôsobiacu silu. Druhý 

koniec je spojený s pohyblivou časťou 

stroja, viď obr. 2. Výstupom skúšky sú tri 

druhy informácií:  

a) hodnoty mechanických vlastností, 

b) diagramy popisujúce závislosť meraných parametrov, 

c) údaje o lome. 

1.1 Rozmery a tvar skúšobných telies [8], [17], [19] 

Bežne produkované materiály nemajú v dôsledku technologických pochodov homogénne 

zloženie a sú anizotropné. To znamená, že telesá odobraté z rôznych miest výrobku majú 

odlišné vlastnosti. Z toho dôvodu je dôležité klásť dôraz na to, aby skúšobné telesá vhodne 

reprezentovali vlastnosti vzorky. Tá musí byť dosť veľká na to aby poskytla dostatočné 

skúšobné teleso, požadované pre vykonanie skúšok a ich opakovanie. 

Skúšobné telesá môžu mať rôzne prierezy. Výhodné je však používať také, ktoré majú 

jednoduchý geometrický tvar. Najčastejšie používané sú kruhové, štvorcové a prstencové 

prierezy, vo zvláštnych prípadoch je možné použiť aj iné.  

Rozdelenie skúšobných tyčí podľa normy [8], tiež uvedené v tab. 1: 

a) skúšobné telesá používané pre tenké výrobky: plechy, pásy a ploché výrobky 

s hrúbkou od 0,1 mm do 3 mm,  

b) skúšobné telesá používané pre drôty, tyče a profily s priemerom alebo hrúbkou 

nepresahujúcou 4 mm, 

c) skúšobné telesá používané pre plechy a ploché výrobky s hrúbkou najmenej 3 mm, 

a drôtov, tyčí a profilov s priemerom alebo hrúbkou najmenej 4 mm, 

d) skúšobné telesá používané pre trubky. 
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a) Skúšobné teleso kruhového prierezu b) Ploché skúšobné teleso 

Tab. 1 Základné druhy skúšobných telies podľa typu výrobku [8].  

Druh tyče podľa 

normy 

Typ výrobku 

Pásy – Plechy – Ploché výrobky 

 

 

 

Hrúbka 

a0 [mm] 

Drôty – Tyče – Profily 

 

 

 

Priemer d0 alebo strana [mm] 

a)  0,1 ≤ a < 3 – 

b)  – < 4 

c)  a ≥ 3 ≥ 4 

d)  Trubky 

Celková dĺžka skúšobných telies Lt závisí najmä na veľkosti výrobku. Na skúšobnom 

telese sa jemnými značkami alebo ryskou označuje počiatočná meraná dĺžka L0. Ide o časť 

skúšobného telesa, na ktorej sa robia merania pre deformačné charakteristiky. Norma [8] 

stanovuje jej minimálnu hodnotu na 15 mm. Pri skúšobných telesách s prechodovými 

polomermi sa zavádza pojem skúšaná dĺžka Lc, viď obr. 3. U telies bez prechodových 

polomerov táto dĺžka označuje vzdialenosť medzi upínacími koncami.   

Podľa  toho, či existuje závislosť medzi parametrami skúšobných telies sa rozlišujú telesá 

pomerné a nepomerné. 

• Pomerné skúšobné telesá 

Prednostne používané sú pomerné telesá. Ich rozmery majú zhodný pomer medzi 

počiatočnou meranou dĺžkou L0 a počiatočným prierezom S0. Táto závislosť je definovaná 

vzťahom: 

𝐿0 = 𝑘 ∙ √𝑆0                                                                                                                              (1.1)  

 kde: L0 – počiatočná meraná dĺžka [mm], 

  k – súčiniteľ proporcionality [-], 

  S0 – počiatočný meraný prierez [mm2]. 

Veľkosť súčiniteľa k je medzinárodne používaná a stanovená na hodnotu k = 5,65. Pre 

prípady, kde je počiatočný prierez príliš malý a veľkosť meranej dĺžky by bola menšia ako 

minimálna normou [8] stanovená hodnota je možné použiť k = 11,3 alebo nepomerné 

skúšobné telesá. Hodnoty súčiniteľa proporcionality vychádzajú z výpočtu počiatočnej 

meranej dĺžky pre tyč kruhového prierezu, pričom rozoznávame tyče krátke (𝐿0 = 5 ∙ 𝑑0) 

a dlhé (𝐿0 = 10 ∙ 𝑑0). Počiatočná meraná dĺžka môže byť zaokrúhlená na najbližší 

násobok 5 mm. Zaokrúhlenie by však nemalo byť väčšie ako 10 %  L0.  

Pre skúšobné telesá kruhového prierezu, ktoré sú vyrobené z drôtov a tyčí s priemerom 

minimálne 4 mm sa odporúča voliť priemer telesa d0 20, 14, 10 alebo 5 mm. 

Obr. 3 Skúšobné telesá s vyznačením meraných parametrov [8] 
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Prípadne zvoliť hodnoty dĺžky L0 100, 70, 50 alebo 25 mm, ktoré odpovedajú príslušným 

hodnotám priemeru telesa d0, pre súčiniteľ proporcionality k = 5,65. Podobne možno 

získať aj rozmery pre súčiniteľ k = 11,3 zo vzťahu (1.1). 

• Nepomerné skúšobné telesá 

Pre nepomerné skúšobné telesá neplatí závislosť medzi počiatočnou meranou dĺžkou  

a počiatočným prierezom. Počiatočná meraná dĺžka L0 sa často označuje radou 

prekrývajúcich sa meraných dĺžok. 

U skúšobných telies používaných pre tenké výrobky s hrúbkou od 0,1 mm do 3 mm sa 

používajú 3 druhy geometrie nepomerného skúšobného telesa, tie sú uvedené v tabuľke 2. 

Tab. 2 Rozmery skúšobných telies [8]. 

Pre skúšobné telesá používané pre plechy a ploché výrobky s hrúbkou nad 3 mm sa 

rozmery vo väčšine volia podľa tabuľky 3. 

Tab. 3 Rozmery skúšobného telesa [8]. 

Šírka b0 [mm] 
Počiatočná meraná dĺžka L0 

[mm] 

Minimálna skúšaná dĺžka Lcmin 

[mm] 

40 200 220 

25 200 215 

20 80 90 

Skúšobné telesá pre drôty, tyče a profily s priemerom alebo hrúbkou nepresahujúcou 

4 mm musia mať počiatočnú meranú dĺžku 200 mm ±2 mm alebo 100 mm ±1 mm. 

1.1.1 Odber  a úprava skúšobných telies [7], [8] 

Skúšobné telesá sa získavajú obrábaním výrobku, pričom výrobky s konštantným 

prierezom a odliate skúšobné telesá (z liatin a zliatin neželezných kovov) nie je nutné 

obrábať. Spracovanie a odber sa robí pri malých posunových rýchlostiach. Výrazný vplyv na 

kvalitu skúšobného telesa má tiež chladenie obrobku. Aj pri zabezpečení týchto vplyvov môže 

dôjsť ku deformačnému spevneniu povrchu a ohrevu materiálu.  Pokiaľ by povrchové zmeny 

mohli ovplyvniť výsledok skúšky je možné ich odstrániť brúsením alebo leštením. Táto 

úprava nesmie spôsobiť prekročenie normou stanovených rozmerových odchýlok.  

• Obrobené skúšobné telesá 

Najväčší vplyv na spracovanie skúšobného telesa má jeho tvar. Obrába sa najčastejšie 

frézovaním alebo sústružením, no v súčasnosti je dosť využívané aj spracovanie vodným 

lúčom a laserom. Medzi upínacími koncami a skúšanou dĺžkou musí byť plynulý prechod. 

Upínacie konce môžu mať ľubovoľný tvar prispôsobený čeľustiam stroja. Osa telesa sa 

musí zhodovať s osou pôsobiaceho zaťaženia. 

•  Neobrobené skúšobné telesá 

Odliate telesá musia mať zaoblenie medzi upínacou časťou a skúšanou dĺžkou. 

Rozmery tohto zaoblenia sú dôležité a odporúča sa udávať ich v norme na výrobok. 

Neobrobené telesá tiež musia mať dostatočnú voľnú dĺžku medzi čeľusťami, aby značky 

vymedzujúce počiatočnú meranú dĺžku boli v dostatočnej vzdialenosti od čeľustí. Taktiež 

musí platiť, že osa skúšobného telesa sa musí zhodovať s osou zaťaženia.  

Druh skúšobného 

telesa 

Šírka b0 

[mm] 

Počiatočná meraná dĺžka L0 

[mm] 

Minimálna skúšaná dĺžka Lcmin 

[mm] 

1 12,5 ±1 50 57 

2 20 ±1 80 90 

3 25 ±1 50 60 
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b) Hydraulický trhací stroj 

1.2 Skúšobné stroje a vybavenie [17], [24] 

Skúška ťahom sa robí na špeciálnych alebo univerzálnych strojoch. Na univerzálnych je 

možné vykonávať aj skúšky tlakom, krutom, ohybom a ďalšie. Väčšina týchto strojov taktiež 

poskytuje vykonávanie statických aj dynamických skúšok. Všeobecne sa skúšobné stroje pre 

ťahovú skúšku skladajú z častí, ktoré sú na obr. 4. 

a) Elektromechanický trhací stroj  

Obr. 4 Schéma trhacích strojov [24] 

• Zaťažovacie zariadenie  

Podľa spôsobu zaťaženia je možné skúšobné stroje rozdeliť na elektromechanické 

a hydraulické. Stroje majú rôzny rozsah aplikovaného zaťaženia. Elektromechanické stroje 

sa zvyčajne používajú pre menšie zaťaženia.   

Elektromechanické zariadenie mení rotačný pohyb produkovaný elektromotorom na 

lineárny posuvný pohyb. Môže byť v rôznych prevedeniach. Vretenové zaťažovacie 

zariadenie pozostáva z elektromotora, skrutkových vretien s maticou a prevodu. 

V súčasnosti sa často využíva guľôčkové vedenie.  

Hydraulické zariadenie je tvorené obvodom, ktorý obsahuje čerpadlo a valec s piestom. 

Čerpadlo vytvára tlakovú kvapalinu, ktorej účinok spôsobuje pohyb piestu vo valci. Tento 

typ zaťažovania umožňuje vyššie rýchlosti a hladký chod stroja.  

• Rám stroja 

Prenos zaťaženia na skúšobné teleso je realizovaný pomocou rámu cez upínacie 

zariadenie. Často je tvorený dvomi alebo štyrmi stĺpmi. Tie sú  spojené priečnikmi, pričom 

jeden z priečnikov je pevne uchytený a druhý sa môže pohybovať. Pri hydraulických 

strojoch je možné využívať stĺpy aj ako vretená a umožňujú prestavenie priečnika. 

Dôležitou vlastnosťou rámu je tuhosť. Tá by mala byť čo najvyššia, pretože má vplyv na 

výsledok skúšky.
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c) Video extenzometer 

 Obr. 5 Druhy prieťahomerov [2], [4], [24] 

a) Princíp Martensovho prieťahomeru 

b) Kapacitný extenzometer 

• Zariadenia na meranie sily 

Na meranie sily pri ťahovej skúške sa využívajú dynamometre, prípadne snímače sily.  

• Zariadenia na meranie deformácie 

Prístroje na meranie deformácie zvyčajne získajú hodnoty merania z posuvov priečnika, 

čo nemusí poskytovať dostatočnú presnosť pre meranie niektorých charakteristík.  

1.2.1 Prieťahomery [1], [6], [16], [24] 

Pre meranie modulu pružnosti v ťahu E, zmluvnej medze klzu Rp a ďalších veličín je 

potreba merať malé deformácie. K tomuto účelu slúžia prieťahomery (extenzometre). 

Tie bývajú často v priamom kontakte so skúšobným telesom počas zaťažovania. Podľa 

princípu merania sa rozdeľujú na:  

➢ Mechanické prieťahomery 

 Zvyčajne fungujú na pákovom 

princípe. Na skúšobnej tyči sú 

pripevnené kolmo na meraciu dĺžku 

dve ramená. Jedno z ramien je 

pevné a druhé tvorí páku ktorej 

koniec je spojený s indikátorom 

prístroja. Pri zaťažení telesa  

indikátor zobrazuje výchylku 

úmernú deformácii telesa. 

➢ Opticko-mechanické prieťahomery 

 Najznámejším je Martensov 

zrkadlový prieťahomer, viď obr. 5a. 

Princíp spočíva v natáčaní zrkadla, 

ktoré reflektuje dve stupnice. Tie sú 

od zrkadla vzdialené o dĺžku L. 

V nezaťaženom stave je zrkadlo 

rovnobežné s osou skúšobného 

telesa. Pri jeho deformácii sa natáča 

hranol kosodlžníkového prierezu, 

čo spôsobuje natočenie zrkadla 

o uhol α voči ose vzorky. Odraz 

zrkadla zviera s osou ďalekohľadu 

uhol 2 ∙ α. Rozdiel pred a po 

zaťažení vymedzuje vzdialenosť B. 

Následne sa dopočíta dĺžka ∆L. 

Okrem spomínaného prieťahomeru 

sa tiež používa Tuckermannov. Ten 

funguje na podobnom princípe.  

➢ Elektrické prieťahomery  

Pracujú na tenzometrickom, 

indukčnom alebo kapacitnom 

princípe.  

o Tenzometre pracujú na princípe 

zmeny odporu pri ich 

deformácii. Môžu byť 

v drôtikovom, fóliovom alebo 

polovodičovom prevedení. 

Tenzometre taktiež umožňujú meranie pôsobiaceho zaťaženia. 
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a) Závitové čeľuste b) Upínanie dvojdielnymi 

krúžkami 

c) Klinové čeľuste 

o Indukčné snímače využívajú zmenu magnetických vlastností. K tej môže dôjsť 

pohybom magnetického jadra alebo vzduchovej medzery.  

o  Kapacitné snímače, viď obr. 5b, u tohto typu sa uplatňuje zmena kapacity v závislosti 

na vzdialenosti vodivých plôch.  

➢ Laserové prieťahomery  

Umožňujú bezkontaktné meranie deformácii. Sú vhodné aj pre prácu pri vyšších 

teplotách okolia. Prevažne sú tvorené laserovou diódou a otočným zrkadlom. Lúč 

prechádza zrkadlom a láme sa. Na skúšobnom telese sú reflektujúce body, ktoré 

vymedzujú dĺžku L0. Potom ako lúč narazí na tieto body, vracia sa do detektora. Tento 

cyklus sa opakuje počas celého priebehu skúšky.  

➢ Video prieťahomery  

Taktiež sa radia medzi bezkontaktné prieťahomery. Hlavnou časťou je 

vysokorýchlostný fotoaparát, viď obr. 5c. Snímky sa prenášajú do počítača, kde sa ďalej 

vyhodnocujú. Deformácia sa určí zo zmeny vzdialenosti značiek vymedzujúcich 

počiatočnú meranú dĺžku. 

1.2.2 Upínanie skúšobných telies [8], [24] 

Telesá sa upínajú vhodnými pomôckami, akými sú napríklad závitové čeľuste, viď obr. 6a, 

ploché čeľuste, osadené čeľuste a podobne. Skúšobné tyče s osadenými upínacími hlavami sa 

môžu upínať pomocou dvojdielnych krúžkov, viď obr. 6b. Skúšobné telesá s nekruhovým 

prierezom a tyče bez osadenia sa zvyčajne upínajú klinovými čeľusťami, viď obr. 6c. 

Upínanie sa volí tak, aby zaťažovacia sila pôsobila v ose telesa a ohyb bol čo najmenší.   

Obr. 6 Príklady upínania skúšobných telies [11], [23] 

1.3 Vyhodnocovanie ťahovej skúšky [8], [17], [19]  

Skúšobný stroj poskytuje záznam ťahovej skúšky, v ktorom je zaznamenaná závislosť 

aplikovanej sily F ako funkcia predĺženia ∆L. Táto závislosť sa nazýva pracovný diagram. 

Okrem tohto typu diagramu sa využívajú ďalšie formy spracovania výsledkov skúšky 

pomocou diagramov:  

a) zmluvná závislosť napätie – deformácia (R – ε), 

b) skutočná závislosť napätie – deformácia (σ – ϕ), 

c) diagram závislosti skutočné napätie – zúženie (σ – Z). 

Pracovný diagram F - ∆L má zhodný tvar ako zmluvná závislosť. Stroje často poskytujú 

okrem pracovného diagramu aj zmluvnú závislosť. 
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1.3.1 Zmluvný ťahový diagram [1], [3], [8], [17], [19], [21] 

Zmluvná závislosť napätie – deformácia, viď obr. 7, sa získava výpočtom hodnôt zo 

vzťahov: 

𝑅 =
𝐹

𝑆0
                                                                                                                                        (1.2) 

   kde: R – zmluvné napätie [MPa], 

  F – okamžitá sila [kN]. 

𝜀 =
∆𝐿

𝐿0
=

𝐿 − 𝐿0

𝐿0
                                                                                                                      (1.3) 

  kde: ε – pomerné predĺženie [-], 

 ∆L – predĺženie skúšobného telesa z počiatočnej dĺžky L0 na dĺžku L [mm], 

 L – meraná dĺžka tyče v danom okamihu zaťažovania [mm]. 

Vzťahy (1.2) a (1.3) umožňujú získať jedinú zmluvnú závislosť pre skúšobné telesá rôznych 

veľkostí, vyrobených z toho istého materiálu.  

Lineárna časť diagramu predstavuje oblasť, v ktorej dochádza k elastickej deformácii 

materiálu. Meraním predĺženia telesa snímačom umiestneným na povrchu telesa je táto 

priamka popísaná Hookovým zákonom, ktorý je definovaný vzťahom:  

𝑅 = 𝐸 ∙ 𝜀            (1.4) 

  kde: E – modul pružnosti v ťahu [MPa]. 

Modul E nemožno zistiť z charakteristiky, pri ktorej sa predĺženie odvádza z posuvu 

priečnika. Dôvodom je nepresnosť spôsobená pružnou deformáciou jednotlivých častí stroja.  

V ďalšej časti diagramu dochádza ku vzniku plastickej deformácie. Materiál sa v tejto 

oblasti deformuje rovnomerne. Uplatňuje sa zákon zachovania objemu. Deformačné 

spevnenie materiálu spôsobuje nárast pôsobiaceho napätia. Oblasť končí keď dôjde 

k vytvoreniu krčku. 

 
Obr. 7 Diagram zmluvnej závislosti napätie – deformácia [9] 
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Obr. 8 Zmluvný ťahový diagram 

s výraznou mezdou klzu [25] 

Ďalšia časť diagramu až do pretrhnutia tyče je sprevádzaná poklesom pôsobiaceho napätia. 

Nastáva po prekročení medzného stavu plastickej nestability. Deformácia vzniká len v mieste 

krčku. V tomto mieste dochádza k nárastu počtu a veľkosti porúch do okamihu kedy sa 

vytvorí trhlina. Tá sa šíri pokiaľ nevzniknú vhodné podmienky pre lom skúšobného telesa. 

Vyhodnotením zmluvnej závislosti sa získavajú zmluvné napäťové a deformačné 

charakteristiky. Z napäťových charakteristík sa využívajú najmä medza klzu a medza pevnosti 

Rm. Medzi deformačné zmluvné charakteristiky patrí ťažnosť A, zúženie Z a ďalšie.  

• Určovanie medze klzu  

Medza klzu Re je hodnota napätia, pri 

ktorej dochádza k vzniku plastickej 

deformácie. U kovových materiálov táto 

hodnota väčšinou predstavuje veľkosť 

napätia, ktoré je potrebné pre pohyb alebo 

sklz dislokácii. V závislosti na tvare 

diagramu v oblasti prechodu medzi 

elastickou a plastickou deformáciou sa 

rozlišuje výrazná medza klzu Re, alebo 

zmluvná medza klzu Rp.  

Medzu klzu Re je možné určiť zo 

závislosti pôsobiacej sily na predĺžení. Pri 

niektorých materiáloch, akými sú 

napríklad nízkouhlíkové ocele, 

rozoznávame hornú medzu klzu ReH a dolnú medzu klzu ReL, viď obr. 8. Najvyššie napätie 

na konci elastickej deformácie sa nazýva horná medza klzu. Možno ju získať výpočtom zo 

vzťahu: 

𝑅𝑒𝐻 =
𝐹𝑒𝐻

𝑆0
                                                                                                                                  (1.5) 

  kde: ReH – horná medza klzu [MPa], 

 FeH – maximálna sila predchádzajúca prvému poklesu zaťaženia [kN]. 

Dolná medza klzu je definovaná ako najnižšia hodnota napätia pri plastickom sklze. 

Vypočíta sa ako podiel minimálnej sily pri plastickej deformácii FeL a počiatočného 

prierezu S0. 

𝑅𝑒𝐿 =
𝐹𝑒𝐿

𝑆0
                                                                                                                                   (1.6) 

  kde: ReL – dolná medza klzu [MPa], 

 FeL – najnižšia sila pri plastickom sklze [kN]. 

V mnohých prípadoch dochádza k tomu, že pri poklese napätia z hornej medze klzu je 

napätie takmer konštantné. Deformácia v tejto oblasti sa nazýva Lüdersová deformácia. 

Tento jav  nastáva v dôsledku silného uchytenia dislokácií v materiály. Intersticiálne atómy  

sa zhlukujú okolo dislokácií, čo spôsobuje, že pre ich sklz je nutné na teleso pôsobiť 

napätím o veľkosti ReH. Až potom ako napätie dosiahne túto hodnotu sa dislokácie začnú 

pohybovať, čím dochádza k rýchlemu poklesu napätia na dolnú medzu klzu. Lüdersová 

deformácia je nežiadúca pri hlbokom ťahaní plechu. Dochádza pri nej ku zvýšeniu drsnosti 

povrchu. Túto zmenu je možné pozorovať aj na povrchu súčiastky.  
U materiálov s nevýraznou medzu klzu sa určuje zmluvná medza klzu Rp. Vo väčšine 

prípadov sa táto medza vyjadrí ako napätie, pri ktorom trvalá plastická deformácia dosiahne 

hodnotu εp = 0,002. Rovnako ako pri zisťovaní modulu E sa odporúča použiť na meranie 

snímač predĺženia. Veľkosť plastickej deformácie sa zapisuje ako index, ku označeniu danej 

zmluvnej medze napr. Rp0,2. 
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Obr. 9 Určenie zmluvnej medze klzu [8] 

Túto hodnotu je možné získať zo závislosti 

napätie – deformácia alebo sila - predĺženie, 

vynesením priamky, ktorá je rovnobežná 

s lineárnou časťou závislosti, viď obr. 9. Pre 

určenie zo závislosti napätie – deformácia je 

priamka vo vzdialenosti, pri ktorej veľkosť 

pomerného predĺženia odpovedá stanovenej 

hodnote plastickej deformácie εp. Celkové  

pomerné predĺženie ε je dané súčtom elastickej εe a 

plastickej deformácie εp. Hodnota napätia pri 

ktorej priamka pretne závislosť ťahového 

diagramu odpovedá zmluvnej medzi klzu Rp. Pri 

jej výpočte sa postupuje podľa vzťahu: 

𝑅𝑝 =
𝐹𝑝

𝑆0
                                                       (1.7) 

   kde: Rp – zmluvná medza klzu [MPa], 

 Fp – zmluvná sila na medzi klzu [kN].  

• Určenie medze pevnosti 

Medza pevnosti Rm je maximálna hodnota napätia v ťahovom diagrame. Pre tvárne 

materiály je rovná napätiu v okamihu vytvorenia krčku. Následne dochádza k lomu telesa, 

keď napätie dosiahne hodnoty lomového napätia Rf. U materiálov v ktorých dochádza 

k lomu bez toho, aby sa vytvoril krčok je hodnota lomového napätia Rf rovná medzi 

pevnosti Rm. Medza pevnosti sa vypočíta ako podiel maximálnej sily Fm a počiatočného 

prierezu S0: 

𝑅𝑚 =
𝐹𝑚

𝑆0
                                                                                                                                    (1.8) 

  kde: Rm – medza pevnosti [MPa], 

 Fm –  maximálna zaťažovacia sila [kN]. 

V literatúre [19] sa zmluvná medza pevnosti definuje ako základná mechanická 

charakteristika určená skúškou ťahom. Neurčuje však presne pevnosť materiálu. Pre tvárne 

materiály vyjadruje hodnotu únosnosti pri jednoosom namáhaní. Pre jej určenie sa môžu 

použiť aj jednoduchšie skúšobné stroje, pretože nevyžaduje snímač predĺženia. Zistené 

hodnoty sú reprodukovateľné a využívajú sa pre kontrolu akosti materiálu.  

• Ťažnosť 

Ťažnosť je zmluvná deformačná charakteristika. Kvantitatívne vyjadruje hodnotu 

tvárnosti.  Súvisí s plastickou deformáciou telesa. Materiál, ktorý sa deformuje elasticky 

veľmi málo alebo vôbec, je krehký. Tvárny materiál sa pred porušením deformuje elasticky 

a až po prekonaní určitej hodnoty napätia dochádza ku plastickému porušovaniu. Ťažnosť 

sa zisťuje z počiatočnej meranej dĺžky L0 a dĺžky tyče po pretrhnutí Lu, viď obr.10b. 

Hodnota ťažnosti teda závisí na počiatočnej meranej dĺžke. Dĺžka Lu sa určí tak, že 

pretrhnuté časti sa dajú k sebe, aby ich osi ležali na jednej priamke a zmeria sa dĺžka 

vymedzená označením dĺžky L0. Ťažnosť v percentách sa potom vypočíta podľa vzťahu:  

𝐴 =
𝐿𝑢 − 𝐿0

𝐿0
∙ 100                                                                                                                    (1.9) 

 kde: A – ťažnosť [%], 

  Lu – meraná dĺžka po pretrhnutí [mm]. 

Jednou z možností je merať ťažnosť prieťahomerom. Vtedy je ale nutné odčítať od 

hodnoty celkového predĺženia elastickú deformáciu.  
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V norme [8] sa pre pomerné telesá, u ktorých hodnota súčiniteľa k nie je 5,65 odporúča, aby 

sa značka ťažnosti doplnila dolným indexom, ktorý vyjadruje hodnotu súčiniteľa k. Pre 

nepomerné telesá by sa mala značka ťažnosti doplniť indexom udávajúcim počiatočnú 

meranú dĺžku v milimetroch napr. A80.  

S ťažnosťou A súvisia ďalšie deformačné charakteristiky, viď obr. 10a:  

a) predĺženie na výraznej medzi klzu Ae, 

b) plastické predĺženie pri maximálnom zaťažení Ag,  

c) celkové predĺženie pri maximálnom zaťažení Agt, 

d) celková ťažnosť At. 

 

• Zúženie 

Ďalšou deformačnou charakteristikou je zúženie, taktiež označované ako kontrakcia. 

Vyjadruje zúženie prierezu skúšobného telesa. Zúženie sa počíta z počiatočného prierezu 

S0 a z prierezu po pretrhnutí telesa Su, vzťahom: 

𝑍 =
𝑆0 − 𝑆𝑢

𝑆0
∙ 100                                                                                                                  (1.10) 

 kde: Z – zúženie [%], 

  Su – najmenší prierez telesa po pretrhnutí [mm2]. 

Zúženie u skúšobných telies kruhového prierezu je možné vypočítať vzťahom (1.11), ktorý 

vznikol úpravou vzťahu (1.10). 

𝑍 =
𝑑0

2 − 𝑑𝑢
2

𝑑0
2 ∙ 100                                                                                                                 (1.11) 

 kde: Z – zúženie [%], 

  d0 – počiatočný priemer telesa [mm], 

  du – najmenší priemer telesa po pretrhnutí [mm]. 

1.3.2 Skutočný ťahový diagram [8], [17], [19] 

V zmluvnom diagrame sa napätie počíta zo sily pôsobiacej na počiatočnú plochu prierezu 

S0. Pri ťahovej skúške dochádza u niektorých materiálov k zúženiu prierezu z počiatočného S0 

na prierez po pretrhnutí Su. Zmluvná charakteristika napätie – deformácia je preto zvyčajne 

využívaná pre materiály, u ktorých vzniká malá deformácia. Chovanie materiálu pri 

jednoosom zaťažení je presnejšie popísané skutočným ťahovým diagramom, viď obr. 11. 

a) Definícia meraných predĺžení 

Obr. 10 Určovanie ťažnosti a meraných predĺžení [8] 

b) Meraná dĺžka Lu po pretrhnutí 
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Obr. 11 Porovnanie zmluvnej a skutočnej 

závislosti [12] 

Skutočná závislosť napätie – deformácia sa vykreslí z hodnôt vypočítaných zo vzťahov (1.12) 

a (1.14). 

𝜎 =
𝐹

𝑆𝑗
                                                                                                                                       (1.12) 

 kde: σ – skutočné napätie [MPa], 

   F – okamžitá sila [kN], 

   Sj – okamžitý prierez skúšobného telesa v najužšom priereze [mm2]. 

Skutočná logaritmická deformácia ϕ je daná súčtom malých deformácií: 

𝜑 =
∆𝐿1

𝐿1
+

∆𝐿2

𝐿2
+ … +

∆𝐿𝑛

𝐿𝑛
= ∑

∆𝐿𝑗

𝐿𝑗

𝑛

𝑗=1

                                                                             (1.13) 

  kde: ϕ – skutočná logaritmická deformácia [-], 

   ∆Lj – okamžitý prírastok dĺžky [mm], 

   Lj – okamžitá meraná dĺžka [mm], 

Pri uvažovaní veľmi malých deformácii je možné sumu nahradiť integráciou. V konečnom 

dôsledku dostávame závislosť medzi skutočným logaritmickým predĺžením ϕ a pomerným 

predĺžením ε.  

𝜑 = ∫
𝑑𝐿𝑗

𝐿𝑗

𝐿𝑛

𝐿0

= ln (
𝐿𝑛

𝐿0
) = ln (

𝐿0 + ∆𝐿𝑛

𝐿0
) = ln(1 + 𝜀)                                                (1.14) 

Skutočný ťahový diagram sa od zmluvného diagramu zvyčajne odkláňa v okamihu vzniku 

plastickej deformácie. V skutočnom 

diagrame dochádza k výraznejšiemu nárastu 

napätia. Hodnota pôsobiacej sily klesá, avšak 

napätie rastie v dôsledku zúženie prierezu. 

Skutočný ťahový diagram sa vykresľuje 

z hodnôt zmluvnej závislosti. Deformácia sa 

vypočíta z odvodeného vzťahu (1.14). 

Prepočet zmluvného napätia na skutočné je 

daný vzťahom (1.15).  

𝜎 = 𝑅 ∙ (
𝑆0

𝑆𝑗
)                                  (1.15) 

Určiť skutočné napätie týmto spôsobom je 

komplikované. Vychádza sa preto zo zákona 

zachovania objemu ktorý platí v oblasti 

rovnomernej plastickej deformácie:  

𝑆0 ∙ 𝐿0 = 𝑆𝑗 ∙ 𝐿𝑗      

𝑆0

𝑆𝑗
=

𝐿𝑗

𝐿0
=

𝐿0 + ∆𝐿

𝐿0
= 1 + 𝜀 

Po dosadení do rovnice (1.15) je odvodený vzťah pre výpočet skutočného napätia: 

𝜎 = 𝑅 ∙ (1 + 𝜀)  (1.16) 

Mimo oblasť rovnomernej plastickej deformácie sa skutočné napätie počíta z hodnôt aktuálnej 

pôsobiacej sily F, prierezu  Sj a meranej dĺžky Lj. 

1.4 Numerická simulácia [14], [22] 

Inžinierske a matematicko-fyzikálne problémy je možné riešiť výpočtovým prístupom. Ten 

zahŕňa numerické a analytické metódy. Analytické metódy poskytujú presné riešenie. 
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Skúmajú teleso ako celok a snažia sa nájsť funkciu popisujúca závislosť medzi vstupnými 

a výstupnými parametrami.  Problém nastáva v ich aplikácii na komplexné úlohy. V prípade 

komplikovanej geometrie, zaťaženia alebo materiálových vlastností vedie na riešenie 

parciálnych diferenciálnych rovníc. Preto je zvyčajne vhodnejšie využiť numerické metódy. 

Ich riešenie je približné, avšak jeho presnosť je pre použitie dostačujúca. Numerický prístup 

rozdeľuje teleso na menšie časti a vyhodnocuje ich správanie pri zaťažovaní. Jednou z metód, 

ktoré využívajú numerický prístup v praxi je metóda konečných prvkov.  

Do polovice 20. storočia nebolo jednoduché aplikovať metódu konečných prvkov pre 

riešenie technických problémov. Jej použitie vedie na formuláciu súboru algebrických 

vzťahov, čo komplikovalo jej použiteľnosť. S rozvojom výpočtovej techniky však prišla 

zmena a riešenie množstva vzťahov bolo možné v priebehu pár minút.  

Metóda konečných prvkov spočíva v delení telesa na konečný počet dielov, rôznych tvarov 

a veľkostí, ktoré sú vzájomne spojené prostredníctvom zdieľaných rozhraní. Tento proces je 

tiež nazývaný diskretizácia. Namiesto riešenia problému celého telesa, sú formulované 

vzťahy pre získavanie neznámych parametrov jednotlivých elementov. Lineárne, kvadratické, 

kubické a aj polynómy vyššieho rádu sú často používané pri metóde konečných prvkov. 

Zjednodušenie zápisu algebrických vzťahov je docielené maticovou formuláciou. 

Na trhu je množstvo komerčných aj voľne dostupných, výpočtových programov, ktoré sú 

založené na metóde konečných prvkov. Príkladom voľne dostupných sú: 

➢ Agros2D 

➢ OOFEM 

Z komerčných sú to napríklad:  

➢ Abaqus 

➢ ANSYS 

➢ Pro/MECHANICA 

➢ SAP2000 

1.4.1 ANSYS [14], [22] 

Softvér ANSYS je komerčný program umožňujúci riešenia rôznych technických 

problémov. Predáva sa v rôznych verziách, ktoré sa špecializujú na rôzne typy úloh. Je 

nástrojom pre overenie pevnosti návrhu, otázky dimenzovania súčiastok a iné. V programe sa 

dajú riešiť lineárne aj nelineárne úlohy, akustika, kinematika a dynamika mechanizmov, 

stacionárne a nestacionárne úlohy a ďalšie analýzy. Výhodou je jednoduchá zmena modelu, 

ktorý sa dá vkladať z CAD aplikácii, možnosť jeho zostavenia z viacerých telies a materiálov. 

Pri riešení úloh využíva numerickú metódu konečných prvkov, ale je možné prepojiť ho aj 

s ďalšími fyzikálnymi analýzami ako CFD (Computational Fluid Dynamics) a Elmag. 

Poskytuje užívateľské prispôsobenie programovacími jazykmi APDL, Python a XML. 

Program má možnosti simulácie usporiadané v stromovej štruktúre, ktorá obsahuje napríklad 

nástroje pre simuláciu, definovanie podmienok, typ výstupu. 

1.4.2 Použitie metódy konečných prvkov a základné druhy prvkov [10], [14] 

Metóda konečných prvkov je určená pre analyzovanie tzv. štrukturálnych aj 

neštrukturálnych problémov. Medzi štrukturálne oblasti použitia patrí napríklad napäťová 

analýza, zaoberajúca sa  rozborom väzieb, rámu, koncentrátormi napätia, ďalej vibračná 

analýza a vzper. Z neštrukturálnej oblasti ide o analýzu šírenia tepla, prúdenie kvapalín, 

elektromagnetizmus a ďalšie.  Všeobecne existuje niekoľko prístupov, ktorými možno riešiť 

štrukturálne problémy. Jedným z nich je  deformačný prístup. Tento využíva ako neznáme 

parametre posuvy. Ďalším prístupom je silový, ktorý používa ako neznáme parametre zložky 

napätí. V praxi je častejšie využívaný deformačný prístup z dôvodu vhodnosti a jednoduchosti 

pre riešenie väčšiny štrukturálnych problémov.  
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Obr. 12 Základné typy jedno, dvoj a trojdimenzionálnych elementov [14] 

b) Základné rovinné prvky 

c) Základné trojdimenzionálne prvky 

a) Základné prútové prvky 

Definovanie tejto metódy zahŕňa rôzne informácie o materiály, zaťažení, pozícii uzlových 

súradníc, spôsobe akým sú prvky spojené, okrajových podmienkach a obmedzeniach atď. 

Údaje o materiály sa najčastejšie zisťujú experimentálne. Popis chovania materiálu pri 

zaťažovaní je definovaný materiálovými modelmi. Pri zadávaní modelu do programu 

pracujúceho na základe metódy konečných prvkov sa samostatne zadáva časť elastickej 

a plastickej deformácie. Časť elastickej deformácie sa získava zo zmluvnej závislosti napätie 

– deformácia. Oblasť plastickej deformácie je popísaná informáciami získanými zo 

skutočného diagramu napätie – deformácia. Najčastejšie sa pracuje s týmito materiálovými 

modelmi:  

➢ tuho – plastický,  

➢ pružne – plastický.  

Pri tuho – plastickom modely sa zanedbáva elastická deformácia. Pružne plastické modely 

naopak zahŕňajú aj oblasť elastickej deformácie.  

Dôležitými parametrami sú veľkosť, tvar a počet prvkov. Elementy musia byť dostatočne 

malé na to, aby poskytli požadovanú presnosť výsledkov. Na druhej strane ich veľkosť 

ovplyvňuje výpočtovú náročnosť metódy. Presnosť metódy je na počte prvkov závislá len do 

určitého okamihu. Každá úloha ma optimálny počet, po ktorého prekročení nedochádza 

k zvyšovaniu presnosti riešenia.  

Voľba tvaru je ovplyvnená hlavne geometriou telesa. Taktiež je nutné zvážiť použitie 

jedno, dvoj, alebo trojdimenzionálnych prvkov. Jednodimenzionálne (prútové) prvky sú 

vhodné pre reprezentáciu nosníkov a rôznych  rámových konštrukcií. Základný typ je tvorený 

dvomi uzlami, ktoré sú prepojené čiarovým segmentom, viď obr. 12a. Rovinné úlohy sú 

riešené dvojdimenzionálnymi prvkami. Najčastejšie ide o trojuholníkové alebo štvor a viac 

stranové elementy, viď obr.12b. Pre komplikovanejšie úlohy, viacosej napätosti je 

nevyhnutné  použitie trojdimenzionálnych prvkov. Bežne majú tvar troj, štvor, alebo 

šesťstenných telies, viď obr. 12c. Trojdimenzionálne osovo súmerné prvky sú tvorené 

rotáciou rovinného prvku okolo osi ležiacej v rovine telesa.  
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a) Skutočné skúšobné teleso pred skúškou 

b) Geometria skúšobného telesa 

Obr. 13 Merané skúšobné teleso a jeho geometria 

2 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ  

Táto časť je venovaná spracovaniu informácii o použitom materiály, geometrii skúšobného 

telesa a o trhacom stroji. Ďalej vyhodnotenie výsledkov ťahovej skúšky pre konkrétne vzorky. 

Pre vytvorenie grafov bol použitý program Microsoft Excel. Z údajov získaných z merania 

bol vytvorený materiálový model, ktorý je následne overený simuláciou vytvorenou 

v programe ANSYS.  

2.1 Informácie o skúšobnom telese [15] 

Skúšobné teleso bolo vyrobené podľa normy ČSN EN ISO 6892-1. Materiál pre jeho 

výrobu bola oceľ ČSN 17 240 (ČSN EN 1.4301, X5CrNi18-10), viď obr. 13a. 

Ide o ušľachtilú, austenitickú, nerezovú oceľ. Materiál je legovaný chrómom a niklom. 

Má veľmi dobrú zvárateľnosť a tvárnosť. Dobre odoláva potravinárskym produktom, často sa 

používa v gastronómii a chemickom priemysle. Chemický rozbor vzorky materiálu z panvice 

je uvedený v tabuľke 4.  

Tab. 4 Chemický rozbor vzorky ČSN 17 240 z panvice v hmotnostných %. 

C Si Mn P S N Cr Ni 

0,019 0,36 1,01 0,034 0,028 0,074 18,01 8,01 

Mechanické vlastnosti materiálu pri teplote t = 20 °C sú uvedené v tabuľke 5. Údaje 

z chemického rozboru a mechanické vlastnosti boli získané z dodacieho listu materiálu pre 

danú oceľ, viď Príloha 1.  

Tab. 5 Mechanické vlastnosti ocele ČSN 17 240. 

E [MPa] Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] Z [%] 
Tvrdosť 

HBW 

210 000 min. 190 min. 600 49 74 215 

Skúšobné telesá boli kruhového prierezu. Skúšaná časť vzorky mala priemer d0 = 10 mm. 

Táto hodnota sa pre jednotlivé vzorky mierne odlišovala v rozsahu desatín milimetra. 

Medzi upínacími koncami a skúšanou dĺžkou boli vytvorené prechodové zaoblenia 

s veľkosťou 5 mm. Na vzorkách bola vyznačená počiatočná meraná dĺžka, ktorej veľkosť je 

L0 = 50 mm. Geometria vzoriek je zobrazená na obr. 13b. Pre zvýšenie presnosti výsledkov 

bolo meraných päť vzoriek vyrobených z daného materiálu.  
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Obr. 14 Trhací stroj ZD40 s riadiacou 

jednotkou EDC 60 

2.2 Skúšobný stroj ZD40 

Meranie prebiehalo na skúšobnom stroji 

ZD40, viď obr. 14. Ide o hydraulický trhací 

stroj výrobcu HBM /SRN/, na ktorom je 

možné vykonávať ťahové, tlakové 

a ohybové skúšky. Deformačná rýchlosť je 

riadená. Maximálna veľkosť aplikovaného 

zaťaženia je 400 kN. Stroj je vybavený 

inkrementálnym dĺžkovým snímačom 

polohy priečniku a snímačom sily. 

Rozlišovacia schopnosť dĺžkového snímača 

je 0,01 mm. Chyba merania sily je ±1 %. 

Snímač sily je spojený s riadiacou jednotkou 

EDC 60.  

Riadiaca jednotka EDC 60 je určená pre 

riadenie servo-hydraulických skúšobných 

strojov.  Jednotka obsahuje program pre 

materiálové skúšky, a teda je schopná 

pracovať samostatne bez pripojenia na 

počítač. V počítači je program M-TEST 

v.1.7.. Program umožňuje spracovávať 

výsledky ťahovej, ohybovej a tlakovej 

skúšky podľa príslušných noriem. Ďalšie 

údaje o tomto skúšobnom stroji sú uvedené v Prílohe 2. 

2.3 Vyhodnotenie výsledkov experimentu 

Meranie na vzorkách prebiehalo do okamihu, kedy došlo ku ich pretrhnutiu. Pri každom 

meraní boli namerané hodnoty zaťažovacieho času, deformačnej rýchlosti, predĺženia 

v danom okamihu, veľkosti aplikovanej sily, zmluvného napätia a ťažnosti. 

Na pretrhnutých vzorkách je možné namerať priemery tyče po pretrhnutí, potrebné pre 

výpočet jednej z deformačných charakteristík, zúženia. Keďže ide o skúšobné telesá 

kruhového prierezu, je možné použiť vzťah (1.11).  

Výpočet zúženia pre jednotlivé vzorky:  

𝑍1 =
𝑑01

2 − 𝑑𝑢1
2

𝑑01
2 ∙ 100 =

10,12 − 5,62

10,12
∙ 100 = 69,26 % 

𝑍2 =
𝑑02

2 − 𝑑𝑢2
2

𝑑02
2 ∙ 100 =

10,12 − 5,52

10,12
∙ 100 = 70,35 % 

𝑍3 =
𝑑03

2 − 𝑑𝑢3
2

𝑑03
2 ∙ 100 =

9,92 − 5,42

9,92
∙ 100 = 70,25 % 

𝑍4 =
𝑑04

2 − 𝑑𝑢4
2

𝑑04
2 ∙ 100 =

10,12 − 5,62

10,12
∙ 100 = 69,26 % 

𝑍5 =
𝑑05

2 − 𝑑𝑢5
2

𝑑05
2 ∙ 100 =

102 − 5,52

102
∙ 100 = 69,75 % 

Priemery vzoriek po pretrhnutí boli zmerané posuvným meradlom. Vypočítané hodnoty 

zúženia boli zaokrúhlené na dve desatiny. Namerané a vypočítané deformačné charakteristiky 

sú uvedené v tabuľke 6, pričom hodnoty ťažnosti sú dosadené z výstupných údajov stroja.
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Obr. 16 Zmluvná závislosť napätie – deformácia 

Obr. 15 Pracovný diagram F - ∆L 

Tab. 6 Namerané a vypočítané hodnoty deformačných charakteristík.  

Číslo vzorky d0 [mm] du [mm] S0 [mm2] Su [mm2] A [%] Z [%] 

1 10,1 5,6 80,12 24,63 42 69,26 

2 10,1 5,5 80,12 23,76 44 70,35 

3 9,9 5,4 76,98 22,9 43 70,25 

4 10,1 5,6 80,12 24,63 45 69,26 

5 10 5,5 78,54 23,76 42 69,75 

Z okamžitých síl a predĺžení boli spracované pracovné závislosti pre jednotlivé vzorky, viď 

obr. 15. V grafe možno pozorovať odchýlky hodnôt medzi meraniami. To je spôsobené 

predovšetkým odlišnými priemermi meraných častí skúšobných telies. Počiatok závislostí nie 

je lineárny v dôsledku  deformácie materiálu pri zovretí čeľustí. 

 

Ďalším výstupom merania bol zmluvný diagram ťahovej skúšky, viď obr. 16. Diagram 

vyjadruje závislosť zmluvného napätia na pomernej deformácii. Pomerná deformácia je 

vypočítaná z hodnôt celkového predĺženia podľa vzťahu (1.3). Hodnoty zmluvného napätia, 

použité pre vykreslenie grafu sú získané z výstupných údajov stroja.  
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Obr. 17 Skutočná závislosť napätie – deformácia 
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Zmluvnej závislosti odpovedajú hodnoty napäťových charakteristík, ktoré sú uvedené 

v tabuľke 7. V tejto tabuľke je tiež uvedený celkový čas skúšky T a deformačná rýchlosť vt. 

Porovnaním hodnôt v tabuľkách 6 a 7, s hodnotami z  dodacieho listu materiálu viď Príloha 1, 

je zrejmé, že namerané údaje približne odpovedajú predpokladaným hodnotám napäťových 

a deformačných charakteristík.  

Tab. 7 Namerané hodnoty napäťových charakteristík.  

Číslo vzorky Fm [N] Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] T [s] vt  [MPa∙s-1] 

1 56437,2 551,48 704,43 74,1 9,8 

2 56080 549,71 699,96 73,68 9,8 

3 53418,4 537,57 693,95 70,12 10,2 

4 56512,4 542,67 705,36 71,94 10,1 

5 55017,2 545,79 700,5 72,14 10 

Pre vytvorenie materiálového modelu, bolo potrebné vytvoriť skutočnú závislosť napätia 

na predĺžení, viď obr. 17. Zvýšená presnosť je docielená tým, že závislosť je tvorená 

z priemerných hodnôt skutočného napätia a skutočnej deformácie, pre jednotlivé vzorky. 

Skutočná deformácia sa vypočítala podľa vzťahu (1.13), z hodnôt pomerného predĺženia. 

Skutočné napätie bolo prepočítané z hodnôt zmluvného napätia a pomerného predĺženia 

podľa vzťahu (1.16). Závislosť zobrazuje časť od medze klzu Rp0,2, po hodnotu medze 

pevnosti Rm, pretože použité vzťahy sú vhodné len pre popis tejto oblasti. Hodnoty oboch 

napäťových charakteristík boli získané z údajov zo stroja.  

2.4 Numerická simulácia v programe ANSYS 
Numerická simulácia bola vytvorená v programe ANSYS Workbench 16. Pri definovaní 

skúšobného telesa sa využívala jeho osová symetria, preto stačilo vytvorenie rovinného 

profilu. Teleso je rozdelené na štvoruholníkové prvky, ktorých veľkosť strany je približne 

0,7 mm. Skladá sa z troch častí, čo umožňuje lepší popis telesa. Pri nastavovaní simulácie bol 

jeden koniec pevne zafixovaný a druhý sa vplyvom simulovaného zaťažovania mohol 

pohybovať. 

Pre definovanie vlastností materiálu bol využitý materiálový model. Ten samostatne definuje 

elastickú a plastickú oblasť deformácie. Elastická oblasť je definovaná známymi hodnotami 

modulu pružnosti v ťahu a Poissonovou konštantou μ. Plastická oblasť je popísaná hodnotami 

získanými zo skutočnej závislosti napätie – deformácia, viď obr. 17.  

𝜎 = −1 ∙ 108 ∙ 𝜑6 + 8 ∙ 107 ∙ 𝜑5 − 2 ∙ 107 ∙ 𝜑4 + 3 ∙ 106 ∙ 𝜑3

− 202353 ∙ 𝜑2 + 7867,9 ∙ 𝜑 + 550,83 
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Obr. 19 Rozloženie napätia a deformácie telesa pred pretrhnutím 

Obr. 18 Porovnanie závislosti sila – predĺženie získaných z experimentu a simulácie  

Skutočnú závislosť je možné aproximovať polynómom šiesteho stupňa, viď obr. 17, ktorý je 

možné použiť pre výpočet hodnôt skutočného napätia a deformácie.  

Na základe predošlých definícií a podmienok bola vytvorená simulácia. Jedným z jej 

výstupov sú aj hodnoty síl a predĺžení. Tieto hodnoty sú spracované a vytvárajú pracovnú 

závislosť, viď obr. 18.  

Závislosť sila – predĺženie zo simulácie je zobrazená len pre oblasť rovnomernej plastickej 

deformácie. Elastická oblasť pracovného diagramu zo simulácie nie je zobrazená, táto časť sa 

však výraznejšie líši od meranej závislosti. Dôvodom je, že pri experimente nebol použitý 

extenzometer a tiež deformácia materiálu skúšobného telesa pri zvieraní čeľustí stroja.  

Ďalším výstupom programu je simulácia, ktorá ukazuje rozloženie napätia a deformácie 

počas zaťažovania telesa. Toto je zobrazené na obr. 19, ktorý zobrazuje okamih pred 

pretrhnutím telesa. Najvyššie hodnoty napätia a deformácie sú v okolí krčku. 



 

28 

 

3 ZÁVERY 

Práca obsahuje spracovanú literárnu rešerš zameranú na návrh geometrie a rozmerov 

skúšobného telesa, informácie o strojoch pre ťahovú skúšku, vyhodnocovanie výsledkov 

a tiež popis numerickej simulácie. 

V ďalšej časti je vyhodnotenie meraní. Toto prebiehalo na hydraulickom skúšobnom stroji 

ZD40. Pre zvýšenie presnosti merania bolo meraných päť skúšobných telies. Tie boli 

vyrobené z ocele ČSN 17 240. Na pretrhnutých telesách bol nameraný priemer po pretrhnutí 

z ktorého bola vypočítaná kontrakcia. Výsledky merania boli spracované programom 

Microsoft Excel, čoho výstupom boli závislosti nameraných a vypočítaných hodnôt. 

Napäťové a deformačné charakteristiky približne odpovedajú hodnotám z dodacieho listu pre 

daný materiál.  

Zo skutočnej závislosti napätie – deformácia bol vytvorený materiálový model.  Ten bol 

podkladom pre vytvorenie simulácie v programe ANSYS Workbench 16. Jedným z výstupov 

simulácie boli hodnoty sily a predĺženia, z ktorých sa vytvorila závislosť. Z porovnania 

závislostí vyplýva, že údaje zo simulácie a experimentu sa odlišujú len veľmi málo 

a odladenie materiálového modelu odpovedá skutočnému stavu telesa pri zaťažovaní. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK 

Označenie Legenda Jednotka 

A Ťažnosť [%] 

A80 Ťažnosť nepomernej tyče s počiatočnou meranou dĺžkou 80 mm [%] 

Ae Predĺženie na výraznej medzi klzu [%] 

Ag Plastické predĺženie pri maximálnom zaťažení [%] 

Agt Celkové predĺženie pri maximálnom zaťažení [%] 

At Celková ťažnosť [%] 

a0 Počiatočná hrúbka plochého skúšobného telesa  [mm] 

b0 Počiatočná šírka skúšanej dĺžky plochého skúšobného telesa  [mm] 

d0 
Počiatočný priemer skúšobného telesa kruhového prierezu v mieste 

skúšanej dĺžky  
[mm] 

du Najmenší priemer skúšobného telesa kruhového prierezu po pretrhnutí [mm] 

E Modul pružnosti v ťahu [MPa] 

F Okamžitá zaťažujúca sila [kN] 

FeH Maximálna sila predchádzajúca prvému poklesu zaťaženia [kN] 

FeL Najnižšia sila pri plastickom sklze [kN] 

Fm Maximálna zaťažujúca sila [kN] 

Fp Zmluvná sila na medzi klzu [kN] 

k Súčiniteľ proporcionality [-] 

L0 Počiatočná meraná dĺžka [mm] 

Lc Skúšaná dĺžka [mm] 

Lcmin Minimálna skúšaná dĺžka [mm] 

Lj Okamžitá meraná dĺžka [mm] 

Lt Celková dĺžka skúšobného telesa [mm] 

Lu Meraná dĺžka telesa po pretrhnutí  [mm] 

R Zmluvné napätie [MPa] 

Re Medza klzu [MPa] 

ReH Horná medza klzu [MPa] 

ReL Dolná medza klzu [MPa] 

Rm Medza pevnosti [MPa] 

Rp Zmluvná medza klzu [MPa] 

Rp0,2 Zmluvná medza klzu pri ktorej je hodnota pomerného predĺženia 0,2 % [MPa] 

S0 Počiatočný meraný prierez v mieste skúšanej dĺžky [mm2] 

Sj Okamžitý meraný prierez v mieste skúšanej dĺžky [mm2] 

Su Najmenší prierez telesa po pretrhnutí [mm2] 

T Celkový čas skúšky [s] 

vt Deformačná rýchlosť [MPa∙s-1] 

Z Zúženie [%] 

   

   

   

∆L Predĺženie skúšobného telesa [mm] 

∆Lj Predĺženie skúšobného telesa v danom okamihu [mm] 

ε Pomerné predĺženie [-] 

εe Elastická zložka pomerného predĺženia [-] 

εp Plastická zložka pomerného predĺženia [-] 

μ Poissonová konštanta [-] 

σ Skutočné napätie [MPa] 

ϕ Skutočná logaritmická deformácia [-] 
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PRÍLOHA 2 1/1 

Hydraulický zkušební stroj ZD40 /400kN/ 

 
Stroj umožňuje provádět tahové, tlakové a ohybové 

zkoušky materiálu do 400 KN s řízením rychlosti zatěžování a 

programovým zpracováním zkoušek. Je vybaven vestavěným 

inkrementálním délkovým   snímačem   polohy   příčníku    s 

rozlišením   0,01    mm a snímačem síly s řídící jednotkou 

EDC 60. 

Řídící jednotka EDC 60 je vysoce precizní elektronické 

zařízení speciálně konstruované pro řízení servo-

hydraulických zkušebních strojů. Je vyráběna speciálně pro 

aplikace řízení zkušebních strojů a využívají ji přední evropští 

výrobci universálních zkušebních strojů. Jednotka je opatřena 

programem pro zkoušky kovu s možností provádět zkoušky 

bez PC u jednoduchých aplikací bez použití průtahoměru. 

Technické parametry: 

- Výrobce: HBM /SRN/ 
- Měřící rozsah: 8 ÷ 400 kN 
- Chyba měření síly: 1/100 jmenovitého rozsahu 

síly, tj.  ±1 % odpovídá třídě přesnosti 1 

- Měřící rozsah měření dráhy: 0 ÷ 280 mm 
- Chyba měření dráhy: ±0,01 mm 
- sériové rozhraní RS 232 pro komunikaci s 

nadřazeným PC COM1 pro PC s FIFO s 

maximální rychlostí 115 KB 
- inkrementální vstup pro napojení snímače dráhy 

 

Počítač je vybaven programem M-TEST v.1.7 pro 

tahovou, tlakovou a ohybovou zkoušku kovových 

materiálů dle EN 10001-2 s vyhodnocením výsledků, 

grafickým zpracováním. 

Řídící jednotka EDC 60 
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