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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací experimentálního 
za ízení pro výzkum v oblasti určování zbytkových nap tí vzorků s nerovnom rn  
rozloženým profilem nap tí po tloušťce vzorku. Byla provedena rešeršní studie ešené 
problematiky, na jejímž základ  byly zpracovány kapitoly popisující vznik zbytkových 
nap tí, jejich klasifikaci a metody, používané pro stanovení jejich velikosti. V další části 
práce je uveden konstrukční návrh experimentálního za ízení a pevnostní kontrola jeho 
vybraných částí. Následn  je p edstaven finální návrh experimentálního za ízení, včetn  
kompletní výrobní dokumentace a je uveden průb h jeho realizace a montáže. Záv r 
práce je pak v nován popisu provedeného zkušebního zatížení vzorku.  
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Zbytková nap tí, experimentální za ízení, odvrtávací metoda, odporová tenzometrie, 
optické metody, konstrukční návrh, metoda konečných prvků 

 

 

 

 

ABSTRACT: 

The master thesis is focused to design and realization of experimental equipment for 

researching of residual stress determination for specimen with non-uniform distribution 

stress along the depth. Literature search study of problematic was performed and it was 

used for elaboration of chapters about origin of residual stress, their classification and 

chapters about methods, which are used for measuring of residual stress and their 

determination. The following part explains the design of experimental equipment and 

stress-strain analysis of selected parts of this equipment. Then the final design of 

equipment is presented, including complete production drawings, and it’s explained 

final assembling of experimental equipment. Final chapter is devoted to examinable 

loading of specimen. 

 

KEY WORDS: 

Residual stresses, experimental equipment, hole-drilling method, strain gauge theory, 

optical method, design, finite element method 
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1 Úvod 

Vyšet ováním vlivu zbytkové (residuální) napjatosti na vlastnosti a chování materiálu, která 
je p ítomná v jeho struktu e, se materiáloví inžený i a konstrukté i zabývají již adu let. P i 
vn jším zatížení materiálu dochází ke vzniku napjatosti, která z n j po odstran ní tohoto 
vn jšího zatížení v tšinou vymizí. Tato napjatost může být vyvolána silov , deformačn  nebo 
teplotn . Existují ale p ípady, kdy určitá část napjatosti v materiálu zůstává a označuje se jako 
zbytková napjatost. Mezi nejčast jší p íčiny vnášení zbytkových nap tí do struktury materiálu 
pat í technologické operace p i jeho výrob  a následném zpracování. Nap íklad se jedná 
o procesy odlévání, sva ování a obráb ní. Zbytková nap tí mohou být do materiálu vnášena 
také p i opravách nebo modifikacích součásti [1]. Napjatost, která je v materiálu p ítomna i po 

odstran ní vn jšího zatížení, může výrazn  ovlivnit lomové chování součásti a p iblížit tak 

vznik jistého mezního stavu, s čímž mohou souviset havárie celých za ízení.  
Mezi nejznám jší havárie, jejichž p íčinou byla práv  zbytková napjatost, pat í kolaps 

mostu Silver Bridge v Západní Virginii v roce 1976. Vyšet ování ukázalo, že kolaps mostu 

byl vyvolán vlivem malého defektu na jednom z jeho ok, ze kterého se začala ší it trhlina jako 
důsledek zbytkové napjatosti vnesené do konstrukce b hem výroby [2].  

 

Obr. 1.1 Havárie mostu Silver Bridge [3] 

Je z ejmé, že problematika určování zbytkové napjatosti je nezbytnou součástí p i 
návrhu a kontrole celých konstrukcí a jejich součástí. Hodnota zbytkových nap tí, vnesených 
do materiálu vlivem výše uvedených procesů, je obecn  neznámá. Z tohoto důvodu je pro 
bezpečný návrh konstrukcí a součástí nutné určit velikost této neznámé zbytkové napjatosti 

a sm ry jejího působení. Jednou z nejrozší en jších metod pro určování zbytkových nap tí 
v inženýrské praxi je odvrtávací metoda. Jedná se o polodestruktivní metodu, p i které je do 
vyšet ované součásti vrtán otvor malého prům ru, a pomocí speciálních odporových 
tenzometrů jsou m eny uvoln né deformace na povrchu vyšet ované součásti. Metoda 

je standardizována dle ASTM E837
1
 [4]. Snahou p i určování zbytkových nap tí pomocí 

odvrtávací metody je minimalizovat vliv odchylek, které získané výsledky ovlivňují. Mezi 

                                                 
1 Standard Test Method for Determining Residual Stresses by the Hole-Drilling Strain-Gage Method 
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tyto odchylky pat í nap íklad excentricita vrtání, odchylka kolmosti osy odvrtávání k normále 
povrchu vzorku nebo zm na teploty na povrchu vzorku vlivem oh evu p i odvrtávání. 
Výzkum vlivu t chto a dalších odchylek není možné provád t na reálných součástech v praxi. 

Výzkumný vzorek musí být vyroben z materiálu v základním strukturním stavu, se známou 
geometrií a hodnotou aplikovaného zatížení, respektive známou hodnotou zbytkových nap tí. 
V takovém p ípad  je možno na základ  uvoln ných deformací m ených na povrchu vzorku 

určit hodnotu nap tí ve vzorku, následn  vyhodnotit odchylky od očekávaných hodnot, 
stanovit jejich p íčiny v celém m ícím et zci a navrhnout metody pro jejich korekci. 

Poznatky získané p i takových m eních je pak možné aplikovat p i m ení na součástích 

z praxe a zvýšit tak p esnost určování zbytkových nap tí, které se v nich vyskytují. 
Aby bylo možné splnit výše uvedené podmínky, je nutno pro výzkum využívat 

speciálních experimentálních za ízení, které tyto požadavky splňují. Jedním z možných typů 
takovýchto za ízení je p ípravek, který je ve vzorku schopen vyvolat nerovnom rné rozložení 
nap tí po jeho tloušťce vlivem ohybového zatížení vzorku. Návrh takového za ízení a jeho 

realizace je základním cílem p edkládané diplomové práce. 
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2 Problémová situace a cíle práce 

Popis problémové situace: 

Zbytková napjatost se vyskytuje prakticky v každém materiálu a může se výrazn  podílet 
na poruše součásti. Vyšet ování zbytkových nap tí je tedy důležitou součástí p i jejich 
konstrukčním návrhu a posuzování. Jednou z nejpoužívan jších metod pro určení zbytkových 
nap tí je odvrtávací metoda. Metoda je limitována adou podmínek, které musí být p i m ení 
dodrženy. V tšina z t chto omezení je dnes výzkumy a literaturou pom rn  kvalitn  popsána 

a byly odvozeny p íslušné metody, korigující p ípadné odchylky nam ených hodnot. P esto 
se v této problematice stále vyskytují oblasti, které je t eba dále rozvíjet. Jedná se nap íklad 
práv  o nerovnom rné rozložení nap tí po tloušťce vzorku, plastizaci materiálu v okolí 
odvrtávaného otvoru a další. Navržené experimentální za ízení bude sloužit pro výzkum 
v oblasti zbytkových nap tí práv  v t chto problematických p ípadech. Díky známé hodnot  
zatížení, aplikované na vzorek v základním strukturním stavu (tepeln  zpracovaný, bez 

zbytkových nap tí), je možné zkoumat p íčiny odchylek od očekávaných hodnot v celém 
m ícím et zci a odvodit tak teorie, p ípadn  doporučení pro jejich korekci. 

Další problematikou odvrtávací metody je m ení pomocí odporových tenzometrů, 
jejichž použití je náročné z hlediska p ípravy povrchu vyšet ované součásti, samotné aplikace 
tenzometru a dalších omezení souvisejících s procesem vrtání. Zde je motivace m it posuvy 
na povrchu vzorku p i odvrtávání pomocí optických metod. Experimentální za ízení tedy 
musí být navrženo tak, aby bylo p ípadn  možno optických metod využít. 
 

Formulace problému: 

S ohledem na popis problémové situace lze problém formulovat následovn : 
Návrh a realizace experimentálního za ízení pro určování zbytkových nap tí vzorků 
s nerovnom rn  rozloženým nap tím po tloušťce pomocí odvrtávací metody, s výhledem na 
možnost využití optických metod jako náhrada odporové tenzometrie. 
 

Cíle práce: 

Pro zpracování daného zadání jsou stanoveny následující cíle: 
1. Rešerše v oblasti určování zbytkových nap tí. 
2. Návrh konstrukce experimentálního za ízení pro určování zbytkových nap tí ohybov  

zatížených vzorků pomocí odvrtávací metody. 

3. Realizace experimentálního za ízení, s možností využití optických metod, pro určení 
zbytkové napjatosti. 

4. Zkušební zatížení vzorku. 
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3 Rešeršní studie řešené problematiky 

V následující kapitole je provedena rešeršní studie ešené problematiky. Cílem rešeršní studie 

je získání p ehledu o současných poznatcích v oblasti určování zbytkových nap tí odvrtávací 
metodou s využitím odporové tenzometrie a optických metod. V následujícím textu jsou 

stručn  popsány publikace a studie, které byly v této oblasti provedeny a umožňují tak snazší 
pochopení problematiky. 

 

Handbook of residual stress and deformation of steel, Totten G., 2002, [5] 

Kniha p edstavuje problematiku zbytkových nap tí jako celek a tím podává ucelený náhled na 

ešené téma. První kapitola popisuje p íčiny vzniku zbytkových nap tí, detailn  rozvádí vlivy 
významných faktorů a parametrů na zbytkovou napjatost. Dále je rozveden vliv zbytkové 
napjatosti na lomové chování materiálů. Následuje kapitola pojednávající o m ení zbytkové 
napjatosti. Jsou zde popsány vybrané metody a způsoby m ení pro její určení. Ve zbývající 
části knihy je popsán vznik a vliv zbytkových nap tí p i určitých technologických procesech. 

ASTM E837-13a: Standard Test Method for Determining Residual Stresses by the Hole-

Drilling Strain-Gage Method, 2013[4] 

Norma standardizující postup a vyhodnocení zbytkových nap tí pomocí odvrtávací metody 
s využitím odporové tenzometrie. P edepisuje vybavení a za ízení pro použití p i 
experimentálním m ení. Standardizuje pracovní postup pro m ení a vyhodnocení 
homogenního i nehomogenního pole nap tí v materiálu a uvádí také formát protokolu 
o m ení, ve kterém jsou nam ené hodnoty a jejich vyhodnocení reportovány. 

Accuracy evaluation of residual stress measurements, Yerman, 1996 [6] 

Tato studie se zabývá ov ením p esnosti m ení zbytkových nap tí. Za tímto účelem byly 
autory navrženy dva typy vzorků a zat žujících p ípravků, které jsou schopny v prů ezech 

vzorků vyvolat rovnom rný, resp. nerovnom rný lineární profil nap tí. Pro rovnom rný profil 
nap tí se jedná o zatížení jednoosým tahem, v p ípad  nerovnom rného profilu byl vzorek 

zat žován čty bodovým ohybem. Studie uvádí také vstupní požadavky, na kterých byly 
návrhy založeny. Na obou zkušebních za ízeních bylo provedeno zkušební m ení, jehož 
výsledky byly následn  tabulkov  zpracovány a byly vyhodnoceny odchylky od očekávaných 
hodnot. Záv rem je uvedena analýza spln ní, či nespln ní požadavků na nam ené hodnoty 
a experimentální za ízení.  

Effect of elasto-plastic material behaviour on determination of residual stress profiles 

using the hole drilling method, Chupakhin, Kashaev, Huber, 2016, [7] 

Studie se zabývá vlivem elasto-plastického chování materiálu na určení zbytkové napjatosti 
nerovnom rn  rozloženého pole nap tí po prů ezu, jestliže hodnota zbytkových nap tí 
p esáhne 60% meze kluzu materiálu. Nejprve bylo ešiteli provedeno experimentální určení 
zbytkových nap tí pomocí odvrtávací metody u vzorku zatíženého t íbodovým ohybem. 

Studie byla provedena na vzorku z hliníkové slitiny Al2024-T351. Uvoln né deformace byly 
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m eny pomocí optické metody ESPI2. Následn  pak auto i stanovili hodnoty zbytkových 
nap tí pomocí empirických vztahů využitím integrální metody a MKP3

 a získané výsledky 
vyhodnotili. 

Bending Test Rig for Validating the Hole Drilling Method Residual Stress 

Measurement, Valentini, Benincasa, Santus, 2014, [8]  

Studie se zabývá ov ením p esnosti odvrtávací metody. K validaci metody auto i používají 
jednostrann  vetknutý nosník obdélníkového prů ezu, zatížený ohybovým namáháním, 
kterým je vyvoláno lineární rozložení nap tí v prů ezu vzorku. K m ení uvoln ných 
deformací na povrchu vzorku p i odvrtávání využili odporové tenzometrie, stejn  tak pro 

stanovení velikosti zatížení vzorku. Detailn  zde popisují celý m ící proces a jeho 

vyhodnocení, včetn  pravd podobnostní analýzy získaných hodnot.  

Residual stress measurement by ESPI Hole-Drilling, Rickert, 2016 [9] 

Studie prezentuje výsledky určování zbytkové napjatosti pomocí odvrtávací metody 
v kombinaci s ESPI. Článek poukazuje na výhody tohoto m ení uvoln ných deformací 
na povrchu vzorku, zvlášt  pak na p ípravu vzorku p ed m ením a jeho opakovatelnost. 
Autor pro výzkum použil vzorky ze t í materiálů – ocel, hliník a polykarbonát, které byly 
zat žovány čty bodovým ohybem. Vzorky byly obdélníkových prů ezů různých tloušťek. 
Vrtání slepého otvoru bylo provedeno t emi různými způsoby – klasickým způsobem, 
orbitálním vrtáním a vrtáním korunovým vrtákem. Záv rem jsou vyhodnoceny vlivy určitých 
odchylek na získané výsledky u jednotlivých materiálů. 

Residual stress measurement using the hole drilling method and laser specie 

interferometry: Part I, Steinzig, Ponslet, 2003, [10] 

Jedná se o studii rozd lenou do čty  částí, respektive článků, z nichž každá popisuje určitou 
část problematiky určování zbytkových nap tí pomocí odvrtávací metody a ESPI. Pro účely 
této práce je do rešeršní studie zahrnuta pouze její první část. V této první části auto i uvádí 
základní definice zbytkových nap tí, p íčiny jejich vzniku a dopad na strojní součásti. Dále se 
v nují popisu principu odvrtávací metody a popisu m ení uvoln ných deformací na povrchu 

vzorku pomocí ESPI. Následn  je uveden popis matematického zpracování získaných snímků. 

Zhodnocení rešeršní studie 

Výzkum v oblasti zbytkových nap tí, provád ný na vzorcích zatížených známou hodnotou 
síly, resp. se známou hodnotou nap tí ve struktu e materiálu, umožňuje ov ení p esnosti 
odvrtávací metody, jejího vyhodnocení a následné korekce nam ených hodnot. Je tedy 

možné zkoumat p íčiny odchylek a chyb, které p i t chto procesech vznikají a provád t jejich 
korekci. Optické metody mají v tomto sm ru velký potenciál, zejména z důvodu snadné 
opakovatelnosti m ení na stejném vzorku, která pak výrazn  p ispívá ke stanovení p esnosti 
získaných výsledků. Z tohoto důvodu je vhodné využití optických metod jako náhrady dnes 

                                                 
2
 Electronic Speckle Pattern Interferometry 

3
 Metoda konečných prvků 
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používané odporové tenzometrie, u které je opakovatelné m ení problematické, zejména 
z důvodu složitého postupu aplikace tenzometru na vyšet ovanou součást.  
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4 Současný stav řešené problematiky 

4.1 Zbytková napětí 
Problematika vzniku a m ení zbytkových nap tí je velice obsáhlá a je jí v nována ada 
publikací a studií.  V následující kapitole je proto uveden pouze stručný p ehled, pojatý jako 
základní znalosti pot ebné k pochopení ešeného tématu a ke spln ní cílů práce. Další 
informace týkající se zbytkových nap tí a jejich m ení lze dohledat v p íslušných 
publikacích. Nap íklad: [5], [11], [12], [13].  

4.1.1 Úvod do problematiky zbytkových napětí 

Pojem zbytková nap tí lze definovat jako určitou část nap tí, která v materiálu zůstává i po 

odstran ní všech vn jších působení, které byly na danou součást aplikovány. Zbytkové nap tí 
vzniká jako následek vlivu deformace, teploty, času a mikrostruktury, viz obr. 4.1. Mezi 

vlastnosti materiálu ovlivňující vznik zbytkových nap tí pat í nap íklad modul pružnosti, 
Poissonovo číslo, tepelná vodivost nebo tepelná kapacita. [5]  

 

Obr. 4.1 Vztahy mezi napětím, teplotou a mikrostrukturou [5] 

Rozložení a hodnota zbytkových nap tí ve struktu e materiálu závisí na jejich poloze. 

Obecn  platí, že tahová zbytková napjatost v jedné oblasti musí být kompenzována tlakovou 

napjatostí v oblasti jiné. Neboli, součet vnit ních sil působících v libovolném ezu AB, 

vedoucím t lesem, musí být roven nule [12], jak je schematicky ukázáno na obr. 4.2. 

 

Obr. 4.2 Silová rovnováha v libovolném ezu materiálem [12] 
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Prakticky v každém technickém materiálu se vyskytuje jistá hodnota zbytkové 
napjatosti jako důsledek jejich výroby a technologického zpracování. Nejv tší podíl na vzniku 
zbytkové napjatosti mají technologické procesy jako nap íklad odlévání, sva ování, obráb ní 
a další. Takto vzniklá nap tí, zůstávající ve struktu e materiálu, pak mohou výrazn  ovlivnit 

jeho lomové chování, protože celkové zatížení součásti je dáno společným působením 
vn jšího zatížení a zbytkových nap tí. Lomové chování negativn  ovlivňují zejména tahová 
zbytková nap tí, která mohou způsobovat iniciaci trhlin, snížení odolnosti proti k ehkému 
lomu nebo vznik nap ťové koroze [11]. Nemusí se ale nutn  jednat pouze o ovlivn ní 
negativní. V technické praxi se využívá nap íklad účinků tlakových zbytkových nap tí ke 

zvýšení životnosti součástí a jejich odolnosti proti lomu, kdy se do povrchu vnáší jistá 
hodnota tlakových zbytkových nap tí, nap íklad kuličkováním, která pak zvyšují odolnost 
materiálu proti ší ení trhlin [12], [10], [11]. 

4.1.2 Klasifikace zbytkových napětí 

Zbytková nap tí lze klasifikovat podle různých hledisek. Z pohledu konstruktérů a výpočtá ů, 

pracujících p evážn  s polykrystalickými materiály, je důležité hledisko klasifikace 
zbytkových nap tí dle velikosti objemů, v kterých je velikost zbytkových nap tí nem nná. 
Dle této klasifikace lze zbytková nap tí d lit na zbytková nap tí I. druhu, II. druhu 
a III. druhu [11], [13]: 

Zbytková napětí I. druhu σI
 

Zbytková nap tí I. druhu, označována také jako makroskopická zbytková nap tí, jsou 

p ibližn  homogenní na oblasti zahrnující n kolik zrn materiálu. Výslednice vnit ních sil 
je pro makroskopická nap tí rovna nule v libovolném ezu t lesa. 

P íčiny vzniku zbytkových nap tí I. druhu 

P íčinou vzniku zbytkových nap tí I. druhu jsou nejčast ji procesy spojené s technologickým 

zpracováním materiálu. Jejich p ehled je uveden v tabulce 4.1. Dále pak tato nap tí vznikají 
p i montážních, zkušebních a provozních zatíženích dané součásti či konstrukce. 

Tabulka 4.1 P íčiny vzniku zbytkových napětí I. druhu [13] 

Proces Obráb ní Spojování Odlévání Tvá ení Mechanicko tepelné 
zpracování 

Povlakování 

Podskupina 

Broušení Sva ování 
 

Válcování Kalení Potahování 
Soustružení Pájení 

 
Tažení Nitridování Galvanizace 

Frézování Lepení 
 

Kuličkování  
 

St íkání 
Hoblování 

  
Kování 

  Vrtání 
      

Zbytková napětí II. druhu σII
 

Zbytková nap tí II. druhu, označována také jako mikroskopická zbytková nap tí, jsou 

p ibližn  homogenní na oblasti o velikosti jednoho zrna. Nulové výslednice vnit ních sil je 
dosaženo již na oblasti tvo ené n kolika zrny. 
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P íčiny vzniku zbytkových nap tí II. druhu 

Tato nap tí vznikají b hem tepelných procesů v materiálech, které obsahují fáze s rozdílnými 
hodnotami součinitelů délkové roztažnosti. Dále pak mohou vznikat p i deformaci materiálu 
složeného jednou fází, ale se zrny různ  orientovanými k silovému toku a mající anizotropní 
mez kluzu nebo u materiálu složeného z více fází, které mají různé mechanické vlastnosti. 

Zbytková napětí III. druhu σIII
 

Zbytková nap tí III. druhu, označována také submikroskopická zbytková nap tí, nejsou 

homogenní ani na oblastech odpovídajících velikosti meziatomových vzdáleností. Výslednice 
vnit ních sil může být nulová i v odpovídajících částech jednoho zrna. 

P íčiny vzniku zbytkových nap tí III. druhu  
P íčinou vzniku tohoto typu zbytkových nap tí jsou strukturní poruchy krystalografické 
m ížky, jako nap íklad vakance, intersticiální atomy, dislokace nebo vrstevné chyby.   

 

Rozložení jednotlivých druhů zbytkových nap tí ve struktu e polykrystalického 
materiálu je schematicky zobrazeno na obr. 4.3. 

 

Obr. 4.3 Rozložení jednotlivých druhů zbytkových napětí ve struktu e polykrystalického materiálu [11] 

Superpozicí zbytkových nap tí I. druhu, II. druhu a III. druhu je pak dána celková 
hodnota zbytkových nap tí v určitém bod  materiálu součásti nebo konstrukce:                          (4.1) 

  

P i práci s kovovými materiály je nejdůležit jší složkou celkové velikosti zbytkových 
nap tí velikost makroskopických zbytkových nap tí. Zbytková nap tí II. a III. druhu nejsou 
zpravidla pro návrh a p ípadnou kontrolu dané součásti nebo konstrukce podstatná [11]. 
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4.1.3 Metody určování zbytkové napjatosti 

Velikost zbytkové napjatosti ve struktu e materiálu je obecn  neznámá, a proto je t eba ji 
kvantifikovat. Ke kvantitativnímu, ale i kvalitativnímu posouzení zbytkové napjatosti bylo 
v uplynulých letech navrženo a zpracováno množství metod, které lze d lit podle různých 
hledisek: 

1. Podle invazivnosti metody neboli míry porušení celistvosti vyšet ovaného t lesa, lze 

metody d lit na [13]: 

 Destruktivní metody – m ením dojde k úplnému znehodnocení vyšet ovaného 
objektu 

 Polodestruktivní metody – m ením dojde k částečnému nebo opravitelnému 
znehodnocení, které nemá vliv na funkčnost vyšet ovaného objektu 

 Nedestruktivní metody – m ením není narušena celistvost vyšet ovaného 
objektu 

 

2. Dle principu lze metody d lit na následující [11], [13]: 

 Mechanické metody – jsou založeny na uvoln ní makroskopických deformací 
vlivem odstran ní části materiálu z jeho povrchu, zatíženého zbytkovým nap tím. 

P íklad: odvrtávací metoda, metoda uvoln ní sloupku, metoda odstran ní 
povrchové vrstvy materiálu, d lící metody. 

 Fyzikální metody – využívají vztahu mezi fyzikálními (p ípadn  
krystalografickými) parametry a zbytkovým nap tím. 
P íklad: difrakční metody, ultrazvukové metody, magnetické metody, metoda 

m ení mikrotvrdosti. 
 Chemické metody – stanovení zbytkové napjatosti na základ  zm n vyvolaných 

chemickými procesy. 

P íklad: koroze pod nap tím, difuze vodíku do povrchové vrstvy. 

 

3. Dle schopnosti detekce charakteru napjatosti [11]: 

 Povrchové metody – schopnost stanovení zbytkové jednoosé nebo dvouosé 

napjatosti (rovinné). 

 Objemové metody – schopnost stanovení zbytkové napjatosti v jistém objemu 
t lesa – stanovení trojosé napjatosti. 

P ehled vybraných m ících metod a jejich uplatn ní je uveden v tabulce 4.2. 

Tabulka 4.2 P ehled mě ících metod a jejich uplatnění [13] 

Metoda Měřený parametr Typ měřené zbytkové 
napjatosti 

Charakter  

Mechanické metody Povrchové p etvo ení (deformace) σI Destruktivní 
Rentgenová difrakce Změna meziatomových vzdáleností σI

, σII Nedestruktivní 
Neutronová difrakce Změna meziatomových vzdáleností σI, σII Nedestruktivní 
Ultrazvukové metody Změna rychlosti ultrazvukových vln σI, σII, σIII Nedestruktivní 
Magnetické metody Amplituda Barkhausenova šumu σI, σII, σIII Nedestruktivní 
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Žádnou z uvedených metod nelze označit jako nejvhodn jší nebo universální pro 
všechny aplikace a lokace m ení. P i volb  vhodné metody pro danou aplikaci musí být vždy 
posouzeny požadavky na dané m ení a zvolena metoda, která svými detekčními schopnostmi 
a vlastnostmi pokryje požadavky daného problému. 

4.2 Odvrtávací metoda 

Jak bylo uvedeno výše, žádnou z metod nelze označit jako universální pro všechna m ení, 
avšak odvrtávací metoda dnes pat í k nejrozší en jším experimentálním metodám 
používaných k m ení zbytkové napjatosti zejména pro nízkou ekonomickou náročnost [14] 

a variabilitu místa, kde lze m ení uskutečnit. To lze realizovat jak v laboratorních 
podmínkách, tak v terénu, díky p enosnému odvrtávacímu za ízení. Podstatou metody 

je odvrtávání malého otvoru do vyšet ované součásti a m ení deformací na jejím povrchu. 
Metodu poprvé publikoval Mathar roku 1934 [15], který m il zm nu vzdálenosti dvou bodů 
v okolí vrtaného průchozího otvoru u t lesa typu st ny. Metoda byla dalšími autory postupem 
času více rozpracována a rozší ena na obecn jší t lesa a tvary d r, až do dnešní podoby. 
Je standardizována pro m ení s využitím odporové tenzometrie dle ASTM E837 [4] 

na základ  rozší ení Rendlerem a Vignessem v roce 1966 [16]. 

4.2.1 Teoretický popis metody 

Jedná se o mechanickou metodu, p i které dochází k odvrtávání malého otvoru o velikosti 

prům ru n kolika milimetrů (obvykle 0,8 – 4,8 mm [1]), do hloubky p ibližn  odpovídající 
velikosti prům ru otvoru. Otvor takových rozm rů zpravidla není významný z hlediska 

funkce objektu, p ípadn  ho lze odstranit pomocí broušení. Z tohoto důvodu je metoda 
označována jako polodestruktivní. P esto je použitelná pouze v p ípadech, kdy k jistému 
narušení povrchu vyšet ovaného objektu může dojít. P i odvrtávání otvoru dochází k relaxaci 

nap tí v materiálu. To způsobí uvoln ní deformací, které jsou na povrchu vyšet ovaného 
objektu m itelná pomocí speciálních odporových tenzometrů. 

Rozsah použitelnosti metody [4],[17]: 

Dle původních p edpokladů, na kterých je metoda založena, ji lze používat pouze pro aplikace 
splňující následující omezení: 

 Metoda je schopna m it homogenní rovinnou zbytkovou napjatost na povrchu t lesa 

v okolí tenzometrické růžice  hlavní zbytkové nap tí kolmé na povrch je tedy 

ve všech hloubkách nulové (t leso charakteru st ny). 
 Metoda je použitelná pouze za p edpokladu homogenního, izotropního, lineárn -

elastického materiálu (spokojivých výsledků je dosaženo, pokud hodnota zbytkových 
nap tí nep esáhne 50 % meze kluzu u tenkých t les a až 80 % meze kluzu u t les 
tlustých). 

 Homogenní zbytková napjatost po hloubce otvoru. 

 Konstantní hodnota zbytkových nap tí v rovinách rovnob žných s povrchem 

vyšet ovaného objektu. 
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 St edy tenzometrické růžice a vrtaného otvoru musejí být umíst ny soust edn  

(centricky). Otvor musí být válcový a jeho osa kolmá k povrchu vyšet ovaného 
objektu. 

 Rovinný povrch vzorku. 

 P i vrtání otvoru nesmí být vnesena žádná další zbytková nap tí v důsledku vrtacího 
procesu. 

 Nutnost p esné geometrie tenzometrické růžice. 

 Umíst ní otvoru v dostatečné vzdálenosti od nespojitostí jako jsou svary, otvory, 
žebrování, rádiusy, okraje apod. 

 Tloušťka vyšet ovaného objektu nesmí ovlivňovat uvoln né deformace (dostatečn  

velká p i odvrtávání slepého otvoru, nebo dostatečn  malá p i odvrtávání průchozí 
díry). 

 

Množství a charakter výše uvedených omezení použitelnosti metody motivoval 

v průb hu let jejího vývoje adu autorů k výzkumu eliminace uvedených omezujících 
p edpokladů. Prakticky každému z nich, vybraným i v současné dob , byla v nována 
pozornost a jsou odvozeny jisté teorie pro jejich eliminaci. Šva íček [17] ve své práci uvádí 
pom rn  rozsáhlý výčet studií v novaných práv  eliminaci vlivu t chto omezení na nam ené 
hodnoty. 

Pracovní postup při použití odvrtávací metody [14], [11]: 

 Do místa, kde je požadováno stanovení zbytkové napjatosti je aplikována speciální 
tenzometrická růžice s minimáln  t emi tenzometrickými m ížkami. 

 P ipojení růžice pomocí drátů k tenzometrické aparatu e. 

 Instalace a ustavení vrtacího p ípravku na st ed tenzometrické růžice – osa válcové 
frézy/p ípadn  vrtáku musí procházet st edem tenzometrické růžice s co možná 
nejv tší p esností. 

 Stanovení nulové hloubky, tzv. nulové čtení (zvlášt  důležité pro odvrtávání po 
p írůstcích). 

 Krokové zv tšování hloubky odvrtávaného otvoru a současné zaznamenávání údajů 
z tenzometrické růžice. 

 Vyhodnocení velikosti a sm ru hlavních zbytkových nap tí v jednotlivých hloubkách 
pod povrchem. 

 

Aplikace tenzometrické růžice na vyšet ovaný povrch je ízená vlastním postupem, 

který musí být dodržen, aby byla zaručena co možná nejvyšší p esnost nam ených dat. 
Postup určuje p ípravu vyšet ovaného povrchu, p ípravu tenzometru a jeho samotné lepení. 
Pozornost je t eba v novat také kabeláži, sloužící k p ipojení tenzometru na m ící aparaturu 

a jejímu uchycení, kdy její špatné zapojení a uchycení může op t vnášet nep esnosti do 
nam ených dat. Tyto zásady pracovního postupu aplikace tenzometru a jeho zajišt ní, včetn  
zajišt ní kabeláže, lze dohledat nap íklad v učebním textu Experimentální mechanika [11]. 
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Typy používaných tenzometrů 

Pro m ení zbytkových nap tí jsou používány speciální typy tenzometrů s více m ícími 
m ížkami uspo ádanými do tvaru tzv. růžice. Norma ASTM E837 udává doporučené tvary 
tenzometrických růžic pro m ení zbytkové napjatosti a k nim p íslušné doporučené rozm ry 
vzorku v závislosti na velikosti odvrtávané díry pro zachování p esnosti nam ených hodnot. 
Typy doporučených uspo ádání tenzometrických růžic jsou zobrazeny na obr. 4.4. 

 

Obr. 4.4 Doporučené typy tenzometrických růžic dle ASTM E837 [4] 

Tloušťka tenkého vzorku (vyšet ovaného objektu), u kterého je uvažováno odvrtávání 
průchozí díry, by nem la p esáhnout 0,2D pro typ A nebo B a 0,24D pro typ C. Pro 

tlustost nné objekty a odvrtávání slepého otvoru by m la být jejich tloušťka minimáln  1D 

pro růžice typu A nebo B a 1,2D pro typ C, kde D je prům r válcové frézy/vrtané díry [4]. 

Typ A je doporučován pro obecné použití, typ B je určen pro m ení v blízkosti nespojitostí. 
Typ C je používán pro aplikace vyžadující vysokou citlivost tenzometrické růžice a vysokou 
teplenou stabilitu v průb hu m ení [14]. 

Takto standardizované tenzometrické růžice jsou na trhu dostupné v různých 
konfiguracích s různými parametry a dodávané různými výrobci. Konkrétní modely 

tenzometrických růžic pro m ení zbytkové napjatosti lze dohledat p ímo na stránkách 
výrobců, nap íklad: [18], [19]. 

Stanovení nehomogenní zbytkové napjatosti po tloušťce  

Rovnom rná zbytková napjatost po tloušťce se u reálných t les prakticky nevyskytuje. 
K nehomogennímu rozložení napjatosti po hloubce odvrtávané díry dochází také u ohybov  
zatížených vzorků. Ke stanovení takového typu rozložení napjatosti je t eba odvrtávat otvor 

postupn , tedy navyšovat hloubku otvoru v postupných krocích [11]. Pro vyhodnocení 
je možno použít n kolik metod [20]:  

 Metoda p írůstků deformace 

 Metoda prům rného nap tí 
 Power series method – Metoda ekvivalentního homogenního nap tí 
 Integrální metoda 
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Integrální metoda je z uvedených metod považována za nejvíce v rohodnou. P i jejím 
použití je celkový p ísp vek uvoln ných deformací vlivem relaxace nap tí uvažován 
současn . Pokud nap tí v libovolné hloubce pod povrchem označíme σ(Z), kde Z je hloubka 

od povrchu, a budeme-li uvažovat pro daný p ípad biaxiální pole nap tí, tzn., že v každé 
hloubce rovnob žné s povrchem jsou nap tí stejná ve dvou kolmých sm rech, pak v takovém 
p ípad  nam íme stejnou hodnotu uvoln ných deformací na každé z tenzometrických m ížek 
aplikované tenzometrické růžice. Potom platí, že celková hodnota deformace m ená na 
povrchu, způsobená odvrtáváním otvoru konečné hloubky z, je integrální hodnotou 
infinitesimálních p ísp vků deformace od zbytkových nap tí, která působí v jednotlivých 
hloubkách Z v rozsahu       [20],[11]. 

P i určování zbytkové napjatosti (homogenního i nehomogenního rozložení po 
hloubce) je celková hodnota deformací rozd lena do t í složek p, q, t v každé z jednotlivých 

hloubek pod povrchem p i použití růžice se t emi tenzometrickými m ížkami. Ke stanovení 
velikosti a sm ru hlavních zbytkových nap tí je využito znalosti velikosti nap tí Pj, Qj, Tj, 

určených na základ  deformací pi a qi. Pro stanovení výše uvedených složek nap tí je t eba 
určit tzv. kalibrační koeficienty aij a bij pro i-tou hloubku otvoru a zbytkovou napjatost 

působící v j-té hloubce, jak je schematicky zobrazeno na obr. 4.5. Hodnoty t chto 
kalibračních koeficientů se v dnešní dob  určují numericky s využitím MKP [11].  

 

Obr. 4.5 Schematické zobrazení indexování kalibračních koeficientů pro p íslušné složky napětí [11] 

Výše popsaný postup p i použití integrální metody ke stanovení nehomogenní 
zbytkové napjatosti po tloušťce vyšet ovaného objektu, je pouze výkladem základního 
principu. Podstatu metody odvodil již v roce 1978 Biak-Zochowski [21] ve své studii. Vztahy 
pot ebné pro stanovení nehomogenní napjatosti po tloušťce odvrtávaného otvoru jsou pak 
v modifikované podob  uvedeny nap íklad v učebním textu Experimentální mechanika [11], 

kde jsou uvedeny také vztahy pro stanovení homogenní zbytkové napjatosti po tloušťce nebo 

Schajerov  studii Measurement of Non-Uniform Residual Stresses Using the Hole-Drilling 

Method. Part I - Stress Calculation Procedures [20]. 

4.2.2 Zhodnocení metody 

Na základ  provedeného rozboru odvrtávací metody a jejího vyhodnocení lze konstatovat 

následující: Jedná se o mechanickou, polodestruktivní metodu. Odvrtávací metoda je schopna 

stanovit rozložení makroplastické zbytkové napjatosti po celé tloušťce (pro tloušťky 0,1 mm – 

30 mm) vyšet ovaného objektu s využitím kalibrace pomocí MKP [11]. Výhodou metody je 
její nízká ekonomická náročnost, jednoduchost a snadno p enosné odvrtávací za ízení. Je však 
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omezena adou faktorů, které byly uvedeny v p edchozí části práce, a práv  ty mohou 
v konkrétních p ípadech uvedené výhody potlačovat.  Tenzometrická růžice, používaná 
k m ení uvoln ných deformací na povrchu objektu, zvyšuje požadavky na p ípravu povrchu 
vyšet ovaného objektu a komplikovaná je také její samotná aplikace. Tento fakt výrazn  
komplikuje opakovatelnost a určení p esnosti daného m ení zejména pro výzkumné účely, 
kdy je k zaručení vysoké p esnosti výsledků t eba do jednoho vzorku vrtat sadu n kolika d r. 
To je v p ípad  použití odporové tenzometrie značn  komplikované. Jako alternativa se tedy 
pro m ení uvoln ných deformací na povrchu nabízejí optické metody, které jsou zpravidla na 
p ípravu povrchu objektu nenáročné a umožňují také snazší opakovatelnost m ení. 

4.3 Optické metody pro určování zbytkové napjatosti 
Optické metody využívající interferenčních a difrakčních jevů sv telných 

elektromagnetických vln jsou v technické praxi využívány již adu let a jejich vývoj byl 
motivací pro adu v dců. Využití t chto metod pro technické aplikace má široký záb r. 
Jedním z možných odv tví pro jejich využití je práv  stanovení zbytkové napjatosti. 

V uplynulých desítkách let bylo objeveno a zavedeno n kolik optických metod, založených na 
různých principech, které mohou být využity jako náhrada odporové tenzometrie. Hlavní 
výhodou optických metod je získání tzv. „full – field“ dat, neboli dat, která postihují v tší 
oblast, nejen pouze lokální část vyšet ovaného objektu, jak je tomu p i použití tenzometru. 

M ení pomocí optických metod lze p irovnat k m ení pomocí tenzometru s n kolika 
stovkami až tisíci m ících m ížek [22]. Porovnání vlastností metod využívajících odporovou 
tenzometrii a optických metod využívajících zpracování obrazu je uvedeno v tabulce 4.3. 

Tabulka 4.3 Vlastnosti tenzometrických mě ení a optických metod [22] 

Měření pomocí odporové tenzometrie Měření pomocí optických metod 

Nízká cena vybavení, vysoká cena m ení Vysoká cena vybavení, nižší cena m ení 
Robustní metoda, vhodná pro terénní použití Mén  robustní, spíše pro laboratorní m ení 
Složitá p íprava a delší čas m ení Kratší čas p ípravy a samotného m ení 
Obtížná opakovatelnost m ení  Možnost velkého počtu opakovaných m ení 
Ucelený postup pro stanovení nap tí Stanovení nap tí je pom rn  rozsáhlé 

Špatná možnost ov ení nam ených dat Dobrá možnost ov ení pomocí prům rování 
Citlivá na chyby excentricity vrtaného otvoru P esné určení st edu otvoru 

 

Z uvedených vlastností lze soudit, že za současného stavu slouží m ení zbytkových 
nap tí pomocí optických metod primárn  pro výzkumné účely v laboratorním prost edí, kde 
je uplatn na hlavn  snadná možnost opakovatelnosti m ení, díky které jsou získány kvalitní 
a ov ené výsledky, které lze dále využít pro navazující studie. M ení pomocí odporové 
tenzometrie je díky p enosnému a robustnímu za ízení možno používat pro terénní m ení, ale 
za cenu obtížné opakovatelnosti, se kterou je spojena možná vyšší nep esnost nam ených 
hodnot. 
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4.3.1 Přehled vybraných optických metod  

Optické metody, které byly pro stanovení zbytkových nap tí v kombinaci s odvrtávací 
metodou zavedeny, mohou sloužit jak pro kvalitativní, tak pro kvantitativní posouzení 
rozložení zbytkového nap tí. Vybrané metody budou v následujícím textu krátce p edstaveny.  

Metoda křehkých laků 

Metoda k ehkých laků byla použita jako první optická metoda v kombinaci s odvrtávací 
metodou [23]. Na povrch objektu, u kterého je požadováno v daném míst  vyšet ení zbytkové 

napjatosti, je nanesena vrstva k ehkého laku. Po jeho zatvrdnutí je do součásti odvrtán otvor 
(prům r otvoru se pohybuje v rozmezí od 1 mm do 3 mm a jeho hloubka je 50%-100% 

prům ru otvoru [24]). Vlivem relaxace nap tí p i odvrtávání otvoru dochází k poškození – 

praskání vrstvy laku. Na povrchu se pak vytvo í charakteristické obrazce, závislé na velikosti 
a charakteru nap tí, viz obr. 4.6. Metoda slouží primárn  pro kvalitativní posouzení 
zbytkových nap tí, nap íklad p ed m ením pomocí odporových tenzometrů [11]. 

 

Obr. 4.6 Charakteristické obrazce vytvo ené praskáním k ehkého laku [24] 

Reflexní fotoelasticimetrie 

Princip metody spočívá v nanesení opticky citlivé (fotoelastické) vrstvy na povrch 
vyšet ovaného objektu. Vlivem vrtání otvoru skrz tuto vrstvu v ní dochází k vytvo ení pole 

izochromat
4
, které je viditelné pomocí reflexního polariskopu. Tuto metodu jako první 

publikoval Zandman roku 1960 [25], který ji aplikoval pro detekci zbytkových nap tí ve 
svarech. V 70. letech minulého století byl pak pro detekci zbytkových nap tí ve svarech 

pomocí reflexní fotoelasticimetrie vyvinut automatický počítačový systém [26]. 

Metoda Moiré 

Metoda Moiré je citlivou metodou pro m ení povrchových deformací, ke kterým dochází 
také nap íklad p i relaxaci nap tí v důsledku odvrtání otvoru. Podstata metody spočívá 
v promítání tzv. rastru ve tvaru m ížky na povrch vyšet ovaného objektu. Rastr je typicky 

složen z tenkých čar, p ípadn  bodů, které se na povrchu objektu projevují st ídáním tmavých 

                                                 
4 Geometrická místa bodů, se stejným barevným odstínem. Z pohledu mechaniky těles s konstantním rozdílem hlavních napětí. [27] 
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a sv tlých linií [22], [27]. Vlivem odvrtání otvoru dochází k deformaci rastru, viz obr. 4.7 

a pomocí kamery zabírající povrch vyšet ovaného objektu získáme full – field data, která 

se následn  vyhodnocují pomocí vhodného počítačového softwaru. Metoda vyžaduje hladký 

povrch a zabrán ní vibrací vyšet ovaného objektu, aby bylo možno správn  detekovat 

interferenci rastru [24].  

 

Obr. 4.7 Změna rastru v okolí vrtané díry p i použití metody Moiré [28] 

Holografická interferometrie 

Metoda holografické interferometrie byla první optickou metodou použitou v kombinaci 

s odvrtávací metodou ke stanovení zbytkových nap tí, která nevyžadovala nanášení jisté 
vrstvy na povrch vyšet ovaného objektu. Metoda je založena na osv tlování povrchu 
vyšet ovaného objektu pomocí koherentního sv tla5, které je jako sv telná vlna odraženo na 

holografickou desku. Ta je osv tlena další, tzv. referenční vlnou a na desce je pak zobrazen 

interferenční obrazec vln, tzv. interferogram
6
, který po vyvolání desky poskytne kompletní 

záznam sv telné vlny, tzv. hologram [24], [27]. Deformace na povrchu, vyvolaná relaxací 
nap tí p i odvrtávání otvoru, způsobí zm nu délky sv telného zdroje odraženého od objektu 

na holografickou desku. Vzniklý obrazec poté obsahuje informace o povrchových 
deformacích. Obdobn  jako metoda Moiré je Holografická interferometrie citlivou metodou 
pro m ení povrchových deformací, která ale nevyžaduje hladký a rovný povrch 
vyšet ovaného objektu. Nutnost zabrán ní vibrací vyšet ovaného objektu p i m ení je ale 
stále požadována [24]. Nahrazením klasické holografické desky CCD7

 kamerou p edstavuje 
vznik Digitální holografie. 

  

                                                 
5 Světlo neměnící fázi kmitů v krátkém časovém intervalu, jehož zdrojem je laser a u kterého vznikají výrazné interferenční jevy [27] 
6 Obrazec vzniklý kombinací dvou paprsků světla. Paprsky pocházejí z jednoho zdroje, ale jsou rozděleny do dvou [29] 
7 Charged – couple device. V p ekladu „za ízení s vázanými náboji“. Elektronická součástka používaná pro snímání obrazové informace 
[30] 
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Electronic Speckle Pattern Interferometry – ESPI  

Metoda ESPI principiáln  navazuje na metodu Holografické interferometrie, kde 
je holografická deska nahrazena CCD kamerou. Vyšet ovaný objekt a referenční sv tlo 
vytvá í v CCD kame e zrnitý interferogram, který je následn  uložen v digitální podob  [24]. 

Sestava pro m ení pomocí ESPI je zobrazena na obr. 4.9. Sv tlo vyza ované pomocí laseru 
je rozd leno do dvou paprsků. První slouží k osv tlování vyšet ovaného objektu, jehož odraz 

je následn  snímán CCD kamerou. Druhý paprsek je p ivád n p ímo do kamery, kde vytvá í 
interferenční vzor, viz obr. 4.8 (pro vyhodnocení dat je používána oblast mezi dv ma 
čárkovanými kružnicemi), který je dále zpracováván a filtrován. Zde má každý pixel8

 obrazu 

pevný vztah mezi osv tlujícím a referenčním paprskem [22]. Pro získání kvalitních dat, 
je t eba nasnímat povrch p ed a po deformaci [24]. V p ípad  použití ESPI v kombinaci 

s odvrtávací metodou tedy p ed a po odvrtání otvoru, resp. po každém úb ru hloubky otvoru. 
Výhodou této metody je stanovení zbytkových nap tí p ímo z informací o deformaci na 

povrchu objektu s využitím sady koeficientů, a ne jejich výpočet pomocí p etvo ení, jak je 
tomu u odporové tenzometrie [9]. Výhodou je také zobrazení dat v reálném čase a krátká doba 
expozice. 

 

  

                                                 
8
 Nejmenší jednotku digitálního obrazu. Jejich počet pak udává rozlišení daného obrazu 

Obr. 4.9 Sestava pro mě ení pomocí ESPI [10] 

Obr. 4.8 Experimentální data získaná ESPI [22] 
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Digitální korelace obrazu – DIC
9
   

Jedná se optickou metodu pro m ení povrchových deformací. Výstupem jsou full – field data 

popisující deformaci ve dvou nebo t ech dimenzích. Vyšet ovaný povrch je pomocí kamery 
snímán v nedeformovaném, a poté v deformovaném stavu. Získaná obrazová data, složená 
z jednotlivých pixelů, jsou pomocí vhodného softwaru dále zpracována a vyhodnocena. 

Zpracování spočívá v hledání vzájemného vztahu (korelace) mezi polohou každého pixelu ve 

vyšet ované oblasti p ed a po deformaci [22], na jehož základ  jsou pak pomocí počítačového 
softwaru vyhodnoceny složky hlavních zbytkových nap tí. Díky snímání p ed a po deformaci, 
p ípadn  po jednotlivých krocích, lze DIC metodu použít jako náhradu odporové tenzometrie 
p i odvrtávací metod  a odvrtávání slepého otvoru, jak vyzkoušel a prokázal ve své studii 
Nelson [31]. Hlavní výhodou DIC metody je odolnost proti vibracím [31], p ípadn  pohybu 
m eného objektu, čemuž musí být zabrán no p i použití Holografické interferometrie nebo 
ESPI. DIC metoda je tedy více robustní a hodí se tak i pro m ení mimo laboratorní prost edí. 

4.3.2 Průzkum trhu z hlediska dostupnosti uvedených metod 

Dosud bylo výzkumným týmem na Ústavu Mechaniky t les Fakulty strojního inženýrství na 
Vysokém učení technickém v Brn  provád no m ení uvoln ných deformací, vznikajících p i 
relaxaci nap tí vlivem odvrtávání otvoru, pomocí odporové tenzometrie. Jedním z požadavků 
na navrhované experimentální za ízení je také možnost implementace n které z optických 
metod, jako náhrada dosud používaných tenzometrických růžic. S ohledem na možný výhled 
aplikace optických metod pro m ení uvoln ných deformací byl proveden průzkum trhu 

z hlediska dostupnosti n kterých d íve uvedených metod. Průzkum byl sm ován hlavn  na 

pot ebné vybavení pro použití metod ESPI a DIC, které dnes mají v oblasti optických metod 
spojených s odvrtávací metodou nejv tší potenciál. P íklad možných ešení, která by bylo pro 

m ení na navrhovaném za ízení možno použít, je uveden v následujícím textu. 

PRISM – Systém pro měření zbytkových napětí 

Jedná se o kompletní m ící systém pro stanovení zbytkové napjatosti kombinující odvrtávací 
metodu a ESPI. Systém je schopen provád t rychlé a p esné m ení v oblasti určování 
zbytkových nap tí. Za ízení je dodáváno v kompletní sad  včetn  počítače, laseru, kamer, 
vysokorychlostní vyvrtávačky a softwaru. Ten je pln  implementován do dodávaného 
hardwaru, což zaručuje uživatelskou p ív tivost a jednoduché ovládání. PRISM je schopen 
stanovit homogenní i nehomogenní rozložení zbytkových nap tí po hloubce vrtaného otvoru. 

Systém PRISM s implementovanou ESPI metodou, jako náhradou odporové tenzometrie, byl 

využit pro m ení v n kolika studiích zabývajících se určováním zbytkové napjatosti 
a validace nam ených hodnot, konkrétn  pak v: [7], [9], [32], [33], [34]. 

  

                                                 
9
 Digital Image Correlation 
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P ed samotným m ením je fréza automaticky ustavena k vyšet ovanému povrchu na 

základ  principu elektrického kontaktu. Obsluha poté nastaví požadovaný počet kroků 
a velikost úb rů hloubky odvrtávaného otvoru a spustí za ízení. Následn  už je celý proces 
včetn  postupného odvrtávání a zaznamenávání jednotlivých obrazových informací pln  
automatický. Získané obrazové informace jsou následn  pomocí softwaru zpracovány 
a výstupem je grafické znázorn ní hodnot zbytkových nap tí v závislosti na hloubce otvoru. 
Systém vyhodnocuje nap tí v horizontálním a vertikálním sm ru, smykové nap tí a dále pak 
velikosti a sm ry hlavních nap tí. Pro stanovení nerovnom rného rozložení nap tí po hloubce 
odvrtávaného otvoru využívá systém integrální metodu. Konkrétní specifikaci uvedeného 
m ícího systému a další informace lze nalézt na stránkách výrobce a katalogu produktu, viz 

[35], [36]. 

Mezi hlavní výhody tohoto m ícího systému pat í rychlost m ení, vysoká citlivost 
a p esnost, která je zaručena sb rem full – field dat b hem m ení, a uživatelská p ív tivost. 
Výhodou je také dodání m ícího systému jako celku, včetn  softwaru pro vyhodnocení 
získaných dat a jeho automatičnost. Jak již bylo uvedeno, je dodáván jako celek, včetn  
odvrtávací frézky. V navrhovaném experimentálním za ízení je počítáno s využitím ústavem 
zakoupené vysokorychlostní frézky. Z tohoto důvodu by využití tohoto systému nebylo pro 
danou aplikaci vhodné. Nevýhodou je zde také vysoká po izovací cena, která je spojena 
s nákupen tohoto m ícího systému. Obecn  je ale systém PRISM účinným nástrojem pro 
m ení zbytkové napjatosti pomocí odvrtávací metody v kombinaci s optickým m ením 
uvoln ných deformací a jejich vyhodnocení. M ící systém PRISM je zobrazen na obr. 4.10. 

 

Obr. 4.10 Mě ící za ízení PRISM [35] 

ARAMIS – systém pro měření deformací ve 3D 

Jedná se o bezkontaktní m ící systém pracující na principu DIC schopný m it deformace, 
rychlost a zrychlení ve 3D. Nabízí možnost celoplošného i diskrétního m ení povrchových 
deformací, nezávisle na materiálu vyšet ovaného objektu [37]. Na rozdíl od systému PRISM, 

není ARAMIS primárn  určen k určování zbytkové napjatosti a jeho součástí je pouze 

software pro vyhodnocení povrchových deformací, nikoli však software pro vyhodnocení 
rozložení zbytkových nap tí po hloubce odvrtávaného otvoru. Jedná se tedy pouze o optický 
systém, s jehož využitím a následným zpracováním získaných obrazových dat by bylo možno 
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m it a vyhodnocovat uvoln né deformace na povrchu vzorku p i odvrtávání otvoru. 
Na základ  takto získaných informací lze stanovit rozložení zbytkových nap tí po hloubce 
otvoru nap íklad integrální metodou.  

Systém je složen ze dvou kamer umíst ných na společném rameni. Výpočet sou adnic 
jednotlivých pixelů, u získaných obrazových dat ve vyšet ované oblasti, probíhá díky 
kontrastnímu referenčnímu vzoru na vyšet ovaném povrchu, vytvo enému pomocí speciálního 
spreje [37]. Výhodou je tedy minimální p íprava vzorku p ed samotným m ením, která 
spočívá pouze v jemném nanesení kontrastního vzoru na povrch vyšet ované součásti. 

Jak bylo uvedeno výše, metodu DIC pro m ení povrchových deformací p i odvrtávání 
otvoru využil Nelson [31], v jehož studii byly povrchové deformace m eny práv  pomocí 
m ícího systému ARAMIS. M ící systém by m l svými schopnostmi a vlastnostmi splňovat 
požadavky pro m ení povrchových deformací p i odvrtávání otvoru na navrhovaném 
experimentálním za ízení a teoreticky je tak možné ho pro tuto aplikaci v budoucnu využít. 
Optický systém ARAMIS je zobrazen na obr. 4.11. 

 

Obr. 4.11 Optický systém ARAMIS [37] 

 

  



Návrh a realizace experimentálního za ízení pro určování zbytkové napjatosti ohýbaných vzorků  2018 

 

  32 Vysoké učení technické v Brn , Fakulta strojního inženýrství 
 

 

  



Návrh a realizace experimentálního za ízení pro určování zbytkové napjatosti ohýbaných vzorků  2018 

 

  33 Vysoké učení technické v Brn , Fakulta strojního inženýrství 
 

5 Systém podstatných veličin 

Dle teorie systémů je prvním a nejdůležit jším krokem ešitele p i ešení jakéhokoliv 
problému podv domé či v domé vytvá ení množiny všeho podstatného, co s ešeným 
problémem souvisí. Sestavením této množiny je vytvo en tzv. systém podstatných veličin na 
ešeném objektu, zahrnující vše podstatné pro volbu vhodné metody ešení a následné správné 

vy ešení problému [38]. ešený objekt je v tomto p ípad  návrh experimentálního za ízení 
pro výzkum v oblasti určování zbytkových nap tí vzorků s nerovnom rn  rozloženým 
nap tím po tloušťce pomocí odvrtávací metody. Systém podstatných veličin se skládá 
z následujících podmnožin Si dle [38]: 

S0: Okolí objektu 

Navrhované experimentální za ízení bude provozováno v laboratorním prost edí 
a obsluhováno výzkumným pracovníkem. 

S1: Geometrie, topologie objektu 

Geometrie a topologie navrhovaného experimentálního za ízení je dána vstupními požadavky, 
které jsou rozvedeny v další části práce a p ímo souvisí s konstrukčním návrhem. 

S2: Vazby objektu s okolím  
Experimentální za ízení bude pevn  uchyceno na základní desce pomocí šroubových spojů 
a umíst no na pracovním stole. 

S3: Aktivace objektu  

Aktivací objektu je zde síla, resp. nap tí, kterou je vzorek zat žován. 

S4: Působení okolí na objekt 
Působením okolí – výzkumného pracovníka je vyvolána aktivační (zát žná) síla, která 
způsobí zatížení vzorku. Následn  pak dochází k odvrtávání otvoru do povrchu vyšet ovaného 
vzorku vysokorychlostní frézkou. 

S5: Vlastnosti struktury objektu 

Podstatné vlastnosti struktury prvků objektu jsou materiálové vlastnosti materiálů použitých 
pro výrobu prvků objektu a charakteristiky určující použité modely t chto materiálů p i 
pevnostních výpočtech provád ných ve fázi konstrukčního návrhu experimentálního za ízení. 

S6: Procesy na struktuře objektu 

Prázdná množina. Problém je ešen na úrovni mechaniky kontinua. 

S7: Projevy objektu 

Projevy experimentálního za ízení a vzorku vyvolané jeho zatížením popisuje pole 
deformačních posuvů, popsané tenzorem deformace, a pole nap tí, popsané tenzorem nap tí. 
Projevy vzorku vlivem odvrtávání otvoru jsou op t popsány polem deformačních posuvů 
a polem nap tí. 

S8: Důsledky projevů objektu 

Důsledkem projevů je dosažení určité požadované hodnoty nap tí vzorku závislé na velikosti 
zát žné síly tak, aby nedošlo k dosažení mezního stavu pružnosti, resp. ke vzniku jiných, 
funkčn  nep ípustných deformací u vybraných částí experimentálního za ízení.   
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6 Návrh a realizace zařízení 

Návrh a realizace daného experimentálního za ízení byly ízeny n kolika vstupními 
požadavky, které bylo t eba splnit a p i návrhu jednotlivých částí a prvků za ízení je tak 
za adit do konstrukčního návrhu. Další požadavky následn  vyplynuly ze samotného průb hu 
návrhu a p ímo souvisely s funkcí za ízení.  

6.1 Vstupní požadavky konstrukčního návrhu 

1. Vzorek s nerovnoměrně rozloženým profilem napětí po jeho tloušťce 

Ve struktu e vzorku musí být experimentálním za ízením vyvoláno nerovnom rn  rozložené 
pole nap tí po jeho tloušťce. Rozm ry vzorku musí splňovat požadavky, které jsou z hlediska 

p esnosti odvrtávací metody pro daný typ vrtaného otvoru (slepý otvor, průchozí otvor) 
a použitého typu tenzometrické růžice stanoveny dle ASTM E837 [4]. 

2. Zatížení vzorku 

Zbytkové nap tí ve vzorku bude simulováno nap tím vyvolaným známou hodnotou zatížení, 
aplikovanou na vzorek. Vzorek tedy musí být vhodn  tepeln  zpracovaný, bez zbytkových 
nap tí, a dominantní nap tí v jeho struktu e bude práv  ohybové nap tí, vyvolané zatížením 
v p ípravku.  

3. Konstrukce experimentálního zařízení 

Konstrukce za ízení musí být navržena tak, aby bylo možné použití odvrtávací metody 
v kombinaci s odporovou tenzometrií. P i návrhu musí být uvažována možnost budoucí 
modifikace za ízení na m ení pomocí odvrtávací metody v kombinaci s n kterou z optických 
metod, jako náhradou odporové tenzometrie. Experimentální za ízení by m lo umožňovat 
opakovatelnost m ení p i zachování konstantních podmínek. 

4. Odvrtávací frézka 

Jako odvrtávací frézka bude využita vysokorychlostní frézka MTS3000-RESTAN. Frézka 
byla v minulosti na ústavu Mechaniky t les zakoupena, ale v současné dob  není pro m ení 
zbytkových nap tí využívána. Svojí p esností a kvalitou zpracování je však pro m ení 
na navrhovaném experimentální za ízení vhodná, s nutností jistých modifikací uvedených 
v další části práce. 

 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 2, cílem návrhu a realizace je zkonstruovat 

experimentální za ízení, které bude využito pro výzkum v oblasti určování zbytkových nap tí 
odvrtávací metodou, stanovení p esnosti nam ených hodnot a vyhodnocení chyb, které se 

v nich vyskytují. V následující části práce je postup návrhu a realizace za ízení p edstaven 
a jsou rozebrány jeho st žejní body. 
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6.2 Konstrukční návrh 

6.2.1 Geometrické uspořádání experimentálního zařízení 

Dle vstupního požadavku č. 1 je t eba navrhnout experimentální za ízení uzpůsobené pro 
ohybové zatížení vzorků. Používané vzorky budou obdélníkového prů ezu. Nerovnom rn  
rozloženého profilu nap tí po tloušťce lze dosáhnout různými způsoby zat žování. 
Nejjednodušším a zároveň nejvhodn jším typem zatížení, kterým lze tohoto profilu nap tí 
dosáhnout, je ohybové zatížení. Je známo, že ohybové zatížení lze realizovat n kolika 
způsoby. N které z nich použili ve svých studiích nap íklad Valentini [8] – jednostrann  
vetknutý nosník zatížený na volném konci, Rickert [9] – čty bodový ohyb, p ípadn  
Chupakhin [7], který vzorek zat žoval pomocí t íbodového ohybu. Pro každý z t chto typů 
ohybového zatížení, vzniká v prů ezu obdélníkového vzorku stejný, lineárn  rozložený profil 
nap tí, viz obr. 6.1, avšak hodnoty ohybového momentu Mo a s nimi související hodnoty 
ohybového nap tí σo jsou po délce st ednice vzorku různé, jak je zobrazeno na obr. 6.2. 

 

Obr. 6.1 Rozložení ohybového napětí v prů ezu obdélníkového vzorku 

 
Obr. 6.2 Průběhy VVÚ10

 ohybově zatížených nosníků 

Na základ  požadavku na opakovatelnost m ení p i stejných podmínkách je z výše 
uvedených možností realizace ohybového zatížení nejvhodn jší zat žovat vzorek 
čty bodovým ohybem. P i čty bodovém ohybu vzniká oblast teoreticky homogenních nap tí 

                                                 
10

 Výsledné vnit ní účinky 
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mezi zat žujícími silami        , resp. mezi vnit ními podporami, kterými jsou tyto síly v praxi 

realizovány. To umožňuje opakovat proces vrtání otvoru v různých místech v této oblasti 
a zvýšit tak p esnost nam ených hodnot. 

Realizace čty bodového ohybu je provád na pomocí dvou pevných podpor a dvou 

podpor posuvných, které svým posuvem vyvolají zat žující síly, a tím dojde k ohybu vzorku. 

Čty bodového ohybu využil již Yerman v roce 1966 [6], který ve své studii p edstavuje návrh 
experimentálního za ízení pro ov ování p esnosti m ení zbytkových nap tí ohybov  
zatížených vzorků. Koncepce jím p edstaveného experimentálního za ízení byla využita také 
dalšími autory, kte í se ov ováním p esnosti nam ených hodnot zabývali. Základ koncepce 

byl využit také pro návrh experimentálního za ízení v p edkládané práci. 
Hlavní otázkou z hlediska návrhu geometrického rozvržení za ízení byla poloha 

vzorku, respektive poloha odvrtávací frézky. M ení pomocí odvrtávací metody s využitím 

vysokorychlostní frézky MTS3000-RESTAN a odporové tenzometrie je standardn  
provád no ve vertikální poloze. Toto uspo ádání ovšem dost dob e neumožňuje využití 
optických metod, jejichž možnou aplikaci je t eba do návrhu zapracovat. P i m ení 
uvoln ných deformací pomocí optických metod musí být do oblasti odvrtávaného otvoru 

zaručena dobrá viditelnost snímajících kamer. Té lze snáze docílit v p ípad , je-li m ení 
provád no v poloze horizontální, z důvodu vhodn jšího konstrukčního uspo ádání 
vyšet ovaného objektu, odvrtávací frézky a vybavení pro záznam obrazu. Všem prvkům 
m ícího et zce musí být také zabrán no jejich nežádoucímu vzájemnému pohybu, ať už 
v p ípad  odporové tenzometrie, nebo optických metod. Nejvhodn jším konstrukčním 
uspo ádáním, s ohledem na počáteční požadavky, je odvrtávání v horizontální poloze, kdy 
jsou všechny části experimentálního za ízení umíst ny na společné základové desce a k ní 
dostatečn  pevn  p ipevn ny. Tím je zamezeno nežádoucímu vzájemnému pohybu 
jednotlivých částí experimentálního za ízení a může být zaručena viditelnost kamer do oblasti 
odvrtávaného otvoru v p ípad  využití optických metod. 

6.2.2 Návrh základních dílů ohybového přípravku 

Jak bylo uvedeno d íve, základním principem jakéhokoliv p ípravku, který je schopen 
zat žovat vzorky čty bodovým ohybem, jsou dv  pevné podpory a dv  podpory posuvné. 
Rozm ry pro umíst ní podpor na navrhovaném za ízení byly určeny uvažovaným rozm rem 
vzorku a dále vycházely z Yermanova návrhu [6]. Délka vzorku byla zvolena 300 mm a jeho 
maximální výška h je 30 mm. Tloušťka vzorku je variabilní a bude záviset na aktuálním 
požadavku pro dané m ení. Maximální možná tloušťka b ocelového vzorku je 10 mm. 

Rozm rové schéma umíst ní podpor je uvedeno na následujícím obrázku obr. 6.3.  
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Obr. 6.3 Rozměrové schéma podpor 

Další rozm ry a tvar navrhovaných dílů byly voleny s ohledem na konstrukční 
požadavky v průb hu realizace. K vytvá ení všech 3D modelů jednotlivých dílů, 

prezentovaných v dalších částech práce, byl využit software Autodesk Inventor 

Profesional 2016. Na základ  výše uvedených informací bylo navrženo t lo ohybového 
p ípravku, které bude sloužit jako základní díl celého p ípravku a také pro realizaci pevných 
podpor, viz obr. 6.4. 

 

Obr. 6.4 Tělo p ípravku 

K realizaci a umíst ní posuvných podpor, bylo navrženo posuvné ohybové t lo, které 
umožňuje posuv t chto podpor, a tím realizaci zát žných sil, které následn  vyvolají ohybové 
zatížení vzorku. Ohybové t lo je zobrazeno na obr. 6.5. 

 

Obr. 6.5 Ohybové tělo 
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Ovládání posuvu ohybového těla 

Pro ovládání posuvu ohybového t la bylo možné využít n kolik variant. Jako možné varianty 

pro realizaci posuvu lze využít závitu, pneumatického válce, p ípadn  hydraulického válce. 
V p ípad  pneumatického nebo hydraulického válce lze vyvolat vysoké zát žné síly. Složitost 
a náročnost realizace t chto aplikací je ale neúm rn  vysoká vůči požadavkům 
na jednoduchost a účel za ízení. Z toho důvodu byl pro posuv ohybového t la zvolen 
šroubový posuv, stejn  jako v návrhu dle Yermana [6]. Pro ovládání posuvu ohybového t la 
bude využito odtlačovacího šroubu se jmenovitým prům rem a stoupáním závitu M160,5. 

Ke snížení hodnoty t ení mezi ohybovým t lem a odtlačovací plochou odtlačovacího šroubu 

byl navržen bronzový t ecí kroužek. Součinitel t ení mezi povrchy tak bude po namazání 
t ecích ploch nižší, čímž poklesne jejich opot ebení. Odtlačovací šroub a t ecí kroužek jsou 
zobrazeny na obr. 6.6.  

 

Obr. 6.6 Odtlačovací šroub a t ecí kroužek 

Vlivem posuvu ohybového t la p i zat žování vzorku může docházet k jeho rotaci 

kolem osy šroubu, kterým je tento posuv realizován. Z toho důvodu bylo t eba využití 
ocelových vodících tyčí, které budou nalisovány do ohybového t la a vedeny 
v bronzových t ecích pouzdrech v t le p ípravku a budou tak tomuto možnému natočení 
zabraňovat. 

U t la p ípravku a ohybového t la lze p i zat žování vzorku očekávat vysoké 
namáhání. Materiálem pro výrobu t chto dílů tak musí být zvolena ocel s vysokou hodnotou 

meze kluzu, resp. meze pevnosti, která je schopna zvýšenému namáhání lépe odolávat. 
Konkrétní materiály pro výrobu dílů ohybového p ípravku a ostatních částí experimentálního 
za ízení jsou uvedeny na výrobních výkresech jednotlivých dílů, umíst ných v p íloze 1. 

Výše popsané navržené díly byly dopln ny o čepy a otlakové tyče realizující podpory, 
čímž byl navržen a následn  sestaven počítačový 3D model p ípravku, který bude sloužit 
k realizaci čty bodového ohybu vzorku. Sestavený 3D model ohybového p ípravku 
je zobrazen na obr. 6.7. 
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Obr. 6.7 Model ohybového p ípravku 

6.2.3 Modifikace vysokorychlostní frézky MTS3000-RESTAN 

Pro odvrtávání otvoru bude využita vysokorychlostní frézka MTS3000-RESTAN 

od společnosti SINT Technology, která byla v minulosti na Ústavu mechaniky t les 
zakoupena, jak již bylo uvedeno d íve. Jedná se o vysokorychlostní pneumatickou frézku 
s maximálními otáčkami vzduchové turbíny až 400 000 ot/min s plnícím tlakem 5 bar. Frézka 
je schopna vrtat otvor s p írůstkem již 5 m v rozsahu rychlostí posuvu od 0,03 do 1 mm/min 

[39]. V současné dob  je na ústavu pro m ení zbytkových nap tí využíván nov jší model, 

a proto bylo možné provést její modifikaci pro tuto aplikaci.  Jedním z požadavků 
na modifikaci frézky bylo provedení modifikace tak, aby její konstrukční úpravy co možná 
nejmén  zasahovaly do samotné konstrukce frézky. Modifikaci bylo také t eba navrhnout 
takovým způsobem, aby bylo možné frézku p ípadn  sestavit zp t do původního stavu. 
V celém konstrukčním návrhu experimentálního za ízení bylo také uvažováno využití 
vybraných dílů frézky, s čímž souvisí snížení počtu nov  vyráb ných dílů. Frézka v původním 
konstrukčním uspo ádání je zobrazena na obr. 6.8 vlevo. Jak bylo uvedeno d íve, a je patrné 
z obrázku obr. 6.8, je frézka konstrukčn  uzpůsobena pro odvrtávání ve vertikální poloze. Za 

tímto účelem bylo t eba navrhnout a realizovat její modifikaci pro odvrtávání v poloze 

horizontální. Vyšší hmotnost frézky vyžaduje, aby v této poloze byla umíst na co nejblíže 
k základní desce, resp. aby vzdálenost osy válcové frézy a základní desky byla s ohledem 

na konstrukční uspo ádání frézky co možná nejmenší. Z toho důvodu byla provedena 

demontáž vybraných částí frézky. Konkrétn  byly demontovány stav cí nohy a část 
mechanismu, sloužícího pro ustavení st edu válcové frézy do st edu tenzometrické růžice, 
který se skládal z nosného rámu, stav cích šroubů a dvou číselníkových úchylkom rů. Ty 

snímaly hodnotu posuvu frézy ve dvou vzájemn  kolmých sm rech v rovin  kolmé na osu 
frézy. Frézka po demontáži uvedených dílů je zobrazena na obr. 6.8 vpravo.  
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Obr. 6.8 Vysokorychlostní frézka MTS3000-RESTAN 

Krokový motor frézky, sloužící k posuvu frézy, byl p i jejím používání ízen pomocí 
softwaru dodávaného výrobcem. Software již není pln  kompatibilní se současn  používanou 
výpočetní technikou a nelze ho tak p i m ení a vyhodnocování nam ených dat dále 
využívat. Z tohoto důvodu musel být pro ovládání posuvu frézy vytvo en nový ídící 
software. Nov  vytvo ený ídící software krokového motoru v současné modifikaci ovládá 
pouze posuv frézy pro jednotlivé úb ry hloubky p i odvrtávání otvoru. P ívod tlakového 
vzduchu, který slouží k pohonu vrtacího nástroje, je ovládán manuáln . 

 V horizontální poloze bylo t eba frézku k základní desce uchytit a zajistit její polohu. 

K tomu bylo využito části ustavovacího mechanismu a nov  navržené konzoly. Frézka je ke 
konzole (na obr. 6.9 vlevo) p ipevn na pomocí šroubů, viz schematicky na obr. 6.9 vpravo. 

 

Obr. 6.9 Konzola a schematické uchycení frézky 

6.2.4 Návrh posuvů pro centrické ustavení středů frézy a tenzometrické růžice 

Ustavení p esné polohy frézy vůči tenzometrické růžici je důležitým krokem v p ípad  m ení 
pomocí odporové tenzometrie. P i použití optických metod tento krok odpadá, což je jednou 
z výhod jejich využití. Po demontáži popsané v p edchozí kapitole 6.2.3, nebylo možno 
provést p esné ustavení st edů frézy a tenzometrické růžice, které je zásadní p i jejím použití 
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a v původním konstrukčním uspo ádání bylo provád no šroubovými mechanismy na samotné 
frézce. Pro ustavení frézy do p esné polohy p ed m ením musí být tyto posuvy v nov  
navržené konfiguraci realizovány na vzorku, respektive na celém ohybovém p ípravku. Bylo 
t eba navrhnout horizontální a vertikální posuvy ohybového p ípravku jako celku, které toto 
ustavení umožní. Pro jejich návrh byl využit princip, kterým byly posuvy ešeny p ed 
demontáží a část původních mechanismů byla také p ímo využita v novém návrhu. 
V původním konstrukčním uspo ádání bylo centrické ustavení frézy vůči tenzometrické růžici 
ešeno šroubovými posuvy s jemným stoupáním závitu o velikosti 0,5 mm. 

K realizaci horizontálního pohybu celého ohybového p ípravku je nutné jeho usazení 
na pohyblivém členu, jehož pohyb bude ovládán již zmín ným šroubovým posuvem. Jako 

možná varianta realizace pohyblivého členu bylo uvažováno použití kuličkového šroubu, 

rybinové drážky a lineárního vedení. Uvedené možnosti byly analyzovány z hlediska 

vhodnosti použití pro danou aplikaci. Jako nejvhodn jší varianta pro realizaci horizontálního 
pohybu bylo zvoleno lineární vedení z následujících důvodů: 

 Vyhovující „zástavbové“ rozm ry ve srovnání s kuličkovým šroubem. 
 Lineární vedení je dodáváno s jistým p edp tím, které zaručuje vymezení vůlí mezi 

vozíkem a kolejnicí. V p ípad  rybinové drážky je minimálních vůlí dosaženo pouze 
p i vysokých požadavcích na p esnost výroby a i v takovém p ípad  mohou být vůle 

vzniklé nep esností výroby p íliš velké. 
 Dodání lineárního vedení jako celku a relativn  nízká po izovací cena. 

Z nabízených katalogových produktů bylo vybráno lineární vedení Hiwin MGW 15C, 
zobrazené na obr. 6.10. 

 
Obr. 6.10 Vozík Hiwin MGW s kolejnicí [40] 

Technická specifikace včetn  doporučeného návodu pro mazání a údržbu lineárního vedení 
a jeho 3D model jsou uvedeny v katalogových listech, dostupných na webových stránkách 
výrobce, viz [41]. 

 Dále bylo t eba navrhnout posuv vzorku, resp. p ípravku ve vertikálním sm ru. 
P ipevn ní samotného ohybového p ípravku na lineární vedení by tomuto pohybu 
zamezovalo. Z tohoto důvodu bylo nutno navrhnout součást – posuvový mechanismus, který 
bude sloužit pro spojení vozíku lineárního vedení a t la p ípravku, ale p itom umožní jeho 
vertikální pohyb. Byla navržena mezideska, která bude p ipevn na na vozík lineárního 

vedení. Posuv t la p ípravku bude pak umožn n pomocí dvou vodících tyčí, které budou 

nalisovány do otvorů v mezidesce. Na jejich druhém konci budou tyče spojeny t lem 
vertikálního posuvu, ve kterém bude umíst ný šroubový posuv, sloužící pro ovládání 
vertikálního pohybu. K zajišt ní polohy ohybového p ípravku ve vertikálním sm ru v reálné 
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aplikaci bude navíc využito aretačního šroubu v t le p ípravku, který bude dotažen na povrch 

vodící tyče. Všechny tyto díly bylo t eba nov  navrhnout.  

Dále byla provedena konstrukční úprava t la p ípravku tak, aby vyhovovalo nov  
navrženým posuvovým mechanismům. Bylo provedeno rozvržení d r pro vodící tyče 
a závitových d r, sloužících pro uchycení protišroubů obou posuvů. Modifikované t lo 
p ípravku je zobrazeno na obr. 6.11. 

 
Obr. 6.11 Modifikované tělo p ípravku 

 Jak bylo uvedeno výše, pro realizaci části posuvových mechanismů byly využity díly 
z původních posuvů frézky. Konkrétn  se jednalo o šroubový posuv, který je v současné 
modifikaci využit pro ustavení ohybového p ípravku, resp. vzorku v horizontálním sm ru. 
Na následujících obrázcích jsou zobrazeny 3D modely jednotlivých posuvů (obr. 6.12 a obr 

6.13) a následn  také 3D model celé sestavy ohybového p ípravku (obr 6.14).  
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Obr. 6.12 Vertikální posuv 

 

Obr. 6.13 Horizontální posuv 

 

 

Obr. 6.14 Model ohybového p ípravku s posuvovými mechanismy 
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6.3 Pevnostní analýza ohybového přípravku 

U ohybového p ípravku, navrženého v kapitole 6.2.2, lze očekávat zvýšené namáhání jeho 
vybraných částí p i zat žování vzorku. Z toho důvodu byla provedena pevnostní analýza 
ohybového p ípravku, která se skládala z n kolika kroků. 

V prvním kroku byla p edb žn  určena místa, kde lze p i zat žování vzorku očekávat 
zvýšené namáhání a z toho plynoucí možný vznik koncentrace nap tí v t chto místech. 
Nejv tší zatížení ohybového p ípravku lze p edpokládat u částí, které jsou v p ímém kontaktu 

se vzorkem nebo se podílejí na jeho zat žování. Jedná se tedy o čepy a otlakové tyče 
realizující podpory, odtlačovací šroub a ohybové t lo. T lo p ípravku je proti ostatním jeho 
částem dostatečn  robustní, a proto lze očekávat, že u n j ke vzniku vyšších hodnot nap tí, 
které by mohly vést k jeho porušování, docházet nebude. 

Dalším krokem byla volba vhodné metody pevnostní kontroly a volba rozm ru 

vzorku, pro který bude pevnostní kontrola jednotlivých částí ohybového p ípravku provedena. 
Pro pevnostní kontrolu byl uvažován vzorek z oceli ČSN 11700 (E360) s mezí kluzu v tahu               [42] a nejv tšími p ípustnými rozm ry, tedy (3010–300) mm. Pevnostní 
výpočet odtlačovacího šroubu lze provést pomocí analytických vztahů. Stanovení hodnot 
nap tí u dalších součástí je pomocí analytických vztahů velmi obtížné, a proto bylo pro další 
výpočty využito výpočtového modelování.  

Pro stanovení zát žné síly, sloužící jako vstupní zatížení pro výpočet, byl vyšet en 
průb h VVÚ uvažovaného vzorku. Teoretická hodnota zát žné síly byla vypočtena pro 
okamžik dosažení meze kluzu v krajním vlákn  vzorku, tedy pro hodnotu ohybového nap tí 
vzorku v krajním vlákn              Vypočtená hodnota síly byla následn  využita pro 
kontrolní výpočet navrženého závitu odtlačovacího šroubu a jako silové zatížení p i výpočtu 
pomocí MKP p i výpočtovém modelování. Tato hodnota slouží pouze pro pevnostní výpočty 
a p i samotném experimentálním m ení na navrhovaném za ízení bude hodnota 
aplikovaného zatížení nižší, tzn. taková, aby u konkrétního vzorku nedocházelo ke vzniku 
plastických deformací, pokud nebude zadavatelem experimentálního m ení požadováno 
jinak. 

6.3.1 Výpočet výsledných vnitřních účinků vzorku (VVÚ) 

K vyšet ení napjatosti vzorku p i zat žování a následnému určení hodnoty zát žné síly 

je t eba stanovení silových a momentových závislostí po délce st ednice vzorku. K tomu lze 

p i spln ní prutových p edpokladů využít práv  VVÚ. Ty jsou definovány jako složky silové 
a momentové výslednice vnit ních sil v t žišti p íčného prů ezu, které spolu se soustavou 
vn jších silových účinků tvo í rovnovážnou silovou soustavu působící na prvek prutu [43]. 

Aby bylo možno metodu určení VVÚ využít, je t eba ov it, zda vzorek prutové p edpoklady 
splňuje. Vazbové a zat žovací p edpoklady v míst  podpor nejsou v tomto p ípad  spln ny. 
Vazby neomezují pouze posuvy a natočení st ednice a zatížení není soust ed no na st ednici, 
ale jsou realizovány na povrchu vzorku. S využitím Saint-Venantova principu lze však tuto 
skutečnost považovat za nepodstatnou, neboť vlivem náhrady silového působení a vazeb ze 
st ednice na povrch vzorku dojde k ovlivn ní napjatosti pouze v blízkém okolí vazeb, a ne 

celého t lesa, resp. vzorku. 
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Prutová teorie také vyžaduje, aby rozm ry prutu splňovaly následující podmínku:        

Kde L je v tomto p ípad  vzdálenost vn jších podpor vymezující délku prutu pro výpočet 
VVÚ a    charakteristický rozm r p íčného prů ezu prutu. Ve sm ru ohybového zatížení 
vzorku v p ípravku, tedy pro pom r L/b, je tato podmínka spln na. Není však spln na pro 
pom r L/h. Tato skutečnost může hodnotu zát žné síly stanovenou analytickým výpočtem 
ovlivnit. Z tohoto důvodu je vhodné provést ov ení analytického výpočtu pomocí numerické 
simulace. 

Známé veličiny: 
a 61,5 [mm] 

c 127 [mm] 

L 250 [mm] 

b 10 [mm] 

h 30 [mm]    350 [MPa] 

 

 
Kinematický rozbor:                           

(6.1) 

Kde i je počet stupňů volnosti vázaného t lesa, iv je počet stupňů volnosti volného t lesa,     
je počet složek mechanického pohybu odebraných vazbami a  je počet deformačních 
parametrů. Soustava má jeden stupeň volnosti – posuv v ose x. Jelikož v tomto sm ru však 
není zatížena žádným silovým působením, nebude v tomto sm ru k posunutí docházet. 

Statický rozbor: 
Jedná se o soustavu rovnob žných sil v rovin . Počet použitelných podmínek statické 
rovnováhy  je tedy:                

Kde součet použitelných silových podmínek statické rovnováhy    a počet použitelných 
momentových podmínek statické rovnováhy    dává celkový počet podmínek statické 
rovnováhy . 

Ov ení nutné podmínky statické určitosti:                            

(6.2) 

(6.3) 

Kde  je počet neznámých parametrů soustavy. Symbol    vyjad uje počet neznámých 
parametrů momentových a    vyjad uje počet neznámých parametrů deformačních. 

Silová soustava je staticky určitá a lze ji ešit následujícím postupem: 
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Sestavení a řešení rovnic statické rovnováhy:                                           

(6.4) 

       (6.5)                     

Stanovení průběhu VVÚ podél střednice: 
ezy, vymezující intervaly xI-xIII, jsou zobrazeny na obr. 6.15. Průb h VVÚ po délce 

st ednice prutu je pak zobrazen na obr. 6.16.                                     
 

(6.6) 

(6.7) 

(6.8)                                     

 

(6.9) 

(6.10) 

(6.11)                                                      
 

(6.12) 

(6.13) 

(6.14) 

 

Obr. 6.15 ezy prutu pro stanovení VVÚ 

 
Obr. 6.16 Průběh VVÚ po délce st ednice vzorku 
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Výpočet zátěžné síly: 
Maximální hodnoty ohybového momentu, resp. ohybového nap tí, je dle stanovených VVÚ 
dosaženo ve druhém intervalu – mezi zát žnými silami. Pro stanovení teoretické hodnoty 
zát žné síly je tak využita funkční závislost ohybového momentu MoII.                                        
                          

(6.15) 

Kde MoII je ohybový moment vyjád ený pomocí VVÚ v intervalu                a Wo je 

modul p íčného prů ezu vzorku v ohybu.  

Z důvodů uvedených výše byla provedena kontrola stanovené hodnoty zát žné síly 

numerickým výpočtem v softwaru Ansys. Model materiálu vzorku pro tento výpočet byl užit 
homogenní, izotropní, lineárn  pružný s modulem pružnosti v tahu                
a Poissonovým pom rem        . Vzorek byl modelován jako prut obdélníkového p íčného 
prů ezu s p íslušnými okrajovými podmínkami a zatížením. Diskretizace modelu byla 

provedena pomocí prutových prvků BEAM188. Hodnota zát žné síly stanovená numerickým 
výpočtem byla           pro ohybové nap tí             Rozdíl mezi hodnotou 
získanou pomocí analytických vztahů a hodnotou získanou pomocí numerického výpočtu je 
tedy zanedbatelný a pro další výpočty lze hodnotu síly získanou analytickým výpočtem 

uvažovat jako platnou. 

6.3.2 Pevnostní kontrola odtlačovacího šroubu 

Dalším krokem pevnostní analýzy ohybového p ípravku byla kontrola navrženého 

odtlačovacího šroubu a jeho závitu. Kontrolní výpočet byl proveden také pro další dva 
jmenovité prům ry o stejném stoupání závitu pro porovnání vypočtených hodnot zatížení 
šroubu a možnou korekci jeho rozm rů. Jako materiál pro výrobu odtlačovacího šroubu 
je volena automatová ocel 11SMn30 s mezí kluzu minimáln                  [45]. Prům ry 
a rozteč analyzovaných závitů jsou uvedeny v tabulce 6.1. 

Tabulka 6.1 Rozměry analyzovaných závitů odtlačovacího šroubu [42] 

Jmenovitý průměr závitu Rozteč Průměry závitu 

d [mm] P [mm] d2 [mm] d3 [mm] 

12 0,5 11,675 11,387 

16 0,5 15,675 15,387 

18 0,5 17,675 17,387 

Jemné stoupání závitu umožní menší posuv na jednu otáčku odtlačovacího šroubu 
a může tak být p esn ji korigována hodnota zát žné síly, která je vlivem otáčení šroubu 
vyvolána, a tím je také umožn na p esn jší korekce dosaženého ohybového nap tí ve vzorku. 
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Další výhodou jemného stoupání je proti standardnímu v tší počet nosných závitů matice, což 
zvyšuje únosnost šroubu a závit je tak schopen p enášet vyšší hodnotu zát žné síly. 

Pevnostní kontrola odtlačovacího šroubu se skládá z výpočtu normálového 

a smykového nap tí v prů ezu šroubu a výpočtu hodnoty tlaku v závitech.  
Celková axiální síla p enášená šroubem            je rozd lena do dvou zát žných sil     a její 
hodnota je tedy:                   (6.16) 

Kde FZ je zát žná síla stanovená pomocí vztahu (6.15). 

Vztahy použité pro níže uvedený kontrolní výpočet jsou primárn  definovány pro 
pohybové šrouby s lichob žníkovým profilem závitu. Lze je však využít také p i výpočtu 

jiných profilů závitů, jejichž boky svírají nenulový úhel, jako nap íklad metrický profil závitu 
použitý na odtlačovacím šroubu. 

Pozn.: V následujících vztazích je využito společného značení vybraných symbolů, kde 

symbol P označuje stoupání závitu šroubu, symbol d2 označuje st ední prům r závitu 
a symbol d3 označuje malý prům r závitu. 
Hodnota normálového tlakového nap tí σN od axiální síly ve sm ru osy šroubu je stanovena 

dle vztahu:                         (6.17) 

Hodnota smykového nap tí τ od kroutícího momentu MZV je stanovena dle:                          (6.18) 

Hodnota kroutícího momentu MZV, pot ebného ke zvedání b emene, je stanovena dle:  

                                                                   (6.19) 

Kde   je součinitel t ení v závitech, d0 je st ední prům r op rné plochy a   je úhel profilu 
závitu, pro metrický závit      . Hodnota součinitele t ení v závitech byla pro výpočet 
užita        pro naolejovanou ocelovou matici i šroub dle [44]. St ední prům r op rné 
plochy d0 vychází z geometrie odtlačovacího šroubu a je roven         . 

Hodnota tlaku v závitech je za p edpokladu jeho rovnom rného rozložení v závitech 
stanovena dle:                             (6.20) 

Kde nz je počet závitů v matici. P i délce matice (délka závitu v t le p ípravku) 25 mm 
a stoupání 0,5 mm je v matici 50 závitů. Pro výpočet byla užita konzervativní hodnota počtu 
závitů v matici nz = 45. 
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Redukované nap tí šroubu      podle podmínky HMH je stanoveno dle vztahu:                          (6.21) 

Hodnota součinitele bezpečnosti vůči meznímu stavu pružnosti (dále MSP) je stanovena dle:                   (6.22) 

Kde Re je mez kluzu. 

Výše uvedené vztahy využité pro pevnostní výpočet šroubu byly čerpány ze zdroje [44]. 

Výsledky pevnostního výpočtu jsou uvedeny v tabulce 6.2. 

Tabulka 6.2 Výsledky kontrolního výpočtu odtlačovacího šroubu 

Rozměr 
závitu 

Normálové 
napětí 

Smykové 
napětí 

Tlak v 

závitech  
Redukované 
napětí 

Součinitel bezpečnosti 
vůči MSP 

 -  σN [MPa] τ[MPa] ps [MPa] σRED [MPa] kk[-] 

M120,5 62,4 147,6 14 263,2 1,6 

M160,5 30,6 65,5 10,3 117,6 3,4 

M180,5 25,8 55,3 9,3 99,2 4,1 

 Na základ  provedeného pevnostního výpočtu a získaných výsledků lze konstatovat, 
že navržený závit odlačovacího šroubu M160,5 s délkou matice 25 mm a počtem závitů 
v matici nz = 45 vyhovuje pro danou aplikaci z následujících důvodů: 
Bezpečnost vůči MSP je dostatečn  vysoká pro všechny analyzované rozm ry závitu. 
Hodnota dovoleného tlaku pro ocelový šroub a ocelovou (bronzovou) matici p i nízkých 
rychlostech pohybu šroubu je dle [44] rovna             . Dovolené hodnoty není 
dosaženo ani u jednoho z analyzovaných rozm rů. Pro závit M120,5 je ale hodnota 

skutečného tlaku v závitech blízká dolní hranici pro tlak dovolený, a proto jeho využití není 
vhodné. Využitím závitu M180,5 by naopak nastalo další p edimenzování navrženého 
závitu. Z t chto důvodu je závit M160,5 dostačující. 

6.3.3 Deformačně-napěťová analýza částí ohybového přípravku 

Jak bylo uvedeno výše, k ešení deformačn -nap ťových stavů vybraných částí ohybového 
p ípravku bylo využito výpočtové modelování. Výb r metody a její provedení byl omezen 

charakterem úlohy a také dostupnými možnostmi. ešení výpočtu proto bylo provedeno 
numericky pomocí metody konečných prvků, která je v současnosti jednou 
z nejpoužívan jších metod pro ešení technických problémů. K ešení výpočtu bylo využito 
výpočtového softwaru Ansys Workbench 17.1. 

 Pro ešení deformačn -nap ťové analýzy bylo t eba vytvo it výpočtový model, který 
se skládá z n kolika dílčích modelů – modelu geometrie, modelu materiálu, modelu 
okrajových podmínek a zatížení soustavy a diskretizace modelu geometrie, neboli vytvo ení 
konečno-prvkové sít . Průb h tvorby výpočtového modelu, prezentace získaných výsledků 
a jejich vyhodnocení jsou popsány v následujícím textu. 
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Model geometrie 

Model geometrie byl prakticky vytvá en soub žn  s konstrukčním návrhem ohybového 
p ípravku. Navržený ohybový p ípravek, zobrazený na obr. 6.14, byl v softwaru Autodesk 

Inventor Professional 2016 zjednodušen. Byly odebrány posuvové mechanismy a následn  
byl 3D model geometrie importován do prost edí výpočetního softwaru Ansys, kde byly 

provedeny další úpravy. Na modelu geometrie byly ponechány díry pro závity, které by p i 
zatížení mohly způsobovat koncentraci nap tí. Závit odtlačovacího šroubu byl zanedbán 
z důvodu jeho pevnostní kontroly v p edcházejícím kroku. Model geometrie ohybového t la 
a otlakové tyče byl modelován jako jeden díl vzhledem k charakteru uložení a uchycení 
otlakové tyče v reálné aplikaci. Dílčí části modelu geometrie byly pomysln  rozd leny 
pomocí ezů ve vybraných místech, které následn  napomáhají k vytvo ení pravideln jší 
konečno-prvkové sít , jejíž kvalita má vliv na rychlost výpočtu a p esnost získaných 
výsledků. S využitím jedné roviny symetrie byl v softwaru Ansys vytvo en finální model 
geometrie pro výpočet. Model geometrie je zobrazen na obr. 6.17 vpravo.  

 

Obr. 6.17 Model geometrie 

Model materiálu 

Jak bylo uvedeno v kapitole 6.2, materiály pro výrobu jednotlivých částí ohybového 
p ípravku jsou ocel a bronz. Bronz je využit pro výrobu vodících pouzder a t ecího kroužku. 
Ocel je pak využita pro výrobu ostatních částí ohybového p ípravku. Modely t chto materiálů, 
využité p i výpočtu, byly užity homogenní, izotropní, lineárn  pružné s mechanickými 
a materiálovými vlastnostmi uvedenými v tabulce 6.3. Vzhledem k charakteru výpočtu jsou 
tyto základní modely materiálu pro ocel i bronz dostačující a p i jejich využití nedojde 
k výraznému ovlivn ní získaných výsledků. 

Tabulka 6.3 Mechanické a materiálové vlastnosti použitých materiálů [45] 

Materiál  Modul pružnosti v tahu Poissonův poměr Hustota 

 -  E [MPa]  [-] r [kg/m
3
] 

Ocel 210000 0,3 7850 

Bronz 110000 0,34 8800 

Model okrajových podmínek a zatížení 

Pomocí tohoto dílčího modelu je pro model geometrie a materiálu vymezen jejich pohyb 
v prostoru a je realizováno jejich zatížení. Jako okrajová podmínka byla užita podmínka typu 
vetknutí (Fixed support), aplikovaná na vnit ní plochu válcové díry, v které je v reálné 
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aplikaci vedena vodící tyč. P i nastavení požadované výškové polohy ohybového p ípravku 
na vodících tyčích pomocí šroubu vertikálního posuvu bude tato poloha navíc zajišt na 
aretačním šroubem v t le p ípravku, který bude dotažen na povrch vodící tyče a bude tak 

zamezovat i p ípadnému natočení t la ohybového p ípravku okolo vodící tyče, jak bylo 
uvedeno d íve. Takto zajišt nou polohu na reálném za ízení lze pak p i tvorb  modelu 
okrajových podmínek modelovat pomocí vazby vetknutí. Zatížení modelu je realizováno 
silov , pomocí zát žné síly         (Zatizeni_sila), která je aplikována na plochu hlavy šroubu. 
Dále bylo aplikováno zatížení od gravitačního zrychlení (Standart Earth Gravity) na všechny 
části ohybového p ípravku o velikosti              . Model okrajových podmínek 
a zatížení je zobrazen na obr. 6.18. 

 
Obr. 6.18 Model okrajových podmínek a zatížení 

Specifickou okrajovou podmínkou je také vzájemný styk dvou t les, který definuje 
tzv. kontaktní dvojici, jenž pak umožňuje p enos zatížení z jednoho t lesa na druhé. 
Na výpočtovém modelu byly využity t i základní typy kontaktu. Kontakt BONDED, který 
modeluje pevné „slepené“ spojení. Dále pak kontakt typu FRICTIONAL, umožňující 
vzájemný pohyb stýkajících se povrchů s uvažováním t ecích sil a kontakt FRICTIONLESS, 

jenž umožňuje vzájemný pohyb stýkajících se ploch bez uvažování t ení mezi t mito 
plochami. 

Kontaktní dvojice typu BONDED: 

Pomocí kontaktu Bonded byl na daném modelu modelován styk t les, která budou p i výrob  
experimentálního za ízení nalisována do sebe. Jednalo se tedy o kontakt mezi vodícím 
pouzdrem a t lem p ípravku (A), kontakt mezi vodící tyčí a ohybovým t lem (B) a dále pak 

kontakt mezi t ecím kroužkem a ohybovým t lem (C), jak je zobrazeno na obr 6.19. 

 
Obr. 6.19 Kontaktní dvojice typu Bonded 
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Kontaktní dvojice typu FRICTIONAL: 
Pomocí kontaktu Frictional byl na daném výpočtovém modelu modelován styk t les, 
u kterých bude docházet k vzájemnému pohybu s uvažováním t ení. Jednalo se tedy o kontakt 

mezi vzorkem a čepem (A), kontakt mezi vzorkem a otlakovou tyčí (B), kontakt mezi čepem 

a t lem p ípravku (C), kontakt mezi vodící tyčí a vodícím pouzdrem (D) a kontakt mezi 
odtlačovacím šroubem a t ecím kroužkem (E). Hodnota součinitele t ení pro kontaktní dvojice 
ocel-ocel s uvažováním maziva byla využita       a pro kontaktní dvojice ocel-bronz 

s uvažováním maziva byla využita hodnota součinitele t ení        [44]. Kontaktní dvojice 
typu Frictional jsou zobrazeny na obr. 6.20. 

 

Obr. 6.20 Kontaktní dvojice typu Frictional 

Kontaktní dvojice typu FRICTIONLESS: 
Pomocí kontaktu Frictionless byly modelovány „pomocné kontakty“. Jednalo se o kontakty 
mezi vzorkem a t lem p ípravku a kontakt mezi odtlačovacím šroubem a t lem p ípravku. Jak 
bylo uvedeno výše, závit mezi odtlačovacím šroubem a t lem p ípravku byl v modelu 

geometrie zanedbán. P i výpočtovém modelování ke kontaktu mezi vzorkem a ohybovým 
t lem nedochází. P estože tyto kontaktní dvojice nep enášejí žádné zatížení, musely být do 
výpočtového modelu zahrnuty z důvodu konvergence výpočtu. 

Diskretizace modelu geometrie 

Konečno-prvková síť byla vytvo ena pomocí prvků SOLID186 a SOLID187, což jsou 
objemové dvacetiuzlové šestist nné, resp. desetiuzlové čty st nné prvky se t emi stupni 
volnosti v každém uzlu a kvadratickou formulací jejich bázových funkcí. Mezi stupn  
volnosti t chto prvků pat í uzlové posuvy ve t ech vzájemn  kolmých sm rech ux, uy, uz. 

Kontaktní plochy byly diskretizovány pomocí kontaktních prvků CONTA174 a TARGE170. 

K vytvo ení konečno-prvkové sít  byl využit algoritmus HEX DOMINANT 

a MULTIZONE. Výsledný počet prvků sít  a jejich hustota, resp. velikost ve vybraných 
místech modelu jsou výsledkem analýzy vlivu velikosti prvků na hodnotu nap tí a deformace 
v t chto místech, kdy byla sledována velikost zm ny hodnot nap tí a deformací v závislosti na 
zm n  velikosti prvků v dané oblasti. Velikost prvků ve vybraných místech pak byla využita 
taková, aby bylo dosaženo co možná nejp esn jších výsledků s ohledem na dostupné 
hardwarové vybavení využívané pro výpočet. 
 Vytvo ená konečno-prvková síť je celkov  tvo ena 294327 prvky a 1125181 uzly a je 

zobrazena na obr. 6.21 a obr 6.22. 
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T ecí kroužek 

Odtlačovací šroub 

Obr. 6.21 Konečno-prvková síť 1 



Návrh a realizace experimentálního za ízení pro určování zbytkové napjatosti ohýbaných vzorků  2018 

 

  55 Vysoké učení technické v Brn , Fakulta strojního inženýrství 
 

 

  

Ohybové t lo s otlakovou tyčí 

Čep 

T ecí pouzdro 

Vodící tyč 

Obr. 6.22 Konečno-prvková síť 2 
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Prezentace a analýza získaných výsledků 

V následující části práce jsou prezentovány a analyzovány výsledky získané výpočtovým 
modelováním. Byly vyhodnoceny hodnoty redukovaného nap tí jednotlivých částí ohybového 
p ípravku a stanoveny hodnoty součinitele bezpečnosti vůči MSP pro tyto části. Výsledky 
jsou uvedeny v tabulce 6.4. Dále byly analyzovány hodnoty elastického p etvo ení 
jednotlivých částí ohybového p ípravku, jejichž hodnoty jsou rovn ž uvedeny v tabulce 6.4. 

 

Obr. 6.23 Rozložení redukovaného napětí u těla p ípravku 

Rozložení redukovaného nap tí u t la p ípravku zobrazené na obr. 6.23 odpovídá 
p edpokládanému rozložení. K maximálnímu namáhání dochází v míst  uložení čepu, tedy 

v míst  kde dochází k p enosu zatížení ze vzorku na t lo p ípravku. 

 
Obr. 6.24 Rozložení redukovaného napětí u ohybového těla 

Maximální hodnoty redukovaného nap tí u ohybového t la je dosaženo na okrajích 
otvoru pro nalisování vodící tyče. To je způsobeno ohybem ohybového t la kolem roviny 
symetrie ohybového p ípravku, zobrazené na obr. 6.17. Rozložení redukovaného nap tí 
u ohybového t la je zobrazeno na obr. 6.24. P i zat žování vzorku a posuvu ohybového t la 

dochází k diferenci ve velikosti vratné deformace ohybového t la v míst  uložení 
odtlačovacího šroubu a na jeho okrajích ve sm ru zat žování vzorku (na obr. 6.25 ve sm ru 
osy y). Tato diference je schematicky zobrazena na obr. 6.25. Ohyb ohybového t la, vyvolaný 
diferencí vratných deformací mezi jeho st edem a okraji, v kombinaci s požadavkem na 

minimální vůle v uložení vodících tyčí v t ecích pouzdrech a odtlačovacího šroubu v t ecím 
kroužku, vyvolává koncentrace nap tí na ostatních částech ohybového p ípravku, jak je 
uvedeno v dalším textu práce.  
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Obr. 6.25 Ohyb ohybového těla ve směru osy y p i zatěžování vzorku 

 
Obr. 6.26 Rozložení redukovaného napětí u t ecího kroužku 

Na p edchozím obr. 6.26 je zobrazeno rozložení redukovaného nap tí u t ecího 
kroužku. Maximální hodnoty redukovaného nap tí je dosaženo po stranách otvoru (na hran  
tohoto otvoru) pro odtlačovací šroub. Jak bylo uvedeno výše, p i zat žování vzorku dochází 
k ohybu ohybového t la, ve kterém je t ecí kroužek nalisován. T ecí kroužek je poté v tomto 

míst  p itlačen na odtlačovací šroub což vyvolá koncentraci nap tí. 

 
Obr. 6.27 Rozložení redukovaného napětí u šroubu 

Numerický výpočet byl v p ípad  odtlačovacího šroubu primárn  určen pro kontrolu 
a vyhodnocení bezpečnosti vůči MSP na odtlačovací části šroubu, kde je také dosaženo 
maximální hodnoty redukovaného nap tí v míst , kde je na šroub p itlačena hrana t ecího 
kroužku. Výpočet nap tí v d íku šroubu a kontrola závitu na otlačení byly provedeny pomocí 
analytického výpočtu. Rozložení redukovaného nap tí u šroubu je zobrazeno na obr. 6.27. 
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Obr. 6.28 Rozložení redukovaného napětí u vodící tyče 

Rozložení redukovaného nap tí u vodící tyče je zobrazeno na obr. 6.28. Vodící tyč je 
koncem, u kterého vzniká koncentrace nap tí vlisována do ohybového t la. Tato koncentrace 
nap tí je op t způsobena ohybem ohybového t la kolem osy symetrie p ípravku a její poloha 

na tyči odpovídá hloubce díry v ohybovém t le, do které je tyč nalisována.  
 

 
Obr. 6.29 Rozložení redukovaného napětí u t ecího pouzdra 

Na obr. 6. 29 je zobrazeno rozložení redukovaného nap tí u t ecího pouzdra. 
Koncentrace nap tí na okraji t ecího pouzdra, v míst  rozhraní mezi pouzdrem a vodící tyčí, 
je zde op t způsobena ohybem ohybového t la kolem osy symetrie p ípravku. Tato 
koncentrace nap tí vzniká p i zat žování vzorku pouze na stran  t ecího pouzdra, ležící blíže 
k ohybovému t lu. Na zadní stran  t ecího pouzdra, resp. na zadní stran  ohybového 
p ípravku je t ecí pouzdro prakticky bez zatížení. 
 



Návrh a realizace experimentálního za ízení pro určování zbytkové napjatosti ohýbaných vzorků  2018 

 

  59 Vysoké učení technické v Brn , Fakulta strojního inženýrství 
 

 
Obr. 6.30 Průběh redukovaného napětí u čepu a otlakové tyče 

V grafech na obr. 6.30 jsou zobrazeny průb hy redukovaného nap tí po prů ezu čepu 
a otlakové tyče v jejich nejkritičt jším míst . Počátek obou grafů je vztažen k místu kontaktu 
vzorku s čepem, resp. otlakovou tyčí. Dle očekávání lze pozorovat špičkové hodnoty 
redukovaného nap tí v místech kontaktu, které postupn  klesají s narůstající vzdáleností od 
místa styku vzorku a čepu resp. otlakové tyče. Vzhledem k vysokým hodnotám t chto 
špičkových nap tí bylo nutno pro realizaci t chto částí ohybového p ípravku navrhnout 
vhodný materiál s vhodnou povrchovou úpravou, resp. vhodným tepelným zpracováním. 

Z nabízených možností pak byly pro jejich realizaci navrženy povrchov  kalené, 
tvrd chromované tyče z materiálu Cf53, které jsou v tomto zpracování dodávané jejich 

výrobcem. Technická specifikace tyčí je uvedena na následujícím obr. 6.31 a čerpána 
z katalogového listu, viz [46]. 

 
Obr. 6.31 Technická specifikace tyčí pro čepy 

a otlakové tyče 

Materiál: Cf53 

Kaleno, tvrd chromováno, broušeno 

Tvrdost prokalené vrstvy: 622 HRC 

Velikost prokalené vrstvy: 0,7 – 1 mm 

Tvrdost chromové vrstvy: 900-1100 HV 

Velikost chromové vrstvy: 125 m 
 

Mez kluzu materiálu Cf53 nedosahuje hodnot, které by byly z hlediska bezpečnosti 
vůči MSP pro daná redukovaná nap tí dostačující. Procesem kalení je však hodnota meze 
kluzu a meze pevnosti v prokalené vrstv  výrazn  navýšena. Je dostupná ada p evodních 
tabulek pro p evod mezi hodnotou tvrdosti vrstvy po kalení a mezí pevnosti v prokalené 
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vrstv , ve kterých lze dohledat mez pevnosti pro tvrdost 622 HRC až 2200 MPa [47]. Jedná 

se však pouze o orientační hodnotu, protože nelze explicitn  porovnávat hodnoty tvrdosti 
a pevnosti prokalené vrstvy. Z hlediska návrhu experimentálního za ízení je však relace mezi 
t mito hodnotami dostačující a lze ji s v domím nutné rezervy využít. Hodnota navýšení 
meze kluzu pro danou tvrdost po kalení není v literatu e dostupná, a proto nelze bezpečnost 
vůči MSP v prokalené vrstv  pro čep a otlakovou tyč stanovit. Hodnota součinitele 
bezpečnosti vůči MSP pro tyto součásti byla tedy stanovena pro neprokalené jádro tyče a pro 

výpočet byla využita hodnota redukovaného nap tí v konzervativní vzdálenosti od povrchu 
tyče, tedy na spodní hranici prokalené vrstvy 0,7 mm od povrchu čepu, resp. otlakové tyče. 

V prokalené vrstv  pak byla stanovena hodnota součinitele bezpečnosti vůči meznímu stavu 
deformace (dále MSD). Získané výsledky jsou uvedeny v tabulce 6.5. 

 

Hodnoty součinitele bezpečnosti vůči MSP byly stanoveny dle vztahu (6.22).  Hodnoty 

součinitele bezpečnosti vůči MSD byly stanoveny dle:            (6.23) 

Kde Rm je mez pevnosti materiálu. 
Hodnoty meze kluzu materiálů, vůči kterým byl součinitel bezpečnosti vůči MSP jednotlivých 
součástí vyhodnocován, jsou čerpány z [45]. 

Tabulka 6.4 Výsledková tabulka – Bezpečnost vůči MSP, Elastické p etvo ení 

Součást Materiál Mez kluzu 
Max. redukované 
napětí 

Elastické 
přetvoření 

Bezpečnost 
vůči MSP 

-- -- Re [MPa]  σRED [MPa]  εel [%] kk [-] 

T lo p ípravku ČSN 12050 325 137,9 6,90E-02 2,36 

Ohybové t lo 16MnCr5 420 184,6 9,20E-02 2,28 

T ecí kroužek CuSn8 300 148,4 0,13 2,02 

Odtlačovací šroub 11SMn30 410 88,9 4,60E-02 4,61 

Vodící tyč Cf53 334 236 0,12 1,42 

T ecí pouzdro CuSn8 300 101,2 9,20E-02 2,96 

Čep Cf53 334 258 0,51 1,29 

Otlaková tyč Cf53 334 144 0,24 2,32 

Tabulka 6.5 Výsledková tabulka – Bezpečnost vůči MSD 

Součást Materiál Mez pevnosti prokalené 
vrstvy 

Max. redukované 
napětí 

Bezpečnost 
vůči MSD 

-- -- Rm [MPa]  σRED [MPa] kd [-] 

Čep Cf53 2200 459,4 4,79 

Otlaková tyč Cf53 2200 484,8 4,54 

Dle výsledků uvedených v tabulce 6.4 a tabulce 6.5 lze konstatovat následující: 
 Hodnoty elastického p etvo ení u všech součástí se pohybují v ádech desetin až setin 
procent. P i zat žování vzorku by tak nem lo docházet k jejich výrazným deformacím ani 

v elastické oblasti. 



Návrh a realizace experimentálního za ízení pro určování zbytkové napjatosti ohýbaných vzorků  2018 

 

  61 Vysoké učení technické v Brn , Fakulta strojního inženýrství 
 

U čepu a otlakové tyče je p i zat žování vzorku limitní hodnotou síly, využitou pro 
pevnostní kontrolu, dosahováno vysokých hodnot redukovaného nap tí. Tyto špičkové 
hodnoty redukovaného nap tí mohou vést ke vzniku trvalých plastických deformací, které 
jsou ale vzhledem k charakteru t chto součástí nepodstatné pro správnou funkci za ízení. 
P et žováním t chto součástí však může dojít až ke vzniku funkčn  nep ípustných deformací 
– tedy k porušení jejich celistvosti vlivem dosažení meze pevnosti materiálu čepu a otlakové 
tyče, tedy dosažení MSD. Z tohoto důvodu byly ob  součásti navrženy jako snadno 
vym nitelné a tvarov  jednoduché, což p i jejich p ípadném poškození zaručuje snadnou 
výrobu nových dílů a jejich rychlou vým nu. Nep edpokládá se však, že provozní hodnota 
zát žné síly p i m ení na navrhovaném za ízení bude dosahovat hodnoty síly limitní, která 
společn  s uvažovanou tloušťkou vzorku sloužila pouze pro pevnostní kontrolu. Tloušťka 
vzorku a požadovaná hodnota nap tí v jeho krajním vlákn  a tedy i hodnota aplikované 
zát žné síly je pro reálné m ení očekávána podstatn  menší. Za t chto podmínek by funkčn  
nep ípustná deformace čepu ani otlakové tyče vzniknout nem la a zaručení jejich snadné 
vym nitelnosti je tedy preventivního charakteru. 

U ostatních částí ohybového p ípravku jsou hodnoty součinitele bezpečnosti vůči MSP 
dostatečn  vysoké vzhledem k charakteru navrženého za ízení a p i zat žování vzorku tak 
u t chto částí nehrozí vznik trvalých plastických deformací. 
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6.4 Finální návrh a realizace experimentálního zařízení 
Po provedení pevnostní kontroly vybraných částí experimentálního za ízení popsané 

v kapitole 6.3 byla dokončena kompletní výrobní dokumentace pot ebná pro výrobu nov  
navržených dílů. P ehled nov  navržených a vyrobených dílů je uveden v tabulce 6.6. 

Kompletní výkresová dokumentace je umíst na v p íloze 1. 

Tabulka 6.6 P ehledová tabulka vyráběných dílů 

Název součásti Číslo výkresu Název součásti Číslo výkresu 

Tělo p ípravku A3DP0101 Stavěcí kroužek A4DP0204 

T ecí kroužek A4DP0102 T ecí pouzdro A4DP0205 

Ohybové tělo A4DP0103 Vodící tyč A4DP0206 

T ecí pouzdro vedení A4DP0104 Posuv H. Tělo A4DP0301 

Vodící tyč A4DP0105 Vodící tyč A4DP0302 

Odtlačovací šroub A4DP0106 Podstava A4DP0303 

Otlaková tyč A4DP0107 T ecí pouzdro A4DP0304 

Čep A4DP0108 Mezideska A3DP0001 

Posuv V. Tělo A3DP0201 Konzola A4DP0002 

Protišroub A4DP0202 Základní deska A3DP0005 

Šroub posuvu A4DP0203 
  

Dále byl vytvo en montážní výkres ohybového p ípravku A2DP0000 a zjednodušený 
montážní výkres uchycení frézky A4DP0004. Výkres A4DP0004 byl vytvo en pouze jako 
zjednodušený z důvodu nedostupnosti celého 3D modelu odvrtávací frézky. Proto byly 
vytvo eny pouze modely částí podstatných pro její uchycení k základní desce a p edstavu 
o konečném geometrickém uspo ádání jednotlivých dílů experimentálního za ízení. Montážní 
výkresy jsou umíst ny v p íloze 1. Výrobní a montážní výkresy formátu A4 a A3 jsou 

p iloženy do pevné vazby práce, výkresy v tších formátů jsou poté v tišt né práci zmenšeny 

a vytišt ny na formát A3. Jejich originální formát, stejn  jako originály ostatních výkresů, 
jsou pak k dispozici na p iloženém CD. Na základ  montážních výkresů byly zakoupeny 

katalogové součásti lineárního vedení a pot ebný spojovací materiál.  
Dle uvedených montážních výkresů byla provedena samotná montáž experimentálního 

za ízení. Bylo provedeno vlisování vodících pouzder a t ecího kroužku do t la p ípravku 
a t la horizontálního posuvu, resp. ohybového t la. Do t la p ípravku byl vyvrtán otvor 
a vytvo en závit pro aretační šroub v t le ohybového p ípravku. Dále byly vlisovány 
jednotlivé vodící tyče dle montážních výkresů a bylo provedeno konečné vystružení vnit ních 
prům rů vodících pouzder. Realizace dílčích částí experimentálního za ízení byla poté 
dokončena sešroubováním a skolíkováním jednotlivých částí dle p iložené výkresové 
dokumentace. Průb h montáže jednotlivých dílů je zobrazen na následujících obrázcích. 
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Obr. 6.32 Tělo p ípravku s vlisovanými pouzdry a protišroubem 

 
Obr. 6.33 Mezideska s vodícími tyčemi a sestavené ohybové tělo 

 

Obr. 6.34 Ohybový p ípravek s posuvovými mechanismy 

 

Obr. 6.35 Detail horizontálního posuvu 
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Následným sestavením dílčích částí na základní desku byla montáž experimentálního za ízení 
dokončena. Finální podoba experimentálního za ízení po jeho realizaci je zobrazena 

na následujících obrázcích. 

 

Obr. 6.36 Experimentální za ízení 1 

 

Obr. 6.37 Experimentální za ízení 2 
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Obr. 6.38 Experimentální za ízení 3 

 

Obr. 6.39 Experimentální za ízení 4 
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7 Zkušební zatížení vzorku 

Jedním z posledních kroků realizace experimentálního za ízení byla jeho finální montáž, 
důkladné namazání t ecích a závitových ploch a zkušební zatížení vzorku.  Jako součást 
tohoto procesu bylo také provedeno p esné geometrické ustavení jednotlivých částí 
na základní desce. Dále bylo t eba stanovit způsob pro určení hodnoty ohybového nap tí 
a deformace, které budou vlivem zatížení odtlačovacím šroubem ve vzorku vyvozeny. 

7.1 Stanovení průhybu a ohybového napětí vzorku 

Jak bylo uvedeno výše, bylo t eba navrhnout postup ke stanovení skutečné hodnoty nap tí 
v zat žovaném vzorku p i m ení tak, aby bylo možno v reálném čase stanovit velikost 
okamžitého ohybového nap tí a na základ  jeho požadované velikosti p ípadn  ukončit 
zat žovací proces a pokračovat samotným postupným odvrtáváním otvoru a m ením 
uvoln ných deformací na povrchu vzorku. 
 Jedním z možných způsobů ke stanovení velikosti ohybového nap tí a deformace bylo 

snímání velikosti zát žné síly vyvozené odtlačovacím šroubem pomocí silom ru. Obdobný 
způsob využíval také Yerman [6]. V geometrickém uspo ádání, které bylo v rámci práce 
navrženo, však nebyla aplikace silom ru mezi odtlačovací šroub a t ecí kroužek vhodná, 
a proto musela být navržena jiná varianta. 

 Dalším způsobem, který lze pro určení velikosti ohybového nap tí a průhybu využít, je 

jejich stanovení na základ  deformace vzorku. V tomto p ípad  je pro určení ohybového 
nap tí i průhybu vzorku využito velikosti p etvo ení, m eného na povrchu vzorku. 

Tenzometrická růžice, nalepená do místa odvrtávání otvoru, je schopna m it p etvo ení ve 
t ech sm rech. P i nalepení růžice do takové polohy, kdy jedna z tenzometrických m ížek 
růžice odpovídá sm ru st ednice vzorku (prutu), je možno v reálném čase m it velikost 
p etvo ení v tomto sm ru a na základ  aktuálních hodnot podle jednoduchých p epočtových 
vztahů stanovit velikost okamžitého průhybu a ohybového nap tí. P epočtový vztah mezi 
p etvo ením a velikostí průhybu st ednice vzorku byl odvozen na základ  níže uvedeného 
postupu s využitím teorie lineární pružnosti a pevnosti. 

 

Obr. 7.1 Rozměrové schéma pro stanovení p epočtového vztahu 
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Na základ  rozm rového schématu zobrazeného na obr. 7.1 lze vyjád it vztah pro polom r 
zak ivení st ednice vzorku r ve tvaru:                         (7.1) 

Kde c je rozteč zát žných sil a w je průhyb st ednice vzorku. Za p edpokladu      lze pak 

vztah (7.1) zapsat ve tvaru:                
Pro polom r zak ivení st ednice je v teorii lineární pružnosti a pevnosti využíván vztah [43]:            (7.2) 

Kde E je modul pružnosti vzorku, Moy je ohybový moment a Jy je kvadratický modul p íčného 
prů ezu vzorku. Vztah (7.2) lze po úprav  a dosazení zapsat ve tvaru:                                              

Kde Wo je modul p íčného prů ezu v ohybu, σo je ohybové nap tí, εs je okamžitá hodnota 
p etvo ení ve sm ru ohybového zatížení a b je tloušťka vzorku. Z tohoto vztahu lze vyjád it 
p epočtový vztah mezi průhybem st ednice vzorku a skutečným p etvo ením m eným 
pomocí tenzometrické růžice ve tvaru:                   (7.3) 

Ke stanovení velikosti ohybového nap tí, které je současn  jedním z hlavních nap tí, 
lze využít Mohrovu kružnici. Jak bylo uvedeno výše, tenzometrická růžice zaznamenává 
v reálném čase hodnoty p etvo ení ve t ech sm rech                . P i nalepení jedné m ížky 
tenzometrické růžice ve známem sm ru ohybového nap tí (ve sm ru st ednice vzorku), 

jí bude m ena hodnota hlavního nap tí a Mohrovu kružnici pro takový p ípad lze zakreslit 

ve tvaru uvedeném na obr. 7.2 a odvodit tak vztahy pro stanovení hlavního nap tí. Vztahy 

byly odvozeny na základ  postupu uvedeného v [11]. 

 
Obr. 7.2 Mohrova kružnice  
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Z Mohrovy kružnice uvedené na obr. 7.2 vyplývá:                             (7.4) 

Kde      jsou hlavní p etvo ení a   je úhel orientace skutečného p etvo ení. 
Za p edpokladu, že                   lze deformaci ve sm ru φ zapsat ve tvaru:                         (7.5) 

Kde      je skutečné p etvo ení m ené pomocí tenzometrické růžice. P i spln ní platnosti 
vztahu         , lze dle [11] velikost hlavního nap tí zapsat ve tvaru:                          (7.6) 

Kde E je modul pružnosti vzorku a vz je Poissonův pom r vzorku. Odkud lze po dalších 
úpravách získat vztah pro určení hlavního nap tí, které odpovídá ohybovému nap tí vzorku ve 
tvaru:                          (7.7) 

Pozn.: V p ípad , že jedna z m ížek tenzometrické růžice nebude nalepena ve sm ru hlavního 
ohybového nap tí, lze aplikovat postup ke stanovení velikosti hlavních nap tí p i jejich 
neznámých sm rech, který je uveden v učebním textu [11].  

Takto stanovené ohybové nap tí je poté uvažováno jako referenční, které by za 
p edpokladu ideálních podmínek m lo být nam eno odvrtávací metodou v kombinaci 

s nap íklad integrální metodou pro vyhodnocení nap tí. Známá hodnota nap tí ve vzorku 
umožní výzkum vlivu odchylek, vznikajících p i m ení zbytkových nap tí pomocí odvrtávací 
metody v celém m ícím et zci v reálných aplikacích. 

7.2 Realizace zkušebního zatížení vzorku 

Jako poslední krok p i realizaci experimentálního za ízení bylo provedení zkušebního zatížení 
vzorku. Zatížení bylo provedeno pouze jako zkušební, bez tenzometrického m ení hodnoty 
dosaženého ohybového nap tí, samotného odvrtávání otvoru a bez m ení uvoln ných 
deformací z důvodu finanční náročnosti t chto procesů. Samotné m ení také nebylo 
p edm tem zadání záv rečné práce. Zatížení tedy bylo provedeno pro ov ení funkčnosti 
ohybového p ípravku. 
 Pro zkušební zatížení byl užit vzorek z hliníkové slitiny EN AW-6082 o rozm rech 
306-300 mm, vyrobený dle výrobního výkresu A4DP0003 umíst ného v p íloze 1. Ke 

stanovení p ibližné hodnoty ohybového nap tí vyvozeného ve vzorku bylo využito p epočtu 
pomocí utahovacího momentu aplikovaného na odtlačovací šroub, který byl m en pomocí 
momentového klíče. Teoretická hodnota experimentáln  aplikované zát žné síly tak byla 
stanovena dle vztahu:                       (7.8) 
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Kde K je součinitel spoje a pro výpočet byla využita hodnota        dle [44]. Mu je 

aplikovaný utahovací moment. Hodnota součinitele t ení byla využita       , viz kapitola 

6.3.2.  

Velikost ohybového nap tí vzorku byla stanovena dle vztahu (6.15). 

 Experimentálním zatížením a následným výpočtem dle uvedených vztahů byla 

stanovena hodnota dosaženého ohybového nap tí            p i utahovacím momentu        . Vlivem zatížení došlo k malé trvalé plastické deformaci vzorku o velikosti 
průhybu p ibližn  1 mm. Takto stanovená hodnota ohybového nap tí slouží pouze jako 
orientační. Skutečná velikost nap tí ve vzorku může být odlišná a p i realizaci experimentu je 
proto nutné m ení skutečné hodnoty ohybového nap tí nap íklad pomocí odporových 
tenzometrů. Hodnoty součinitelů, využitých pro výpočet, jsou siln  závislé na aktuálních 
pom rech v závitu a jejich p esné stanovení je velmi obtížné. Mohou tak vnášet chyby do 
získaných výsledků. Vypočtená hodnota ohybového nap tí je tedy pouze teoretická, pro 
pot eby ov ení funkčnosti ohybového p ípravku však pln  dostačující. Vzorek, zatížený 
v p ípravku b hem zkušebního zatížení, je zobrazen na obr. 7.3.  

 

Obr. 7.3 Zatížený vzorek 

Na základ  provedeného zkušebního zatížení vzorku lze konstatovat, že ohybový 
p ípravek je pln  funkční a p ipraven pro realizaci samotných experimentálních m ení, stejn  
tak jako odvrtávací frézka. 
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8 Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce byl návrh a realizace za ízení, které bude sloužit pro výzkum 
v oblasti určování zbytkové napjatosti vzorků s nerovnom rn  rozloženým profilem nap tí po 
tloušťce vzorku, pomocí odvrtávací metody v kombinaci s odporovou tenzometrií. Jedním 
z požadavků na experimentální za ízení byla jeho možná modifikace pro m ení uvoln ných 
deformací pomocí optických metod jako náhrada odporové tenzometrie. 

Aby bylo možné za ízení navrhnout a realizovat, bylo t eba nastudovat současný stav 
ešené problematiky. Na základ  provedené rešeršní studie a nov  nabytých informací byly 

zpracovány kapitoly popisující vznik zbytkových nap tí a jejich klasifikaci. Dále byl vytvo en 
p ehled metod používaných ke stanovení velikosti zbytkových nap tí, kde byla pozornost 
v nována p edevším teoretickému rozboru odvrtávací metody, která bude p i m ení na 
navrženém za ízení využívána. Dále byl zpracován také výčet optických metod, které lze 

v kombinaci s odvrtávací metodou pro stanovení zbytkové napjatosti využít. 
Následn  bylo p istoupeno k samotnému návrhu experimentálního za ízení. 

Byl navržen ohybový p ípravek, který slouží pro vyvození nerovnom rného rozložení nap tí 
po tloušťce vzorku, včetn  posuvových mechanismů, sloužících k ustavení vzorku 
do centrické polohy vzhledem k odvrtávací fréze. Dále byla provedena modifikace odvrtávací 
frézky MTS3000-RESTAN pro odvrtávání v horizontální poloze. Návrh experimentálního 
za ízení v horizontální poloze umožní snazší následnou modifikaci pro možné využití 
optických metod pro m ení uvoln ných deformací na povrchu vzorku. Jako součást návrhu 
za ízení byla provedena pevnostní kontrola ohybového p ípravku, kde byl proveden pevnostní 
výpočet odtlačovacího šroubu a byly vyhodnoceny součinitele bezpečnosti dílčích částí 
ohybového p ípravku vůči MSP, resp. vůči MSD. Na základ  konstrukčního návrhu 
a provedené pevnostní kontroly byla vytvo ena kompletní výrobní dokumentace, pot ebná pro 
výrobu nov  navržených dílů, která byla p edána do výroby.  

Proces výroby nov  navržených dílů byl zdržen ze strany dodavatelské firmy, která 
nedodržela smluvenou dobu dodání. N které z nov  vyrobených dílů byly navíc dodány 
z jiného materiálu, než bylo p edepsáno ve výrobní dokumentaci a se značnými výrobními 
nep esnostmi, kvůli kterým musely být tyto díly reklamovány. V důsledku t chto skutečností 
byla zdržena také samotná realizace a montáž za ízení. 

Po nutných úpravách vybraných dílů, které byly vyžadovány z důvodu jejich nep esné 
výroby, byla provedena finální montáž a ustavení jednotlivých částí experimentálního za ízení 
na základní desku, která tvo í základnu celého experimentálního za ízení. 

Finálním krokem v realizaci za ízení bylo provedení zkušebního zatížení vzorku, které 
sloužilo pouze k ov ení funkčnosti ohybového p ípravku. 

Navržené experimentální za ízení nabízí další prostor pro pokračování v práci 
v n kolika sm rech: 

 Provedení samotných experimentálních m ení na zkušebních vzorcích s využitím 
odporové tenzometrie. 

 Konečná modifikace experimentálního za ízení pro optické metody, které by zde pln  
nahradily odporovou tenzometrii. Modifikace by m la být zam ena na rozmíst ní 
dílčích částí za ízení na základní desce tak, aby byla zaručena dobrá viditelnost kamer 
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do místa odvrtávání otvoru. Z tohoto důvodu by bylo t eba vytvo ení nové, v tší 
základní desky. Dále by bylo vhodné usazení celé odvrtávací frézky na lineární pohon, 
ovládaný krokovým motorem, který by umožnil úplné vyjetí frézky z pozice od 

ohybového p ípravku, čímž bude pln  zp ístupn n prostor okolí vrtaného otvoru pro 
snímající kamery v jednotlivých krocích odvrtávání otvoru. 

 V rámci diplomové práce prob hla úvodní jednání s firmou MCAE o možnostech 
realizace experimentálního m ení na současném konstrukčním uspo ádání 
experimentálního za ízení s využitím optického systému ARAMIS pro m ení 
a vyhodnocení uvoln ných deformací na povrchu vzorku p i odvrtávání otvoru 

pomocí metody DIC. Spolupráce na výše uvedeném experimentu byla v rámci práce 
dohodnuta a bude pokračovat jednáním o konkrétních požadavcích z hlediska pot eb 
optického systému a samotné realizace experimentu. 

 Je možno provést jisté konstrukční úpravy ohybového p ípravku. Jemné stoupání 
závitu odtlačovacího šroubu sice poskytuje velkou variabilitu v p esnosti nastavení 
hodnoty zát žné síly a z ní vyplývající velikost ohybového nap tí vzorku, ale 

z praktického hlediska je zat žování pomocí jemného stoupání závitu pom rn  
zdlouhavé a p esnost, která je zde umožn na, není pln  využita. Po praktické zkoušce 
ohybového p ípravku bylo zjišt no, že k dosažení dostatečné p esnosti v nastavení 
hodnoty zát žné síly by postačil závit s v tším stoupáním. Nabízí se tedy možná 
výroba nového odtlačovacího šroubu s v tším jmenovitým prům rem a v tším 
stoupáním závitu, se kterým souvisí také p evrtání a vytvo ení nového závitu v t le 
ohybového p ípravku.  Vodící tyče, využité pro vedení ohybového t la, bylo možno 
navrhnout s v tším prům rem. V tší prům r tyčí souvisí s jejich v tší tuhostí, která by 
mohla usnadnit montáž za ízení s ohledem na nep esnosti výroby, se kterými byly 
jednotlivé díly dodány. Výše navržené konstrukční zm ny však neovlivňují samotnou 
funkčnost experimentálního za ízení a jejich realizace tedy není nutn  vyžadována ke 
správné funkčnosti za ízení. 

 

Na základ  výše uvedeného záv ru a zhodnocení lze vzhledem k zadání práce 
konstatovat, že všechny cíle záv rečné práce byly spln ny.  
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12 Seznam použitých zkratek a symbolů 

Seznam použitých zkratek 

Zkratka Význam          

ASTM  American Society for Testing and Materials 

CCD  Charged – coupled device  

DIC  Digital Image Correlation 

ESPI  Electronic Speckle Pattern Interferometry 

MKP  Metoda konečných prvků 

MSD  Mezní stav deformace 

MSP  Mezní stav pružnosti 
VVÚ  Výsledné vnit ní účinky 

Seznam použitých symbolů 

Symbol  Jednotka Význam        

a  [mm]  Vzdálenost mezi krajními a vnit ními podporami 
aij, bij  [ - ]  Kalibrační koeficienty (str. 24) 

b  [mm]  Tloušťka vzorku 

c  [mm]  Rozteč zát žných sil 
D  [mm]  Prům r vrtaného otvoru (válcové frézy/vrtáku) 
d  [mm]  Jmenovitý prům r závitu 

d0  [mm]  Prům r odtlačovací plochy odtlačovacího šroubu 

d2  [mm]  St ední prům r závitu 

d3  [mm]  Prům r jádra šroubu  

Evz  [MPa]  Modul pružnosti v tahu vzorku pro pevnostní výpočet 
FA  [N]  Vazebná síla 

FB  [N]  Vazebná síla 

FAX  [N]  Axiální síla na odtlačovacím šroubu 

FZ  [N]  Zat žná síla 

f  [ - ]  Součinitel t ení 
g  [m/s

2
]  Gravitační zrychlení 

h  [mm]  Výška vzorku 

i  [-]  Počet stupňů volnosti soustavy 

Jy  [mm
4
]  Kvadratický moment p íčného prů ezu vzorku 

kd  [-]  Součinitel bezpečnosti vůči MSD 

kk  [-]  Součinitel bezpečnosti vůči MSP 

L  [mm]  Rozteč vn jších podpor 
L‘  [mm]  Charakteristický rozm r p íčného prů ezu vzorku 

Mo  [Nm]  Ohybový moment 
MZA  [Nm]  Ohybový moment kolem osy Z k bodu A 

MZV  [Nm]  Kroutící moment pot ebný pro zvedání b emene 

N  [N]  Normálová síla 

nz  [mm]  Počet závitů matice 
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Symbol  Jednotka Význam        

p, q, t  [ - ]  Složky uvoln ných deformací 
pD  [MPa]  Dovolený tlak v závitech 

ps  [MPa]  Skutečná hodnota tlaku v závitech 

P  [mm]  Rozteč závitu (str. 45, 46) 

P, Q, T  [ - ]  Složky nap tí určené na základ  složek uvoln ných deformací 
Re  [MPa]  Mez kluzu 

Revz  [MPa]  Mez kluzu vzorku 

Rm  [MPa]  Mez pevnosti      š   [MPa]  Mez kluzu odtlačovacího šroubu 

r  [mm]  Polom r zak ivení st ednice vzorku 

Si  [-]  Podmnožiny systému podstatných veličin 

T  [N]  Posouvající síla 

ux, uy, uz [mm]  Neznámé uzlové posuvy prvků konečno-prvkové sít  

Wo  [mm
3
]  Modul p íčného prů ezu v ohybu 

w  [mm]  Průhyb st ednice vzorku 

xI, xII, xIII [mm]  x-sou adnice bodu st ednice p i určování VVÚ 

Z  [mm]  Okamžitá hloubka odvrtávaného otvoru 

z  [mm]  Konečná hloubka odvrtávaného otvoru    [°]  Úhel profilu závitu 

εel  [-]  Elastické p etvo ení 
ε1, ε2  [-]  Hlavní p etvo ení 
εs  [-]  Skutečné p etvo ení m ené pomocí tenzometru 

  [-]  Počet deformačních parametrů soustavy 

  [-]  Poissonův pom r 
  [-]  Počet neznámých parametrů soustavy (str. 43)      [-]  Poissonův pom r materiálu vzorku 

  [-]  Počet použitelných podmínek statické rovnováhy 

ξi  [-]  Stupn  volnosti odebrané vazbami 
r  [kg/m

3
] Hustota 

σN  [MPa]  Normálové nap tí  
σo  [MPa]  Ohybové nap tí 
σRED  [MPa]  Redukované nap tí 
σRS

  [MPa]  Celková hodnota zbytkových nap tí v daném bod  materiálu 

σs, 1  [MPa]  Hlavní ohybové nap tí vzorku 

σI
  [MPa]  Zbytková nap tí I. druhu 

σII
  [MPa]  Zbytková nap tí II. druhu 

σIII
  [MPa]  Zbytková nap tí III. druhu 

σ(Z)  [MPa]  Nap tí v libovolné hloubce pod povrchem    [MPa]  Smykové nap tí 
φ  [-]  Úhel orientace skutečného p etvo ení 
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