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ABSTRAKT 

Pasivní bezpečnost automobilu je pojem velmi známý, avšak tento pojem lze dále kategorizovat 

na různá témata pasivní bezpečnosti automobilu, bezpečnost zádržných systémů, bezpečnostních 

asistentů (ABS, ESP, ASR, atd.). Jedním z těchto témat je i pasivní bezpečnost palivového 

systému automobilu. Zde musí být zajištěna bezpečnost a těsnost systému i za nestandartních 

podmínek, jako je náraz automobilu do pevné překážky apod. V oblasti bezpečnosti vozidel se tato 

problematika často nezmiňuje, resp. je chápána jako standart. Ovšem za zdánlivě jednoduchými 

řešeními, které bezpečné chování palivového systému zajišťují, je mnoho zajímavých technických 

opatření a zařízení, často i patentovaných. Ve většině případů je vývoj těchto technických řešení 

podpořen výpočtovým modelováním a to v různých fázích samotného vývoje.  

Disertační práce se zabývá působením rázového zatížení na plastové komponenty palivového 

systému, konkrétně se jedná o palivový čerpadlový modul (FSM), který je zamontován uvnitř 

palivové nádrže. Zde je z hlediska pasivní bezpečnosti nejdůležitější částí celého čerpadlového 

modulu příruba. Tento dílec uzavírá celou sestavu FSM na vnější straně palivové nádrže. Práce se 

soustřeďuje na konečně-prvkové simulace kompletní, či částečné sestavy FSM během rázového 

zatížení. Hlavním zaměřením této práce jsou výpočtové materiálové modely, které zohledňují 

důležité aspekty mechanického chování polymerních materiálů během rázového zatížení. Je zde 

uvedeno široké množství experimentů, ať už vlastních, či standardizovaných, pomocí kterých se 

jednak stanovují materiálové charakteristiky, či verifikace numerických analýz s fyzickými 

experimenty. Pro numerické simulace byl použit převážně explicitní řešič LS-DYNA. 

Celkové výsledky práce přinášejí nové kvantifikované výsledky chování polymerního materiálu 

TSCP nejen pro rázové zatížení. Praktická část práce určuje metodiku výpočtu rázového zatížení 

pro produkt FSM. Tato metodika je přímo použitelná při samotném vývoji nového produktu. 

Během práce bylo vyvinuto a testováno několik výpočtových materiálových modelů. Nejlepší 

výsledky v době vypracování této práce vykazuje použití materiálového modelu *MAT_24 

v kombinaci s *MAT_ADD_EROSION. Limity pro porušení v tomto modelu byly stanoveny 

empiricky vlastní metodikou. V dalších navazujících pracích by měla být věnována pozornost 

materiálovému modelu *MAT_SAMP-1, který byl částečně řešen i v této disertační práci.  

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Pasivní bezpečnost, Rázové zatížení, numerický model materiálu, model poškození, model 

porušení, SAMP-1, Palivový čerpadlový modul  
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ABSTRACT 

Passive safety is a well-known term. This term can be further categorized into different topics 

of the car passive safety, restraint systems, safety assistants (ABS, ESP, ASR, etc.). One of these 

topics is passive safety of the fuel system. Safety and tightness of the fuel system must be 

guaranteed even under non-standard conditions, for example a collision against a fixed obstacle. 

This issue is not often mentioned in the field of car safety. It is considered a standard. Passive 

safety of the fuel system is often ensured using various interesting technical solutions and devices, 

usually patented ones. The development of these solutions is supported by numerical simulations 

in different stages of development process. 

The doctoral thesis deals with impact loading of the plastic components of the fuel system, in 

particular Fuel Supply Module (FSM), which is mounted inside the fuel tank. The flange is the 

most important part of the fuel supply module from the car safety point of view. The flange closes 

FSM on the external side of the fuel tank. The thesis focuses on the finite element analysis of the 

complete or partial FSM, and the flange itself during impact loading. The main objective of this 

thesis are numerical material models, taking into account important aspects of the mechanical 

behavior of polymer materials during impact loading. There are a lot of ad hoc invented or 

standardized experiments described in this thesis. These experiments are used for estimation of the 

material parameters or comparison of numerical analysis vs real conditions, or tests. The solver 

LS-DYNA was mainly used for numerical simulations. 

The final results of this thesis brings new quantified knowledge about behavior of the Typical 

Semi-Crystal Polymer (TSCP), not only for impact loading. The practical part of this thesis defines 

new methodology for the numerical simulation approach of impact loading for FSM. This 

methodology is directly usable for new product development. A lot of numerical material models 

were developed and tested. The best results were achieved using numerical material model 

*MAT_24 with combination of *MAT_ADD_EROSION card. The limits and parameters for this 

numerical material model was estimated empirically during conducting experiments. The 

numerical material model SAMP-1 was partly solved in this doctoral thesis, but more detail study 

will be given in future works. 

 

 

Keywords 

Passive Safety, Impact loading, Impact crash, Numerical material model, Failure model, Damage 

model, SAMP-1, Fuel Supply Module 
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1  ÚVOD 

Požadavky na výrobky v oblasti strojírenství, elektrotechniky a vlastně napříč celým spektrem 

průmyslu se neustále strmě zvyšují. Proti tomuto trendu jde ovšem zákaznický požadavek na nižší 

cenu za produkt apod. Každá součást, která prochází určitým vývojovým procesem, by měla být 

tedy optimalizována z více hledisek, jako jsou například funkčnost, požadovaná životnost, 

vyrobitelnost a především i přijatelná cena pro zákazníka. V této ceně musí byt ovšem zahrnuty 

veškeré vývojové náklady a také patřičný očekávaný zisk. I tyto aspekty nutí výrobce se v průběhu 

vývoje rozhlížet po levnějších, efektivnějších materiálech, ale stále dostatečně splňujících 

technické nároky na něj kladené. Odvětví průmyslu, kde výběr materiálu je jedním z klíčových 

procesů vývoje, je automobilový průmysl. Zde hraje hmotnostní a finanční úspora na materiálu 

velkou úlohu. To je dáno velkoobjemovou sériovou výrobou, kde je potřeba najít co nejvíce úspor 

na každém díle. Velmi využívanou strategií v posledních desetiletích je u výrobců automobilů a 

jejich dodavatelů široké využití plastových komponent. V automobilu najdeme výrobky a dílce 

z plastů téměř na každém místě. Jedná se buďto o využití plastů, které plní také částečně 

vzhledový efekt v interiéru automobilu, např. přístrojová deska, volant, obložení dveří apod. Z 

technického pohledu zde ale nalezneme především mnoho komponent, které zajišťují přímo danou 

technickou funkci. Ve většině případů tvoří plastový díl hlavní stavební prvek, nosnou část dané 

sestavy. K tomuto dílu jsou dále montovány další součásti. Vzniká tak funkční celek jako např. 

regulátor tlaku, měřič nasávaného množství vzduchu, plastové vedení vzduchu k motoru, chladič, 

dílce palivového čerpadla atd. Tyto jednotlivé funkční prvky jsou tedy nezbytnou součástí samotné 

techniky automobilu. Podíl plastů (polymerů) v materiálním složení automobilu je cca 18-20%. 

Když uvážíme, že ocel a železné kovy tvoří cca 65% všech materiálů v automobilu, je zřejmé, že 

polymerní materiály v automobilovém průmyslu tvoří nemalou část všech materiálů použitých 

při výrobě automobilu Obr. 1. 

 

 
 

Obr. 1 Příklad materiálového složení vozidla Škoda Octavia 1,9 TDi [35] 

 

Často bývá zaměňován název polymer a plast. Abychom správně používali tyto termíny, je 

potřeba si tyto termíny vysvětlit [29]. Polymer je synteticky připravovaná makromolekulární látka 

vznikající polyreakcí. Při této reakci přechází nízkomolekulární sloučenina monomér ve 
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vysokomolekulární látku polymer. Plastem nazýváme polymer ve formě, kterou můžeme dál 

technologicky zpracovat, např. granule, apod. Pro další použití v textu bude dostatečné následující 

vysvětlení; polymer - chemická látka, plast – technický materiál.  

V této práci se autor zabývá mechanickými vlastnostmi plastů, převážně polykrystalických 

polymerů, mezi něž patří i náš řešený materiál TSCP (*Typical Semi-Crystal Polymer), v praxi se 

jedná o typy materiálu jako Polyamidy, PolyOxyMethyleny apod. Tento typ polymerního 

materiálu tvoří v současné době podstatnou část z celkového materiálního podílu polymerů na 

výrobě automobilu. Tyto plasty se vyznačují velice výraznou změnou mechanických vlastností 

v závislosti na změně provozních podmínek (teplotní závislost, závislost na rychlosti zatěžování), 

citlivost na vstřikovací podmínky, kvalita vstřikovaných dílců atd. Dodavatel polymeru, resp. 

dodavatel granulátu poskytuje určitá materiálová data ve formě materiálových listů apod. Při 

konkrétním vývoji komponent jsou tyto informace pouze začátkem dlouhé cesty ve zjišťování 

správných materiálových charakteristik, použitelných vždy pro danou aplikaci. U plastových dílců 

je například výrazný rozdíl v mechanickém chování při použití polymeru za různých teplot. 

Významný vliv má v některých případech i velmi malá změna provozní teploty (20ºC,50ºC,-30ºC). 

Obecně můžeme říci, že chceme-li co nejpřesněji stanovit chování určité komponenty za 

definovaných provozních podmínek, měli bychom vycházet z adekvátních materiálových dat pro 

správné ohodnocení bezpečnosti a životnosti dané součásti. 

Tato práce se zabývá především napěťovou, deformační a spolehlivostní analýzou komponenty 

palivového systému s uvažováním vlivu rychlosti zatěžování. Za tímto účelem je zapotřebí znát 

závislost mechanických materiálových parametrů na rychlosti zatěžování, kterou je nutné určit 

experimentálně. Jejich stanovení je rovněž součástí doktorské práce. Pro naše účely se zaměříme 

na materiál TSCP jehož výskyt je v automobilovém průmyslu nejčastější. TSCP se především 

uplatňuje v oblasti palivových systémů, kde jsou nejpřísnější požadavky na životnost a bezpečnost 

jeho jednotlivých komponent. Zatížení zde můžeme rozlišovat jako mechanické, korozní a 

chemické.  

Tato práce vznikla ve spolupráci s firmou Robert BOSCH s.r.o. České Budějovice (RBCB); 

největší výrobce dílů pro automobilové palivové systémy v Jihočeském kraji v České republice. 

Tento dodavatel se zabývá mimo jiné i vývojem a produkcí tzv. palivových čerpadlových modulů. 

Palivový čerpadlový modul je složený z několika částí, kde většina z nich je vyrobena z materiálů 

jako TSCP apod. Více informací o konkrétním produktu FSM a charakteristických rysech 

materiálů je uvedeno v samotné práci. Vybrané grafy související s duševním vlastnictvím firmy 

RBCB jsou v této práci ponechány bez hodnot na svislé ose. 

 

*TSCP (Typical Semi-Crystal Polymer)- zkrácený název pro řešený materiál v této práci. Název 

materiálu je zobecněn z důvodu zachování duševního vlastnictví firmy Robert Bosch s.r.o. – České 

Budějovice  

 

 

 

 



VUT Brno, FSI 

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky  Formulace problému a cíle disertační práce 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

- 10 - 

 

2  POPIS PROBLÉMOVÉ SITUACE 

 Jednou za základních jednotek hnacího ústrojí automobilu je palivová soustava. Palivovou 

soustavu můžeme rozdělit na nízkotlakou a vysokotlakovou část (naftové motory) a stejnotlakou 

soustavu (benzínové motory). Každá z těchto částí obsahuje mnoho dílců, které zajišťují jako celek 

funkčnost soustavy. V palivové soustavě je médiem benzín, nafta, LPG, CNG atd., obecně 

můžeme tedy konstatovat výbušné a velice hořlavé látky. Během životního cyklu automobilu 

dochází k opotřebení jednotlivých součástí v palivovém systému. Pokud je opotřebení nadměrné 

může dojít k závadě v palivové soustavě. Následkem je např. nečekané zastavení vozidla, 

neovladatelnost vozidla, nebo v krajním případě netěsnost palivového systému, následný výbuch a 

tím i možné ztráty na lidských životech (výbuch automobilu při nehodě apod.). Díky těmto 

aspektům je konstrukci a vývoji všech součástí palivového systému věnováno mnoho času a 

finančních prostředků. V našem případě se zaměříme pouze na montážní celek palivový 

čerpadlový modul a palivová nádrž. Tento konstrukční uzel může být při nestandartních situacích 

(náraz, nehoda) vystaven vysokému rázovému namáhání. Úkolem vývoje a konstrukce těchto 

prvků je jejich absolutní těsnost a bezpečnost za jakýchkoliv podmínek. 

 

2.1 FORMULACE PROBLÉMU 

Problém přichází z adekvátního požadavku průmyslové praxe v automobilovém průmyslu. 

Týká se zvýšení bezpečnosti plastových komponent palivového systému při rázovém namáhání, 

které je zde vyvozeno při nestandardních situacích, jako náraz automobilu do pevné překážky 

apod. V takových případech musí plastové díly odolávat zcela odlišným zatěžujícím stavům, než 

jsou uvažovány při konstrukci na běžný životní cyklus výrobku. Prostředkem pro zvýšení 

bezpečnosti je zejména tvorba přesnějšího výpočtového modelu, který lépe odpovídá skutečným 

zatěžovacím podmínkám i vlastnostem použitého materiálu. Pro efektivnější konstrukci s úsporou 

materiálu, montážních procesů apod. je nutné používat co nejvíce sofistikovaný numerický model. 

Platí to např. pro výpočtový model materiálu, zatížení či okrajových podmínek apod. Jedině tak 

můžeme vyvíjet produkty, které jsou dostatečně robustní, bezpečné a jsou vyrobeny s maximální 

úsporou prostředků. 

 

2.2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cíle práce jsou formulovány následovně: 

a) popsání současného stavu znalostí v oblasti rázového namáhání polymerních materiálů a 

možnostech výpočtového modelování těchto stavů 

b) tvorba adekvátního výpočtového modelu pro stanovení napjatosti a deformace tělesa 

z polymerního materiálu a s uvážením rychlosti zatěžování. 

c) stanovení potřebných mechanických charakteristik použitého materiálu, ve vztahu 

k rázovému namáhání polymerních materiálů 

d) přehled možností, jak predikovat porušení materiálu ve výpočtové analýze při rázovém 

zatížení
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2.3 METODIKA ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

 Výše formulovaný problém v sobě zahrnuje nutnost použití výpočtových numerických analýz. 

Díky složitosti problému, jeho geometrii a obsáhlosti nelze daný problém řešit analyticky. Pro 

popis jednotlivých aspektů včetně vlivu rychlosti zatěžování na mechanické vlastnosti materiálů 

jsou nutné i odpovídající experimenty. Pro teoretické řešení problému jsou použity výpočtové 

analýzy, založené na metodě konečných prvků (MKP). Jmenovitě explicitní variantě MKP, jelikož 

se jedná o nestacionární úlohu mechaniky. Potřebné materiálové charakteristiky a verifikace 

výsledků výpočtových analýz jsou provedeny experimentálně.  Výsledné řešení je tedy složeno z 

kombinace výpočtové a experimentální mechaniky těles. Pro řešení numerických analýz je použit 

software LS-DYNA, který byl převážně vyvinut pro výpočtové modelování velmi rychlého 

zatěžování. V experimentální praxi jsou použita zařízení pro tahové zkoušky materiálů, saňové 

testovací stolice, vlastní experimentální zařízení pro zkoušení odolnosti přírub při rázovém 

zatížení a další. 

3  REŠERŠNÍ STUDIE 

Cílem rešeršní studie bylo zejména popsání současného stavu poznání v oblasti chování plastů 

při rázovém namáhání, společně s možnostmi výpočtového modelování porušení polymerních 

materiálů. V této kapitole jsou popsány vybrané vědecké práce, které byly v rámci rešeršní 

činnosti přečteny a posouzeny. Úplný seznam včetně odkazů je uveden na konci disertační práce 

v kapitole Použitá literatura. 

 

3.1 PRÁCE ZAMĚŘENÉ NA VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ 

POLYMERŮ A JEJICH MATERIÁLOVÉ MODELY 

 

Characterization of Polyolefins for Design Under Impact: from True Stress/ Local Strain 

Measurements to the F.E. Simulation with LS-Dyna 

 Mat. SAMP-1 [2] 

 

M. Nutini, M. Vitali 

7. LS-DYNA Anwenderforum, Bamberg 2008 

 

Práce je zaměřena na problematiku získávání experimentálních dat pro vytváření výpočtového 

materiálového modelu SAMP-1 pro software LS-DYNA s využitím optického měření deformací. 

Materiálový výpočtový model je v materiálové knihovně LS-DYNA vytvořen pod klíčovým 

slovem *MAT_187. Tento materiálový model je vhodný pro popis polymerních materiálů. Je zde 

zohledněna triaxialita napětí, způsob namáhání a je možné zde používat i model porušení 

materiálu. Autoři zde popisují zkoušky a jejich výstupy, které je nutno udělat pro vytvoření 

patřičného materiálového modelu. 

 

 Práce popisuje jednotlivé nutné zkoušky pro kompletní výpočtový model materiálu 
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 Implementace uživatelské sub-routine SAMP-1 jako materiálový model v knihovně 

materiálů LS-DYNA 

 Experimentální ověření na polymerních materiálech s vlákny a bez vláken 

 Popis algoritmu využívající tzv. ,,damage function,, 

 

 
 

 
 

Obr. 2  a) Optické měření - tahová zkouška, b) Experiment – protlačení desky [2] 

 

Hodnocení: Tato práce je úzce spojena s řešenou problematiku. Práce vznikla ve spolupráci 

s prof. Kollingem, který je specialistou v oblasti polymerních materiálů a především jejich 

rázového zatěžování. I díky jeho přispění se stal výpočtový materiálový model SAMP-1 jedním ze 

speciálních materiálových modelů, který software LS-DYNA nabízí. Čtenář dostává díky této 

práci dostatečnou informaci o metodice vytvoření tohoto modelu a jeho principech. Chybí zde 

ovšem případná praktická ukázka již takto vytvořeného materiálového modelu přímo ve 

zdrojovém kódu pro software LS-DYNA. 
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A Constitutive Model for Plastics 

 with Piecewise Linear Yield Surface and Damage [3] 

  

M. Vogler1, S. Kolling2, A. Haufe3 

6. LS-DYNA Anwenderforum, Frankenthal 2007 

 

Článek se zabývá teorií a aplikací jednotlivých konstitutivních modelů v konkrétních 

materiálových výpočtových modelech v programu LS DYNA. V teorii je detailně vyložen 

Drucker-Pragerův popis meze pevnosti, včetně analytických vztahů, které se nadále uplatňují 

v používaných materiálových modelech, např. PLYS. Je zde ukázána i možnost použití 

experimentálních křivek z jedno-osové, dvou-osové tahové zkoušky a ze zkoušky ve smyku, pro 

definici zpevňující části materiálové křivky. Důležitý parametr, který se zde zdůrazňuje pro 

polymerní materiály, je závislost    na rychlosti přetvoření (strain rate dependence). 

V závěrečné části příspěvku autoři popisují výpočtový materiálový model PLYS, který respektuje 

i určitou formulaci porušení materiálu. V popsaném přístupu používají parametr porušení, který je 

funkcí přírůstku plastického přetvoření.   

 

 Článek ukazuje na souvislosti mezi mechanickými vlastnostmi polymerních 

materiálů a odpovídajícími konstitutivními vztahy  

 Popisuje tvorbu výpočtového materiálového modelu PLYS 

 Možnost modelování porušení pomocí parametru porušení, který je závislý pouze na 

přírůstku plastického přetvoření 

 

Hodnocení: Článek úzce navazuje na problematiku výpočtových materiálových modelů 

v programu LS-DYNA. Tato publikace je vhodná pro vysvětlení souvislostí mezi konstitutivními 

vztahy, které jsou využity ve výpočtových materiálových modelech v databázi materiálů LS-

DYNA. 

 

  

Obr. 3  Mechanismus porušení v závislosti na plastickém přetvoření [3] 
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High strain rate mechanical behavior of polyuria [4] 

  

C.M. Roland*, J.N. Twigg, Y. Vu, P.H. Mott 

Chemistry Division, U.S. Naval Research Laboratory, Washington, DC 20378, United States 

2006 

Publikovaná práce se zabývá vysokorychlostním experimentálním zkoušením materiálových 

vlastností elastomerů. V práci se vychází ze známého Split Hopkins bar testu, který byl původně 

vyvinut pro zkoušení ocelových materiálů za vysokých změn deformace v tlakové oblasti. Při 

tomto testu dostáváme rychlosti přetvoření okolo 4
_

10 s-1. Někdy se ovšem používá elastomer 

v konstrukčních uzlech zařízení tak, že je namáhán především tahovou napjatostí. Obecně tyto 

materiály vydrží také daleko větší zatížení na tlak než na tah, pokud nebudeme uvažovat problémy 

stability konstrukcí. Předmětem této práce tedy bylo navrhnout testovací zařízení pro vysoké 

rychlosti přetvoření v tahové oblasti, a odzkoušet jeho funkčnost a uplatnění v oblasti zkoušení 

mechanických tahových vlastností pro elastomery.  

 

Hodnocení: V práci je popsáno zařízení pro zkoušení materiálů typu elastomer. Zařízení bylo 

vyvinuto pro zkoušení tahových mechanických vlastností. Přínos tohoto článku je především 

v tom, že popisuje i aspekty a problémy, na které je potřeba si dát při měření pozor a zvážit tak i 

jejich vliv na výsledky. Vlastní metodika experimentu je zde dostatečně detailně popsána. 

 

Výpočtové modelování tvárného porušování kovů v simulaci technologických procesů [5] 

  

Ing. Jan Bořkovec, Doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. 

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 2842/2006/G1 

 

Tato závěrečná zpráva z projektu se zabývá explicitním přístupem MKP v souvislosti 

s možnostmi modelování tvárného porušení kovů. V práci je detailně rozpracován explicitní 

algoritmus, výhody a nevýhody této formulace a dále pak také oprávněnost použití. Součástí práce, 

jak je již zmíněno výše, bylo také vysvětlení a následné praktické použití výpočtových modelů 

porušení materiálu. Autoři se zde zmiňují např. o modelech porušení: na základě redukovaného 

přetvoření, Crach-FEM, EWK, Johson Cook, Gurson, Xue-Wierzbicki atd. 

 

 Vhodnost použití explicitního algoritmu MKP 

 Výpočtové modely porušení implementované v explicitních programech MKP 

 Možnosti výpočtového modelování šíření trhliny 

 

Hodnocení: Práci lze považovat za velmi přínosnou v oblasti numerického modelování 

a použití explicitních programů MKP. I když se jedná o výpočtové materiálové modely, které jsou 

použity pro ocelové materiály, lze tyto modely použít po určitých úpravách i pro jiné materiály 

např. polymery. 
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3.2 PRÁCE ZAMĚŘENÉ NA MATERIÁLOVÉ MODELY PORUŠENÍ 

Development of Material Model for Crack Propagation of Casted Aluminum [6] 

  

Hiroki Yamasaki, Ritsu Nishimura 

Toyota technical development corporation, Japan 2007 

Práce se zabývá vývojem numerického modelu pro numerické simulace porušení materiálu ve 

vztažnosti k propagaci šíření trhliny. Autor zde popisuje metodu predikce lokálních deformací a 

napětí v trhlině závislých na čase zpevnění během lití materiálu (lítí Alu). V práci je také 

publikován přístup pro stanovení numerického modelu predikce šíření trhliny pro bi-axiální 

zatížení. Experiment a numerická simulace byla provedena pro tzv. T-section test a Hat-section 

test. Pro numerické modelování šíření trhliny byl použit jako základ Wilkinsonův model porušení 

s funkcí porušení nabývající hodnot: D <0;1>. 

 

 
 

  

Obr. 4 Algoritmus pro vyhodnocení funkce porušení, grafické srovnání [6]  

 

Hodnocení: Práce je velmi rozsáhlá. Studie je podložena jednak experimenty základního 

výzkumu (tzn. zkoušky na základních tvarech těles), tak i testy na tvarově složitých dílcích z litého 

hliníku. Metoda numerické predikce šíření trhliny v sobě zahrnuje i změnu triaxility napětí během 

zatěžování, což lze považovat za velmi pokročilý model. Z porovnání představených experimentů 

a numerických simulací lze soudit, že materiálový model porušení - šíření trhliny vykazuje velmi 

spolehlivé výsledky. 
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Development of a High Strain-Rate Dependent Vehicle Model [7] 

  

Michael Dietenberger, Murat Buyuk, Cing –Dao (Steve) Kan 

University of Stuttgart, Stuttgart 2005 – Bamberg 

FHAWA/NHTSA Natical Crash Analysis Center, The George Washington University,,USA 

 

Práce se zabývá porovnáním různých materiálových modelů pro kompletní numerický model 

osobního automobilu pro účely nárazových (crash) analýz. Autoři poukazují na důležitost použití 

materiálového numerického modelu s rychlostní závislostí deformace. Absence těchto dat a použití 

standartních materiálových křivek způsobuje zásadní změnu deformačního chování kompletního 

numerického modelu automobilu. Numerický materiálový model s rychlostní závislostí deformace 

způsobuje zvýšenou tuhost nosníků, která koresponduje s reálným chováním automobilu při 

nárazové zkoušce. 

 

Obr. 5 Různé materiálové numerické modely s rychlostní závislostí deformace [7] 

 

Hodnocení: Práce dává ucelený přehled použití odlišných přístupů, jak zahrnout do 

numerického modelu materiálu i rychlostní závislost. Je možné vybrat si tedy pouze takový 

přístup, pro který máme dostatek experimentálních dat. V závěru práce je přehledně publikován 

význam použití rychlostní závislosti deformace (strain rate effect) v numerickém modelu 

materiálu. 
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SAMP-1: A Semi-Analytical Model for the Simulation of Polymers [1] 

 

S. Kolling, A Haufe, M. Feucht, P.A. Du Bois 

 

DaimlerChrysler AG Sindelfingen, DYNAmore GmbH Stuttgart, Consulting Engineer 

Ofenbach, Germany, publicated 4. LS-DYNA Conference, Bamberg 2005 

 

Jedná se o velice rozsáhlou práci, která se zabývá vývojem, v té době nového výpočtového 

materiálového modelu SAMP-1. Název lze přeložit jako částečně analytický materiálový model 

polymerních materiálů. V tomto materiálovém modelu je plně zohledněna jednak rychlost zatížení 

(strain rate), triaxilita (stav napjatosti), typ namáhání (,,lode,, faktor). V rozšířené verzi modelu lze 

použít v konečně-prvkových analýzách také model porušení s akumulací poškození. Jedná se o 

typický přírůstkový algoritmus. Je zde vyhodnocována funkce porušení D. Ta může nabývat 

hodnot <0;1>. Pokud přírůstek plastického přetvoření, který je počítán v každém výpočtovém 

kroku dosáhne takové hodnoty, že způsobí akumulaci poškození, je tento výsledek zapsán jako 

nárůst funkce D. V případě, že funkce D dosáhne hodnoty D=1, je konečný prvek (element) 

odebrán z výpočtu. Tímto způsobem je odebrána určitá tuhost modelu v místě, kde již materiál 

ztratil svou únosnost pro zatížení. Jedná se tedy o vznik trhliny, která se dále šíří pomocí odebírání 

dalších elementů z výpočtu obdobným způsobem. 

 

  

Obr. 6 Formulace SAMP-1 pro různé materiály PVC (PolyVinylChlorid) a PS (Polystyren) [1] 

 

V příspěvku jsou detailně zmíněny matematické základy modelu SAMP-1. Pro stanovení 

materiálových konstant tohoto modelu je potřeba provést určité experimenty. Jedná se především o 

Statické/Dynamické tahové zkoušky, Statické/Dynamické tlakové zkoušky a Statické/Dynamické 

zkoušky ve smyku. Při provedení těchto zkoušek získáváme dostatečnou informaci o ploše 

plasticity zkoušeného materiálu za použití výpočtového modelu SAMP-1. Dále je vhodné provést 

validační experimenty na zkušebních stavech, které zatěžují testovací vzorek kombinovaným 

namáháním (tříbodový ohyb apod.) 

 

Hodnocení: Pro doktorskou práci bylo nutné z tohoto příspěvku zpracovat matematické formulace 

modelu. Základ výpočtové materiálového modelu SAMP-1, bude použit dále v této práci, při 

vývoji materiálového modelu vhodného pro polymerní materiál TSCP s porušením, tak aby byl 

použitelný pro různé zatěžující stavy. 
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Validation and Material Modeling of Polymers by Employing MAT_SAMP-1 [8] 

 

Kunio Takoshi, Kazukuni Niwa 

 

TERRABYTE Co., Ltd,3-21-4, Yushina, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0034, Japan 

 

Příspěvěk byl publikován na Mezinárodní konferenci LS-DYNA v roce 2012 v Dearbornu. 

Autoři navazují na předchozí práce profesora Du Boise. Jak název napovídá, jedná se především o 

článek, který se zabývá experimentální částí problému modelu SAMP-1. Jde především o 

stanovení Poissonova poměru v plastické oblasti (Plastic Poisson´s Ratio). Dále také porovnání 

SAMP-1 s přístupem multi-lineární plochy plasticity (MLYS- Multi-Linear Yield Surface), 

Poslední částí je určení parametrů porušení. U materiálového modelu vyvinutého prof. S. 

Kollingem je charakteristickým prvkem kvadratická báze plochy plasticity jako funkce tlaku (1).  
 

 0),,( 2

210

2

,  pAAApf vmpeqvm   , (1) 

       

kde 
vm  je napětí von Misses, peq ,  ekvivalentní plastické přetvoření, 

210 ,, AAA jsou tři nezávislé 

konstanty, stanovené ze zkoušek (tah, tlak, smyk). Další charakteristikou je možnost realizace tzv. 

ne-izochorické plasticity s ne-asociativním zákonem tečení. Matematická formulace pro plastický 

potenciál má následující charakter, rov. (2) 
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kde p  je Poissonovů poměr v plastické oblasti. Ten je definován jako inkrementální plastické 

přetvoření zpypxp ,,, ,,


 , není tedy konstantní, ale proměnná a to funkce ekvivalentního 

plastického přetvoření, v rovnice vyjádřené následovně (3). 
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Dále byla pro další práci použita kapitola o modelu porušení, jako o rozšíření modelu SAMP-1. 

Analýza Poissonova poměru v plastické oblasti byla provedena metodou DICM (Digital Image 

Correlation Method), tímto byla získána křivka XY závislosti, v podobě LCID-P (Plastic Poisson´s 

ratio-equivalent plastic strain). Všechny experimenty byly prováděny dle JIS (Japanese Industrial 

Standards). Jelikož z experimentálních dat je potřeba získat tzv. True Stress-Strain hodnoty, ne 

pouze inženýrské hodnoty, vztahující se k nominálním rozměrům vzorku, bylo nutné definovat, 

popř. modifikovat některé vztahy analytické mechaniky pro zjednodušení procesu získání 

materiálových parametrů. Pro stanovení Poissonova poměru a validaci modelu byla použita tahová 

zkouška s osazeným extenzometrem společně také s DICM. Nejprve byla při samotném iteračním 
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postupu stanovení závislosti p - peq , použita inicializační hypotéze, že 5.0p v celém rozsahu 

plastického přetvoření. V optimalizačním procesu byla tato hypotéza postupně vyvrácena. Tento 

fakt je zřejmý z Obr. 7 

 

Obr. 7 (Vlevo) Porovnání True Stress-Strain, (Vpravo) Porovnání LCID-P v iteračním procesu [8] 

 

Níže na Obr. 8 můžeme vidět schéma experimentu. Pro prvotní přesné měření přetvoření byl 

použit mechanický extensometer. Pro další vyšší hodnoty přetvoření byla použita metoda DICM 

v modifikované podobě. Byly zde sledovány pouze dva body o určité rozteči. Z těchto parametrů 

byl dále počítán Poissonův poměr v plastické oblasti p   a další parametry modelu SAMP-1. 

 

 

 

Obr. 8 Schéma experimentu – tahová zkouška dle JIS K7113-2 a měřené deformační charakteristiky [8], [9] 

 

Hodnocení: Příspěvek zachycuje teoretický analytický základ modelu a dále jej rozšiřuje o 

praktické použití společně s potřebnými experimentálními zkouškami pro stanovení materiálových 

charakteristik. V poslední části příspěvku se autoři věnují validaci vytvořeného modelu na 

zkušebních stavech pro tříbodový ohyb a tahovou zkoušku. 
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Applying Digital Image Correlation Methods to SAMP-1 Characterization [9] 

 

Hubert Lobo, Brian Croop, Dan Roy 

 

DatapointLabs, USA 

Článek přímo detailně popisuje metodiku měření deformací a přetvoření pomocí DICM (Digital 

Image Correlation Method). Jedná se o přímé měření lokálního chování materiálu. Na zkoušeném 

vzorku je vyznačena oblast, která je v průběhu zatěžování sledována obrazovým zařízením. Jsou 

zde sledovány relativní posuny mezi jednotlivými body (fazetkami). Je možné použít 

zjednodušenou verzi této metody, kde jsou sledovány relativní posuny dvou bodů. V plném 

rozlišení tato metoda umožňuje měřit komplexní pole bodů. Omezení je dáno pouze schopností 

snímače, či softwarového zpracování. Tento typ měření deformací, či přetvoření je velice vhodný 

pro velmi tažné materiály, které vykazují výraznou oblast deformačních změn také v oblasti za 

mezí kluzu. Díky tomuto je DICM přímo vhodná pro polymerní materiály, obecně plasty. Ve 

spojení s materiálovým modelem SAMP-1, který je vyvíjen pro LS-DYNA se jedná v současné 

době o nejsofistikovanější způsob jak stanovit např. Poissonův poměr v plastické oblasti, True 

Stress-Strain data z různých zkoušek. Na Obr. 9 je uveden příklad, jak lze využít DICM např. pro 

stanovení závislosti p - eq . 

 

Obr. 9 Porovnání True Stress-Strain křivek pro různé metodiky stanovení [9] 

 

Hodnocení: Příspěvek ukazuje, jak je důležitá správná volba bodů pro DIC a případné závislosti 

pro určitá rozložení měrných bodů v korelační mřížce. Dále ukazuje citlivostní analýzu vhodnosti 

řešení Poissonova poměru v plastické oblasti. V příspěvku jsou uvedeny i další metody, ovšem 

metoda DIC se v porovnání s dalšími metodikami jeví jako optimální řešení z důvodu časové 

náročnosti a dostatečné přesnosti. 

)(2 * 
 ttet

p

eet




2
)1( Du Bois Aprroach 

Classic Aprroach .konstp   



VUT Brno, FSI 

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky  Rešeršní studie 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

- 21 - 

 

On the prediction of Material Failure in LS-DYNA  

A Comparison between GISSMO and DIEM [10] 

 

Filipe Andrade, Markus Feucht, Andre Haufe 

 

DYNAmore GmbH, Stuttgart, Daimler AG, Sindelfingen, Germany     

 

Publikovaný příspěvek se zabývá modely porušení GISSMO (Generalized Incremental Stress-

State dependent Damage Model) a DIEM (Damage Initiation and Evolution Model). Jedná se o 

modely porušení, které jsou v poslední letech vyvíjené pro LS-DYNA. Pro současnou dobu je 

v oblasti pasivní bezpečnosti charakteristické, že je kladen čím dál větší důraz na predikci chování 

struktury za využití numerických simulací. S tím úzce souvisí také predikce porušení materiálu, 

např. při Crash testech apod. Abychom byli schopni precizně a na dané úrovni přesnosti 

predikovat porušení struktury, je nutné v modelu porušení zohlednit několik důležitých aspektů. 

Tyto typické charakteristiky jsou uvedeny i v tomto článku. Jedná se např. o nelinearitu 

zatěžujících stavů, rozdílnost stavu napjatosti a s tím související nekonstantní limit porušení, 

akumulace porušení apod. Pro tyto případy byly právě vyvíjeny modely jako GISSMO a DIEM. 

V podstatě jde o dva totožné modely porušení. Jsou zde ovšem určité odlišnosti, které jsou právě 

popsány v tomto příspěvku. 

 

GISSMO:  

- křivka porušení jako funkce triaxility 

- pro nelineární akumulaci poškození použit – Lode parametr (pro Solid elementy) 

- využití pro tažení plechů (FLD, FLC diagramy) 

- rovnice pro akumulaci poškození: 

 
p

n

f

D
n

D 


  )/11(

)(
 , (4) 

kde D je hodnota poškození,  triaxilita, p inkrementální přírůstek plastického přetvoření, 

)( f  limit přetvoření pro porušení jako funkce triaxility, n exponent poškození 

 

DIEM:   

- možnost definice více parametrů iniciace porušení (tah, tlak, Smyk, kombinace) 

- porušení jako funkce triaxility 

- možnost predikce různých typů mechanismů porušení 
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.
.

  , (5) 

kde D

.

  je parametr akumulace poškození pro tvárný charakter, ),(
.

p
p

D

p

D   přetvoření pro 

porušení je tedy dáno jako závislost triaxility, rychlosti přetvoření (strain rate) a plastickým 

přetvořením přispívajícím k akumulaci poškození až do porušení. 
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V článku je dále zmíněna metodika stanovení materiálových charakteristik pro modely porušení 

GISSMO a DIEM. Jedná se především o různorodost zkušebních tělísek, tak abychom byli 

schopni postihnout různé stavy napjatosti (triaxilita). Pro úplnost si zde některé typy zkoušek 

uvedeme, tak jak jsou formulovány v článku, Obr. 10. 

 

Obr. 10 Typy zkušebních těles a zkoušek pro kalibraci modelů porušení GISSMO a DIEM [10] 

 

Z výše uvedených zkoušek jsme schopni obsáhnout celé pole triaxility, tzn. přes oblast 

tlakového namáhání, smykového až po tahové. Dále je zde uvedena také citlivostní analýza pro 

různou velikost konečného prvku v analýze. V dalším je možné vidět, jak korespondují kalibrační 

modely modelů DIEM a GISSMO s experimentálními daty.  

 

Obr. 11 Porovnání modelů porušení DIEM a GISSMO pro různé stavy napjatosti [10] 

 

Hodnocení: Detailní popis DIEM a GISSMO modelů. Můžeme zde také vidět, jak se chovají 

modely porušení pro různé stavy napjatosti. Tyto modely porušení velmi dobře korespondují s ne-

isochorickou plochou plasticity, princip stanovení je velmi obdobný pro oba řešené modely 

porušení DIEM a GISSMO a je dán přímou závislostí na parametru triaxiality napětí. 
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3.3 SHRNUTÍ REŠERŠNÍ ČÁSTI – SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ 

Během rešeršní části této doktorské práce bylo nastudováno a posouzeno poměrně velké 

množství vědeckých prací z oblasti polymerních materiálů ve spojení s rázovým zatížením a 

komplexním numerickým modelováním. Pro široký rozhled v různorodých problematikách bylo 

nutné vybrat literaturu a zdroje poznání, které optimálním způsobem autorovi ukáží současný stav 

poznání v této problematice. Jednotlivá témata se např. týkala: 

 

- LS-DYNA explicitní řešič MKP 

- dostupné numerické modely materiálů – vhodné pro polymerní materiály 

- numerické modely v LS-DYNA např. SAMP-1, GISSMO, DIEM, *MAT_24 

- experimentální stanovení materiálových charakteristik vhodných pro numerické modely  

  porušení při rázovém zatížení 

- vysokorychlostní numerický model materiálu pro TSCP (vliv triaxility, strain rate, porušení) 

 

V předešlých kapitolách byly uvedeny některé vědecké články, či příspěvky z konferencí, které 

jsou úzce spjaty s řešeným tématem. Úkolem této doktorské práce je tedy především nalezení 

korektního materiálového modelu pro materiál TSCP. Numerický model materiálu by měl v sobě 

zahrnovat důležité vlastnosti řešeného materiálu, které můžou jakýmkoliv způsobem ovlivnit 

mechanické chování systému při vysoko-rychlostním zatížení. Na základě této analýzy lze říci, že 

text bude mít následující rozdělení na jednotlivé části dle řešeného tématu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Schéma rozdělení zpracovaných témat doktorské práce na základě rešeršní činnosti 
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4  KOMPLEXNOST PASIVNÍ BEZPEČNOSTI FSM 

V této kapitole se na téma práce podíváme poněkud z globálnějšího hlediska. Téma doktorské 

práce velice úzce souvisí s pasivní bezpečností automobilu, posléze pasivní bezpečností 

palivového systému. Hlavním úkolem pasivní bezpečnosti palivového systému je jednak doprava 

paliva k agregátu, tak aby nehrozilo nebezpečí zastavení vozidla v nepředvídatelný moment pro 

posádku. Sekundárním úkolem z určitého pohledu často důležitější je absolutní těsnost palivového 

systému za jakékoliv situace, např. i při nestandartní situaci jako je dopravní nehoda, převrácení 

vozidla apod. Tímto se dále dostáváme ke komplexnosti celého problému. Pokud požadujeme 

bezpečný automobil, je potřeba věnovat pozornost všem aspektům bezpečnosti, nejenom 

deformačním zónám karoserie, jak je mnohdy pasivní bezpečnost jednoduše interpretována. 

Palivový systém v sobě zahrnuje celou řadu prvků, které určitým způsobem přispívají ke 

komplexní bezpečnosti systému. Jedná se např. o jednosměrné zpětné ventily, těsnění apod. Prvek 

pasivní bezpečnosti FSM, který je řešen v této práci, je popsán detailněji v následujících 

kapitolách. Jedná se o lomové zóny na přírubě FSM. V těchto oblastech by mělo díky designu 

těchto lomových zón docházet k programovatelné iniciaci a šíření lomu v plastové přírubě. Příruba 

je v našem případě z materiálu TSCP. Po porušení příruby by měl zůstat celý palivový systém 

absolutně těsný. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Hlavní prvky pasivní bezpečnosti automobilu – zvýrazněná část uzavřeného palivového systému 

 

Na Obr. 13 jsou zobrazeny hlavní prvky pasivní bezpečnosti běžného automobilu. Tato práce se 

dále zabývá uzavřeným palivovým systémem. Pozornost je především soustředěna na konstrukční 

celek palivová nádrž s FSM. V některých kapitolách je zmíněna pasivní bezpečnost, především 

s ohledem na používaná zatížení, profily zrychlení/zpomalení apod., které se v tomto odvětví 

testování běžně používají.  
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5  PALIVOVÝ SYSTÉM AUTOMOBILU 

Palivový systém automobilu má velmi rozmanitou historii, která sahá až do roku 1902, kde bylo 

použito první magneto a zapalovací svíčka. Od této doby nabral vývoj zapalovacích a palivových 

systémů velmi strmý charakter. Můžeme zde zmínit první pokusy o vstřikování paliva (1951), 

jednobodové vstřikování paliva, vstřikování paliva pro každý válec zvlášť až po přímé vstřikování 

paliva přímo do válce motoru. Je samozřejmé, že s tímto vývojem palivových komponent rostly i 

požadavky na snižování emisí, hlučnost, zvýšení výkonu a také bezpečnosti. V současné době 

mluvíme již o plně elektronických systémech, které mezi sebou komunikují prostřednictvím 

datových vodičů. Jde zde o minimalizaci mechanických součástek a maximálního využití měření 

všech provozních dat. 

Palivový systém můžeme stále rozdělit na zapalovací a palivovou část, pokud hovoříme o 

zážehovém motoru. Pro zjednodušení budeme v tomto odstavci hovořit pouze o zážehových 

palivových systémech. Vlastní cesta paliva k motoru začíná v palivové nádrži, kde je potřeba 

palivo nasát, vytvořit systémový tlak a dodávat z palivové nádrže kontinuální proud paliva. 

K tomu slouží palivový čerpadlový modul. Tato součást je hlavním předmětem řešení této 

disertační práce, tudíž jí bude věnována pozornost v samostatné kapitole. Palivo se dále dostává až 

ke vstřikovačům, které jsou regulovatelné délkou otevření (kvantitativní řízení). Určujícími 

hodnotami, jak dlouhý časový okamžik zůstávají vstřikovače otevřené, jsou různé provozní 

parametry motoru. Ve většině případů je to tlak v sacím potrubí, množství nasávaného vzduchu, 

teplota motoru, otáčky motoru apod. Z těchto parametrů je vytvořená v řídící jednotce motoru (ŘJ) 

tzv. prostorová mapa motoru. Zde se shromažďují veškeré měřené veličiny, ty jsou 

vyhodnocovány a na základě těchto veličin jsou nastaveny další akční členy motoru. Přebytek 

paliva ze systému je pak odváděn zpět do palivové nádrže. Jako další velice důležité komponenty 

palivového systému můžeme jmenovat např. lambda sondu a systém regenerace, které zasahují do 

činností ovlivňující emisní hodnoty motoru.  

 

Obr. 14 Zjednodušený palivový systém zážehového motoru [34] 



VUT Brno, FSI 

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky  Palivový systém 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

- 26 - 

 

Důležitý pojem, který nás především zajímá z hlediska této práce, je bezpečnost palivového 

systému. Je zřejmé, že pokud hovoříme přímo o benzínových systémech, je nebezpečí nasnadě, 

díky výbušnosti benzínových par apod. Z hlediska pasivní bezpečnosti se zde budeme především 

zajímat o únik paliva za standartních provozních podmínek, ale také za nestandartních provozních 

podmínek. Tím je především míněna havárie automobilu, převrácení automobilu apod. Za žádné 

z těchto provozních podmínek nesmí dojít k úniku paliva z palivového systému. Jednak zde hrozí 

nebezpečí výbuchu, podpora hoření při případném požáru automobilu, či ekologická lokální 

katastrofa. 

 

5.1 PALIVOVÝ ČERPADLOVÝ MODUL 

Palivový systém je tvořen několika důležitými prvky, mezi které bezesporu patří tzv. palivový 

čerpadlový modul. Tento modul je umístěn v palivové nádrži automobilu, či motocyklu. Skládá se 

z několika součástí např. zásobník paliva, tlaková nádoba, palivové čerpadlo, filtrační systém, 

ventil prvního plnění, regulační systém průtoku a tlaku, měřič hladiny paliva a zákaznická příruba, 

která vyúsťuje ve vnější části palivové nádrže. Dá se tedy říci, že jako celek palivový modul plní 

následující funkce [34]: 

 Filtrace paliva 

 Doprava paliva k motoru 

 Regulace množství a tlaku paliva 

 Zabezpečení úniku paliva při nestandardní provozní situaci, např. havárie  

 Měření hladiny paliva v palivové nádrži 

Pro detailnější pochopení funkce a designu palivového modulu si zde zobrazíme jeho hlavní 

části s popisem funkcí. 

 

 

 

 
 

         

Obr. 15 Palivový čerpadlový modul a jeho důležité funkční prvky [34] 

1.. Palivové čerpadlo 

2.. Zpětný ventil 

3.. Regulátor tlaku 

4..  Filtrační vložka 

5.. Měřič hladiny paliva 

6.. Zásobník paliva 

7.. Ventil prvního 

plnění, proudové 

čerpadlo 

8.. Fixační pružina 

9.. Zákaznická příruba, 
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Předmětem této práce je palivový čerpadlový modul (FSM) ve vztahu k pasivní bezpečnosti 

vozidla. Z tohoto důvodu je FSM osazen např. zpětnými ventily k zabránění úniku paliva při náhlé 

poruše palivového systému. Pokud se budeme spíše zabývat nestandartními situacemi a FSM, tak 

se zde jedná především o havárii, či převrácení vozidla. V žádném případě nesmí dojít k porušení 

těsnosti FSM v palivové nádrži. Je tedy zřejmé, že nejdůležitější částí FSM je z pohledu pasivní 

bezpečnosti příruba, která vyúsťuje mimo prostor palivové nádrže. 

 

5.2 VNĚJŠÍ PŘÍRUBA FSM 

Koncová část celého palivového modulu je zákaznická příruba. Jelikož je to vyústění z palivové 

nádrže do další části soustavy (palivové vedení k motoru), jsou na tuto součást kladeny velmi 

přísné požadavky. Hlavní části příruby jsou výtlačný hydraulický konektor, zpětný hydraulický 

konektor pro přebytečné palivo od motoru, uchycení regulátoru, elektrická zásuvka, pouzdra pro 

uchycení vodících tyček, těsnící plocha a žebrování pro dostatečnou tuhost příruby. Zákaznická 

příruba je zpravidla plastová komponenta. Zákazník, v tomto případě výrobce automobilu, klade 

požadavky na vnější stranu příruby. Jedná se o umístění hydraulických konektorů, elektrické 

zásuvky, způsobu utěsnění příruby apod. Strana příruby, která je uvnitř palivové nádrže je vždy 

konstruována především dle vlastního know-how výrobce palivového modulu. Na vnitřní straně 

příruby jsou také hydraulické konektory, od palivového čerpadla apod. Především jsou zde ale 

uchyceny vodící tyčky, které slouží pro axiální vedení sub-modulu, který tvoří zásobník paliva, 

tlaková nádoba, palivové čerpadlo, filtrační systém apod. Celková hmotnost těchto součástí se 

pohybuje kolem m=1000g. Je tedy zřejmé, že veškeré zatížení dané setrvačností této hmoty se 

přenáší přes vodící tyčky na jejich pouzdra, která jsou součástí příruby. 

Pouzdra musí odolávat veškerému zatížení, které se na ně může přenést. Jedná se především o 

vibrace, způsobené chodem motoru, jízdou vozidla, nerovnostmi na komunikaci apod. Ovšem 

jedním z nejzávažnějších případů, kdy musí tyto pouzdra buďto odolat, nebo se případně porušit 

v definovaných místech, je situace havárie automobilu, náraz, převrácení a další nepředvídatelné 

situace. I v těchto nestandardních situacích musí palivový systém automobilu zůstat absolutně 

těsný. V našem případě to znamená, že příruba musí zůstat těsná i v případě, jakéhokoliv 

materiálového porušení vnitřní části plastové komponenty. Na vnitřní straně příruby jsou 

konstruovány prvky, na kterých by mělo dojít k plánovanému porušení v případě těchto 

nestandardních situací. Příruba by tedy měla zůstat těsná a porušit se v těchto zónách porušení, 

které nezpůsobí netěsnost systému. V opačném případě může dojít k úniku paliva a případnému 

požáru nebo výbuchu.  

  

Obr. 16 Zákaznická příruba (vnější a vnitřní strana) [34] 
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5.2.1 Kritéria hodnocení designu příruby FSM 

Při zkoušení přírub musí být jasně definovaná kritéria, kdy můžeme říci, že příruba je 

v pořádku z hlediska pasivní bezpečnosti pro daný FSM a jeho montážní konfiguraci. Pro různé 

typy zkoušek se kritéria mohou lišit. V této kapitole si uvedeme základní kritéria, která se objevují 

v problematice zkoušení přírub-rázové zatížení. 

 

Tab. 1 Přehled testů FSM, příruby vůči rázovému zatížení – kritéria vyhodnocení designu 

 

Je zřejmé, že pro všechny zkoušky je nejdůležitější výsledek těsnosti příruby, posléze celého 

palivového systému. Ověřovací zkouška těsnosti má svá specifika, ovšem pro zjednodušení v této 

práci budeme dále hovořit o absolutní těsnosti příruby (systému). V rámci disertační práce byly 

vyvinuty dva typy zkoušek. První zkouška Impact Test se uplatňuje především v rané fázi vývoje 

pro indikaci lomových zón. Druhá zkouška Underside Test byla vyvinuta pro kompletní FSM, 

jedná se o alternativu k již zavedené zákaznické zkoušce, kde je ovšem uplatňován odlišný 

fyzikální princip zatížení. Podrobněji jsou tyto zkoušky popsány v samostatné kapitole. V Tab. 2 

můžeme vidět jednotlivé stavy přírub po vybraných zkouškách. 

 

Stav vyhovuje – OK (porušení v lomových zónách) 

  

Tab. 2 Příruby FSM po zkouškách odolnosti vůči rázovému zatížení 

Typ zkoušky 
Zkoušený celek 

(FSM/příruba) 
Typ zatížení 

Akceptační 

kritérium OK 

Ověřovací 

zkouška 

těsnosti 

Impact Test Příruba s tyčkami Deformační 
Vylomené vodící tyčky, 

příruba absolutně těsná 

Zkouška 

stlačeným 

vzduchem, pod 

hladinou tekutiny, 

měření 

manometrem 

apod. dáno 

směrnicí 

k určitému testu 

Underside Test FSM Profil zrychlení 

Vylomené, nebo ohnuté 

vodící tyčky  

(dle specifikace), příruba 

absolutně těsná 

SLED Test FSM v nádrži Profil zrychlení absolutně těsná příruba 

Drop Test FSM, FSM v nádrži Deformační absolutně těsná příruba 

Crash Test FSM FSM v nádrži Profil zrychlení absolutně těsná příruba 
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5.3 PASIVNÍ BEZPEČNOST – PALIVOVÝ SYSTÉM 

Bezpečnost automobilu lze dle jednoduchého klíče rozdělit na aktivní a pasivní. Aktivní 

bezpečnost zahrnuje ty prvky, které se podílejí na prevenci a předcházení dopravním nehodám, či 

nestandartním situacím. Mezi tyto zařízení lze zařadit brzdy, bezpečnostní elektronické systémy 

apod. Prvky pasivní bezpečnosti se zapojují do činnosti až v okamžiku nestandartní situace 

(dopravní nehody). Jedná se o konstrukční zařízení, jehož cílem je minimalizace následků. Mezi 

prvky pasivní bezpečnosti lze zařadit robustní a bezpečnou karoserii, opěrky hlavy, bezpečnostní 

pásy, předepínače bezpečnostních pásů, airbagy. Z pohledu palivového systému je zde nutné 

zmínit prvky, o kterých se v běžné populárně-technické literatuře nehovoří. Jedná se zde 

především o zamezení úniku paliva z uzavřeného systému, tzn. soustava jednocestných ventilů, 

použití mechanicky odolných materiálů a především pak správné navržení lomových zón, kde se 

má zařízení v případě nestandartní situace porušit takovým způsobem, že toto porušení nezpůsobí 

únik paliva z uzavřeného systému.  

 

          

Obr. 17 Základní prvky pasivní bezpečnosti z hlediska palivového systému 

 

Jednocestné ventily jsou umístěny jednak na samotné zákaznické přírubě na tlakové straně, ale i 

na zpětném vedení. Současné složité tvary palivových nádrží vyžadují umístění těchto ventilů i na 

samotnou nádrž, kvůli odvětrání. Pokud je v nádrži vzduchová kapsa, je potřeba toto místo 

odvětrat. V případě zaplnění této vzduchové kapsy palivem ROV ventil zůstává uzavřen, ovšem 

z pohledu této práce jsou nejdůležitějším prvkem pasivní bezpečnosti palivového systému lomové 

zóny na zákaznické přírubě. Existují designová řešení přírub, kde lze přímo hovořit o prvcích tzv. 

řízené deformace. Tento konstrukční prvek bude popsán v dalších kapitolách. Tyto prvky pasivní 

bezpečnosti nejsou odbornou veřejností často zmiňovány, avšak z pohledu minimalizace následků 

nehody, či zabránění příčiny vzniku požáru jsou velice důležitými prvky každého palivového 

systému spalovacího motoru. 

Jednocestný ventil 

ROV - RollOver Valve, Check Valve 

Lomová zóna plastového 

pouzdra pro vodící tyčku 

FSM 
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6  POLYMERNÍ MATERIÁLY 

Polymerní látkou lze nazvat makromolekulární látku, ať už přírodní nebo syntetické povahy, 

která má molekulární hmotnost větší než 1.104 g.mol-1. Polymery se skládají z monomerů. 

Nízkomolekulární sloučeniny se vytvářejí spojením dvou a více merů kovalentní chemickou 

vazbou. Podle toho jaká je základní monomerní jednotka můžeme určovat, jaké bude mít fyzikální, 

chemické a mechanické vlastnosti výsledný polymer. Sloučením různých monomerů vznikají 

kopolymery. Polymerní materiály můžeme rozdělovat dle různých hledisek, nyní si rozdělíme 

polymery dle těch nejzákladnějších kritérií. 

 

 Dle výchozích surovin 

- Přírodní 

- Syntetické 

 Dle výroby 

- Kondenzační produkty (fenolformaldehydy) 

- Polymerizační produkty (PVC, PS, PA, POM) 

- Přírodní produkty (celulóza, bílkovina, aj.) 

 Chování za tepla 

- Termoplasty (po ohřátí měknou a tají = snadná recyklovatelnost) 

- Reaktoplasty (termosety – s ohřátím se vytvrzují) 

 Chování v elektrickém poli 

Díky různé afinitě elektronu v kovalentní vazbě; souvislost s elektroizolačními vlastnostmi, 

lze zvýšit i navlhavost 

- Polární (osamocené dipóly, PA) 

- Nepolární (dipóly symetrické, PTFE, PE, PS) 

 Dle tvaru molekul 

- Lineární 

- Rozvětvený (přechod mezi lineárním a zesíťovaným polymerem) 

- Zesíťovaný (zesíťování kaučuku – vulkanizace, vytvrzování) 

 

Polymerní materiály mají typickou mikrostrukturu, když při tuhnutí taveniny krystalizují. 

Opticky jsou krystalické útvary anizotropní, což způsobuje mimo jiné dvojlom světla. 

Nejvěrohodněji tento efekt můžeme pozorovat na velmi tenkých řezech polymerů, když přes něj 

prochází polarizované světlo. Základním útvarem semi-krystalických polymerů, na úrovni 

mikrostruktury, je sférolit. Má polyedrický tvar a velikostí je velmi podobný zrnu u kovových 

materiálů. Sférolit se vyznačuje velmi složitou strukturou, kde vedle velkého množství krystalů 

(krystality) jsou i amorfní oblasti. Vznik sférolity je dán růstem semi-krystalických substruktur 

z krystalizačního zárodku a to radiálně všemi směry. Při tomto procesu se sférolit zároveň 

rozvětvuje. Dvoj lomové krystality sférolitu mají kulovité a symetrické uspořádání, které můžeme 

při polarizovaném světle vnímat jako maltézské kříže. Důležitý parametr u sférolitu je jeho 

velikost. Hranice mezi sférolity mají významný vliv na deformační a lomové vlastnosti 

výsledného materiálu. Na hranicích sférolitů se vylučují různé nečistoty a nízkomolekulární 

řetězce zde nekrystalizují.[29] 
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6.1 POLYAMIDY (PA) 

Polyamidy patří mezi hlavní představitele polymerních materiálů. Jejich historie sahá již do 

roku 1939, kdy bylo uvedeno na trh první umělé vlákno firmou DuPont. Jejich použití se pak dále 

objevuje např. v samomazných ložiscích, v ozubených kolech, dílech elektromotorů, vrtulích 

chladičů apod. V roce 1968 se objevují první sklem vyztužené polyamidy typu PA66 GF15. 

Polyamidy je skupina termoplastů s opakující se amidovou skupinou -CONH-. Polyamidy se 

mezi sebou liší počtem methylenových skupin CH2 mezi amidovými skupinami, mají vysoký 

rozsah vlastností, od měkkých, ohebných až po tvrdé a tuhé. Základní značení je PA a dále pak 

číselné označení počtu uhlíků v monomeru/ech. Všechny PA jsou více či méně krystalické (až 

60%) a neprůhledné. Mechanické vlastnosti PA velice závisí na skladbě a charakteristikách 

monomerů. Obecně lze říci, že čím je menší výskyt amidových skupin, tím je nižší teplota tání a 

také nižší nasákavost (bobtnání). Mechanické vlastnosti polyamidů, lze upravovat také přidáním 

určitého typu vláken, nejčastěji skelných (GF), nebo uhlíkových vláken (CF), [29], [34]. 

 

Obr. 18 Různá nasákavost Polyamidů ve vodě, a) Ultramid typu B, b) Ultramid typu A [34] 

 

Důležitou, ale zřídka žádanou vlastností polyamidů je jejich nasákavost. Jedná se o vratný 

fyzikální jev pronikání kapalné látky do struktury plastu. Nasákavost je u PA dána především 

jejich vysokou polaritou. Bobtnání je tedy nejvyšší, když PA má téměř stejnou polaritu jako 

kapalné médium. Čím menší jsou molekuly kapaliny, tím větší je také bobtnání do polyamidu. 

Nejdůležitější fyzikální vlastnost, na kterou má bobtnání vliv, je změna objemu u polyamidů. Ta je 

v některých případech enormní a může mít podstatný vliv na funkčnost daného dílu (rozměrové 

tolerance). Kromě změny objemu je také podstatná změna mechanických vlastností a to především 

změna pevnosti a tažnosti, s vyšší nasákavostí mez pevnosti klesá a projevuje se zde nárůst 

tažnosti. V našem případě se budeme zajímat především o nejvíce používané polyamidy 

v automobilovém průmyslu. Jedná se o PA6, PA66, PA11, zde můžeme používat i vyztužení 

vlákny. Z porovnání těchto dvou polyamidů je patrné, že PA66 vyniká vůči PA6 vyšší pevností, 

modulem pružnosti apod. Přidání krátkých skelných vláken během výrobního procesu výrazně 

zvyšuje pevnost a tuhost produktů. Podíl skelných vláken zvyšuje i ohebnost a tvarovou stálost při 

zahřátí. Obecně lze říci, že polyamidy vynikají nízkými koeficienty tření a vykazují menší míru 

opotřebení, než srovnatelné polymery obdobných vlastností. 
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6.2 POLYOXYMETHYLENY (POM) 

Termoplastický polymer na bázi formaldehydu se označuje jako polyoxymethylen 

(polyformaldehyd). Vysoce krystalický polymer, který lze rozdělit na kopolymer a homopolymer. 

Homopolymer je složen z merů (molekul) jednoho druhu, naproti tomu kopolymer, může 

obsahovat mery dvou a více druhů. POM se vyznačuje velmi dobrou rozměrovou stálostí, 

minimální nasákavostí a vhodnými vlastnostmi pro třískové obrábění. Jak PA, tak i POM můžeme 

zpracovávat buďto extruzí, nebo vstřikováním. POM má vynikající mechanické vlastnosti, jako je 

tvrdost, rázová houževnatost, tuhost a pevnost. Dále se také vyznačuje dobrou chemickou stálostí a 

odolností proti organickým rozpouštědlům [29], [34]. 

 

  

Obr. 19 a) POM ve formě granulátu, b) finální výrobek po vystříknutí [34] 

 

Za teplot pod 50ºC se POM rozpouští bez rozkladu jen v perfluorovaných alkoholech a 

ketonech, nad 150ºC může být rozpuštěn v benzylalkoholu a dimethylformamidu. Vysoká 

odolnost proti všem organickým rozpouštědlům je dána jeho vysokou krystalinitou. Kopolymery, 

které mají nižší stupeň krystalinity jsou více rozpustné než homopolymery. Při vstřikování, 

vytlačování nebo vyfukování se zpracovává polymer za teploty 200 až 210ºC. Přídavek 

nukleačních činidel zvyšuje krystalizační rychlost při vstřikování a zkracuje tak zpracovací cyklus. 

Výrobce plastu dodává polymerní materiál ve formě granulí, které jsou dále zpracovávány ve 

vstřikolisu. Mezi hlavní výrobce granulátu PA a POM patří společnosti DuPont, BASF, Ticona. 

 

 

Obr. 20 Různé druhy kopolymeru POM za stejných vstřikovacích podmínek [34] 
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Pro představu o kvalitě mechanických vlastností si zde uvedeme některé charakteristické 

parametry tohoto materiálu. Tento termoplast se používá především v mechanicky zatěžovaných 

konstrukčních uzlech, kde je požadavek na vysokou pevnost, pružnost materiálu při montáži, 

creepové chování apod. V automobilovém průmyslu se jedná víceméně o konstrukční účelové 

produkty. Výrobky z tohoto polymeru, můžeme naleznout především v motorovém prostoru, 

palivovém systému, úchytech, pružných spojích atd. Pokud provedeme sumarizaci těchto 

požadavků, dostáváme materiál, který musí být dostatečně pevný, odolný vůči zvýšeným teplotám, 

agresivním látkám (paliva), dlouhodobé zátěži, únavě a zároveň musí být dostatečně pružný, tak 

aby bylo možné využít určitý princip montáže (zácvak). V následující tabulce můžeme vidět 

typické hodnoty jednoho z nejpoužívanějších polymerů typu POM v automobilovém průmyslu. 

 

 
 

  

Obr. 21 Vybrané materiálové vlastnosti POM Ultraform S2320 [34]
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7  VYSOCE-RYCHLOSTNÍ RÁZOVÉ ZATÍŽENÍ 

V mechanice těles je rázové namáhání vnímáno jako aplikace síly během velmi krátkého 

časového okamžiku. Jako typický příklad je srážka dvou těles. Dynamická síla má obvykle daleko 

větší účinek než nižší síla za delší časový úsek. Účinek dynamických sil závisí především na 

relativní rychlosti těles. Rozeznáváme dva typy rázu: 

 Pružný ráz - platí zákon zachování hybnosti i zákon zachování mechanické energie, 

neuvažujeme zde třecí a odporové síly působící proti směru pohybu 

 Nepružný ráz – platí pouze zákon zachování hybnosti, mechanická energie se zde 

nezachovává, část počáteční energie je přeměněna na vnitřní energii, či na překonání 

třecích a odporových sil 

V reálném praktickém životě se vyskytují především srážky typu nepružného rázu. Tento jev se 

využívá především v deformačních zónách dopravních prostředků, kde se pomocí deformačních 

členů částečně mění počáteční kinetická energie na deformační energii konstrukce, tak aby při 

srážce s překážkou byl výsledný silový účinek na posádku minimální. Pro úplnost si zde uvedeme 

jednoduché odvození zákona zachování hybnosti. Uvažujme izolovanou soustavu těles (těleso 1 a 

těleso2), celková hybnost je dána vektorovým součtem hybností jednotlivých těles: 

 

 
npppp  ....21  (6) 

 

Pro jednotlivá tělesa můžeme zapsat změnu hybnosti následujícím způsobem:  

 

dále využijeme 2. Newtonům pohybový zákon: 
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dle 3. Newtonova pohybového zákona o vzájemném silovém působení můžeme dále psát: 
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Hybnost izolované soustavy na konci srážky se rovná počáteční hybnosti izolované soustavy. 

* Izolovaná soustava těles= soustava těles, ve které nedochází ke změnám hybnosti, pouze jejich vzájemným 

působením (vnější síly na tělesa nepůsobí). 
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7.1 RÁZOVÉ ZATÍŽENÍ VE VZTAHU K MKP 

Obecně můžeme děje v mechanice těles dle velikosti setrvačných sil rozdělit na statické, kvazi-

statické a dynamické. V případě výpočtového modelování je nezbytné vždy vybrat vhodný 

algoritmus, kterým budeme úlohu řešit. Zde si výpočtář musí zvážit všechny podstatné aspekty 

úlohy jako např. rychlost zatěžování, setrvačné účinky, nelineární chování materiálu, kontaktní 

problémy apod. Rázové zatížení je specifické především díky vysokým rychlostem a tudíž 

nezanedbatelným setrvačným účinkům těles, šířením napěťových vln v tělese atd. Pokud 

převedeme problém mechaniky do oblasti numeriky, řešíme pohybovou rovnici s uvažováním 

všech členů rovnice. Nejobecnější tvar pohybové rovnice má charakter diferenciální rovnice 

druhého řádu, kde se derivuje podle času. 

 

          FUKUBUM 
...

 (10) 

 

Pro zjednodušení problému vypustíme člen s tlumením, budeme tedy řešit netlumenou 

soustavu. Pro řešení této pohybové rovnice lze v oblasti výpočtového modelování použít implicitní 

nebo explicitní algoritmus řešení pohybové rovnice. Pro úplnost si zde uvedeme princip obou 

algoritmů. Díky povaze úloh, které jsou řešeny v této práci, byla pro jejich řešení vybrána 

explicitní varianta metody konečných prvků. 

  

7.1.1 Implicitní algoritmus MKP 

Uvažujme nestacionární dynamickou úlohu se zanedbáním tlumení. Předpokládáme známé řešení 

v časových okamžicích nttt ,...,, 10 . Cílem je určit odezvu soustavy v čase 1nt . Pohybová rovnice 

má následující tvar (11). Časový krok je vyjádřen jako nn ttt  1 . 
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Z této rovnice můžeme vyjádřit vztahy pro rychlost a zrychlení: 
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Nyní si můžeme vyjádřit zrychlení pomocí posuvů: 
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Dosazením do (11) a po matematických úpravách získává rovnice následující tvar: 
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(14) 

Zavedeme pojem dynamická matice tuhosti, která je definována vztahem: 
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Analogicky pro dynamickou matici zatížení lze psát vztah: 
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Posuvy v čase 1nt lze získat řešením soustavy 
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Po formální stránce je rovnice shodná i pro řešení stacionárního problému. V numerických 

algoritmech MKP je v praktických aplikacích spíše použita např. Newmarkova metoda. Mezi 

nejznámější implicitní schémata patří Hilbertovo, Hughesovo a Taylorovo. Implicitní algoritmus 

má samozřejmě své typické vlastnosti, viz níže. 

 

 schéma je nepodmíněně stabilní, stabilita řešení není závislá na délce časového kroku, 

nicméně je potřeba vhodně zvolit délku časového kroku. Při nevhodné délce časového 

kroku řešení úlohy nemusí odpovídat chování reálného systému 

 při zanedbatelných setrvačných silách můžeme vynechat matici hmotnosti, poté dostáváme 

řešení statické úlohy 

 nutné provádět v každém časovém kroku časově náročnou triangularizaci dynamické matice 

tuhosti, tento problém odpadá pouze v případě lineární úlohy s konstantním časovým 

krokem 

 typické je použití co nejdelšího časového kroku, takové nastavení ovšem vyžaduje použití 

tenzorů velkých deformací pro správný popis kinematiky pohybu 

 nejčastěji se využívá přírůstkově-iterační algoritmus - Newton-Raphsonova metoda 

 

Z odvození implicitního algoritmu je zřejmá přímá analogie a spojitost mezi řešením 

stacionárního a dynamického problému. Jedná se jen o absenci setrvačných sil při řešení statického 

problému. V dalším textu bude vysvětlena podstata explicitního algoritmu, kde již vynechání 

matice hmotnosti není možné, algoritmus je poté nepoužitelný. Nelze tedy používat explicitní 

algoritmus pro řešení statických problémů. 
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7.1.2 Explicitní algoritmus MKP 

Pohybová rovnice bude stejná jako v předchozím případě. Nyní bude použita metoda 

centrálních diferencí, která spočívá ve vyjádření posuvů, rychlostí a zrychlení v čase 1nt pouze 

pomocí hodnot v čase nt . 
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dosazením vztahu (13) do pohybové rovnice v čase nt  dostáváme: 

 

        nnn FUKUM 
..

 , (19) 

 

matematickými úpravami získáme následující vztah pro posuvy v čase 1nt : 

 

Základní vlastnosti explicitního řešení jsou: 

 Posuvy v nadcházejícím časovém kroku získáváme z pohybové rovnice psané pro 

předchozí časový krok 

 Algoritmus je podmíněně stabilní, pro stabilitu výpočtu musíme dodržet předepsaný 

časový krok c < tt  , ct je kritická délka časového kroku, ta je závislá na velikosti 

elementů a rychlosti šíření zvuku (napěťových vln) v řešeném prostředí. Jedná se o tzv. 

Courantovo kritérium, dané vztahem: 

 



E

h
tc   

(21) 

 

kde h je charakteristický rozměr nejmenšího prvku konečně-prvkové sítě, E je modul 

pružnosti v tahu a  je hustota materiálu. Obecně můžeme definovat kritickou hodnotu 

časového kroku jako dobu průchodu napěťové vlny nejmenším prvkem sítě. 

 Nelze zanedbat matici tuhosti, algoritmus je pak zcela nepoužitelný. Tento fakt lze však 

obejít tzv. mass scaling (umělé přidání hmotnosti na elementy), tím dochází k poklesu 

vlastních tvarů a zvýšení stabilního přírůstku časového kroku 

 Při použití diagonální matice hmotnosti se úloha rozpadá na samostatné nezávislé 

rovnice. Neznámé se mohou vyjádřit již na úrovni prvků, nemusí se sestavovat globální 

matice tuhosti a hmotnosti. Časový krok explicitního algoritmu je tak o několik řádů 

rychlejší než v případě implicitního řešení. Výhodou je také pouze lineární nárůst 

operací se zvyšující velikostí úlohy, než v případě implicitního řešení. 
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Pro úplnost a lepší názornost problematiky si zde uvedeme některé numerické metody, 

využívané při samotném řešení pohybových rovnic. Jedná se o tzv. diferenční schémata. 

 

 
a) Metoda dopředních diferencí    b) Metoda zpětných diferencí 

 

 
c) Metoda centrálních diferencí 

Obr. 22 Různé přístupy nahrazení derivací diferencemi [33] 

 

Z poznatků uvedených v předchozích odstavcích o implicitním a explicitním algoritmu je 

zřetelné, že explicitní algoritmus je vhodný především pro analýzy silně dynamických dějů, 

konečně-prvkových sítí se složitou topologií apod. Mezi nejdůležitější aplikace lze zařadit 

numerické simulace crash testů dopravních prostředků, rázového zatěžování prostorových 

konstrukcí, balistické úlohy (průstřely) a exploze. Další charakteristickou oblastí jsou simulace 

tvářecích procesů, jako je protahování, tažení, válcování za studena. Zde není rozhodující parametr 

rychlost děje, ale velikost deformací. Tyto simulace procesů bývají spojeny s geometrickými a 

materiálovými nelinearitami. 

S výhodou lze některé typy úloh převést z implicitního algoritmu na explicitní. Dochází tak 

k velice významné úspoře výpočtového času. Jako příklad lze uvést použití jednobodové integrace 

na místo vícebodové integrace u prostorových prvků. Při této redukci dochází až osminásobnému 

urychlení procesu sestavování prvkových matic, zkracuje se tedy i doba výpočtu jednoho časového 

kroku.
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8  SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ PROBLÉMU [30] 

Podstata systémového přístupu, který bude použit v této kapitole, posléze i v disertační práci je 

detailně popsána v publikaci [30]. Jedná se o abstraktní pojem, který ovšem vede k řešení 

problémů, nejen v oblasti mechaniky těles. Systémový přístup a zavedení systému podstatných 

veličin bude sloužit v této práci především k vytvoření adekvátního, vyváženého výpočtového 

modelu problému, který byl vysvětlen na začátku této práce. Níže je uveden strukturovaný systém 

podstatných veličin ƩΩ, který je definován dílčími podmnožinami Sij. Pro lepší představu je 

uveden jednoduchý organigram. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Podmnožiny veličin Systému veličin ƩΩ [30] 

 

Na každém reálném objektu můžeme definovat následující podmnožiny v obecném pojetí, 

následuje vždy konkretizace na vlastní problém, řešený v této práci: 

 

Podmnožina S0 – obsahuje prvky okolí objektu, tzv. environmentální veličiny 

o Okolní médium (vzduch, palivo, testovací látka) 

o Palivová nádrž/přípravek 

Podmnožina S1 – komplexně popisuje objekt, tj. strukturu, topologii, či topografii prvků 

v objektu nebo samotnou geometrii objektu 

o Palivový čerpadlový modul (FSM), složen převážně z plastových komponent 

o FSM je umístěn v palivové nádrži, nebo v přípravku v testovacím zařízení 

o Zaměření je zde především na vyústění palivové nádrže, tj. příruba FSM 

Podmnožina S2 – popisuje podstatné vazby k okolí O (Ω) a na nich probíhajících interakce, tj. 

vazbové veličiny 

o Umístění a upevnění FSM v palivové nádrži, či přípravku. Příruba je uchycena vždy 

pomocí pevného spojení (matice, zajišťovací matice), vždy společně s pružným těsněním 

mezi sousedícími díly 

o Tření mezi FSM, palivovou nádrží, nebo přípravkem 

o Upevnění kompletní palivové nádrže v automobilu, typ spojení a jeho tuhost 

 

 

 

OBJEKT Ω 

S1 topografie Ω 

geometrie Ω 

S5 vlastnosti 

struktury Ω  

S6 procesy na Ω 

stavy Ω 

S7 projevy Ω  

S8 důsledky 

projevů 

S2 vazby Ω 

k okolí O (Ω) 

S3 aktivace Ω 

z okolí O (Ω) 

S0 okolí (Ω) 

S4 ovlivnění Ω 

z okolí O (Ω) 
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Podmnožina S3 – obsahuje veličiny, které vyvolávají aktivaci objektu Ω. Aktivace z okolí O (Ω) 

spouští na objektu procesy, jedná se tedy o tzv. aktivační veličiny 

o Deformační zatížení – vyvoláno posuvem vodících tyček, či FSM 

o Silové zatížení – působení hmoty FSM, na které je aplikován profil zrychlení/zpomalení 

Podmnožina S4 – množina veličin, které působí z okolí na objekt a tímto působením vyvolávají na 

objektu změny, tzv. ovlivňující veličiny 

o Vliv prostředí, zkouška s palivem/bez paliva, interakce FSM s kapalinou uvnitř nádrže 

o V této práci se omezíme na variantu, kdy zatížení vyvolané interakcí s kapalinou 

(palivem) nebude předmětem řešení této práce 

Podmnožina S5 – veličiny, které vyjadřují vlastnosti objektu, tj. vlastnosti: mechanické, 

geometrické, strukturní, fyzikální, technologické apod., tj. strukturně-vlastnostní veličiny 

o Jedná se o kompletní model FSM, kde je aplikováno rázové zatížení 

o Velmi časově rychlý děj, řádově [ms] 

o Převážně plastové komponenty (POM, PA) 

o Technologický aspekt kvality polymerů (vstřikování) není v modelu zohledněn 

o Výpočtový model materiálu – vytvoření adekvátního materiálového modelu je také 

cílem této práce 

Podmnožina S6 – obsahuje veličiny, které popisují procesy na objektu uvádějící objekt do 

odlišných stavů od počátečního, tj. procesní veličiny 

o Změna rozložení napjatosti a deformace 

o Šíření napěťových vln, ovlivnění tvarem příruby (žebrování apod.) 

Podmnožina S7 – množina veličin vyjadřujících projevy (chování) objektu, které vznikly díky 

působícím procesům na objektu 

o Napětí, přetvoření, deformace 

o U plastových komponent, konkrétně pro materiál TSCP vyhodnocujeme především 

následující fyzikální veličiny: 

- 
1  1. hlavní napětí v prostoru hlavních napětí (kladné – tahové napětí) 

- 
1  1. hlavní přetvoření 

- 


    rychlost přetvoření (strain rate) 

-    triaxilita 

- p  plastická složka celkového přetvoření 

Podmnožina S8 – veličiny, které popisují důsledky projevů objektu na jeho okolí, tato 

podmnožina úzce navazuje na S7 

o Jako důsledek zatížení na řešený model lze považovat porušení struktury (lom) 

o Určujeme: 

- Mezní stav deformace tělesa = při jeho dosažení se deformace funkčně přípustná 

přemění na funkčně nepřípustnou 

- Mezní stav lomu tělesa = takový stav tělesa, kdy z celistvého tělesa vznikají 

minimálně dvě samostatná tělesa. Rozpad tělesa na více částí. Detailněji lze rozeznat, 

viz. níže. 
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- Mezní stav štěpného lomu = důsledek nestabilního růstu trhliny, mikro-mechanismus 

štěpného porušení při nízké spotřebě energie, lom po předchozí velmi malé plastické 

deformaci  

- Mezní stav houževnatého lomu = lomový stav, který nastane jako důsledek stabilního 

růstu trhliny mechanismem tvárného porušení s vysokou spotřebou energie, předchází 

velmi velká plastická deformace 

o Projev pro konečného uživatele – těsnost/netěsnost palivového systému, nebo 

konstrukčního celku palivová nádrž a FSM 

o V případě netěsnosti příruby FSM, riziko výbuchu, či podpory hoření 

 

V modelu problému, který byl výše popsán použitím systému podstatných veličin, jsou 

zohledněny parametry, které byly podrobeny hlubší analýze, zda veličiny zahrnout do modelu, či 

nikoliv. Jednotlivé množiny podstatných veličin jsou dále analyzovány v jednotlivých kapitolách 

doktorské práce. 

 

9  VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ PROBLÉMU 

Výpočtové modelování je v dnešní době nejrozšířenější typ modelování. V dané problematice 

můžeme hovořit o modelování klasickém, simulačním, optimalizačním nebo o formě citlivostní 

analýzy. Výběr vhodné varianty vždy určuje charakter problému. V souvislosti s tímto tématem 

zavádíme tzv. výpočtové modely. V našem případě se bude jednat o výpočtové modely pro 

simulační výpočtové modelování metodou konečných prvků (MKP). V řešení se tedy budou 

používat matematické teorie, jako např. numerické metody řešení soustavy rovnic, základní 

pohybové rovnice apod. 

Základním problémem je pro téma této práce stanovení adekvátního výpočtového modelu 

rázového zatížení plastové komponenty palivového systému. Tato definice dále také zahrnuje 

stanovení deformace a napjatosti řešené plastové komponenty. Pro řešení budou použity analytické 

teorie pružnosti těles, numerická metoda, která vychází z teorie mechaniky kontinua = MKP 

v explicitní variantě. V řešení problému je zaveden systém jednotlivých, dílčích výpočtových 

modelů pro geometrii, materiál, zatížení, prostředí, okrajové podmínky, interakci s ostatními tělesy 

apod. V rámci doktorské práce jsou tyto výpočtové modely detailně popsány, často i s problémy, 

které se řešily při vytváření jednotlivých dílčích modelů.  

V této práci se především podrobně řeší postupný vývoj výpočtového modelu materiálu, na 

základě provedených experimentů. V rámci provedených prací bylo nutné použít a vyvinout určité 

metodiky pro stanovení potřebných charakteristik (improvizované inkrementální měření 

skutečných hodnot napětí a přetvoření, obdoba digitální korelační obrazové metody (DCIM). 

Dalším aspektem disertační práce je např. stanovení tlumicích vlastností použitého materiálu pro 

správnou definici parametrů tlumení ve výpočtovém modelu FSM, jelikož jak se v průběhu prací 

ukázalo, tyto aspekty jsou pro korektnost komplexního výpočtového modelu velice důležité. Při 

globálním pohledu se tedy jedná o práci ve vybraném systémovém pojetí. Jelikož je detailní 

přístup dle použité literatury v některých souvislostech složitě interpretovatelný, tak pro účely této 

práce jsou použity určité modifikace systémového pojetí dle zvážení autora disertační práce.  
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10  VÝPOČTOVÝ MODEL – GLOBÁLNÍ POHLED 

Výpočtový model lze charakterizovat jako zjednodušení reálného problému, kde již můžeme 

problém kvantifikovat, definovat okrajové podmínky, patřičně zatěžovat a následně pak vyčíslit 

odezvu soustavy a vyhodnotit patřičné parametry. V oblasti mechaniky pevných těles můžeme 

výpočtový model rozdělit na dílčí výpočtové modely: 

- materiálu 

- geometrie, topologie 

- zatížení 

- prostředí, interakce s ostatními tělesy (kontaktní problém) 

V dalším textu budou jednotlivé podkapitoly právě členěny v tomto duchu. Zvolený systém by 

měl zaručit, že výpočtář nezanedbá žádnou podstatnou informaci o reálném problému. Vždy by 

mělo být při vytváření výpočtového modelu řečeno, co vše toto zjednodušení obsahuje, popřípadě 

zanedbává. V případě zanedbání některých faktů, je potřeba vždy tuto absenci technicky 

zdůvodnit. 

 

11  VÝPOČTOVÝ MODEL MATERIÁLU  

Jedním z důležitých úloh výpočtového modelování různých fyzikálních dějů je vytvoření 

korektního výpočtového modelu materiálu. Z tohoto důvodu je zapotřebí provedení odpovídajících 

experimentálních zkoušek materiálu, abychom pro výpočtový model materiálu získali vstupní 

data. 

 

11.1 ZÁKLADNÍ MODEL TSCP– ELASTICITA 

Elastické chování polymerních materiálů má jisté charakteristické znaky. Odlišnost je zde i 

v měření elastických konstant dle Hookova zákona. Měření elastických konstant E – Youngův 

modul (Modul pružnosti v tahu),  - Poissonův poměr pro polymerní materiály předepisuje norma 

ČSN EN ISO 527. Polymerní materiály mají obecně velké rozpětí tuhostí, tedy i elastických 

konstant, ovšem jsou značně nižší než např. u ocelí (E=210000 MPa) a navíc vynikají i viskozním 

chováním a to i pro velmi malé deformace. V praxi je tedy nutné mít jednotný postup pro měření 

nízkých hodnot Youngova modulu, aby bylo vyloučeno riziko, že měření bude nepřesné a 

ovlivněné upnutím v přípravku, či nelineárním viskoplastickým chováním polymerů. Z výše 

zmíněných důvodů je Modul pružnosti v tahu pro termoplastické polymery měřen dle 

následujícího vztahu: 

 

12

12








tE           MPa  (22) 

 kde 
21,  je napětí odpovídající podélnému přetvoření %05,01   a %25,02  . V literatuře 

bývá také tento modul pružnosti nazýván jako Sečný modul pružnosti. Pro speciální skupiny 

termoplastů - elastomery (pryže, apod.) se používá odlišný přístup. Vzorek se natáhne na 

předepsanou poměrnou deformaci, např. 100%, 200% a ze záznamu silové odezvy se stanoví 

smluvní napětí. Poté můžeme určit tzv. Modul protažení (gumárenský modul) M100, M200. 

Význam modulu protažení je odlišný než modul pružnosti v tahu u termoplastů. 
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Pro řešený materiál TSCP byla dle výše uvedeného postupu naměřena následující data. V rámci 

měření bylo také provedeno měření se vzorky, které byly vystaveny různým vlivům, např. 

absorbce vody (kondiciace vzorku), předstárnutí (autoclave), plně dokrystalizované vzorky, 

čerstvé po vystříknutí, vyztužení před-deformací apod. Měření bylo provedeno pro dvě různé 

rychlosti zatížení (kvazistatická) 02.0sv smm /  a (dynamická) 1000dv smm / . Výsledky jsou 

shrnuty v následující Tab. 3. 

 

Stav vzorků 

Označení 

vzorků 

rychlost vs 

Modul pružnosti 

v tahu E [MPa] 

(vs) 

Průměrovaný 

Modul pružnosti 

v tahu E (vs) 

Označení 

vzorků 

rychlost vd 

Modul pružnosti 

v tahu E [MPa] 

(vd) 

Průměrovaný 

Modul pružnosti 

v tahu E (vd) 

Creep () 

P1 2275 

2292 

R4 2200 

2208 P2 1950 R5 2450 

P3 2650 R6 1975 

Autoclave 

P17 1400 

1400 

R20 neurčeno 

1850 P18 1625 R21 neurčeno 

P19 1175 R22 1850 

Před-

deformace 

(15%) 

N100 neurčeno 

2725 

N103 2375 

2788 N101 2700 N104 3075 

N102 2750 N105 2500 

Plná 

dokrystalizace 

P59 neurčeno 

2700 

R62 2150 

2725 P60 2700 R63 3300 

P61 neurčeno R64 2400 

Volně 

skladované 

P65 2150 

2542 

R68 neurčeno 

2850 P66 2900 R69 3000 

P67 2575 R70 2700 

Tab. 3 Výsledky měření modulu pružnosti v tahu pro různé rychlosti zatížení a stavy vzorků TSCP 

Hypotéza 1: 

Z výše uvedených výsledků lze určit jednotlivé vztahy mezi okrajovými podmínkami a výsledky 

tahové zkoušky. Jako ,,etalonové” vzorky uvažujeme P65-P67 a R68-R70.  Lze konstatovat, že 

největší vliv na výsledky modulu pružnosti v tahu má proces Autoclave (tzn. proces před-stárnutí, 

ponoření v palivu za zvýšené teploty, 10 - 100 hodin, dle specifikace), v tomto případě je modul 

pružnosti téměř poloviční. U efektu před-deformace, kdy byly tahové tělíska předepnuty před 

samotnou zkouškou o 15% původní délky, je efekt zřejmý. Materiál během tohoto procesu zpevnil, 

a jelikož byla deformace větší než mez elastické deformace, tak změny v materiálu byly nevratné. 

Opačný efekt se objevuje u vzorků, které byly vystaveny creepové deformaci, zde je analogie zcela 

opačná (změkčení). U vzorků, které byly vystříknuty již s předstihem před zkouškou, proběhla 

dokrystalizace (ustálení vazeb v materiálu), proces obdobný žíhání u ocelí je tuhost materiálů 

v elastické oblasti nepatrně vyšší než u volně skladovaných (čerstvých) vzorků. Jako poslední, lze 

posoudit vliv rychlosti zatížení, zde je patrný a očekávaný efekt nepatrného zvýšení modulu 

pružnosti, pro všechny stavy materiálu. Tento efekt je dán viskoelastickým chováním zkoušeného 

materiálu. 
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Na níže uvedených grafech můžeme vidět kompletní záznam z tahové zkoušky v True Stress-

Strain hodnotách, jedná se tedy o deformační křivku v tzv. Skutečných hodnotách. Pro 

vyhodnocení modulu pružnosti byla použita pouze počáteční část, dle vztahu (22). 

 

 

Obr. 24 Deformační křivky pro rychlost vs=0,02mm/s (True Strain –True Stress)  

 

 

Obr. 25 Deformační křivky pro rychlost vd=1000mm/s (True Strain –True Stress) 

 

V Tab. 3 zůstaly některé hodnoty modulů pružnosti nevyplněné. Jelikož u některých 

deformačních křivek byl záznam dosti rozkmitaný, nebylo možné koretkně stanovit potřebné 

hodnoty pro výpočet modulu pružnosti v tahu. Pokud k takové situaci došlo, byl průměrovaný 

modul pružnosti v tahu stanoven ze zbývajích měření vždy pro určitou třídu vzorků se stejnými 

vlastnostmi. Tento problém byl ještě významnější u dynamických zkoušek. Ovšem lze 

konstatovat, že provedená měření udávají dostatečnou informaci o elastickém chování materiálu 

TSCP. V dalších kapitolách budeme využívat tyto experimenty také pro stanovení dalších 

charakteristik, jako Mez kluzu‚ Mez pevnosti, Maximální elastická deformace, Maximální tažnost, 

apod. Všechna měření byla provedena na servohydraulickém zkušebním stroji MTS B/ONIX 

s rozsahem do 25kN. Pro měření deformace byla použita DIC, systém ARAMIS a 

vysokorychlostní kamera Phantom v710, pro vyhodnocení pak software GOM Correlate v8. 
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11.2 ZÁKLADNÍ MODEL TSCP– PLASTICITA 

Předchozí kapitola byla věnována elastické deformaci, ovšem tato vlastnost je nedostačující pro 

komplexnější popis materiálu TSCP, jelikož se v našem případě jedná o elasto-plastický tvárný 

materiál s rychlostní závislostí deformace. V této kapitole bude tedy popsáno plastické chování 

TSCP materiálu, jednak na teoretické úrovni, ale také budou představena jednotlivá experimentální 

data. Obecně v oblasti plasticity můžeme hovořit o několika typech elasto-plastického chování 

materiálů. V případě jednoosého namáhání a čistě elasto-plastického materiálu se deformace 

skládá z elastické a plastické složky - aditivní zákon (23), která může být také pro víceosou 

napjatost zapsána obdobně, avšak v tenzorovém zápisu. Pro obecnou složku deformace zde již 

můžeme zapsat obecný Hookeův zákon, (24), kde matice C obsahuje elastické konstanty. 

 

Obr. 26 Znázornění elastické a plastické složky v deformační křivce (aditivní zákon) 

 

Je zde nutné si dále uvést, jaké matematické modely elasto-plastických materiálů rozlišujeme, 

jedná se především o: - Ideálně elasto-plastický model (a) 

- Elasto-plastický model se zpevněním (izotropní, kinematické, kombi.) (c) 

- Tuho-plastický (b) 

 

a) b)  

 

c)  

Obr. 27 Jednotlivé modely elasto-plastického chování materiálu [34] 

Dále také můžeme rozlišovat dvě varianty teorie plasticity: 

pe    (23) 

eC  :  (24) 
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a) Teorie plastických deformací 

- popis vztahů mezi konečnými složkami vektorů napětí a deformace 

- nezávisí na zatěžovací cestě 

  EPD  (25) 

b) Teorie plastického tečení 

- popisuje vztahy mezi přírůstky (rychlostmi) napětí a deformace 

- řešení je závislé na zatěžovací cestě 

- možnost řešit jako posloupnost přírůstkových kroků 

 

  epD  
(26) 

přičemž v našem případě materiálu TSCP uvažujeme variantu Teorie plastického tečení, kdy 

bude v každém časovém kroku výpočtu počítán přírůstek plastické deformace. Dalším aspektem 

v materiálovém modelu je zhodnocení vlastnosti zpevnění materiálu. Rozlišujeme kinematické, 

izotropní, či kombinované. Vlastnosti jednotlivých variant zpevnění materiálu budou uvedeny 

v dalším textu. Pro materiál TSCP budeme dále uvažovat izotropní typ zpevnění. Tento výpočtový 

model je v řešiči LS-DYNA nazván jako *MAT_LINEAR_PIECEWISE_PLASTICITY. Tento 

numerický model materiálu je postaven na teorii izotropního zpevnění, ale umožňuje při určité 

modifikaci zohlednit i vliv rychlosti přírůstku deformace. Omezíme se zde tedy pouze na rázová 

monotónní zatížení. V dalších analýzách nejsou uvažována opakovaná cyklická zatížení. V modelu 

tedy nebude zohledněn ani Bauschingerův efekt, který se vyskytuje především v materiálech jako 

beton, dřevo apod. 

Bauschingerův efekt - při opětovném zatížení tělesa nad mez kluzu se snižuje mez plasticity 

v tlakové oblasti. U ideálního Bauschingerova efektu hovoříme o snížení meze plasticity v tlaku o 

stejnou hodnotu, o jakou se zvyšuje mez plasticity v tahové oblasti. V takovém případě hovoříme 

o kinematickém zpevnění. 

 

 

Obr. 28 Izotropní a kinematické zpevnění materiálu [34] 
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11.2.1 Experimentální stanovení elasto-plastického modelu 

Pro základní model elasto-plastického chování materiálu byly provedeny tahové zkoušky do 

porušení. V základní verzi pouze pro statické zatížení, rychlost přírůstku deformace 


 =10-4 mm-1. 

V dalších, více pokročilých modelech jsou měřeny tahové zkoušky pro různé rychlosti deformace. 

Jako zásadní problém před provedením prvních experimentů se jevilo měření tzv. skutečných 

hodnot napětí a přetvoření (deformace). Pro první experimenty byla vytvořena metodika měření 

deformace a napětí na určité vzdálenosti l=2-5mm, díky nanesenému rastru na zkušebním tělese. 

Díky tomuto přístupu, který byl publikován v příspěvku [38] se podařilo přiblížit pokročilým 

metodám, jako je DICM (Digital Image Correlation Method), nebo měření deformací pomocí 

extenzometrů (mechanické měření deformace). 

 

 

 

Obr. 29 Měření skutečných hodnot napětí a přetvoření (deformace) vlastní metodou – vysokorychlostní kamera    

              s vlastním algoritmem grafického zpracování obrazu 
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Na Obr. 29 je zobrazena vlastní metoda vyhodnocení napětí a deformace společně 

s dosaženými výsledky při vyhodnocení tahové zkoušky dle ISO 527. Je zřejmé, že především v 

oblasti plastického chování materiálu obdržíme zcela odlišné výsledky. Materiálový výpočtový 

model materiálu dle vlastního vyhodnocení poskytuje přesnější popis deformačně-napjatostního 

chování materiálu pro různé inženýrské úlohy. Je vhodné si na tomto místě uvést jednotlivé možné 

přístupy výpočtu napětí a podélného prodloužení (přetvoření) z tahové zkoušky. 

Dle normy ISO 527 je základní výpočet napětí a přetvoření definován následovně: 

 

 
][

0

MPa
S

F
    ][

0

0 



L

LL
  

(27) 

odlišný způsob výpočtu napětí a přetvoření je uveden následujícími rovnicemi: 

 

 
plasticnomelasticnomnom _,    

 

(28) 

 Etruetrueplastictrue /,    

 

(29) 

 )1( nomnomtrue    

 

(30) 

 )1ln( nomtrue    (31) 

nom …celková deformace   plastictrue, …skutečná plastická složka deformace 

true …skutečné napětí – výpočtové  true …celková skutečná deformace 

Další možností jak přistoupit k měření deformace, či napětí je Digitální Optická Korelace. Tuto 

metodu lze použít jednak pro vyhodnocení deformace a napětí anebo také pouze jedné z těchto 

veličin, Obr. 30. 

 

 

Obr. 30 Porovnání různých výstupů z tahové zkoušky pro materiál TSCP 
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Jedno z prvních experimentálních měření viskoplastického chování materiálu TSCP proběhlo 

na stejné sadě vzorků jako v kap.11.1. Měření bylo provedeno pro různé rychlosti deformace 

vs=0.02mm/s a pro vd=1000mm/s. Pro komplexní popis plasticity na dané úrovni byla provedena 

tahová zkouška do porušení, tudíž již bylo možné stanovit potřebné mechanické charakteristiky: 

2.0,PR  …Smluvní mez kluzu,  

MR  …Mez Pevnosti,  

DICA  …max. přetvoření (DICM) 

dle ISO 527 – Engineering Stress 

Stav vzorků 

Označení 

vzorků 

rychlost vs 

2.0,PR /
MR  

[MPa] (vs) 

Průměrované 

hodnoty v [MPa] 

2.0,PR /
MR  (vs) 

Označení 

vzorků 

rychlost vd 

2.0,PR /
MR  

[MPa] (vd) 

Průměrované  

hodnoty v [MPa] 

2.0,PR /
MR  (vd) 

Creep () 

P1 34,3 / 58,7 

31,8 / 52,4 

R4 neurčeno 

55,6 / 71,9 P2 31,4 / 58,8 R5 58,6 / 69,0 

P3 29,7 / 39,6 R6 52,5 / 74,7 

Autoclave 

P17 33,2 / 49,8 

34,8 / 50,6 

R20 33,2 / 68,8 

33,2 / 67,7 P18 36,8 / 52,2 R21 34,4 / 68,2 

P19 34,3 / 49,9 R22 32,1 / 66,0 

Před-deformace 

(15%) 

N100 neurčeno 

13,8 / 55,6 

N103 25,1 / 77,1 

23,7 / 79,0 N101 14,6 / 56,8 N104 24,2 / 79,4 

N102 12,9 / 54,2 N105 21,7 / 80,4 

Plná 

dokrystalizace 

P59 31,6 / 60,2 

32,1 / 59,7 

R62 38,7 / 76,0 

37,1 / 77,1 P60 31,6 / 60,1 R63 35,5 / 77,2 

P61 33,2 / 58,6 R64 37,2 / 78,1 

Volně 

skladované 

P65 34,1 / 55,2 

33,7 / 55,8 

R68 50,8 / 78,7 

49,8 / 78,8 P66 35,2 / 55,8 R69 49,6 / 79,0 

P67 32,0 / 56,5 R70 49,1 / 78,6 

Tab. 4 Výsledky viskoplast. vlastností pro materiál TSCP – mez kluzu RP,0.2, mez pevnosti Rm 

Hypotéza 2: 

Z uvedených výsledků v Tab. 4 lze pozorovat hlavní posun hodnot napětí (mez kluzu, mez pevnosti) 

směrem vzhůru v závislosti na rychlosti deformace, jedná se zde o významný rozdíl v plastické 

části chování materiálu. Lze zde říci, že materiál nedostatečně rychle reaguje na vysokou rychlost 

deformace, jedná o stejný efekt, jako se objevuje při stlačování tlumiče „čím rychleji tlumič 

stlačuji, tím větší klade odpor“. Tento efekt se vyskytuje jak v elastické složce deformace, tak 

především právě v plastickém chování materiálu. 

Další fenomén, který zde můžeme pozorovat, je zkrácení maximální celkové deformace 

(přetvoření). Jedná se o tzv. křehnutí materiálu za vysokých rychlostí deformace. Opět se zde 

jedná o viskoplastické chování materiálu. Porovnání výsledků maximální celkové deformace, která 

byla vyhodnocena pomocí DICM, je zobrazeno v přehledu deformačních křivek. *červeně 

označené hodnoty nebyly uvažovány při výpočtu průměrné hodnoty veličiny 

Tab. 5. Zapsané výsledky jsou brány jednak do okamžiku porušení vzorku, či okamžiku, kdy 

ještě metoda DICM byla schopná rozeznat pole deformací na optické mřížce chaotického nástřiku. 
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dle DICM True Strain  

Stav vzorků 

Označení 

vzorků 

rychlost vs 

DCIMA [%] 

(vs) 

Průměrované 

hodnoty v [%] 

DCIMA  (vs) 

Označení 

vzorků 

rychlost vd 

DCIMA  [%] 

 (vd) 

Průměrované  

hodnoty v [%] 

DCIMA  (vd) 

Creep () 

P1 2,8 

11,5 

R4 2,9 

4,9 P2 11,2 R5 4,6 

P3 11,7 R6 7,2 

Autoclave 

P17 78,2 

74,6 

R20 24,2 

21,8 P18 71,3 R21 23,5 

P19 74,5 R22 17,8 

Před-

deformace 

(15%) 

N100 33,2 

38,7 

N103 13,1 

15,2 N101 39,1 N104 16,0 

N102 43,8 N105 16,5 

Plná 

dokrystalizace 

P59 32,2 

38,3 

R62 21 

17,8 P60 49,8 R63 13,1 

P61 33,1 R64 19,4 

Volně 

skladované 

P65 31,5 

110,2 

R68 14,4 

16,0 P66 29,8 R69 15,2 

P67 110,2 R70 18,5 

*červeně označené hodnoty nebyly uvažovány při výpočtu průměrné hodnoty veličiny 

Tab. 5 Výsledky viskoplast. vlastností pro materiál TSCP – max. celková deformace ADCIM 

Hypotéza 3:  

Fenomén viskoplastického chování materiálu TSCP je vidět v Tab. 5. Zde můžeme vidět, že 

v některých případech maximální dosažená deformace při poškození se značně lišila. Tento efekt je 

zajisté způsoben kvalitou jednotlivých vzorků. V každém vzorku se vyskytuje určité 

procento/promile nečistot apod. Tyto heterogenity způsobují často právě místo iniciace porušení. 

Jako důkaz této hypotézy je zde uveden záznam z mikroskopické analýzy vzorku po zkoušce. 

Hodnota maximální deformace při porušení je jedna z hlavních mechanických veličin, která je 

takto sensitivní na kvalitu vzorku. 

 

  

Obr. 31 Mikrospická analýza lomu – iniciace poškození a směr šíření trhliny 
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Grafické znázornění výsledků: Elasto-plastické vlastnosti TSCP – dvě různé rychlosti zatížení 

 

 Obr. 32 Deformační křivka napětí-přetvoření (True Stress-Strain) – vzorky Creep, vs=0.02mm/s  

 

 

Obr. 33 Deformační křivka napětí-přetvoření (True Stress-Strain) – vzorky Autoclave, vs=0.02mm/s 
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Obr. 34 Deformační křivka napětí-přetvoření (True Stress-Strain) – vzorky předdef. 15%, vs=0.02mm/s 

 

 

Obr. 35 Deformační křivka napětí-přetvoření (True Stress-Strain) – vzorky plná dokrystal., vs=0.02mm/s 
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Obr. 36 Deformační křivka napětí-přetvoření (True Stress-Strain) – vzorky volně sklad., vs=0.02mm/s 

 

 

Obr. 37 Deformační křivka napětí-přetvoření (True Stress-Strain) – vzorky creep, vd=1000mm/s 
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Obr. 38 Deformační křivka napětí-přetvoření (True Stress-Strain) – vzorky Autoclave, vd=1000mm/s 

 

 

 

Obr. 39 Deformační křivka napětí-přetvoření (True Stress-Strain) – vzorky předdeform., vd=1000mm/s 
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Obr. 40 Deformační křivka napětí-přetvoření (True Stress-Strain) – vzorky plná dokrystal., vd=1000mm/s 

 

 

Obr. 41 Deformační křivka napětí-přetvoření (True Stress-Strain) – vzorky volně sklad., vd=1000mm/s 
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11.3 ZÁKLADNÍ MODEL TSCP – RYCHLOST DEFORMACE 

V této variantě modelu materiálu budeme vycházet a navazovat na předešlé kapitoly 11.1 a 

11.2. Ovšem viskózní vlastnosti materiálu budou stanoveny odlišnou metodikou a experimenty. 

V rámci doktorské práce byla navázána úzká spolupráce s firmou 4AEngineering z Rakouska, 

která se zabývá experimentálním stanovením mechanických vlastností materiálů včetně mapování 

numerických materiálových modelů na experimentální výsledky. První společný projekt byl 

zaměřen na stanovení numerického materiálového modelu TSCP se závislostí rychlosti deformace 

a to pro široký rozsah rychlostí deformace (
.

 =0.001-1000s-1). Optimalizační proces, který je 

nasazován při samotném tvoření numerického modelu materiálu dokáže zohlednit typ konečného 

prvku (shell, solid), počet integračních bodů a také velikost prvku. Po vzájemné diskuzi byly 

stanoveny požadované výsledky a vypracován plán experimentů.  

 

Cílené typy konečných prvků:  

Element type SHELL 16 (LS-DYNA), fully integrated, element size 2mm 

Element typ SOLID 16 (LS-DYNA), 10-noded tetrahedron, element size 0.6mm 

 

Rozsah rychlostí deformace: 
.

 =0.001-50s-1, testovaný rozsah; požadovaný rozsah 0.001-1000s-1, bude aproximován pomocí 

analogie s Johnson Cook modelem 

Experimenty nutné pro testovaný rozsah rychlostí deformace: 

Statická tahová zkouška, Statický 3-bodový ohyb, Dynamický 3-bodový ohyb, Dynamický 3-bodový 

ohyb s fixací. Testovací plán je uveden na Obr. 42. 

 

 

Obr. 42 Testovací plán pro zjištění deformačních křivek se závislostí na rychlosti deformace 

 

Tahová zkouška byla provedena na klasickém trhacím stroji. Statický tříbodový ohyb byl 

realizován na zařízení stejného typu s vyměnitelným upínacím přípravkem. Pro dynamické 

zkoušky bylo použito modifikované SHARPYHO kladivo s komerčním názvem IMPETUS. 

Deformace byly vyhodnocovány pomocí DICM, ovšem modifikované na danou vzdálenost 

l=2mm. Pro názornost jsou zde uvedeny příklady jednotlivých zařízení na Obr. 43. 
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Obr. 43 a) DCIM rastr b) Statický 3-bodový ohyb, c) Impetus – dynamický 3-bodový ohyb bez a s fixací 

 

Pro stanovení kinetických veličin je zde použito známých analytických vztahů. Poslední části 

byly výsledky všech experimentů optimalizovány pro účely získání materiálového modelu dobře 

korelujícího s výsledky experimentů, především u 3-bodových ohybů. Konečné závislosti napětí a 

plastické relativní deformace jsou interpretovány v true stress-true strain hodnotách, tak jak 

vyžaduje řešič LS-DYNA dle vztahů (30),(31). 

 

Sharpyho kladivo (IMPETUS) 

Síla pro výpočet napětí 
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Obr. 44 Záznam jednotlivých kanálů Impetus (zrychlení rázové časti kladiva, úhlový signál, zrychlení lože) 

úhlový signál 

Zrychlení razníku 

zrychlení lože 
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Výsledky jednotlivých měření 

A, C – materiál TSCP standart; B, D – materiál TSCP stabilizovaný (pro agresivnější paliva) 

 
Obr. 45 Záznam ze statického 3-bodového ohybu (A,B - v1=0.1mm/s; C,D - v2=1mm/s) 

 

 

Obr. 46 Záznam z dynamického 3-bodového ohybu 

 (A - v1=1000mm/s-fix40mm, A - v2=3000mm/s-fix40mm,  A- v2=5000mm/s-fix30mm, A- v2=4000mm/s-fix30mm  ) 
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Obr. 47 Záznam z dynamického 3-bodového ohybu s fixováním 

 (A - v1=3000mm/s-fix50mm; C - v2=5000mm/s-fix50mm) 

 

 
Obr. 48 Záznam ze statické tahové zkoušky (A - v1=0.1mm/s;; C - v2=0.1mm/s) 
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Optimalizace parametrů numerického modelu materiálu 

Pro optimalizační proces parametrů numerického modelu materiálu TSCP byla použita korelace 

mezi numerickým modelem materiálu a experimentálními výsledky ze všech provedených 

zkoušek. S tím, že v této fázi vývoje materiálu, není uvažován vliv asymetričnosti deformačních 

křivek pro tah/tlak. Pro optimalizaci byla použita metoda minimalizace středních odchylek, jak je 

naznačeno na Obr. 49. 

 

 

Obr. 49 Schéma procesu optimalizace – reverse engineering [34] 

 

Optimalizační technika je postavena na srovnání střední odchylky v odezvě síla-posuv a to pro 

numerickou simulaci, která je vždy porovnávána s experimentální křivkou. Optimalizace byla 

provedena pro nalezení parametrů materiálového modelu s těmito parametry: 

 

- E…průměrovaný Youngův modul (jednotný pro různé rychlosti deformace) 

- µ…Poissonův poměr 

- Deformační křivka Skutečné napětí-plastické přetvoření (True Stress-Plastic Strain) 

- Rychlostní závislost deformace (Strain rate) 

 

Pro numerický model materiálu je zde použito několik teoretických vztahů, kterými lze 

efektivně pracovat v prostoru optimalizačních technik. Je nutné definovat vztah mezi napětím a 

přetvořením, tak aby se v tomto vztahu vyskytovaly proměnné. Tyto proměnné lze v průběhu 

iterací měnit, tak abychom dostávali stále spojitou funkci. Pro tyto účely je zde použit vztah dle 

Schmachtenberga (35). Dále je zde použita definice rychlostní závislosti dle části Johnson 

Cookovi rovnice (Strain-rate dependence), vztah (39). Algoritmus minimalizace funkce 

vyhodnocuje hodnotu střední odchylky mezi numerickým modelem a experimentem, dle vztahu 

(36) až (38): 
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Parametry D1, D2 jsou proměnné při optimalizaci numerického modelu. 
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Legenda: 

α…parametr tlumení; C, p…konstanty Johnson Cookova modelu 

 

Na Obr. 50 je znázorněno srovnání experimentální křivky a spojité funkce napětí-přetvoření dle 

Schmachtenberga, z porovnaní je patrné, že tato definice je vhodná a dostačující pro interpolaci 

dané závislosti. V pravé části Obr. 50 je uvedeno schéma jednotlivých iterací optimalizačního 

procesu pro jednu rychlost deformace. 

 

 

Obr. 50 Grafické zobrazení Schmachtenbergova vztahu a znázornění iterační gradientní metody [34] 

 

Z výše uvedeného schématu optimalizační techniky nakonec obdržíme numerický model 

materiálu, který je definován průměrovaným modulem pružnosti E, Poissonovým poměrem µ a 

deformačními křivkami skutečné napětí – plastické přetvoření pro různé rychlosti deformace. Pro 

oblast rychlosti deformace, kterou bylo možné měřit (modře vyznačeno v Obr. 51) jsou 

deformační křivky přímo optimalizovány na dané zkoušky, pro vyšší rychlosti deformace a vyšší 

hodnoty plastického přetvoření byly použity výše zmíněné vztahy (35), (39). 
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Obr. 51 Numerický model materiálu TSCP se závislostí na rychlosti deformace (plastická část) 

 

11.4 ZÁKLADNÍ MODEL TSCP – PORUŠENÍ [3] 

V určitém smyslu můžeme v tomto odstavci hovořit o základním modelu porušení pro TSCP 

materiál. Podstata je v možnosti predikovat porušení a graficky ho interpretovat, ovšem v tomto 

případě se nejedná o komplexní materiálový model s porušením, který by v sobě zahrnoval 

akumulaci porušení, vliv triaxiality, vliv změkčení/zpevnění materiálu apod. V anglickém jazyce 

pro rozdíl mezi vznikem porušení a poškozením v numerických modelech materiálů existují jasně 

vymezující definice, kde: 

 

Failure model (Model vzniku porušení) – porušení se v numerickém modelu začíná rozvíjet, pokud 

parametr porušení dosáhne své kritické hodnoty 

 

                         (40) 

 

Damage model (Model poškození) – poškození, či  skoková změna tuhosti materiálu nastává, 

pokud funkce poškození dosáhne svého maxima (kumulace poškození), 

 

 

                         (41) 

 

přičemž D je parametr iniciace porušení, P  je plastické přetvoření, D je funkce poškození, uP je 

plastický posuv. 
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Obr. 52 Znázornění testu pro nalezení parametrů modelu porušení 

 

V tomto základním modelu porušení jde o určitý empiricky stanovený numerický model, jehož 

základ je ve stanovení parametrů vzniku porušení bez kumulace poškození. Výchozím testem pro 

stanovení parametrů modelu byla zkouška rázové odolnosti příruby – Impact Test, který byl i 

v rámci této doktorské práce vyvinut k výzkumným účelům v oblasti rázového namáhání 

plastových komponent palivového systému. Průběh zkoušky byl snímán vysokorychlostní 

kamerou se snímkováním cca f=15000fr/s. Na základě tohoto záznamu byl přesně stanoven 

okamžik vzniku porušení a místo prvotní iniciace. V tomto okamžiku bylo úkolem použít 

dostupný jednoduchý model eroze konečných elementů v LS-DYNA. Jako efektivní se nabízí 

použít kartu *MAT_ADD_EROSION k dosavadnímu viskoplastickému modelu, dle kapitol až 

11.1 až 11.3. 

 

  

Obr. 53 Porovnání místa iniciace a průběhu deformace vodící tyčky v čase iniciace trhliny – tyčka A 

 

Iniciace trhliny a směr 

šíření trhliny 

Fixace v 

přípravku 

Ohyb od razníku 

Místo porušení 
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Výše zmíněná dodatečná materiálová karta poskytuje volbu několika parametrů, kterými lze 

řídit samotné porušení. Pro účely této práce a vzhledem k tomu, že jsou zde řešeny polymerní 

materiály, kde jde ve většině případů o porušení v tahové oblasti namáháním, byly zvoleny dva 

parametry. Ty jsou v průběhu výpočtu vyhodnoceny. Jedná se o maximální tahové napětí (S1max) 

a o maximální tahové přetvoření (EPTO1). Několikanásobnou variací těchto dvou parametrů, které 

musí být splněny vždy společně, jsme získali konečné hodnoty S1MAX=100MPa a EPTO1=10%. 

Při nastavení těchto hodnot v materiálové kartě jsme pro patřičnou rychlost testu obdrželi velmi 

uspokojivou korespondenci mezi místem vzniku porušení a časem iniciace porušení. Tento 

koncept modelu porušení byl testován pro dva různé designové koncepty příruby a to pro koncept 

s plastovými vodícími tyčkami a pro koncept s ocelovými tyčkami. Tímto způsobem verifikace se 

částečně také otestovala robustnost řešení problému. 

 

   

Obr. 54 Porovnání místa iniciace a průběhu deformace vodící tyčky v čase iniciace trhliny – tyčka B 

 

Je zde nutné zmínit, že navržené parametry pro numerický model porušení jsou stanoveny 

pouze na základě výše zmíněného testu, tudíž pro rozlišné rychlosti zatížení se parametry mohou 

lišit. Tento způsob numerického modelování predikce porušení je velice sensitivní na kvalitu a 

velikost konečno-prvkové sítě. Další aspektem, kterému je potřeba věnovat pozornost je typ prvku 

a splnění podmínek porušení v počtu integračních bodů. Materiálová karta pro erozi elementů 

umožňuje volbu těchto parametrů. Nynější numerický model byl tedy optimalizován i v těchto 

ohledech. 

 

   

Obr. 55 Porovnání predikce porušení na konceptu plastových vodících tyček 
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Na Obr. 56 je znázorněno nastavení materiálové karty pro erozi elementů ve výpočtu. Pole 

mid…101000 je přiřazení klasického numerického modelu materiálu dle interního číslování, ke 

kterému se eroze elementů vztahuje. V našem případě jsme si vybrali dva parametry porušení, dle 

kterých se eroze elementů bude řídit je to sigp1…Maximální tahové napětí a mxeps…Maximální 

tahové přetvoření, tyto podmínky musí být splněny alespoň v jednom integračním bodě 

numfip…1. Pro erozi elementů musí být splněny tyto podmínky pouze společně (poslední 

položka...2 – počet parametrů nutných pro erozi elementů ve výpočtu). 

 

 

Obr. 56 Schéma nastavení materiálové karty pro erozi elementů - *MAT_ADD_EROSION 

 

Komentář: 

Výše uvedený numerický materiálový model s porušením dokáže kombinovat jednotlivé dílčí 

modely, elasto-plastický model, závislost na rychlosti deformace (Strain Rate) a také erozi 

elementů – elementární predikce porušení při rázovém zatížení. Při optimalizaci modelu porušení 

bylo použito i nutných experimentů pro nalezení dostatečně korelujících parametrů modelu. 

Porovnání numerických simulací ukazuje, že v mnoha případech iniciace porušení odpovídá 

jednak místem vzniku trhliny, tak následným šířením. Ovšem je nutné zmínit, že diskutovaný model 

je silně závislý na kvalitě konečno-prvkové sítě, velikosti elementů a rychlosti zatížení. Tento model 

nedisponuje závislostí na triaxialitě napětí, či neobsahuje žádný model poškození, kde by byla 

zohledněna kumulace poškození. Model také neobsahuje dílčí model tlumení apod., který má 

zjevný vliv na oscilace napětí, průchod napěťových vln atd. Z těchto aspektů lze tedy vyvodit, že 

pro korektnější chování modelu a jeho větší robustnost potřebujeme sofistikovanější a 

komplexnější materiálový model, např. SAMP-1 apod. 

 

11.5 POKROČILÝ MATERIÁLOVÝ MODEL *MAT_SAMP-1 [1],[9],[4] 

V předchozích podkapitolách jsme se zabývali dílčími vlastnostmi numerického modelu 

materiálu pro účely řešených úloh. V závěrečném komentáři byly zmíněny i nedostatky těchto 

modelů, popř. kombinace modelů. V posledních letech se sofistikovanějšími modely pro 

polymerní materiály zabývají poměrně intenzivně i vývojáři konečno-prvkových řešičů. LS-

DYNA nabízí poměrně širokou škálu materiálových modelů, k verzi 9.0.0. jich čítá přes 320 

různých typů. V každé nově uvolněné verzi se objevují nové typy modelů materiálů. Pro lepší 

orientaci v numerických modelech materiálů vhodných pro polymery je vhodné si zde uvést 

zjednodušený výčet jednotlivých typů. Pro účely této doktorské práce je pracováno dále pouze 

s materiálovým modelem *MAT_SAMP-1, což je klíčové slovo pro Semi-Analytical Model for 

the Simulation of Polymers. Tento model materiálu byl implementován do knihovny numerických 

modelů materiálů v roce 2005 a dodnes je neustále aktualizován a vývoj jeho pokročilejších funkcí 

stále pokračuje. Tento model materiálu v sobě dokáže obsáhnout mnoho materiálových 

mechanických vlastností, které jsou pro polymerní materiály důležité, např. vliv rychlosti 

deformace, Poissonův poměr v plastické oblasti deformace, asymetrická mechanická odezva 
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v tahu, smyku a tlaku, vliv triaxiality napětí na deformačně-napjatostní chování modelu, vliv 

„cesty“ zatížení (Lode Factor) a  pokročilé modely porušení (GISSMO, DIEM, atd.). Na druhou 

stranu je nutné říci, že pokud chceme mít plně obsáhlý tento materiálový model, tak potřebuje 

nemalou řadu experimentů, abychom byli schopni využít celý rozsah tohoto modelu. 

Na začátku vývoje tohoto pokročilejšího materiálového modelu bylo nutné stanovit, jaké 

podstatné dílčí experimenty bude nutno provést. V minulosti, jak je uvedeno v předešlém textu, 

jsme spolupracovali s rakouskou firmou 4A Engineering, nabízelo se tedy v této spolupráci 

pokračovat. Jako základ nového výpočtového modelu posloužily výsledky s předešlých měření, 

jako např. Statické tahové zkoušky, dynamické tahové zkoušky a tří-bodové ohyby, ať už 

s volnými konci, či fixovanými. Tyto testy byly doplněny o stanovení mechanického chování 

v tlaku tzv. Puncture test, tří-bodový ohyb a stanovení plastického Poissonova poměru. Pro 

posouzení, zda testovací vzorky mají stejné mechanické parametry, jako materiál v původních 

experimentech v roce 2012 byly provedeny porovnávací testy. Jako relevantní byly vybrány 

následující testy: tří-bodový ohyb (vázaný, volný), tahová statická zkouška. Abychom vyloučili 

vliv materiálových nečistot a imperfekcí v materiálu, byly vždy v daném testu testovány 3 vzorky. 

Vzorky byly vystříknuty na speciálním vstřikovacím zařízení a byla zde použita přesná forma, dle 

požadavků na požadované zkoušky, viz Obr. 57. Na Obr. 58 jsou zobrazeny výsledky pro tří-

bodový ohyb, v provedení vždy 3 vzorky v různých rychlostech zatížení. 

 

 

Obr. 57 Vystříknuté vzorky pro všechny provedené testy (tahová zkoušky, tří-bodové ohyby, puncture test) 

Směr toku materiálu 

Tahová zkouška 

Tří-bodový ohyb 

Puncture test 
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Obr. 58 Tří-bodový ohyb pro nově vystříknuté testovací vzorky (3 různé rychlosti) 

 

Dále bylo provedeno měření tahové zkoušky (statická), pro vyhodnocení bylo použito přístupu 

True Strain/True Stress, i když v modifikované formě, kdy byl na vzorcích vytvořen rastr 

(diskrétní body o průměru 1mm s mřížkou 4mm). Jeden vzorek vykazoval menší poměrnou 

deformaci při porušení, po detailnějším posouzení byla v místě lomu objevena nečistota, která 

zapříčinila dřívější lom, než u ostatních vzorků, viz Obr. 59. 

 

 

Obr. 59 Statická tahová zkouška (měřeno True Strain/True Stress)  
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Obr. 60 Porovnání zkoušky Tří-bodový ohyb (v tab. červeně označené měření 2012, modře-měření 2016) 

 

 

Obr. 61 Porovnání zkoušky Tahová statická s měřením True Strain/True Stress charakteristik 
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Z výše uvedených Obr. 60 a Obr. 61 je vidět, že nebyly nalezeny důvody, proč bychom nemohli 

použít původní data, z již provedných zkoušek v roce 2012 pro nynější rozšíření materiálového 

modelu. Společně s kooperující firmou 4A Engineering byly tyto data vyhodnoceny jako 

dostatečně reprezentující  a ukazující dostatečnou shodu. 

Jako další byly tedy provedeny nové experimenty a to Statický Puncture test a Dynamický 

Puncture test. Statická složka zmiňovaného testu se provádí na klasickém trhacím zařízení avšak 

se speciálními přípravky. Dynamická část testu je provedena na zařízení Impetus, kde je využito 

kinetické energie rotačně uloženého kladiva, kde je umístěn zatěžující trn, viz Obr. 62. 

 

  

Obr. 62 a) Statické provedení Puncture testu, b) Dynamické provedení 

 

Na tomto místě si zde můžeme položit otázku, proč jsou zkoušky doplněny právě o Puncture 

test. Jak již bylo zmíněno na začátku tohoto odstavce, v dosavadních používaných materiálových 

modelech byla řada aspektů, které zde nebyly podchyceny, např. asymetričnost mechanického 

chování polymerních materiálů v tahu/smyku/tlaku, obecně závislost mechanických vlastností na 

stavu triaxiality napětí, dalším byla absence definice Poissonova poměru pro plastický stav 

materiálu, dalším velmi důležitým faktorem byla absence rychlostně závislého modelu porušení. 

Rychlostně závislé (strain rate dependence) modely, jsme již zde zmiňovali a s určitým úspěchem 

používali, ovšem parametry porušení materiálu (či eroze elementů), zde rychlostně závislé nebyly. 

Všechny tyto chybějící informace směřovaly k tomu, zaměřit se na použití nějakého 

sofistikovanějšího materiálového modelu s požadovanými závislostmi a chováním. Předpoklady, 

že právě výše zmiňované parametry v našem modelu dosti postrádáme, mají své opodstatnění 

v praktických úlohách, kde jsme např. dostávali silové odezvy podobných trendů, jako 

v experimentu, ovšem vždy posunuté níže, ve smyslu silové odezvy. Právě předpoklad tužšího 

chování např. v tlakové oblasti by tyto neshody mohly částečně řešit. Dalším problémem bylo 

použití stejného parametru porušení pro celé spektrum rychlostí zatížení. Analytickým 

předpokladem bylo, že materiálový limit pro porušení, např. Poměrná deformace v tahu při 

porušení (Maximum Principal Strain) by měl se vzrůstající rychlostí klesat, avšak funkční 

závislost nebyla doposud známa. Tudíž jsme se v některých případech dopouštěli určité chyby, při 

použití statické hodnoty pro porušení materiálu (eroze elementů) v konečně-prvkové úloze. 
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Obr. 63 Porovnání silového působení při statickém a dynamickém provedení Puncture testu 

 

Z Obr. 63 je možné si všimnout, že v případě statického provedení dostáváme poněkud větší 

deformaci do okamžiku porušení materiálu, tento výsledek byl očekáván, jelikož stejný fenomén 

se vyskytuje i při klasickém čistém tahovém zatížení polymerních materiálů (tahová zkouška) 

apod. Dále bylo provedeno srovnání experimentu a FE simulace pro nalezení plastického 

Poissonova poměru µpl, který vyžaduje materiálový model SAMP-1. Pro stanovení plastického 

Poissonova poměru byl použit vztah (42). Na základě výše uvedených experimentů byla dále 

provedena analýza DOE (Design of Experiment), princip byl již uveden v kapitole 11.3. 

Optimalizovaný výpočtový model materiálu byl dále testován na předešlých úlohách. 

 

                                      (42) 

 

 

Obr. 64 Stanovení efektivního Poissonova poměru z experimentu Tahové zkoušky pomocí DCIM 

plel

plplelel

RES
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11.5.1 Optimalizovaný výpočtový materiálový model SAMP-1 

Z předešlých experimentů byl tedy pomocí optimalizace DOE analýzou získán určitý 

materiálový výpočtový model. Ten byl dále testován na několika základních úlohách. První 

testovací úlohou byl vázaný tří-bodový ohyb, kde byl použit Compression/Tension Factor (CTF) 

=1.53. Tento model vykazoval poměrně vysokou shodu pro experiment tří-bodový vázaný ohyb, 

tří-bodový volný ohyb, ovšem shoda pro tahovou zkoušku, viz Obr. 67, byla v určité oblasti 

rozdílná.  

 

Obr. 65 Tří bodový vázaný ohyb (CTF=1.53) 

 

 

Obr. 66 Tří-bodový volný ohyb (CTF=1.53) 
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Obr. 67 Tahová statická zkouška (CTF=1.53) 

 

V dalším kroku byl řešen samotný model porušení materiálu (eroze elementů). Zde byl použit 

Puncture test, kde byly pomocí DOE analýzy nalezeny parametry porušení, tzv. Failure Initiation 

Strain (FIS). Implementovaný model porušení, který je podložen teorií dle Johnson-Cooka, 

vykazoval nestability a velmi nízké FIS hodnoty pro triaxiality kolem 0.66 a výše, viz Obr. 68. 

 

 

Obr. 68 Puncture test s použitím Johnson-Cookovi závislosti FIS parametru na triaxialitě napětí 

 

V návaznosti na předchozí chování materiálového modelu byla využita druhá možnost zadání 

FIS parametrů do výpočtového modelu a to tabelovanými hodnotami. Jak bylo řečeno v úvodu 

předešlé kapitoly, pokročilejší materiálové modely vyžadují poměrně velké množství experimentů. 

V našem případě jsme měli omezené prostředky, tudíž jsme nemohli testovat další oblasti 

triaxiality: smyk, biaxiální tah, biaxiální tlak apod. Jelikož jsme tedy byli schopni stanovit pouze 

hodnoty pro axiální tah a pomocí optimalizace CTF parametru také křivku pro axiální tlak, tak náš 



VUT Brno, FSI 

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky  Výpočtový model 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

- 73 - 

 

model byl v nezjištěných oblastech aproximován vždy v souladu s poslední kalkulovanou 

hodnotou a dále v horizontálním směru. Jak bude dále v textu zmíněno, tento přístup má řadu 

otázek. Prvním z těchto otázek je reálný tvar křivky FIS vs. triaxialita napětí mimo oblast ƞ=0.33 a  

ƞ=-0.33. Tato křivka může mít obecný charakter, ale u některých polymerních materiálů je možné 

pozorovat určitý trend, viz Obr. 69. 

 

 

Obr. 69 FIS parametr vs. Triaxilita napětí (obecný polymerní materiál) [1] 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že nynější materiálový model, je částečným zjednodušením 

plnohodnotného modelu SAMP-1, na kterém se bude pracovat v navazujících vědeckých pracích 

na tuto disertační práci ve spolupráci s RBCB. Implementací tabelovaného systému porušení 

s následujícími křivkami Obr. 70 bylo provedeno znovu testování základních úloh. Cílem bylo 

ověřit správnost hodnot používaných v tabelované formě zadání porušení. Pro srovnání chování 

byly použity experimenty, které byly uvedeny v předchozím textu, tedy tahová zkouška a tří-

bodové ohyby (volný a vázaný) a Puncture test a to pro různé rychlosti zatížení. 

 

 

Obr. 70 Výpočtový model porušení (eroze elementů) – tabelovaná varianta zadání 
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Obr. 71 Tří bodový volný ohyb (tabelovaný model porušení materiálu) 

 

 

Obr. 72 Tří bodový vázaný ohyb (tabelovaný model porušení materiálu) 
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Obr. 73 Puncture test (tabelovaný model porušení materiálu) 

 

Z výše uvedených výsledků, lze říci, že materiálový model poskytuje určitou míru shody, pro 

všechny provedené experimenty, v některých je míra shody lepší, v některých naopak. Výsledný 

materiálový model je tedy ,,kompromisem“ pro všechny zátěžné stavy, které zde byly analyzovány 

a uvažovány. V tomto okamžiku je vhodné uvést, jak vlastně materiálový model SAMP-1 pracuje 

s poškozením, popř. s akumulací poškození. Pro funkci poškození (Failure) jsou použity hodnoty 

plastického přetvoření. Tato hodnota se počítá pro každý element v každém časovém kroku. 

Průběžně se hodnota dosaženého plastického přetvoření ukládá a v každém kroku je dále 

připočítávána k poslední hodnotě, dle vztahu (43). Model dále počítá kumulaci poškození 

(Damage), kde je redukována tuhost materiálu, v našem případě téměř okamžitě, jelikož se jedná o 

křehký materiál pro vysoké rychlosti deformace. Přírustek plastické deformace do úplného 

porušení (eroze elementů) je dán vztahy (44), (45), 

 

                                      (43) 

 

 

                                      (44) 

 

 

                                      (45) 

 

 

kde
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charakteristická délka elementu, 
P
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Konečná forma výpočtového materiálového modelu SAMP-1 

V této dílčí podkapitole si uvedeme, jak vypadá konečná forma materiálového modelu, 

z pohledu řešiče LS-DYNA. Materiálová karta obsahuje tradiční formu zadání základních 

materiálových charakteristik, jako je Youngův modul, Poissonův poměr, hustota a odkazování na 

další materiálové charakteristiky pro plastickou oblast. 

*MAT_SAMP-1 

 

*MAT_ADD_EROSION 

 
 

        DIEM extension 

 

Obr. 74 Zápis výpočtového materiálového modelu SAMP-1 pro řešič LS-DYNA 

 

  

Obr. 75 True Strain/True Stress křivky pro oblast tahu a tlaku 

 

Materiál také samozřejmě obsahuje FIS vs. Triaxialita závislost, viz Obr. 70. Model poškození 

obsahuje pouze plastický posuv po dosažení limitu FIS a to hodnotu P

fu =0.01 – křehký lom. 

1000000 - table with flow curves for tensile area 

1000010 - curve (quasi-static) for pressure area 

Plastic Poisson ratio  

(important for strain localization) 

Number of failed integration points  

75% of integration points 
Damage Model (-) DIEM and -1  

(only one failure criterior) 

Table with Triaxiality vs. Failure 

Plastic Strain (FIS) dependence 

Damage curve  

(Triaxiality vs. Plastic displacement) 

Elastic Poisson ratio  
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11.6 VÝPOČTOVÝ MODEL TOPOLOGIE 

Definice modelu geometrie není v tomto případě příliš jednoduchá, jelikož problém správné 

predikce porušení těsnící příruby může být řešen na několika geometrických konfiguracích. 

Předmětem numerických simulací mohou být testy FSM prováděné v přípravku, test s FSM 

umístěném přímo v palivové nádrži, lokální rázové testy samotné příruby apod. Díky tomuto 

problematickému popisu topologie problému, budeme vždy v následujících úlohách definovat 

patřičný typ experimentu. V obecné rovině lze říci, že v každém případě vždy přichází na řadu 

odpovídající zjednodušení topologie modelu. Produkty z polymerních materiálů jsou 

charakterizovány určitými pravidly při jejich výrobě (vstřikování). Na každém takovém dílci 

bychom měli najít technologické úkosy, zaoblené hrany (rádiusy), tzn. ochrana proti koncentraci 

napětí, pokud je to možné tak i konstantní tloušťka stěn, žebrování apod. Tyto aspekty sebou 

přinášejí řadu komplikací při samotné tvorbě numerického modelu. Složitou geometrii je vždy 

nutné zjednodušit, přičemž by měly zůstat zachovány důležité detaily, tak aby co nejvíce 

odpovídaly reálné geometrii dílce. Z praktického hlediska jsou na plastových dílcích odstraňovány 

nedůležité zaoblení, úkosy, složité konce hydraulických konektorů, výrobní texty apod. Úspora 

výpočtového času je zde velmi značná, navíc se často s takto zjednodušeným modelem geometrie 

vyhneme problémům s vytvářením konečně-prvkové sítě. S výhodou zde využijeme možnosti 

náhrady některých základních těles hmotným bodem s možností zadání jeho setrvačných 

vlastností. Pokud je to možné a těleso splňuje podmínky pro tvorbu skořepinového tělesa 

definovaného jen jeho střednicí a tloušťkami stěn, i toto opatření přináší významnou úsporu 

výpočtového času, nejčastěji je toto zjednodušení využito při tvorbě modelu palivové nádrže apod. 

 

  

Obr. 76 Příklad zjednodušení hydraulického konektoru se zachováním tuhosti pro analýzu příruby 

 

Dílce, které se používají jednoduše řečeno sériově, jedná se v tomto případě např. o platformní 

dílce apod., je možné obsáhnout v interní knihovně, která byla vytvořena během řešení předešlých 

úloh. V praxi to znamená, že pro tyto součásti máme již připravené modely, které můžeme 

s jednoduchostí importovat do aktuální řešené soustavy. V našem případě se především jedná o 

zásobníky paliva (hrnce), či držáky palivového čerpadla. Je zde několik variant, jak pro benzínové 

provedení FSM, tak dieselové provedení FSM. Palivové čerpadlo, které pro naše konečně-prvkové 

simulace znamená pouze zatěžující hmotu (neřešíme zde poškození apod.) nahrazujeme ve většině 

případů pouze hmotným bodem se svými setrvačnými účinky. Hmotný bod je umístěn v prostoru 

sub-modulu v těžišti reálné geometrie palivového čerpadla. Tento hmotný bod je dále spojen 

rigidními vazbovými rovnicemi, prvky typu RB s navazující geometrií. V tomto případě se jedná o 

kontaktní plochu po reálném nalisování palivového čerpadla do svého držáku. Jako další se zde 
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nabízí zjednodušení držáku palivové čerpadla, jelikož jeho konstrukce obsahuje víceméně 

konstantní tloušťky a poměr tloušťky materiálu a jeho hlavních dimenzí umožňuje použít 

skořepinové prvky druhého řádu (SHELL, TYPE 16). Držák palivového čerpadla je dále v reálném 

provedení svařen ultrazvukem s další komponentou a to se zásobníkem paliva přes svařovací piny. 

Tato geometrie také není v hlavních úlohách v našem zájmu soustředění. Vazbu svařovací 

geometrie ve většině případů nahrazujeme opět vazbou RB s vybranými odpovídajícími 

kontaktními plochami. Další aspekty výpočtového modelu FSM pro rázové zatížení budou 

uvedeny v samostatné kapitole v dalším textu disertační práce. 

 

          

Obr. 77 Ukázka dvou provedení konečně-prvkových modelů zásobníků paliva (hrnce) 

      

Obr. 78 Ukázka rozdílných variant držáků palivového čerpadla, veze DC, BLDC 
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11.7 VÝPOČTOVÝ MODEL PROSTŘEDÍ – VLIV PALIVA 

Při tvorbě výpočtového modelu prostředí bychom měli zohlednit všechny aspekty vnitřního i 

vnějšího prostředí, které by mohly mít významný vliv na chování řešeného systému. Jelikož je 

řešený čerpadlový modul umístěn v palivové soustavě, v přímé interakci s palivem je potřeba 

analyzovat vliv paliva na chování materiálu. Pokud řešíme numerické simulace zkoušek mimo 

vozidlo v přípravku apod., tak vliv paliva neuvažujeme, zde čerpadlový modul, nebo příruba 

v kontaktu s palivem není, neboť se jedná o zkoušky bez paliva. Ostatní případy jsou řešeny 

následujícím způsobem. 

Za účelem zjištění, jak významně ovlivňuje stárnutí a degradace plastů, vliv proměnných teplot, 

interakce s palivem apod., materiálové vlastnosti, byly analyzovány dva čerpadlové moduly ze 

starších osobních automobilů, stáří 10 a 15 let. Z přírub těchto FSM byly vyřezány testovací 

tahová tělíska a na nich byla provedena tahová zkouška. Výsledky těchto zkoušek byly porovnány 

s údaji v materiálových listech.  

 

 

 

Obr. 79 Tahová zkouška na vzorcích vz2-vz9 pro dva různé materiály 
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Referenční hodnoty typických materiálových charakteristik z materiálových listů jsou pro tyto 

materiály následující: 

TSCP1   E1=2700 MPa, Mez kluzu RE1=65 MPa, Elastické přetvoření 9 % 

TSCP2   E2=2900 MPa, Mez kluzu RE2=65 MPa, Elastické přetvoření 8,5 % 

 

 

Tab.6 Naměřené hodnoty pro vzorky reprezentující TSCP (staří 10-15 let) pod vlivem paliva 

 

V případě meze kluzu se jedná o inženýrské hodnoty. Z naměřených hodnot dostáváme 

následující tabulku, kde je patrné, že naměřené hodnoty se v určité toleranci shodují 

s deklarovanými hodnotami výrobcem. Naměřené hodnoty vykazovaly určitý trend pouze 

v posunutí maximálního elastického přetvoření a v tažnosti. Zde byly hodnoty nižší cca o 19%. 

Tažnost se zde lišila hlavně pro materiál TSCP1, ovšem je nutné zdůraznit, že nebyl k dispozici 

dostatečně reprezentující počet vzorků, abychom mohli provést korektní statistiku naměřených 

hodnot. Pro další porovnání vlivu stárnutí plastů na materiálové vlastnosti nebyly k dispozici jiné 

vzorky. V dalším se tedy omezíme na použití materiálových dat, která budou měřena na 

nových testovacích vzorcích, dostatečně krystalických a bez vlivu paliva. Vliv paliva bude 

řešen separátně u konkrétních aplikací v dalším textu. 

Pokud se budeme zabývat vlivem paliva, lze se podívat na problematiku také ze strany vlivu 

samotné kinematiky paliva v palivové nádrži. Testování FSM z hlediska pasivní bezpečnosti při 

nestandartních situacích probíhá ve většině případů s palivovou nádrží bez paliva. Ovšem pro 

reálné situace v denním provozu a některé bariérové zkoušky vozidel je situace rozdílná. 

V palivové nádrži je vždy určité množství paliva. Hydraulický systém FSM je nastaven tak, aby 

sub-modul FSM byl vždy zaplněný po okraj hrnce, tak aby mělo palivové čerpadlo vždy zaplněný 

vstupní (sací) kanál. Ve výpočtech je tedy zapotřebí v některých případových studiích kalkulovat i 

s hmotou paliva uvnitř FSM. Další fenomén je kinematika paliva v nádrži mimo FSM, ovšem 

výpočtové modelování interakce tekutiny s tuhou látkou v uzavřené nádobě s vnitřním přetlakem 

je poměrně dosti náročné. Nicméně určité první úlohy pro tuto variaci byly v rámci této práci za 

přispění kolegy Ing. Pavla Kouby zpracovány účelově a pouze pro názornost. Je nutné říci, že 

tento a další fenomény budou řešeny v návaznosti na tuto disertační práci. V nynějším 
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výpočtovém modelu je palivo, resp. hmota paliva reprezentována přidáním dodatečné hmotnosti 

na zásobník paliva cca m=400g, dle zkušeností s testováním FSM u zákazníka.  

Na úloze interakce tělesa s tekutinou je patrné, že výsledný pohyb kapaliny v nádobě je jednak 

závislý na zatěžujícím impulsu zrychlení, ale především také na výšce hladiny kapaliny. Působení 

kapaliny na těleso, které by bylo umístěno uvnitř nádoby, bude tedy dosti sensitivní především na 

tyto dva aspekty, dalším bude samozřejmě konečný tvar palivové nádrže. Pokud se budeme na 

danou problematiku dívat více analyticky, je možné si představit hladinu paliva jako určitý typ 

tlumiče pohybu FSM. Největší setrvačnosti FSM dosáhne, pokud bude sub-model zcela naplněn 

palivem. Dá se tedy předpokládat, že nejhorší kombinace z hlediska zatížení příruby FSM bude 

zcela naplněný sub-modul palivem společně s žádným či částečným naplněním palivové nádrže 

palivem. 

 

  

  

  

  

Obr.80 Časový průběh pohybu tekutiny v uzavřené nádrži
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11.8 VÝPOČTOVÝ MODEL ZATÍŽENÍ 

Definice okrajových podmínek a zatížení není v řešených případech zcela jednoduchá, jelikož 

se v řadě případů jedná o odlišné zkoušky apod. V některých případech je zatížení definováno 

profilem zrychlení v závislosti na čase, v jiných nárazovou rychlostí, či v případě pádových 

zkoušek výškou pádu. 

 

11.8.1 Impact Bending Test 

Jedná se o zkoušku, která byla vyvíjena v rámci této disertační práce. Účel této zkoušky je 

indikace lomu a zjištění možné propagace trhliny při rázovém zatížení vodících tyček 

nalisovaných v přírubě FSM. Testovaný vzorek zahrnuje přírubu (s kovovými nebo plastovými 

vodícími tyčkami). V předepsané výšce od těsnící plochy příruby je vyvolán náraz tuhou deskou o 

dané rychlosti, maximálně však v=2.7m/s. Omezení v rychlosti je dáno délkou pojezdové dráhy. 

Pohon zařízení je tvořen jedním lineárním motorem, nárazová deska je přimontována na vozík, 

který je veden ve vodících drážkách statické části konstrukce. Původně daný typ zařízení sloužil 

k přepravním zkouškám, které měly simulovat přepravní podmínky v nákladním automobilu. 

Zařízení však bylo zcela nevyužité, tudíž se nabízela možnost provést modifikaci a zařízení 

přestavět pro účely našich testů. Jedná se tedy o zcela destruktivní test se zaměřením na příruby 

FSM. Tento test je v současné době považován za jeden z nejdůležitějších v oblasti pasivní 

bezpečnosti FSM pro nově vyvinuté příruby. Jedná se o jeden z hlavních testů, které musí příruba 

ve vývojové fázi projektu splnit s absolutně pozitivním výsledkem. Akceptační kritérium je 

absolutní těsnost příruby po provedeném testu. Těsnost je zjišťována různými způsoby, obecně se 

vždy jedná o tlakové zkoušky, kdy je příruba fixována v přípravku, z jedné strany je přivedeno 

tlakové médium. Během zkoušky je zjišťován pokles tlaku, jehož limit je vždy dán konkrétní 

aplikací a zákazníkem. 

 

  

Obr. 81 Impact Bending Test – konfigurace pro testování příruby s integrovanými vodícími tyčkami 

 

Konstrukce zařízení umožňuje pořízení videozáznamu vysoko-rychlostní kamery, který slouží 

pro verifikaci výsledků konečně-prvkových analýz. Ze záznamu je možné rovněž sledovat vznik a 

šíření trhliny při porušení pouzdra vodící tyčky na přírubě. Souběžně s vývojem zařízení a 

metodiky testování, byla vyvíjena i konečně-prvková analýza tohoto testu, která slouží především 

ve vývojové fázi designových návrhů přírub. 
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11.8.2 Sledge Test 

V tomto případě se jedná o univerzálnější zařízení. Jeho použití nalezneme především v oblasti 

pasivní bezpečnosti vozidel. Jedná se o zkušební stav s pojezdovým ložem, kde jsou uchyceny 

paralelně působící lineární elektromotory. V horní části zařízení je umístěn fixační přípravek, 

jehož pohyb je poháněn právě těmito lineárními elektromotory. Na fixační plochu lze upínat různé 

konstrukce, jako jsou bezpečnostní sedačky, palubní desky, bezpečnostní pásy apod. V našem 

případě se zde testuje kompletní sestava FSM s palivovou nádrží. Nádrž je fixována v montážních 

otvorech, stejně jako ve vozidle. Signál, který určuje pohyb fixačního přípravku, má charakter 

zrychlení v časové závislosti. Amplituda zrychlení, či šířka signálu je dána aktuální konstrukcí 

zařízení a omezení spočívá především v délce pojezdu a výkonu lineárních elektromotorů. 

V souvislosti s testem byla navázána v rámci disertační práce spolupráce se společností 

FronTone-GmbH v Německu. Výsledkem této spolupráce byla řada měření přímo v laboratoři 

v Mnichově, kde jsme ověřovali nově navržený design příruby a verifikovali společně s tím 

výsledky numerických simulací. 

 

  
a)       b) 

  
c)       d) 

Obr. 82 SLED test – a, b) Uchycení palivové nádrže s FSM, c) Výřezy v nádrži pro záznam vysoko-rychlostní   

              kamerou, d) Detail uchycení nádrže 

 

Záznam z vysokorychlostní kamery je vhodný pro verifikaci výsledků numerických simulací, 

z hlediska kinematiky FSM uvnitř palivové nádrže, posouzení účinnosti přepážek na dně nádrže 

pro omezení pohybu sub-modulu apod. Experimentální data v podobě záznamů z akcelerometrů 
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umístěných na jednotlivých komponentách FSM a záznam s vysokorychlostní kamery nám 

poskytují velice důležitá data pro další rozvoj numerických analýz. V tomto případě je 

opakovatelnost testu poměrně bezproblémová, jelikož se jedná o elektronicky řízené testovací 

zařízení, kde si tvar a charakter zatížení zvolíme a řídící jednotka díky své zpětné vazbě bez 

problémů toto zatížení aplikuje. Při nastavení hlavního a následně vypočteného brzdného signálu 

je potřeba dbát na korektnost vzájemné velikosti signálu. Situace kdy bude impuls síly daný 

brzdným signálem zrychlení větší než impuls síly z hlavního signálu by neměla v žádném případě 

nastat. V takovém případě je pak na posouzení zadavatele, zda výsledek je, či není ovlivněn 

brzděním přípravku. 

 

 
 

 

Obr. 83 Záznam řídícího signálu zrychlení při SLED testu a jeho fyzikální význam, jako Impuls síly [Ns] 
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11.8.3 Drop Test 

Tuto zkoušku lze v českém jazyce nazývat jako pádový test. Jedná se o zkoušku, při níž se 

využívá vlastní gravitační zrychlení, tudíž sílu při dopadu lze regulovat výškou pádu. Zařízení pro 

tuto zkoušku bylo vyvinuto ve spolupráci s Leteckým Ústavem FSI VUT v Brně. Vývoj zařízení 

spočíval v především v navržení robustního přípravku pro opakovatelné pády, kde bylo umístěno 

zkoušené těleso, v našem případě FSM. Dalším důležitým parametrem je zde průběh zrychlení při 

samotném pádu, hlavně při dopadu přípravku s FSM na dopadovou desku. Pro zkoušku bylo 

definováno určité rozmezí tvaru a velikosti amplitud průběhu zrychlení (zpomalení). Pro tyto účely 

bylo nutné nastavit vhodnou tuhost dopadové plochy, to bylo provedeno pomocí vyměnitelných 

podložek s různým materiálem (plsť, tlumící hmota pro kolejiště apod.), viz dále. 

Hlavní výhodou zařízení je jeho vysoká míra variability, je zde možné zkoušet různé typy FSM 

s různými průměry přírub, které lze ještě libovolně natáčet v přípravku s celým FSM. Instalační 

výška FSM zde může plně odpovídat montážní výšce FSM v palivové nádrži automobilu. Po 

jednoduchých úpravách lze přípravek použít i pro jiné komponenty. 

             

Obr. 84 Zařízení pro pádové zkoušky FSM, Letecký Ústav FSI VUT v Brně 

 

Nevýhodou zařízení je naopak zatížení, které v žádném případě fyzikálně neodpovídá, 

reálnému zatížení při nestandartní situaci (Crash) v silničním provozu. Zatížení, které zde běžně 

používáme, se pohybuje řádově 100-800G v trvání T=2-6ms. V případě FSM se jedná tedy o 

indikační destruktivní zkoušku, při které je uvažováno významné rázové zatížení. Pro některé 

zákazníky se ale také jedná o jednu ze zkoušek, kterou je nutno splnit pro uvolnění produktu do 

sériové výroby. 
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a) Přípravek po odlehčení     b) Uložení vodících pouzder a spouštěcí mechanismus 

  

c) Umístění snímače zrychlení (3ks pro porovnání)  d) Dopadová deska – pohyblivá část 

  
e) Konstrukce statické dopadové desky   f) Tlumící hmota ve skladbě dopadové desky, 

Obr. 85 Detaily konstrukce zařízení pro pádové zkoušky, Letecký Ústav FSI VUT v Brně 

 

11.8.4 Underside Impact 

Jedná se o velice specifický zákaznický test, který je prováděn na specializovaném pracovišti 

FEKT, VUT v Brně v laboratoři doc. Beneše. Tato spolupráce byla navázána v roce 2016. Jedná se 

o zařízení, kde je využit k pohybu přípravku stlačený vzduch. Měřený signál zrychlení je měřen při 

samotném dopadu přípravku na pryžovou podložku. Pryžová podložka má vždy specifické 

vlastnosti, jednak materiálové tak i tvarové. Volba daného typu podložky je dána požadavkem na 

signál, tvar, časovou délku a amplitudu zrychlení. Jedná se o velice sofistikované zařízení 

s přesnou opakovatelností signálů. V tomto zařízení je umístěn kompletní FSM v horizontální 

poloze a v dané zástavbové výšce. Po provedeném pokusu, je vyhodnocován stav FSM, např. 
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poškození příruby, uvolnění svařovací geometrie pro držák palivového čerpadla a zásobníku 

paliva, či ohnutí vodících tyčí.  

 

    

Obr. 86 a) Testovací zařízení AVEX SM110, b) přípravek pro Underside Impact, c) detail dopadové plochy 

            

Požadovaný signál je vždy dán zákazníkem daného projektu, avšak k dnešnímu datu je již 

vypracovaná přesná metodika, jak tento test provádět. Experiment se provádí v 8 směrech 

s otáčením vždy o 45°, vždy pro 2ks FSM v jednom směru. Každý pád je monitorován vysoko-

rychlostní kamerou a dále je tento záznam analyzován, kde došlo k prvotnímu porušení a dalšímu 

šíření poškození. 

 

  

Obr. 87 a) Charakteristika používané pryžové podložky, b) měřený signál při Underside Impact testu 

 

V případě této zkoušky se jedná o specifikum určitého zákazníka, ovšem se zatěžujícími 

signály, vyskytujících se v reálném provozu, nebo při testování dle metodik např. Euro NCAP 

apod., nemá tato zkouška nic společného. Pro korektní posouzení bezpečnosti FSM jsou použity 

testy, kdy je použit signál zrychlení, který se opravdu v oblasti karoserie  a umístění palivové 

nádrže může vyskytovat, o tomto testu pojednává navazující kapitola 11.8.5.  
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11.8.5 Crash Test FSM 

Tento typ testování FSM je považován za nejvíce prokazatelný z hlediska reálného chování 

FSM v palivové nádrži umístěné v automobilu. Samozřejmě i tento test má své limity, o těch bude 

hovořeno později. Test je založen na použití pojezdového zařízení, které je buďto poháněno 

stlačeným vzduchem, nebo hydraulikou, obdoba SLED testu. Avšak tento experiment umožňuje 

dosáhnout konečné rychlosti při vyvolání nárazu v=67km/h, což více koresponduje s reálnými 

podmínkami v silničním provozu. Pro docílení této rychlosti je potřeba poměrně dlouhá dráha cca 

l=12m. Brzdění je uskutečňováno soustavou lineárních elektromotorů. Dalším benefitem testu je 

jeho variabilita, jelikož v jednom experimentu můžeme testovat hned 4 směry zatížení najednou. 

Na zařízení je umístěn přípravek, který umožňuje montáž čtyř FSM a to ve čtyřech různých 

směrech, tzn. testujeme přední, zadní a boční nárazy. 

 

  

Obr. 88 Uspořádání Crash Testu pro FSM, 4 vzorky FSM, 4 různé natočení v pozici 

 

Jako nedostatek lze zde zmínit absenci reálné palivové nádrže, která má na deformační chování 

FSM určitý vliv. Tvar nádrže je částečně nahrazen doplněním přepážek v přípravku, tak aby 

nebylo možné kompletní „odlétnutí” FSM mimo přípravek. Dalším nedostatkem je chybějící 

palivo, tato absence je částečně nahrazena přidáním dodatečného  závaží na obal zásobníku paliva 

cca m=400g. Z posledních požadavků na pasivní bezpečnost FSM je sledována i těsnost 

hydraulických cest na přírubě a samotném sub-modulu. S tímto požadavkem je v řešeném 

experimentu problém, tzn. je zde snaha o designová opatření na FSM takových, které by zabránily 

odlomení hydraulických konektorů a tím eliminovaly únik paliva hydraulickými cestami ven 

z palivové nádrže. 

 

;    

Obr. 89 a) Správně odlomené vodící tyče, b) FSM po Crash Testu, c) Signál zatížení 55G/60m 

zrychlení, dráha, rychlost 
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Přes všechny tyto nedostatky je tento test zařazen v žebříčku používaných testů nejvýš, díky 

svým kinematickým charakteristikám, které co nejvíce korespondují s reálnou nestandartní situací 

nárazu. Proto i v konečně-prvkových analýzách (simulacích) je to tento test nejčastěji řešen. 

 

12  METODIKA SESTAVENÍ VÝPOČTOVÉHO MODELU FSM 

Na začátku této kapitoly je vhodné si připomenout, že se jedná o zcela nový typ úlohy, která je 

na Vývojovém oddělení palivových čerpadlových modulů řešena – Explicitní CAE simulace 

rázového zatížení FSM. V předešlé době byly specifické numerické analýzy nahrazeny pouze 

statickými úlohami a dílčími simulacemi. Přesnost těchto přístupů nebyla dostatečná, tudíž také 

zapříčinila vznik této disertační práce a tedy zavedení nového přístupu výpočtového modelování 

stavů spojených s rázovým zatížením. 

Během vývoje celého výpočtového modelu bylo řešeno několik variant, jak sestavit model FSM 

v dostatečné míře přesnosti, avšak vhodným pro explicitní simulace (dostatečné zjednodušení). 

V této kapitole si ukážeme některé dílčí modely, ale především poslední stav modelu FSM pro 

explicitní úlohy. Základem tohoto modelu jsou následující komponenty: 

- palivová nádrž (ne pro všechny typy simulací) 

- příruba 

- vodící tyče s pružinou 

- zásobník paliva (hrnec) 

- držák palivového čerpadla 

- palivové čerpadlo 

- hydraulické cesty (palivové vedení uvnitř FSM) 

Lze si všimnout, že některé komponenty, které se běžně v sestavě FSM vyskytují, zde chybí. 

Důvodem je jejich zanedbatelná hmotnost, či geometrie, jedná se především o sekundární tryskové 

čerpadlo (princip ejektoru), regulátory apod. Tohoto zjednodušení si je autor vědom. 

 

Palivová nádrž 

Palivová nádrž je ve většině případů modelována jako skořepina s konstantní, či proměnnou 

tloušťkou. Typ prvku je SHELL, typ 16 – jedná se klasický skořepinový prvek druhého řádu. 

Pokud je palivová nádrž součástí výpočtového modelu, je zatížení aplikováno do upevňovacích 

prvků ke karoserii. 

 

 

Obr. 90 Skořepinový model palivové nádrže 
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Příruba 

Tento díl je z hlediska pasivní bezpečnosti FSM nejdůležitější, jelikož ukončuje sestavu FSM 

ve vně palivové nádrže. Jedná se o poměrně komplikovanou strukturu, která je víceméně pro 

každý nový projekt rozdílná, jiný průměr, design pouzder pro vodící tyče, jiná pozice elektrických 

zásuvek, hydraulických konektorů a jiné uspořádání žebrování. Dá se říci, že v časové ose projektu 

se přírubou vývojový tým zabývá nejdéle. V problematice konečně-prvkových analýz je tento díl 

modelován objemovými prvky SOLID, typ 16. Jedná se o 10-uzlové tetra-hedry (tetra). Pomocí 

skořepinových prvků není možné tento díl modelovat. Jednak díky jeho složitosti, rozměrům a 

také díky časové náročnosti přípravy modelu. Při použití tetra prvků je potřeba dbát na to, 

abychom měli v oblastech zájmu dostatečný počet prvků před tloušťku a odpovídající hustotu 

konečně-prvkové sítě.  

  

Obr. 91 Výpočtový model příruby se zjemněním konečných prvků v oblastech zájmu  

 

V našem případě je oblast zájmu, kruhový perimetr cca 50mm okolo pouzder pro vodící tyče. 

V těchto a někdy v dalších oblastech je použita síť o velikosti elementu cca l=0.5mm, tzn. 4-5 

prvků přes tloušťku. V roce 2017 se naskytla možnost řešit tento typ úloh na výpočetním clusteru, 

tudíž počet prvků přes tloušťku byl navýšen cca na 6-8 elementů přes tloušťku. Ostatní oblasti jsou 

modelovány velikostí elementů l=1-2mm. Na výpočtovém modelu příruby jsou ponechány jen ty 

nejdůležitější struktury, které by mohly mít vliv na deformačně-napjatostní chování komplexní 

struktury. Uvnitř pouzder pro vodící tyče je model příruby rozdělen na další dvě části, přičemž 

každá z těchto dvou částí používá odlišný výpočtový model materiálu (odlišná definice pro erozi 

elementů). Zbývající část příruby (elementů) využívá některý z výše uvedených materiálových 

modelů uvedených v kapitole 11 V případě pouzder pro vodící tyče se jedná spíše o dostatečně 

přesné modelování reálného zamontování vodící tyče v přírubě (rozlisovaná vnitřní žebra). 

Druhým důvodem je numerická stabilita chování kontaktu mezi vodící tyčí a pouzdrem pro vodící 

tyč v samotné úloze.  

Místo, kde je často použito zjemnění konečně-prvkové sítě, je oblast hydraulického konektoru, 

to vyplývá s požadavku na těsnost hydraulického vedení. V posledních modelech je na tento 

konektor připevněna pomocí RB prvků hadice, modelována BEAM prvky, které kopírují skutečný 

tvar před-tvarovaného hadicového vedení. V případě, že dojde k nadměrné deformaci spodní části 

FSM, tak je přes hadicové vedení zatěžován hydr. konektor, tímto je ověřována jeho robustnost. 
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Vodící tyče 

Vodící tyč je poměrně důležitým prvkem ve výpočtovém modelu, i když to tak na první pohled 

nepůsobí, je výpočtový model vodící tyče komplikovanější strukturou. Jelikož na začátku vývoje 

komplexního výpočtového modelu FSM byl požadavek, aby úloha byla spočitatelná na klasické 

stolní výpočetní stanici v rámci několika hodin, bylo nutné vodící tyče, kde jsme potřebovali 

dostatečně jemnou síť, modelovat méně obvyklým způsobem. Hlavním důvodem proč jsme 

nemohli použít klasické objemové prvky, byl velmi malý časový krok pro tyto prvky, což 

způsobovalo časový krok cca Δt=1E-8s až 1E-9s. V našich úlohách bylo nutné dosáhnout 

časového kroku alespoň Δt=0.5E-7 až 1E-7. Proto nynější vodící tyč je modelována pomocí 

BEAM prvků, na které je navázána skořepinová obálka pomocí SHELL prvků, spojena RB prvky. 

Tato obálka má především funkci stabilní kontaktní plochy. Skořepinové prvky obálky mají 

sníženou tuhost materiálu, tak aby neovlivňovaly výsledné deformační chování vodící tyče apod. 

Ve spodní části vodící tyče je umístěn BEAM prvek o zanedbatelném průměru, který plní funkci 

fixace tyče v pouzdře, až do okamžiku porušení pouzdra. Tento prvek je vypínatelný pomocí 

ovládací karty ve vstupním souboru pro řešič LS-DYNA. 

 

 

a)        b)   

 

 

 

 

c) 

 

Obr. 92 Výpočtový model vodící tyče: a) spojení se skořepinovou obálkou RB prvky, b) návaznost na 

       kontaktní vnitřní žebra pouzdra pro vodící tyč (červeně označené elementy), c) vodících tyče s vrubem 

 

Jako materiál vodících tyčí je použita ocel. Druhým případem jsou tzv. integrované vodící tyče, 

tyto tyče tvoří část příruby a jedná se tzv. koncept plastových vodících tyčí. Posledním možným 

případem jsou ocelové vodící tyče s vrubem, který slouží pro koncentraci napětí a plastické 

deformace, slouží k částečnému absorbování kinetické energie při rázu a její přeměně na 

plastickou deformaci. Část tyče je modelována objemovými prvky, které jsou dále navázány 

pomocí RB prvků na skořepinové prvky zbylé vodící tyče. 
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Zásobník paliva (hrnec) 

Díl zásobníku paliva tvoří především spodní část samotného FSM, je v něm umístěn zbytek 

komponent, které tvoří setrvačnou hmotu, která dále zatěžuje ostatní struktury v modelu. Zásobník 

paliva je ve většině případů modelován skořepinovými prvky druhého řádu SHELL, typ 16. Na 

této komponentě v současné době není uplatňován žádný model porušení. Tento krok je plánován 

jako další možný rozvoj komplexního modelu FSM. Tato problematika bude řešena v dalších 

navazujících pracích na tuto DS. Spojení zásobníku paliva s další komponentou, kterou je držák 

palivového čerpadla, je realizováno RB prvky na úrovni svařovací geometrie. Jedná se numerické 

zjednodušení tohoto spojení svařením. Pokud má být v konečně-prvkové analýze uvažována 

částečně hmotnost uvnitř zásobníku paliva, je tento požadavek realizován pomocí určitého 

množství hmotných bodů rozmístěných po plášti zásobníku na jednotlivých konečných prvcích 

(*ELEMENT_MASS). Tímto modelem paliva, není samozřejmě uvážena kinematika tekutiny, ale 

to není ani cílem tohoto modelu, jde spíše o uvážení hmotnosti paliva a zanesením účinku této 

hmotnosti do setrvačných hmot působících na komplexní strukturu FSM. 

 

  
 

Obr. 93 a) skořepinový model zásobníku paliva, b) spojení s navazujícím dílcem – tlaková nádoba 

 

Predikce poškození zásobníku paliva bude dalším významným posunem v komplexním modelu 

FSM. Jsou známé situace, kdy v tomto dílci při rázovém zatížení dochází k porušení, tudíž model 

porušení pro tuto komponentu se zde přímo nabízí. Ze záznamu z vysoko-rychlostní kamery je 

zřejmé, že ve většině případů se jedná až o sekundární porušení, primární porušení nastává na 

přírubě, není to však pravidlem. 
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Držák palivového čerpadla 

Tato komponenta fixuje palivové čerpadlo uvnitř zásobníku paliva a může mít různé 

modifikace. Téměř ve všech případech je modelován skořepinovými prvky druhého řádu SHELL, 

typ 16, s výjimkou CO verze, kde je detailně modelována oblast kolem hydraulického konektoru 

včetně, pomocí objemových prvků druhého řádu SOLID, typ16. Důvodem je požadavek na 

odolnost konektoru při rázovém zatížení. Přenos zatížení je zde od hydraulického vedení (hadic). 

Na tomto dílčím komponentu je uplatňován model porušení, který je zmíněn v předešlém textu.  

  

Obr. 94 Různá provedení držáku palivového čerpadla (DC, BLDC, CO) 

 

Palivové čerpadlo 

Výpočtový model palivového čerpadla, byl v prvních analýzách proveden nahrazením reálné 

geometrie palivového čerpadla pouze jeho zjednodušeným obrysem, avšak tento přístup byl 

nahrazen jednodušším modelem pomocí hmotného bodu, umístěného v těžišti. Stanovení těžiště 

palivových čerpadel je známo, tudíž s tímto nahrazením není problém. Pro komplexní výpočtový 

model představuje palivové čerpadlo pouze hmotnost, tedy je nutné ji nějakým způsobem zahrnout 

do setrvačných hmot modelu, v našem případě hmotným bodem (*ELEMENT_MASS). 

 

            

Obr. 95 Postupný vývoj výpočtového modelu palivového čerpadlo, poslední stádium – hmotný bod 
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Hydraulické vedení 

Model hydraulického vedení byl do komplexního výpočtového modelu zahrnut v roce 2017. 

Stalo se tak na základě požadavku na pasivní bezpečnost hydraulických vedení uvnitř FSM během 

rázového zatížení. Bylo tedy nutné nějakým způsobem zahrnout silové působení od předepnutých 

a posléze zatěžovaných hadicových vedení. Pro model hadicového vedení bylo využito známé 

geometrie tvaru hadice uvnitř FSM. Tato trajektorie hadicového vedení byla nahrazena v konečně-

prvkovém modelu BEAM prvky. Konce hadic byly fixovány k dalším navazujícím komponentám 

pomocí RB prvků na kontaktních plochách. Zde dochází k nalisování hadic na hydraulické 

konektory. Zanesení hydraulického vedení do výpočtového modelu umožňuje modelovat 

kompletní pohyb FSM, včetně deformací hydraulických konektorů způsobených silovým 

působením hydraulického vedení. První zkušební model byl srovnáván s reálným experimentem a 

na základě tohoto srovnání byl optimalizován do nynější podoby, včetně materiálových vlastností 

samotných hadic. Původní materiálový model hadicového vedení byl stanoven pomocí tahové 

zkoušky, zkoušky v ohybu a zkoušky v krutu, Obr. 96.  

 

   

 

Obr. 96 a) měření mechanických charakteristik hadicového vedení (tah, krut), b) model hadicového vedení  
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12.1 KOMPLEXNÍ KONEČNĚ-PRVKOVÝ MODEL FSM 

V předchozích kapitolách byly detailně popsány jednotlivé komponenty FSM a jejich 

výpočtové modely pro konečně-prvkové analýzy s rázovým zatížením. Následující text je věnován 

metodice sestavení komplexního modelu FSM. Pro zjednodušení se zde budeme zabývat 

variantou, kdy se jedná o konečně-prvkovou analýzu FSM pro Crash Test v přípravku. Okrajové 

podmínky jsou následující: 

- Profil zatížení 55G/60ms ,s detailním profilem uvedeným na Obr. 89 

- FSM je fixován v přípravku za přírubu, spodní část má dotyk s protější stranou přípravku 

- FSM je umístěn v dané zástavbové výšce 

- je zde uvažováno gravitační zrychlení ve směru Z 

- spodní část FSM je přitlačována ke dnu přípravku pružinou o dané síle a tuhosti 

- objekt zájmu je porušení příruby v oblasti pouzder vodících tyčí  a hydraulického vedení 

 

Ve výpočtovém modelu jsou jednotlivé komponenty spojeny, buďto RB prvky, nebo je mezi nimi 

definován kontakt s odpovídajícími parametry (tření, kontaktní tuhost apod.) Pružina je nahrazena 

prvkem typu BEAM, ke kterému jsou přirazeny mechanické vlastnosti dle materiálového modelu 

*MAT_SPRING_ELASTIC.  Jedná se o tuhost pružiny a počáteční síla v pružině. Pro přírubu je 

použit vždy daný materiál porušení s ohledem na vnitřní části pouzder pro vodící tyče. O těchto 

aspektech bylo hovořeno v kapitole věnované samotnému výpočtovému modelu příruby. 

 

 
 

 

Obr. 97 Komplexní konečně-prvkový výpočtový model FSM pro Crash Test v přípravku 

Komponenty s modelem porušení 

Aplikace zatížení na set uzlů 
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12.2 STANOVENÍ TLUMENÍ PRO POLYMERNÍ MATERIÁLY [36] 

Tlumení je v případě transientních úloh poměrně důležitou veličinou. V rámci této DS byl 

soustředěn zájem i na tuto problematiku. V této části bude použit zjednodušený výklad 

z odborného článku, který byl v rámci této práce zpracován a publikován na Evropské konferenci 

uživatelů řešiče LS-DYNA [41]. 

Motivace, která vedla k tomu, abychom se zabývali problematikou tlumení, vznikla 

z praktického problému. Příruba s plastovými tyčkami byla počítána pro jednoduchý destruktivní 

test (Impact Bending Test). Po primárním odlomení v tížené oblasti, kde byl očekáván lom, se na 

struktuře objevily nereálné a nadměrné oscilace samotné struktury. Ty měly za následek 

sekundární porušení struktury příruby v místech, kde ani na reálném vzorku při fyzickém testu 

nebyly pozorovány známky zvýšeného namáhání, které by vedlo k výskytu trhlin a posléze 

k porušení. Výpočtová analýza byla porovnána se záznamem z vysokorychlostní kamery a 

výsledek se opět potvrdil. Tyto skutečnosti vedly k tomu, že by bylo možné v samotné struktuře 

použít určitou formu zatlumení těchto nadměrných deformačních oscilací. Řešič LS-DYNA nabízí 

širokou škálu možností jak používat tlumení v řešených úlohách. Na toto téma byla na oddělení 

RBCB vypsána diplomová práce, kde byl školitelem autor této DS. Diplomová práce byla 

zpracována ve spolupráci s Jihočeskou Univerzitou v Českých Budějovicích. Diplomantem byl 

Bc. Jiří Štangl. Název práce byl Optimalizace parametrů úlohy s rázovým zatížením v programu 

LS-DYNA. 

 
 

 

Obr. 98 Porovnání netlumeného a tlumeného výpočtového modelu příruby 
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V rámci této práce byla na samém začátku provedena sada experimentů, kde se zjišťovaly 

parametry tlumení daného materiálu TSCP. Jako základní byl použit vlastní experiment 

s předepnutým vzorkem, kde se vycházelo s metodiky stanovení koeficientu tlumení metodou 

logaritmického dekrementu, dále byla také použita metoda DMA (Dynamická mechanická 

analýza), která slouží především ke stanovení viskoplastických vlastností materiálů, v našem 

případě polymerních materiálů. Paralelně k základnímu experimentu byly prováděny také 

numerické simulace se shodnou konfigurací, kde byly testovány výsledky výpočtu logaritmickým 

dekrementem. 

  

12.2.1 Metoda logaritmického dekrementu [41] 

Pro základní experiment tohoto přístupu bylo použito vzorku z materiálu o rozměrech 

40x146x2 mm.  V definované pozici na vzorku byl umístěn akcelerometr (20mm od horní hrany 

volného konce). Opačný konec byl fixován v přípravku. Volný konec vzorku byl předepnut na 

definovanou počáteční deformaci L=10mm (předepnutí). Poté byla fixace předepnutí uvolněna a 

akcelerometrem byl měřen výkmit. Odezva byla zaznamenána jednak akcelerometrem, tak i 

vysokorychlostní kamerou. Na zaznamenanou odezvu byla použita regresní analýza a stanovena 

exponenciální funkce útlumu a rovnice regrese. Stanovení koeficientu útlumu bylo provedeno dle 

dostupné teorie: 

 

Diferenciální rovnice druhého řádu 

 

                                    (46) 

 

Koeficient tlumení, Logaritmický dekrement, Lambda tlumení – exponenciální funkce 

 

                            (47)  

             (48) 

             (49) 

 

 

Stanovení koeficientu tlumení – TSCP materiál 

 

Obr. 99 Metodika stanovení koeficientu tlumení dané soustavy 
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Obr. 100 Schéma analytického stanovení koeficientu tlumení pro TSCP materiál  

 

V dalším kroku bylo použito porovnání výpočtové analýzy s reálným experimentem. V něm 

byla použita hodnota tlumení s předchozího analytického výpočtu. Zde již bylo použito určitého 

přístupu pro zadání tlumení, který řešič LS-DYNA nabízí. V prvním případě byla testována karta 

*DAMPING_FREQUENCY_RANGE, viz Obr. 101. V tomto případě se jedná o použití tlumení 

pro určitý rozsah frekvencí s jedním koeficientem tlumení. Pro tuto kartu je dostupná doporučující 

tabulka jak tuto kartu nastavit přímo v manuálu řešiče LS-DYNA. Jedná se především o úpravu 

elastických vlastností materiálu, jelikož pokud použijeme v úloze tlumení, tak na strukturu kde je 

aplikováno dané tlumení jsou aplikovány přídavné síly v konečně-prvkových uzlech, které pak 

vlastní tlumení vyvozují. V tomto smyslu může tedy dojít k zavedení určité chyby do výpočtu. 

Tento negativní efekt je potlačen vlastním doporučením vývojářů řešiče LS-DYNA. Tak abychom 

mohli tuto variantu tlumení použít, musel být upraven např. Youngův modul v daném materiálu, 

dle tabulky, viz Obr. 102. Jak je možné vidět z porovnání experimentu a numerické analýzy, tak 

pro tento typ tlumení dostáváme uspokojivou shodu, jednak s exponenciálním tvarem zatlumení, 

tak také s frekvencí kmitání vzorku. 

 

 

Obr. 101 Porovnání experimentu s různým nastavením karty *DAMPING_FREQUENCY_RANGE 
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Obr. 102 Tabulka doporučených nastavení pro použití kary tlumení *DAMPING_FREQUENCY_RANGE 

 

Pro potvrzení výpočtu hodnoty tlumení ς=2 – 2.5% byly také použity výsledky z měření DMA 

analýzy. Na Obr. 103 je možné naleznout dostatečnou shodu pro širokou oblast frekvencí, jelikož 

v tomto případě jsme obdrželi i závislost koeficientu tlumení na frekvenci. Je tedy možné 

konstatovat, že výše uvedené hodnoty můžeme ve výpočtu použít. 

 

Obr. 103 Závislost koeficentu tlumení na frekvenci 
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Jako další možné řešení byla testována karta *DAMPING_GLOBAL, kde se jedná o 

hmotnostní tlumení. Do jednotlivých uzlů je tak přidána dodatečná hmotnost,  z tohoto důvodu 

musí být uživatel velmi opatrný, tak aby nezpůsobil zadáním tlumení absolutně rozdílné 

kinematické chování soustavy. Pro použití této karty je nutné znát nejnižší vlastní frekvenci 

soustavy, tak jak je použita ve vztahu (50). 

 

             (50) 

 

V našem případě byla fmin=33Hz, tudíž hodnota DS, která je zadávána do karty 

*DAMPING_GLOBAL měla hodnotu DS=10.46, koeficient tlumení byl použit ς=2.5%. I v tomto 

případě srovnání výsledků numerické analýzy s experimentem přineslo uspokojivou shodu, viz 

Obr. 104. 

 

 

 

Obr. 104 Srovnání numerické analýzy s kartou *DAMPING_GLOBAL a experimentem 

 

V dalších praktických analýzách je již použito pouze jednoho přístupu modelování tlumení a to 

konkrétně karty *DAMPING_FREQUENCY_RANGE. Nakonec je důležité také zmínit, že další 

výhodou tohoto přístupu, je přímá volba komponent, na které má být tlumení aplikováno. Tato 

volba není u všech způsobů modelování tlumení v řešiči LS-DYNA vždy možná. 

 min4 fDS 
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12.3 NASTAVENÍ KONTAKTŮ [36] 

V praktických úlohách s kompletním FSM se jedná o komplikovanou kontaktní úlohu, kde se 

stabilita numerického modelu kontaktu jeví jako poměrně významná skutečnost, která má přímý 

vliv na finální deformační chování výpočtového modelu. V našem případě nejdůležitější kontakt, 

kde bylo nutné jeho nastavení optimalizovat, je kontakt mezi vodící tyčí a jeho pouzdrem. Studium 

chování kontaktu bylo druhým hlavním tématem zmiňované diplomové práce uvedené v kap. 12.2. 

Z této práce si zde uvedeme jen ty podstatné skutečnosti, které vedou ke konečné podobě 

modelu kontaktu v praktických úlohách. Část textu bude věnována použitelným typům kontaktu 

v řešiči LS-DYNA a zbývající část optimalizovanému řešení. 

 

Zadávací karty pro kontakty opět poskytují poměrně širokou škálu typů kontaktů. V našem 

případě používáme následující: 

 

*CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE 

- jedná se o typ kontaktu, který se používá především pro kontaktování jednoho tělesa, či setu 

elementů se sebe samým (tzv. self-contact). 

 

*CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE (CASTS) 

- jde o nejpoužívanější typ kontaktu dvou těles, nebo setů elementů, je zde možné volit, tak jako 

u většiny typů kontaktu, tuhosti kontaktních dvojic, algoritmus výpočtu kontaktu, či statický a 

dynamický koeficient tření. 

 

*CONTACT_TIED_SURFACE_TO_SURFACE 

- typ kontaktu je ,,lepený”. Elementy z kontaktních dvojic jsou k sobě svázány, je zde možné 

definovat podmínky rozepnutí kontaktu, ať už silové či deformační 

 

*CONTACT_ERODING_SURFACE_TO_SURFACE 

- typ kontaktu, který byl do řešených úloh v této DS zaveden v závěrečné fázi. Jeho použití je 

především v situacích, kdy uživatel používá určitý model porušení (erozi elementů). Tento typ 

kontaktu vytváří po odmazání elementů z výpočtu (dosaženo Damage funkce D=1) nové 

kontaktní plochy na elementech, kde před porušením kontaktní prvky nebyly. 

 

Ostatní typy kontaktů si zde z důvodu jejich velkého počtu uvádět nebudeme. Diplomová práce, 

která byla koncipována jako dílčí materiál k této disertační práci, se zabývala detailněji pouze 

kontaktem typu (CASTS). Klíčovým parametrem pro optimalizaci nastavení kontaktu byla 

dosažená penetrace mezi SLAVE a MASTER kontaktními prvky. Pro tuto analýzu bylo použito 

několika přístupů, jelikož v žádném  post-processoru není možné obecně tento parametr 

vyhodnotit, alespoň tomu tak nebylo v používaných verzích v době řešení. Jako základní model 

byl použit zjednodušený výpočtový model vodící tyče, zatížené posuvem a kontaktem s jejím 

pouzdrem. Díky účelnosti a jednoduchosti modelu bylo možné výpočet snadno variovat a 

výpočetní čas byl přijatelný, vzhledem k povaze úlohy. 
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V prvním kroku bylo použito velice primitivní metody, avšak zpočátku velice pracné a to 

posouzení penetrace z posuvů vždy šesti uzlů, vzájemně protilehlých na SLAVE a MASTER 

straně kontaktní dvojice. Tento přístup byl během řešení automatizován, ovšem výsledky neměly 

dostatečnou vypovídající schopnost o dosažené penetraci v kontaktu. 

 
 

  

Obr. 105 Zjednodušený model pro sensitivní analýzu nastavení kontaktu – vodící tyč a pouzdro vodící tyče 

 

Dalším a zároveň posledním přístupem jak porovnat dosažené penetrace, bylo použití dosažené 

deformace během zatížení koncového bodu vodící tyče v numerické analýze. Výsledkem byla 

vždy křivka trajektorie tohoto bodu a to pro každou testovanou variantu nastavení kontaktu. Níže 

je uvedena tabulka nastavení jednotlivých variant kontaktů. 

 

 

Obr. 106 Parametry nastavení jednotlivých variant nastavení kontaktu 
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Obr. 107 Trajektorie koncového bodu vodicí tyče – parametr pro posouzení míry penetrace 

 

Z výše uvedených grafů a tabulky můžeme vidět, že jednotlivé nastavení kontaktu, ať už 

tuhosti, či tření nebo použitého algoritmu se v některých případech značně liší. Pro další praktické 

úlohy je použito nastavení uvedené na Obr. 106 pod bodem č.3. Zde je nutné zdůraznit, že tato 

analýza má určitá zjednodušení, která mohou přesnost posouzení penetrace ovlivnit. Ovšem 

z hlediska časových možností v době řešení problematiky jsme se s tímto výsledkem analýzy 

spokojili a jsme se vědomi míry zjednodušení a jeho vlivu na výsledky posouzení chování 

kontaktu. Sofistikovanější analýza by měla být uskutečněna v další vypsané diplomové práci na 

oddělení RBCB. 

 

Pozn. 

Diplomová práce byla zpracována jako podpůrný materiál k této disertační práci. Práce byla 

hodnocena třemi oponenty s jednotlivými hodnoceními 1x výborně,  2x velmi dobře. Samotná 

práce vedla k navázání úzké spolupráce s Přírodovědeckou Fakultou Jihočeské univerzity, 

konkrétně s Ústavem Matematiky a Biomatematiky. Jednalo se o jednu z mála diplomových prací, 

která se zabývala praktickým problémem z průmyslové praxe. Tento fakt byl také hodnocen velice 

kladně. Použitý materiál v této DS, v kapitolách 12.2 a 12.3 je tedy přímo propojen s původní 

diplomovou prací. Pro účely DS byly použity pouze důležité aspekty a fakta původní práce, bez 

uvedení teoretického základu, který je v diplomové práci rovněž rozpracován. Detailnější 

informace o jednotlivých analýzách, či experimentech je možné dohledat přímo v původní 

diplomové práci. 

 

ŠTANGL, J. Optimalizace parametrů úlohy s rázovým zatížením v programu LS-DYNA. České 

Budějovice: Fakulta přírodovědecká, obor: Fyzikální měření a modelování, 2016. 84 s., 6 s. příl. 

Vedoucí diplomové práce Ing. Martin Dobeš 
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13  EXPERIMENTÁLNÍ VERIFIKACE VÝSLEDKŮ 

V předešlých kapitolách byl popsán komplexní výpočtový model FSM pro rázové zatížení, 

s uvážením systému podstatných veličin. Tato kapitola je věnována verifikaci tohoto modelu 

v praktických úlohách v různých geometrických konfiguracích a pro různé vývojové varianty 

materiálového modelu příruby, tak jak bylo popsáno v kapitole 11 .   

 

13.1 *MAT_24 + *MAT_ADD_EROSION 

Výpočtový model byl testován ve dvou variantách FSM. Prvním z nich byl koncept plastových 

tyček. Pro srovnání experimentu a výpočtové analýzy bylo vždy využito záznamu 

vysokorychlostní kamery ke sledování okamžiku, místa iniciace a propagace porušení ve struktuře. 

Dílčí výsledky těchto porovnání byly již publikovány na několika odborných konferencích. 

 

  
 

  

Obr. 108 Videozáznam s vysokorychlostní kamery (frame rate 3000 f/s), porušení vodící tyče B 

 

 

První kontakt mezi 

plastovou tyčí a razníkem 

Iniciace porušení 

Δt=7e-3s 
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Obr. 109 Výpočtová analýza – posouzení okamžiku iniciace porušení od času prvního kontaktu razníku 

 

   

Obr. 110 Videozáznam porušení plastové vodící tyče A  

Δt=7.8e-3s B A 

Δt=1e-2s 

Δt=9.8e-2s 
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Dalším konceptem příruby, který byl srovnáván s experimentem byla klasická příruba pro 

ocelové vodící tyče.V tomto experimentu bylo sledováno deformační chování pouzder pro vodící 

tyče a samozřejmě okamžik vzniku porušení. V tomto případě byla relevantní pouze deformace 

pouzdra při vzniku porušení a typ porušení. 

  

Obr. 111 Porovnání deformačního chování pouzdra pro vodící tyč a vznik porušení 

 

Na Obr. 111 je patrné, že srovnání experimentu pomocí záznamu z vysokorychlostní kamery 

udává uspokojivou míru shody s numerickou simulací. Posledním konceptem, kde nebylo 

primárním cílem sledovat vznik porušení, jelikož dle experimentu by nemělo pro danou 

konfiguraci příruby porušení materiálu vůbec nastat, byl koncept vodících tyčí s vrubem. Zde se 

sledoval vznik plastické deformace a ohybu vrubované vodící tyče a také zda pouzdro vodící tyče 

vydrží tento test bez vzniku porušení. Výpočtový model poměrně přesně zachytil ohyb vodící tyče 

a potvrdil tak robustnost modelu. 

 

     

Obr. 112 Koncept vodící tyče s vrubem a srovnání deformací v experimentu a numerické analýze 

 

Poslední testovanou variantou, byla atypická příruba s nesymetrickým designem pouzdra pro 

vodící tyč. Zde již numerický model nebyl až tak přesný, jelikož odhalil přesné místo vzniku 

porušení a při odpovídající deformaci pouzdra. Ovšem šíření (propagace) trhliny v pouzdru bylo 

nepřesné. Díky tomuto efektu, který se u některých úloh ukazuje se začala objevovat myšlenka 

použití jiného sofistikovanějšího modelu porušení, např. SAMP-1. Výsledky pro tento typ modelu 

poškození jsou popsány v další podkapitole. Ve všech případech se jednalo o jednoduchý 

destruktivní test  (Impact Bending test), kde byly modelovány pouze vodící tyče, příruba a pohyb 

razníku. Obdobné pozitivní výsledky jsou zaznamenány i na úrovni kompletního crash testu pro 

FSM, ovšem výsledky zde není možné publikovat, jelikož data obsahují zákaznické informace. 
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13.2 *MAT_SAMP-1 + DIEM 

Tento nejnovější model, který je v nynější době předmětem vývoje a není tak zatím použitelný 

pro zákaznické projekty, byl prozatím testován pouze na dvou typových úlohách. Prvním z nich je 

koncept plastových tyčí integrovaných přímo v přírubě. Geometrická konfigurace byla použita 

jako v předchozí kapitole. Výsledky byly posuzovány stejným způsobem, ovšem již při prvním 

testování tohoto výpočtového materiálového modelu s porušením docházelo k nefyzikálnímu 

chování modelu porušení. Tento problém byl již také publikován na poslední uživatelské evropské 

konferenci LS-DYNA (11th European LS-DYNA Conference 2017, Salzburg, Austria. 

Neodpovídající chování materiálového modelu bylo dáno vznikem porušení v tlakově namáhané 

oblasti pod razníkem, kde se v experimentu neobjevují sebemenší známky vzniku porušení 

materiálu. Na problému se v nynější době usilovně pracuje.  

Tento model je použit v dané úloze s objemovými prvky. Tento efekt, by mohl být jednou ze 

příčin, jelikož původní model SAMP-1 byl vyvíjen prioritně pro skořepinové prvky, byť manuál 

pro řešič udává, že by měl být bez problému použitelný i pro objemové prvky, ale není tomu tak. 

Výsledek řešení by měl být publikován v některých z navazujících odborných prací. Do 

problému je zapojen i další vývojářský tým řešiče RADIOSS, fa ALTAIR. O výsledcích použitého 

materiálového modelu, avšak v jiném explicitním řešiči pojednává navazující kapitola.  

 

  

Obr. 113 Nefyzikální chování numerického modelu při použití materiálového modelu SAMP-1 

 

Aby byla vyloučena chyba v zadání úlohy apod., byl materiálový model testován na další úloze, 

tentokrát s konceptem ocelových vodících a klasických pouzder pro vodící tyče. Výsledek se zde 

opět potvrdil, nefyzikální poškození v numerickém modelu v tlakové oblasti (eroze elementů) 

v tlaku. Při detailnějším pohledu na problematickou oblast si lze všimnout poměrně vysokých 

rychlostí deformace (Strain Rate) cca 


 =1000 s-1. Tyto rychlosti deformace jsou vůči sousedním 

oblastem řádově odlišné. Tento efekt bude také detailněji řešen.  
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a) *MAT_24 + *MAT_ADD_EROSION 

 

 
b) *MAT_SAMP-1 

Obr. 114 Srovnání deformačního chování dvou výpočtových materiálových modelů 

 

Jedno z řešení, které podporuje myšlenku chyby v numerickém modelu, spočívá v nahrazení 

objemových elementů (SOLID, typ 16) prvky prvního řádu, tedy bez středových uzlů (SOLID, typ 

4). Při použití této záměny byl problém eliminován (zatím testováno pouze na konceptu 

plastových tyčí). Ovšem tento přístup není robustním a konečným řešením. Poukazuje pouze na to, 

kam směřovat pozornost při hledání chyby. Další testování modelu bude také spočívat 

v přemodelování části struktury skořepinovými prvky a opětovným výpočtem úlohy. Úloha bude 

samozřejmě patřičně zjednodušena, tak aby byla možná její rychlá variace pro různé numerické 

konfigurace nastavení. 
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13.3 SAMP-1 MODEL V ŘEŠIČI RADIOSS 

Pro další zjištění, zda je numerický model samotného modelu materiálu v pořádku, byla 

navázána spolupráce s firmou ALTAIR. Spolupráce probíhala přímo s vývojáři materiálových 

modelů pro řešič RADIOSS. Vlastní materiál SAMP-1, který byl použit v řešiči LS-DYNA byl 

konvertován do podoby vhodného pro řešič RADIOSS. V materiálové knihovně řešiče RADIOSS 

je shodný model, avšak pod klíčovým názvem /MAT/SAMP (LAW76). Tabelovaná data pro 

model porušení byla modifikována automatickým algoritmem na model porušení 

/FAIL/JOHNSON. Jedná se o model porušení, kde je využito Johnson Cook vztahu              (51), 

avšak bez rychlostní závislosti,  

 

             (51) 

 

             (52) 

 

kde                     ,          je triaxialita napětí. 

 

Parametry modelu porušení pro Johnson Cook vztah byly stanoveny z předešlých měření a křivek 

napětí-plastické přetvoření pro tahovou a tlakovou oblast namáhání. 

 

 

 

 

Obr. 115 Výpočtový materiálový model /LAW76 a /FAIL/JOHNSON v řešiči RADIOSS 
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Výsledky s použitím tohoto modelu v řešiči RADIOSS ukazují na standartní chování 

numerického modelu, plně odpovídajícímu reálnému chování struktury. V oblasti kontaktu mezi 

razníkem a plastovou vodící tyčí dochází k akumulaci poškození, ale jen v rámci jednotek procent,  

v tomto případě jde spíše o ,,otlačení“ v místě kontaktu. Stejný typ deformací lze pozorovat i na 

reálných vzorcích po provedení experimentu. Důležitější skutečností, je ovšem plně korektní 

chování modelu iniciace poškození bez dalších sekundárních porušení ve struktuře příruby. Po 

diskuzi s vývojáři řešiče RADIOSS, je také jednou z mnoha možností, proč daný materiál v řešiči 

LS-DYNA pracuje nesprávně, nepoužití dostatečné filtrace rychlosti deformace (Cutoff frequency 

for strain rate filtering). V automobilovém průmyslu  je zvyklostí používat tuto filtraci na hodnotě 

f=10kHz, tak byla nastavena i filtrace v případě použití řešiče RADIOSS. Řešič LS-DYNA tuto 

možnost nenabízí, ovšem jsou zde jiné možnosti provedení filtrace výpočtu rychlosti deformace, 

které budou předmětem dalších prací. Nicméně, numerická simulace v prostředí RADIOSS 

ukazuje, že podstata materiálového modelu je v pořádku, spíše se bude jednat o určitou 

numerickou chybu v denifici pro prostředí LS-DYNA nebo chybu v nastavení kontrolních 

parametrů úlohy. Kritické zhodnocení je součástí závěru této disertační práce. 

 

 

 

Obr. 116 Průběh poškození pro variantu výpočtu v řešiči RADIOSS (parametr Damage – D)
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14  ZÁVĚR 

Na začátku závěrečného zhodnocení této disertační práce, je vhodné zmínit účely a stav 

problematiky, který byl před vypracováním této práce v daném tématu. Téma disertační práce bylo 

vybráno ve spolupráci s firmou Robert Bosch České Budějovice s Vývojovým oddělením 

palivových čerpadlových modulů. Motivací byl vývoj metodiky a vytvoření vlastního know-how 

v oblasti pasivní bezpečnosti FSM. Hlavní částí této práce je vytvoření metodiky výpočtového 

modelování rázového zatížení komponent palivového čerpadlového modulu. Podstatnou částí 

práce je vývoj výpočtového materiálového modelu. Během vypracování této práce bylo provedeno 

nemalé množství experimentů, ať už vlastních, či ve spolupráci s dalšími specializovanými 

firmami. Tato práce tak poskytla poměrně široký prostor pro symbiózu mezi průmyslovou praxí, 

vývojem a akademickou půdou. Jen během vypracování práce byla navázána spolupráce 

s Leteckým Ústavem FSI VUT v Brně, Ústavem mechaniky těles FSI VUT v Brně,  Akademií věd 

ČR a také s Fakultou Elektrotechniky VUT v Brně, díky tamní specializované laboratoři. 

 Dle názoru autora, cíle práce specifikované v úvodu byly zcela dosaženy. Celá tato práce 

vytváří nový pohled na problematiku pasivní bezpečnosti FSM a určuje metodiku numerických 

simulací na konkrétním výpočtovém oddělení podniku z průmyslové praxe. Před touto prací se 

problematika rázového zatížení plastových komponent řešila pomocí statických úloh a 

analytického přístupu se značnými zjednodušeními. Přístup a znalosti načerpané v této disertační 

práci posouvají stav řešení problematiky značně výše. Autor se během vypracování práce seznámil 

s mnoha zajímavými experimentálními metodami, např. měření True Strain-True Stress hodnot při 

tahové zkoušce, ať už vlastní improvizovanou metodou, tak metodou DICM, dále pak stanovení 

mechanických charakteristik pro vysoké rychlosti zatížení apod. 

Počáteční fáze disertační práce je věnována detailní rešeršní práci, během ní byly studovány 

odborné texty, články apod. z oblasti rázového zatížení, nejen polymerních materiálů. Další 

rešeršní činnost byla věnována výpočtovým materiálovým modelům, vhodných pro modelování 

rázového zatížení polymerních materiálů. Tato činnost byla nutná ke zvládnutí náročného 

teoretického základu, který byl nezbytný pro vypracování praktické části této disertační práce. 

Některé výpočtové materiálové modely byly použity i v řešených modelech. Dále je zde také 

vypracovaná detailní teoretická část, kde je věnován podstatný prostor vysvětlení dané 

problematiky komponent palivového systému ve vztahu k pasivní bezpečnosti automobilu. 

V praktické části je především používána explicitní formulace metody konečných prvků, tudíž i 

tato specifická problematika, je v teoretické části práce vysvětlena na odpovídající teoretické 

úrovni. 

Praktická část disertační práce řeší poměrně široké množství dílčích témat. Disertační práce je 

zpracována v duchu systémového pojetí. Tento přístup vytváření vědecké práce, a nejenom 

vědecké práce, vede řešitele zamyslet se nad jednotlivými dílčími problémy z několika hledisek, 

tak aby autor práce některá důležitá fakta neopomněl apod. Systematičnost je pak detailněji 

použita v praktické části při vytváření výpočtového modelu problému. Zde je problém zobrazen 

v systému podstatných veličin a jeho důležitých aspektech. Autor se zabývá jednotlivými 

výpočtovými modely do důsledku, ať už výpočtovým modelem materiálu, zatížení, vazeb či okolí. 

Některá fakta a vlivy, které jsou v jednotlivých modelech zjednodušeny, či zanedbány jsou vždy 

okomentovány v daném výpočtovém modelu. V disertační práci je uvedeno několik numerických 
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modelů materiálu, které byly stanoveny v rámci této práce. Použití těchto modelů bylo vždy 

konfrontováno s reálnými experimenty, tak aby byla zjištěna míra shody numerického modelování 

a fyzického chování struktur. Lze konstatovat, že v době dokončení této práce nejlépe 

korespondují výsledky fyzických testů s přístupem použití výpočtového materiálového modelu 

*MAT_24+MAT_ADD_EROSION, který byl stanoven empiricky, na základě vlastních 

experimentů a jejich srovnáním s numerickými analýzami pomocí záznamů z vysokorychlostní 

kamery. Posledním testovaným výpočtovým materiálovým modelem byl *MAT_SAMP-1, zde 

byly ovšem některé zvláštnosti, které zatím neumožňují plné nasazení ve výše zmiňované 

průmyslové praxi. Výzkum těchto zvláštností, jenž jsou uvedeny v kapitole 13.2, bude realizován 

v navazujících odborných textech na tuto disertační práci. 

Průběžné výsledky disertační práce byly publikovány na mnoha konferencích, či odborných 

setkáních, např. 10th European LS-DYNA Conference Wurzburg, 2015; German LS-DYNA 

Forum, Bamberg 2016; Výpočty MKP 2016, Brno apod., úplný seznam publikací je uveden 

v jedné z posledních kapitol. Autor během vypracování práce absolvoval několik zahraničních 

stáží, seminářů např. v Robert Bosch (RBIN) Bangalore, Indie; DYNAMORE, Stuttgart, Německo 

a další. Během práce byla navázána také spolupráce s Jihočeskou Univerzitou s Ústavem 

Matematiky a Biomatematiky, kde byla vypracována diplomová práce, sloužící i částečně jako 

materiál použitý v rámci této disertační práce. Autor disertační práce byl školitelem a vedoucím 

této diplomové práce. 

Disertační práce má částečně charakter vědecké práce z průmyslové praxe, tento efekt je jednak 

vázán na téma práce a na formu jakou byla zpracována. Práce tak může najít své hlavní uplatnění 

opět v průmyslové praxi, kde je nemalé množství podobných problémů, které jsou v této disertační 

práci řešeny. Čtenáři tak poskytuje nejen obsáhlý teoretický základ k řešeným problémům, ale také 

vždy praktický příklad, tedy i určitý nadhled a praktický přístup k dané věci, který je v průmyslové 

praxi vždy preferován. Cíle, které si kladla za své tato práce před samotným vypracováním, se dle 

autora podařilo splnit. Řešené numerické úlohy jsou do jisté míry velice specifické, tzn. určeny 

především čtenářům znalých dané problematiky. S kombinací obecně známých teorií a přístupů 

numerického modelování určitě najde své čtenáře i mimo oblast palivových systémů, či pasivní 

bezpečnosti komponent palivového systému.  

Verifikované výpočtové modely budou bezprostředně využity při návrhu a optimalizaci 

nových konstrukčních variant FSM v palivových systémech a případně dalších plastových 

komponent. 
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σ napětí  [MPa]  

σ1 maximální tahové napětí (1. hlavní napětí) [MPa] 

σtrue skutečné napětí (true stress) [MPa] 

σnom nominální napětí [MPa] 

RP 0.2 smluvní mez kluzu [MPa] 

RM mez pevnosti [MPa] 

E Modul pružnosti (Youngův modul) [MPa] 

ε poměrné prodloužení (přetvoření) [-] 

εtrue skutečné poměrné prodloužení (přetvoření) [-] 

έ rychlost změny deformace (strain rate) [s-1] 

εfail poměrné prodloužení pro iniciaci poškození (failure) [-] 

εrupt poměrné prodloužení při porušení (eroze elementů) [-] 

εpl plastická složka poměrného prodloužení (přetvoření) [-] 

µ Poissonův poměr [-] 

µp Poissonův poměr v plastické oblasti materiálu [-] 

F síla [N] 

η triaxialita napětí [-] 

D funkce poškození, <0-1> [-] 

ωp parametr vyhodnocení funkce poškození [-] 

p1..pn hybnost soustavy [kg m s-1] 

Δt časový krok [s] 

ρ hustota [kg m-3] 

h charakteristický rozměr konečného prvku [mm] 

S1..Sn podmnožiny systému podstatných veličin [-] 

vs statická rychlost zatížení [m s-1] 

vd dynamická rychlost zatížení [m s-1] 

[U] matice posuvů 

[K] matice tuhosti  

[B] matice tlumení  

[M] matice hmotnosti  

f frekvence [Hz] 

ζ koeficient tlumení [-] 

δ logaritmický dekrement [-]  

λ tlumení lambda [-] 

D1..D3 parametry Johnson-Cookova modelu [-] 

epto1 první hlavní přetvoření (parametr v LS-DYNA) [-] 

s1max první hlavní napětí (parametr v LS-DYNA) [MPa] 

CTF compression/tension factor [-] 

ABS Anti-lock Braking Systém 

ASR Anti-slip regulation 

ESP Electronic stability programs 



VUT Brno, FSI 

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky  Seznamy 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

- 119 - 

 

FSM Fuel Supply Module 

LS-DYNA konečně-prvkový řešič 

TSCP Typical Semi-Crystal Polymer 

MAT_24 materiálová karta v řešiči LS-DYNA (*MAT_SAMP-1, *MAT_ADD_EROSION) 

DIEM Damage Initiation and Evolution Model 

GISSMO materiálový model porušení především pro tvárné porušení 

POM PolyOxyMethylen 

PA Polyamid 

RBCB Robert Bosch České Budějovice 

MKP metoda konečných prvků 

SLED sáňový test 

ROV Roll Over Valve 

GF Glass Fibres 

DICM Digital Image Correlation Method 
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