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Anotace
Při konstrukci vyfukovacích automatů je nutné provést rozbor funkčních uzlů stroje
s ohledem na požadované vlastnosti. Při navrhování dílů vyfukovacích lisů a posuzovaní
jejich pevnosti nelze vždy vycházet z klasického statického výpočtu, který není dostačující
pro cyklické namáhání. Výpočtová metoda musí přihlížet k celému komplexu provozních
vlivů a vlastností materiálu. Problematikou určení životnosti při cyklickém zatížení se zabývá
teorie únavy materiálu.
V současné době existuje celá řada postupů, přístupů a experimentálních metod pro
vyhodnocování únavové životnosti, ale jakožto konstruktér lisů na tváření plastů, kde jsou
základní mechanismy zatěžovány míjivým ohybem, mi chybí rychlý postup pro predikci
životnosti součástí.
A proto se v této práci zaměřím na vytvoření metody predikce životnosti, která by mohla
sloužit pro konstruktéry všech lisů, kde jsou součásti namáhané cyklickým míjivým ohybem.
U většiny strojů jsou součásti dimenzovány na trvalou pevnost, tedy na 107 cyklů a já tedy
také budu posuzovat strojní konstrukci na trvalou pevnost. Zvláště u lisů je tato pevnost brána
jako podmínka funkčnosti a poškození v oblasti časové pevnosti je velice nežádoucí.
Výsledkem mé práce je pak ucelený metodický postup vložený do aplikace v Excelu, který
může snadno používat každý pouze se základními vědomostmi v oblasti materiálové únavy.
Vstupními daty jsou velikost zatížení, použitý materiál a jeho mez pevnosti, geometrie
součásti a kritické místo koncentrace napětí. Výstupem je pak koeficient bezpečnosti pro daný
díl, který charakterizuje, zda je daný díl dimenzován na trvalou pevnost či nikoli.
Tento program bude sloužit k rychlému a samozřejmě ke spolehlivému vyhodnocení únavové
životnosti strojních součástí ze znalosti materiálu a geometrie, bez nutnosti použití dalších
softwarů či nepřeberného množství grafů.
Dále v této práci můžete najít studium vyfukovacích automatů včetně technologie vyfukování,
rozbor funkčních uzlů stroje s ohledem na požadované vlastnosti, teoretické základy
problematiky materiálové únavy, metodiku predikce únavové životnosti od nejstarších
způsobů až po nejmodernější, které využívající moderní výpočetní techniku pro
vyhodnocování dat z metody konečných prvků. Tyto metodiky jsou zde aplikovány na strojní
součást, která byla podrobena analýze a vyhodnocení jak pro stávající řešení, tak i pro nové
optimalizované řešení strojního dílu. Toto je velmi přínosné pro rychlou orientaci při řešení
podobných problémů při zatížení cyklickým ohybem a pro vhodný výběr metodiky, kterou
chce výpočtář použít pro daný problém. Poté je metodika ověřena v praktickém provozu na
vyfukovacích strojích firmy GDK spol. s r.o. typové označení: GM 2001.E, GM 5001.E.

Klíčová slova
životnost, teorie únavy materiálu, cyklické zatížení, tvarová pevnost, NSA, LESA, Ansys,
predikce životnosti, vyfukovací stroj, lis
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Annotation
During the blow moulding machines designing there is necessary to make analyses of the
main machines mechanisms with regard to required properties. For the machine parts design
and its strength evaluation we can't use the common static calculation methods, which aren't
suitable for the cyclic loading. The calculating method must keep all rules of operating
influences and the material properties. This issue of the lifetime prediction during cyclic
loading is included in the theory of the material fatigue.
At the present there are a lot of procedures and experimental methods for lifetime prediction,
but as the machine designer of the presses for shaping the plastic melt, where all basic
mechanisms are loaded by cyclic deflection, I miss the fast method for the lifetime prediction
of the machine parts.
Therefore I focus my view on making the procedure for the prediction of the parts lifetime in
my thesis, which can be helpful for all presses designers for calculating of parts with the
cyclic deflection repeated loading.
Most of the machines are designed for the permanent strength, it means more then 107 cycles
and therefore I will evaluate the machine constructions for that strength. Specially for the
presses there is this requirement necessary and the damage of a part is very unsuitable.
The result of my thesis will be the compact method put to the Excel application, which can be
used by all designer with the basic knowledge in this issue. Input datas are the loading, the
material with the strength level, part's dimensions and the critical point. The output value is
the safety coefficient, which indicated if the machine part is designed for the permanent
strength.
This program will be useful for the fast and very exact evaluation of the machine parts fatigue
prediction with the knowledge of the material and geometry, without using of another
softwares and the high quantity of the graphs.
In this thesis you can find the main information regarding the blow moulding machines
including the blow moulding technology, the analyses of the machine mechanisms, theoretical
bases of the material fatigue issue, classis and modern methods of the fatigue lifetime
prediction, which use high technologies for an evaluation datas from the finite elements
method. These procedures are applied on the machine part, which was analysed and evaluated
for the original and the new modified solution of the design. That is very useful for the fast
orientation during solving of the similar problem with the cyclic deflection repeated loading
and for a choose and a determination of the suitable method, which the designer wants to use
for his actual problem. Then this method is verified in the operation on the blow moulding
machines in GDK Company, on machines GM 2001.E and GM 5001.E.

Key Words
lifetime, theory of the fatigue, cyclic loading, shaped strength, nominal stress analysis, local
elastic stress analysis, Ansys, lifetime prediction, blow moulding machine, press
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1. Cíle doktorského studia a disertaþní práce
Cílem mého doktorského studia a navazující disertaþní práce je studium vyfukovacích
automatĤ vþetnČ technologie vyfukování, rozbor funkþních uzlĤ stroje s ohledem na
požadované vlastnosti, studium teoretických poznatkĤ v oblasti materiálové únavy a jejich
aplikace na strojní zaĜízení. Dále vytvoĜení nového metodického postupu pĜi posuzování
materiálové únavové životnosti pouze ze znalosti materiálu a geometrie dané souþásti.
V souþasnosti existuje celá Ĝada postupĤ, pĜístupĤ a experimentálních metod pro
vyhodnocování únavové životnosti, ale jakožto konstruktér vyfukovacích strojĤ, tedy lisĤ na
tváĜení plastĤ, kde jsou základní mechanismy zatČžovány míjivým ohybem, mi chybí rychlý
postup pro predikci životnosti souþástí. Tato metoda by mohla sloužit pro konstruktéry nejen
vyfukovacích automatĤ, ale i vstĜikovacích lisĤ a všech lisĤ, kde jsou souþásti namáhané
cyklickým míjivým ohybem.
U vČtšiny strojĤ jsou souþásti dimenzovány na trvalou pevnost, tedy na 107 cyklĤ, a proto
budeme také posuzovat strojní konstrukci na trvalou pevnost. ZvláštČ u lisĤ je tato pevnost
brána jako podmínka funkþnosti a poškození v oblasti þasové pevnosti je velice nežádoucí.
ChtČl bych, aby tato nová metodika nebyla pĜímo závislá na MKP výsledcích, neboĢ by to
pĜedpokládalo vypoþtení lokálního napČtí souþásti pomocí velmi speciálního programu, který
je pro nespoþet strojírenských firem neekonomický. Proto by tento metodický postup mČl
vycházet ze znalosti geometrie strojní souþásti a ze znalosti zatížení.
Poté je nutné tuto novou metodiku otestovat v praktickém provozu na strojní souþásti (stroj:
vyfukovací automat firmy GDK spol. s r.o. typové oznaþení: GM 2001.E, GM 5001.E)
namáhanou cyklickým ohybovým zatížením. Tímto by se ovČĜily teoretické poznatky, které
by se staly základem k vytvoĜení nového vlastního metodického postupu urþeného pro
posuzování únavové životnosti strojních souþástí.
PĜínosem této práce bude shrnutí informací týkajících se problematiky hodnocení únavové
životnosti strojních souþástí, porovnání nČkolika rĤzných pĜístupĤ k Ĝešení materiálové únavy,
vytvoĜení pĜehledného výþtu komerþních programĤ urþených pro stanovování životnosti a
vymyšlení vlastní metody sloužící k predikci životnosti.
DĤležitým aspektem pĜi tvorbČ tohoto metodického pĜístupu by mČly být jednoduchost a
srozumitelnost pro bČžného uživatele.
Výsledkem by pak mČl být metodický postup, který by snadno mohl aplikovat i konstruktér se
základními vČdomostmi v oblasti materiálové únavy. Sloužit bude k rychlému a samozĜejmČ
ke spolehlivému vyhodnocení únavové životnosti strojních souþástí ze znalosti materiálu a
geometrie, bez nutnosti použití dalších softwarĤ þi nepĜeberného množství grafĤ.

2. Vyfukovací lisy – pĜehled
2.1 Popis technologie extruzního vyfukování
V prĤbČhu 20. století pronikly do každodenního života obyvatel na celém svČtČ syntetické
makromolekulární látky tzv. polymery. Pro své specifické vlastnosti se staly nenahraditelnými
v celé ĜadČ odvČtví. RĤzné aplikace plastĤ využívají jejich snadné zpracovatelnosti, nízké
mČrné hmotnosti, odolnosti proti korozi, dobrých tepelnČ izolaþních i elektroizolaþních
vlastností a také pĜíznivé ceny.
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Není snad oboru lidské þinnosti, kam by plasty nepronikly. Staþí se jen rozhlédnout kolem
sebe na pĜedmČty z plastĤ a pokusit se Ĝíci, z jakého materiálu by se ten þi onen výrobek mohl
realizovat, pokud by plasty nebyly k dispozici. ěada výrobkĤ by byla nerealizovatelná a
pokud by se vyrobily z klasických materiálĤ (kovy, dĜevo, keramika), tak jen s velmi
sníženými nároky na vzhled, tvar, životnost, hmotnost, výrobními náklady atd. Proto mĤžeme
plasty z hlediska použití zaĜadit mezi významné konstrukþní materiály.
Z celkového objemu používaných plastĤ pĜipadá cca 70% na plasty tzv. masové spotĜeby.To
jsou zejména polyetylén (PE), polyvinylchlorid (PVC), polypropylén (PP) a polystyrén (PS).
Z 18% tvoĜí spotĜebu reaktoplasty. Jen asi 9% spotĜeby þiní konstrukþní termoplasty jako
ABS, dále polyamidy (PA), polyacetály (POM), polykarbonát (PC) a plexisklo (PMMA). Jen
asi 1-2% se odhaduje podíl speciálních vysokovýkonných plastĤ se špiþkovými vlastnostmi,
pĜedevším teplotní odolností, tuhostí, pevností a houževnatostí.
Polymery jsou základem velkých prĤmyslových odvČtví jako je výroba a zpracování plastĤ,
gumárenský a chemický prĤmysl. Jejich nejvČtší objem míĜí do stavebnictví 30% a do
obalové techniky 25%, elektrotechnika spotĜebovává 15%. Na barvy, laky a lepidla je
zapotĜebí cca 10% vyrobených plastĤ. V posledních desetiletích se projevil nárĤst používání
plastĤ v dopravČ, zejména pak v automobilovém prĤmyslu.
Vývoj plastĤ neustále pokraþuje. V souþasné dobČ se vyvíjejí nové typy vodivých plastĤ,
pamČĢových medií, biologických senzorĤ i tzv. inteligentních plastĤ, které mČní své vlastnosti
na povel daný okolním prostĜedím. Mnohé z takových materiálĤ se urþitČ objeví v dohledné
dobČ v praktických aplikacích.
PĜehled technologií zpracování plastĤ
•

VstĜikování

VstĜikování je nejrozšíĜenČjší technologií zpracování plastĤ. Je to proces, pĜi kterém je pĜesnČ
urþená dávka roztavené hmoty vstĜíknuta velkou rychlostí z pracovní tlakové komory do
uzavĜené tvarové dutiny kovové formy, kde hmota ochlazením ztuhne ve finální výrobek.
Potom se forma v dČlící rovinČ rozevĜe, výrobek se vyjme a celý proces se po otevĜení formy
opakuje. Výrobky zhotovené vstĜikováním se vyznaþují velmi dobrou rozmČrovou i tvarovou
pĜesností a vysokou reprodukovatelností mechanických a fyzikálních vlastností. Se
vstĜikovanými výrobky se setkáváme ve všech oblastech lidské þinnosti. Jsou to jak pĜedmČty
spotĜebního charakteru, napĜ. pĜepravky, hraþky, tak pĜedmČty technické povahy, napĜ.
pĜístrojová deska, nárazníky automobilĤ nebo skĜínČ elektrospotĜebiþĤ.
•

Vytlaþování

Druhou nejrozšíĜenČjší technologií je extruze, neboli vytlaþování, charakterizované jako
technologický proces kontinuálního tváĜení materiálu v plastickém stavu pĜes nástroj
(vytlaþovací hlavu) do požadovaného tvaru, který se fixuje snížením teploty plastu. Používá
se hlavnČ ve výrobČ desek, fólií, trubek, hadic, oplášĢování vodiþĤ nebo rĤzných tuhých þi
tČsnících profilĤ. RovnČž také k výrobČ polotovarĤ pneumatik v gumárenském prĤmyslu.
Velké uplatnČní nachází pĜi výrobČ granulátĤ a smČsí polymerĤ þi barvících koncentrátĤ.
•

Vyfukování

Pro výrobu dutých tČles se používá technologie vyfukování. Základem této technologie je
tvarování vhodného polotovaru pĜetlakem vzduchu v chlazené formČ do tvaru uzavĜeného
tČlesa. Polotovarem pro vyfukování mĤže být pĜedlisek ve tvaru ampulky zhotovený
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vstĜikováním nebo polotovar ve tvaru trubky (parison) vyrobený vytlaþováním. Takto lze
vyrábČt láhve, kanystry, hraþky a technické pĜedmČty rĤzných tvarĤ a velikostí.
•

Tvarování za tepla

Polotovary ve formČ desek, vyrobené napĜ. technologií vytlaþování lze v dalším procesu
zpracovávat tvarováním. PĜedehĜáté desky nebo fólie se tvarují do formy pod tlakem,
pĜetlakem nebo mechanicky. Touto metodou se vyrábČjí kryty osvČtlovacích tČles, nádoby
miskového tvaru þi díly skĜíní ledniþek. Velký význam má tato technologie v obalové
technice, napĜ. pro výrobu kelímkĤ a misek urþených k balení potravin.
•

Kalandrování

Za nejproduktivnČjší metodu výroby desek a fólií se považuje kalandrování, používané napĜ.
pĜi výrobČ podlahovin z mČkþeného PVC, kdy je materiál tváĜen v mezeĜe mezi dvČma válci,
otáþející se s rozdílnými obvodovými rychlostmi.
•

Odlévání

V malosériové, kusové a na pĜesnost nenároþné výrobČ se uplatĖuje technologie odlévání, pĜi
které se materiál ve formČ tekutiny vlévá do formy, ve které dojde ke zmČnČ do tuhé fáze.
Tato metoda má své uplatnČní napĜ. pĜi zpracování vytvrditelných pryskyĜic.
•

DoplĖkové technologie

Jedním z pĜedstavitelĤ tČchto technologií je obrábČní plastĤ. Využívá se v pĜípadech, kdy je
nutné dodateþné mechanické opracování (odstranČní pĜetokĤ, vtokových kanálĤ nebo udČlení
pĜesných rozmČrĤ výrobku). Uplatní se také pĜi výrobČ malého poþtu kusĤ plastových dílĤ,
kdy se ušetĜí investice do nároþných forem. K dalším doplĖkovým technologiím patĜí lepení,
svaĜování a povrchové úpravy plastĤ.
Vyfukování plastĤ vytlaþováním je proces, který se používá pro výrobu dutých plastový
produktĤ, jako jsou láhve, kanystry, výrobky do lékaĜství nebo výrobky do automobilového
prĤmyslu. Princip je založen na vytlaþování roztaveného materiálu v podobČ duté trubky do
chlazené dutiny formy, kde je posléze vyfouknut pomocí stlaþeného vzduchu do
požadovaného tvaru formy.
V podstatČ existují dva základní typy extruze, kontinuální a pĜerušovaná. Kontinuální
extrudéry dodávají konstantní množství taveniny v závislosti na otáþkách vytlaþovacího
šneku, který je umístČn ve válci vytlaþovacího zaĜízení. Volba správné geometrie šneku a
válce v závislosti na typu materiálu má zásadní vliv na celkovou technologii.
Diskontinuální extruze je proces, kde mimo rotaþního pohybu šneku je konán také pĜímoþarý
pohyb, kterým se vstĜíkne materiál do dutiny formy.
Na zaþátku extrudéru je materiál v tuhém stavu v podobČ granulí pod plastikaþní teplotou.
TĜením se materiál dostane na plastikaþní teplotu a pĜemČĖuje se v taveninu. Na konci je pak
materiál dokonale roztavenou na homogenní hmotu. Základní podmínkou funkþnosti
vytlaþování je, že tĜení materiálu oproti válci musí být vČtší než oproti šneku.
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Obr. 2.1–1 Technologie vyfukování pomocí kontinuálního vytlaþování (www.rpc.com)

Rotaþní pohyb šneku je realizován pomocí motoru s pĜevodovkou. Veškerou sílu z extruze
taveniny absorbuje axiální ložisko, které musí splĖovat vysoké nároky na únosnost. Plastický
materiál je taven ve válci pomocí topných tČles a po
natopení vytlaþovací jednotky a spuštČní také
pomocí tĜení mezi válcem a materiálem. Proto jsou
pro pĜesnou regulaci teploty tato topná tČlesa
vybavena chladící jednotkou pro kompenzaci vlivu
tĜení.
Z extrudéru je materiál dopravován do vytlaþovací
hlavy, kde je tváĜen do tvaru trubky, aby posléze
mohl být vyfouknut v dutinČ formy. Velmi žádaným
pĜíslušenstvím je zaĜízení pro plynulou regulaci
tloušĢky stČny této vytlaþované trubky zvané
parizon. Poté je tavenina uĜíznuta a ve formČ
pĜesunuta do prostoru s vyfukovacím zaĜízením.
Zde je parizon rozfouknut do požadovaného tvaru
dutiny pomocí vyfukovacích trnĤ, které mimo to
ještČ naseknou horní þást, která je technologický
odpad a v další operaci je odstranČna.

Obr. 2.1–2 Vyfukování kanystru
(www.blowmoulding.com)

Srdcem stroje je mechanismus zavírání forem, který má za úkol otevírání a zavírání formy,
ale také pohyb formy z prostoru pod vytlaþovací hlavou do prostoru pod vyfukovacími trny.
ZavĜením formy dojde také k naseknutí spodní þásti parizonu. Tento spodní pĜetok je poté
oddČlen od výrobku a s horním odpadem poté drcen na opČtovné zpracování.
Vyfukovací stroj se skládá z elektromotoru (1), který pĜes pĜevodovou skĜíĖ (2) udČluje
rotaþní pohyb šneku, který je umístČn v pracovním válci (4) vytlaþovací jednotky. Materiál ve
formČ granulí se vkládá do násypky (3) a pomocí topení (5) je zahĜíván na teplotu zpracování.
Dále je dopravován rotaþním pohybem šneku do vytlaþovací hlavy (6). Zde je materiál
formován do tvaru trubky zvané parison a vytlaþován do prostoru formy. Jakmile parison
dosáhne požadované délky, forma (8), pĜipevnČna k mechanismu zavírání forem (9), se
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uzavĜe. Po oddČlení parisonu nožem (7) se pĜesune do prostoru pod vyfukovací trn (10), kde
se plast tvaruje pĜetlakem stlaþeného vzduchu dle dutiny chlazené formy. Poté se forma
otevĜe a výrobek s pĜetoky je dopraven k oddČlovaþi pĜetokĤ. Po oddČlení je výrobek již
hotov a nepotĜebuje již žádné další úpravy.

Obr. 2.1–3 Schématický popis vyfukovacího stroje

Obr. 2.1–4 Schématický popis technologie vyfukování
(www.blowmoulding.com)
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2.2 PĜehled typĤ strojĤ
Na trhu strojĤ pro zpracování plastĤ má nejvČtší zastoupení Evropa. NejvýznamnČjšími
evropskými producenty jsou NČmecko, Itálie, Francie, Rakousko a Švýcarsko. Ve svČtČ je to
potom USA, Japonsko, Kanada a Tchaj-wan. Z ekonomických dĤvodĤ se ale þást svČtové
produkce strojĤ pĜesouvá do Asie, pĜedevším do ýíny a Indie. Mnoho firem zakládá své
poboþky v ýínČ a vyrábí zde své „ekonomické“ stroje pod jinou znaþkou, ale s létami nabitým
know-how. V ýeské republice plastikáĜský prĤmysl zabírá 8% z celkové þeské prĤmyslové
výroby. 75% z této þásti pĜipadá na vstĜikování plastĤ, 10% vytlaþování, 5% vyfukování a
10% na ostatní technologie. Na našem trhu pĤsobí více než 350 firem zabývajících se
zpracováním plastĤ a zamČstnávají okolo 50000 lidí.
NejvČtšími výrobci vyfukovacích automatĤ u nás
jsou firmy GDK spol. s r.o. a Chodos Chodov, jenž
zabírají nejvČtší podíl na tuzemském trhu. Mezi
nejvČtší konkurenty patĜí nČmecké (Hesta, Bekum,
Kautex, Stahl, MBK, Dekuma), italské (Magic, BM
Bologna, Jomar Italia, Automa), španČlské (Urola,
Plamasa), asijské (Kingswel, SMC, ASB, Jonh
Huah) a americké firmy (Jomar Comporation).

obrázek 1obrázeobrázek 2k 3

Firmy zabývající se vývojem vyfukovacích strojĤ
používají v zásadČ stejnou technologii, liší se pouze
provedení stroje zejména použitý typ mechanismu
zavírání forem a druh jeho pohonu. ObecnČ lze Ĝíci,
že se vyfukovací stroje dČlí na stroje elektrické,
hydraulické a pneumatické.
Stroje Italské firmy BM jsou pohánČny Obr. 2.2–1 Mechanismus zavírání forem u
hydraulickými lineárními motory, které realizují jak stroje firmy BM (www.technespa.com)
posuvné pohyby celého mechanismu zavírání forem
tak pohyb formy. Celý mechanismus je veden pomocí vodících tyþí, které jsou sklonČné, aby
nedocházelo ke kontaktu parizonĤ pĜi výrobČ více výliskĤ pĜi jednom provozním cyklu.
Pohyb forem je zde Ĝešen mechanismem s jedním motorem a dvČma táhly. Tlak v
hydraulickém motoru vyvozuje sílu, která pomocí táhel umožĖuje pĜímoþarý pohyb formy po
vodících tyþích.
Další italská firma Jomar Italia má stroje pohánČné také hydraulickými systémy.
Mechanismus zavírání forem je zde Ĝešen pomocí jednoho hydraulického motoru, který
vyvozuje sílu, jenž pohybuje po vodících tyþích s jednou polovinou formy pĜímo a pomocí
systému kliþek a dlouhého táhla i s druhou polovinou.
Firma Automa má mechanismus zavírání forem Ĝešen
opČt pomocí jednoho hydraulického motoru, který pĜes
táhla vyvozuje zavírací sílu formy. Celý mechanismus
je veden šikmými vodícími dráhami.
NČmecký výrobce Stahl má pohonný systém
hydraulický a pohyb formy po vodících tyþích je
zajištČn pohybem hydraulického lineárního motoru.
Celý mechanismus je veden vodorovnými vodícími
tyþemi, což znamená, že pĜi výrobČ více výliskĤ musí
Obr. 2.2–2 Mechanismus zavírání forem u
stroje firmy Jomar (www.jomar.com)

8

Konstrukce vyfukovacích lisĤ s ohledem na požadované vlastnosti
OndĜej Chromec

Katedra konstruování strojĤ
Západoþeská univerzita v Plzni

být zvedána celá vytlaþovací jednotka, aby nedošlo ke kontaktu parizonĤ.
Další nČmecký zástupce firma MBK má pohonnou jednotku také hydraulickou a princip
mechanismus zavírání forem je zĜejmý z obrázku 2.2–3. Celý mechanismus se pohybuje po
vodících tyþích a závisí na provedení stroje, zda jsou vodorovné þi šikmé.

Obr. 2.2–4 Mechanismus
zavírání forem u stroje firmy
MBK (www.mbk-koetke.de)
Obr. 2.2–3 Schéma pohybu mechanismu zavírání forem u stroje
firmy MBK (www.mbk-koetke.de)

Mezi svČtovou špiþku vyfukovacích automatĤ patĜí nČmecká firma Bekum. Pohyb formy je
realizován pomocí jednoho hydraulického motoru, který vyvozuje zavírací sílu pĜes odlévaná
táhla. Pohyb obou polovin formy je vymezen dráhami s valivými hnízdy. Celý mechanismus
se pohybuje po vodorovných vodících dráhách a tedy musí být v každém cyklu realizováno
zvedání vytlaþovací jednotka.
Firma SMC Comporation Limited vyrábí stroje, které jsou pohánČny hydraulickými motory.
Pohyb formy je veden pomocí vodících tyþí nebo pomocí vodících drah. Celý mechanismus
zavírání forem se potom pohybuje po šikmých vodících tyþích u menších modelĤ nebo po
vodorovných vodících dráhách u vČtších typĤ.
Stroje þeského výrobce Chodosu Chodov jsou pohánČny hydraulickými a pneumatickými
systémy. Stlaþený vzduch je pracovní medium pro oddČlovaþe pĜetokĤ. Zavírání a otevírání
formy je realizováno pomocí hydraulického motoru, který vyvozuje pohyb forem pĜes
mechanismus s klikami.
Významný výrobce vyfukovacích strojĤ
v ýeské republice je firma GDK z Kolové u
Karlových VarĤ. Stroje této firmy se staly
bČhem posledních let velmi atraktivním
kompromisem k velmi drahým, ale také
k velmi kvalitním nČmeckým strojĤm a za
použití nejmodernČjších technologií se
celosvČtovČ prosadily.
U tČchto strojĤ je kombinován elektrický a
pneumatický pohonný systém. Pneumatické
lineární pohony realizují pohyby nože a
oddČlovaþe pĜetokĤ. U malých modelĤ
dokonce i pohyb zavírání, otevírání formy a
Obr. 2.2–5 Vyfukovací stroj firmy GDK GM 5001
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pohyb celého mechanismu. Tento systém bez použití hydrauliky je unikátní. U vČtších
modelových typĤ zajišĢuje elektrický motor pohyb celého mechanismu zavírání forem a
druhý uskuteþĖuje otevírání a zavírání formy pĜes mechanismus s klikami.
ObecnČ je trendem ve výrobČ vyfukovacích automatĤ, osazovat mechanismy elektrickými
pohonnými jednotkami namísto hydraulických válcĤ, které jsou už nyní plnČ nahraditelné
v mnoha aplikacích.
Všichni výrobci strojĤ se snaží nahradit hydraulické systémy elektrickými hlavnČ z dĤvodu
nižší spotĜeby stroje. V potravináĜském prĤmyslu je velkou výhodou absence oleje
v elektrickém provedení. Významnou výhodou je také komfort obsluhy, neboĢ elektrické
pohony se servodrivery lze velmi snadno nastavovat dle parametrĤ výroby.
Lze Ĝíci, že stĜedem vývoje vyfukovacích automatĤ je evropský trh, hlavnČ NČmecko, Itálie a
ýeská Republika. Také americký trh disponuje Ĝadou vývojových center, ale oproti
evropskému lze Ĝíci, že nedosahuje výšky technické úrovnČ.
Na asijském trhu lze najít mnoho podprĤmČrných výrobcĤ, kteĜí pouze kopírují stroje
evropské staré 20-30 let, ale také nČkolik výrobcĤ, kteĜí disponují vlastním vývojem a
kvalitou se pĜibližují evropské úrovni. Velký vzestup zaznamenává þínský trh, kde sice
neupoutají vysokou kvalitou ani použitou moderní technologií, ale v pomČru ke své cenČ jsou
tyto stroje velmi žádány. Za velice nízké ceny lze získat technologické zaĜízení, které pro
nenároþné aplikace naprosto vyhovuje.

Obr. 2.2–6 ýelní pohled na vyfukovací stroj firmy GDK
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3. Požadované vlastnosti - rozbor
Požadavky k vnČjším vlastnostem TS
vztaž. k transf. procesĤm životních etap TS
(1) Pož. k (hlav. i asist.) prac. funkcím/úþinkĤm
• UzavĜít a otevĜít formu:
- Síla zavírání
- Tuhost
- OtevĜení formy
- Doba zavírání (otevírání) formy
• Umožnit synchronizaci obou polovin formy
• Umožnit pohyb celého mechanismu
- Rychlost
• Umožnit upnutí formy k mechanismu:
• Umožnit zajetí vyfukovacích trnĤ do formy
(2) Pož. k ost. pracovním/provoz. vlastnostem:
• ProstĜedí
• ýetnost použití
• Životnost
• Údržba
• Základ
(3) Pož. k vlastnostem pro plánování:
• Konkurenceschopnost k produktĤm na trhu
• Plánována inovace pro kombinaci vstĜikování vyfukování
(4) Pož. k vlastnostem pro konstruování,
Tg. a Org. pĜípr. výroby a výrobu:
• Vhodnost pro konstruov., Tg. a Org. pĜípr. výr.
• Nároþnost na vyrobení a montáž
• Druh výroby
(5) Pož. k vlastnostem pro distribuci:
• Skladovací prostor
• Manipulace pĜi dopravČ a instalaci
(6) Pož. k vlastnostem pro likvidaci:
• Demontovatelnost
• Recyklovatelnost

Požadov. hodnota
a pĜíp. tolerance

Podmínka

zejména:
dle velikosti stroje
velká
dle velikosti stroje
do 1 s
vždy
od vytlaþov. hlavy
k vyfukov. trnĤm
1 m/s
bez omezení
vždy

X
X

þisté
velmi velká
min. 107 cyklĤ
- minimální
- žádná
plochá betonová
podlaha
Hesta, Magic

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

vysoká

X

vysoká
výrobní hala
kusová

X
X
X

minimální
jeĜábem

X

jednoduchá
jednoduchá

Tab. 3–1 Specifikace požadavkĤ k vnČjším vlastnostem TS
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Požadavky k vnČjším vlastnostem TS
vztaž. k operát. transf.syst./procesĤ živ. etap TS
(1) Pož. k vlastnostem k þlovČku:
• Bezpeþnost ve všech život. etapách, ergonomie:
- Zakrytování pracovního prostoru
- Zastavení stroje pĜi otevĜení branky
- SeĜizování a regulace
- PĜístupnost k pracovnímu prostoru
- Bezpeþnost proti poranČní
- Povrch ovládacích prvkĤ
• PĜíjemnost pro þlovČka (estetiþnost, apod.):
- Tvarový design
- Barevné Ĝešení
- Povrch
(2) Pož. k vlastnostem k materiál. a energ. okolí:
• Použití ekologicky nezávadných materiálĤ
• Zachycení úniku škodlivých látek pĜi provozu
(3) Pož. k vlastnostem k informaþnímu okolí:
• Porušení patentových a licenþních práv
• Dodržování pĜedpisĤ a norem
(4) Pož. k vlastnostem k ostatním TS:
• Nároþnost na technické prostĜedky v živ. etapách
(5) Pož. k vlastnostem k informacím:
• Výrobní a montážní dokumentace
• Návody k obsluze
• Návody pro údržbu a opravy
(6) Pož. k vlastnostem k þasov. Ĝízení procesĤ:
• ýas na vývoj a výrobu
• ýas na jeden výrobní cyklus
• ýas na výmČnu formy
(7) Pož. k vlastnostem k ekon. Ĝízení procesĤ:
• PĜibližná cena konkurenþního výrobku
• Náklady na práci
• Náklady na provoz

Požadov. hodnota
a pĜíp. tolerance

Podmín- PĜáka
ní

zejména:
ze všech stran
vždy
jednoduché
ze všech stran
vysoká
protiskluzový
zejména:
uspokojivý
oranž., šedá barva
vhodný pro þištČní
antikorozní

X
X
X

výhradnČ
maximální

X
X

žádné
vysoké

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

minimální

X

standardní forma
struþné
struþné

X

6 mČsíce
max. 30 s
max. 2 hod

X
X
X

5 000 000,- Kþ
minimální
minimální

X

Tab. 3–2 Specifikace požadavkĤ k vnČjším vlastnostem TS
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X
X

X
X
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Požadavky k vnitĜním vlastnostem TS
(1) Pož. ke konstrukþním znakĤm:
• Funkþní princip
• Druh ovládání
• Druh pohonu
(2) Pož. k elementár. konstr. vlastnostem:
• Ovládací prvky
• Spojovací prvky
• Pohonné prvky
(3) Pož. k obecným konstr. vlastnostem:
• Odolnost povrchĤ proti poškození
• Odolnost povrchĤ proti korozi

Požadovaná hodnota
a pĜíp. tolerance

Katedra konstruování strojĤ
Západoþeská univerzita v Plzni

Podmín- PĜání
ka

mechanic., elektrický
elektronický
elektrický

X
X
X

nákup od firmy Omron
normalizované
nákup od firmy TG
Drives

X
X
X

vysoká
vysoká

X
X

Tab. 3–3 Specifikace požadavkĤ k vnitĜním vlastnostem TS

4. Rozbor funkþních uzlĤ stroje s ohledem na požadované
vlastnosti


4.1 Popis mechanismu vyfukování
Mechanismus vyfukování výrobkĤ na vyfukovacím automatu pro výrobu dutých plastových
pĜedmČtĤ je zaĜízení, které slouží k pohybu vyfukovacích trnĤ do prostoru formy, kde posléze
dochází pomocí stlaþeného vzduchu k vyfouknutí plastového produktu do požadovaného
tvaru dutiny formy a zároveĖ k naseknutí horního pĜetoku výrobku, který je v další operaci
odstranČn z produktu a využíván k dalšímu zpracování jako recyklát.
DĤležitými parametry tohoto zaĜízení jsou zdvih vyfukovacích trnĤ do formy a ven a razící
síla, která umožĖuje nasekávání pĜetokĤ libovolného prĤmČru a libovolného typu materiálu.
V této aplikaci se velmi výhodnČ uplatĖují elektrické aktuátory, které mohou operátoĜi
libovolnČ nastavovat jak zdvih pístnice, tak hlavnČ razící sílu, která je závislá na sekaném
prĤmČru, tloušĢce stČny výrobku a typu materiálu.
Mechanismus je složen ze šroubovaného rámu, vedení pomocí valivých ložisek s cirkulací
kuliþek pro posuv trnĤ do formy a pohonu, který prošel vývojem a hydraulické válce byly
nahrazeny elektrickými servopohony.
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Obr. 4.1–1 Mechanismus vyfukování

DĤležitou partií tohoto zaĜízení jsou sekací kroužky, které jsou vyhotoveny z nástrojové oceli
a následnČ kaleny, ale na menší tvrdost než sekací desky forem. DĤvodem je rychlá a málo
nákladná výmČna tČchto razících kroužkĤ oproti velice nákladné výrobČ a výmČnČ sekacích
desek formy. Proto je velice výhodné pĜizpĤsobit velikost razící síly na parametry výrobku a
tím snižovat opotĜebení funkþních dílĤ.
Cílem tohoto strojního uzlu je optimálnČ naseknout horní pĜetok, tak aby pĜi další operaci byl
tento odpad oddČlen od výrobku a dále zpracován. K tomu dochází pouze pĜi vhodném
nastavení pracovních podmínek a je velice závislé na tuhosti a pevnosti celého zaĜízení.
Z tohoto dĤvodu je mechanismus vybaven zámkem, který pĜichází v þinnost pouze v pozici,
kdy trny zajíždí do formy a má za úkol zvýšit tuhost celého uzlu pĜi sekání pĜetokĤ a tím
zvýšit stabilitu tohoto procesu.
Velice dĤležitou strojní souþástí tohoto mechanismu jsou boþnice rámu vyfukování, které
pĜenášejí veškeré zatížení z nasekávání pĜetokĤ do rámu stroje. Jedná se o profilovaný díl
z plechu, který po roce provozu, tj. cca po 3 mil. cyklĤ, praskl. A proto tuto souþást, která je
cyklicky zatČžována, musíme optimalizovat.
Vyhodnocení tČchto strojních souþástí musíme provádČt metodami pro posuzování únavové
životnosti.
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4.2 Popis mechanismu zavírání formy
Mechanismus zavírání forem je zaĜízení, které realizuje pohyb (otevírání a zavírání) formy.
Musí být dimenzován na trvalou pevnost, neboĢ je vyžadována životnost pĜes 107 cyklĤ.
ZajišĢuje také pohyb z místa pod vytlaþovací hlavou k místu pod vyfukovacími trny.
PĜedpokladem je umožnČní upnutí formy (nástroje) k tomuto mechanismu dle schématu
daného výrobcem vyfukovacího stroje.
DĤležitými parametry tohoto zaĜízení jsou rychlost pohybu a zavírací síla, která je dána
délkou stĜižné hrany formy a v podstatČ tvar a velikost produktu definuje velikost zavírací
síly, potažmo velikost samotného stroje. Zavírací síla se definuje dle empirické hodnoty pro
daný materiál, tj. pro HDPE 100 kg/cm, pro PP 120 kg/cm.
V této aplikaci se velmi výhodnČ uplatĖují elektrické pohony, kde mohou operátoĜi libovolnČ
nastavovat jak otevĜení formy, tak hlavnČ zavírací sílu, která je závislá na daném produktu.
Pro úzké výrobky je vhodné omezit zdvih otevĜení, neboĢ tím dojde ke zkrácení mrtvého
strojního þasu a tím k navýšení produktivity strojního zaĜízení. Zavírací síla je nastavuje dle
délky stĜižné hrany a tímto se výraznČ prodlužuje životnost lisovacího nástroje.
Mechanismus je složen z páru upínacích desek, které umožĖují upnutí formy a jsou pohánČny
pĜes ramena klikovým mechanismem, který v sobČ kloubí jak výhodné rozložení rychlosti, tj.
v úvratích se mechanismus samovolnČ tlumí, tak výhodné pĤsobení síly, která v úvratích roste
dle úhlu natoþení kliky. Tyto parametry pĜesnČ odpovídají požadavkĤm na lisovací proces.
Tento princip mechanismu zavírání formy vyfukovacího stroje je založen na použití
klikového mechanismu s rotaþním servopohonem.
Tento pohon (poz.1) pohání hĜídel zavírání forem (poz.2), která je pevnČ spojena pomocí
dvou per s párem klik pohonu (poz.7). Otáþením tČchto dvou klik pohonu dochází k pohybu
klik zavírání forem (poz.8) a tím pádem i kliþek zavírání forem (poz.9). Tyto souþásti (poz.7 a
poz.8) jsou spojeny pomocí þepĤ (poz.4 a poz.5) a ojnice (poz.6) se závitem, která umožĖuje
seĜízení obou polovin mechanismu a zároveĖ synchronizuje pohyb obou polovin formy.
Pohybem klik zavírání forem (poz. 8) po kružnici dochází k zavírání a otevírání upínacích
desek (poz.10) a formy (poz.11). Pohon (poz.1) je pĜimontován k jedné boþnici zavírání
forem (poz.3) a hĜídel (poz.2) je uložena v samomasných ložiskách, která jsou zalisována v
obou boþnicích. Takto uložená hĜídel potom nezatČžuje pohon radiálními silami.
Toto Ĝešení ze své kinematiky umožĖuje otevĜení jedné poloviny formy více než druhé, a
proto je vhodné tuto výhodu využít pro pĤlformu s vodícími kolíky. Tímto dojde ke zvČtšení
prostoru mezi otevĜenými polovinami formy pro vyjmutí výrobku. Aplikací tohoto patentu
bude dále dosaženo pĜíznivého prĤbČhu rychlosti uzavírání formy v závislosti na dráze.
Dalším efektem bude postupný nábČh uzavírací síly, tj. bez nepĜíznivých rázĤ.
Hlavní výhodou uvedeného Ĝešení je snížení nárokĤ na výkon pohonu až o 75%.
Souvisejícími pĜínosy jsou výrazné snížení ceny pohonu (na základČ informací od
potenciálních dodavatelĤ až o 60%) a optimalizovaná kinematika tohoto mechanismu. Dále
vyhovující zástavbové rozmČry z hlediska možnosti pĜipojení navazujících mechanismĤ stroje
a periferních zaĜízení.
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Obr. 4.2–1 Mechanismus zavírání forem

Velice dĤležitou strojní souþástí tohoto mechanismu jsou ramena zavírání forem, které
pĜenášejí veškeré zatížení z klikového mechanismu do upínacích desek. Jedná se o
konstrukþní díl z plechu, na který jsou kladeny požadavky jak pevnostní tak i deformaþní.
Tento díl musí vydržet cyklické zatČžování míjivým ohybem a nesmí být pĜekroþen prĤhyb
ramena pĜes 1 mm na dolním þepu.
A proto musíme provádČt vyhodnocení tČchto strojních souþástí metodami pro posuzování
únavové životnosti.
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5. Cyklicky namáhané díly – možnosti jejich posouzení
PĜi navrhování a konstruování strojních souþástí musíme dbát na znalost provozního zatížení
a mechanických vlastností materiálu. Provozní namáhání mĤžeme rozdČlit na tyto tĜi základní
druhy s ohledem na þasovou promČnnost:
•

statické zatížení, u kterého se provozní namáhání bČhem provozu nemČní

•

cyklické zatížení, kdy se provozní namáhání mČní periodicky a rychlost zmČny napČtí
je pozvolná

•

zatížení dynamické (rázové), které se vyznaþuje velmi rychlou zmČnou napČtí

PĜi výpoþtech souþástí se postupuje tak, že nalezneme v kritickém prĤĜezu maximální
redukované napČtí a porovnáme jej s dovoleným namáháním pro daný druh materiálu.
Konstrukce je vyhovující, když pomČr tČchto hodnot dosahuje námi urþené míry bezpeþnosti.
Avšak tento zpĤsob pevnostního výpoþtu mĤžeme aplikovat pouze pro urþitý zpĤsob zatížení,
tj. pouze v pĜípadČ statického namáhání, nebo když poþet cyklĤ nepĜekroþí hodnotu 103. U
vČtšiny strojĤ a strojních zaĜízení je zatížení cyklického charakteru s velkým poþtem zmČn,
kdy napČtí kolísá kolem urþité stĜední hodnoty. U jejich þástí se vyskytují náhlé zmČny
prĤĜezu, tzv. vruby, koncentrátory napČtí, které zpĤsobují lokální zmČny napjatosti. Toto má
za následek, že pĜi velkém poþtu zmČn namáhání mĤže dojít ke vzniku trhliny i u souþástí s
velkou mírou statické bezpeþnosti.
Lom vzniklý pĜi cyklickém namáhání je kĜehkého vzhledu, na
rozdíl pĜi statickém pĜetížení. První trhlina 1 vzniká v místech
lokální koncentrace napČtí v povrchové vrstvČ materiálu. V oblasti
2 je lom jemnozrnný a místnČ leskle hladký s charakteristickými
þarami okolo výchozího místa. Když trhlina postoupí tak, že
zeslabený prĤĜez již nepĜenese zatížení, nastane náhlý statický lom,
který je hrubozrnný s místním náznakem trvalé deformace 3.
PĜi navrhování strojních komponent a posuzovaní jejich pevnosti
nelze vždy vycházet z klasického výpoþtu, který není dostaþující
pĜi cyklickém namáhání. Výpoþtová metoda musí pĜihlížet Obr. 5–1 Únavový lom
k celému komplexu provozních vlivĤ a vlastností materiálu. Problematikou urþení životnosti
pĜi cyklickém zatížení se zabývá teorie únavy materiálu [1].

5.1 Wöhlerova kĜivka
Wöhlerova kĜivka je nejstarším podkladem pro hodnocení únavové pevnosti strojních
souþástí, kterou koncem 19. století urþoval Wöhler. DĤvodem byly þasté poruchy náprav
kolejových vozidel a to i pĜi vysoké míĜe
statické bezpeþnosti. Tato kĜivka nám
zobrazuje závislost horního napČtí
stĜídavého cyklu zatížení na poþtu zmČn
zatížení.
PĜi poþtu cyklĤ menším než 103 má
kĜivka témČĜ vodorovný prĤbČh a
pevnost souþásti nezávisí na poþtu zmČn
namáhání. Tato þást kĜivky se nazývá
oblast kvazistatické pevnosti.
Obr. 5.1–1 Wöhlerova kĜivka
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Je-li poþet zmČn zatížení v rozsahu 103 až 107 mluvíme o oblasti þasové pevnosti. ýím
menším napČtím zatČžujeme souþást stroje, tím vČtší poþet cyklĤ snese bez vzniku trhliny.
Jestliže se souþást neporuší ani po poþtu cyklĤ vČtší než 107, mĤžeme tvrdit, že nedojde
k lomu ani pĜi vČtším poþtu cyklĤ namáhání. Tato þást kĜivky se nazývá oblast trvalé
pevnosti. Mezní napČtí pĜi poþtu cyklĤ 107 se nazývá mez únavy.
K urþení meze únavy σC se používá charakteristická hodnota materiálu, která je snadno
zjistitelná. VČtšinou se z dostateþnou pĜesností vztahuje na mez pevnosti σPt nebo nČkdy i na
mez kluzu σkt. Ze zkoušek vyplývá, že mez únavy je rĤzná pro jednotlivé druhy ocelí a pro
rĤzné typy cyklického namáhání.

5.2 SmithĤv a HaighĤv diagram
Pro svojí jednoduchost zobrazení závislosti amplitudy na stĜedním napČtí a pro svou
názornost se v praxi velmi þasto používají diagramy SmithĤv a HaighĤv.
Vynášíme-li závislost stĜedního napČtí na horním a dolním napČtí na mezi únavy, vzniká
SmithĤv diagramu. StĜední napČtí je v tomto diagramu znázornČno pĜímkou svírající
s kladnou osou x úhel 45°. KĜivky horního a dolního napČtí obdržíme vynesením mezního
výkmitu napČtí ve svislém smČru na obČ strany od bodĤ stĜedního napČtí. Jelikož se v praxi
zpravidla nepĜipouští napČtí vČtší než je mez kluzu, omezuje se diagram pĜímkou
rovnobČžnou s osou x ve vzdálenosti meze kluzu [1, str. 42]. Provozní cyklus je zobrazen
dvČma body, které musí ležet uvnitĜ plochy omezené uvedenými kĜivkami, a tedy nedojde
k poškození. Tvar diagramu záleží na druhu materiálu.

Obr. 5.2–1 SmithĤv diagram
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Vynášíme-li na osu y amplitudu napČtí na mezi únavy v závislosti na stĜedním napČtí, vzniká
HaighĤv diagram. Používá se pro posuzování trvalé životnosti pĜi neomezeném poþtu cyklĤ.
Jelikož se v praxi zpravidla nepĜipouští napČtí vČtší než je mez kluzu, i zde je diagram omezen
kĜivkou mezí kluzu. Daná strojní þást vyhovuje, když bod daný stĜedním napČtím a
amplitudou je v ploše uzavĜené kĜivkami diagramu.

Obr. 5.2–2 HaighĤv diagram

5.3 Typy cyklického namáhání
NapČtí v prĤĜezu strojní souþásti se mČní periodicky bČhem každého cyklu zatížení v urþitých
mezích a mĤže mít nejrĤznČjší prĤbČh. Zpravidla si však tento prĤbČh idealizujeme na
sinusový o urþité stĜední hodnotČ σm a amplitudČ σa.

horní napČtí…σh = σm + σa

(1)

dolní napČtí…σd = σm - σa

(2)

stĜední napČtí…σm =
amplituda…σa =

Obr. 5.3–1 Cyklické namáhání
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Jestliže jsou obČ napČtí, horní napČtí σh i dolní napČtí σd, tahová þi tlaková, jde o napČtí
pulzující (obr. 5.3–2). Je-li jedno krajní napČtí nulové, jedná se o namáhání míjivé
(opakované) (obr. 5.3–3). Je-li nulové dolní napČtí, jde o míjivé namáhání v tahu, je-li nulové
horní, jde o namáhání míjivé v tlaku. PĜi zatížení stĜídavém dochází k pravidelné zmČnČ
tahového a tlakového napČtí (obr. 5.3–4). Když je stĜední hodnota nulová, mluvíme o
soumČrnČ stĜídavém namáhání (obr. 5.3–5).

Obr. 5.3–2 Pulzující zatížení

Obr. 5.3–3 Míjivé zatížení

Obr. 5.3–4 StĜídavé zatížení

Obr. 5.3–5 StĜídavé soumČrné zatížení
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6. Metody posouzení cyklicky namáhaných dílĤ
6.1 Tvarová pevnost
Základní pevnostní diagram nemĤže být podkladem pro tvarovou pevnost konstrukcí, neboĢ
platí jen pro hladkou tyþ o prĤmČru 8-10 mm s broušeným povrchem, která je namáhána
cyklickým tahem a tlakem. Konstrukce se liší v mnoha smČrech od zkušebních tyþí, a proto se
také musí lišit skuteþný pevnostní diagram od základního. Kdybychom zkoušeli pĜímo strojní
þásti a napodobili pĜitom charakter zatížení, obešel by se výpoþet bez základních diagramĤ
pro materiál. Sestavoval by se rovnou skuteþný diagram. Pokud však zkušební metodika bude
omezena na jednoduché vzorky materiálu, je nezbytné najít alespoĖ pĜibližné metody
pĜepracování základních pevnostních diagramĤ na skuteþné. Tuto problematiku Ĝeší tvarová
pevnost tČles [10, str. 115]. NejvýraznČjší rozdíly obou pevnostních diagramĤ jsou dány
úþinkem velikosti, tvaru a vlivem kvality povrchu.

Vliv velikosti:
Vliv velikosti má znaþný rozptyl, což je vysvČtlitelné, neboĢ souvisí s vlastnostmi povrchové
vrstvy. Ukazuje to také fakt, že úþinek velikosti na mez únavy lze podstatnČ ovlivnit
technologickými úpravami povrchu.
Oznaþíme-li u hladké tyþe s broušeným povrchem mez únavy v tahu – tlaku σC, vypoþte se
mez únavy stejné tyþe namáhané ohybem za pomoci souþinitele vlivu velikosti νσ podle
(5)
vztahu:
σOC = σC . υσ
Pro výpoþet základního faktoru velikosti νσ je nezbytné vytvoĜit teoretickou pĜedstavu o
úþinku povrchové vrstvy materiálu. V podstatČ jsou dvČ nejdĤležitČjší teorie, umožĖující
výpoþet vlivu velikosti pĜi únavovém namáhání konstrukcí: model mechanický a model
stochastický. U mechanického modelu jde v podstatČ o pĜedstavu, že celý prĤĜez þásti pĜi
vysokocyklickém namáhání je elastický, pouze v povrchové vrstvČ vznikají lokální plastické
deformace spojené s poškozováním materiálu. ZmČna prĤbČhu napČtí v prĤĜezu, tj. rozdíl
mezi skuteþným napČtí na povrchu a napČtím teoretickým, je tím vČtší, þím je prĤĜez menší.
Podle probíraného modelu je souþinitel velikosti vČtší než jedna, ale pokud je prĤĜez ve smČru
gradientu napČtí velký (nad 50 mm) blíží se jedné, neboĢ mizí rozdíl prĤbČhu napČtí
v povrchové vrstvČ v porovnání s namáháním tahem – tlakem.
Ve skuteþnosti však je relativní faktor velikosti υσ* u velkých tČles menší než jedna,
definujeme-li základní mez únavy pro tyþe malého prĤmČru. Tento rozdíl je možno vysvČtlit
tím, že u velkých tČles je vždy vČtší nehomogennost materiálu a vČtší pravdČpodobnost
porušení únavou. Jde tedy o jev, který vysvČtluje druhá skupina teorií faktoru velikosti,
vycházející ze stochastických modelĤ. V podstatČ jde o klasickou pĜedstavu podle teorie
nejslabšího místa na povrchu tČles. Druhou pĜedstavou je vliv nerovnomČrné napjatosti
jednotlivých zrn materiálu, charakterizované urþitou kĜivkou hustoty pravdČpodobnosti
napČtí. PĜitom pĜedpokládá, že po urþitém poþtu cyklĤ zatížení v jednotlivČ nepĜíznivČ
orientovaných zrnech vznikají únavové mikrotrhlinky.
Z teorie nejslabšího místa pro rovnomČrnČ rozdČlené napČtí odvodil Frenkl a Kotorová faktor
velikosti, který lze v urþitém zjednodušení vyjádĜit vztahem:
υσ* ≈ 1 − konst ⋅ log

V
V0
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V tomto vztahu znaþí V objem tČlesa a V0 objem malé zkušební tyþe, k nČmuž souþinitel
velikosti vztahujeme. Ve skuteþnosti není ovšem možno zanedbávat odlišné vlastnosti
povrchu a vnitĜku tČlesa. SprávnČji by bylo tĜeba dosazovat objem povrchové vrstvy a pro
stálou tloušĢku této vrstvy, nezávislou na rozmČrech prĤĜezu, uplatĖovat jen charakteristický
rozmČr tČlesa. V této interpretaci by uvedený souþinitel velikosti vyplýval ze vztahu:
υσ* ≈ 1 − konst ⋅ log

h
h0

(7)

Konstanta vyhodnocená podle zkoušek u konstrukþní oceli má hodnotu 2 .10-2.
Druhá stochastická teorie pochází od Afanasjeva a byla dále rozpracována Volkovem. Faktor
velikosti se urþí z grafu (PĜíloha þ.1) nebo vztahem:
υσ* =

(σ C ) h
(σ C ) h 0

(8)

Rozhodnout, která teorie je správná, lze pouze na základČ experimentálních výsledkĤ. Pro
výpoþty tvarové pevnosti konstrukcí použijeme faktoru velikosti [10, str. 117-123]:
υ ≈ υσ . υσ*

(9)

Vliv jakosti povrchu:
VČtšina lomĤ zaþíná v povrchové vrstvČ nosné þásti, a proto má jakost povrchu, hlavnČ jeho
opracování, velký vliv na skuteþnou mez únavy. Vezme-li se pro výpoþet mez únavy
standardní tyþe s broušeným povrchem pĜedepsané kvality jako srovnávací hodnota, pak mez
únavy skuteþné þásti s odlišnou kvalitou povrchu se vypoþte pomocí souþinitele povrchu ηp
(PĜíloha þ.1). Tento souþinitel udává pomČr meze únavy souþásti daného opracování k mezi
únavy vzorku s leštČným povrchem a zahrnuje pĜedevším vliv geometrické nedokonalosti
povrchu a povrchových vrubĤ nikoliv vliv zmČn metalurgických charakteristik a pochodĤ,
které mČní chemické složení a strukturu povrchových vrstev. PĜi výpoþtech vztahujeme
s dostateþnou pĜibližností souþinitele jakosti povrchu všech druhĤ zatížení na zatížení
stĜídavým ohybem za rotace. Velmi podstatný vliv na tvarovou pevnost strojních þástí mají
úpravy povrchu, aĢ již mechanické, jako je váleþkování nebo kuliþkování, þi chemické a
metalurgické [9, str. 19].

Vliv vrubu:
Vliv vrubu na pevnost þástí se obvykle urþoval na základČ tvarového souþinitele α a vrubové
citlivosti materiálu ηm:
β = 1 + ηm( α - 1)

(10)

Tento zpĤsob pĜíliš nevyhovuje, neboĢ nepĜihlíží k mnoha vlivĤm, které se pĜi pĤsobení vrubu
na mez únavy þásti uplatĖují a také výsledky pokusĤ uvedený vztah nepotvrzují. Proto
podáváme zlepšení výpoþtu na základČ podrobnČjšího rozkladu jednotlivých vlivĤ. Hledáme
opravné souþinitele, kteĜí by pĜi zachování jednoduché pĜedstavy a bČžných technických
výpoþtĤ umožĖovali vystihnout co nejlépe skuteþnou pevnost strojních þástí urþitého tvaru pĜi
provozním zatížení. Pokusy ukazují, že souþinitel vrubového úþinku β je urþen Ĝadou þinitelĤ,
z nichž nejdĤležitČjší jsou:
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1. PomČr místního zvýšení nejvČtšího hlavního napČtí σmax k jeho prĤmČrné jmenovité
hodnotČ σn v sledovaném nejmenším prĤĜezu. Tento pomČr α = σmax/σn se jmenuje tvarový
souþinitel (PĜíloha þ.1).
2. Napjatost v jednotlivých bodech uvažovaného prĤĜezu þásti, tj. velikost a pomČr hlavních
napČtí. I když je souþást namáhána základním jednoosým napČtím normálním σ1 jako je
hladká tyþ, vzniká v místČ zmČny tvaru napjatost víceosá, jejíž vliv na pevnost se
charakterizuje bezrozmČrným souþinitelem napjatosti ν, který se vypoþte ze vztahu:
2

2

§σ ·
§σ ·
σ
σ ⋅σ
σ
ν3 = 1 + ¨¨ 2 ¸¸ + ¨¨ 3 ¸¸ − 2 − 3 − 2 2 3
σ1 σ1
σ1
© σ1 ¹
© σ1 ¹

(11)

Tento souþinitel je závislý na vlivu velikosti souþásti tak, že þím vČtší je souþást, tím bližší je
ν hodnotČ pro dvojosou napjatost na povrchu válcových tyþí a pro napjatost jednoosou u tyþí

§σ
plochých, tj. ν2 = 1 + ¨¨ 2
© σ1

2

·
σ
¸¸ − 2 a v druhém pĜípadČ ν1 = 1.
σ1
¹

3. Odlišné vlastnosti povrchové vrstvy v místČ zmČny tvaru þásti od hladké tyþe dané
výrobními podmínkami.
4. Velikost souþásti, která není mínČna jako rozdíl mezi pevností tyþe hladkých malého a
velkého prĤĜezu, nýbrž jako míra uplatnČní υβ vrubu pĜi zvČtšování všech rozmČrĤ þásti. Vliv
velikosti je urþen pomČrem zdánlivého a skuteþného tvarového souþinitele, tj. υβ = α / αskut.
Tento vztah lze pĜedepsat pro urþitý zpĤsob namáhání takto:
υβ =

1

(12)

s h
1 − c1, 2... ⋅ ⋅
h ρ

Konstanty c1,c2... jsou závislé na zpĤsobu zatížení. PomČr s/h urþuje vliv velikosti, þím je h/s
vČtší, tím menší je υβ, a to tak, že pro h/s→ ∞ je υβ = 1. PomČr h/ρ urþuje mČrnou ostrost
vrubu, þím menší je tento pomČr, tím menší je souþinitel υβ. Pro ρ→ ∞ je h/ρ = 0 a υβ = 1.
5. Poþet zmČn zatížení n a charakter þasového prĤbČhu provozního zatížení. ýím vČtší bude
poþet zmČn namáhání, tím více se projeví vrubový úþinek. Proto se provádí korekce na poþet
cyklĤ µ (PĜíloha þ.1) jako pomČr vrubového úþinku pĜi daném poþtu zmČn n a úþinku na mezi
únavy.
6. Provozní teplota, pĜi þemž se uvažuje nejþastČjší trvalý stav.
7. Druh a vlastnosti materiálu. Tyto vlastnosti lze charakterizovat deformaþní kĜivkou, tj.
schopností kovu plasticky se deformovat bez vzniku trhlin. ZmČní se mechanická
charakteristika materiálu a zvýší se zpevnČním tvrdost a mez únavy. Je tedy možné zavést
opravného souþinitele ψ, který lze odeþíst z diagramu pro hodnoty α⋅σn/σkt>1. Pro α⋅σn/σkt<1
je ψ = 1. Mimo schopnost zpevĖovat se bez vzniku trhlin v daném prĤĜezu, jsou kovy
charakterizovány místní citlivostí ξ na vnitĜní poruchy a nedokonalostí ve stavbČ krystalické
atomové mĜížky pĜi zatížení. Tato citlivost je urþena uspoĜádáním mĜížky a tvrdostí a závisí
na zpĤsobu spojení a prostoupení strukturních složek v polykrystalických materiálech. Pro
praktické výpoþty je možno položit pro perlitické oceli ξ = 0,9 ÷1, podle tvrdosti. Také závisí
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na velikosti zrna materiálu vzhledem k rozmČrĤm souþásti, zvláštČ ve vztahu k povrchové
vrstvČ a zakĜivení koĜene vrubu.
Na základČ rozboru jednotlivých vlivĤ lze psát pro urþení souþinitele vrubového úþinku vztah:

ª §
º
·
ν
− 1¸ ⋅ ξ ⋅ µ» ⋅ ψ
β = «1 + ¨ α ⋅
¸
«¬ ¨© υβ
»¼
¹

(13)

Je tĜeba si uvČdomit, že volba jednotlivých souþinitelĤ i posouzení výsledkĤ jsou nejlépe
možné, porozumí-li konstruktér jednotlivým vlivĤm a odhadne-li správnČ vliv výroby a
provozních podmínek na vlastnosti materiálu [9, str. 23-36].
Shrneme-li úþinek všech nejdĤležitČjších faktorĤ, dostaneme pro strojní souþásti, namáhané
cyklicky, pĜepoþet základní meze únavy na skuteþnou mez únavy podle vztahu [10, str. 116]:
σC* = σC⋅

υ ⋅ ηp

(14)

β

Výpoþet míry bezpeþnosti:
ZjištČné stavy únavové pevnosti jsou stavy mezními. Jsou založeny na výsledcích rozsáhlých
zkoušek, ze kterých do výpoþtu zavádíme obvykle dolní mez rozptylu. PĜitom uvažujeme
Ĝadu srovnávacích faktorĤ, které zpĜesĖují podmínky výpoþtu. Proto mĤže být v praxi
uvažována míra bezpeþnosti pĜi dostatku podkladĤ nižších, než u bČžných statických výpoþtĤ.
ýasto zavádČná míra bezpeþnosti k = 1,5 je ovšem hodnota smČrná. Její velikost musí
v každém pĜípadČ urþit konstruktér po zhodnocení pĤsobících zatížení, metod výpoþtu,
použitého materiálu, rozsahu experimentálních podkladĤ a podle dĤležitosti navrhované
strojní þásti stroje. Proto kolísá v bČžné praxi volená hodnota míry bezpeþnosti od k = 1,3 u
jednoduchých strojních þástí s dostateþným poþtem podkladĤ až do k = 5 pĜi nedostateþných
podkladech.
Abychom mohli urþit míru bezpeþnosti musíme znát pro vyšetĜovaný druh zatížení diagram
mezných stavĤ (Smith, Haigh). Pro urþení míry bezpeþnosti je výhodnČjší HaighĤv diagram.
Mohou nastat tyto pĜípady:
a) StĜední napČtí σm se nemČní, amplituda napČtí roste do maximální hodnoty σA. Míra
σ
bezpeþnosti je k = A
σa
b) Amplituda σa zĤstává konstantní, stĜední napČtí roste do mezné hodnoty σM. Míra
σ
bezpeþnosti je k = M
σm
c) MĤže nastat pĜípad, že se souþasnČ mČní jak amplituda, tak stĜední napČtí a to
σ
nezávisle. Pak bezpeþnosti musíme urþit jak podle amplitudy ka = A , tak i podle
σa
σ
stĜedního napČtí km = M . Pak rozhoduje menší z obou hodnot.
σm
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d) Obvykle neznáme závislost zmČny σa na σm. PĜedpokládáme proto pĜibližnČ, že obČ
σa
σ
napČtí rostou stále úmČrnČ. Potom platí, že
= A . Míra bezpeþnosti je potom
σm
σM
σ
σ
pro amplitudu i stĜední napČtí stejná k = A = M .
σa
σm
Upravený diagram je ještČ omezen mezí kluzu a mĤžeme tedy míru bezpeþnosti urþit
pĜímo analyticky bez rýsování diagramu, známe-li rovnice pĜímek.
Z podobnosti trojúhelníka plyne

σ M σ*C − σ A
=
.
σF
σ *C

Potom rovnice pĜímky únavy bude

σM
σ
+ *A = 1.
σF
σC

MĤžeme psát, že σ M = k ⋅ σ m a σ A = k ⋅ σ a .
Dosazením do rovnice dostaneme k ⋅

σ
σm
+ k ⋅ *a = 1.
σF
σC

Pak vztah pro výpoþet míry bezpeþnosti bude vypadat takto [8, str.171-173]:
k=

1

(15)

σa

σ
+ m
*
σC σF

6.2 Moderní metody predikce životnosti
Konkrétní výpoþtové postupy predikce životnosti, které jsou dnes nejvíce užívány a které se
aplikují ve výpoþtových programech, lze rozdČlit do následujících skupin:

6.2.1

•

PĜístup predikce pĜes nominální napČtí (NSA)

•

PĜístup predikce pĜes lokální elastická napČtí (LESA)

•

PĜístup predikce pĜes lokální elasto-plastická napČtí a deformace (LPSA)

•

PĜístup predikce pĜes lomovou mechaniku (FMA)

PĜístup predikce pĜes nominální napČtí (NSA)

Metodika NSA (Nominal Stress Analysis) je historicky nejstarší cestou navrhování konstrukcí
na únavu. Vyvíjela se spoleþnČ s hodnocením tzv. tvarové pevnosti souþástí, založené na
vztahování špiþek napČtí ve vrubech k hladinČ nominálních namáhání, která bylo možno urþit
na základČ klasických analytických postupĤ užívaných v pružnosti a pevnosti. BČhem celých
desetiletí tak vznikla v prĤmyslu i v normových podkladech rozsáhlá databáze podkladĤ a
informací jak o úþincích a vlivu vrubĤ na napjatost, tak o únavové odolnosti tČles s vruby.
Tyto hodnotné podklady je možno mnohdy vzít za základ i pĜi modernČjších typech jejich
aplikace a pĜi využití výsledkĤ MKP v tomto pĜístupu.
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PĜístup predikce pĜes lokální elastická napČtí (LESA)

Nedostatek experimentálních podkladĤ v prvních fázích návrhu konstrukce, možnost využití
korelace mezi statickými a cyklickými charakteristikami materiálu a aplikace numerických
metod analýzy napČtí (zejména MKP) formoval v 70. letech první postupy výpoþtĤ, které
vycházely z analýzy namáhání v exponovaných lokálních místech konstrukce, nejþastČji ve
vrubech. V tČchto lokalitách je možno vycházet z fiktivních elastických hodnot tenzoru
napČtí, nebo urþovat stav elasto-plastický. Metodika LESA je modifikací pĜístupu
nominálního napČtí NSA. Zatímco u pĜístupu NSA se pracovalo s nominálními napČtími a
únavová kĜivka se pĜizpĤsobila pro daný vrub (vede to k posuvu Wöhlerovy kĜivky k nižším
hodnotám napČtí), u metody LESA je možno k výpoþtu poškození užít jedinou únavovou
kĜivku napČtí a to pro hladký nevrubovaný vzorek. Naopak se pĜizpĤsobí lokální elastické
špiþky napČtí tak, aby respektovaly skuteþný souþinitel vrubu kritického místa.

6.2.3

PĜístup predikce pĜes lokální elasto-plastická napČtí a deformace (LPSA)

Je-li souþást podrobena harmonickému namáhání s amplitudou napČtí a pomČrné deformace
ve vztažném (nominálním) místČ σan, εan, dojde k jejímu porušení v kritickém místČ (ve
vrubu), kde se vyskytují lokální amplitudy napČtí a pomČrné deformace oznaþené jako σav,
εav. Protože základem metody je deformaþní chování lokálního objemu materiálu, používá se
únavové kĜivky deformace (Mansonovy-Coffinovy kĜivky) pro tvrdé zatČžování, tj. pro
zatČžování s Ĝízenou amplitudou pomČrné deformace. K porušení dojde po takovém poþtu
pĤlcyklĤ 2N, který odpovídá bodu na MansonovČ-CoffinovČ únavové kĜivce pro použitý
materiál (tedy pro zkušební vzorky bez vrubu pĜi symetricky stĜídavém zatČžování) a to pĜi
namáhání parametry, jaké byly vypoþteny v kritickém místČ souþásti (ve vrubu) σav, εav.
Obvykle není numericky dostupné urþení elasto-plastické odezvy v kritickém lokálním
objemu materiálu (v koĜeni vrubu) pro každý extrém zatížení, neboĢ by to vyžadovalo
provádČt pĜi složitém þasovém prĤbČhu zatČžování elasto-plastickou analýzu napjatosti
v reálném þase. Byly proto nalezeny pĜibližné vztahy a metody, které je možno užít pĜi
výpoþtu lokálních hodnot.

6.2.4

PĜístup predikce pĜes lomovou mechaniku (FMA)

Makroskopická i mikroskopická pozorování únavového porušování poukazují na vytváĜení,
rĤst a propojování mikrotrhlin až do vzniku dominantní trhliny, která vede k závČreþnému
porušení. ŠíĜení tČchto mikro- a makrotrhlin lze popisovat modely lineární elastické lomové
mechaniky (Linear Elastic Fracture Mechanics, LEFM), pĜípadnČ modely elasto-plastické
lomové mechaniky (Elasto-plastic Fracture Mechanics, EPFM).
Následuje postup pĜenesení modelových výsledkĤ na kritické místo konstrukce, a to
s uvážením konkrétní konfigurace trhliny v tČlese (pomocí korekþní funkce) a zahrnutím
dalších faktorĤ jako je vliv stĜedního napČtí kmitu, otevíracího napČtí na þele trhliny v
dĤsledku pĜedchozích pĜetČžujících kmitĤ, vlivu odlišné tloušĢky materiálu þi teploty aj.
Integrací rovnice šíĜení získáme rĤstové kĜivky trhliny, které pĜi dosažení kritické hodnoty
délky trhliny nebo lomového napČtí determinují zbytkovou životnost kritického místa
konstrukce.
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Predikce životnosti pĜístupem NSA a LESA

Jak již bylo uvedeno, jsou postupy NSA a LESA založeny na kumulaci únavových poškození
od kmitĤ nominálních napČtí v kontrolovaném Ĝezu nebo z lokálních elastických napČtí
v oblasti koncentrátorĤ (vrubĤ). Toto poškození je urþováno vĤþi únavové kĜivce napČtí
(WöhlerovČ kĜivce). Oba pĜístupy se liší právČ tím, zda je uvažována bućto:
Wöhlerova kĜivka platná pro danou vrubovitost kritického místa konstrukce a kmitavá napČtí
v nominálním (vztažném) prĤĜezu souþásti, nebo
Wöhlerova kĜivka odpovídající hladké nevrubované tyþi a korigované hodnoty elastických
napČtí v lokálních oblastech konstrukce (v kritických vrubech).
Aþkoli nejsou podrobnČji diskutovány faktory ovlivĖující únavové charakteristiky, uvažují
se v algoritmech výpoþtu korekþní souþinitelé zohledĖující základní faktory pĤsobící na
únavovou pevnost, jako je vliv stĜedního napČtí kmitu, jakost povrchu a faktor velikosti atp.
Dosavadní klasický postup posuzování životnosti daného místa metodou nominálních napČtí
NSA pĜedpokládá znalost nominálního (stĜedního) napČtí v tomto místČ souþásti a její
typickou vrubovitost, hodnocenou souþinitelem vrubu β. Zpravidla se pĜedpokládá stejná
únavová kĜivka takového místa konstrukce, jakou by mČlo zkušební tČleso se stejným
souþinitelem tvaru α.
Byl hledán postup, který by kromČ koncentrace respektoval též gradient napČtí. Podle teorie
slabého þlánku a kritérií podobnosti napjatosti dvou þástí, je možno stanovit mez únavy
posuzovaného vrubu podle tzv. exponovaného objemu. Protože se velikost kritického objemu
pro nestandardní vruby v praxi urþuje jen velmi obtížnČ a provádČní napČĢové integrace nad
tímto objemem není dostupnČ programovČ zvládnuto, byl pro zohlednČní gradientu napČtí
zvolen následující postup.
Pomocí vhodného Ĝezu je v posuzovaném místČ þásti urþen prĤbČh tzv. hodnotícího napČtí.
Podle použité hypotézy redukovaných napČtí je jako hodnotící napČtí uvažována hodnota
bućto nejvČtšího hlavního napČtí nebo hypotéza maximálních smykových napČtí. Z prĤbČhĤ
napČtí je urþena jak extrémní tak nominální (stĜední) hodnota napČtí v Ĝezu. Tím lze definovat
souþinitel tvaru α v daném Ĝezu. Dále je vyhodnocen gradient poklesu napČtí v koĜeni
koncentrátoru. PĜi praktickém vyhodnocování gradientu napČtí je možno diskutovat celou
ĜadĤ numerických vlivĤ. NapĜíklad výsledky vypoþtených konkrétních hodnot tenzoru napČtí
v koĜeni vrubu získané MKP a z nČho odvozovaných veliþin jsou závislé na velikosti sítČ a na
typu použitého prvku. Vztažením gradientu napČtí k extrémní hodnotČ napČtí v daném Ĝezu
získáme pomČrný gradient napČtí γ [1/mm]. PomČrný gradient napČtí podmiĖuje velikost
souþinitele vrubu.

ª §
º
·
ν
K urþení souþinitele vrubu se osvČdþilo použití vztahu β = «1 + ¨ α ⋅
− 1¸ ⋅ ξ ⋅ µ» ⋅ ψ
¨
¸
¹
¬« © υβ
¼»
PĜi známém souþiniteli vrubu lze potom uskuteþnit posun meze únavy známé pro hladkou
nevrubovanou zkušební tyþ a odhadnout tak mez únavy pro þást s vrubem. Aby bylo možno
rekonstruovat celou únavovou kĜivku vrubovaného vzorku, byl definován zobecnČný
souþinitel vrubu pro obecný poþet kmitĤ N:
βN =

σ A ( N)

(16)

σ*A ( N)
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Závislost souþinitele vrubu na poþtu kmitĤ do poruchy byla uvažována rovnice podle
Heywooda:
βN = 1 + (β − 1) ⋅ µ( N)

(17)

Korekþní þinitel µ k poþtu kmitĤ se urþí z grafu (PĜíloha þ.1).
PĜi známém souþiniteli βN lze získat celou únavovou kĜivku a použít ji k výpoþtu únavových
poškození.
Výpoþet napČtí v konstrukci metodou koneþných prvkĤ však poskytuje možnost získat
nejenom integrální informaci o nominálním napČtí v kontrolovaném místČ (v Ĝezu þástí), ale
právČ možnost urþení lokálních špiþek tenzoru napČtí a jeho zmČn v nejbližším místČ
koncentrátoru.
Metoda lokálních elastických napČtí LESA je analogická metodČ nominálních napČtí.
Rozdílnost spoþívá v tom, že pro výpoþet únavových poškození jsou uvažována nikoli
nominální napČtí v dílu, nýbrž lokální elastická napČtí ve vrubu získaná z MKP. Ke
kontrolovanému místu je jakoby pĜiĜazena odpovídající fiktivní únavová kĜivka tohoto místa.
Tato kĜivka je odvozena ze základní únavové kĜivky napČtí urþené na hladké (nevrubované)
zkušební tyþi. Postup odvození únavové kĜivky respektuje konkrétní velikost koncentrace i
gradient napČtí ve vrubu a s poþtem cyklĤ promČnnou citlivost materiálu ke vrubĤm
(souþinitel β N).
Protože se výpoþtem MKP získávají nikoli napČtí nominální σn, nýbrž elastická napČtí lokální
σMKP, je potĜebné provádČt konstrukci fiktivní únavové kĜivky pro každé lokální místo.
Obvykle je známa pouze kĜivka pro hladký nevrubovaný vzorek (kĜivka s mezí únavy σC).
Tato kĜivka je korigována na danou vrubovitost smČrem dolĤ k nižším hodnotám napČtí,
podobnČ, jak tomu bylo u metodiky nominálních napČtí NSA (kĜivka s mezí únavy σC*). Poté
následuje posun smČrem nahoru v pomČru souþinitele koncentrace elastických napČtí α.
Tento postup lze zjednodušit tak, že v principu metody LESA se pracuje pouze s jedinou
únavovou kĜivkou platnou pro hladký (nevrubovaný) vzorek a uvedené posunutí je pouze
fiktivní. Je realizováno korekcí elastických špiþek napČtí z hodnoty σMKP na hodnotu σkor. Je
zĜejmé, že pokud máme dostat podle všech kĜivek stejnou životnost danou konkrétním
poþtem kmitĤ N, musí se kĜivka platná pro hladký vzorek (v koncepci podle nominálního
napČtí NSA) posunout smČrem nahoru v pomČru souþinitelĤ α/βN. Pro hodnotu napČtí platí ve
vrubu získanou MKP výraz:
σMKP = α⋅σn =

σ kor ⋅ α
βN

(18)

Odtud vyjádĜíme velikost korigovaného napČtí a získáme tak vztah, podle kterého musíme
hodnoty napČtí získané MKP pĜepoþítat:
σkor =

σ MKP ⋅ β N
α

(19)

Pro výpoþet únavových poškození budou tedy uvažovány korigované amplitudy napČtí
z výsledkĤ MKP a to vĤþi kĜivce platné pro nevrubovaný vzorek [12, str. 12-20].
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6.3 PĜehled dostupných komerþních programĤ pro predikci životnosti
6.3.1

Únavový modul programu ANSYS

Únavový modul programu Ansys pĜebírá geometrii a napjatost z MKP.

NapČtí a deformace
Hodnoty lokálních extrémĤ hodnot cyklu napČtí nebo deformací lze pĜevzít z MKP nebo je
mĤže zadat pĜímo uživatel. Modul je schopen pĜejímat výsledky MKP. PĜi výpoþtu rozkmitu
a amplitudy srovnávacího napČtí se vychází z Trescovy hypotézy maximálních smykových
napČtí.

Únavové kĜivky
Zadání S-N kĜivky se provádí manuálnČ. PĜi zadávání je nutno dát pozor na fakt, že
v únavovém modulu není zahrnut vliv stĜedních napČtí. Tzn. že není v provádČném výpoþtu
zohlednČno, zda se jedná o soumČrnČ stĜídavý cyklus nebo stĜídavý þi pulsující cyklus. Pokud
je známo jakým zpĤsobem je daná souþást namáhaná a je žádáno zohlednit vliv tohoto
zatížení ve výpoþtu životnosti, je nutno toto zahrnout do kĜivky životnosti, jenž je zadávána.
Obdobným zpĤsobem lze zohlednit ve výpoþtu životnosti i bezpeþnost proti poþtu cyklĤ.

Historie zatČžování
Program umožĖuje následující operace:
- naþíst nebo zadat historii zatČžování,
- dekompozice metodou Rainflow (metoda stékání deštČ).

Metodiky
V modulu jsou k dispozici následující pĜístupy predikce životnosti:
- teorie kumulace poškození dle Palmgren-Minerova pravidla.

Výsledky
Tabulková data
Tento modul provádí hodnocení životnosti podle postupu pĜedepsaného normou ASME
Boiler and Pressure Vessel Code, Section III (and Section VIII, Division 2).
Po provedení elastických výpoþtĤ hodnocené souþásti pro jednotlivé zatČžovací stavy,
odpovídající prĤbČhu cyklického zatČžování, je nutno aktivovat menu pro vyhodnocení
výsledkĤ výpoþtĤ.
Pokud jsou uchované výsledky nČjaké dĜíve poþítané souþásti v souboru Názevpráce.RST,
staþí výsledný soubor naþíst do systému ANSYS a je možno rovnou vstoupit do únavového
modulu. Obdobný postup lze aplikovat i v pĜípadČ, že jsou známé stavy napjatosti (napĜ.
z jiného FEM systému) a je možno tedy rovnou zadávat do modulu FATIGUE.
Dále je nutno nastavit poþet míst (lokací) na modelu, v kterých bude únava vyhodnocována,
poþet množin stavĤ napjatostí (událostí) a maximální poþet stavĤ napjatosti (zatížení)
v jednotlivých množinách událostí.
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Zadání materiálových charakteristik pro únavu:
Nejprve S – N kĜivku. PĜi zadávání je nutno dát pozor na fakt, že v únavovém modulu
použitém zpĤsobu výpoþtu životnosti není zahrnut vliv stĜedních napČtí, tedy vlastnČ pĜedpČtí
jednotlivých zátČžných cyklĤ. Tzn. že není v provádČném výpoþtu zohlednČno, zda se jedná o
soumČrnČ stĜídavý cyklus nebo stĜídavý þi pulsující cyklus. Pokud je známo jakým zpĤsobem
je daná souþást namáhaná a je žádáno zohlednit vliv tohoto zatížení ve výpoþtu životnosti, je
nutno toto zahrnout do kĜivky životnosti, jenž je zadávána. Obdobným zpĤsobem lze
zohlednit ve výpoþtu životnosti i bezpeþnost proti poþtu cyklĤ.
NáslednČ je nutno zadat do únavového modulu i Sm — T kĜivku. Jedná se o dovolené napČtí
(podle ASME je to hodnota Sm = MIN (2/3Re , 1/3 Rm)) v závislosti na teplotČ. Je zde tedy
zohlednČn vliv teploty na vzniklou napjatost ve sledovaném místČ. ZároveĖ je kontrolováno,
zda napČtí v tomto místČ nedosáhne plastické oblasti.
Nakonec je ještČ potĜeba zadat elasto – plastické materiálové koeficienty m a n (koeficienty
deformaþního zpevnČní) získané z ASME. Využívají se pro výpoþet souþinitele koncentrace
deformace Ke , používaném pĜi zjednodušeném elastoplastickém výpoþtu.
Nyní po zadání všech materiálových hodnot je
potĜeba k jednotlivým lokacím pĜiĜadit uzly, aby
se mohly vytvoĜit množiny stavĤ napjatosti
odpovídající jednotlivým událostem a zatížením
v každé lokaci.
Poté musíme zadat poþty cyklĤ, tedy kolikrát se
jednotlivé zatížení v odpovídajících lokacích
opakují.
Pokud je vše potĜebné pro únavový výpoþet
definováno, pĜejde se k vlastnímu vyhodnocení.
Lze jej provést buć v urþité lokaci, která byla
dĜíve urþena a bylo jí pĜiĜazeno místo na modelu
(uzel) a nebo rovnou zadat þíslo uzlu, ve kterém
se má únava vyhodnotit.
Postup pĜi výpoþtu rozkmitu a amplitudy
srovnávacího napČtí se vychází z Trescovy
hypotézy maximálních smykových napČtí.
PĜi zadávání poþtu výskytu jednotlivým
událostem je nutno si uvČdomit, jak je
v únavovém modulu provádČná dekompozice
þasového prĤbČhu zatČžování. V pĜípadČ cyklicky
namáhané souþásti se vychází z jednotlivých
zatČžovacích stavĤ odpovídajících extrémním
hodnotám þasového prĤbČhu zatížení.
Dekompozice obecného zatížení je v únavovém
modulu provádČna metodou „rain flow“ (metoda
stékajícího deštČ). Což znamená, že stanoví
možné
(nejvČtší) rozkmity a seĜadí je od
nejvČtšího k nejmenšímu. TČmto rozkmitĤm je
dále nutno správnČ pĜiĜadit poþet jejich opakování.
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Životnost dílce je posuzována pomocí Palmgren – Minerovy lineární teorie kumulace
únavového poškozování. Ta vychází z pĜedpokladu, že je zapotĜebí pĜivedení urþité energie,
aby došlo k porušení souþásti. Vztah lze napsat:
p

ni

¦N
i =1

= 1,

kde

6.3.2

(20)

i

ni

použitý poþet cyklĤ pĜi daném zátČžném stavu

Ni

maximální poþet cyklĤ pro daný zátČžný stav

p

poþet zátČžných stavĤ

Program SKALA

Programový komplex SKALA slouží k hodnocení pevnosti a posouzení životnosti strojních
souþástí. Je spojen z materiálovou databází. Skládá se ze tĜí modulĤ:
SKALA – únava pĜi konstantní amplitudČ napČtí nebo deformace. NapČĢový stav se zadává
tĜemi hlavními napČtími a devíti úhly smČrových kosínĤ, nebo pĜímo smČrovými kosíny.
SKALB – únava pro složité cyklické zatČžování. Dekompozice zátČžného procesu metodou
Rainflow.
SKALC – stejný jako modul SKALA. Rozdíl je pouze v zadávání napČĢového stavu. Zadává
se tĜemi složkami napČtí ve smČru souĜadných os a tĜemi smykovými napČtími.

NapČtí a deformace
Program dokáže posoudit životnost vždy pouze jednoho místa. Hodnoty napČtí a deformací
lze pĜevzít z MKP nebo je mĤže zadat pĜímo uživatel. Program používá Neuberovu elastoplastickou korekci v zobecnČném tvaru, kdy se zadává velikost exponentĤ Neuberovi
hyperboly m.

Historie zatČžování
Lze zadat pouze jednokanálovou historii zatČžování, program používá dekompozici metodou
stékání deštČ.

Únavové kĜivky
Program má k dispozici rozsáhlou databázi materiálových a únavových dat. K dispozici je
také program pro doplnČní databáze o nová data.

Metodiky
V programu jsou k dispozici tyto pĜístupy predikce životnosti:
- nominálních napČtí s/bez korekce na stĜední napČtí,
- lokálních elastických napČtí s/bez korekce na stĜední napČtí,
- lokálních elastoplastických napČtí a deformací s/bez korekce na stĜední napČtí,
- teorie kumulace poškození dle Minerova pravidla.

Výsledky
Dovolený poþet cyklĤ
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Únavový modul programu I-DEAS

Únavový modul programu I-DEAS pĜebírá geometrii a napjatost z MKP. Model konstrukce
lze rozdČlit na jednotlivé þásti a na každou þást použít jiný pĜístup predikce životnosti.

NapČtí a deformace
Hodnoty lokálních extrémĤ hodnot cyklu napČtí nebo deformací lze pĜevzít z MKP nebo je
mĤže zadat pĜímo uživatel. Modul je schopen pĜejímat výsledky MKP. Jak ze statické tak i
dynamické analýzy. Modul používá Neuberou elastoplastickou korekci.

Únavové kĜivky
Program má vlastní materiálovou a únavovou databázi, uživatel si mĤže sám zadat rovnice
únavových kĜivek.

Historie zatČžování
Program umožĖuje následující operace:
- naþíst nebo zadat a dále editovat historii zatČžování,
- dekompozice metodou lokálních rozkmitĤ,
- dekompozice metodou Rainflow.

Metodiky
V modulu jsou k dispozici následující pĜístupy predikce životnosti:
- nominálních napČtí s/bez korekce na stĜední napČtí,
- lokálních elastických napČtí s/bez korekce na stĜední napČtí,
- lokálních elastoplastických napČtí a deformací s/bez korekce na stĜední napČtí,
- teorie kumulace poškození dle Minerova pravidla.

Výsledky
Barevné obrázky map poškození
Tabulková data

6.3.4

Únavový modul programu COSMOS/M

Únavový modul se jmenuje FSTAR a lze jím vypoþítat únavová život 2D a 3D konstrukcí, pĜi
pĜevzetí geometrie a napjatosti z modulu STAR.

NapČtí a deformace
Krajní hodnoty cyklu napČtí lze pĜevzít z MKP. NapČtí je možné naþíst z modulu STAR.
Uživatel mĤže definovat procentový význam každého zátČžného stavu. NapČtí vypoþtená pro
zátČžný stav lze pĜizpĤsobit prostĜednictvím souþinitele velikosti zatížení. Také lze zadat
uživatele definovaná napČtí.

Historie zatČžování
Lze zadat pouze jednokanálovou historii zatČžování s maximálnČ 20 rĤznými kmity zatížení.
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Únavové kĜivky
V modulu jsou 2 pĜeddefinované Wöhlerovy kĜivky. Uživatel si mĤže nadefinovat vlastní
kĜivku prostĜednictvím maximálnČ 20 bodĤ.

Metodiky
- nominálních napČtí bez korekce na stĜední napČtí,
- lokálních elastických napČtí bez korekce na stĜední napČtí,
- teorie kumulace poškození dle Minerova pravidla.

Výsledky
- poškození v celém modelu,
- výpis napČĢových cyklĤ pro všechny kombinace napjatosti,
- mapy poškození,
- tabulková data,
- souþinitel koncentrace napČtí v každém místČ konstrukce.

6.3.5

Program pro predikci životnosti SYSLIFE

PĜejímá geometrii a napjatost souþástí z programu MKP SYSTUS.

NapČtí a deformace
Program je schopen pĜejímat výslední napČtí a deformace z MKP popĜípadČ uživatelem
definovaná napČtí. Program používá Neuberou elastoplastickou korekci.

Únavové kĜivky
Program má vlastní materiálovou a únavovou databázi, kterou lze doplĖovat.

Metodiky
- nominálních napČtí s/bez korekce na stĜední napČtí,
- lokálních elastických napČtí s/bez korekce na stĜední napČtí,
- lokálních elastoplastických napČtí a deformací s/bez korekce na stĜední napČtí,
- teorie kumulace poškození dle Minerova pravidla,
- Grosslandovo a Dang Vanovo únavové kritérium.

Výsledky
Mapy poškození
Tabulková data

6.3.6

Programový balík pro predikci životnosti MSC/FATIGUE

Má tĜi hlavní þásti, a to únavovou analýzu konstrukce, optimalizaci konstrukce pro jeden bod
a modelování rĤstu trhliny.
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NapČtí a deformace
Lze pĜijímat napČtí a deformace z nČkolika programĤ MKP, a to Ansys, Marc a
MSC/Nastran. Do únavové analýzy mĤže vstupovat maximálnČ 100 výsledkových souborĤ.
Lze zadat vlastní hodnoty napČtí a deformace. Program používá Neuberou, Server-Besteho
nebo Mertens-Dittmanovu elastoplastickou korekci.

Historie zatČžování
Program umožĖuje následující operace:
- naþíst nebo zadat a editovat historii zatČžování,
- statické výpoþty,
- dekompozici metodou stékání deštČ,
- definici zátČžných blokĤ.

Únavové kĜivky
Program má k dispozici rozsáhlou databázi únavových dat. Uživatel si mĤže zadat své vlastní
vstupní parametry.

Metodiky
- nominálních napČtí s/bez korekce na stĜední napČtí,
- lokálních elastických napČtí s/bez korekce na stĜední napČtí,
- lokálních elastoplastických napČtí a deformací s/bez korekce na stĜední napČtí,
- teorie kumulace poškození dle Minerova pravidla,
- korekce na dvouosou napjatost Hoffman-Seeger.

Výsledky
Mapy poškození, života, souþinitele bezpeþnosti vĤþi mezi únavy
Tabulková data
Grafy materiálových kĜivek a historie zatČžování [12, str. 44-49]
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7. PĜípadová studie boþnice lisu – Ĝešení známými postupy
7.1 Analýza a vyhodnocení stávajícího Ĝešení mechanismu pro vyfukování
výrobku
7.1.1

Analýza zatížení

PĤvodní Ĝešení boþnice rámu je vyrobeno z oceli 11600.1 o mezi pevnosti 588 MPa. ěešení
musí vyhovovat jak pro standardní provoz tak i pro situaci, kdy obsluha stroje demontuje þi
nepĜesnČ seĜídí zámek mechanismu vyfukování.
Zámek slouží ke zvýšení tuhosti a je nezbytnou souþástí mechanismu vyfukování. Existují ale
aplikace, které fungují i bez tohoto zámku, ale vždy je takto nevhodnČ seĜízený stroj na
hranici spolehlivosti. SamozĜejmČ, že tato technologická nevhodnost by nemČla mít vliv na
životnost tohoto zaĜízení. A proto musí boþnice rámu vyfukování splĖovat podmínky
životnosti pro oba typy zatížení.
PĜi procesu s funkþním zámkem se celý mechanismus chová jako nosník na dvou podporách,
v pĜípadČ, že nikoliv, tak jde o nosník vetknutý.
Zatížení je v pĜípadČ pohybu do formy rovno maximální síle servopohonu F = 70 kN,
v pĜípadČ vysouvání z formy se zatížení blíží nule. Tudíž se jedná o namáhání boþnice
cyklickým míjivým ohybem.

7.1.2

Analýza s funkþním zámkem mechanismu

NejdĜíve provedeme analýzu s funkþním zámkem mechanismu.

1. Metoda tvarové pevnosti
PĜi urþování únavové životnost touto klasickou metodou se vychází z analytického výpoþtu
nominálního napČtí v kritickém prĤĜezu námi poþítané strojní souþásti.
Boþnici mechanismu vyfukování mĤžeme nahradit nosníkem na dvou podporách pĜi
vyhodnocovaní s funkþním zámkem mechanismu. Síla bude poloviþní, neboĢ poþítáme pouze
jednu boþnici.

F1 = 35000 N
F2 = 17500 N
F3 = 17500 N
L1 = 225 mm
L2 = 225 mm

Obr. 7.1.2–1 Schéma zatížení boþnice
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Momax = F2⋅ L2 = F3⋅ L1 = 17500⋅ 0,225 = 3937,5 Nm
Wo =

1
1
h
⋅ B⋅ H2 − ⋅ B ⋅ h2 ⋅
6
6
H

Wo =

1
1
0,3
⋅ 0,015 ⋅ 0,4 2 − ⋅ 0,015 ⋅ 0,3 2 ⋅
= 2,31⋅10-4 m3
6
6
0,4

NapČtí v místČ maximálního momentu:
σn =

M o max
3937,5
= 17,1 MPa
=
Wo
2,31 ⋅ 10 − 4

Kritický prĤĜez je ve vzdálenosti 170 mm od pĤsobištČ síly F2.
Mkr = F2⋅x = 17500⋅0,170 = 3975 Nm
Wkr =

1
1
⋅ B ⋅ H 2 = ⋅ 0,015 ⋅ 0,08 2 = 1,6⋅10-5 m3
6
6

NapČtí v kritickém prĤĜezu:
σn =

M kr
2975
= 185,9 MPa
=
Wkr
1,6 ⋅ 10 −5

PĜi míjivém zatížení uvažujeme σn = σh.

Obr. 7.1.2–2 ěez boþnice v kritickém místČ

Potom σa = 92,95 MPa
σm = 92,95 MPa
Nyní hledáme mez únavy pro naší souþást. Podle výsledkĤ zkoušek Státního výzkumného
ústavu materiálu v Praze lze u leštČných vzorkĤ o prĤmČru 10 mm vyrobených z ocelí s mezí
pevnosti 500 až 1500 MPa urþit tuto hodnotu meze únavy pro míjivé zatížení [2, str. 297]:
σhC = 0,74σPt
σhC = 0,74⋅ 588 = 435,1 MPa
Dále je nutné stanovit všechny korekþní souþinitele.
•

Souþinitel jakosti povrchu urþíme z drsnosti povrchu, ηp = 0,82 (PĜíloha þ.1).

•

Souþinitel velikosti υ = υσ . υσ* , kde υσ* urþíme z grafu (PĜíloha þ.1). Pro bČžné
uhlíkové oceli (m = -0,034) o tloušĢce 80 mm je υσ* roven 0,79 a υσ je roven 1.
Potom celkový souþinitel velikosti υ = 1⋅ 0,79 = 0,79.

•

Souþinitel tvaru αo urþíme z grafu (PĜíloha þ.1) pro osazenou plochou tyþ namáhanou
cyklickým ohybem. Poté provedeme korekci pro úhel rozevĜení vrubu 90°. Pro pomČr
r/d = 0,0625 volím αo = 2,0. Po korekci volím αϕ = 2,0.

•

Souþinitel υβ = 1, neboĢ charakteristický rozmČr prĤĜezu h (80 mm) je veliký.

•

Souþinitel napjatosti ν = 1, neboĢ je úzce závislý na velikosti souþásti.

•

Souþinitel citlivosti ξ volím také 1 z dĤvodu velké citlivosti oceli na vrubové úþinky.
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•

Korekþní souþinitel na poþet cyklĤ µ je 1, neboĢ jde o trvalou pevnost pro poþet zmČn
n>107.

•

Souþinitel zpevnČní pĜi vysokých koncentracích napČtí volím také 1.

•

ª §
º
·
ν
− 1¸ ⋅ ξ ⋅ µ » ⋅ ψ .
Souþinitel vrubu β urþíme ze vztahu β = «1 + ¨ α ϕ ⋅
¸
υβ
«¬ ¨©
»¼
¹
º
ª §
1 ·
β = «1 + ¨ 2,0 ⋅ − 1¸ ⋅ 1 ⋅ 1» ⋅ 1 = 2,0
1 ¹
¼
¬ ©

Pak skuteþnou mez únavy pro boþnici mechanismu zjistíme ze vztahu:
σ*ohC = σ hC

υ ⋅ ηp
β

σ*ohC = 435,1

0,79 ⋅ 0,82
= 140,9 MPa
2,0

Pro urþení míry bezpeþnosti stanovíme fiktivní napČtí σF, které lze získat ze vztahu podle
RĤžiþky [10, str. 22]: σF = 1,4σPt
σF = 1,4⋅ 588 = 823 MPa
Nyní stanovíme míru bezpeþnosti k pĜi cyklickém zatížení.
1

k=

σa
σ*ohC

k=

+

σm
σF

1
92,95 92,95
+
140,9 823

= 1,3

NeboĢ koeficient bezpeþnosti je vČtší než 1, je zaruþena trvalá pevnost boþnice.

2. Metoda NSA
Tento pĜístup predikce životnosti je založen na principech tvarové pevnosti, vychází se
z analytického výpoþtu nominálního napČtí v kritickém prĤĜezu, ale k zjištČní souþinitele
tvaru αo použijeme výsledky z výpoþtĤ MKP.
Síla pĤsobící na boþnici: F2 = 17500 N
Náš kritický prĤĜez se nachází ve vzdálenosti 170 mm od pĤsobištČ síly F2.
Mkr = F2⋅x = 17500⋅0,17 = 2975 Nm
Wkr =

1
1
⋅ B ⋅ H 2 = ⋅ 0,015 ⋅ 0,08 2 = 1,6⋅10-5 m3
6
6

NapČtí v kritickém prĤĜezu:
σn =

M kr
2975
= 185,9 MPa
=
Wkr
1,6 ⋅ 10 −5
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PĜi míjivém zatížení uvažujeme σn = σh.
Pak

σa = 92,95 MPa
σm = 92,95 MPa

PĜi urþování skuteþné meze únavy pro boþnici mechanismu vyfukování vycházíme z
výsledkĤ zkoušek Státního výzkumného ústavu materiálu v Praze a platí vztah [2, str. 297]:
σhC = 0,74σPt
σhC = 0,74⋅ 588 = 435,1 MPa
Dále je nutné stanovit všechny korekþní souþinitele.
•

Souþinitel jakosti povrchu ηp = 0,82 (PĜíloha þ.1).

•

Souþinitel velikosti υ = 0,79 (PĜíloha þ.1).

•

Souþinitel tvaru α urþíme z výsledkĤ výpoþtu MKP. Je dán pomČrem maximálního
napČtí v místČ vrubu ku nominálnímu napČtí v kritickém prĤĜezu. Z výsledkĤ
vypoþtených v programu Ansys plyne, že σmax = 346,4 MPa.
α = σmax/σn = 346,4/185,9 = 1,86

Obr. 7.1.2–3 Výpoþet zatížení MKP

•

Souþinitel υβ = 1.

•

Souþinitel napjatosti ν = 1.

•

Souþinitel citlivosti ξ volím také 1 z dĤvodu velké citlivosti oceli na vrubové úþinky.

•

Korekþní souþinitel na poþet cyklĤ µ je 1, neboĢ jde o trvalou pevnost.

•

Souþinitel zpevnČní pĜi vysokých koncentracích napČtí volím také 1.
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ª §
º
·
ν
Souþinitel vrubu β urþíme ze vztahu β = «1 + ¨ α ⋅
− 1¸ ⋅ ξ ⋅ µ» ⋅ ψ .
¸
«¬ ¨© υβ
»¼
¹
º
ª §
1 ·
β = «1 + ¨1,86 ⋅ − 1¸ ⋅ 1 ⋅ 1» ⋅ 1 = 1,86
1 ¹
¼
¬ ©

Pak skuteþnou mez únavy pro boþnici mechanismu zjistíme ze vztahu:
σ*ohC = σ hC

υ ⋅ ηp
β

σ*ohC = 435,1

0,79 ⋅ 0,82
= 151,5 MPa
1,86

Pro urþení míry bezpeþnosti musíme znát hodnotu fiktivního napČtí σF, které lze získat ze
vztahu [10, str. 22]: σF = 1,4σPt
σF = 1,4⋅ 588 = 823 MPa
Nyní stanovíme míru bezpeþnosti k pĜi cyklickém zatížení.
k=

1
σa
σ*ohC

k=

+

σm
σF

1
92,95 92,95
+
151,5
823

= 1,37

Protože míra bezpeþnosti je vetší než 1, je zaruþena trvalá pevnost strojní souþásti.

3. Metoda LESA
Tato metoda je založena na znalosti lokálního napČtí v místČ vrubu a je vztahována k mezi
únavy pro souþást bez vrubu o stejných rozmČrech a stejné jakosti povrchu.
Z výpoþtĤ MKP (pĜi síle F = 70000 N na obČ boþnice mechanismu) provedených v programu
Ansys jsem zjistil hodnotu maximálního lokálního napČtí v místČ vrubu σMKP = 346,4 MPa.
Po provedení korekce je mi známa hledaná hodnota napČtí σkor. PĜi stejné velikosti souþinitele
tvaru α a souþinitele vrubu β je σkor = σMKP = 346,4 MPa.
Pro míjivé zatížení platí, že σkor = σh.
Potom σa = 173,2 MPa
Pro míjivé zatížení je vliv stĜedního napČtí zanedbatelný. Proto σa, eq = σa = 173,2 MPa
Pro stanovení meze únavy kliky vycházíme z výsledkĤ zkoušek Státního výzkumného ústavu
materiálu v Praze, kde u leštČných vzorkĤ o prĤmČru 10 mm vyrobených z ocelí s mezí
pevnosti 500 až 1500 MPa byla z dostateþnou pravdČpodobností stanovena tato hodnota
meze únavy pro míjivé zatížení [2, str. 297]:
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σhC = 0,74σPt
σhC = 0,74⋅ 588 = 435,1 MPa
Pro skuteþnou mez únavy vzorku bez vrubu platí vztah:
σ*ohC = σ hC ⋅ υ ⋅ η p
•

Souþinitel jakosti povrchu ηp = 0,82.

•

Souþinitel velikosti υ = 0,79.
σ*ohC = 435,1 ⋅ 0,79 ⋅ 0,82 = 281,9 MPa

Nyní stanovíme míru bezpeþnosti k pĜi cyklickém zatížení.
k=

1
σ a ,eq
σ*ohC

k=

1
= 1,63
173,2
281,9

NeboĢ je koeficient bezpeþnosti vČtší než 1, mohu soudit, že boþnice mechanismu vyfukování
vydrží poþet cyklĤ 107 a tedy je navržena na trvalou pevnost.

4. Použití únavového modulu Fatigue v programu Ansys
Z výpoþtĤ MKP provedených v programu Ansys jsem zjistil hodnotu maximálního lokálního
napČtí v místČ vrubu σMKP = 346,4 MPa. Tento prvek s nejvČtším napČtím podrobím
vyhodnocení v modulu Fatigue. Druhý zátČžový stav bude pĜi nulovém zatížení, jelikož se
jedná o cyklické namáhání míjivým ohybem.
Pro stanovení životnosti strojní souþásti pomocí modulu Fatigue musíme zadat vstupní data.
S-N kĜivka:
poþet cyklĤ

napČtí

10

588

100

588

1000

588

10000

518

100000

435

1000000

360

10000000

282

100000000

282
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Elasto-plastické parametry:
M = 1,7
N = 0,3
Dále musíme zadat charakteristiku napČtí pro rĤzné teploty, kde Sm min je 1/3 meze pevnosti
materiálu.
Posledním údajem je poþet cyklĤ, které musí souþást vydržet bez poškození. V našem pĜípadČ
se jedná o trvalou pevnost , tudíž poþet cyklĤ stanovíme pro ocel 107.
Po výpoþtu dostaneme výsledek v podobČ tabulky.
PERFORM FATIGUE CALCULATION AT LOCATION 0 NODE 60490
*** POST1 FATIGUE CALCULATION ***
LOCATION 1 NODE 60490
EVENT/LOADS 1 1 event1

AND 1 2 event1

PRODUCE ALTERNATING SI (SALT) = 179.49
MEM+BEND SI RANGE = 0.0000

WITH TEMP = 0.0000

KE = 1.000

KE (SALT) = 179.49

CYCLES USED/ALLOWED = 0.1000E+08/ 0.1000E+09 = PARTIAL USAGE = 0.10000
CUMULATIVE FATIGUE USAGE =

0.10000

Obr. 7.1.2–4 Výpoþet poþtu cyklĤ do lomu

Vidíme, že souþást je dimenzována na trvalou pevnost, neboĢ poþet zadaných cyklĤ je menší
než poþet cyklĤ do poškození.
Nyní stanovíme míru bezpeþnosti k pĜi cyklickém zatížení.
k=

1
σ a ,eq

=

281,9
= 1,57
179,5

σ*ohC

7.1.3

Analýza s nefunkþním zámkem mechanismu

Nyní provedeme analýzu s nefunkþním zámkem mechanismu.

1. Metoda tvarové pevnosti
PĜi urþování únavové životnost touto klasickou metodou se vychází z analytického výpoþtu
nominálního napČtí v kritickém prĤĜezu námi poþítané strojní souþásti.
Boþnici mechanismu vyfukování mĤžeme nahradit vetknutým nosníkem pĜi vyhodnocování
s nefunkþním zámkem mechanismu. Síla bude poloviþní, neboĢ poþítáme pouze jednu
boþnici.
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F1 = 35000 N
F3 = 35000 N
L1 = 225 mm

Momax = F3⋅ L1 = 35000⋅ 0,225 = 7875 Nm
Wo =

1
⋅ B⋅ H2
6

Wo =

1
⋅ 0,015 ⋅ 0,08 2 = 1,6⋅10-5 m3
6

NapČtí v místČ maximálního momentu:
Obr. 7.1.3–1 Schéma zatížení boþnice

M
7875
σn = o max =
= 492,2 MPa
Wo
1,6 ⋅ 10 −5

Kritický prĤĜez je ve vzdálenosti 135 mm od pĤsobištČ síly F1.
Mkr = F1⋅x = 35000⋅0,135 = 4725 Nm
Wkr =

1
1
⋅ B ⋅ H 2 = ⋅ 0,015 ⋅ 0,08 2 = 1,6⋅10-5 m3
6
6

NapČtí v kritickém prĤĜezu:
σn =

M kr
4725
=
= 295,3 MPa
Wkr
1,6 ⋅ 10 −5

PĜi míjivém zatížení uvažujeme σn = σh.

Obr. 7.1.3–2 ěez boþnice v kritickém místČ

Potom σa = 147,65 MPa
σm = 147,65 MPa

Nyní hledáme mez únavy pro naší souþást. Podle výsledkĤ zkoušek Státního výzkumného
ústavu materiálu v Praze lze u leštČných vzorkĤ o prĤmČru 10 mm vyrobených z ocelí s mezí
pevnosti 500 až 1500 MPa urþit tuto hodnotu meze únavy pro míjivé zatížení [2, str. 297]:
σhC = 0,74σPt
σhC = 0,74⋅ 588 = 435,1 MPa

Dále je nutné stanovit všechny korekþní souþinitele.
•

Souþinitel jakosti povrchu urþíme z drsnosti povrchu, ηp = 0,82 (PĜíloha þ.1).

•

Souþinitel velikosti υ = υσ . υσ* , kde υσ* urþíme z grafu (PĜíloha þ.1). Pro bČžné
uhlíkové oceli (m = -0,034) o tloušĢce 80 mm je υσ* roven 0,79 a υσ je roven 1.
Potom celkový souþinitel velikosti υ = 1⋅ 0,79 = 0,79.
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•

Souþinitel tvaru αo urþíme z grafu (PĜíloha þ.1) pro osazenou plochou tyþ namáhanou
cyklickým ohybem. Poté provedeme korekci pro úhel rozevĜení vrubu 90°. Pro pomČr
r/d = 0,0625 volím αo = 2,0. Po korekci volím αϕ = 2,0.

•

Souþinitel υβ = 1, neboĢ charakteristický rozmČr prĤĜezu h (80 mm) je veliký.

•

Souþinitel napjatosti ν = 1, neboĢ je úzce závislý na velikosti souþásti.

•

Souþinitel citlivosti ξ volím také 1 z dĤvodu velké citlivosti oceli na vrubové úþinky.

•

Korekþní souþinitel na poþet cyklĤ µ je 1, neboĢ jde o trvalou pevnost pro poþet zmČn
n>107.

•

Souþinitel zpevnČní pĜi vysokých koncentracích napČtí volím také 1.

•

ª §
º
·
ν
Souþinitel vrubu β urþíme ze vztahu β = «1 + ¨ α ϕ ⋅
− 1¸ ⋅ ξ ⋅ µ » ⋅ ψ .
¸
υβ
«¬ ¨©
»¼
¹
º
ª §
1 ·
β = «1 + ¨ 2,0 ⋅ − 1¸ ⋅ 1 ⋅ 1» ⋅ 1 = 2,0
1 ¹
¼
¬ ©

Pak skuteþnou mez únavy pro boþnici mechanismu zjistíme ze vztahu:
σ*ohC = σ hC

υ ⋅ ηp
β

σ*ohC = 435,1

0,79 ⋅ 0,82
= 140,9 MPa
2,0

Pro urþení míry bezpeþnosti stanovíme fiktivní napČtí σF, které lze získat ze vztahu podle
RĤžiþky [10, str. 22]: σF = 1,4σPt
σF = 1,4⋅ 588 = 823 MPa

Nyní stanovíme míru bezpeþnosti k pĜi cyklickém zatížení.
k=

1
σa
σ*ohC

k=

+

σm
σF

1
147,65 147,65
+
140,9
823

= 0,81

NeboĢ koeficient bezpeþnosti je menší než 1, není zaruþena trvalá pevnost boþnice.

2. Metoda NSA
Tento pĜístup predikce životnosti je založen na principech tvarové pevnosti, vychází se
z analytického výpoþtu nominálního napČtí v kritickém prĤĜezu, ale k zjištČní souþinitele
tvaru αo použijeme výsledky z výpoþtĤ MKP.
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Síla pĤsobící na boþnici: F1 = 35000 N
Náš kritický prĤĜez se nachází ve vzdálenosti 135 mm od pĤsobištČ síly F1.
Mkr = F1⋅x = 35000⋅0,135 = 4725 Nm
Wkr =

1
1
⋅ B ⋅ H 2 = ⋅ 0,015 ⋅ 0,08 2 = 1,6⋅10-5 m3
6
6

NapČtí v kritickém prĤĜezu:
σn =

M kr
4725
=
= 295,3 MPa
Wkr
1,6 ⋅ 10 −5

PĜi míjivém zatížení uvažujeme σn = σh.
Pak

σa = 147,65 MPa
σm = 147,65 MPa

PĜi urþování skuteþné meze únavy pro boþnici mechanismu vyfukování vycházíme z
výsledkĤ zkoušek Státního výzkumného ústavu materiálu v Praze a platí vztah [2, str. 297]:
σhC = 0,74σPt
σhC = 0,74⋅ 588 = 435,1 MPa

Dále je nutné stanovit všechny korekþní souþinitele.
•

Souþinitel jakosti povrchu ηp = 0,82 (PĜíloha þ.1).

•

Souþinitel velikosti υ = 0,79 (PĜíloha þ.1).

•

Souþinitel tvaru α urþíme z výsledkĤ výpoþtu MKP. Je dán pomČrem maximálního
napČtí v místČ vrubu ku nominálnímu napČtí v kritickém prĤĜezu. Z výsledkĤ
vypoþtených v programu Ansys plyne, že σmax = 681 MPa.
α = σmax/σn = 681/295,3 = 2,3

Obr. 7.1.3–3 Výpoþet zatížení MKP
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•

Souþinitel υβ = 1.

•

Souþinitel napjatosti ν = 1.

•

Souþinitel citlivosti ξ volím také 1 z dĤvodu velké citlivosti oceli na vrubové úþinky.

•

Korekþní souþinitel na poþet cyklĤ µ je 1, neboĢ jde o trvalou pevnost.

•

Souþinitel zpevnČní pĜi vysokých koncentracích napČtí volím také 1.

•

ª §
º
·
ν
Souþinitel vrubu β urþíme ze vztahu β = «1 + ¨ α ⋅
− 1¸ ⋅ ξ ⋅ µ» ⋅ ψ .
¸
«¬ ¨© υβ
»¼
¹
º
ª §
1 ·
β = «1 + ¨ 2,3 ⋅ − 1¸ ⋅ 1 ⋅ 1» ⋅ 1 = 2,3
1 ¹
¼
¬ ©

Pak skuteþnou mez únavy pro kliku mechanismu zjistíme ze vztahu:
σ*ohC = σ hC

υ ⋅ ηp
β

σ*ohC = 435,1

0,79 ⋅ 0,82
= 122,6 MPa
2,3

Pro urþení míry bezpeþnosti musíme znát hodnotu fiktivního napČtí σF, které lze získat ze
vztahu [10, str. 22]: σF = 1,4σPt
σF = 1,4⋅ 588 = 823 MPa

Nyní stanovíme míru bezpeþnosti k pĜi cyklickém zatížení.
k=

1
σa
σ*ohC

k=

+

σm
σF

1
147,65 147,65
+
122,6
823

= 0,72

Protože míra bezpeþnosti je menší než 1, není zaruþena trvalá pevnost strojní souþásti.

3. Metoda LESA
Tato metoda je založena na znalosti lokálního napČtí v místČ vrubu a je vztahována k mezi
únavy pro souþást bez vrubu o stejných rozmČrech a stejné jakosti povrchu.
Z výpoþtĤ MKP (pĜi síle F = 70000 N na obČ boþnice mechanismu) provedených v programu
Ansys jsem zjistil hodnotu maximálního lokálního napČtí v místČ vrubu σMKP = 681 MPa.
Po provedení korekce je mi známa hledaná hodnota napČtí σkor. PĜi stejné velikosti souþinitele
tvaru α a souþinitele vrubu β je σkor = σMKP = 681 MPa.
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Pro míjivé zatížení platí, že σkor = σh.
Potom σa = 340,5 MPa
Pro míjivé zatížení je vliv stĜedního napČtí zanedbatelný. Proto σa, eq = σa = 340,5 MPa
Pro stanovení meze únavy kliky vycházíme z výsledkĤ zkoušek Státního výzkumného ústavu
materiálu v Praze, kde u leštČných vzorkĤ o prĤmČru 10 mm vyrobených z ocelí s mezí
pevnosti 500 až 1500 MPa byla z dostateþnou pravdČpodobností stanovena tato hodnota
meze únavy pro míjivé zatížení [2, str. 297]:
σhC = 0,74σPt
σhC = 0,74⋅ 588 = 435,1 MPa

Pro skuteþnou mez únavy vzorku bez vrubu platí vztah:
σ*ohC = σ hC ⋅ υ ⋅ η p
•

Souþinitel jakosti povrchu ηp = 0,82.

•

Souþinitel velikosti υ = 0,79.
σ *ohC = 435,1 ⋅ 0,79 ⋅ 0,82 = 281,9 MPa

Nyní stanovíme míru bezpeþnosti k pĜi cyklickém zatížení.
k=

1
σa
σ*ohC

k=

1
= 0,83
340,5
281,9

NeboĢ je koeficient bezpeþnosti menší než 1, mohu soudit, že boþnice mechanismu
vyfukování nevydrží poþet cyklĤ 107 a tedy není navržena na trvalou pevnost.

4. Použití únavového modulu Fatigue v programu Ansys
Z výpoþtĤ MKP provedených v programu Ansys jsem zjistil hodnotu maximálního lokálního
napČtí v místČ vrubu σMKP = 681 MPa. Tento prvek s nejvČtším napČtím podrobím
vyhodnocení v modulu Fatigue. Druhý zátČžový stav bude pĜi nulovém zatížení, jelikož se
jedná o cyklické namáhání míjivým ohybem.
Pro stanovení životnosti strojní souþásti pomocí únavového modulu programu Ansys musíme
zadat vstupní data.
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S-N kĜivka:
poþet cyklĤ

napČtí

10

588

100

588

1000

588

10000

518

100000

435

1000000

360

10000000

282

100000000

282

Elasto-plastické parametry:
M = 1,7
N = 0,3
Dále musíme zadat charakteristiku napČtí pro rĤzné teploty, kde Sm min je 1/3 meze pevnosti
materiálu.
Posledním údajem je poþet cyklĤ, které musí souþást vydržet bez poškození. V našem pĜípadČ
se jedná o trvalou pevnost , tudíž poþet cyklĤ stanovíme pro ocel 107.
Po výpoþtu dostaneme výsledek v podobČ tabulky.
PERFORM FATIGUE CALCULATION AT LOCATION 0 NODE 56291
*** POST1 FATIGUE CALCULATION ***
LOCATION 1 NODE 56291
EVENT/LOADS 1 1 event1

AND 1 2 event1

PRODUCE ALTERNATING SI (SALT) = 356.93
MEM+BEND SI RANGE = 0.0000

WITH TEMP = 0.0000

KE = 1.000

KE (SALT) = 356.93

CYCLES USED/ALLOWED = 0.1000E+08/ 0.1084E+07 = PARTIAL USAGE = 9.22540
CUMULATIVE FATIGUE USAGE =

9.22540

Obr. 7.1.3–4 Výpoþet poþtu cyklĤ do lomu

Vidíme, že souþást není dimenzována na trvalou pevnost, neboĢ poþet zadaných cyklĤ je vČtší
než poþet cyklĤ do poškození.
Nyní stanovíme míru bezpeþnosti k pĜi cyklickém zatížení.
k=

1
σ a ,eq

=

281,9
= 0,79
356,9

σ*ohC
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7.2 Analýza a vyhodnocení optimalizovaného Ĝešení mechanismu pro
vyfukování
7.2.1

Analýza zatížení a konstrukþních zmČn

Pro optimalizované Ĝešení boþnice rámu jsem zvolil ocel 11600.1 o mezi pevnosti 588 MPa,
neboĢ se zamČĜuji na konstrukþní úpravy geometrie vedoucí ke zvýšení životnosti souþásti pĜi
použití stávajícího materiálu. Použitím oceli s vyšší mezí pevnosti a tím pádem i vyšší mezí
únavy bych dosáhl vyšší hodnoty koeficientu bezpeþnosti.
Optimalizací bych chtČl docílit Ĝešení, které by vyhovovalo i pro situaci, kdy obsluha stroje
demontuje þi nepĜesnČ seĜídí zámek mechanismu vyfukování.
PĜi procesu s funkþním zámkem se celý mechanismus chová jako nosník na dvou podporách,
v pĜípadČ, že nikoliv, tak jde o nosník vetknutý.
Zatížení je v pĜípadČ pohybu do formy rovno maximální síle servopohonu F = 70 kN,
v pĜípadČ vysouvání z formy se zatížení blíží nule. Tudíž se jedná o namáhání boþnice
cyklickým míjivým ohybem.

Byly provedeny tyto návrhy konstrukþních zmČn (viz výkresová dokumentace):
a) zmČna výšky boþnice v kritickém místČ, zvČtšena z 80 mm na 100 mm
b) zmČnou výšky mohu zmenšit tloušĢku boþnice z 15 mm na 12 mm z technologických a
ekonomických dĤvodĤ
c) zmČna rádiu v kritickém místČ z 5 mm na 10 mm
d) zmenšení otvoru pro manipulaci s vyfukovacími trny v prostoru mechanismu
e) posunutí místa s kritickým napČtím a tím pádem snížení napČtí

7.2.2

Analýza s funkþním zámkem mechanismu

NejdĜíve provedeme analýzu s funkþním zámkem mechanismu.

1. Metoda tvarové pevnosti
PĜi urþování únavové životnost touto klasickou
metodou se vychází z analytického výpoþtu
nominálního napČtí v kritickém prĤĜezu námi
poþítané strojní souþásti.
Boþnici mechanismu vyfukování mĤžeme
nahradit nosníkem na dvou podporách pĜi
zámkem
vyhodnocovaní
s funkþním
mechanismu. Síla bude poloviþní, neboĢ
poþítáme pouze jednu boþnici.
F1 = 35000 N
F2 = 17500 N
F3 = 17500 N
L1 = 225 mm
L2 = 225 mm
Obr. 7.2.2–1 Schéma zatížení boþnice
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Momax = F2⋅ L2 = F3⋅ L1 = 17500⋅ 0,225 = 3937,5 Nm
Wo =

1
1
h
⋅ B⋅ H2 − ⋅ B ⋅ h2 ⋅
6
6
H

Wo =

1
1
0,25
⋅ 0,012 ⋅ 0,4 2 − ⋅ 0,012 ⋅ 0,25 2 ⋅
= 2,42⋅10-4 m3
6
6
0,4

NapČtí v místČ maximálního momentu:
σn =

M o max
3937,5
= 16,3 MPa
=
Wo
2,42 ⋅ 10 − 4

Kritický prĤĜez je ve vzdálenosti 165 mm od pĤsobištČ síly F2.
Mkr = F2⋅x = 17500⋅0,165 = 2887,5 Nm
Wkr =

1
1
⋅ B ⋅ H 2 = ⋅ 0,012 ⋅ 0,12 = 2⋅10-5 m3
6
6

NapČtí v kritickém prĤĜezu:
σn =

Obr. 7.2.2–2 ěez boþnice v kritickém místČ

M kr
2887,5
= 144,4 MPa
=
Wkr
2 ⋅ 10 −5

PĜi míjivém zatížení uvažujeme σn = σh.
Potom σa = 72,2 MPa
σm = 72,2 MPa
Nyní hledáme mez únavy pro naší souþást. Podle výsledkĤ zkoušek Státního výzkumného
ústavu materiálu v Praze lze u leštČných vzorkĤ o prĤmČru 10 mm vyrobených z ocelí s mezí
pevnosti 500 až 1500 MPa urþit tuto hodnotu meze únavy pro míjivé zatížení [2, str. 297]:
σhC = 0,74σPt
σhC = 0,74⋅ 588 = 435,1 MPa
Dále je nutné stanovit všechny korekþní souþinitele.
•

Souþinitel jakosti povrchu urþíme z drsnosti povrchu, ηp = 0,82 (PĜíloha þ.1).

•

Souþinitel velikosti υ = υσ . υσ* , kde υσ* urþíme z grafu (PĜíloha þ.1). Pro bČžné
uhlíkové oceli (m = -0,034) o tloušĢce 100 mm je υσ* roven 0,76 a υσ je roven 1.
Potom celkový souþinitel velikosti υ = 1⋅ 0,76 = 0,76.

•

Souþinitel tvaru αo urþíme z grafu (PĜíloha þ.1) pro osazenou plochou tyþ namáhanou
cyklickým ohybem. Poté provedeme korekci pro úhel rozevĜení vrubu 90°. Pro pomČr
r/d = 0,1 volím αo = 1,8. Po korekci volím αϕ = 1,8.

•

Souþinitel υβ = 1, neboĢ charakteristický rozmČr prĤĜezu h (100 mm) je veliký.

•

Souþinitel napjatosti ν = 1, neboĢ je úzce závislý na velikosti souþásti.

•

Souþinitel citlivosti ξ volím také 1 z dĤvodu velké citlivosti oceli na vrubové úþinky.

•

Korekþní souþinitel na poþet cyklĤ µ je 1, neboĢ jde o trvalou pevnost pro poþet zmČn
n>107.

49

Konstrukce vyfukovacích lisĤ s ohledem na požadované vlastnosti
OndĜej Chromec

Katedra konstruování strojĤ
Západoþeská univerzita v Plzni

•

Souþinitel zpevnČní pĜi vysokých koncentracích napČtí volím také 1.

•

ª §
º
·
ν
Souþinitel vrubu β urþíme ze vztahu β = «1 + ¨ α ϕ ⋅
− 1¸ ⋅ ξ ⋅ µ » ⋅ ψ .
¨
¸
υβ
¹
¬« ©
¼»
º
ª §
1 ·
β = «1 + ¨1,8 ⋅ − 1¸ ⋅ 1 ⋅ 1» ⋅ 1 = 1,8
1 ¹
¼
¬ ©

Pak skuteþnou mez únavy pro boþnici mechanismu zjistíme ze vztahu:
σ*ohC = σ hC

υ ⋅ ηp
β

σ*ohC = 435,1

0,76 ⋅ 0,82
= 150,6 MPa
1,8

Pro urþení míry bezpeþnosti stanovíme fiktivní napČtí σF, které lze získat ze vztahu podle
RĤžiþky [10, str. 22]: σF = 1,4σPt
σF = 1,4⋅ 588 = 823 MPa
Nyní stanovíme míru bezpeþnosti k pĜi cyklickém zatížení.
1

k=

σa
σ*ohC

k=

+

σm
σF

1
72,2 72,2
+
150,6 823

= 1,76

NeboĢ koeficient bezpeþnosti je vČtší než 1, je zaruþena trvalá pevnost boþnice.

2. Metoda NSA
Tento pĜístup predikce životnosti je založen na principech tvarové pevnosti, vychází se
z analytického výpoþtu nominálního napČtí v kritickém prĤĜezu, ale k zjištČní souþinitele
tvaru αo použijeme výsledky z výpoþtĤ MKP.
Síla pĤsobící na boþnici: F = 17500 N
Náš kritický prĤĜez se nachází ve vzdálenosti 165 mm od pĤsobištČ síly F2.
Mkr = F2⋅x = 17500⋅0,165 = 2887,5 Nm
Wkr =

1
1
⋅ B ⋅ H 2 = ⋅ 0,012 ⋅ 0,12 = 2⋅10-5 m3
6
6

NapČtí v kritickém prĤĜezu:
σn =

M kr
2887,5
= 144,4 MPa
=
Wkr
2 ⋅ 10 −5
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PĜi míjivém zatížení uvažujeme σn = σh.
Pak

σa = 72,2 MPa
σm = 72,2 MPa

PĜi urþování skuteþné meze únavy pro boþnici mechanismu vyfukování vycházíme z
výsledkĤ zkoušek Státního výzkumného ústavu materiálu v Praze a platí vztah [2, str. 297]:
σhC = 0,74σPt
σhC = 0,74⋅ 588 = 435,1 MPa
Dále je nutné stanovit všechny korekþní souþinitele.
•

Souþinitel jakosti povrchu ηp = 0,82 (PĜíloha þ.1).

•

Souþinitel velikosti υ = 0,76 (PĜíloha þ.1).

•

Souþinitel tvaru α urþíme z výsledkĤ výpoþtu MKP. Je dán pomČrem maximálního
napČtí v místČ vrubu ku nominálnímu napČtí v kritickém prĤĜezu. Z výsledkĤ
vypoþtených v programu Ansys plyne, že σmax = 260,1 MPa.
α = σmax/σn = 260,1/144,4 = 1,8

Obr. 7.2.2–3 Výpoþet zatížení MKP

•

Souþinitel υβ = 1.

•

Souþinitel napjatosti ν = 1.

•

Souþinitel citlivosti ξ volím také 1 z dĤvodu velké citlivosti oceli na vrubové úþinky.

•

Korekþní souþinitel na poþet cyklĤ µ je 1, neboĢ jde o trvalou pevnost.

•

Souþinitel zpevnČní pĜi vysokých koncentracích napČtí volím také 1.
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ν
Souþinitel vrubu β urþíme ze vztahu β = «1 + ¨ α ⋅
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¸
«¬ ¨© υβ
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¹
º
ª §
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Pak skuteþnou mez únavy pro kliku mechanismu zjistíme ze vztahu:
σ*ohC = σ hC

υ ⋅ ηp
β

σ*ohC = 435,1

0,76 ⋅ 0,82
= 150,6 MPa
1,8

Nyní stanovíme míru bezpeþnosti k pĜi cyklickém zatížení.
k=

1
σa
σ*ohC

k=

+

σm
σF

1
72,2 72,2
+
150,6 823

= 1,76

Protože míra bezpeþnosti je vetší než 1, je zaruþena trvalá pevnost strojní souþásti.

3. Metoda LESA
Tato metoda je založena na znalosti lokálního napČtí v místČ vrubu a je vztahována k mezi
únavy pro souþást bez vrubu o stejných rozmČrech a stejné jakosti povrchu.
Z výpoþtĤ MKP (pĜi síle F = 70000 N na obČ boþnice mechanismu) provedených v programu
Ansys jsem zjistil hodnotu maximálního lokálního napČtí v místČ vrubu σMKP = 260,1 MPa.
Po provedení korekce je mi známa hledaná hodnota napČtí σkor. PĜi stejné velikosti souþinitele
tvaru α a souþinitele vrubu β je σkor= σMKP = 260,1 MPa. Pro míjivé zatížení platí, že σkor =σh.
Potom σa = 130,05 MPa
Pro míjivé zatížení je vliv stĜedního napČtí zanedbatelný. Proto σa, eq = σa = 130,5 MPa
Pro stanovení meze únavy kliky vycházíme z výsledkĤ zkoušek Státního výzkumného ústavu
materiálu v Praze, kde u leštČných vzorkĤ o prĤmČru 10 mm vyrobených z ocelí s mezí
pevnosti 500 až 1500 MPa byla z dostateþnou pravdČpodobností stanovena tato hodnota
meze únavy pro míjivé zatížení [2, str. 297]:
σhC = 0,74σPt
σhC = 0,74⋅ 588 = 435,1 MPa
Pro skuteþnou mez únavy vzorku bez vrubu platí vztah:
σ*ohC = σ hC ⋅ υ ⋅ η p
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σ *ohC = 435,1 ⋅ 0,76 ⋅ 0,82 = 271,2 MPa
Pro urþení míry bezpeþnosti musíme znát hodnotu fiktivního napČtí σF, které lze získat ze
vztahu [10, str. 22]: σF = 1,4σPt
σF = 1,4⋅ 588 = 823 MPa
Nyní stanovíme míru bezpeþnosti k pĜi cyklickém zatížení.
k=

1
σa
σ*ohC

k=

1
= 2,08
130,05
271,2

NeboĢ je koeficient bezpeþnosti vČtší než 1, mohu soudit, že boþnice mechanismu vyfukování
vydrží poþet cyklĤ 107 a tedy je navržena na trvalou pevnost.

4. Použití únavového modulu Fatigue v programu Ansys
Z výpoþtĤ MKP provedených v programu Ansys jsem zjistil hodnotu maximálního lokálního
napČtí v místČ vrubu σMKP = 260,1 MPa. Tento prvek s nejvČtším napČtím podrobím
vyhodnocení v modulu Fatigue. Druhý zátČžový stav bude pĜi nulovém zatížení, jelikož se
jedná o cyklické namáhání míjivým ohybem.
Pro stanovení životnosti strojní souþásti pomocí únavového modulu programu Ansys musíme
zadat vstupní data.
S-N kĜivka:
poþet cyklĤ

napČtí

10

588

100

588

1000

588

10000

510

100000

426

1000000

350

10000000

271

100000000

271
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Elasto-plastické parametry:
M = 1,7
N = 0,3
Dále musíme zadat charakteristiku napČtí pro rĤzné teploty, kde Sm min je 1/3 meze pevnosti
materiálu.
Posledním údajem je poþet cyklĤ, které musí souþást vydržet bez poškození. V našem pĜípadČ
se jedná o trvalou pevnost , tudíž poþet cyklĤ stanovíme pro ocel 107.
Po výpoþtu dostaneme výsledek v podobČ tabulky.
PERFORM FATIGUE CALCULATION AT LOCATION 0 NODE 69526
*** POST1 FATIGUE CALCULATION ***
LOCATION 1 NODE 69526
EVENT/LOADS 1 1 event1

AND 1 2 event1

PRODUCE ALTERNATING SI (SALT) = 132.19
MEM+BEND SI RANGE = 0.0000

WITH TEMP = 0.0000

KE = 1.000

KE (SALT) = 132.19

CYCLES USED/ALLOWED = 0.1000E+08/ 0.1000E+09 = PARTIAL USAGE = 0.10000
CUMULATIVE FATIGUE USAGE =

0.10000

Obr. 7.2.2–4 Výpoþet poþtu cyklĤ do lomu

Vidíme, že souþást je dimenzována na trvalou pevnost, neboĢ poþet zadaných cyklĤ je menší
než poþet cyklĤ do poškození.
Nyní stanovíme míru bezpeþnosti k pĜi cyklickém zatížení.
k=

1
σ a ,eq

=

271,2
= 2,05
132,2

σ*ohC

7.2.3

Analýza s nefunkþním zámkem mechanismu

Nyní provedeme analýzu s nefunkþním zámkem mechanismu.

1. Metoda tvarové pevnosti
PĜi urþování únavové životnost touto klasickou metodou se vychází z analytického výpoþtu
nominálního napČtí v kritickém prĤĜezu námi poþítané strojní souþásti.
Boþnici mechanismu vyfukování mĤžeme nahradit vetknutým nosníkem pĜi vyhodnocovaní
s nefunkþním zámkem mechanismu. Síla bude poloviþní, neboĢ poþítáme pouze jednu
boþnici.
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F1 = 35000 N
F3 = 35000 N
L1 = 225 mm

Momax = F3⋅ L1 = 35000⋅ 0,225 = 7875 Nm
Wo =

1
⋅ B⋅ H2
6

Wo =

1
⋅ 0,012 ⋅ 0,12 = 2⋅10-5 m3
6

NapČtí v místČ maximálního momentu:
σn =

M o max
7875
=
= 393,75 MPa
Wo
2 ⋅ 10 −5

Obr. 7.2.3–1 Schéma zatížení boþnice

Kritický prĤĜez je ve vzdálenosti 130 mm od pĤsobištČ síly F1.
Mkr = F1⋅x = 35000⋅0,13 = 4550 Nm
Wkr =

1
1
⋅ B ⋅ H 2 = ⋅ 0,012 ⋅ 0,12 = 2⋅10-5 m3
6
6

NapČtí v kritickém prĤĜezu:
σn =

M kr
4550
= 216,7 MPa
=
Wkr
2 ⋅ 10 −5

PĜi míjivém zatížení uvažujeme σn = σh.

Obr. 7.2.3–2 ěez boþnice v kritickém místČ

Potom σa = 108,35 MPa
σm = 108,35 MPa
Nyní hledáme mez únavy pro naší souþást. Podle výsledkĤ zkoušek Státního výzkumného
ústavu materiálu v Praze lze u leštČných vzorkĤ o prĤmČru 10 mm vyrobených z ocelí s mezí
pevnosti 500 až 1500 MPa urþit tuto hodnotu meze únavy pro míjivé zatížení [2, str. 297]:
σhC = 0,74σPt
σhC = 0,74⋅ 588 = 435,1 MPa
Dále je nutné stanovit všechny korekþní souþinitele.
•

Souþinitel jakosti povrchu urþíme z drsnosti povrchu, ηp = 0,82 (PĜíloha þ.1).

•

Souþinitel velikosti υ = υσ . υσ* , kde υσ* urþíme z grafu (PĜíloha þ.1). Pro bČžné
uhlíkové oceli (m = -0,034) o tloušĢce 100 mm je υσ* roven 0,76 a υσ je roven 1.
Potom celkový souþinitel velikosti υ = 1⋅ 0,76 = 0,76.
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•

Souþinitel tvaru αo urþíme z grafu (PĜíloha þ.1) pro osazenou plochou tyþ namáhanou
cyklickým ohybem. Poté provedeme korekci pro úhel rozevĜení vrubu 90°. Pro pomČr
r/d = 0,1 volím αo = 1,8. Po korekci volím αϕ = 1,8

•

Souþinitel υβ = 1, neboĢ charakteristický rozmČr prĤĜezu h (100 mm) je veliký.

•

Souþinitel napjatosti ν = 1, neboĢ je úzce závislý na velikosti souþásti.

•

Souþinitel citlivosti ξ volím také 1 z dĤvodu velké citlivosti oceli na vrubové úþinky.

•

Korekþní souþinitel na poþet cyklĤ µ je 1, neboĢ jde o trvalou pevnost pro poþet zmČn
n>107.

•

Souþinitel zpevnČní pĜi vysokých koncentracích napČtí volím také 1.

•

ª §
º
·
ν
Souþinitel vrubu β urþíme ze vztahu β = «1 + ¨ α ϕ ⋅
− 1¸ ⋅ ξ ⋅ µ » ⋅ ψ .
¸
υβ
«¬ ¨©
»¼
¹
º
ª §
1 ·
β = «1 + ¨1,8 ⋅ − 1¸ ⋅ 1 ⋅ 1» ⋅ 1 = 1,8
1 ¹
¼
¬ ©

Pak skuteþnou mez únavy pro boþnici mechanismu zjistíme ze vztahu:
σ*ohC = σ hC

υ ⋅ ηp
β

σ*ohC = 435,1

0,76 ⋅ 0,82
= 150,6 MPa
1,8

Pro urþení míry bezpeþnosti stanovíme fiktivní napČtí σF, které lze získat ze vztahu podle
RĤžiþky [10, str. 22]: σF = 1,4σPt
σF = 1,4⋅ 588 = 823 MPa
Nyní stanovíme míru bezpeþnosti k pĜi cyklickém zatížení.
k=

1
σa
σ*ohC

k=

+

σm
σF
1

108,35 108,35
+
150,6
823

= 1,18

NeboĢ koeficient bezpeþnosti je vČtší než 1, je zaruþena trvalá pevnost boþnice.

2. Metoda NSA
Tento pĜístup predikce životnosti je založen na principech tvarové pevnosti, vychází se
z analytického výpoþtu nominálního napČtí v kritickém prĤĜezu, ale k zjištČní souþinitele
tvaru αo použijeme výsledky z výpoþtĤ MKP.
Síla pĤsobící na boþnici: F1 = 35000 N
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Náš kritický prĤĜez se nachází ve vzdálenosti 130 mm od pĤsobištČ síly F1.
Mkr = F1⋅x = 35000⋅0,12 = 4550 Nm
Wkr =

1
1
⋅ B ⋅ H 2 = ⋅ 0,012 ⋅ 0,12 = 2⋅10-5 m3
6
6

NapČtí v kritickém prĤĜezu:
σn =

M kr
4550
= 216,7 MPa
=
Wkr
2 ⋅ 10 −5

PĜi míjivém zatížení uvažujeme σn = σh.
σa = 108,35 MPa

Pak

σm = 108,35 MPa
PĜi urþování skuteþné meze únavy pro boþnici mechanismu vyfukování vycházíme z
výsledkĤ zkoušek Státního výzkumného ústavu materiálu v Praze a platí vztah [2, str. 297]:
σhC = 0,74σPt
σhC = 0,74⋅ 588 = 435,1 MPa
Dále je nutné stanovit všechny korekþní souþinitele.
•

Souþinitel jakosti povrchu ηp = 0,82 (PĜíloha þ.1).

•

Souþinitel velikosti υ = 0,76 (PĜíloha þ.1).

•

Souþinitel tvaru α urþíme z výsledkĤ výpoþtu MKP. Je dán pomČrem maximálního
napČtí v místČ vrubu ku nominálnímu napČtí v kritickém prĤĜezu. Z výsledkĤ
vypoþtených v programu Ansys plyne, že σmax = 425,2 MPa.
α = σmax/σn = 425,2/216,7 = 1,96

Obr. 7.2.3–3 Výpoþet zatížení MKP
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•

Souþinitel υβ = 1.

•

Souþinitel napjatosti ν = 1.

•

Souþinitel citlivosti ξ volím také 1 z dĤvodu velké citlivosti oceli na vrubové úþinky.

•

Korekþní souþinitel na poþet cyklĤ µ je 1, neboĢ jde o trvalou pevnost.

•

Souþinitel zpevnČní pĜi vysokých koncentracích napČtí volím také 1.

•

ª §
º
·
ν
Souþinitel vrubu β urþíme ze vztahu β = «1 + ¨ α ⋅
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Pak skuteþnou mez únavy pro kliku mechanismu zjistíme ze vztahu:
σ*ohC = σ hC

υ ⋅ ηp
β

σ*ohC = 435,1

0,76 ⋅ 0,82
= 138,3 MPa
1,96

Pro urþení míry bezpeþnosti musíme znát hodnotu fiktivního napČtí σF, které lze získat ze
vztahu [10, str. 22]: σF = 1,4σPt
σF = 1,4⋅ 588 = 823 MPa
Nyní stanovíme míru bezpeþnosti k pĜi cyklickém zatížení.
k=

1
σa
σ*ohC

k=

+

σm
σF
1

108,35 108,65
+
138,3
823

= 1,1

Protože míra bezpeþnosti je vetší než 1, je zaruþena trvalá pevnost strojní souþásti.

3. Metoda LESA
Tato metoda je založena na znalosti lokálního napČtí v místČ vrubu a je vztahována k mezi
únavy pro souþást bez vrubu o stejných rozmČrech a stejné jakosti povrchu.
Z výpoþtĤ MKP (pĜi síle F = 70000 N na obČ boþnice mechanismu) provedených v programu
Ansys jsem zjistil hodnotu maximálního lokálního napČtí v místČ vrubu σMKP = 425,2 MPa.
Po provedení korekce je mi známa hledaná hodnota napČtí σkor. PĜi stejné velikosti souþinitele
tvaru α a souþinitele vrubu β je σkor = σMKP = 425,2 MPa.
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Pro míjivé zatížení platí, že σkor = σh.
Potom σa = 212,6 MPa
Pro míjivé zatížení je vliv stĜedního napČtí zanedbatelný. Proto σa, eq = σa = 212,6 MPa
Pro stanovení meze únavy kliky vycházíme z výsledkĤ zkoušek Státního výzkumného ústavu
materiálu v Praze, kde u leštČných vzorkĤ o prĤmČru 10 mm vyrobených z ocelí s mezí
pevnosti 500 až 1500 MPa byla z dostateþnou pravdČpodobností stanovena tato hodnota
meze únavy pro míjivé zatížení [2, str. 297]:
σhC = 0,74σPt
σhC = 0,74⋅ 588 = 435,1 MPa
Pro skuteþnou mez únavy vzorku bez vrubu platí vztah:
σ*ohC = σ hC ⋅ υ ⋅ η p
•

Souþinitel jakosti povrchu ηp = 0,82.

•

Souþinitel velikosti υ = 0,76.
σ *ohC = 435,1 ⋅ 0,76 ⋅ 0,82 = 271,2 MPa

Nyní stanovíme míru bezpeþnosti k pĜi cyklickém zatížení.
k=

1
σa
σ*ohC

k=

1
= 1,27
212,6
271,2

NeboĢ je koeficient bezpeþnosti vČtší než 1, mohu soudit, že boþnice mechanismu vyfukování
vydrží poþet cyklĤ 107 a tedy je navržena na trvalou pevnost.

4. Použití únavového modulu Fatigue v programu Ansys
Z výpoþtĤ MKP provedených v programu Ansys jsem zjistil hodnotu maximálního lokálního
napČtí v místČ vrubu σMKP = 425,2 MPa. Tento prvek s nejvČtším napČtím podrobím
vyhodnocení v modulu Fatigue. Druhý zátČžový stav bude pĜi nulovém zatížení, jelikož se
jedná o cyklické namáhání míjivým ohybem.
Pro stanovení životnosti strojní souþásti pomocí únavového modulu programu Ansys musíme
zadat vstupní data.
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S-N kĜivka:
poþet cyklĤ

napČtí

10

588

100

588

1000

588

10000

510

100000

426

1000000

350

10000000

271

100000000

271

Elasto-plastické parametry:
M = 1,7
N = 0,3
Dále musíme zadat charakteristiku napČtí pro rĤzné teploty, kde Sm min je 1/3 meze pevnosti
materiálu.
Posledním údajem je poþet cyklĤ, které musí souþást vydržet bez poškození. V našem pĜípadČ
se jedná o trvalou pevnost , tudíž poþet cyklĤ stanovíme pro ocel 107.
Po výpoþtu dostaneme výsledek v podobČ tabulky.
PERFORM FATIGUE CALCULATION AT LOCATION 0 NODE 63589
*** POST1 FATIGUE CALCULATION ***
LOCATION 1 NODE 63589
EVENT/LOADS 1 1 event1

AND 1 2 event1

PRODUCE ALTERNATING SI (SALT) = 218.05
MEM+BEND SI RANGE = 0.0000

WITH TEMP = 0.0000

KE = 1.000

KE (SALT) = 218.05

CYCLES USED/ALLOWED = 0.1000E+08/ 0.1000E+09 = PARTIAL USAGE = 0.10000
CUMULATIVE FATIGUE USAGE =

0.10000

Obr. 7.2.3–4 Výpoþet poþtu cyklĤ do lomu

Vidíme, že souþást je dimenzována na trvalou pevnost, neboĢ poþet zadaných cyklĤ je menší
než poþet cyklĤ do poškození.
Nyní stanovíme míru bezpeþnosti k pĜi cyklickém zatížení.
k=

1
σ a ,eq

=

271,2
= 1,24
218,1

σ*ohC
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7.3 Porovnání výsledkĤ životnosti mechanismu
PĜi použití tĜech metod predikce životnosti pro pĤvodní a nové Ĝešení boþnice mechanismu
vyfukování jsem dospČl k tČmto koeficientĤm bezpeþnosti k:

Koeficient bezpeþnosti k PĤvodní Ĝešení: PĤvodní Ĝešení:

Nové Ĝešení:

Nové Ĝešení:

zámek ano

zámek ne

zámek ano

zámek ne

Metoda tvarové pevnosti:

1,3

0,81

1,76

1,18

Metoda NSA:

1,37

0,72

1,76

1,10

Metoda LESA:

1,63

0,83

2,08

1,27

Únavový modul Ansys:

1,57

0,79

2,05

1,24

Hodnota míry bezpeþnosti pĜi dostatku podkladĤ je volena nižší než u bČžných statických
výpoþtĤ. V praxi kolísá od k = 1,1 u souþástí s dostateþnými podklady až do k = 5 pĜi
nedostateþných podkladech.
Z tabulky je zĜejmé, že u pĤvodního Ĝešení není zaruþena trvalá pevnost, neboĢ míra
bezpeþnosti je u všech použitých metod menší než 1. U nového Ĝešení naopak mohu tvrdit, že
takto navržená strojní souþást s mírou bezpeþnosti vČtší než 1, vyhoví pro poþet cyklĤ vČtší
než 107, což znamená, že je boþnice dimenzována na trvalou pevnost pĜi daném zatížení.
Z analýzy a hodnocení únavové životnosti jsem navrhl Ĝešení, které svými vlastnostmi a
rozmČry vyhovuje požadavku trvalé pevnosti a tedy jsem konstrukþními úpravami zvýšil
životnost celého mechanismu vyfukování.

7.4 Porovnání použitých metod
Na základČ zkušeností s použitím výše uvedených metod jsem dospČl k názoru, že
nejrychlejší predikcí životnosti je metoda LESA, neboĢ zde odpadá stanovování souþinitele
vrubu zdlouhavým a pracným postupem, pĜi kterém dochází k nepĜesnostem z dĤvodu hledání
hodnot z grafĤ a nepĜesného odeþtení tČchto hodnot. PĜi Ĝešení životnosti touto metodou je
dĤležité zvolit vhodný typ elementĤ a hustotu sítČ výpoþtového modelu, neboĢ nevhodnČ
zvolená síĢ zapĜíþiĖuje nepĜesné zjištČní souþinitele tvaru a tedy i nepĜesné zjištČní
koeficientu bezpeþnosti.
PĜístup pomocí tvarové pevnosti nevyžaduje MKP výsledky, což mĤže pomoci pĜi predikci
konvenþním zpĤsobem. Lze zohlednit mnoho vlivĤ na životnost, avšak musíme poþítat s
velmi komplikovaným stanovením souþinitele vrubu a komplikovaným stanovováním
nominálního napČtí pro složitČjší souþásti o víceosém zatížení.
NejpĜesnČjší metoda NSA tČží z MKP výsledkĤ, ale redukujeme S-N kĜivku materiálu pomocí
souþinitele vrubu. Toto odpadá u metody LESA, kde pracujeme s lokálním napČtím
v kritickém místČ Ĝezu. Nesnižujeme tedy S-N kĜivku vlivem souþinitele vrubu, ale pracujeme
pĜímo s S-N kĜivkou pro daný materiál. NSA metoda je urþitou kombinací metody LESA a
pĜístupu pomocí tvarové pevnosti.
Únavový modul programu Ansys vychází z výsledkĤ MKP pĜímo vypoþtených ve svém
prostĜedí. S-N kĜivka se zadává manuálnČ a musí se jí vČnovat velká pozornost, neboĢ do ní
musíme zapoþíst všechny vlivy, které ovlivĖují mez únavy. Výsledkem je tabulka, která
charakterizuje pouze jeden uzel, který si oznaþím jako kritický. PomČrnČ rychlá metoda, která
ale vyžaduje velkou znalost problematiky predikce životnosti.
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8. UplatnČní nové metody posuzování obdobnČ zatČžovaných
konstrukcí
Tento metodický postup je vhodný pro aplikaci na obdobnČ zatČžované konstrukce, tj. na
mechanické souþásti namáhané cyklickým míjivým ohybem.
Tato metodika je založená na vztahování špiþek napČtí ve vrubech k hladinČ nominálních
napČtí. Tyto lokální napČtí v kritickém místČ souþásti lze urþit pomocí nejmodernČjších
výpoþetních metod tj. metodou koneþných prvkĤ a posléze pomocí opravných koeficientĤ
zkorigovat Wöhlerovu kĜivku daného materiálu pro zkušební tyþe na kĜivku pro námi
poþítanou souþást. Základem této metodiky je znalost korekþních koeficientĤ, které mají vliv
na posun Wöhlerovy kĜivky pro reálnou souþást.
Dosavadní klasický postup posuzování životnosti daného místa metodou nominálních napČtí
NSA pĜedpokládá znalost nominálního (stĜedního) napČtí v tomto místČ souþásti a její
typickou vrubovitost, hodnocenou souþinitelem vrubu β. Zpravidla se pĜedpokládá stejná
únavová kĜivka takového místa konstrukce, jakou by mČlo zkušební tČleso se stejným
souþinitelem tvaru α. Z prĤbČhĤ napČtí je urþena jak extrémní, tak nominální (stĜední)
hodnota napČtí v Ĝezu. Tím lze definovat souþinitel tvaru α v daném Ĝezu. PĜi známém
souþiniteli vrubu lze potom uskuteþnit posun meze únavy známé pro hladkou nevrubovanou
zkušební tyþ a odhadnout tak mez únavy pro þást s vrubem.
Výpoþet napČtí v konstrukci metodou koneþných prvkĤ však poskytuje možnost získat rovnou
hodnoty lokálních špiþek tenzoru napČtí. Tato metodika tedy þerpá ze znalosti maximálního
lokálního napČtí v kritickém místČ souþásti pomocí MKP a následnČ je tomuto vrubu pĜiĜazen
souþinitel tvaru α, který lze získat ze závislosti na polomČru vrubu a výšce souþásti. Tedy ze
znalosti geometrie strojní konstrukce stanovíme pomocí zjištČného vzorce souþinitel tvaru a
z nČj poté souþinitel vrubu.
Korekci Wöhlerovy kĜivky provedeme pomocí souþinitele velikosti souþásti, jakosti povrchu
a souþinitele vrubu.

Vliv velikosti:
Pro výpoþet základního faktoru velikosti υσ je nezbytné vytvoĜit teoretickou pĜedstavu o
úþinku povrchové vrstvy materiálu. V podstatČ jsou dvČ nejdĤležitČjší teorie, umožĖující
výpoþet vlivu velikosti pĜi únavovém namáhání konstrukcí: model mechanický a model
stochastický. U mechanického modelu jde v podstatČ o pĜedstavu, že celý prĤĜez þásti pĜi
vysokocyklickém namáhání je elastický, pouze v povrchové vrstvČ vznikají lokální plastické
deformace spojené s poškozováním materiálu. ZmČna prĤbČhu napČtí v prĤĜezu, tj. rozdíl
mezi skuteþným napČtí na povrchu a napČtím teoretickým, je tím vČtší, þím je prĤĜez menší.
PĜedpokládáme, že dojde k poruše zkušebního vzorku tehdy, když je v hloubce h pod
povrchem dosaženo meze únavy. Tato hloubka je pro oceli 0,35 – 0,5 mm. Já volím hodnotu
0,35, tím se dostáváme do vyšší bezpeþnosti. Z obrázku 4-1 je patrné, že souþinitel velikosti
je dán pomČrem meze únavy pĜi ohybu ku mezi únavy v tahu. Z rovnosti trojúhelníkĤ potom
dostaneme vzorec (21). Pak mĤžeme vycházet ze znalosti teorie exponovaných objemĤ s tím
rozdílem, že budu dosazovat mou zvolenou bezpeþnČjší hodnotu hloubky povrchové vrstvy.
Tím se vzorec jak pro ekvivalentní prĤmČr Dekv tak i pro souþinitel velikosti souþásti υσ
zjednoduší.
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Obr. 8–1 Vliv velikosti pĜi ohybu

PĜi posuzování vlivu velikosti u nekruhových souþástí vycházíme z porovnání exponovaných
objemĤ vztažených na délku pro nekruhovou a kruhovou tyþ.
Vo = VƑ
Vo =

πD 2 − π(D − 0,7) 2 1,4 ⋅ πD − 0,49
=
= 1,1D-0,1225
4
4

VƑ = bh – b(h-0,7) = 0,7b
Dekv=

0,7 b + 0,1225
1,1

(20)

Souþinitel velikosti pro nehomogenní napČtí je dán vztahem:
D
D
σ oc
D ekv
2
υσ =
= 2 =
=
D
σc D
D ekv − 0,7
−a
− 0,35
2
2

(21)

Ve skuteþnosti však je relativní faktor velikosti υσ* u velkých tČles menší než jedna,
definujeme-li základní mez únavy pro tyþe malého prĤmČru. Tento rozdíl je možno vysvČtlit
tím, že u velkých tČles je vždy vČtší nehomogennost materiálu a vČtší pravdČpodobnost
porušení únavou. Jde tedy o jev, který vysvČtluje druhá skupina teorií faktoru velikosti,
vycházející ze stochastických modelĤ. V podstatČ jde o klasickou pĜedstavu podle teorie
nejslabšího místa na povrchu tČles. Druhou pĜedstavou je vliv nerovnomČrné napjatosti
jednotlivých zrn materiálu, charakterizované urþitou kĜivkou hustoty pravdČpodobnosti
napČtí. PĜitom pĜedpokládá, že po urþitém poþtu cyklĤ zatížení v jednotlivČ nepĜíznivČ
orientovaných zrnech vznikají únavové mikrotrhlinky.
Faktor velikosti dle stochastického modelu se urþí z grafu (PĜíloha þ.1).
Rozhodnout, která teorie je správná, lze pouze na základČ experimentálních výsledkĤ. Pro
výpoþty tvarové pevnosti konstrukcí použijeme faktoru velikosti [10, str. 117-123]:
υ ≈ υσ . υσ*

(22)
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Vliv jakosti povrchu:
VČtšina lomĤ zaþíná v povrchové vrstvČ nosné þásti, a proto má jakost povrchu, hlavnČ jeho
opracování, velký vliv na skuteþnou mez únavy. Vezme-li se pro výpoþet mez únavy
standardní tyþe s broušeným povrchem pĜedepsané kvality jako srovnávací hodnota, pak mez
únavy skuteþné þásti s odlišnou kvalitou povrchu se vypoþte pomocí souþinitele povrchu ηp
(PĜíloha þ.1). Tento souþinitel udává pomČr meze únavy souþásti daného opracování k mezi
únavy vzorku s leštČným povrchem a zahrnuje pĜedevším vliv geometrické nedokonalosti
povrchu a povrchových vrubĤ nikoliv vliv zmČn metalurgických charakteristik a pochodĤ,
které mČní chemické složení a strukturu povrchových vrstev. PĜi výpoþtech vztahujeme
s dostateþnou pĜibližností souþinitele jakosti povrchu všech druhĤ zatížení na zatížení
stĜídavým ohybem za rotace. Velmi podstatný vliv na tvarovou pevnost strojních þástí mají
úpravy povrchu [9, str. 19].

Vliv vrubu:
Hledáme opravné souþinitele, kteĜí by pĜi zachování jednoduché pĜedstavy a bČžných
technických výpoþtĤ umožĖovali vystihnout co nejlépe skuteþnou pevnost strojních þástí
urþitého tvaru pĜi provozním zatížení. Pokusy ukazují, že souþinitel vrubového úþinku β je
urþen Ĝadou þinitelĤ, z nichž nejdĤležitČjší je vliv tvaru:

Vliv tvaru:
PomČr místního zvýšení nejvČtšího hlavního napČtí σmax k jeho prĤmČrné jmenovité hodnotČ
σn ve sledovaném prĤĜezu je souþinitel tvaru α = σmax/σn.
Pomocí literatury a mnoha výpoþtĤ jsem zjistil, že souþinitel tvaru je závislý na tvaru vrubu a
na rozmČrech souþásti v kritickém místČ. Cílem mého bádání je najít závislost tohoto
souþinitele tvaru na polomČru vrubu a na rozmČrech strojní souþásti pĜi cyklickém míjivém
ohybu. Tuto závislost budu poté formulovat do jednoho vzorce, který bude sloužit k velmi
jednoduchému a rychlému stanovení souþinitele tvaru a tím pádem i souþinitele vrubu.
Ze zjištČných výsledkĤ mohu najít vzorec, který by umožĖoval stanovit velmi rychle a pĜesnČ
souþinitel tvaru v závislosti na rádiu vrubu a rozmČrĤ souþásti. PĜi znalosti napČtí MKP a
znalosti souþinitele tvaru mohu stanovit velmi rychle, zda zkoumaná strojní konstrukce
vyhovuje požadavkĤm na trvalou pevnost þi ne.
Provedl jsem velké množství pokusĤ na testovacích vzorcích pĜi rĤzných výškách dílĤ 10, 20,
40, 60, 80, 100, 120 mm pĜi rádius 0, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50 mm a pro rĤzné zmČny výšek
souþástí na 150, 200 a 400 mm.
Z tČchto výsledkĤ jsem potom vyhodnotil, že zmČna výšek souþásti v místČ vrubu nemá
takový význam pro urþování souþinitele tvaru, jak jsem se domníval, a proto jsem tento vliv
zmČny výšky mohl pĜi konstrukci hledaného vzorce opominout.
Zjistil jsem, že zásadní význam má kromČ tvaru vrubu, také výška souþásti. NejdĜíve jsem
hledal závislost na modulu prĤĜezu v ohybu, neboĢ jsem se domníval, že pĜi zatížení ohybem
by mČl tento modul hrát velkou roli pĜi stanovení souþinitele tvaru, ale z výsledkĤ bylo
patrné, že pĜi stejném zatížení, stejném tvaru vrubu a pĜi stejném modulu prĤĜezu je souþinitel
tvaru odlišný. Tudíž jsem hledal závislost na jiném parametru strojní souþásti. Z výsledkĤ
jsem zjistil, že všechny souþásti o stejné výšce mají pĜi shodném tvaru vrubu i stejný
souþinitel tvaru. Z tohoto faktu jsem mohl tedy uþinit závČr, že tento souþinitel je závislostí na
výšce konstrukce v místČ vrubu.
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Obr. 8–2 Testovací vzorek

Obr. 8–3 ZátČžový stav

Obr. 8–4 PrĤbČh napČtí
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Tabulka zjištČných hodnot:

název
100-100
100-200-0
100-200-02
100-200-05
100-200-10
100-200-15
100-200-20
100-200-25
100-200-50
100-400-0
100-400-05
100-400-10
100-400-15
100-400-20
100-400-25
80-80
80-200-0
80-200-05
80-200-10
80-200-15
80-200-20
80-200-25
80-400-0
80-400-05
80-400-10
80-400-15
80-400-20
80-400-25
100-150-10
120-200-10
60-200-10
40-200-10
20-200-10
10-200-10
58x30-200-10
100x30-200-10

0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
25

napČtí
[MPa]
120
434
363
275
225
205
195
189
182
464
281
228
206
195
189
188
657
407
336
304
290
282
988
410
335
306
290
283

10
10
10
10
10
10
10
10

224
164
557
1139
1945
1425
195
75

rádius
0
2
5
10
15
20
25
50
0
5
10
15
20
25

souþinitel tvaru Į

Wh

WH

1,0000

0,0000166667 0,0000166667

3,6167

0,0000166667 0,0000666667

2,9948

0,0000166667 0,0000666667

2,2358

0,0000166667 0,0000666667

1,7858

0,0000166667 0,0000666667

1,5888

0,0000166667 0,0000666667

1,4771

0,0000166667 0,0000666667

1,4002

0,0000166667 0,0000666667

1,2133

0,0000166667 0,0000666667

3,8667

0,0000166667 0,0002666667

2,2845

0,0000166667 0,0002666667

1,8096

0,0000166667 0,0002666667

1,5965

0,0000166667 0,0002666667

1,4771

0,0000166667 0,0002666667

1,4002

0,0000166667 0,0002666667

1,0000

0,0000106667 0,0000106667

3,4947

0,0000106667 0,0000666667

2,1121

0,0000106667 0,0000666667

1,7022

0,0000106667 0,0000666667

1,5038

0,0000106667 0,0000666667

1,4022

0,0000106667 0,0000666667

1,3335

0,0000106667 0,0000666667

5,2553

0,0000106667 0,0002666667

2,1276

0,0000106667 0,0002666667

1,6971

0,0000106667 0,0002666667

1,5137

0,0000106667 0,0002666667

1,4022

0,0000106667 0,0002666667

1,3382

0,0000106667 0,0002666667

1,7778

0,0000166667 0,0000375000

1,8819

0,0000240000 0,0000666667

1,6075

0,0000060000 0,0000666667

1,4659

0,0000026667 0,0000666667

1,2349

0,0000006667 0,0000666667

1,1310

0,0000001667 0,0000666667

1,5477

0,0000166465 0,0000666667

1,7858

0,0000500000 0,0000666667

Pozn.: oznaþení 100-200-10 znamená h = 100 mm, H = 200 mm a rádius vrubu = 10 mm.
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Z tČchto dat jsem stanovoval souþinitele tvaru a vyhodnocoval závislost na zmínČných
promČnných.
V první fázi jsem hledal závislost na tvaru vrubu, tj. na rádiu vrubu. Vycházel jsem
z pĜedpokladu, že když rádius vrubu Rĺ0, potom souþinitel tvaru αĺ, a když Rĺ, pak
αĺ1. Tento pĜedpoklad jsem potom ještČ upravil v závislosti na dosažených výsledcích.
Vyhodnotil jsem, že souþinitel tvaru pro velmi malý rádius bude 4. Vyšší hodnoty jsou
v praxi nepravdČpodobné, neboĢ i pro rádius roven 0 vyšel koeficient pod hodnotu 4. Tuto
limitu jsem také zahrnul do mých výpoþtĤ pro stanovení hledaného vzorce.
Z grafu 4-5 lze vyþíst závislost souþinitel tvaru α na polomČru vrubu ȡ pro výšku souþásti h =
80 a 100 mm. Lze odhadnout, že tato závislost je hyperbolická a z tohoto tvrzení odvodit
vzorec. Tento graf potom platí pro všechny tloušĢky souþástí, které by mČly danou stejnou
výšku v místČ vrubu.
α
5,00

4,00

3,00

2,00

ȡ

1,00
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Obr. 8–5 Závislost souþinitele tvaru na rádiu vrubu pro rozmČr h=80 a 100 mm

Pro menší rozmČry výšky souþástí bude tvar kĜivky stejný, ale bude posunuta smČrem dolĤ.
Naopak pro vČtší díly posunuta nahoru. Tohoto poznatku jsem poté využil pro stanovení
finální podoby hledaného vzorce.
Z tohoto grafu jsem hledal a poté stanovil vzorec, který má jednu promČnou a to parametr b/c.
PĜedpis pro hyperbolu: y =

ax + b
cx + d

Odhadl jsem, že stĜed asymptot je na souĜadnicích S[-3,75,1]. Toto jsem dosadil do pĜedpisu:
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Ze souĜadnic stĜedu asymptot je dáno: -d / c = -3,75
a/c=1
y=

cx + b
15
cx + c
4

b
b
c( x + ) x +
c =
c
y=
15
15
c( x + ) x +
4
4
b
c
Pak souþinitel tvaru se rovná: α =
15
ρ+
4
ρ+

(23)

Zde nyní máme pouze jednu neznámou a tou je parametr b/c.
Pro parametr b/c platí:
b/c = y(x + 15/4) – x
b/c = α(ȡ + 15/4) – ȡ

(24)

Jak už jsem uvedl dĜíve, tak kromČ tvaru vrubu má také zásadní vliv na souþinitel tvaru výška
souþásti v kritickém místČ.
Z tČchto namČĜených hodnot jsem nalezl velikost parametru b/c závislého na výšce souþásti.
Pro h = 100 mm
ȡ

0
2
5
10
15
20
25
50
0
5
10
15
20
25

Į

b/c

4,00
15
2,99
15,21981
2,24
14,56281
1,79
14,55406
1,59
14,78906
1,48
15,08172
1,40
15,25503
1,21
15,21667
4,00
15
2,28 14,9896375
1,81
14,88145
1,60
14,934375
1,48 15,08171875
1,40 15,25503125

PrĤmČrná hodnota b/c pro výšku h = 100 je 14,9.

68

Konstrukce vyfukovacích lisĤ s ohledem na požadované vlastnosti
OndĜej Chromec

Katedra konstruování strojĤ
Západoþeská univerzita v Plzni

Pro h = 80 mm
ȡ

Į

0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
25

3,55
2,11
1,70
1,50
1,40
1,33
3,55
2,13
1,70
1,51
1,40
1,34

b/c
13,3125
13,48061
13,40472
13,19681
13,3018
13,33813
13,3125
13,61683511
13,33506649
13,38231383
13,30179521
13,4740758

PrĤmČrná hodnota b/c pro výšku h = 80 je 13,4.
StejnČ jsem postupoval i pro jiné výšky:
h = 120 ĺ b/c = 16
h = 60 ĺ b/c = 11,9
h = 40 ĺ b/c = 9,9
h = 20 ĺ b/c = 7,2
h = 10 ĺ b/c = 5,3
Z grafu 4-6 je vidČt závislost parametru b/c na výšce strojního dílu.
b/c
18
16
14
12
10
8
6
4
2

h

0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

Obr. 8–6 Závislost koeficientu b/c na výšce souþásti h
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Nyní jsem hledal funkci, která by nejlépe vyhovovala této závislosti. Pokusy s logaritmickou
funkcí nebyly moc pĜesné, a tak jsem nalezl funkci mocninou, která s velkou pĜesností
popisuje danou závislost pomČru b/c na výšce.
Když výšku umocníme na 4/9, x =
b/c

9

h 4 , pak dostaneme tuto lineární závislost.

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

Obr. 8–7 Závislost koeficientu b/c na výšce souþásti h4/9

Z tČchto podkladĤ jsem stanovil závislost parametru b/c na výšce h strojní souþásti.
h (x)

b/c (y)

h

4/9

a

0,12

16 0,389715088 41,05563

0,1

14,9 0,359381366 41,46014

0,08

13,4 0,325450122 41,17374

0,06

11,9 0,286388854

41,5519

0,04

9,9 0,239162635 41,39443

0,02

7,2 0,175752787 40,96663

0,01

5,3 0,129154967 41,03598

PĜedpis pro pĜímku: y = ax + b , kde b=0
Potom prĤmČrná hodnota pro parametr a = y / x = 41,25.
Z tohoto potom získáme závislost parametru b/c na výšce.
y = 41,25x
b/c =

165 9 4
⋅ h
4

(25)
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Takto stanovený pomČr b/c dosadíme do vzorce (23) a pak výsledný vzorec pro souþinitel
tvaru α je roven:

ρ+
α=

165 9 h 4
)
⋅ (
4
1000
15
ρ+
4

(26)

Takto mĤžeme velmi rychle stanovit souþinitel tvaru pouze pĜi znalosti geometrie námi
vyhodnocované konstrukce. Staþí znát rádius vrubu a výšku souþásti a mĤžeme vypoþítat
souþinitel tvaru α. Oba vstupní parametry ȡ a h je nutno dosazovat v mm.
Pak stanovíme souþinitele vrubu β právČ ze znalosti souþinitele tvaru α.
Na základČ rozboru jednotlivých vlivĤ lze psát pro urþení souþinitele vrubového úþinku vztah:

ª §
º
·
ν
β = «1 + ¨ α ⋅
− 1¸ ⋅ ξ ⋅ µ» ⋅ ψ
¸
«¬ ¨© υβ
»¼
¹

(27)

Je tĜeba si uvČdomit, že volba jednotlivých souþinitelĤ i posouzení výsledkĤ jsou nejlépe
možné, porozumí-li konstruktér jednotlivým vlivĤm a odhadne-li správnČ vliv výroby a
provozních podmínek na vlastnosti materiálu.
Shrneme-li úþinek všech nejdĤležitČjších faktorĤ, dostaneme pro strojní souþásti, namáhané
cyklicky, pĜepoþet základní meze únavy na skuteþnou mez únavy podle vztahu:
σC* = σC⋅

υ ⋅ ηp

(28)

β

8.1 Vývojový diagram
Pro vytvoĜení algoritmu vloženého do aplikace Exel je zapotĜebí vyhotovit vývojový diagram,
který slouží k grafickému znázornČní jednotlivých krokĤ algoritmu a také stavby programu.
Vývojový diagram se používá pro znázornČní jednotlivých dílþích operací symboly, které jsou
navzájem propojeny pomocí orientovaných šipek. Symboly reprezentují jednotlivé procesy,
šipky tok Ĝízení.
Vstupními daty jsou velikost zatížení, použitý materiál a jeho mez pevnosti, geometrie
souþásti a kritické místo koncentrace napČtí. Výstupem je pak koeficient bezpeþnosti pro daný
díl, který charakterizuje, zda je daný díl dimenzován na trvalou pevnost þi nikoli.

71

Konstrukce vyfukovacích lisĤ s ohledem na požadované vlastnosti
OndĜej Chromec

Výpoþet meze únavy

input:
skuteþná mez únavy σ*ohC
mez únavy σC
nominální napČtí σn
amplituda σa
stĜední napČtí σm
fiktivní napČtí σF
mez pevnosti σPt
napČtí MKP σMKP
síla F
místo vrubu L
ohybový moment Mo
modul prĤĜezu v ohybu Wo

drsnost povrchu ηp
souþinitel velikosti υ
souþinitel vel. - stochastický υσ*
souþinitel vel. - mechanický υσ
koeficient ekv. prĤĜezu Dek
souþinitel tvaru Į
souþinitel vrubu ȕ
výška dílu h
šíĜka dílu b
rádius ohybu ȡ
koeficient bezpeþnosti k

read:
mez pevnosti σPt
výška dílu h
šíĜka dílu b
rádius ohybu ȡ
drsnost povrchu ηp

skuteþná mez únavy: σC = 0,74σPt
fiktivní zatížení: σF = 1,4σPt
modul prĤĜezu: Wo= b.h2/6
ekvivalentní prĤĜez: Dek= (0,7.b+0,1125)/1,1
koef. velikosti - mechanický: υσ= Dek / (Dek - 0,7)
koef. velikosti - stochastický: υσ*= -0,0825.lnh+1,445
koef. velikosti: υ = υσ.υσ*

ρ+
koef. tvaru: α =

165 9 h 4
⋅ (
)
1000
4
15
ρ+
4
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ANO

NE

ANO

drsnost povrchu ηp < 0.8

ηp =-0,0000003σ2Pt + 0,00009σPt
+ 0,9903

ηp =-0,0000005σ2Pt + 0,00025σPt
+ 0,92

NE

NE

ANO

známe:
lokální
napČtí

read:
síla F
místo vrubu L

read:
lokální napČtí

Mo = F*L/2
σn = Mo/Wo

σn = ıMKP/Į

ηp =-0,0000002σ2Pt - 0,00005σPt
+ 0,93

ANO

zatížení na dvou podporách

známe:
místo vrubu
od podpČry

NE
drsnost povrchu ηp < 12.5

ANO

ANO
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NE
vetknutý nosník

NE

ANO

read:
síla F
místo vrubu L
Mo = F*L
σn = Mo/Wo
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ANO

známe:
místo vrubu
od pĤsobení
síly

read:
lokální napČtí

σn = ıMKP/Į

známe:
lokální
napČtí

NE
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amplituda: σa = σn / 2
stĜední napČtí: σm = σn / 2
skuteþná mez únavy: σ*ohC = σC⋅
koeficient bezpeþnosti: k =

υ ⋅ ηp

σa
σ*ohC

β
1
+

ANO

σm
σF

NE

k<1

NEVYHOVUJE

VYHOVUJE

KONEC

8.2 Aplikace metodiky na boþnici rámu mechanismu vyfukování
Nyní provedeme analýzu boþnice rámu mechanismu vyfukování s nefunkþním zámkem pro
optimalizované Ĝešení pomocí nového metodického postupu.
PĜi urþování únavové životnost touto novou metodou se vychází z výpoþtu maximálního
napČtí v kritickém místČ vrubu námi poþítané strojní souþásti.
Síla pĤsobící na boþnici: F1 = 35000 N
PĜi urþování skuteþné meze únavy pro boþnici mechanismu vyfukování vycházíme z
výsledkĤ zkoušek Státního výzkumného ústavu materiálu v Praze a platí vztah [2, str. 297]:
σhC = 0,74σPt
σhC = 0,74⋅ 588 = 435,1 MPa
Dále je nutné stanovit všechny korekþní souþinitele.
•

Souþinitel jakosti povrchu ηp = 0,82 (PĜíloha þ.1).

•

Souþinitel velikosti υ = υσ . υσ* , kde υσ* urþíme z grafu
(PĜíloha þ.1). Pro bČžné uhlíkové oceli (m = -0,034) o
tloušĢce 100 mm je υσ* roven 0,76 a υσ vypoþteme z
nového vzorce.
Obr. 8.2–1 ěez boþnice v kritickém místČ
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0,7 b + 0,1225 0,7 ⋅ 12 + 0,1225
=
= 7,75 mm
1,1
1,1

D ekv
= 1,1
D ekv − 0,7

Potom celkový souþinitel velikosti υ = 1,11⋅ 0,76 = 0,84.
•

Souþinitel tvaru α urþíme z geometrie souþásti a z výsledkĤ výpoþtu MKP stanovíme
nominální napČtí prĤĜezu. Z výsledkĤ vypoþtených v programu Ansys plyne, že σmax =
425,2 MPa.

ρ+
α=

165 9 h 4
165 9 4
⋅ (
)
⋅ 0,1
10 +
1000
4
4
=
= 1,81
15
15
ρ+
10 +
4
4

σn = σmax/α = 425,2/1,81 = 234,9 MPa

Obr. 8.2–2 Výpoþet zatížení MKP

PĜi míjivém zatížení uvažujeme σn = σh.
σa = 117,45 MPa

Pak

σm = 117,45 MPa
•

Souþinitel υβ = 1.

•

Souþinitel napjatosti ν = 1.

•

Souþinitel citlivosti ξ volím také 1 z dĤvodu velké citlivosti oceli na vrubové úþinky.
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•

Korekþní souþinitel na poþet cyklĤ µ je 1, neboĢ jde o trvalou pevnost.

•

Souþinitel zpevnČní pĜi vysokých koncentracích napČtí volím také 1.

•

ª §
º
·
ν
Souþinitel vrubu β urþíme ze vztahu β = «1 + ¨ α ⋅
− 1¸ ⋅ ξ ⋅ µ» ⋅ ψ .
¸
«¬ ¨© υβ
»¼
¹
º
ª §
1 ·
β = «1 + ¨1,81 ⋅ − 1¸ ⋅ 1 ⋅ 1» ⋅ 1 = 1,81
1 ¹
¼
¬ ©

Pak skuteþnou mez únavy pro boþnici mechanismu zjistíme ze vztahu:
σ*ohC = σ hC

υ ⋅ ηp
β

σ*ohC = 435,1

0,84 ⋅ 0,82
= 165,6 MPa
1,81

Pro urþení míry bezpeþnosti musíme znát hodnotu fiktivního napČtí σF, které lze získat ze
vztahu [10, str. 22]: σF = 1,4σPt
σF = 1,4⋅ 588 = 823 MPa
Nyní stanovíme míru bezpeþnosti k pĜi cyklickém zatížení.
k=

1
σa
σ*ohC

k=

+

σm
σF
1

117,45 117,45
+
165,6
823

= 1,17

Protože míra bezpeþnosti je vetší než 1, je zaruþena trvalá pevnost strojní souþásti.

8.3 Aplikace metodiky na kliku mechanismu zavírání forem
Nyní provedeme analýzu kliky mechanismu zavírání forem vyfukovacího automatu pomocí
nového metodického postupu.
PĜi urþování únavové životnost touto novou metodou se vychází z výpoþtu maximálního
napČtí v kritickém místČ vrubu námi poþítané strojní souþásti.
Síla pĤsobící na kliku: F1 = 40 000 N
PĜi urþování skuteþné meze únavy pro kliku mechanismu zavírání
forem vycházíme z výsledkĤ zkoušek Státního výzkumného
ústavu materiálu v Praze a platí vztah [2, str. 297]:
σhC = 0,74σPt
σhC = 0,74⋅ 588 = 435,1 MPa
Dále je nutné stanovit všechny korekþní souþinitele.
Obr. 8.3–1 ěez kliky v kritickém místČ
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•

Souþinitel jakosti povrchu ηp = 0,82 (PĜíloha þ.1).

•

Souþinitel velikosti υ = υσ . υσ* , kde υσ* urþíme z grafu (PĜíloha þ.1). Pro bČžné
uhlíkové oceli (m = -0,034) o tloušĢce 100 mm je υσ* roven 0,76 a υσ vypoþteme z
nového vzorce.
Dekv=
υσ =

0,7 b + 0,1225 0,7 ⋅ 40 + 0,1225
=
= 25,57 mm
1,1
1,1

D ekv
= 1,03
D ekv − 0,7

Potom celkový souþinitel velikosti υ = 1,03⋅ 0,76 = 0,78.
•

Souþinitel tvaru α urþíme z geometrie souþásti a z výsledkĤ výpoþtu MKP stanovíme
nominální napČtí prĤĜezu. Z výsledkĤ vypoþtených v programu Ansys plyne, že σmax =
376 MPa.

ρ+
α=

165 9 h 4
165 9
⋅ (
)
⋅ 0,14
5+
1000
4
4
= 2,27
=
15
15
ρ+
5+
4
4

σn = σmax/α = 376/2,27 = 165,6 MPa

Obr. 8.3–2 Výpoþet zatížení MKP

PĜi míjivém zatížení uvažujeme σn = σh.
Pak

σa = 82,8 MPa
σm = 82,8 MPa
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•

Souþinitel υβ = 1.

•

Souþinitel napjatosti ν = 1.

•

Souþinitel citlivosti ξ volím také 1 z dĤvodu velké citlivosti oceli na vrubové úþinky.

•

Korekþní souþinitel na poþet cyklĤ µ je 1, neboĢ jde o trvalou pevnost.

•

Souþinitel zpevnČní pĜi vysokých koncentracích napČtí volím také 1.

•

ª §
º
·
ν
Souþinitel vrubu β urþíme ze vztahu β = «1 + ¨ α ⋅
− 1¸ ⋅ ξ ⋅ µ» ⋅ ψ .
¸
«¬ ¨© υβ
»¼
¹
º
ª §
1 ·
β = «1 + ¨ 2,27 ⋅ − 1¸ ⋅ 1 ⋅ 1» ⋅ 1 = 2,27
1 ¹
¼
¬ ©

Pak skuteþnou mez únavy pro kliku mechanismu zjistíme ze vztahu:
σ*ohC = σ hC

υ ⋅ ηp
β

ı*
= 435,1
ohC

0,78 ⋅ 0,82
= 122,6 MPa
2,27

Pro urþení míry bezpeþnosti musíme znát hodnotu fiktivního napČtí σF, které lze získat ze
vztahu [10, str. 22]: σF = 1,4σPt
σF = 1,4⋅ 588 = 823 MPa
Nyní stanovíme míru bezpeþnosti k pĜi cyklickém zatížení.
k=

1
σa
σ*ohC

k=

+

σm
σF

1
82,8 82,8
+
122,6 823

= 1,29

Protože míra bezpeþnosti je vetší než 1, je zaruþena trvalá pevnost strojní souþásti.

9. Vyhodnocení pĜínosu nové metodiky
Tato nová metodika je vhodná pro posuzování obdobnČ zatČžovaných konstrukcí. ChtČl jsem
dosáhnout toho, aby tento metodický postup mohl aplikovat i ménČ znalý inženýr
v problematice únavové životnosti a mohl pomČrnČ rychle a pĜesnČ vyhodnotit souþást
zatČžovanou cyklickým míjivým ohybem. Základním kamenem této metodiky je nalezení
vzorce pro stanovení souþinitele tvaru, který je pouze závislý na geometrii souþásti, tj. na
tvaru vrubu a na výšce v kritickém místČ. Pro zjištČní napČtí v kritickém místČ je vhodné
použít moderní metodu koneþných prvkĤ, kterou zjistíme maximální hodnotu v místČ vrubu.
Zde jsem stanovil výpoþtový postup, který je shrnut do jednoho vzorce, kterým lze pomČrnČ
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pĜesnČ urþit souþinitele tvaru pro danou souþást. Odpadá tím velmi komplikované
stanovování koeficientu pomocí nČkolika diagramĤ, kde velmi závisí na lidském faktoru.
Jelikož se výsledky pomocí nového vzorce pohybují kolem hodnot zjištČných pomocí
pĜedchozích metod, usuzuji, že tento postup vyhodnocení souþinitele tvaru a posléze i celá
koncepce nové metodiky je vyhovující pro souþásti namáhané míjivým ohybem.
Porovnání výsledkĤ na boþnici rámu mechanismu vyfukování s nefunkþním zámkem:

Koeficient bezpeþnosti k

Nové Ĝešení:
zámek ne

Metoda tvarové pevnosti:

1,18

Metoda NSA:

1,10

Metoda LESA:

1,27

Únavový modul Ansys:

1,24

Nová metodika:

1,17

Porovnání výsledkĤ na klice mechanismu zavírání forem:
Souþinitel tvaru
Metoda tvarové pevnosti:

2,35

Metoda NSA:

2,4

Nová metodika:

2,27

9.1 Verifikace výsledkĤ na boþnici rámu vyfukování
První ovČĜení výsledkĤ dosažených pomocí nČkolika metod predikce životnosti jsem provedl
na vyfukovacím automatu firmy GDK typového oznaþení GM 2001.E. Tento stroj absolvoval
107 cyklĤ, tedy poþet cyklĤ pro trvalou pevnost, aniž by došlo k porušení tohoto dílu.
Oproti pĜedchozímu provedení, které bylo po roce provozu, tj. cca 3 mil cyklĤ, porušeno, je
toto nové optimalizované Ĝešení dimenzováno na trvalou pevnost.
Toto tvrzení je tedy podloženo experimentem a provČĜením nČkolika metodami predikce
životnosti a v neposlední ĜadČ také novou metodikou, kterou jsem vyvinul ve spolupráci
s firmou GDK. Jelikož se výsledky pomocí nového postupu pohybují kolem hodnot
zjištČných pomocí pĜedchozích metod, mohu tvrdit, že tento postup vyhodnocení souþinitele
tvaru a posléze i celá koncepce nové metodiky je vyhovující pro souþásti namáhané míjivým
ohybem.
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Obr. 9.1–2 Mechanismus vyfukování (bez aktuátoru)

Obr. 9.1–3 Firma CIC Suriname se sedmi stroji firmy GDK

9.2 Verifikace výsledkĤ na páce mechanismu zavírání forem
Druhý experiment jsem provedl na vyfukovacím automatu firmy GDK typového oznaþení
GM 5001.E. Tedy na vetší modelové ĜadČ. Tento stroj absolvoval 107 cyklĤ, tedy poþet cyklĤ
pro trvalou pevnost, aniž by došlo k porušení tohoto dílu.
Oproti pĜedchozímu provedení, které bylo po roce a pĤl provozu, tj. cca 4,5 mil cyklĤ,
porušeno, je toto nové optimalizované Ĝešení dimenzováno na trvalou pevnost.
U tohoto experimentu jsme použili tenzometry pro pĜesné stanovení prĤbČhu síly a tedy
vstupní data pro výpoþty byla velmi pĜesná. Tenzometry jsme osadili na obČ páky a tím
vylouþili chybu jednoho þi druhého tenzometru. Tento prvek jsme potom zaĜadili do sériové
výroby všech strojĤ a tím pádem má nyní uživatel pĜesné informace o dosažené zavírací síle a
prĤbČhu bČhem pracovního cyklu.
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Obr. 9.2–2 Klikový mechanismus zavírání forem

Obr. 9.2–1 Páky mechanismu zavírání forem vþetnČ
páru tenzometrĤ pro stanovení síly

Obr. 9.2–3 Servomotor s planetovou pĜevodovkou
mechanismu zavírání forem
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10. ZávČr
Tato disertaþní práce obsahuje podrobný popis vyfukovacích automatĤ, které nejsou pĜíliš
rozšíĜené a tedy všeobecnČ známé v problematice zpracování plastĤ. Dále jsem se zamČĜil na
popis metody extruzního vyfukování vþetnČ popisu hlavních konstrukþních uzlĤ
vyfukovacího automatu. Jelikož v této oblasti figuruje na þeském trhu pouze firma GDK spol.
s r.o. popis všech souþástí stroje je proveden právČ na stroji této firmy, která patĜí již ke
stabilním výrobcĤm svČtové úrovnČ. Také veškeré výpoþty, experimenty a verifikace byly
provedeny na strojích firmy GDK. Zde bych chtČl vyzdvihnout spolupráci naší firmy
s nČkolika þeskými univerzitami vþetnČ Západoþeské univerzity v Plzni. Propojení firmy
s þeskými vČdeckými institucemi je velmi pĜínosné v konkurenceschopnosti na svČtovém
trhu, neboĢ þeský prĤmysl a vČda jsou na vysoké svČtové úrovni.
Dále tato práce bude sloužit jako teoretický a metodický podklad pro konstruktéry, kteĜí
budou Ĝešit a vyhodnocovat strojní souþásti zatČžované cyklickým namáháním, stejnČ jako u
vČtšiny dílĤ vyfukovacích automatĤ.
Naleznou zde teoretické základy problematiky materiálové únavy vþetnČ kĜivek
charakterizujících únavové zatížení, metodiku predikce únavové životnosti od nejstarších
zpĤsobĤ až po nejmodernČjší, které využívají moderní výpoþetní techniku pro vyhodnocování
dat z metody koneþných prvkĤ. Tyto metodiky jsou zde aplikovány na strojní souþást, která
byla podrobena analýze a vyhodnocení jak pro stávající Ĝešení, tak i pro nové optimalizované
Ĝešení strojního dílu. Toto je velmi pĜínosné pro rychlou orientaci pĜi Ĝešení podobných
problémĤ pĜi zatížení cyklickým ohybem a pro vhodný výbČr metodiky, kterou chce výpoþtáĜ
použít pro daný problém.
Velmi užiteþný je také výþet nČkolika nejdĤležitČjších komerþních softwarĤ pro posuzování
únavové životnosti strojních souþástí, které pomohou pĜi eventuálním výbČru Ĝešení souþásti
zatČžovanou cyklickým namáháním. PĜínosem této práce je prohloubení informací týkajících
se problematiky hodnocení únavové životnosti strojních dílĤ vþetnČ experimentální oblasti,
která je nedílnou souþástí pro predikci únavové životnosti.
DĤležitou partií této práce je nová metodika posuzování obdobnČ zatČžovaných konstrukcí.
Cílem bylo, aby tento metodický postup mohl aplikovat i ménČ znalý konstruktér
v problematice únavové životnosti a mohl pomČrnČ rychle a pĜesnČ vyhodnotit souþást
zatČžovanou cyklickým míjivým ohybem. V souþasnosti existuje celá Ĝada metod pro
vyhodnocování únavové životnosti, ale jakožto konstruktér lisĤ na tváĜení plastĤ, kde jsou
základní mechanismy zatČžovány míjivým ohybem, mi chybí rychlý postup pro predikci
životnosti souþástí. Tato metoda by mohla sloužit pro konstruktéry všech lisĤ, kde jsou
souþásti namáhané cyklickým míjivým ohybem. ChtČl jsem docílit metodiky, kde
potĜebujeme pouze základní informace jako je daný materiál, znalost zatížení a geometrie
souþásti. Cílem ovšem nebylo vytvoĜit program, který by mohl konkurovat svou
univerzálností a objemem dat softwaru PRAGTIC, ale vytvoĜit rychlý a spolehlivý nástroj
ušitý pouze pro dimenzování souþástí lisĤ, které jsou zatČžovány cyklickým míjivým ohybem.
Zásadní je þást pro stanovení souþinitele tvaru pĜi znalostech rozmČrĤ strojní souþásti. Zde
jsem stanovil výpoþtový postup, který je shrnut do jednoho vzorce, kterým lze pomČrnČ
pĜesnČ urþit souþinitele tvaru pro danou souþást. Odpadá tím velmi komplikované
stanovování koeficientu pomocí nČkolika diagramĤ, kde velmi závisí na lidském faktoru.
Výsledkem je pak ucelený metodický postup vložený do aplikace v Excelu, který mĤže
snadno používat každý pouze se základními vČdomostmi v oblasti materiálové únavy.
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Vstupními daty jsou velikost zatížení, použitý materiál a jeho mez pevnosti, geometrie
souþásti a kritické místo koncentrace napČtí. Výstupem je pak koeficient bezpeþnosti pro daný
díl, který charakterizuje, zda je daný díl dimenzován na trvalou pevnost þi nikoli.
Tento program bude sloužit k rychlému a samozĜejmČ ke spolehlivému vyhodnocení únavové
životnosti strojních souþástí ze znalosti materiálu a geometrie, bez nutnosti použití dalších
softwarĤ þi nepĜeberného množství grafĤ.
Pomocí této metodiky jsem již optimalizoval souþásti mechanismu vyfukování a zavírání
forem vyfukovacího automatu a po absolvování 107 cyklĤ, tedy poþtu cyklĤ pro trvalou
pevnost, nedošlo k poškození. Proto mohu tvrdit, že nové optimalizované Ĝešení pomocí
nového metodického postupu je dimenzováno na trvalou pevnost. Toto tvrzení je tedy
podloženo experimentem a také provČĜením nČkolika rĤznými ovČĜenými metodami predikce
životnosti. Jelikož se výsledky pomocí nového postupu pohybují kolem hodnot zjištČných
pomocí pĜedchozích metod, mohu tvrdit, že tento postup vyhodnocení souþinitele tvaru a
posléze i celá koncepce nové metodiky je vyhovující pro souþásti cyklicky namáhané
míjivým ohybem.
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Souþinitel velikosti podle Afanasjeva υσ*
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Výpoþet únavy materiálu pro cyklické míjivé zatížení ohybem
pomocí nového metodického postupu
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