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Anotace disertační práce: 

SEDLÁK, Josef. Fenomén cyklického tečení a jeho predikce pomocí MKP, Katedra 

aplikované mechaniky, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 124 stran, 99 

obrázků, 10 tabulek, 7 příloh na CD-ROM. Školitel: doc. Ing. Radim 

Halama, Ph.D. 

 

Disertační práce je zaměřena komplexně na predikci cyklického tečení, neboli 

ratchetingu. Nejprve je popsán přehled současného stavu řešené problematiky, který je rozdělen 

do dvou sekcí. První sekce se věnuje popisu experimentálních poznatků a druhá sekce je 

věnována popisu modelování cyklické plasticity se zaměřením na výzkum ratchetingu. Obě tyto 

sekce jsou navzájem velmi provázány, neboť kvalita predikce pomocí moderních výpočtových 

metod je úzce spjata se správným popisem napěťově - deformačního chování daného 

konstrukčního materiálu. K tomuto účelu je potřeba provést řadu experimentálních zkoušek. Je 

tedy nutné získat věrohodná experimentální data, která se co nejvíce blíží napěťovým stavem 

finální aplikaci.  

Vlastní text disertační práce je zaměřen v první části na ukázku predikčních schopností, 

a dále vlastnostem vybraných modelů plasticity dostupných v komerčním konečnoprvkovém 

software ANSYS, který je na pracovišti Katedry aplikované mechaniky k dispozici. V této sekci 

jsou ukázány možnosti identifikace materiálových parametrů pomocí analytické, numerické 

metody a v poslední řadě pomocí inverzního algoritmu s využitím například experimentálních 

dat získaných z indentační zkoušky, která je poměrně rychlá a nízkonákladová. 

Druhá sekce ukazuje nové výsledky experimentů zaměřených zejména na výzkum 

napěťově - deformačního chování při zatížení s postupně proměnnou amplitudou. Byly 

studovány efekty cyklického zpevňování, přídavné zpevnění v důsledku neproporcionálního 

zpevnění a ratchetingu při jednoosém i multiaxiálním namáhání. Zde byl pro simulace použit 

model plasticity AbdelKarim-Ohno s kinematickým pravidlem zpevnění navíc modifikovaný 

Marquisovým vztahem. 

Poslední třetí sekce je věnována novému přístupu pro vyhodnocení nízkocyklových 

únavových testů s využitím metody digitální korelace obrazu, která umožňuje měřit deformaci 

na zakřiveném povrchu vzorku. Získá se tak více informací o chování zkoušeného materiálu 

vystaveného cyklickému namáhání z jediného testu, což má smysl zejména pro výzkum 

napěťově - deformačního chování. Přínos pro výzkum ratchetingu je prezentován na případě 

tahu - tlaku a čistém krutu s nenulovou statickou složkou.  
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Annotation of Dissertation Thesis: 

SEDLÁK, Josef. Cyclic Creep Phenomenon and its Prediction by FEM, Department of 

Applied Mechanics, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-TU Ostrava, 

124 pages, 99 figures, 10 tables, 7 supplements on CD-ROM. Tutor: doc. 

Ing. Radim Halama, Ph.D. 

 

The dissertation thesis complexly focuses on the prediction of cyclic creep, or ratcheting. 

Firstly, an overview of the state-of-the-art is described, which is divided into two sections. The 

first section deals with a description of experimental findings and the second section deals with 

a description of cyclic plasticity modelling focused on the research of ratcheting. Both sections 

are interconnected as the prediction quality using modern computing methods is closely related 

with a correct description of stress-strain behaviour of the given construction material. A series 

of experimental tests is necessary for those purposes. It is important to acquire reliable 

experimental data whose stress state is as close as possible to the final application. 

In the first part, the dissertation thesis text itself is focused on a demonstration of 

prediction abilities and characteristics of selected plasticity models available in commercial FEM  

software ANSYS, which is available at the workplace of the Department of Applied Mechanics. 

This section presents the possibilities of identifying material parameters using an analytical, 

numerical method as well as using an inverse algorithm by means of experimental data acquired 

from an indentation test, which is quite fast and low-cost. 

The second part presents new results of experiments primarily focused on the research 

of stress-strain behaviour under load with a gradually changing amplitude. Research on effects 

of cyclic hardening, additional hardening due to nonproportional loading, and ratcheting at 

uniaxial and multi-axial loading have been carried out. The simulations used the AbdelKarim-

Ohno plasticity model with a kinematic hardening rule, additionally modified with the Marquis 

relation. 

The third part is focused on a new approach to the evaluation of low-cycle fatigue tests 

using the digital image correlation method, which enables to measure the strain on a curved 

sample surface. It brings more information on the behaviour of the tested material exposed to 

cyclic loading from one test, which primarily makes sense for the research of stress-strain 

behaviour. The contribution for the research of ratcheting is presented on a case of push-pull 

and a pure torsion with a non-zero static component.  



4 

Obsah 
1 Seznam použitého značení, symbolů a zkratek .......................................................... 6 

2 Úvod ........................................................................................................................... 9 

3 Přehled současného stavu řešené problematiky ..................................................... 13 

3.1 Experimentální poznatky ................................................................................... 13 

3.1.1 Bauschingerův efekt ................................................................................... 13 

3.1.2 Cyklická deformační křivka ......................................................................... 14 

3.1.3 Cyklické zpevňování/změkčování materiálu .............................................. 16 

3.1.4 Masingovo chování .................................................................................... 18 

3.1.5 Vývoj plochy kluzu v průběhu namáhání ................................................... 19 

3.1.6 Neproporcionální namáhání ...................................................................... 19 

3.1.7 Další experimentální poznatky z výzkumu ratchetingu .............................. 22 

3.1.8 Extrapolace ratchetingu ............................................................................. 25 

3.1.9 Aktuální trendy v experimentálním výzkumu ratchetingu ......................... 27 

3.2 Modely cyklické plasticity pro predikci ratchetingu .......................................... 29 

3.2.1 Základy inkrementální teorie plasticity ...................................................... 29 

3.2.2 Bilineární modely zpevnění ........................................................................ 35 

3.2.3 Multilineární kinematický model zpevnění - Besselingův model ............... 37 

3.2.4 Klasické nelineární modely zpevnění ......................................................... 38 

3.2.5 Výskyt klasických modelů cyklické plasticity v MKP software ................... 47 

3.2.6 Pokročilé nelineární modely zpevnění pro predikci ratchetingu ............... 47 

4 Cíle disertační práce ................................................................................................. 50 

5 Metodika predikce cyklického tečení ....................................................................... 51 

5.1 Studie pro materiál R7T .................................................................................... 52 

5.1.1 Popis experimentu ..................................................................................... 52 

5.1.2 Kalibrace Armstrong-Frederickova modelu ............................................... 55 

5.1.3 Kalibrace Chabocheova modelu ................................................................. 58 

5.1.4 Kalibrace Chabocheova kombinovaného modelu zpevnění ...................... 60 

5.1.5 Srovnání numerické predikce s experimenty ............................................. 61 

5.1.6 Možnosti kalibrace s využitím inverzního algoritmu .................................. 68 

5.1.7 Dílčí závěr ................................................................................................... 74 

5.2 Studie pro materiál ST52 (11523) ..................................................................... 75 

5.2.1 Popis experimentů ..................................................................................... 75 

5.2.2 Použitý model cyklické plasticity ................................................................ 78 



5 

5.2.3 Kalibrace modelu ........................................................................................ 79 

5.2.4 Srovnání numerické predikce s experimenty ............................................. 81 

5.2.5 Dílčí závěr ................................................................................................... 83 

5.3 Návrh nové metodiky pro validaci modelů cyklické plasticity .......................... 84 

5.3.1 Popis metody digitální korelace obrazu – DIC ............................................ 85 

5.3.2 Popis experimentu s využitím DIC .............................................................. 87 

5.3.3 Deformačně řízená zkouška ....................................................................... 88 

5.3.4 Silově řízená zkouška – jednoosý ratcheting test ...................................... 91 

5.3.5 Srovnání numerické predikce s experimentem ......................................... 93 

5.3.6 Silově řízená zkouška – cyklický krut .......................................................... 96 

5.3.7 Srovnání numerické predikce s experimentem ......................................... 98 

5.3.8 Dílčí závěr ................................................................................................. 100 

6 Závěr ....................................................................................................................... 101 

6.1 Shrnutí dosažených výsledků .......................................................................... 101 

6.2 Přínos pro praxi ............................................................................................... 104 

6.3 Doporučení na další výzkum ........................................................................... 105 

7 Conclusions ............................................................................................................ 108 

7.1 Summary of the achieved results .................................................................... 108 

7.2 Contribution for practice ................................................................................. 110 

7.3 Requirements for further research ................................................................. 112 

8 Použitá literatura .................................................................................................... 115 

9 Vlastní publikace a vědeckovýzkumné výsledky .................................................... 122 

10 Seznam příloh ....................................................................................................... 124 

 

  



6 

1 Seznam použitého značení, symbolů a zkratek 

ZNAČKA VÝZNAM JEDNOTKA 

𝐶 , 𝐶1 , 𝐶2 a 𝐶3 Materiálové konstanty MPa 

𝐶𝑖 Materiálová konstanta MPa 

D Tenzor čtvrtého řádu - 

E Modul pružnosti v tahu (Youngův modul) MPa 

F Aplikovaná síla N 

 xH  Heavisideův skok - 

K'  Součinitel cyklické pevnosti - 

𝑀 Počet kinematických částí - 

𝑀𝑘 Krouticí moment Nm 

𝑁0 Počáteční cyklus - 

𝑁𝑇  Stabilizovaný cyklus - 

𝑂𝑛 Střed plochy plasticity - 

𝑂𝑛+1 Střed plochy plasticity v čase 𝑛 + 1 - 

𝑄 Materiálový parametr pro izotropní zpevnění - 

𝑄0 Hodnota parametru 𝑄𝐴𝑆 pro proporcionální namáhání - 

𝑄90 
Přídavná hodnota parametru 𝑄 pro případ 90 
stupňového fázového posuvu 

- 

𝑄∞ 
Hodnota parametru 𝑄𝐴𝑆 pro neproporcionální 
namáhání v případě 90 stupňového fázového posuvu 

- 

𝑄𝐴𝑆 Asymptotická hodnota parametru 𝑄 - 

𝑅 Izotropní proměnná - 

 𝑅∗ Poměr smykových napětí v cyklu - 

𝑅∞ Materiálová konstanta  MPa 

𝑅𝑀 Velikost paměťové plochy MPa 

𝑆0 Plocha průřezu mm2 

UX,UY,UZ, Stupně volnosti - 

𝑋 Harmonická funkce - 

𝑋𝐴 Amplituda veličiny 𝑋   - 

𝑋𝑚 Střední hodnota veličiny 𝑋   - 

𝑌 Izotropní proměnná MPa 

a Deviátorová část kinematického tenzoru napětí α MPa 

𝑎𝑘 Materiálová konstanta - 

𝑏 Materiálová konstanta MPa 
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𝑐𝑘 Materiálová konstanta - 

𝑑 Průměr vzorku mm 

𝑑𝑁 Přírůstek za cyklus v N-tém cyklu - 

𝑑𝑝 Přírůstek akumulované plastické deformace - 

𝑑𝜇 Nezáporný násobek - 

𝑑𝜑 Přírůstek poměrné deformace nebo posunutí - 

d  Skalární součinitel (plastický násobek) - 

𝑓 Funkce plasticity MPa 

𝑘 Cyklická mez kluzu MPa 

n'  Exponent cyklického zpevnění - 

𝑝 Akumulovaná ekvivalentní plastická deformace - 

𝑝(𝑁) 
Akumulovaná ekvivalentní plastická deformace v N-
tém cyklu 

- 

𝑝𝑒𝑥𝑡 Vnější přetlak MPa 

𝑝𝑖𝑛𝑡 Vnitřní přetlak MPa 

𝒔 Deviátor tenzoru napětí 𝝈 MPa 

t1 až t4 Poměrná tloušťka mm 

𝑥 Hodnota aproximační funkce ve směru x - 

x  Značí Macaulayho závorky ( xx=x  ) - 

𝑥0 Počáteční hodnota aproximační funkce ve směru x mm 

𝑦 Aproximační funkce - 

𝑦0 Počáteční hodnota aproximační funkce ve směru y mm 

wi Podíl celkového objemu (váhový faktor) - 

 Kinematický tenzor napětí MPa 

𝛾,  𝛾1, 𝛾2 a 𝛾3 Materiálová konstanta MPa 

𝛾𝑀 Materiálová konstanta MPa 

𝛾𝑖  Materiálová konstanta MPa 

𝜇 Poissonovo číslo - 

𝜉 Materiálová konstanta - 

𝜋 Matematická konstanta - 

𝛿휀𝑝 
Přírůstek plastické deformace za cyklus měřený ve 
vrcholech smyček po stabilizaci napěťové deformační 
odezvy 

- 

휀 Poměrná deformace - 

휀𝑎𝑐 Amplituda celkové deformace - 

휀𝑎𝑝 Amplituda plastické deformace - 
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휀𝑒 Elastická složka poměrné deformace  - 

휀𝑝 Plastická složka poměrné deformace - 

휀𝑝ℎ Poměrná plastická deformace horní - 

휀𝑝𝑑 Poměrná plastická deformace dolní - 

𝜎 Axiální napětí MPa 

𝝈 Tenzor napětí MPa 

𝜎1 a 𝜎2 a 𝜎3 Hlavní napětí MPa 

𝜎𝑎 Amplituda napětí MPa 

𝜎𝑚 Střední hodnota napětí MPa 

𝜎𝑚𝑎𝑥 Aktuální maximální hodnota napětí v cyklu MPa 

𝜎𝑦 Hodnota meze kluzu MPa 

𝜏 Smykové napětí MPa 

𝜏∗ 
Smykové napětí na rovině maximálního rozkmitu 
smykového napětí 

MPa 

𝜏𝑎 Amplituda smykového napětí MPa 

𝜏𝑚𝑎𝑥
∗  Maximální absolutní hodnota 𝜏∗ MPa 

𝜏𝑚𝑖𝑛
∗  Minimální absolutní hodnota 𝜏∗ MPa 

𝜑 Marquisův parametr - 

𝜑0 Počáteční hodnota Marquisova parametru - 

𝜑∞ Marquisův parametr pro stabilizovaný stav - 

𝜔𝜑 Materiálová konstanta - 

𝜓 Skalární násobek - 

∆휀 Rozkmit podélné poměrné deformace - 

 

Zkratka VÝZNAM (anglický význam) 

: Symbol : značí kontrakci nebo-li úžení tenzorů 

AF Model Armstronga a Fredericka 

APDL Skriptovací jazyk software ANSYS (Ansys Parametric Design Language) 

DIC Digitální optická korelace (Digital Image Correlation) 

DICM 
Metoda korelace digitálního obrazu (Digital Image Correlation 
Method) 

𝑔𝑒𝑛𝑓𝑖𝑡 Funkce v programu MathCad (Levenberg-Marquardtova metoda)  

MKP Metoda konečných prvků 
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2 Úvod 

V technické praxi je převážná většina strojních součástí, které jsou namáhány časově 

proměnným zatížením. Jedná se tedy o opakující se namáhání. Takovéto namáhání může vést až 

k vyčerpání možností použitého materiálu, což může mít pak za následek deformaci nebo přímo 

destrukci jedné součásti, a tím způsobit nefunkčnost celého strojního celku. Takovéto namáhání 

bývá nejčastěji popsáno s využitím cyklické plasticity, která se týká časované únavy. 

V poslední době je kladen velký požadavek na bezpečnost, ale také na úspornost, tyto 

požadavky znamenají vetší poptávku po moderních výpočtových metodách, které by 

umožnovaly predikci životnosti cílového produktu pro očekávané provozní zatížení. Kvalita 

predikce pomocí moderních výpočtových metod je ale úzce spjata se správným popisem 

napěťově - deformačního chování daného konstrukčního materiálu. K tomuto účelu je potřeba 

provést řadu experimentálních zkoušek. Je tedy nutné získat věrohodná experimentální data, 

která se co nejvíce blíží napěťovým stavem finální aplikaci. Avšak někdy je experimentální 

realizace co nejbližšího napěťového stavu velmi náročná nejen z časových, ale i z technických 

možností. Nejvhodnější je provést sadu zjednodušených experimentálních zkoušek, které se pak 

následně použijí pro validaci komplexního numerického materiálového modelu. Případně tuto 

sadu rozšířit o snímání větší oblasti zkoušeného vzorku, a tím tak získat z jedné zkoušky více dat.  

 Tato práce je zaměřena komplexně na predikci cyklického tečení, neboli ratchetingu. 

Jak bylo zmíněno výše, nedílnou součástí správné predikce je získání kvalitních experimentálních 

dat. Následně záleží na požadavcích a možnostech vybraného software pro simulace a správné 

volbě vhodného materiálového modelu sloužícího k popisu napěťově - deformačního chování 

uvažovaného materiálu. V práci bude popsáno několik variant materiálových modelů s využitím 

numerických výpočtů vždy s ohledem na jejich možnosti a výsledné zachycení predikce 

cyklického tečení.  

Cyklické tečení spadá do kategorie časově proměnného zatížení, pro představu je možné 

přirovnat jej ke klasickému tečení neboli creepu.  

U tečení (creep) není primárně růst deformace způsoben konstantním zatížením, které 

mohou být pod mezí kluzu, ale následkem dlouhého vystavení zvýšené teplotě. Čím vyšším 

teplotám je materiál vystaven po dlouhá období, tím se rychlost tečení zvyšuje (Obr. 1). 

Následná deformace způsobená tečením (creepem) je funkce druhu materiálu, doby expozice, 

teploty a napětí. V závislosti na velikosti napětí a jeho trvání se výsledná deformace může stát 

tak velkou, že takto namáhaný díl konstrukce již nemůže vykonávat svou funkci. Deformace 

způsobená tečením (creepem) se nevyskytují náhle, ale jsou tedy závislé na čase. 
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Jako příklad se dá použít design wolframového vlákna žárovky. Kde propadávání vlákna 

mezi jeho podporami je způsobeno působením zvýšené teploty (tečení) a vlastní vahou vlákna. 

Pokud deformace (prodloužení vlákna) dosáhne kritické hodnoty, nastane přiblížení a následné 

dotknutí závitů vlákna o sebe. Díky dotyku nastane krátké spojení a dojde k místnímu přehřátí, 

což vede k selhání vlákna.   

 

Obr. 1 Ukázka tečení (creep) u oceli Q345 – vliv změny teploty. [1] 

Cyklické tečení neboli ratcheting může mít průběh (trend) přírůstku plastické deformace 

obdobný jako u tečení (creepu), ale zde není přírůstek deformace způsoben vlivem teploty, ale 

nenulovou střední hodnotou cyklického namáhání. Cyklické tečení má velký význam 

v nízkocyklové únavě, a to například u případů, kdy dojde k vyčerpání plastických schopností 

dříve, než dojde k lomu některým z mechanismů nízkocyklové únavy. 

V reálném prostředí je takovýchto příkladů několik, například některé lopatky turbín 

mohou díky cyklickému tečení změnit svůj tvar a polohu a tím přestanou plnit svou funkci, nebo 

v horším případě dojde ke kolizi s protější zástavbou. Dalším příkladem jsou i trubky využívající 

se pro přepravu různých médií, kde je uvnitř konstantní přetlak a díky okolním vlivům dochází 

k cyklickému ohybovému namáhání. Okolním vlivem může být brán i vliv zemětřesení na 

energetické, či stavební konstrukce, zde se pak jedná o únavový lom po extrémně nízkém počtu 

zatěžovacích cyklů s vysokou amplitudou plastické deformace, též označovaný jako 

kvazistatický. Je specifickým a dosud ne zcela dostatečně popsaným jevem. 

 Pro ukázku je vysvětlení tohoto důležitého efektu cyklické plasticity provedeno na 

jednoosé zkoušce s nenulovou hodnotou středního napětí m silově řízené. Tento případ může 

například nastat na upínacím šroubu mezi pevným tělem bucharu a výměnné tvářecí hlavy u 

zpětného protlačování, kdy je šroub předepnut na požadovanou hodnotu (namáhán tahem) a 

následně při samotné funkci stroje dochází k tlakovému zatížení. Může docházet k akumulaci 

axiální plastické deformace s každým cyklem, jedná se o tzv. cyklické tečení neboli ratcheting 
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(Obr. 3). Výsledkem akumulace plastické deformace může být vyčerpání vlastností materiálu, 

což má za následek lom šroubu (viz Obr. 2), kdy se oddělí tvářecí hlava od nosného těla razníku. 

V tomto případě nemusí dojít ke kolizi stroje. V druhém případě, kdy dojde k takové míře 

akumulace plastické deformace, že šroubový spoj již nebude předepnut, může dojít k povolení 

šroubového spoje a jeho následnému přetížení. Výsledkem takovéhoto povolení šroubového 

spoje je vždy kolize bucharu s matricí, neboť díky povolenému šroubovému spoji není zajištěna 

souosost. 

 

Obr. 2 Spojovací šroub tvářecí hlavy a těla razníku. 

 V případě vykreslení závislosti napětí - deformace se jednoosý ratcheting projevuje 

otevřenou hysterezní smyčkou a je důsledkem odlišného nelineárního chování materiálu v tahu 

a tlaku. 

 

Obr. 3 Znázornění cyklického tečení při jednoosém namáhání (převzato z [2]). 
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Jak je patrné z Obr. 3, dochází zde k jednostranné deformaci materiálu v tom směru, ve 

kterém působí časově proměnná síla s nenulovou střední hodnotou. Dochází tedy k 

monotónnímu nárůstu jednosměrné deformace až do vyčerpání tažnosti vzorku a k jeho lomu. 

Cyklické tečení je závislé nejen na hodnotě statické složky zatěžující síly, ale může být 

závislé na frekvenci (rychlosti) zatěžování. Mezi dalšími vlivy je také velikost amplitudy zatěžující 

síly a teplota. Tato práce se však zaměřuje pouze na vliv mechanického zatížení.  

Výzkum ratchetingu slouží převážně k teoretické predikci životnosti jednotlivé součásti 

díky provedení experimentálních zkoušek s nenulovým středním napětím, které jsou provedeny 

až do lomu. Po několika desítkách cyklů dojde k ustálení cyklických vlastností. Tím se získá 

saturovaná hysterezní smyčka, která pak slouží k reprezentativnímu popisu cyklického chování 

materiálu. Pokud v průběhu provádění zkoušky nedojde k ustálení tvaru hysterezní smyčky a 

projevuje se neustálá změna hysterezních smyček, bere se nejčastěji jako reprezentativní 

smyčka, jež odpovídající polovině životnosti zkoušeného vzorku například viz Obr. 4. 

 

Obr. 4 Ukázka cyklického tečení / ratchetingu silově řízeno s hodnotou amplitudy 645MPa a 
středního napětí 155MPa - zobrazení axiální deformace v jednotlivých vrcholech cyklů pro 

uniaxiální ratcheting materiálu Class C. [3]   
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3 Přehled současného stavu řešené problematiky 

V současnosti se využívá stále více numerických metod pro predikci životnosti součástí, 

ale i také pro výpočty celých skupin součástí. Tento trend je přímo navázán na současný vývoj 

nové výpočetní techniky, která je stále rychlejší, efektivnější a dostupnější. Díky tomu je možné 

řešit složitější úlohy v kratším časovém horizontu, nežli tomu bylo před několika lety. Avšak i tak 

pro technickou praxi není žádoucí počítat zbytečně velké celky sestav, které by zabraly mnoho 

výpočetních hodin a jsou náročné na pořízení nejmodernější výpočetní techniky. Tam, kde je to 

možné, se většinou upřednostňuje provedení zjednodušeného výpočtu, ale s předpokladem co 

nejpříznivějších výsledků.  

Výhledově, díky trendu modernější výpočetní techniky, nebude problematické provést 

výpočet rychleji s použitím složitějších materiálových modelů, ale nejdelším bodem bude pořád 

zůstávat samotné získávání experimentálních dat. Zde je cílem práce zaměřit se na případný 

posun v této oblasti s využitím nových optických měřících metod pro získávání co nejvíce dat z 

jedné experimentální zkoušky. 

3.1 Experimentální poznatky 

Teorie popisující chování materiálu v cyklické plasticitě jsou většinou fenomenologické. 

Každý model cyklické plasticity má omezené možnosti pro popis experimentálně zjištěných 

fenoménů cyklické plasticity a při vývoji fenomenologického modelu je nutné ověřit schopnosti 

nového modelu na bázi experimentálních benchmarků. Při fenomenologickém modelování hraje 

klíčovou roli dobré porozumění jednotlivým faktorům ovlivňujícím cyklickou plasticitu. Pro 

kalibraci modelů cyklické plasticity je rozhodující několik hlavních poznatků o chování materiálu. 

Tato práce je zaměřena na realizace experimentů se vznikem cyklického tečení a jejich následné 

doporučení na predikci cyklického tečení materiálu. Přehled základních efektů cyklické plasticity 

je detailně popsán v [4] a [5] nebo také v [2]. Níže budou uvedeny faktory úzce související 

s predikcí cyklického tečení. 

3.1.1 Bauschingerův efekt 

Jedná se o základní dobře známý fenomén cyklické plasticity. Byl experimentálně zjištěn 

při jednoosém namáhání tvárných materiálů. Popisuje skutečnost, že v důsledku namáhání 

vzorku nad mezí kluzu v jednom směru se snižuje mez pro vznik přírůstku podélné plastické 

deformace ve směru opačném. Jako ukázka může sloužit vývoj hysterezní smyčky u deformačně 

řízené zkoušky nízkocyklové únavy materiálu 11523 (Obr. 5).  
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Obr. 5 Ukázka Bauschingerova efektu – ocel 11523 (převzato z [4]). 

Ke vzniku a rozvoji cyklických plastických deformací může dojít také při míjivém 

jednoosém namáhání. Všechny modely cyklické plasticity vycházejí z nutnosti zachycení 

Bauschingerova efektu. 

 

3.1.2 Cyklická deformační křivka 

V počátečním stadiu cyklického zatěžování dochází v důsledku mikrostrukturálních 

změn ke změně fyzikálních vlastností i napěťově - deformační odezvy materiálu. 

S počtem cyklů zpravidla intenzita změn v materiálu klesá, až dojde k saturovanému 

stavu. U jednoosého namáhání při zkoušce nízkocyklové únavy je tento stav obvykle 

charakterizován uzavřenou hysterezní smyčkou (Obr. 6 vlevo). 

Jako směrodatná je pak obvykle uvažována uzavřená hysterezní smyčka v polovině 

životnosti stanovená ze záznamů po realizaci experimentální zkoušky. Pokud proložíme křivku 

několika vrcholy hysterezních smyček, stanovených pro různé hodnoty rozkmitu podélné 

poměrné deformace Δɛ, lze získat cyklickou deformační křivku, viz. Obr. 6 vpravo, která je jednou 

ze základních napěťově - deformačních charakteristik v cyklické plasticitě. 
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Obr. 6 Stanovení cyklické deformační křivky - ocel 11523 (převzato z [4]). 

Nejčastěji se pro vyjádření cyklické deformační křivky používá mocninný zápis 

n'

apa εK'=σ , (3.1) 

pak n'  je exponent cyklického zpevnění a K'  je součinitel cyklické pevnosti. V logaritmických 

souřadnicích je uvedená mocninná závislost vyjádřena přímkou. Pro většinu materiálů lze 

mocninnou aproximaci použít jen v jistém rozsahu amplitudy plastické deformace. Jako příklad 

lze uvést data z experimentálních zkoušek oceli SS304 na Obr. 7. 

 

 

Obr. 7 Experimentální zkoušky nerezové oceli SS304 (převzato z [6]). 
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3.1.3 Cyklické zpevňování/změkčování materiálu 

Efekt cyklického změkčení/zpevnění souvisí se změkčením/zpevněním odezvy 

materiálu, respektive zmenšováním/zvětšováním odporu proti deformaci materiálu 

namáhaného cyklickým zatěžováním. 

Při tvrdém zatěžování (u deformačně řízených zkoušek) materiál vykazuje cyklické 

zpevňování, jestliže dochází ke zvětšování amplitudy napětí, v opačném případě se mluví o 

cyklickém změkčování Obr. 8.  

Často se uvádí, že lze odhadnout chování materiálu podle poměru meze pevnosti a meze 

kluzu. Existuje však také jednoduchá hypotéza, že tvrdé materiály cyklicky změkčují, kdežto 

měkké materiály cyklicky zpevňují. Některé materiály vykazují velmi silné cyklické 

změkčení/zpevnění (nerezové oceli, měď, slitiny hliníku, atd.), jiné zase méně výrazné 

(nízkouhlíkové oceli).  

 

Obr. 8 Odezva materiálu: a) Cyklické změkčování při deformačně řízené zkoušce b) Cyklické 
zpevňování při deformačně řízené zkoušce c) Cyklické zpevňování při silově řízené zkoušce d) 

Cyklické změkčování při silově řízené zkoušce (převzato z [2]). 
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Vliv historie zatížení je vhodné vysvětlit názorně. Jestliže je během namáhání vzorku 

amplituda zatížení zvýšena nebo snížena, cyklické zpevnění se objeví znovu, dokud není opět 

dosaženo saturovaného stavu. Zda materiál cyklicky změkčuje/zpevňuje souvisí tedy nejen s 

typem materiálu, ale také ve značné míře na amplitudě zatížení, obecněji řečeno na tzv. historii 

zatěžování. V určitém rozmezí cyklů může materiál cyklicky zpevňovat a ve zbývající životnosti 

cyklicky změkčovat, například takovéto chování je typické pro nerezové oceli. 

Pro ukázku vlivu cyklického změkčování/zpevňování na ratcheting jsou vybrány dvě 

experimentální zkoušky. První záznam zkoušky (Obr. 9) je pro ocel 1018, kde je patrné cyklické 

změkčování. U druhého záznamu zkoušky slitiny hliníku AA2124T851 (Obr. 10), kde dochází 

k výraznému zpevňování. Je zřejmé, že cyklické změkčování je nebezpečné, neboť dochází 

k postupnému narůstání přírůstku podélné plastické deformace za cyklus. Cyklické zpevňování 

má v tomto ohledu opačný efekt. 

 

Obr. 9 Závislost napětí - podélná deformace oceli 1018, s patrným cyklickým změkčováním. [7] 
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Obr. 10 Závislost napětí - podélná deformace slitiny hliníku AA2124T851 s patrným cyklickým 
zpevňováním (zkouška provedena v laboratoři Katedry aplikované mechaniky FS VŠB-TUO). [8]  

3.1.4 Masingovo chování 

Materiál vykazující Masingovo chování je charakteristický tím, že se horní větve 

jednotlivých hysterezních smyček, získané při různé amplitudě deformace, po zarovnání v 

dolních vrcholech překrývají. Přesněji v idealizovaném případě vytvoří jednu celistvou křivku 

(Obr. 11 vlevo). Z mikroskopického hlediska Masingovo chování indikuje stabilní mikrostrukturu 

v únavovém procesu. Většina kovových materiálů Masingovo chování nevykazuje. Avšak některé 

technické materiály vykazují Masingovo chování za určitých zkušebních podmínek [6].  Odchylku 

od Masingova chování vykazuje například také nejpoužívanější ocel na svařované konstrukce 

11523 (Obr. 11 vpravo). Masingovo chování je z hlediska následné predikce ratchetingu 

výhodou. 

  

Obr. 11 Schematické znázornění Masingova chování a odchylka od Masingova chování oceli 
11523 (pouze horní větvě hysterezních smyček)(převzato z [2]). 
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3.1.5 Vývoj plochy kluzu v průběhu namáhání 

Z nauky o pružnosti a pevnosti je dobře známo, že mezní plocha tvárných materiálů 

může být v diagramu smykové napětí – normálové napětí popsána elipsou. Avšak již z 

experimentů prováděných při jednoosém namáhání bylo zjištěno, že je-li vzorek zatěžován 

například krutem před vlastní tahovou zkouškou, pak má mezní plocha (plocha kluzu) 

deformovaný tvar. Práce Philipse [9], Ellyina [10] a dalších ukázaly na charakteristické chování 

jednotlivých kovových slitin. Postupně byly zkoumány zejména slitiny hliníku [11] a nerezové 

oceli [12], později měď [13] a další materiály. Oba diagramy jsou prezentovány ve formě 

závislosti axiální napětí – smykové napětí s korekčními násobky √2/3, respektive √2. Na Obr. 

12a je ukázán počáteční kruhový tvar plochy kluzu i efekt zplošťování a zvětšování plochy kluzu 

se zvětšujícím se axiálním napětím (zátěžná cesta je čárkovaně). Na Obr. 12b je pak zřejmé, že 

je-li ke konstantnímu tahu navíc aplikován krut, dochází k natáčení plochy kluzu. Zachycení 

vývoje tvaru plochy kluzu pomocí matematického modelování je tedy jednou z logických cest 

k dosažení dobré shody modelu cyklické plasticity s experimentálními výsledky i v oblasti 

predikce ratchetingu. 

 

 

Obr. 12 Vývoj plochy kluzu při monotónním tahu a) a neproporcionálním namáhání b) data 
převzata z [14]. 

3.1.6 Neproporcionální namáhání 

Zpevnění materiálu souvisí se změnou napěťového stavu v průběhu zatěžování. Pojmem 

neproporcionální zpevnění (angl. nonproportional hardening) bývá označováno zpevnění 

materiálu v důsledku neproporcionálního namáhání. Na Obr. 13 jsou v Haighově prostoru 

hlavních napětí ukázány základní způsoby namáhání materiálu. Namáhání jako tah-tlak, prostý 

smyk (krut) a ohyb patří do kategorie proporcionálního namáhání, neboť u nich během 
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zatěžování nedochází ke změně směrů hlavních napětí. Do téže kategorie lze zařadit i víceosé 

namáhání, u kterého se mění složky tenzoru napětí proporcionálně.  

Neproporcionální namáhání lze pak definovat jako namáhání, které nesplňuje uvedenou 

podmínku, a je charakterizováno většinou zátěžnou cestou ve formě křivky či lomené čáry (Obr. 

13). 

 

Obr. 13 Zobrazení jednotlivých kategorií namáhání v Highově prostoru hlavních napětí. [4] 

Z Obr. 13 je taktéž patrné, že při neproporcionálním namáhání nejsou v celém průběhu 

zatěžování kolineární směry napětí a přírůstku napětí, čehož se někdy využívá pro zachycení míry 

neproporcionality. Neproporcionální zpevnění je nejčastěji zkoumáno testy při kombinovaném 

namáhání tah-tlak/krut, a to při kruhovém, eliptickém, křížovém, hvězdicovém i dalších tvarech 

zátěžné cesty [15]. Zvláštní případ, kdy se jedná o neproporcionální namáhání a přesto je zátěžná 

cesta ve formě úsečky, je vyobrazen na Obr. 14a. Statické osové zatížení doplněné o cyklickou 

torzi může způsobit akumulaci podélné plastické deformace v osovém směru [16]. V uvedeném 

případě je řízena amplituda krouticího momentu, což vedlo u oceli 1070 ke vzniku nenulové 

střední hodnoty smykové deformace (Obr. 14b). Jiang a Sehitoglu v publikaci [16] prezentovali 

výsledky i pro jiné zátěžné cesty, přičemž zde zmiňují, že míra ratchetingu při neproporcionálním 

namáhání je podobná jako u ekvivalentních případů s proporcionálním namáháním. U materiálů 

s výrazným neproporcionálním zpevněním však může být míra ratchetingu výrazně odlišná než 

u proporcionálního namáhání, typicky nerezové oceli, viz např. [16].  
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Obr. 14 Silově řízená zkouška s konstantním axiálním napětím 300MPa a proměnným 
smykovým napětím s amplitudou 230MPa (ocel 1070). (a) Zátěžná cesta (b) Deformační 

odezva. [16] 

Neproporcionální zpevnění souvisí se změnou napěťového stavu v průběhu zatěžování, 

ale je závislé jak na materiálu, tak na tvaru zátěžné cesty. Například míra neproporcionálního 

zpevnění u FCC slitin souvisí s hodnotou energie vrstvené chyby SFE, viz např. [17]. Při řízeném 

testu s kruhovou zátěžnou cestou bylo zjištěno, že materiálový parametr neproporcionálního 

deformačního zpevnění je vyšší u materiálů s nižší hodnotou energie vrstvené chyby, a naopak 

[17]. 
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3.1.7 Další experimentální poznatky z výzkumu ratchetingu 

S ohledem na technickou praxi je velmi důležitý výzkum ratchetingu provedený při 

víceosém namáhání (multiaxiální ratcheting). Experimentální zkoušky zaměřené na multiaxiální 

ratcheting se provádí v laboratořích při kombinovaném namáhání tah-tlak/krut nebo na dutých 

vzorcích zatěžovaných vnitřním (či vnějším) přetlakem se současným namáháním cyklickým 

tahem-tlakem, ohybem či krutem, případně na planárním biaxiálním stroji. U zkoušek dochází k 

akumulaci té složky plastické deformace, která odpovídá složce napětí s nenulovou střední 

hodnotou.  

U zkoušek dutého vzorku namáhaným cyklickým ohybem se symetrickým cyklem (Obr. 

15a) bylo experimentálně zjištěno, že se průřez vzorku s každým cyklem stává více oválným. 

Tento proces je pak ještě posílen, pokud je aplikován současně vnější přetlak (Obr. 15b). 

Nejčastěji experimentálně zkoušeným případem je tenkostěnná trubka zatížená vnitřním 

(vnějším) přetlakem a cyklickým tahem-tlakem (Obr. 15c, d). Uvedené poznatky mají velký 

význam například v oblasti potrubních systémů, například v jaderném průmyslu a oceánském 

inženýrství. [4] 

 

Obr. 15 Schéma zkoušek pro vznik ratchetingu pro několik kombinací namáhání dutého 
válcového vzorku. [4] 

Zajímavé výsledky experimentů potrubí s konstantním vnitřním přetlakem a cyklickým 

ohybem přináší práce autorů Kulkarni a Desai z roku 2004 [18]. Zkoumán byl případ tříbodového 

a čtyřbodového ohybu. Schéma experimentu je zachyceno na Obr. 16. Ratcheting projevený ve 

formě akumulace obvodové deformace získané tenzometricky v místě A u obou případů je 

patrný z Obr. 17, respektive Obr. 18. 
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Obr. 16 Schéma provádění experimentálních zkoušek pro 4-bodový a 3-bodový ohyb s vnitřním 
přetlakem (převzato z [18]). 

 

Obr. 17 Závislost obvodové deformace na axiální deformaci pro 4-bodovou zkoušku s vnitřním 
přetlakem 18MPa a cyklickým ohybovým namáháním (materiál SA-333 převzato z [18]). 
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Obr. 18 Závislost obvodové deformace na axiální deformaci pro 3-bodovou zkoušku s vnitřním 
přetlakem 18MPa a cyklickým ohybovým namáháním (materiál SA-333 převzato z [18]). 

Pro ukázku průběhu multiaxiálního ratchetingu zkoumaného při tahu-tlaku a torzi byl 

vybrán případ cyklického namáhání tahem-tlakem a míjivým krutem realizovaným na Katedře 

aplikované mechaniky [3]. Na Obr. 19 je vidět uvažovaná zátěžná cesta. Prezentovaná 

akumulace smykové deformace odpovídá představě zdeformování povrchové vrstvy 

železničního kola v důsledku opakovaného působení třecích sil v kontaktu kolo-kolejnice [3]. Z 

Obr. 19 je zřejmé, že dochází k akumulaci smykové složky deformace ve směru působícího 

krouticího momentu, roste tedy také úhel zkroucení vzorku s počtem absolvovaných cyklů (Obr. 

19). 

  

 

Obr. 19 Multiaxiální test při namáhání tahem-tlakem/krutem pro ocel Class C: Závislost 
axiálního napětí na podélné deformaci (nahoře), Závislost smykového napětí na smykové 

deformaci (převzato z [3]). 
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3.1.8 Extrapolace ratchetingu 

Numerická řešení elastoplastických úloh jsou velmi časově náročná a pro jejich urychlení 

navrhl McDowell na základě zkoumání řady experimentů vztahy pro extrapolaci výsledků při 

vzniku ratchetingu [19]. Lze tedy jednodušeji a rychleji jen díky výpočtu několika cyklů získat 

hodnotu zkoumané veličiny 𝑑𝜑 (poměrná deformace nebo posunutí) v následujících cyklech. 

𝑑𝜑

𝑑𝑁
= (

𝑑𝜑

𝑑𝑁
)

0
(

𝑁0

𝑁
)

1+𝑅∗𝜉

 , (3.2) 

kde 𝑑𝜑/𝑑𝑁  je přírůstek hledané veličiny za cyklus v N-tém cyklu, (𝑑𝜑/𝑑𝑁)0 je přírůstek 

hledané veličiny za cyklus v cyklu  𝑁0, 𝜉 je materiálová konstanta a poměr  𝑅∗ je dán takto 

         𝑅∗ =
𝜏𝑚𝑖𝑛

∗

𝜏𝑚𝑎𝑥
∗   , (3.3) 

kde 𝜏∗ je smykové napětí na rovině maximálního rozkmitu smykového napětí v cyklu N0. Nutno 

uvést, že 𝜏𝑚𝑎𝑥
∗  je maximální absolutní hodnota 𝜏∗ v cyklu díky fyzikální irelevantnosti smyslu 

smykových napětí. Hodnota 𝜏𝑚𝑖𝑛
∗  odpovídá minimální hodnotě smykového napětí 𝜏∗. 

Pro nenulovou hodnotu 𝑅∗, lze integrací vztahu (3.2) získat zápis pro akumulaci hledané 

veličiny  

𝜑 =
−𝑁0

𝑅∗𝜉
[(

𝑁0

𝑁
)

𝑅∗𝜉

− 1 ] (
𝑑𝜑

𝑑𝑁
)

0
+ 𝜑0, (3.4) 

kde 𝜑0 je hodnota 𝜑 pro extrapolované veličiny v cyklu N0. McDowell ve své publikaci ověřil 

navrženou extrapolaci u dvou ocelí, viz [19].  

Pro testovaný materiál Class C nastane po určitém počtu cyklů konstantní ratcheting. Je 

vhodné uvažovat extrapolaci jen do počtu cyklů, než dojde ke stabilizaci  

    𝑁𝑇 = 𝑁0 [
(

𝑑𝜑

𝑑𝑁
)

0

(
𝑑𝜑

𝑑𝑁
)

∞

 ]

1

1+𝑅∗𝜉

      (3.5) 

a následně využít lineárního popisu. Ve vztahu (3.5) je (𝑑𝜑/𝑑𝑁)∞ hodnota přírůstku zkoumané 

veličiny za cyklus po stabilizaci, kdy je ratcheting konstantní. 

Ukázka využití extrapolace na nových experimentálních datech materiálu Class C [3] je 

na Obr. 20 s hodnotami 𝝃=0,45 a N0=50. Jedná se o několik případů multiaxiálního testu 

definovaného zátěžnou cestou na Obr. 19. Průměry zkušební části dutého vzorku byly 10mm a 

12,5mm.  
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Obvykle se extrapolace využívá tak, že je z několika experimentů aproximací stanovena 

materiálová konstanta 𝝃, a pak se až aplikuje extrapolace u numerických výpočtů. Uvedeným 

způsobem je možné stanovit míru ratchetingu pomocí MKP pro velké počty cyklů i pro složité 

typy namáhání u rozsáhlých modelů součástí [3]. 

 

Obr. 20 Ukázka závislosti akumulace úhlu zkroucení u multiaxiálního testu při namáhání 
symetrickým tahem-tlakem a míjivým krutem (převzato z [3]). 

Z Obr. 20 je patrný vliv velikosti amplitudy zatížení na ratcheting. U uvedených zkoušek 

měl ratcheting zanedbatelný vliv na životnost vzorků, více viz [3].  

𝑀𝑘 = 103,5 𝑁. 𝑚 

𝑀𝑘 = 88,9 𝑁. 𝑚 

𝑀𝑘 = 81,6 𝑁. 𝑚 

𝑀𝑘 = 73,4 𝑁. 𝑚 
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3.1.9 Aktuální trendy v experimentálním výzkumu ratchetingu 

Nesymetrické silové cyklické zatěžování v sobě skrývá vždy nebezpečí vzniku akumulace 

plastické deformace v podobě cyklického tečení neboli ratchetingu. 

První studie k únavě superponované akumulaci plastické deformace sahají do roku 1970. 

Od doby uveřejnění další rozsáhlejší studie o vlivu ratchetingu na životnost (Kapoor, 1994 [20]) 

uplynulo již přes 20 let. Důležitými závěry zmíněných prací bylo, že existuje kritická hodnota 

plastické deformace srovnatelná s tažností materiálu. Novější experimentální studie provedená 

na materiálu SS316FR (Date & Ishikawa & Otani, & Takahashi, 2008 [21]) například potvrdila, že 

významnější redukce životnosti nastává při menších rozkmitech deformace, a to ve fázi iniciace 

trhliny. Materiál v průběhu zatěžování může dosáhnout buď stabilizovaného stavu, (Hassan, & 

Kyriakides,1992 [22]), (Lim & Kim, & Seong, 2009 [23]), nebo dochází k soustavné stabilizaci 

(Jiang, & Sehitoglu, 1994 [16]). 

Autor disertační práce se podílel na tvorbě příspěvku [24], věnovanému výzkumu 

materiálu ST52 (11523), který vykazuje stabilní deformační odezvu po určitém počtu cyklů. 

Stabilní odezvu lze získat dříve, pokud se aplikuje několik cyklů s vyšší amplitudou deformace 

[25], nebo vyšší hodnota plastické deformace než v dalších cyklech (přetížení v úvodním cyklu), 

viz Obr. 21. 

 

Obr. 21 Ukázka jednoosého ratcheting testu při přetížení v prvním cyklu (převzato z [3]). 
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Oproti uvedenému článku [24] navíc nový příspěvek [25] přináší novou metodiku 

stanovení vlivu středního napětí na cyklické tečení pro materiály se stabilizovanou odezvou 

ratchetingu (ratcheting with steady state), založenou na akcelerovaných testech. Hlavní 

(nosnou) myšlenkou této experimentální metodiky je stabilizace materiálu deformačním 

zatěžováním větší amplitudou deformace a následná aplikace tří bloků s lineárně se zvyšující 

střední hodnotou napětí, případně amplitudou napětí. Popsaný experimentální výzkum 

napěťově - deformačního chování, navazující na článek [24], potvrdil rychlou stabilizaci odezvy 

materiálu ST52 při cyklickém namáhání a ukázal nové možnosti testování ratchetingu s ohledem 

na potřebu zkoumání vlivu středního napětí a amplitudy napětí. Akcelerované testy umožňují 

tento výzkum provést v jistém omezeném rozsahu napětí. Ve třech blocích se postupně navyšuje 

hodnota středního napětí a amplitudy napětí (Obr. 22). V každém bloku zatížení se pro daný 

součinitel nesymetrie cyklu realizuje pouze jeden cyklus s počátkem vždy při stejné hodnotě 

dolního napětí. Zkoumány byly tři případy namáhání: jednoosé zatěžování, proporcionální 

namáhání tahem-tlakem/krutem a neproporcionální namáhání tahem-tlakem/krutem. 

Akcelerovaný test lze provést také pro případ experimentu navrženého McDowellem pro 

kolejnicové oceli. Je zapotřebí upozornit na to, že pro některé materiály může ustálené chování 

vymizet na vysokých hladinách zatížení. Tudíž, navržený test neprohlašují autoři za univerzální. 

Je nutné vždy srovnat ratcheting na jednotlivých hladinách napětí ve druhém a třetím bloku 

zatěžování a pokud se liší, na dané hladině již nelze uvažovat konstantní přírůstek plastické 

deformace (ratcheting rate). Navržené akcelerované testy jsou tedy vhodné pro úzkou skupinu 

materiálů. 

 

Obr. 22 Ukázka jednoosého ratcheting testu v nové experimentální metodice z [25].  
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3.2 Modely cyklické plasticity pro predikci ratchetingu 

Jak bylo zmíněno dříve, nedílnou součástí predikce nejsou jen získaná experimentální 

data, ale také následná správná volba výpočtové metody, která souvisí s vhodnou volbou 

materiálového modelu. Pro výpočty s využitím metody konečných prvků byl zvolen software 

ANSYS dostupný na pracovišti Katedry aplikované mechaniky FS VŠB-TUO. 

V první části této kapitoly bude snahou obsáhnout všechny potřebné informace pro 

úvod do problematiky modelování cyklické plasticity pomocí metody konečných prvků (MKP). 

Následně budou popsána základní kinematická pravidla zpevnění zahrnutá v modelech cyklické 

plasticity. Pro zachycení a popis cyklického tečení budou uvažovány pouze nelineární modely 

cyklické plasticity.  

Další část této kapitoly bude věnována popisu a trendům klasických modelů cyklické 

plasticity, které jsou obsaženy v konečnoprvkových programech (například ANSYS). Dále se bude 

zabývat možnostmi a využití nově vyvinutých modelů na Katedře aplikované mechaniky, která 

má velmi dobré zkušenosti s využitím modelů založených na modelu AbdelKarim-Ohno, který 

byl navržen přímo pro popis ratchetingu u materiálů se stabilizovanou odezvou.  

3.2.1 Základy inkrementální teorie plasticity 

Inkrementální teorie plasticity se váže k úlohám z oblasti elastoplasticity, u nichž lze 

zanedbat vliv rychlosti deformace na napěťově - deformační odezvu materiálu.   

Inkrementální teorie plasticity se zakládá na aditivním zákoně, podmínce plasticity, 

kritériích zatěžování, pravidle plasticity a pravidle zpevnění. Tyto budou stručně shrnuty 

v následujících odstavcích. 

a) Aditivní zákon 

V elastoplasticitě se vychází z poznatků zjištěných u namáhání při jednoosém 

napěťovém stavu. Vznik nevratných deformací je podmíněn v případě jednoosé tahové 

napjatosti překročením tzv. meze kluzu v tahu. Tehdy lze po překročení meze kluzu a následném 

odlehčování pozorovat, že se materiál chová lineárně (Obr. 23) a lze psát aditivní zákon, tedy že 

se celková deformace skládá z elastické a plastické složky 

pe εεε  , (3.6) 

přičemž pro elastickou složku deformace platí Hookeův zákon 

eεEσ  , (3.7) 
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kde E je Youngův modul pružnosti v tahu. V kterémkoliv okamžiku (viz Obr. 23), i nad úrovní 

meze kluzu, při zatěžování i odlehčování, platí přímá úměrnost mezi napětím a elastickou 

složkou deformace. 

 

Obr. 23 Znázornění platnosti aditivního zákona. [2] 

Obdobně lze pro víceosou napjatost vycházet z platnosti obecného Hookeova zákona při 

odlehčování a získat tak tenzor celkové deformace superpozicí elastické a plastické složky. Pro 

elastickou složku deformace platí již obecný Hookeův zákon 

eε:Dσ   , (3.8) 

kde D je tenzor čtvrtého řádu obsahující elastické konstanty a symbol : značí kontrakci nebo-li 

zúžení tenzoru, tzn. s využitím Einsteinova sumačního pravidla je výsledkem tenzorové operace 

v rovnici (3.8) tenzor druhého řádu. 

b) Podmínka plasticity 

Vznik nevratných deformací je podmíněn v případě jednoosé napjatosti překročením 

tzv. meze kluzu v tahu. Při jednoosém namáhání a úvaze ideálně elastoplastického materiálu 

(materiál bez zpevnění [5]) musí funkce plasticity f splňovat tzv. podmínku plasticity  

01  Yf  . (3.9) 

Hodnota normálového napětí tedy v tomto případě nepřesáhne mez kluzu (Obr. 24). 

Materiál teče ve směru působícího tahového zatížení (bez jeho navyšování). Při odlehčování 

podmínka plasticity (3.9) není splněna a nedochází k vývoji plastické složky deformace. 
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Obr. 24 Znázornění platnosti podmínky plasticity u ideálně elastoplastického materiálu. [2] 

V případě víceosého namáhání je situace pochopitelně složitější a pro obecný stav 

napjatosti a ideálně elastoplastický materiál lze podmínku plasticity (3.9) přepsat 

0)()(  Yff σσ  , (3.10) 

kde )(σf  značí funkci plasticity, která závisí na aktuální hodnotě složek tenzoru napětí σ . U 

ideálně elastoplastického materiálu se funkce plasticity nemění. Lze tedy pro houževnaté 

materiály aplikovat například von Misesovu podmínku plasticity, která dle stejnojmenné 

hypotézy pevnosti vychází z potenciální energie napjatosti na změnu tvaru. Von Misesovu funkci 

plasticity lze pak vyjádřit pomocí deviátoru tenzoru napětí s, tedy 

.)( s:sσ
2

3
f  (3.11) 

Zobrazení podmínky plasticity v souřadném systému hlavních napětí se říká plocha 

plasticity. Plochou plasticity u von Misesovy podmínky je válec s osou odpovídající přímce 

321   . U podmínky von Mises, kde vystupuje pouze deviátorová část tenzoru napětí (viz 

vztah (3.11)), se častěji pojmem plocha plasticity označuje již přímo její průmět v deviátorové 

rovině (rovina, kde platí .321 konst  ). Je zřejmé, že pro podmínku von Mises je tímto 

průmětem kružnice (Obr. 25). 

 

Obr. 25 Znázornění plochy plasticity von Mises u ideálně elastoplastického materiálu. [2] 
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Z předchozího textu vyplývá, že u ideálně elastoplastického materiálu může pak dojít k 

napěťovým stavům charakterizovaným bodem, který leží při zobrazení na ploše plasticity nebo 

leží uvnitř (při odlehčování). Podobně tomu je i u materiálu se zpevněním [4]. 

c) Pravidlo zpevnění 

U ideálně elastoplastických materiálů je plocha plasticity neměnná, u materiálů se 

zpevněním se mění obecně rozměry, tvar i poloha plochy plasticity. V konceptu ploch plasticity 

je pak snahou dosáhnout podobného chování u matematických modelů, tedy zajistit 

odpovídající změny plochy plasticity. Jakým způsobem se mění původní plocha plasticity při 

zatěžování, udává tzv. pravidlo zpevnění. V zásadě pak lze rozdělit pravidla zpevnění na 

izotropní, kinematická a kombinovaná. [2] 

U materiálů s odlišnou mezí kluzu ve statické a cyklické deformační křivce již je nutné v 

konceptu ploch plasticity uvažovat superpozici izotropního a kinematického pravidla zpevnění. 

Tehdy se hovoří nejčastěji o kombinovaném zpevnění. Podmínka plasticity je pak formulována 

takto 

0)(),,(  YfYf ασασ , (3.12) 

kde  je kinematický tenzor napětí udávající polohu plochy plasticity a Y je izotropní proměnná 

určující její velikost. V prostoru hlavních napětí při kombinovaném zpevnění již dochází k 

posouvání i změně velikosti plochy plasticity, jak je to zobrazeno v deviátorové rovině pro von 

Misesovu podmínku plasticity na Obr. 26.  

 

Obr. 26 Změna polohy plochy plasticity u kombinovaného pravidla zpevnění převzato z [4]. 

Von Misesovu podmínku plasticity lze u modelu s kombinovaným zpevněním zapsat s 

využitím (3.11) takto 

0)()(
2

3
)(  Yf as:asσ , (3.13) 
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kde a je deviátorová část kinematického tenzoru napětí α. Vhodnou superpozicí kinematického 

a izotropního pravidla lze správně popsat tranzientní efekty objevující se v počátečních cyklech 

namáhání, cyklického změkčování nebo zpevňování materiálu, přídavného zpevnění/změkčení v 

důsledku neproporcionálního namáhání, ratcheting i v dalších efektech cyklické plasticity.  

d) Kritéria zatěžování a podmínka konzistence 

Jednotlivé případy, které mohou nastat na ploše zatěžování (leží-li bod reprezentující 

aktuální stav napjatosti na ploše zatěžování) lze definovat podle ostrosti úhlu, který svírá 

přírůstek napětí σd s jednotkovým normálovým tenzorem vytvořeným k ploše zatěžování 

𝜕𝑓/𝜕𝜎. Pro úplnost je vhodné připomenout, že skalární produkt yx :  je nulový pro případ 

pravého úhlu, záporný při tupém úhlu a kladný je-li úhel ostrý. 

 

Obr. 27 Zobrazení tří možných stavů na ploše zatěžování převzato z [4]. 

Obecně tedy může dojít ke třem stavům: 

1. Zatěžování, kdy je f=0, df=0  a 0: 



σ

σ
d

f
 (přírůstek napětí σd  směřuje vně plochy 

zatěžování). 

2. Neutrální zatěžování, které je definováno stavem f =0, df =0 a 0: 



σ

σ
d

f
. V tomto 

případě bod charakterizující napjatost zůstává na ploše zatěžování. 

3. Odlehčování, kdy platí f =0, df <0 a 0: 



σ

σ
d

f
a dochází ke změně chování z  

elastoplastického na pružné, protože se bod charakterizující aktuální napěťový stav 

dostává dovnitř plochy plasticity (neplatí podmínka plasticity, f <0).  

Prvnímu stavu se také často říká aktivní zatížení, zbývající dva stavy jsou souhrnně 

označovány jako pasivní zatížení. Jak je vidět z výčtu možných stavů, při neutrálním zatěžování 
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a zatěžování v bodě, charakterizující aktuální napjatost, kdy nemůže opustit plochu plasticity, 

musí tedy platit tzv. pravidlo konzistence 

0::: 













 α

α
σ

σ
d

f
dY

Y

f
d

f
df . (3.14) 

 Podmínka plasticity f =0 pak platí jen v případě aktivního a neutrálního zatěžování a 

funkce plasticity může nabývat jen hodnot  0f .  

e) Pravidlo plasticity 

To, jak se budou vyvíjet přírůstky plastické deformace v případě aktivního zatížení, udává 

pravidlo plasticity. Uvažuje-li se případ jednoosého namáhání, kdy kladný přírůstek napětí vyvolá 

kladný přírůstek plastické deformace, musí platit 

0: pεσ dd . (3.15) 

Porovná-li se toto kritérium s podmínkou aktivního zatěžování 

0: 



σ

σ
d

f
, (3.16) 

lze psát pravidlo plasticity (flow rule) ve formě 

σ
εp





f

dd  , (3.17) 

kde d  je skalární součinitel (plastický násobek). Často se také této rovnici říká pravidlo 

normality, neboť z geometrického hlediska přírůstek plastické deformace má směr vnější 

normály k ploše zatěžování, viz předchozí sekce. V případě jednoosého namáhání, pravidlo (3.17) 

říká, že směr přírůstku plastické deformace bude odpovídat smyslu namáhání. Pravidlo (3.17) se 

používá u tvárných materiálů a odpovídá asociované plasticitě, kdy je funkce zatěžování přímo 

plastickým potenciálem. Pravidlo normality spolu s von Misesovou podmínkou plasticity je 

implementováno ve většině komerčních MKP programů umožňujících řešení úloh s 

materiálovou nelinearitou. Skalární součinitel d  v případě jednoosého namáhání odpovídá 

absolutní hodnotě přírůstku axiální plastické deformace 
pxd , obecně pak přímo přírůstku 

akumulované plastické deformace, pro který platí 

pp εε dddp :
3

2
 . (3.18) 
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Akumulovaná plastická deformace p odpovídá při tahovém namáhání přímo aktuální 

hodnotě axiální plastické deformace a velmi často se také používá při definici evolučních rovnic 

v pravidlech zpevnění. 

3.2.2 Bilineární modely zpevnění 

a) Pragerovo Pravidlo 

Jednotlivé teorie v inkrementální plasticitě se pro potřeby modelování napěťově - 

deformačního chování tvárných materiálů za cyklického namáhání nejčastěji liší pouze v řídící 

rovnici pro změnu kinematického tenzoru napětí α a izotropní proměnné Y. Takto získané 

speciální případy zpevnění se obvykle nazývají modely zpevnění. V případě kinematického 

zpevnění lze za nejjednodušší model zpevnění považovat Pragerův model navržený v roce 1952. 

[26]. Změna kinematického tenzoru napětí je v tomto případě lineárně závislá na přírůstku 

plastické deformace 

pεα dCd 
3

2
, (3.19) 

kde C je parametr zpevnění, který je přímo roven plastickému modulu h udávajícímu sklon 

aproximované deformační křivky v souřadnicích σ-εp, tzn. 
p

d
h






 , jak je patrné z Obr. 28. 

 

Obr. 28 Grafické znázornění významu plastického modulu h převzato z [4]. 

Pragerův bilineární kinematický model zpevnění dokáže zachytit Bauschingerův efekt, 

ovšem vede pouze k lineárním napěťově - deformačním vlastnostem v plastické oblasti. Jelikož 

chování tvárných materiálů při cyklickém namáhání je nelineární, hledali vědci v oblasti cyklické 

plasticity možnosti zavedení nelineárního chování v modelech zpevnění. 
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b) Zieglerovo pravidlo 

Další typ evolučního zákona navrhl Ziegler (1959) ve znění 

)( αα  dd , (3.20) 

kde 𝑑𝜇 je nezáporný násobek. Tento evoluční zákon je zobrazen na Obr. 29 vlevo. 

     

Obr. 29 Zobrazení evolučního vztahu pro pravidlo Melan-Pragera / Zobrazení evolučních vztahů 
pro Zieglerovo pravidlo. [2] 

 

Obr. 30 Porovnání různých kinematických evolučních zákonů v obecném prostoru napětí, kde O 
je původní směr. [2] 

Obecně platí, že oba návrhy evolučních zákonů jsou odlišné, ale existují případy, ve 

kterých se kryjí. Například při předpokladu, že se jedná o kombinované zpevnění s podmínkou 

von Mises. Můžeme usoudit, že pro smíšenou formulaci von Misese dosahují evoluční zákony 

jak Melan-Prager, tak i Ziegler stejnou odezvu. 

Zajímavé je to, že Melan-Pragerův evoluční zákon předpokládá, že k pohybu středu 

dojde v kolmém směru k povrchu a na tento předpoklad nejprve upozornil Hodge v roce 1957 
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[27]. Obecná analýza na toto téma byla uvedena Shieldem a Zieglerem v roce 1958 [28] a další 

poznatky byly uvedeny také samotným Zieglerem roku 1959 [29]. 

Pro materiál von Misesova typu predikují oba evoluční zákony stejný výsledek. Nicméně 

u jiných materiálů se predikce liší, ale v současné době se nedaří najít žádný experimentální 

důkaz, jenž by dokazoval, který z evolučních zákonů je přesnější. 

3.2.3 Multilineární kinematický model zpevnění - Besselingův model 

Tento model patří do skupiny vícevrstvých modelů zpevnění (overlay). Besselingův 

model [30] vychází z předpokladu, že chování materiálu je možné popsat rozložením materiálu 

na více částí (podobjemů) příslušnících stejné celkové deformaci, ale majících různou mez kluzu 

(pro úlohu rovinné napjatosti si lze představit, že je materiál rozložen na více vrstev s odlišnou 

tloušťkou a mezí kluzu). Každý podobjem má jednoduchou napěťově - deformační odezvu, ale 

když jsou kombinovány, mohou reprezentovat komplexní chování materiálu. K popisu chování 

jednotlivých vrstev lze použít bilineární kinematický nebo ideálně plastický model (bez 

zpevnění). Tento přístup vede k výrazně lepšímu využití lineárního kinematického pravidla.   

Celkové napětí je pak pro konečný počet podobjemů k dáno vhodně váženým součtem 

napětí odpovídajících jednotlivým podobjemům pro stejnou celkovou deformaci 





k

ï

ii w
1

)(  , přičemž platí 1
1




k

ï

iw  ,  (3.21) 

kde podíl celkového objemu wi (váhový faktor) a mez kluzu pro každý podobjem jsou určeny tak, 

aby chování modelu při jednoosém monotónním namáhání odpovídalo tahové křivce materiálu. 

Pro případ jednoosé napjatosti odpovídá váhový faktor wi poměrné tloušťce vrstvy materiálu ti 

(Obr. 31). 
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Obr. 31 Tahová zkouška u čtyřvrstvého Besselingova kinematického modelu převzato z [4]. 

Uvažuje-li se, že namáhané těleso je složeno ze čtyř vrstev o odlišné poměrné tloušťce 

t1 až t4, a jestliže bude každá vrstva materiálu považována za ideálně plastickou, celkové napětí 

pro deformaci nad hodnotou ε4 bude dle (3.21) dáno výrazem 

 )4(4)3(3)2(2)1(1)4(   ttttE
. (3.22) 

Besseling použil skalární vztahy pro popis chování materiálu, proto se mu nepodařilo 

explicitně popsat plochy plasticity. Stručně popsaný model implementovaný v podobné verzi v 

programu ANSYS predikuje větší přírůstek plastické deformace v cyklu ve srovnání s experimenty 

u biaxiálního ratchetingu a nepopisuje správně ani jednoosý ratcheting [31]. 

 

3.2.4 Klasické nelineární modely zpevnění 

a) Armstrong-Frederickův model 

Důležitou prací, vedoucí k zavedení nelinearity v kinematickém pravidle zpevnění, byla 

výzkumná zpráva Armstronga a Fredericka z roku 1966 [32] 

dpCd=d p αεα 
3

2
. (3.23) 

Pro případ cyklického namáhání je možné stanovit parametry C a  například z cyklické 

deformační křivky. Rovnici popisující cyklickou deformační křivku u Armstrong-Frederickova 

modelu lze získat aplikací rovnice 
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 0
0

ppe
CC

=


















 , (3.24) 

pro tahovou ( 1 ): 

 appe
CC

=


















 minmax , (3.25) 

a tlakovou větev hysterezní smyčky 

 appe
CC

=


















 maxmin . (3.26) 

Po dosazení (3.25) do (3.26) a úpravě dostaneme rovnici platnou pro cyklickou 

deformační křivku 

 
apYa tgh

C
= 


   , (3.27) 

kde 𝛼𝑚𝑎𝑥 je maximální hodnota kinematického napětí související s amplitudou napětí 𝜎𝑎a 𝜎𝑌 

odpovídá cyklické mezi kluzu. Pro čistě kinematický model je 𝜎𝑌 
konstantní hodnota, obvykle se 

lišící od meze kluzu při monotónním zatěžování, více viz [2]. 

Uvažováním nulových počátečních podmínek v (3.25) dostaneme rovnici platnou pro 

statickou deformační křivku 

 pe
C

= Y







 1  . (3.28) 

Následným limitním počtem pro první derivaci C=Ce p

p







0
lim  lze říci, že C udává 

směrnici tečny v počátku a hodnota  










C
=e

C
YY

p

p





1lim   určuje asymptotu křivky. 

Z důvodu stejných limitních vlastností funkcí 𝑡𝑔ℎ(𝑥) a 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑥), včetně jejich 

derivací, je možné při volbě parametrů AF modelu ze statické i cyklické deformační křivky 

aplikovat stejný postup.  

Na zobrazení uvažované plochy zatěžování v prostoru hlavních napětí na Obr. 32 je 

patrné, že v modelu je implicitně zahrnuta druhá (limitní) plocha plasticity. Také je na obrázku 

graficky znázorněn vývoj kinematického napětí a tvorba hysterezní smyčky v případě změny 

směru jednoosého zatížení. Z dosud uvedených závěrů o významu materiálových parametrů 
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Armstrong-Frederickova modelu lze vycházet také při jejich identifikaci, ovšem za předpokladu 

následného použití při monotónním namáhání [2]. 

 

Obr. 32 Vlastnosti Armstrong-Frederickova nelineárního kinematického modelu převzato z [4]. 

Nelineární kinematický model Armstronga a Fredericka umožňuje zachytit správně 

Bauschingerův efekt i tvar hysterezní smyčky v malém rozsahu rozkmitu plastické deformace a 

dokonce i ratcheting pro materiály vykazující stabilní deformační odezvu. Mezi výhody 

Armstrong-Frederickova modelu patří snadná identifikace materiálových parametrů a poměrně 

snadná integrace napětí při implementaci modelu. Jednoduchost modelu má za následek 

nevýhody při možnosti přesnějšího zachycení tvaru hysterezní smyčky pro větší amplitudy 

deformace. 

c) Armstron-Frederickův model s kombinovaným zpevněním  

Při požadavku zachycení cyklického zpevňování/změkčování je možno použít 

kombinovaného modelu zpevnění. Superponováno je nelineární izotropní pravidlo 

)()( pR=pY Y   , (3.29) 

kde R je izotropní proměnná, jejíž změna se při použití nelineárního izotropního pravidla 

zpevnění [5] řídí rovnicí 

dpRRb=dR )( 
 , (3.30) 

kde 
R , b jsou materiálové konstanty. 

Velikost konstanty b, která určuje rychlost stabilizace hysterezní smyčky v případě 

zkoušky s konstantním rozkmitem deformace, lze stanovit například ze vztahu 

 pb
eR=R



 1  , (3.31) 
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který plyne z integrace rovnice (3.30) za předpokladu, že R se mění od nuly do 
R  a p od nuly 

do p. Rovnice (3.31) dává nelineární závislost izotropní proměnné na ekvivalentní plastické 

deformaci dle Obr. 33. Pro kladnou hodnotu 
R  model predikuje cyklické zpevnění, pro 

zápornou pak cyklické změkčení. 

 

Obr. 33 Vlastnosti nelineárního izotropního pravidla zpevnění převzato z [4]. 

d) Armstrong – Frederickův model a ratcheting 

Model Armstronga a Fredericka (AF model) predikuje vždy konstantní ratcheting. Pro 

správný popis ratchetingu musí být dodržena podmínka rovnosti vypočteného a experimentálně 

stanoveného rozdílu deformací ve vrcholech stabilizovaných otevřených hysterezních smyček 

ptruepsol= . (3.32) 

Při požadavku modelování ratchetingu (dle Chaboche & Lemaitre 1990 [5]) pro 

Armstrong-Frederickovo kinematické pravidlo zpevnění (bez izotropního zpevnění), se jeví jako 

nejvhodnější úprava hodnot C a   tak, aby přírůstek plastické deformace odpovídal hodnotě 
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 , (3.33) 

kde p je přírůstek plastické deformace za cyklus měřený ve vrcholech smyček po stabilizaci 

napěťové deformační odezvy viz Obr. 3. Pro svou jednoduchost nalézá AF model využití v 

semianalytických metodách [33]. 
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e) Chabocheův model 

Dalším důležitým pokrokem byl návrh nelineárního kinematického modelu Chaboche, 

který odstranil nevýhody Armstrong-Frederickova modelu vytvořením kinematického tenzoru 

tak, že sestavil kinematický tenzor napětí z M částí 




M

i

i=
1

)(
aa , (3.34) 

přičemž pro každou část uvažoval evoluční rovnici Armstronga a Fredericka 

dpdC=d i

ipi

i )()(
ε aa 

3

2
 , (3.35) 

kde 
iC  a i  jsou materiálové konstanty. Díky analogii s Armstrong-Frederickem platí: 

1. Pro statickou deformační křivku    

)()(

0

1

0ppie
CC

=
i

ií

i

i
M

i

Y






















 . (3.36) 

2. Pro cyklickou deformační křivku 

 api

M

i i

i
Ya

C
= 


 tanh

1




 . (3.37) 

 

 

Obr. 34 Rozdíl mezi hodnotami funkcí pro cyklickou a statickou deformační křivku (převzato z 
[4]). 
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Kvalita popisu cyklické deformační křivky je naprosto dostačující při Chabocheově 

modelu se třemi evolučními pravidly, jak je zřejmé z Obr. 35, kde je uvedena cyklická deformační 

křivka v podobě vrcholů hysterezních smyček. 

 

Obr. 35 Vliv počtu kinematických částí na zachycení cyklické deformační křivky (převzato z [4]). 

Pokud není k dispozici cyklická deformační křivka zkoumaného materiálu, je možno vyjít 

také z široké hysterezní smyčky [31]. Chyba výpočtu se však zvětšuje se zmenšující se amplitudou 

plastické deformace. Vychází se ze vztahu  

)()(
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1

0ppie
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i

ií

i

i
M

i

Y






















  . (3.38) 

Dosadí-li se počáteční podmínky, získáme 

app

i

ii C
=a 


 0

)(

0 , , (3.39) 

kdy pro tahovou větev hysterezní smyčky, získá se: 

 pie
C

=
M

i i

i

Y










 21
1

 . (3.40) 

Také pro hysterezní smyčku lze zobrazit vývoj jednotlivých kinematických částí. Na Obr. 

36 je situace opět pro tři kinematické části M=3, přičemž pro třetí část je 3=0 (Pragerův model), 

proto je závislost lineární. 
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Obr. 36 Využití hysterezní smyčky pro identifikaci parametrů Chabocheova modelu. [2] 

 

f) Chabocheův model a ratcheting 

Bezrozměrný parametr s nejnižší hodnotou obvykle M lze využít pro naladění modelu k 

zachycení ratchetingu. 

Pro řadu materiálů ovšem získaná predikce neodpovídá realitě a při numerickém 

modelování lze konstantního nárůstu deformace dosáhnout právě vhodnou volbou velikosti 

parametru M (Obr. 37). Je vhodné podotknout, že mírná změna parametru M má na tvar 

hysterezní smyčky či cyklické deformační křivky zanedbatelný vliv. Lze využít například vztahy z 

článku autorů Chaboche-Nouailhas z roku 1989 [34]. 

Vyjít lze ze vztahu 

pm

mp

m

C
=










2
, (3.41) 

kde střední napětí a rozkmit napětí lze získat dle Obr. 3 

2

minmax 



=m

 
pdph   . (3.42) 



45 

Vhodnou volbou konstanty M  lze získat velmi dobrý model pro jednoosý ratcheting, 

avšak pro použití u složitějších způsobů namáhání (multiaxiální ratcheting) dává model většinou 

nereálné výsledky [31]. Model se vždy chová jako cyklicky zpevňující materiál. 

 

Obr. 37 Vliv parametru 2 u Chabocheova modelu na deformační odezvu při silovém zatěžovaní. 

 

g) Chabocheův kombinovaný model zpevnění 

Chování materiálu je komplexně popsáno Chabocheovým kombinovaným modelem 

zpevnění, který superponuje vlastnosti nelineárního kinematického a nelineárního izotropního 

modelu zpevnění. Zavedením nenulové složky 𝛾2 do tohoto modelu je pak možno simulovat i 

cyklické tečení materiálu. Tento model zpevnění lze nalézt v software ANSYS a Abaqus. Zde je 

pro ukázku zvolen typ se dvěma kinematickými částmi. 

Pro cyklickou deformační křivku platí 

𝜎𝑎 = 𝑘 +
𝐶1

𝛾1
∙ 𝑡𝑔ℎ(𝛾1 ∙ 휀𝑎𝑝) + 𝐶2 ∙ 휀𝑎𝑝, (3.43) 

kde 휀𝑎𝑝 je amplituda plastické deformace a k je cyklická mez kluzu, pro níž platí 

𝑘 =  𝜎𝑦 + 𝑅∞. (3.44) 

Při stanovení koeficientu 𝑅∞ lze předpokládat, že je hodnota parametru 𝒃 již známa 

(užitím rovnice (3.31)).  
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Pro vypočtení plastické deformace byl využit aditivní a Hookeův zákon 

휀𝑝𝑙 = 휀𝑐 −
𝜎

𝐸
. (3.45) 

Výpočet akumulované plastické deformace a to buď přímo z experimentálních dat, nebo 

vzorcem 

𝑝(𝑁) = 2 ∙ ∆휀𝑝 ∙ 𝑁, (3.46) 

𝑝(𝑁) =  𝑝(𝑁 − 1/2) + ∆휀𝑝, (3.47) 

∆휀𝑝 = 2 ∙ 휀𝑎𝑝, (3.48) 

휀𝑎𝑝 =  휀𝑎𝑐 −
𝜎𝑎

𝐸
. (3.49) 

Kde 𝑝(𝑁)  je akumulovaná plastická deformace v N-tém cyklu, ∆휀𝑝 je rozkmit plastické 

deformace (šířka hysterezní smyčky), 휀𝑎𝑐   je amplituda celkové deformace. 

U uvažovaného Chabocheova kombinovaného modelu zpevnění lze psát vztah pro 

statickou deformační křivku ve tvaru 

𝜎 = 𝜎𝑦 +
𝐶1

𝛾1
∙ (1 − 𝑒−𝛾1∙𝜀𝑝) + 𝐶2 ∙ 휀𝑝 + 𝑅∞(1 − 𝑒−𝑏∙𝜀𝑝) , (3.50) 

pak plyne 

𝑅∞ =
𝜎 − 𝜎𝑦 −

𝐶1
𝛾1

∙ (1 − 𝑒−𝛾1∙𝜀𝑝) − 𝐶2 ∙ 휀𝑝

−𝑒−𝑏∙𝜀𝑝
. 

(3.51) 

Vztah (3.51) lze využít pro stanovení 𝑅∞ přímo uvažováním jediného bodu statické 

deformační křivky. K naladění Chabocheova modelu s ohledem na ratcheting je nutné dopočítat 

koeficient 𝛾2, například s využitím vztahu (3.41). 
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3.2.5 Výskyt klasických modelů cyklické plasticity v MKP software 

Než se přistoupí k popisu nejnovějších modelů zpevnění, je vhodné zmínit, kde se 

s dosud uvedenými klasickými modely zpevnění lze setkat. Dostupné nelineární modely cyklické 

plasticity v nejvíce rozšířených konečnoprvkových software jsou zmíněny v Tab. 1. 

Tab. 1 Modely zpevnění implementované v nejpoužívanějších MKP software. 

Kinematic 
hardening 

Ansys Abaqus MSC.Marc 
MSC. 

Nastran 

Bilinear x (Prager) x  X (Ziegler) X (Ziegler) 

Multilinear x (Besseling) - - - 

Armstrong-
Frederick 

X x x x 

Chaboche x (Mmax=5) x (Mmax=3) - - 

 

 

3.2.6 Pokročilé nelineární modely zpevnění pro predikci ratchetingu 

Klíčovou roli ve fenomenologickém modelování cyklické plasticity hraje dobré 

porozumění jednotlivým efektům napěťově - deformačního chování. Popis jednotlivých faktorů 

ovlivňujících chování materiálu je velmi rozsáhlý. Více o této problematice lze nalézt v knize 

Numerical modelling v kapitole Phenomenological Modelling of Cyclic Plasticity [2]. Jak bylo 

podrobně popsáno v kapitole 3.1, komplexní chování kovových materiálů při cyklickém 

namáhání zahrnuje zejména cyklické zpevňování/změkčování, odchylku od Masingova chování, 

přídavné zpevnění v důsledku neproporcionálního namáhání a ratcheting, nebo-li cyklické 

tečení. 

Zcela zásadní pro modelové zachycení cyklické odezvy materiálu je kinematické pravidlo 

zpevnění. Tři modely zpevnění lze prohlásit za klasické, vzhledem k jejich oblíbenosti a množství 

navržených modifikací. Jsou to model Chaboche [5], Ohno-Wang model [35] a AbdelKarim-Ohno 

model [36]. Tyto modely zpevnění umožňují obecně zachycení ratchetingu a relaxace středního 

napětí. Například jednou z výhod modelu AbdelKarim-Ohno je simultánní popis jednoosého i 

biaxiálního ratchetingu, což bylo například prezentováno v článku [24]. Avšak zachycení vlivu 

neproporcionality namáhání na ratcheting umožnily až modifikace evolučních vztahů, např. 

Jiang and Sehitoglu [37], Chen a Jiao [38], Kang-Gao-Yang [39] a Chen [40].  
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Problém s vlivem neproporcionality namáhání na přídavné zpevňování si vyžádal vývoj 

parametru zachycujícího míru neproporcionality zatěžování pro izotropní pravidlo zpevnění. 

Například Benallal a Marquis [41] použili pro popis míry neproporcionality zatěžování úhel, který 

je definován jako úhel mezi přírůstkem plastické deformace a přírůstkem deviátoru napětí. Na 

základě práce Benellala a Marquise [41] vznikly další „jednoduché“ parametry pro zachycení 

míry neproporcionality zatěžování, například parametr dle Calloche a Marquise [42] vycházející 

z úhlu mezi přírůstkem kinematického tenzoru napětí a okamžitým kinematickým tenzorem 

napětí.  

Také například Hassan a kol. [43] ukázal, že na základě modifikace dle Benallal a Marquis 

[41] začleněné do modifikovaného modelu Chaboche (viz například v [31] je schopen simulovat 

odezvy multiaxiálního ratchetingu poměrně dobře, když se stupeň neproporcionality nemění 

náhle. Výsledky simulace se značně odchylují od experimentálního pozorování, když dochází k 

rychlé změně směru zatěžování, tento nedostatek více vysvětluje Hassan v článku [43]. 

Jelikož vliv neproporcionality vychází z vnitřní dislokační struktury, zavedl Tanaka [15] 

tenzor čtvrtého řádu, jež tento stav materiálu dokáže popsat. Jeho robustní model zahrnuje také 

paměťovou plochu definující nezpevňující region a umožňuje velmi dobrý popis transientního 

chování kovových materiálů.  

S ohledem na potřebu správného popisu ratchetingu za různých napěťových stavů se 

tedy jeví jako klíčové zavedení vhodného izotropního pravidla zpevnění s ohledem na potřebu 

zachycení přídavného zpevnění vlivem neproporcionálního namáhání. Výrazně lepší shody s 

experimentem než v příspěvku ([24]) bylo dosaženo modifikací nelineárního izotropního pravidla 

Calloche a Marquise – MAKOC model [25].  

Na pracovišti autora je dlouhodobě MAKOC model vyvíjen a ověřován. První verze 

modelu MAKOC (označována jako MAKO) byla navržena za účelem lepšího popisu biaxiálního 

ratchetingu s využitím modifikace AbdelKarim-Ohno kinematického pravidla zpevnění, viz [44]. 

Tento model cyklické plasticity byl rozšířen o  nonlineární izotropní pravidlo zpevnění Calloche 

(MAKOC, viz [45]) a následně paměťovou plochou zavedenou v prostoru hlavních napětí 

(MAKOC with memory, viz [25]). Na vlastních experimentech, provedených na vzorcích 

vyrobených z konstrukční oceli ST52 (11523), zaměřených na zjištění cyklických plastických 

vlastností byly zejména studovány efekty cyklického zpevňování, přídavné zpevnění a ratcheting 

při jednoosém i víceosém namáhání. Zkoumaný materiál ST52 (11523) vykazuje ratcheting 

s ustáleným stavem. Podrobněji se výsledkům provedené studie věnuje kapitola 5.2. 
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 Popsané modifikace umožňují správný popis odchylky od Masingova chování, zachycení 

neproporcionálního zpevnění a ratchetingu při jednoosém i multiaxiálním namáhání. Model 

MAKOC byl postupně aplikován v různých modifikacích na experimentální data zahrnující ocel 

ST52 [14], [44], [45], ocel CS1026 [46], ocel S45C [47], kolejnicovou ocel BS11 [48], ocel 

železničního kola R7T [49], [27], chrom-molybdenovou ocel 4130 [50], uhlíkovou ocel SA333 Gr. 

6 [51], hliníkovou slitinu AA2124T851 [8] a nerezovou ocel 316L [52], [53] a [54]. 

Alternativní cestou k modelům s paměťovou plochou je možnost matematického popisu 

distorze plochy plasticity, např. [55], která respektuje fyzikální aspekty cyklické plasticity. 

Podrobný vývoj této i dalších teorií pro cyklickou plasticitu (vícevrstvé modely, dvouploché 

modely,  endochronní teorie…) byl zmapován podrobně v rešerši [46], jejímž spoluautorem je 

také autor disertační práce. 
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4 Cíle disertační práce 

Disertační práce se věnuje nejen výzkumu v oblasti realizace experimentů se vznikem 

ratchetingu, ale i následnému řešení predikce ratchetingu pomocí MKP software. Hlavním cílem 

je příprava a vyhodnocení efektivní metody zaměřené na predikci cyklického tečení neboli 

ratchetingu s využitím pokročilých materiálových modelů implementovaných v MKP software. 

Na základě tohoto hlavního cíle, zhodnocení současného stavu řešené problematiky a s ohledem 

na cílovou aplikaci byly pro výzkum navrženy následující dílčí cíle: 

 Analyzovat současný stav tématu se zaměřením na predikci ratchetingu. 

 Využít dostupná experimentální data pro naladění vybraných modelů plasticity 

implementovaných v komerčních MKP software. 

 Vyhodnotit dostupné modely cyklické plasticity a jejich možnosti predikčních 

schopností u vybraných případů a nalézt vhodné metody jejich kalibrace. 

 Pro evaluaci modelů využít dosavadní získaná experimentální data pro materiál R7T a 

provést nové experimentální zkoušky, jak pro materiál R7T, tak pro materiál ST52 (ocel 

11523). 

 Provést alternativní získání dat (například indentační zkouškou) potřebných k naladění 

vybraných modelů plasticity a provést srovnání predikčních schopností s daty ze 

standardní experimentální zkoušky. 

 Navrhnout možnosti pro zpřesnění predikce ratchetingu s využitím modifikace modelu 

cyklické plasticity. 

 Vytvořit metodiku vhodnou pro predikci ratchetingu. 

 Ověřit využití metody digitální korelace obrazu pro získání více křivek cyklického tečení 

z jediného experimentu.  
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5 Metodika predikce cyklického tečení 

Celá práce je zaměřena komplexně na predikci cyklického tečení. Pro prvotní identifikace 

materiálových konstant bylo využito několik dříve získaných souborů experimentálních dat nejen 

na pracovišti Katedry aplikované mechaniky, ale také na ČVUT v Praze. Jedná se jak o zkoušky se 

zatěžováním s řízenou amplitudou napětí (měkké zatěžování), tak i zatěžování s řízenou 

amplitudou poměrné deformace (tvrdé zatěžování), u kterých bylo provedeno vyhodnocení 

napětí, celkové deformace a také plastické deformace, v některých případech také akumulované 

plastické deformace a další parametry. Cílem první části je ukázat možnosti a omezení v predikci 

ratchetingu pomocí klasických modelů cyklické plasticity, jenž jsou dostupné v komerčních 

konečnoprvkových programech.  Součástí první sekce je také prezentace nové metody pro 

identifikaci materiálových parametrů s využitím cyklické indentační experimentální zkoušky. Pro 

naladění parametrů materiálového modelu byl použit software vyvinutý na Katedře aplikované 

mechaniky založený na opakovaných výpočtech MKP.  

Druhá část disertační práce je zaměřena na výzkum napěťově - deformačního chování 

při zatížení s postupně proměnnou amplitudou. Kdy je předpoklad, že materiál má spíše krátkou 

oblast přechodové části a ke stabilizaci dojde poměrně rychle - cyklické zpevnění. Pro predikci 

zde bude využito modelu AbdelKarim-Ohno, který umožňuje velmi dobrý popis ratchetingu při 

jednoosém zatížení. 

Třetí sekce kapitoly je věnována zcela novému přístupu pro výzkum ratchetingu. Díky 

posledním trendům a novým výsledkům testů provedeným na pracovišti Katedry aplikované 

mechaniky se jeví jako nejlepší možnost realizace akcelerovaných testů s využitím optického 

měření a digitální korelace obrazu přístrojem Mercury RT, který je dostupný na pracovišti. Díky 

tomu lze z jedné experimentální zkoušky získat větší množství dat, což vede ke zkrácení časové 

náročnosti na experimentální zkoušky s různými zátěžnými stavy, které jsou zapotřebí k naladění 

a následné validaci materiálových modelů. 

Každá ze tří částí této kapitoly obsahuje popis provedených experimentálních zkoušek, 

vysvětlení způsobu identifikace materiálových parametrů modelů a nakonec srovnání výsledků 

numerických simulací s experimenty. 
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5.1 Studie pro materiál R7T 

V roce 2009 byla Katedra pružnosti a pevnosti VŠB-TUO (339) zapojena do řešení etapy 

3 grantu MPO s názvem „Zkušební metody a modely predikce životnosti pro zvýšení bezpečnosti 

a spolehlivosti dvojkolí“.  V rámci projektu MPO podetapy 4.1 Modelové řešení podmínek vzniku 

a šíření porušení jízdní plochy věnce kola vlivem kontaktně únavového namáhání ve styku kolo 

–  kolejnice byly simulovány zkoušky realizované při jednoosém i kombinovaném namáhání (tah 

- tlak/kroucení) vzorků materiálu R7T se zaměřením na ověření možností popisu napěťově -

deformačního chování R7T pomocí Chabocheova modelu cyklické plasticity. Všechny výpočty 

byly provedeny dvakrát, a to s kombinovaným modelem zpevnění (kinematické pravidlo 

Armstronga a Fredericka, izotropní pravidlo Voce) respektive s Chabocheovým modelem 

(superpozice dvou kinematických částí – evoluční rovnice Armstronga a Fredericka) s použitím 

programu ANSYS. Simulovány byly vybrané případy únavových zkoušek realizovaných na  ČVUT 

v Praze. 

 

5.1.1 Popis experimentu 

 V souladu s požadavky firmy Bonatrans Group, a.s. byly navrženy a následně provedeny 

experimenty za účelem naladění vhodného modelu cyklické plasticity pro následnou simulaci 

valivého kontaktu s využitím MKP [56]. Jako prvotní testy byly realizovány cyklické zkoušky oceli 

běžné jakosti věnce železničního kola  R7T v tahu - tlaku a tahu/tlaku - kroucení na zkušebním 

stroji MTS 858 MiniBionix na ČVUT v Praze. Pozdější testy byly prováděny v laboratoři Katedry 

aplikované mechaniky na VŠB v Ostravě.  

Pro jednoosé namáhání byly většinou použity plné vzorky Obr. 38a a při kombinovaném 

namáhání potom vzorky duté Obr. 38b. Zkušební vzorky měly průměr zkušební válcové části 5 

mm (tah - tlak) respektive 8 mm vnitřní průměr a 10 mm vnější průměr (tah - tlak/krut). U 

jednoosých zkoušek a zkoušek, u kterých se očekávalo cyklické tečení (ratcheting) v axiálním 

směru, byla měřena poměrná podélná deformace pomocí axiálního extenzometru. Při 

jednoosém namáhání byl zkoumán vliv středního napětí na akumulaci axiální plastické 

deformace. 
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a)  

b)  

Obr. 38 Schéma zkušebních vzorků. 

 

Zkušební vzorky byly zatěžovány silově. Schémata zátěžných cest jsou zřejmá z Obr. 39. 

Celkem byly testovány 4 případy (označ. A až D). Silové veličiny měly plně nebo po částech 

sinusový průběh a to s frekvencí 2 Hz. Pouze v případě B bylo nutné snížit frekvenci na 1 Hz z 

důvodu problémů s řízením zátěžných veličin. Tento případ zátěžné cesty byl navržen již 

McDowellem jako simulace napěťově - deformačních podmínek u valivého kontaktu [57]. V 

realizovaných experimentech byly použity dvě metody měření cyklických poměrných deformací. 

U záznamů ze všech zkoušek byly provedeny výpočty napětí z historie zatížení. U testů 

realizovaných v tahu - tlaku byla vypočtena celková poměrná podélná deformace 휀𝑐  z historie 

prodloužení  zkušební části vzorku měřeného extenzometrem. U řešených multiaxiálních 

zkoušek byla měřena poměrná deformace na povrchu dutého vzorku tenzometrickou růžicí.  Pro 

vybrané výpočty jednoosých zkoušek byla stanovena také historie plastické deformace a 

akumulované plastické deformace p. Na počátku byl stanoven modul pružnosti materiálu 𝐸 =

200000 𝑀𝑃𝑎 a Poissonovo číslo 𝜇 = 0,3. 
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Obr. 39 Schémata zátěžných případů pro R7T [58]. 

 

Pro naladění a predikci ratchetingu budou prezentovány pouze vybrané výsledky 

realizovaných zkoušek. Nejprve byl zkoumán případ zaměřený na výzkum vlivu středního napětí 

na akumulaci axiální plastické deformace při jednoosém namáhání (případ D). Na Obr. 40a je 

uvedena napěťově - deformační závislost z realizované zkoušky s konstantní amplitudou napětí 

500 MPa a středním napětím 40 MPa. V prvních dvaceti cyklech bylo chování zkoumaného 

materiálu R7T takřka elastické, což lze pozorovat v diagramu na Obr. 40b, kde je uvedena 

zjištěná závislost axiální poměrné deformace na počtu cyklů.  

 

Obr. 40 Jednoosý ratcheting oceli R7T: a) Závislost napětí deformace, b) Změna axiální 
deformace s počtem cyklů [58]. 
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Obr. 41 Zobrazení horních větví hysterezních smyček z obr.3a v souřadnicích napětí – axiální 
plastická deformace [58]. 

Dále bylo zjištěno, že se tvar horní větve otevřené hysterezní smyčky příliš nemění (Obr. 

41) a přitom dochází k jejímu rozšiřování (Obr. 40a). Materiál cyklicky změkčuje během prvních 

400 cyklů, což ovlivňuje akumulaci plastické deformace v axiálním směru. Pak je míra ratchetingu 

konstantní (Obr. 40b), podobně jako se již nemění mez elastického chování. Změna meze 

elastického chování ovlivňuje míru ratchetingu v počátečních cyklech a není jeho bezprostřední 

příčinou. Po odeznění cyklického změkčování materiálu je již další ratcheting důsledkem odlišné 

deformační odezvy v tahu a tlaku. 

 

5.1.2 Kalibrace Armstrong-Frederickova modelu  

Armstrong-Frederickův kinematický model v kombinaci s nelineárním izotropním 

pravidlem zpevnění vyžaduje znalost několika parametrů a to 𝑹∞, 𝒃, 𝑪 a 𝜸. Při určování konstant 

je dodržována doporučená metodika z literatury [59] a [60]. Při stanovování konstant byly 

využity experimentální data z deformačně řízené zkoušky s rozkmitem deformace 1%. A také ze 

silově řízené zkoušky s amplitudou napětí 𝜎𝑎 =500 MPa a středním napětím 𝜎𝑚 =40 MPa.  

Uvedená ukázka identifikace parametrů umožňuje zachycení ratchetingu i cyklického 

zpevňování/změkčování materiálu, přičemž uvedený model plasticity lze nalézt v software 

ANSYS, Abaqus i MSc.Nastran/Marc. 

Platnost izotropního pravidla zpevnění Voce, zahrnutého v kombinovaném modelu 

zpevnění Armstronga a Fredericka viz kapitola 3.2.4, byla ověřena např. Chabochem a 

Lemaitrem [60]. 
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Vycházíme ze souboru experimentálních dat s řízenou amplitudou poměrné deformace 

a z rovnice pro cyklické zpevňování/změkčování popisující změnu amplitudy napětí s počtem 

cyklů  

𝜎𝑚𝑎𝑥−𝜎𝑚𝑎𝑥 0

𝜎𝑚𝑎𝑥 𝑆−𝜎𝑚𝑎𝑥 0
= 1 − exp (−2 ∙ 𝑏 ∙ ∆휀𝑝 ∙ 𝑁) , (5.1) 

kterou lze získat úpravou vztahu (3.31). Jako 𝜎𝑚𝑎𝑥 je vždy brána aktuální maximální hodnota 

napětí v cyklu ze souboru experimentálních dat. Nejlepší shody s experimentem bylo dosaženo 

pro 𝑏 = 30 (Obr. 42).  

 

Obr. 42 Ověření vývoje vztahu izotropního zpevnění (osa p je v logaritmickém měřítku). 

Hodnota 𝐶  byla vypočtena pomocí experimentálních dat ze zkoušek nízkocyklové únavy 

při konstantním rozkmitu deformace, které jsou dány dvojicemi hodnot amplituda napětí-

amplituda deformace odpovídajícími vrcholům hysterezních smyček v polovině životnosti tak, 

aby výsledná pseudo statická křivka měla co nejmenší odchylku a byla shodná s hodnotou v 

polovině životnosti. Pro připomenutí cyklická deformační křivka je dána vztahem 

𝜎𝑎 = 𝜎𝑦 +
𝐶

𝛾
∙ 𝑡𝑔ℎ(𝛾 ∙ 휀𝑎𝑝) . (5.2) 

Dále je však nutné zmínit, že cílem kalibrace je naladění modelu pro správný popis 

ratchetingu. Pak tedy musí být dodržena podmínka rovnosti vypočteného a experimentálně 

stanoveného rozdílu deformací ve vrcholech stabilizovaných otevřených hysterezních smyček 

(Obr. 3) 

𝛿휀𝑝 𝑣𝑦𝑝 =  𝛿휀𝑝 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č . (5.3) 
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Je vhodné připomenout, že Armstrong-Frederickův model je schopen zachytit pouze 

konstantní ratcheting a při naladění na reálný materiál se chová téměř bilineárně. Ke stejným 

závěrům došel také Ekh [59]. 

Pro Armstrong-Frederickovo kinematické pravidlo zpevnění (bez izotropního zpevnění) 

je odvozen vztah pro přírůstek ratchetingu za cyklus (3.33), který může být pro naladění na 

ratcheting užitečný. Je zřejmé, že parametry modelu 𝜎𝑦, 𝐶  a 𝛾 ovlivňují jak predikci ratchetingu, 

tak tvar cyklické deformační křivky (hysterezní smyčky). Je tedy nutné volit vhodný kompromis, 

viz [59]. 

Hodnota 𝛾 byla tedy volena zároveň tak, aby bylo dodrženo 𝜎𝑎  a 𝛿휀𝑝𝑙 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č. Výčet všech 

stanovených parametrů modelu je uveden v Tab. 2. Srovnání predikce naladěného Armstrong-

Frederickova modelu s cyklickou deformační křivkou je patrné z Obr. 43. Největší shoda obou 

křivek odpovídá přibližně amplitudě 500MPa. Zároveň tento bod koresponduje s jednoosým 

ratcheting testem na Obr. 40b pro 500-tý cyklus. 

 

Obr. 43 Porovnání cyklické deformační křivky z experimentu a Armstrong-Frederickova modelu. 

Tab. 2 Konstanty pro model Armstrong – Fredericka v kombinaci s nelineárním izotropním 
zpevněním. 

Název konstanty Hodnota 

𝝈𝒚 [MPa] 500  

𝑪 [MPa] 108939  

𝜸 [–] 2,5  

𝑹∞ [MPa] -250  

𝒃 [–] 30  
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5.1.3 Kalibrace Chabocheova modelu 

Pro výpočet konstant Chabocheova modelu plasticity je využita cyklická deformační 

křivka materiálu a silově řízená jednoosá zkouška s nenulovým středním napětím. Chabocheův 

nelineární kinematický model zpevnění umožňuje lépe zachytit tvar hysterezní smyčky resp. 

cyklické deformační křivky. Rovnice byly získány z literatury [61]. Chceme-li optimalizovat 

parametry související s cyklickou deformační křivkou pomocí metody nejmenších čtverců, 

budeme potřebovat počáteční odhad parametrů. 

a) Počáteční odhad parametrů 

Pro ukázku je cyklická deformační křivka pro čistě kinematický Chabocheův model 

zpevnění se dvěma kinematickými částmi dána vztahem 

𝜎𝑎 = 𝜎𝑦 +
𝐶1

𝛾1
∙ 𝑡𝑔ℎ(𝛾1 ∙ 휀𝑝𝑙) + 𝐶2 ∙ 휀𝑝𝑙  . (5.4) 

Bližší popis tohoto vztahu a jeho odvození lze nalézt v předchozí kapitole popisu 

numerických modelů nebo také v práci [4]. Detailnější postup získání počátečního odhadu 

konstant 𝜎𝑦, 𝐶1, 𝐶2 a 𝛾1 je uveden v [53]. 

 

Obr. 44 Počáteční volba parametrů ze statické (cyklické) deformační křivky. [4] 

Z důvodu stejných limitních vlastností funkcí 𝑡𝑔ℎ(𝑥) a 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝑥), včetně jejich 

derivací, je možné při volbě parametrů Chabocheova modelu ze statické i cyklické deformační 

křivky aplikovat stejný postup.  Parametry je vhodné optimalizovat například metodou 

nejmenších čtverců. Podrobněji se lze dočíst v [62]. 
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Aplikují-li se funkce (3.36) a (3.37), respektive (5.4), na reálná materilová data, vychází 

pro k-tou kinematickou část parametr k malý v porovnání s ostatními konstantami i. Závislost 

odpovídající kinematické části k na akumulované plastické deformaci je pak při monotónním 

tahu téměř lineární, což je patrné z Obr. 45, kde je znázorněna situace pro superpozici tří 

kinematických částí M=3. 

 

Obr. 45 Vlastnosti konstant Chabocheova nelineárního kinematického modelu. [2] 

b) Zpřesnění parametrů  

Zpřesnění parametrů  𝜎𝑦, 𝐶1, 𝐶2 a 𝛾1 Chabocheova modelu plasticity byl proveden 

pomocí nelineární metody nejmenších čtverců s využitím programu MathCad. 

Parametry získané po využití funkce genfit (Levenberg-Marquardtova metoda) 

v programu MathCad jsou uvedeny v Tab. 3. Kvalita aproximace s použitím optimalizovaných 

parametrů je zřejmá z Obr. 46. 

Tab. 3 Tabulka zpřesněných konstant pro Chabocheův model. 

Konstanta Hodnota 

𝝈𝒚 [MPa] 180 

𝑪𝟏 [MPa] 264156 

𝜸𝟏 [-] 873 

𝑪𝟐 [MPa] 20973 

 

Podrobněji je kalibrace Chabocheova modelu popsána například v konferenčním 

příspěvku [53] nebo v knize [2]. 
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Obr. 46 Cyklická deformační křivka - experiment (modré body) a simulace (červeně). 

5.1.4 Kalibrace Chabocheova kombinovaného modelu zpevnění 

Chování materiálu je komplexně popsáno Chabocheovým kombinovaným modelem 

zpevnění, který superponuje vlastnosti nelineárního kinematického a nelineárního izotropního 

modelu zpevnění zavedením nenulové složky 𝛾2 do tohoto modelu je pak možno simulovat i 

cyklické tečení materiálu. Tento model zpevnění lze nalézt v software Ansys a Abaqus. 

Tab. 4 Konstanty pro Chabocheův kombinovaný model zpevnění. 

Konstanta Hodnota 

𝝈𝒚 [MPa] 500  

𝑪𝟏 [MPa] 264156 

𝜸𝟏 [-] 873 

𝑪𝟐 [MPa] 20973 

𝜸𝟐 [-] 0,5 

𝑹∞ [MPa] -320  

𝒃 [-] 30 

 

Parametry byly opět stanoveny pomocí programu MathCad s využitím nelineární 

metody nejmenších čtverců. Pro stanovení parametru b byl využit vztah (5.1). 
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5.1.5 Srovnání numerické predikce s experimenty 

V software ANSYS byla provedena simulace nízkocyklové zkoušky s nenulovým středním 

napětím 40MPa a amplitudou napětí 500MPa (měkké zatěžování), tak i zatěžování s řízenou 

amplitudou poměrné deformace (tvrdé zatěžování). Při modelování zkušební části (délka 10mm, 

průměr 5mm) byl použit prvek LINK180, jemuž byl přiřazen plošný průřez 𝑆0 = 𝜋 ∙ (
𝑑

2
)

2
=

19,635 𝑚𝑚. MKP síť tvoří jediný prvek s dvěma uzly. Okrajové podmínky byly zadány na levém 

konci tak, že jsou odebrány všechny stupně volnosti: UX,UY,UZ, na pravém uzlu byly odebrány 

posuvy UY,UZ. Na uzel na pravém konci je aplikována síla F (v axiálním směru prutu) u zkoušky 

měkkého zatěžování a poměrná deformace (v axiálním směru prutu) u tvrdého zatěžování. Pro 

aplikaci okrajové podmínky byla použita harmonická funkce 

𝑋 = 𝑋𝑚 + 𝑋𝐴 ∙ 𝑠𝑖𝑛 (
𝜋

2
∙ 𝑡) . (5.5) 

Jak lze poznat z funkčního předpisu, je perioda T= 4 [jednotka času].  Pro výpočet střední 

hodnoty veličiny 𝑋𝑚 (síly, resp. posuvu) a amplitudy uvažované veličiny 𝑋𝐴 je třeba přepočítat 

hodnoty z požadovaného osového napětí respektive poměrné deformace, podrobnější popis je 

v publikaci [53]. Materiálové vlastnosti byly definovány dle vypočtených hodnot jak pro 

Chabocheův model, tak i pro Armstrong-Frederickův model plasticity. 

a) Výpočet pro měkké zatěžování 

Výsledky predikce ratchetingu u nízkocyklové únavové zkoušky s blokovým zatěžováním 

(500 cyklů pro 𝜎𝑚=40MPa a 𝜎𝑎=500MPa, 100 cyklů pro 𝜎𝑚=70MPa a 𝜎𝑎=500MPa, 100 cyklů pro 

𝜎𝑚=100MPa a 𝜎𝑎=500MPa, 100 cyklů pro 𝜎𝑚=310MPa a 𝜎𝑎=310MPa) jsou pro oba materiálové 

modely zřejmé z  Obr. 47. 

 

Obr. 47 Srovnání výsledku experimentů a simulací jednoosého ratchetingu. 



62 

Z Obr. 47 je patrné dodržení trendu stabilizace deformační odezvy. Lze tedy usoudit, že 

materiálové konstanty výpočtových modelů jsou dostatečně naladěny pro výpočty ratchetingu. 

Chybné zachycení ratchetingu v počátečních cyklech lze při predikci tisíců cyklů považovat za 

přijatelné. Výsledky predikce jsou lépe patrné ze závislostí napětí - deformace uvedených na 

Obr. 49. 

 

 

Obr. 48 Vybrané hysterezní smyčky z experimentálních dat a pro Chabocheův kombinovaný 
model zpevnění. 
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Obr. 49 Vybrané hysterezní smyčky z experimentálních dat a pro Armstrong - Frederickův 
kombinovaný model zpevnění. 

 

b) Výpočet pro tvrdé zatěžování 

Simulace zkoušky s konstantním rozkmitem deformace 1% je prezentována formou 

závislostí napětí - deformace na Obr. 50, kde je patrné zachycení cyklického změkčování 

materiálu R7T v počátečním stadiu. Podobně bylo zachyceno také cyklické změkčování u silově 

řízených testů na Obr. 49, kde je vidět, že v prvních cyklech se oba modely chovají také téměř 

elasticky. 
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Obr. 50 Vybrané hysterezní smyčky. 
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Obr. 51 Srovnání vývoje závislosti napětí na počtu cyklů. 

Na Obr. 51 je patrné ustálení výpočtů s použitými modely již při 20 cyklech, avšak 

hodnota z experimentálních dat je o něco nižší. Toto je způsobeno tím, že jsou zobrazeny data 

pouze po 100-tý cyklus a materiálové konstanty modelů jsou laděny na polovinu životnosti. Z 

Obr. 52 lze pozorovat, že materiál nejprve cyklicky změkčuje a přibližně okolo 100 cyklů dochází 

k pozvolnému zlomu. Následně pak začne materiál cyklicky zpevňovat téměř až do lomu. 

 

Obr. 52 Průběh napětí v závislosti na počtu cyklů u experimentálních dat získaných ze zkoušky 
s tvrdým zatěžováním. 

 

Na Obr. 53 je zřejmá velmi dobrá shoda hysterezních smyček v polovině životnosti 

(hysterezní smyčka z experimentálních dat je brána pro 2916 cyklus). 
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Obr. 53 Srovnání stabilizovaných hysterezních smyček. 

 

c) Simulace multiaxiální zkoušky – případ A 

V roce 2011 byly simulovány případy A a C (Obr. 54), viz výzkumná zpráva [63]. Případ A 

(150 cyklů pro σa = 125MPa a a = 300MPa) náleží do kategorie neproporcionálního namáhání, 

kdežto případ C (100 cyklů pro σa = 225MPa a a = 65MPa) mezi proporcionální namáhání. 

Predikována byla míra ratchetingu v podobě akumulace plastické deformace v axiálním směru. 

Při realizaci zkoušky byla tato deformace měřena extenzometrem. 

 

 

Obr. 54 Srovnání výsledků experimentu a simulací při predikci multiaxiálního ratchetingu – 
případy A a C. [2] 
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Je zřejmé, že oba modely cyklické plasticity dávají podobné výsledky. Co se týče trendu 

křivek popisujících ratcheting. V celkovém hodnocení lze ze srovnání grafů na Obr. 47 a Obr. 54 

usoudit lepší predikční vlastnosti modelu Chaboche se dvěma kinematickými částmi. Nicméně, i 

Armstrong-Frederickův model vykazuje poměrně zajímavé výsledky, což je pozitivní například 

z hlediska aplikace modelu opotřebení, nebo jeho menší časové náročnosti. 

 

d) Simulace multiaxiální zkoušky – případ B 

Pro predikci multiaxiálního ratchetingu u materiálu R7T při neproporcionálním 

namáhání je simulován také případ, který simuluje namáhání bodu na povrchu tělesa zatíženého 

valivým kontaktem (viz zpráva [63] - případ B, amplituda krouticího momentu Mka = 23 𝑁𝑚, 

amplituda síly Fa = 13,9𝑘𝑁).  

 

Obr. 55 Srovnání výsledků experimentu a simulací při predikci multiaxiálního ratchetingu – 
případ B [2]. 

Jak je zřejmé z Obr. 55, predikce Armstrong–Frederickova modelu (MKP-AF) není tak 

dobrá jako u modelu Chaboche (MKP-CHAB). Pro simulaci valivého kontaktu by pak bylo vhodné 

naladit model Armstrong-Fredericka na multiaxiální zkoušku, tzn. uvažovat hodnotu =2 (křivka 

MKP- AF G2=2 na Obr. 55). [64] 
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5.1.6 Možnosti kalibrace s využitím inverzního algoritmu 

K identifikaci materiálových parametrů byl použit inverzní algoritmus, kde samotné 

řešení úlohy bylo realizováno jako tzv. Black box (černá skříňka). Jedná se o opakované řešení 

úlohy s různými materiálovými parametry [65]. K řešení byl vytvořen program „Identifikace 

parametrů“ na platformě .NET 4 v jazyce C# ukázka vzhledu program viz Obr. 56). 

 

Obr. 56 Interface programu „Identifikace parametrů“. 

Na základě rozdílu vypočteného řešení a experimentu se v každém aktuálním kroku 

přepočítávají chyby řešení a hledají se materiálové parametry s nejmenší chybou pomocí 

vyhodnocovacího algoritmu (Algoritmus řešení). Výhodou metody je možnost snadno změnit 

materiálový model, případně testování různých materiálových modelů (programů), které 

nejlépe zachytí chování materiálu se zaměřením na ratcheting. Tento program je přístupný na 

pracovišti Katedry aplikované mechaniky. 

Nevýhodou je velká časová náročnost, kdy je nutné provést stovky, tisíce cyklů výpočtu 

– dle vyhledávacího algoritmu a počtu hledaných parametrů. Podstatný vliv na rychlost řešení 

má zvolený vyhodnocovací algoritmus (Algoritmus řešení). Mezi nejjednodušší algoritmy patří 

náhodný algoritmus. Hodnoty parametrů se volí náhodně okolo výsledku s nejnižší chybou. 

Tento algoritmus vždy konverguje k minimu, ale potřebuje značné množství cyklů. Dále je možné 

pro výpočty využít algoritmy založené na simplexové metodě, genetickém algoritmu, neuronové 

sítě a proložení přímkou pomocí metody nejmenších čtverců. 

a) Kalibrace přímo z ratcheting testu 

K simulaci experimentu byl použit program využívající MKP - Ansys v.12.1 – typ elementu 

LINK180. Chování materiálu je popsáno modelem cyklické plasticity se superpozicí Chabocheova 
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kinematického pravidla (byly uvažovány dvě kinematické části) a nelineárního izotropního 

pravidla dle Voce. Tento materiálový model reprezentovalo 7 materiálových parametrů, lineární 

oblast byla reprezentována modulem pružnosti. Celkem bylo hledáno 8 materiálových 

parametrů (bylo použito Poissonovo číslo =0.3).   

 

Obr. 57 Srovnání vývoje hysterezních smyček Chabocheova kombinovaného modelu zpevnění 
s experimentem. 

Vzorek byl zatěžován obdobně, jako u výpočtu pro měkké zatěžování viz specifikace 

dříve. Pro výpočet a naladění parametrů bylo použito prvních 250 cyklů, viz Obr. 57.  

Tab. 5 Výsledné zpřesněné parametry s využitím inverzního algoritmu. 

Konstanta Hodnota 

[MPa] 192178 

𝝈𝒚 [MPa] 397 

𝑪𝟏 [MPa] 63646 

𝜸𝟏 [-] 9,148 

𝑪𝟐 [MPa] 5138 

𝜸𝟐 [-] 0,104876 

𝑹∞ [MPa] -38,7 

𝒃 [-] 10,24 

 

Při hledání parametrů byla minimalizována chyba v oblasti od 50 – 250 cyklů. Způsob 

zatěžování i základní rozměry modelu odpovídaly zkušebnímu vzorku. Chyba jednotlivého kroku 

řešení reprezentovala rozdíl mezi MKP řešením a experimentálními daty. Na Obr. 57 je patrná 

velmi dobrá shoda získaných vypočtených dat pro oblast 50 - 250 cyklů pro nalezené řešení 

v grafu čas – posunutí zároveň s experimentem. Pro srovnání jsou na Obr. 58 přidány hodnoty 
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pro analytickou identifikaci parametrů. Hysterezní smyčka (závislost síla – posuv) pro poslední 

počítaný 250 zatěžovací cyklus je na Obr. 59. 

 

Obr. 58 Srovnání experimentálních dat s hodnotami vypočítanými s využitím dvou metod 
identifikace materiálových parametrů – Metoda 1 inverzní identifikace, Metoda 2 analytické 

řešení. [53]   

 

Obr. 59 Srovnání stabilizovaných hysterezních smyček experiment a simulace s parametry 
z inverzní identifikace. 

Při těchto simulacích šlo o co nejpřesnější naladění nejdostupnějšího a relativně 

jednoduchého (obsahuje 7 materiálových parametrů) materiálového modelu v software ANSYS, 

tak aby co nejlépe zachytil trend cyklického tečení s ohledem na stabilizovanou hysterezní 

smyčku. 

b) Identifikace parametrů modelu plasticity z indentační zkoušky   

Při zaměření se na predikci deformačního zpevňování materiálu je možnost využít pro 

identifikace materiálových parametrů indentační zkoušky. Tyto zkoušky jsou méně časově 

náročné a nekladou tak veliké nároky na zkušební stroj, jako je to v případě silově nebo 

deformačně řízených nízkocyklových zkoušek. Zkoušky probíhají opakovaným vtiskem 



71 

(indentací) kuličky do povrchu zkoušeného materiálu a zaznamenávány jsou indentační křivky 

jako závislost síly na hloubce vtisku. 

Na pracovišti Katedry aplikované mechaniky bylo realizováno několik sad indentačních 

zkoušek na zkušebním stroji Testometric M500-50CT – 50kN na materiálu R7T. Zkoušky jsou 

zaměřeny na hledání nejvhodnějších parametrů zatížení s ohledem na zachycení cyklického 

tečení. 

K identifikaci materiálových parametrů byl opět použit inverzní algoritmus, kde samotné 

řešení úlohy bylo realizováno jako tzv. Black box (černá skříňka), který realizuje výpočet pomocí 

libovolného programu (Ansys, Patran, MSC Marc atd.), více viz popis v úvodu této sekce. 

Indentační zkouška byla simulována v programu Ansys 12.1. Kulička byla uvažována jako 

absolutně tuhá. Bylo využito axisymetrie úlohy. Testovaný materiál byl popsán pomocí 

Chabocheova modelu a nelineárního izotropního zpevnění. Navíc zde byla přidána tuhost stroje 

100000N/mm. V okolí vnikající kuličky byla síť lokálně zhuštěna. Bylo řešeno prvních 10 cyklů. 

Zatížení kuličky se skládalo ze tří částí – zatížení, odlehčení a prodleva viz Tab. 6 (zatížení bylo 

zjištěno analýzou experimentu). Při řešení bylo předpokládáno silové zatěžování. V kontaktu byl 

uvažován koeficient tření 0.1.  

Tab. 6 Zatěžování při indentačním testu. 

Krok [-] 0 1 2 3 

Síla [N] 0 731 0 0 

Čas [s] 0 2.1 2.1 0.4 

 

 

Obr. 60 Model řešené úlohy s ukázkou sítě. 
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Celý výpočet byl uložen do spustitelného makra, jehož vstupem byly materiálové 

parametry a výstupem závislost čas – posunutí kuličky (ekvivalentní hloubce vpichu). Parametry 

řešení jsou v následující tabulce. Následující obrázky ukazují prvních 10 kroků experimentu a 

vybraných řešení. 

Tab. 7 Parametry řešení. 

 Y [MPa] C [MPa] [-] 𝑹∞ [MPa] 𝒃 [-] Chyba [%] 

Vstupní parametry 200 100000 5 250 10 575 

Výstupní parametry 69 20090 8.7 205 9 5.38 

 

 

 

Obr. 61 Graf prvních 10 cyklů experimentu (síla [N] – posuv [mm]). 

 

 

Obr. 62 Graf prvních 10 cyklů výpočtu se vstupními parametry (síla [N] – posuv [mm]). 
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Obr. 63 Graf prvních 10 cyklů výpočtu s výslednými parametry (síla [N] – posuv [mm]). 

Zde se opět potvrdila vhodnost využití inverzního algoritmu pro identifikaci 

materiálových parametrů. 
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5.1.7 Dílčí závěr 

Výsledky výpočtů ukazují, že použitý kombinovaný model zpevnění umožňuje zachytit 

cyklické změkčování v počátečních cyklech zatěžování a poměrně dobře zachytí trend akumulace 

plastické deformace (ratcheting) při jednoosém i víceosém namáhání. Materiál R7T vykazoval u 

silově řízených zkoušek po odeznění cyklického změkčování postupné zmenšování míry 

ratchetingu, což lze popsat správně pouze implementací robustnějšího modelu cyklické plasticity 

do konečnoprvkového programu, například modifikace modelu AbdelKarim-Ohno [36], nebo 

využít přístupu popisu materiálu s využitím paměťových ploch plasticity. Nicméně, s ohledem na 

požadavky firmy Bonatrans Group, a.s. simulace tisíců až milionů cyklů je vhodné využít řešení 

plné integrovatelnosti Armstrong-Frederickova modelu v případě proporcionálního namáhání. 

Také se později v řešeném projektu ukázalo další využití Armstrong-Frederickova modelu i pro 

simulaci opotřebení u valivého kontaktu (model Mazzu [66]), přičemž je možno použít 

optimalizované parametry tohoto kombinovaného modelu zpevnění. Více viz literatura [33].  

Byla prezentována možnost identifikace materiálových parametrů pomocí inverzního 

algoritmu. Pro identifikaci byly využity dva možné přístupy získání materiálových parametrů pro 

predikci ratchetingu, a to jednak přímo ze záznamu experimentální zkoušky jednoosého 

namáhání s nenulovým středním napětím (případ D na Obr. 39 a záznam na Obr. 40a), a 

z indentační zkoušky.  

První varianta je standardní záznam jednoosého namáhání s nenulovým středním 

napětím, která je časově náročná (výroba vzorku, realizace experimentu). Druhá možnost 

provedení indentační zkoušky se jeví jako rychlejší varianta pro možnou identifikaci 

materiálových parametrů pro predikci ratchetingu. Tento přístup je také vhodný vždy, když není 

možno vyrobit vzorek ze zkoumaného materiálu v požadovaných rozměrech.  

V rámci výzkumu bylo provedeno několik sad experimentálních měření s tím, aby se 

našly co nejvhodnější parametry zatěžování s ohledem na zachycení cyklického tečení, a tím pak 

využití těchto nastavení testů pro rychlejší a méně nákladnější identifikaci materiálových 

parametrů. 
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5.2 Studie pro materiál ST52 (11523) 

V této sekci budou ukázány nové výsledky experimentů zaměřených na zjištění 

cyklických plastických vlastností oceli ST52 (11523). Zejména budou studovány efekty cyklického 

zpevňování, přídavné zpevnění v důsledku neproporcionálního zpevnění a ratchetingu při 

jednoosém i multiaxiálním namáhání. Zkoumaný materiál vykazuje ratcheting s ustáleným 

stavem.  Pro správný popis tohoto napěťově – deformačního chování bylo použito AbdelKarim-

Ohno kinematické pravidlo zpevnění [36]. Další výsadou zkoušeného materiálu ST52 (11523) je 

vyšší míra ratchetingu při neproporcionálním namáhání v porovnání s tahem - tlakem. 

AbdelKarim-Ohno model byl modifikován, aby umožnil predikci tohoto chování, a to s využitím 

neproporcionálního parametru Marquise [25]. 

5.2.1 Popis experimentů 

Experimentální testy byly provedeny na zkušebním zařízení INOVA 100kN/1000Nm, 

který je umístěný v laboratoři Katedry aplikované mechaniky, Fakulty strojní na VŠB-TU Ostrava. 

Zkušební zařízení umožňuje zatížit zkušební vzorek osovou silou a krouticím momentem a to buď 

samostatně, nebo ve vzájemné kombinaci. Pro měření osové a smykové deformace byl použit 

kombinovaný extenzometr EPSILON 3550 s měřenou délkou 25 mm, viz fotografie stroje na Obr. 

64.  Tvar zkušební vzorku, který byl použit při experimentální činnosti, byl válcový s vnějším 

průměrem 12,5 mm a vnitřním průměrem 10 mm, blíže viz Obr. 66. Všechny experimenty byly 

provedeny za pokojové teploty.  

  

Obr. 64 Ukázka renovovaného stroje INOVA s kombinovaným extenzometrem EPSILON 3550. 

 

Obr. 65 Schémata zátěžných případů pro ST52 (11523). 
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Obr. 66 Schéma zkušebního vzorku. 

Bylo provedeno celkem 5 experimentů, které jsou značeny A až E. Experimenty A a B 

byly deformačně řízeny (řízená celková deformace zkušebního vzorku). Zátěžné cesty výše 

zmíněných experimentů jsou zobrazeny na Obr. 65. Experimenty C, D a E byly provedeny pro 

případ silového zatěžování. Navíc byl proveden jeden jednoosý experiment s označením F, při 

kterém byla zkoumána závislost ratchetingu na frekvenci zatěžování (zátěžná cesta byla stejná 

jako u případu C). Níže budou jednotlivé testy stručně popsány z hlediska zátěžných podmínek. 

Na Obr. 67a je znázorněna statická deformační křivka, cyklická deformační křivka získaná 

z jednoosé deformačně řízené experimentální zkoušky (test A) a cyklická deformační křivka 

vytvořená z údajů získaných z multiaxiální experimentální zkoušky (test B). Na tomto záznamu je 

patrné cyklické zpevnění materiálu ST52 (11523). 

 

Obr. 67 a) Záznam experimentální zkoušky A a B, b) Akumulace plastické deformace pro 
zátěžný stav F s lineárním přírůstkem frekvence zatěžování. 
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Test A byl navržen jako jednoosý tah/tlak. Experiment byl proveden s deformačním 

řízením, kde byla řízena celková deformace vzorku. Průběh zatěžování měl charakter pilovitého 

cyklu s celkem pěti úrovněmi amplitudy (pět zatěžujících bloků). Střední hodnota deformace byla 

pro všechny amplitudové hodnoty rovna nule, amplitudy deformace v jednotlivých zatěžovacích 

blocích jsou: 0,5%; 0,75%; 1%; 0,75%; 0,5%. Každý blok se skládá z 25 cyklů. Zátěžná cesta je 

znázorněna na Obr. 65 Případ A. Rychlost deformace byla 0,006𝑠−1. 

Test B byl navržen jako multiaxiální (kombinace tah/tlak a krut). Experiment byl 

proveden jako deformačně řízený, kde byla řízena axiální i smyková deformace. Během 

zatěžování byla měněna amplituda jak osové, tak smykové složky a to celkem v pěti za sebou 

následujících blocích (25 cyklů pro každý blok). Střední hodnoty byly v obou případech rovny 

nule. Amplitudy axiální a ekvivalentní smykové deformace v jednotlivých zatěžovacích blocích 

jsou stejné jako u testu A. Zátěžná cesta je znázorněna na Obr. 65 Případ B, jedná se o kruhovou 

zátěžnou cestu s fázovým posuvem kosinového signálu 90 stupňů. Rychlost deformace byla 

stejná jako v případě A. 

Test C byl navržen jako jednoosý tah/tlak. Experiment byl proveden jako silově řízený ve 

třech zátěžných stavech (tři bloky). Vzorek byl nejprve zatížen na úroveň 3% deformace v režimu 

deformačního řízení (blok 1). Důvodem bylo odstranění cyklického zpevnění. Po tomto 

předtížení byl vzorek teprve zatěžován cyklicky ve dvou blocích. Hodnota středního napětí byla 

udržována jako konstantní na hodnotě 50MPa, zatímco velikost amplitudy byla měněna z 

350MPa na 400MPa. Odpovídající zátěžná cesta je na Obr. 65 Případ C. Frekvence zatěžování 

byla 0.1 Hz. 

Test D byl navržen jako multiaxiální (kombinace tah/tlak a krut). Experiment byl 

proveden jako silově řízený, kde byla řízena osová síla i krouticí moment harmonicky s fázovým 

posuvem 90 stupňů. Výsledná zátěžná cesta má kruhový tvar viz Obr. 65 Případ D. Experiment 

byl proveden v rámci jednoho zátěžného bloku s následujícími parametry: 𝑎 =

350𝑀𝑃𝑎;  𝑚 = 50𝑀𝑃𝑎; 𝑎 = 202𝑀𝑃𝑎. Frekvence zatěžování byla 0.1 Hz. 

Test E byl opět navržen jako multiaxiální (kombinace tah/tlak a krut). Experiment byl 

proveden jako silově řízený, byla řízena osová síla a krouticí moment ve formě trojúhelníkového 

zatěžování. Výsledná zátěžná cesta byla čtvercového charakteru, viz Obr. 65 Případ E. Frekvence 

zatěžování byla 0.1 Hz v prvním bloku, zatímco ve druhém bloku 0.087 Hz, pro dosažení stejné 

rychlosti zatěžování v obou blocích. 

 Test F byl navržen jako jednoosý tah/tlak (zátěžná cesta byla stejná jako u případu C). 

Experiment byl proveden jako silově řízený. Střední hodnota napětí byla udržována na hodnotě 
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68 𝑀𝑃𝑎 a amplituda síly byla na 362 𝑀𝑃𝑎. Vlastní experiment probíhal tak, že ze začátku byl 

vzorek zatížen po dobu 20 zátěžných cyklů při konstantní hodnotě frekvence 0,1 Hz (z důvodu 

stabilizace odezvy materiálu) a po těchto cyklech byla měněna frekvence zatěžování lineárně v 

rozsahu 0,1 Hz až 1 Hz v rámci 200 zátěžných cyklů. Průběh zatěžovací funkce byl harmonický. 

Závislost axiální deformace ve vrcholech cyklu na počtu cyklů je patrná z Obr. 67b. Lze 

konstatovat, že nárůst je lineární a vliv frekvence ve zkoumaném rozsahu je zcela zanedbatelný. 

 

5.2.2 Použitý model cyklické plasticity 

Zkoumaný materiál vykazuje malou citlivost na rychlost deformace, proto byla pro popis 

napěťově - deformačního chování zvolena inkrementální teorie plasticity. 

Navržený model vychází z Chabocheovy superpozice více nelineárních kinematických 

pravidel zpevnění  


5

1=i

i= αα . (5.6) 

Přičemž evoluční pravidlo pro kinematický tenzor napětí je dle AbdelKarim a Ohno 
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kde  ifH  je Heavisideův skok a symbol x  značí Macaulayho závorky ( xx=x  ), Ci, i jsou 

materiálové parametry a p je akumulovaná ekvivalentní plastická deformace. Cyklické 

zpevňování je zavedeno v kinematickém pravidle zpevnění Marquisovým vztahem 

p
e+=p

ω


  )1()( , (5.10) 

kde  ω,  jsou materiálové parametry. Parametr iμ ovlivňuje ratcheting, případně relaxaci 

středního napětí. Pro 1iμ  je získáno pravidlo Chaboche, které vede k maximální míře 

ratchetingu a naopak pro 0iμ  je získán model Ohno-Wang I, který vykazuje plastické 

přizpůsobení při jednoosém namáhání I v případě nenulového středního napětí (uzavřená 

hysterezní smyčka). Nově je zaveden v modelu vliv neproporcionality namáhání relací 
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)1( A

i =μ  . (5.11) 

A to s využitím Marquisova parametru 
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Tentýž parametr je také použit pro zachycení přídavného zpevnění v důsledku 

neproporcionálního namáhání v izotropním pravidle zpevnění 
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kde bg,f,d,  jsou materiálové parametry. Z důvodu potřeby zachycení Masingova chování je 

aplikována také paměťová plocha v prostoru hlavních napětí dle autorů Jiang and Sehitoglu [37]. 

Paměťová plocha je reprezentována skalární funkcí 

    ,0:
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kde RM je rádius paměťové plochy, jehož evoluce je  

dp
R

:
cd

:
FHdR

M

MM

αα
α

αα

α
 1:)( , (5.15) 

kde cM je parametr ovlivňující kontrakci paměťové plochy.  Parametr RM je následně použit k 

definici limitních hodnot cyklického zpevňování v případě proporcionálního namáhání 

kMk cRaQ 0 , (5.16) 

a neproporcionálního namáhání 

900 QQQ 
, (5.17) 

kde Q90 je maximální hodnota pro případ 90 stupňového fázového posuvu axiálního a torzního 

zatěžování a ak a ck jsou materiálové parametry. 

5.2.3 Kalibrace modelu 

Základní parametry modeluY, Ci, i  byly stanoveny z široké hysterezní smyčky dle 

Ohno-Wang [35]. Vybrané body, sloužící k identifikaci parametrů jsou včetně cyklické 

deformační křivky odpovídající modelu Chaboche a Ohno-Wang I uvedeny na Obr. 68a. Následně 

byl stanoven parametr 
  jako poměr mezi hodnotami statické a cyklické deformační křivky. 

Výsledek predikce je patrný z Obr. 68b.  
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Obr. 68 a) kalibrační body znázorněné na jednoosé saturované hysterezní smyčce, b) predikce 
statické deformační křivky. 

Další Marquisův parametry 𝜔𝜑 a 𝑓 byly určeny z evoluce amplitudy napětí zjištěné při 

jednoosém deformačně řízeném testu. S ohledem na podobný význam 𝜔𝜑  a b bylo uvažováno 

𝑏 = 𝜔𝜑 Ze sekvenčního jednoosého testu byly stanoveny parametry 𝑎𝑘 a 𝑐𝑘, a to takovým 

způsobem, aby bylo dosaženo dobré shody saturovaných hodnot amplitudy napětí ve všech 

hladinách zatížení. Následně byly identifikovány podle parametrů Marquise 𝑑, 𝑄90, 𝑔 pomocí dat 

z blokového deformačně řízeného testu realizovaného při tahu a krutu s 90 stupňovým fázovým 

posuvem. Zbývající parametr 𝜂 ovlivňující ratcheting byl stanoven z jednoosého ratcheting testu. 

Všechny hodnoty modelu plasticity jsou uvedeny v Tab. 8. 

Tab. 8 Materiálové parametry pro cyklický model plasticity. 

Materiálové parametry 

MPa=σY 180 ;  E=180000MPa ; 3.0μ ;  ;278,20,2068,652,721151 =γ 

MPaC 4464,6081,22312,81273,26292051  ; 

75.0 ; 100401100 =f;=b=ω;=d  ; 114090 =gMPa;=Q ; 4.0i  pro všechna i ; ak=0.2MPa; ck=-20MPa; cM=200 
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5.2.4 Srovnání numerické predikce s experimenty 

Model plasticity je implementován do programu ANSYS15.0. Každý experiment byl 

simulován s kompletní historií zatěžování dle skutečně realizovaného zatížení. Výsledky 

experimentu a simulace testu A jsou uvedeny na Obr. 69. Je patrná dobrá shoda tvaru 

hysterezních smyček i zachycení cyklického zpevňování materiálu v prvních třech blocích. 

 

 

Obr. 69 Experimentální a vypočtené hysterezní smyčky napětí-deformace pro test A: a) 
experiment, b) simulace. 

Výsledky simulace testu s 90 stupňovým fázovým posuvem (test B) jsou prezentovány 

ve formě závislosti amplitudy ekvivalentního napětí (získáme pomocí √3𝜏𝑎) na čase na Obr. 70. 

Je zřejmé korektní zachycení amplitudy napětí v jednotlivých blocích i stabilizace napěťové 

odezvy v prvním bloku. 

Výsledky srovnání predikce s experimentálně zjištěnou napěťově - deformační odezvou 

materiálu v případě jednoosého ratcheting testu (test C) jsou uvedeny na Obr. 71. 

 

Obr. 70 Experimentální a vypočtené hysterezní smyčky napětí-deformace pro test B: a) 
experiment, b) simulace. 
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Obr. 71 Experimentální a vypočtené hysterezní smyčky napětí-deformace pro test C: a) 
experiment, b) simulace. 

Jako poslední byly simulovány multiaxiální ratcheting testy D a E. Výsledky srovnání 

predikce akumulace axiální a smykové deformace jsou uvedeny na Obr. 72 a Obr. 73 vykreslené 

v axiální a smykové deformaci, kde je patrná akumulace v obou směrech. 

 

Obr. 72 Experimentální a vypočtené data pro ratcheting test D: a) experiment, b) simulace. 

 

 

Obr. 73 Experimentální a vypočtené data pro ratcheting test E: a) experiment, b) simulace. 
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5.2.5 Dílčí závěr 

 

Prezentované experimenty byly zaměřeny zejména na výzkum chování napěťově -

deformačního chování při zatížení s postupně proměnnou amplitudou. Experimenty deformačně 

řízené ukázaly, že materiál má spíše krátkou oblast přechodové části a ke stabilizaci dojde 

poměrně rychle > cyklické zpevnění. Toto zjištění bylo také potvrzeno rychlou stabilizací 

deformační odezvy při cyklickém zatížení s nenulovou střední hodnotou namáhání. AbdelKarim-

Ohno model umožnil velmi dobrý popis ratchetingu při jednoosém zatížení. Zkoumaná ocel však 

vykazuje výrazně vyšší ratcheting při neproporcionálním zatížení (test D a E). Na základě této 

skutečnosti byl model AbdelKarim-Ohno modifikován tak, že se model změní na model 

Chaboche ( 1iμ  pro všechna i) v případě 90 stupňového fázového posuvu při zatížení axiálním 

a smykovým napětím.  Tato modifikace, vztah (5.11), slouží pro to, aby bylo dosaženo 

maximálního ratchetingu pro model plasticity AbdelKarim-Ohno.  

Navrhovaná modifikace je založena na použití Marquisova neproporcionálního 

parametru, který se obvykle používá pro zachycení přídavného zpevnění při neproporcionálním 

namáhání s izotropním pravidlem zpevnění. Simulace metodou konečných prvků (MKP) s 

využitím vyvinutého modelu cyklické plasticity ukazují velmi dobrou shodu s experimenty. Pouze 

ve druhém bloku testu E se předpokládalo, že míra ratchetingu bude vyšší u predikce než u 

experimentu. 
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5.3 Návrh nové metodiky pro validaci modelů cyklické plasticity 

Přesné modelování cyklické plasticity založené na fenomenologickém přístupu vyžaduje 

řadu experimentálních výsledků. Rozsáhlé testování nízkocyklové únavy u kovových materiálů 

přináší zvýšený důraz na znalosti o cyklické plasticitě a nutnost individuálního přístupu [2]. Bylo 

zjištěno, že kovy vykazují přechodový stav, než dojde k ustálení v odezvě napětí - deformace a 

jsou různé pro různé napjatostní stavy i režimy řízení zkoušky, např. při cyklickém 

zpevnění/změkčení, nebo například pro cyklické tečení (ratcheting) a pro relaxaci středního 

napětí [6]. Dodatečné zpevnění materiálu v důsledku neproporcionálního zatížení je také 

komplikujícím faktorem. Není překvapením, že výzkumníci se snaží najít nové zkušební postupy, 

aby získali více informací pro kalibraci modelů cyklické plasticity z co nejkratší experimentální 

zkoušky, aby urychlili celý proces [25]. V nynější době je vhodné geometrii vzorku navrhovat za 

podpory analýzy metodou konečných prvků [67] a [68]. 

Modely cyklické plasticity dostupné v komerčním software nejsou obvykle dostatečně 

přesné pro predikci při neproporcionálním namáhání [24]. Na druhé straně jsou případy 

proporcionálního namáhání, kdy je využití Neuberovy metody, která je založená na elastickém 

řešení, efektivnější a umožňuje pravděpodobnostní přístup [69]. 

V této sekci navrhovaný přístup k vyhodnocení únavových testů je založen na aplikaci 

metody digitální korelace obrazu a přináší mnoho nových možností v mechanickém testování 

materiálů. Všechny zde popsané případy se budou zabývat ratchetingem při proporcionálním 

namáhání, avšak navržená metodika může být použita i pro různé případy neproporcionálního 

namáhání. Tento přístup přináší nové efektivnější možnosti, jak je možné studovat napěťově - 

deformační chování materiálů v průběhu zatěžování. 
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5.3.1 Popis metody digitální korelace obrazu – DIC 

Bezkontaktní optické metody měření jsou velmi dobrým pomocníkem nejen pro 

aplikace, kde je nutno měřit velmi horké, nebo nedostupné povrchy. Velkým přínosem jsou pro 

měření tenkých součástí, u kterých případné připojení měřícího zařízení znamená ovlivnění 

chování měřené součásti. Velkou výhodou optických měření je možnost jak snímání rovinných 

ploch, tak i složitých 3D ploch tvarových součástí. Při měření 3D ploch se využívá rekonstrukce 

prostorové informace složením snímaného obrazu z více kamer. Nejčastěji se používají systémy 

se dvěma kamerami, kdy jsou pořízeny dva obrazy jednoho objektu obsahující stochasticky 

skvrnitý povrchový vzor. Následně se tyto obrazy spolu porovnají, aby se určily změny polohy, 

které nastaly při přechodu prvního obrazu k druhému v průběhu deformace. 

  

Obr. 74 Zařízení pro digitální korelaci dostupné na Katedře aplikované mechaniky na VŠB-TU 
Ostrava. 

  

Obr. 75 Ukázka software Mercury RT – aplikace optického extenzometru s ukázkou 
vyhodnocení. [70] 
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Obr. 76 Princip metody digitální korelace (převzato z [71]). 

Přesnost měřící metody je výrobcem definována jako 0,01 velikosti pixelu. Co to v praxi 

znamená lze uvést pro vzorek o rozměrech 1x1m, který je snímán kamerou s CCD čipem o 

rozlišení 1MPx. Jednomu pixelu pak odpovídá jeden mm na vzorku. Vezmeme-li v úvahu ideální 

přesnost, pak jsme schopni v daném případě za ideálních podmínek měřit s přesností na 

0,01mm. [71] 

Tvorba skvrnitého povrchového vzoru je jednou z klíčových vlastností pro následné 

vyhodnocování s pomocí digitální korelace obrazu. Dle uvedených požadavků je nejvýhodnější 

vzor uspořádán náhodně a složen z bílé a černé barvy. Software vyhodnocuje pouze kontrastní 

oblasti, tudíž splní stejnou funkci černé skvrny na bílém povrchu jako bílé skvrny na černém 

povrchu. Kromě výše uvedených požadavků by neměly být skvrny, ani příliš malé, ani příliš velké. 

V programu je sledovaná část rozložena na menší podmnožiny (fasety), na těch je pak 

vyhodnocována jejich deformace. Je-li skvrna příliš velká nebo malá může se pak stát, že na 

vyhodnocované fasetě je pouze černá nebo pouze bílá Obr. 77 vlevo. To neumožňuje dobré 

vyhodnocení. Tento problém lze kompenzovat tím, že zvětšíme velikost vyhodnocované fasety 

Obr. 77 vpravo, avšak za cenu zmenšení prostorového rozlišení. 
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Obr. 77 Ukázky skvrnitého povrchového vzoru a detekce nesprávné nastavení detekované 
oblasti (vlevo), zvětšena detekční oblast (vpravo). 

Naopak pokud jsou skvrny příliš malé, může být rozlišení kamery pro snímky 

nedostačující, navíc malé skvrny jsou velmi citlivé na rozostření.  

5.3.2 Popis experimentu s využitím DIC 

Digitální optická korelace (DICM) je použitelná pro snímání deformační odezvy 3D ploch, 

jak uvedl například ve své práci Trebuňa [72]. Díky DICM je možné měřit deformační historii pro 

několik bodů na větší ploše. Díky tomu může být využití DICM pro únavové zkoušky velmi 

přínosné a z jedné zkoušky, tak můžeme získat co nejvíce možných dat [45]. Při využití DICM u 

experimentálních testů byl vždy použit i standardní extenzometr pro kontrolu, či případnou 

korekci dat. 

Všechny testy byly provedeny na zkušebním stroji LabControl 100kN / 1000Nm na VŠB-

TU Ostrava viz Obr. 64. Budou zde prezentovány dvě ukázky využití tohoto akcelerovaného 

testu. U prvního testu se jedná o jednoosou zkoušku, kdežto u druhé zkoušky se jedná o cyklický 

krut. Obě zkoušky měly vždy nenulovou střední hodnotou zatížení, jedná se tedy o 

experimentální zkoušky se zaměřením na ratcheting.  Měření digitální korelace obrazu (DIC) byla 

prováděna pomocí systému Mercury RT® (2x2,3Mpx@40Hz), poskytnutého firmou Sobriety 

s.r.o. společnost viz Obr. 74 a Obr. 75. Každý vzorek byl opatřen opticky kontrastním nástřikem 

vhodným pro aplikaci metody DICM. Frekvence zatížení byla při měření DICM v každém testu 

0,1 Hz. Geometrie experimentálního vzorku byla stejná jako pro materiál (Obr. 66), jednalo se 

tedy o duté vzorky vyrobené z materiálu R7T, který se využívá při výrobě železničních kol. 

Zkušební část vzorku vhodná pro aplikaci extenzometru měla vnější průměr 12,5 mm a vnitřní 

průměr 10 mm. 
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5.3.3 Deformačně řízená zkouška 

Sekvenční zkouška byla provedena jako deformačně řízená, aby se získala cyklická 

deformační křivka uvažované tavby materiálu R7T (jiná tavba než v kapitole 5.1). Statická 

deformační křivka společně s vyhodnocenými hysterezními smyčkami je znázorněna na Obr. 78. 

Pro malé amplitudy deformace bylo pozorováno cyklické změkčení. U vyšších amplitud bylo 

naopak pozorováno cyklické zpevnění. 

 

Obr. 78 Záznam sekvenčního testu pro materiál R7T (modře) spolu se statickou (monotónní) 
deformační křivkou (oranžově). 

 

a) Použitý model cyklické plasticity a kalibrace 

Pro predikci ratchetingu byl opět použit model zpevnění, který superponuje vlastnosti 

nelineárního Chaboche kinematického pravidla a nelineárního izotropního pravidla zpevnění. 

Zavedením nenulové složky u nejmenší hodnoty 𝛾𝑖  (např. 𝛾3) do tohoto modelu je pak možno 

simulovat cyklické tečení materiálu. 

Pro ukázku je cyklická deformační křivka pro čistě kinematický Chabocheův model 

zpevnění se třemi kinematickými částmi je dána vztahem 

𝜎𝑎 = 𝜎𝑦 +
𝐶1

𝛾1
∙ 𝑡𝑔ℎ(𝛾1 ∙ 휀𝑎𝑝) +

𝐶2

𝛾2
∙ 𝑡𝑔ℎ(𝛾2 ∙ 휀𝑎𝑝) + 𝐶3 ∙ 휀𝑎𝑝 . (5.18) 
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Šest parametrů obsažených v (5.18) bylo opět stanoveno pomocí programu MathCad s 

využitím nelineární metody nejmenších čtverců. K identifikaci byla využita široká hysterezní 

smyčka ze sekvenčního testu viz Obr. 78.  

 

Parametr 𝛾3  ovlivňující rychlost akumulace ratchetingu byl nastaven na 0,65, aby se 

správně predikovala míra ratchetingu v testovací části vzorku. Všechny parametry 

materiálového modelu použité pro simulaci s využitím MKP jsou uvedeny v Tab. 9. Elastické 

konstanty byly E=202000 MPa a Poissonovo číslo =0,3. 

Tab. 9 Parametry modelu cyklické plasticity. 

Konstanta Hodnota 

𝝈𝒚 [MPa] 200  

𝑪𝟏 [MPa] 243100 

𝜸𝟏 [-] 1423 

𝑪𝟐 [MPa] 29370 

𝜸𝟐 [-] 213 

𝑪𝟑 [MPa] 8479 

𝜸𝟑 [-] 0,65 

 

 

b) Srovnání numerické predikce s experimentem 

Pro simulaci byl využit konečnoprvkový software ANSYS 15.1. Pro zjednodušení a co 

nejrychlejší výpočty byl pro validaci materiálových parametrů vytvořen zjednodušený MKP 

model, kdy byl použit prvek LINK180 a MKP síť tvoří jediný prvek s dvěma uzly. Okrajové 

podmínky byly zadány na levém konci tak, že jsou odebrány všechny stupně volnosti: UX,UY,UZ, 

na pravém uzlu byly odebrány posuvy UY,UZ. Na uzel na pravém konci je aplikována amplituda 

poměrné deformace (v axiálním směru prutu).  

 

Celkem bylo simulováno 7 zátěžných sekcí odpovídající experimentální zkoušce 

s parametry uvedenými v  Tab. 10. 
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Tab. 10 Parametry deformačně řízené sekvenční zkoušky. 

∆𝒍 [𝒎𝒎] 𝜺𝒂 [𝟏] 𝒇 [𝑯𝒛] 𝑵 [𝟏] 

0,075 0,003 0,167 30 

0,1 0,004 0,125 30 

0,125 0,005 0,1 20 

0,1905 0,0075 0,067 20 

0,25 0,01 0,05 20 

0,375 0,015 0,033 10 

0,5 0,02 0,025 10 

  

Na záznamu sekvenčního testu při vykreslení axiální napětí na axiální deformaci Obr. 79 

je patrná velmi dobrá shoda experimentálních dat s vypočtenými daty získaných pomocí 

materiálových parametrů naladěných na širokou hysterezní smyčku. 

 

Obr. 79 Srovnání hysterezních smyček pro sekvenční test materiálu R7T experiment (modře) 
s vypočtenými daty. 
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5.3.4 Silově řízená zkouška – jednoosý ratcheting test 

Experimentální zkouška byla provedena při axiálním silovém zatěžování s nenulovou 

střední hodnotou pro zachycení cyklického tečení. Amplituda napětí byla 450MPa a střední 

napětí bylo udržováno na hodnotě 50MPa (frekvence zatěžování byla 0,1Hz pro prvních 200 

cyklů, a pak byla zvýšena na 0,5Hz). Ukázka získaného průběhu první hlavní deformace je vidět 

na Obr. 80 nebo detailněji na Obr. 82. Test byl proveden až do lomu, který nastal při 1006-tém 

cyklu. Měření s DICM bylo použito na prvních cca 100 cyklech, kdy materiál postupně stabilizoval 

a míra ratchetingu pro válcovou část měřená pomocí klasického extenzometru byla již téměř 

konstantní, viz Obr. 81. 

   

Obr. 80 Ukázka záznamu (levá a pravá kamera) vykreslení hlavní deformace z měření pomocí 
DICM pro jednoosý ratcheting test. 

 

Obr. 81 Akumulace axiální deformace při provedeném ratcheting testu. 
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Historie hlavní deformace byla vyhodnocena z měření DIC ve vybraných bodech 

znázorněných na Obr. 82. Bod A leží na zkušební části vzorku. Ostatní body odpovídají zakřivené 

části. Plocha S2 viditelná na Obr. 80 sloužila k vyhodnocení historie deformace na zkušební části 

vzorku pro následné porovnání s extenzometrem. S větším průřezem lze očekávat menší míru 

akumulace axiální deformace. Stejné chování bylo pozorováno u realizovaného měření, jak bude 

uvedeno v následující sekci. 

 

Obr. 82 Ukázka detailu vykreslení hlavní deformace v jednotlivých bodech pomocí metody 
DICM pro jednoosý ratcheting test. 

Pro správnou identifikaci vybraných bodů z měření pomocí DICM byl využit předpoklad 

nutnosti aproximace bodů kružnicí se známým poloměrem (poloměr 𝑅 =  60𝑚𝑚), viz Obr. 83. 

Souřadnice bodů byly získány za použití pixelových souřadnic a měřítka vypočteného z poměru 

mezi průměrem testovací části v mm a pixelech. Digitalizace dat a aproximace nelineární 

metodou nejmenších čtverců byla provedena pomocí programu DataMaster 2003, který je volně 

přístupný. Funkce pro aproximaci je 

 20
2

0 xxRyy  , (5.19) 

kde 𝑥0 a 𝑦0 definují střed aproximované kružnice. Jako nejdůležitější parametrem pro správnou 

tvorbu MKP modelu je hodnota 𝑥0. Pro daný případ byla hodnota stanovena 𝑥0 = 1.48𝑚𝑚 a 

rozteč bodů DICM byla stanovena na 2,75𝑚𝑚. 
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Obr. 83 Aproximace bodů pro měření z DICM – červené body získané na povrchu vzorku z DICM, 
modrá vykreslení aproximační funkce.  

5.3.5 Srovnání numerické predikce s experimentem 

Pro simulaci byl využit konečnoprvkový software ANSYS 15.1. Pro zjednodušení byl 

vytvořen axisymetrický model odpovídající polovině vzorku viz Obr. 84. Model se skládá z 204 

prvků (4 uzlový 2D prvek PLANE182). Model byl připraven pomocí APDL makra (Ansys Parametric 

Design Language), který parametricky určuje polohu uzlů podle vyhodnocení měření DIC (body 

A-E). Byly použity okrajové podmínky uvedené na Obr. 84. Přetížení v prvním zatěžovacím cyklu 

bylo také nastaveno stejně jako v experimentu.  

Pro predikci ratchetingu byl opět použit model zpevnění Chaboche. Všechny parametry 

modelu cyklické plasticity použité pro simulaci s využitím MKP jsou uvedeny v Tab. 9. 

  

Obr. 84 MKP model a ukázka zatížení. 

Celkem bylo simulováno 250 cyklů. Vrcholy axiální deformace v závislosti na počtu cyklů 

jsou znázorněny na Obr. 85, kde jsou vyhodnocené uzly očíslovány. 
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Obr. 85 Axiální vrcholy a výsledná predikce akumulace napětí v porovnání s hodnotami 
naměřenými pomocí DICM. 

Trend míry ratchetingu v posledních cyklech je ve všech případech dobře predikován. 

Nejlepší předpověď se ukazuje v počátečních cyklech, například pro uvažovaný bod C (uzel 132). 

Pro body A (uzel 12) a B (uzel 112) byla v počátečních cyklech dosažena nižší rychlost ratchetingu 

než v experimentu. Ve zbývajících bodech bylo dosaženo silné nadhodnocení akumulace 

deformace pomocí modelu Chaboche. 

Kompletní historie napětí a deformace byla vyhodnocena v pěti uzlech. Bylo zjištěno, že 

ve vyhodnocených povrchových uzlech byla získána stejná hodnota součinitele nesymetrie cyklu 

R = -0,8. Příklad výsledných hysterezních smyček v diagramu napětí - celková deformace je vidět 

na Obr. 86. V počátečních cyklech nastává pouze velmi malá změna amplitudy napětí, která 

velmi rychle odezní. 
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Obr. 86  Predikce hysterezních smyček pro uzel 12, 132 a 172. 
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5.3.6 Silově řízená zkouška – cyklický krut 

Experimentální zkouška byla provedena silovým zatěžováním s konstantní amplitudou 

krouticího momentu a nenulovou střední hodnotou pro zachycení cyklického tečení. Amplituda 

krouticího momentu byla 52,6 Nm a střední hodnota byla na hodnotě 6,6 Nm. Měření DICM bylo 

aplikováno na prvních cca 100 cyklech, kdy materiál následně stabilizoval a míra ratchetingu pro 

válcovou část měřená pomocí klasického extenzometru byla již téměř konstantní. 

  

Obr. 87 Ukázka záznamu (levá a pravá kamera) vykreslení průběhu smykové deformace 
z měření pomocí DICM pro cyklický krut. 

 

Obr. 88 Akumulace smykové deformace (ratcheting) pro jednotlivé body záznamu DICM při 
provedeném cyklickém krutu. 
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Historie změny deformace byla vyhodnocena z měření DICM ve vybraných bodech, jak 

je znázorněno na Obr. 87 nebo detailněji na Obr. 89, kde je patrné, že bod A leží na zkušební 

části vzorku. Ostatní body odpovídají zakřivené části. S větším průřezem je patrná menší míra 

akumulace smykové deformace. Bylo tedy pozorováno stejné chování jako u realizované axiální 

zkoušky. 

 

Obr. 89 Ukázka detailu vykreslení průběhu smykové deformace a její hodnoty v jednotlivých 
bodech získané pomocí DICM pro cyklický krut. 

Pro správnou identifikaci vybraných bodů z měření pomocí DICM byla opět aplikována 

aproximace kružnicí se známým poloměrem (poloměr 𝑅 =  60𝑚𝑚), kdy funkce pro aproximaci 

byla využita stejná (5.19) jako v předchozím případě. Souřadnice bodů byly získány za použití 

pixelových souřadnic a měřítko vypočtené z poměru mezi průměrem testovací části v mm a 

pixelech. K digitalizaci dat a aproximaci sloužil opět program DataMaster 2003 (náhled viz Obr. 

90). Nejdůležitější parametr pro správnou tvorbu MKP modelu je hodnota 𝑥0. Jedině se znalostí 

této hodnoty a vzdálenosti jednotlivých bodů DICM (získána pomocí software Mercury RT) lze 

vytvořit konečnoprvkovou síť s uzly odpovídajícími pozicím bodů vyhodnocovaných pomocí 

DICM. Pro daný případ byla vypočtena hodnota 𝑥0 = 0,15𝑚𝑚. Rozteč bodů DICM byla 

stanovena na 1,45𝑚𝑚.  
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Obr. 90 Ukázka aproximace bodů získaných ze snímku pořízeného při aplikaci DICM - software 
DataMaster 2003. 

 

5.3.7 Srovnání numerické predikce s experimentem 

Pro simulaci byl opět využit konečnoprvkový software ANSYS 15.1. Pro zjednodušení byl 

vytvořen poloviční model odpovídající zkoušenému vzorku. Bylo využito předešlé makro, kdy 

byla následně provedena rotace sítě okolo podélné osy modelu vzorku. Okrajová podmínka pro 

krouticí moment byla aplikována pomocí pilotního uzlu. Model je vytvořen z prvků SOLID185 a 

pro rotaci bylo uvažováno 24 prvků po obvodu viditelné na Obr. 91. Model byl připraven pomocí 

APDL makra (Ansys Parametric Design Language), který parametricky určuje polohu uzlů podle 

vyhodnocení měření DICM (body A-E). Pro predikci ratchetingu byl opět použit model zpevnění, 

který superponuje tři nelineární Armstrong-Frederickova kinematická pravidla, tzv. Chabocheův 

model. Všechny parametry modelu cyklické plasticity použité pro simulaci s využitím MKP jsou 

uvedeny v Tab. 9. 

 

Obr. 91 Ukázka modelu MKP – vykreslení plastické smykové deformace ve směru YZ. 
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Celkem bylo simulováno 200 cyklů. Vrcholy smykové deformace v závislosti na počtu 

cyklů jsou znázorněny na Obr. 92, kde jsou vyhodnocené uzly očíslovány. Bodu A odpovídá uzel 

17, bodu B uzel 7, bodu C uzel 182, bodu D uzel 202 a pro bod E je uzel 222. 

 

Obr. 92 Akumulace smykové deformace v porovnání s hodnotami naměřenými pomocí DICM – 
cyklický krut. 

Trend míry ratchetingu je opět v posledních cyklech velmi dobře predikován pro všechny 

případy. Ve všech bodech bylo dosaženo silné nadhodnocení akumulace deformace pomocí 

modelu Chaboche. Kompletní historie napětí a deformace byla vyhodnocena ve všech pěti 

uzlech. Vybrané výsledné hysterezní smyčky jsou uvedeny na Obr. 93 vykreslené v diagramu 

smykové napětí - ekvivalentní deformace. 
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Obr. 93  Predikce hysterezních smyček pro uzel 17, 182 a 222. 

 

 

5.3.8 Dílčí závěr 

V kapitole 5.3 byl představen nový přístup pro vyhodnocení nízkocyklových únavových 

testů. Díky moderním optickým metodám, které umožňují měřit deformaci na povrchu vzorku, 

získáme více informací o chování zkoušeného materiálu vystaveného cyklickému zatížení. 

Navrhovaná technika byla ověřena metodou digitální korelace obrazu. Tato technika může 

pomoci při výzkumu úsporou energie a počtu vzorků. Dobrá korelace mezi predikcí pomocí MKP 

a experimentálními daty byla získána v ustáleném stavu. Lepší výsledky ratchetingové predikce 

lze získat například aplikací nového konstitutivního modelu včetně paměťové plochy založeného 

na kinematickém zpevnění AbdelKarim-Ohno [3]. 

Aplikace digitální korelace obrazu přináší novou možnost vyšetřování napěťově - 

deformačního chování materiálu v přechodové oblasti nejen v případě ratchetingu, ale také při 

výzkumu relaxace středního napětí, cyklického zpevnění/změkčení, dodatečného zpevnění v 

důsledku neproporcionálního namáhání nebo při zkouškách tečení (opticky snímatelné případy). 
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6 Závěr 

Stanoveným hlavním cílem disertační práce je nalezení efektivní metody zaměřené na 

predikci cyklického tečení neboli ratchetingu s využitím materiálových modelů 

implementovaných v dostupných MKP software, případně vlastních, a dále vytvoření vhodné 

metodiky pro komplexní predikci ratchetingu. Tento cíl byl naplněn prostřednictvím třech 

podkapitol vlastního textu této práce, jejichž závěry jsou shrnuty níže. 

Teoretická část disertační práce je věnována analýze současného stavu tématu se 

zaměřením na predikci ratchetingu. Aby bylo možné správně popsat chování materiálu v oblasti 

cyklického tečení, bylo nejprve třeba se zaměřit na podrobný popis experimentálních poznatků. 

Dále byla věnována pozornost rozboru současného stavu problematiky modelování cyklické 

plasticity se zaměřením na výzkum ratchetingu. Obě tyto podkapitoly jsou navzájem velmi 

provázány, neboť kvalita predikce pomocí moderních výpočtových metod je úzce spjata se 

správným popisem napěťově - deformačního chování daného zkoumaného konstrukčního 

materiálu. K tomuto účelu je potřeba provést řadu experimentálních zkoušek, přičemž je nutné 

získat věrohodná experimentální data, která se co nejvíce blíží napěťovým stavem finální 

aplikaci.  

6.1 Shrnutí dosažených výsledků 

Níže jsou popsána závěrečná shrnutí dílčích závěrů, k nimž práce dospěla v členění na 

jednotlivé podkapitoly. 

a) Studie pro materiál R7T 

První vlastní část je zaměřena na ukázku a vyhodnocení možností vybraných klasických 

modelů cyklické plasticity a porovnání jejich predikčních schopností u vybraných případů 

zatěžování. Tato sekce byla vytvořena s ohledem na potřebu firmy Bonatrans Group, a.s. 

provádět simulace tisíců cyklů sloužících, ke správné predikci namáhání železničních dvojkolí. 

V rámci této spolupráce s firmou Bonatrans Group, a.s. byla v roce 2009 Katedra pružnosti a 

pevnosti VŠB-TUO (339) zapojena do řešení etapy 3 grantu MPO s názvem „Zkušební metody a 

modely predikce životnosti pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dvojkolí“. V rámci projektu 

MPO podetapy 4.1 Modelové řešení podmínek vzniku a šíření porušení jízdní plochy věnce kola 

vlivem kontaktně únavového namáhání ve styku kolo – kolejnice byly již realizovány jednoosé i 

kombinované únavové zkoušky na  ČVUT v Praze. Tato prvotní experimentální data byla využita 

pro ověření možností popisu napěťově - deformačního chování R7T pomocí Chabocheova 

modelu cyklické plasticity. Všechny výpočty byly provedeny dvakrát, a to s kombinovaným 
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modelem zpevnění (kinematické pravidlo Armstronga a Fredericka, izotropní pravidlo Voce), 

respektive s Chabocheovým modelem (superpozice dvou kinematických částí – evoluční rovnice 

Armstronga a Fredericka) s použitím MKP software ANSYS. Simulovány byly vybrané případy 

únavových zkoušek s nenulovým středním napětím realizované na  ČVUT v Praze.  

Výsledky výpočtů ukázaly, že použitý kombinovaný model zpevnění umožňuje zachytit 

cyklické změkčování v počátečních cyklech zatěžování a poměrně dobře zachytí trend akumulace 

plastické deformace (ratcheting) při jednoosém i víceosém namáhání. U materiálu R7T se 

ukázalo, že u silově řízených zkoušek vykazoval po odeznění cyklického změkčování postupné 

zmenšování míry ratchetingu. Tento stav nebylo možné díky požadavku využití klasických 

modelů cyklické plasticity, jenž jsou dostupné v komerčních konečnoprvkových programech, 

správně popsat.  

Pro identifikaci materiálových parametrů zde bylo využito několik metod, se zaměřením 

na nalezení nejvhodnějších parametrů zkoušky pro správnou kalibraci modelu zpevnění, a to s 

ohledem na predikci ratchetingu. Byly prezentovány možnosti identifikace materiálových 

parametrů pomocí analytické metody, numerické metody a v poslední řadě pomocí inverzního 

algoritmu. Pro identifikaci pomocí inverzního algoritmu byly využity dva možné přístupy získání 

materiálových parametrů pro predikci ratchetingu, jednak přímo ze záznamu experimentální 

zkoušky jednoosého namáhání s nenulovým středním napětím, a dále z indentační zkoušky.  

První varianta je standardní záznam jednoosého namáhání s nenulovým středním 

napětím, která je časově náročná (výroba vzorku, realizace experimentu). Druhá možnost 

provedení indentační zkoušky se jeví jako rychlejší a levnější varianta pro možnou identifikaci 

materiálových parametrů pro predikci ratchetingu. 

V rámci výzkumu bylo provedeno několik sad experimentálních měření s tím, aby se 

našly co nejvhodnější parametry zatěžování s ohledem na zachycení cyklického tečení, a tím pak 

využití těchto nastavení testů pro rychlejší a méně nákladnou identifikaci materiálových 

parametrů. Zde se opět potvrdila vhodnost využití inverzního algoritmu pro identifikaci 

materiálových parametrů. 

b) Studie pro materiál ST52 (11523) 

V druhé podkapitole vlastního textu byly zařazeny nové výsledky experimentů zaměřené 

na zjištění cyklických plastických vlastností oceli ST52 (11523). Experimenty byly cíleny zejména 

na výzkum napěťově - deformačního chování při zatížení s postupně proměnnou amplitudou. 

Deformačně řízené experimenty ukázaly, že materiál má spíše krátkou oblast přechodové části 

a ke stabilizaci dojde poměrně rychle, dochází k cyklickému zpevnění. Toto zjištění bylo také 
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potvrzeno rychlou stabilizací deformační odezvy při cyklickém zatížení s nenulovou střední 

hodnotou namáhání. Pro správný popis tohoto napěťově – deformačního chování bylo využito 

AbdelKarim-Ohno kinematické pravidlo zpevnění [36], jež umožnilo velmi dobrý popis 

ratchetingu při jednoosém namáhání.  

Avšak další výsadou zkoušeného materiálu ST52 (11523) je vyšší míra ratchetingu při 

neproporcionálním namáhání (test D a E) v porovnání s tahem - tlakem. Na základě této 

skutečnosti byl model AbdelKarim-Ohno modifikován tak, že se model změní na model 

Chaboche ( 1iμ  pro všechna i) v případě 90 stupňového fázového posuvu při zatížení axiální 

silou a krouticím momentem. Tato modifikace, vztah (5.11), slouží pro to, aby bylo dosaženo 

maximální míry ratchetingu pro model plasticity AbdelKarim-Ohno.  

Navrhovaná modifikace je založena na použití Marquisova neproporcionálního 

parametru, který se obvykle používá pro zachycení přídavného zpevnění při neproporcionálním 

namáhání s izotropním pravidlem zpevnění. Simulace metodou konečných prvků (MKP) s 

využitím vyvinutého modelu cyklické plasticity ukazují velmi dobrou shodu s experimenty. Pouze 

ve druhém bloku testu E se předpokládalo, že míra ratchetingu bude vyšší u predikce než u 

experimentu. 

c) Návrh nové metodiky pro validaci modelů cyklické plasticity 

Jak vyplynulo při zpracování analýzy současného stavu se zaměřením na predikce 

ratchetingu, výzkumníci se snaží najít nové zkušební postupy, aby získali více informací pro 

kalibraci modelů cyklické plasticity z co nejkratší experimentální zkoušky, aby urychlili celý 

proces [25].  

V kapitole 5.3 byl představen nový přístup pro vyhodnocení nízkocyklových únavových 

testů. Díky moderním optickým metodám, které umožňují měřit deformaci na povrchu vzorku, 

získáme více informací o chování zkoušeného materiálu vystaveného cyklickému namáhání. 

Navrhovaný nový přístup byl ověřen s využitím metody digitální korelace obrazu. Díky DICM je 

možné měřit deformační historii pro několik bodů na větší ploše. Díky tomu může být využití 

DICM pro únavové zkoušky velmi přínosné a z jedné zkoušky tak můžeme získat více důležitých 

dat [45]. Při využití DICM u experimentálních testů byl vždy použit i standardní extenzometr pro 

kontrolu či případnou korekci dat. Tato technika může pomoci při výzkumu úsporou energie a 

počtu vzorků. Výpočty byly provedeny pro dvě ukázky využití navrženého akcelerovaného testu. 

U prvního testu se jedná o jednoosou zkoušku, kdežto u druhé zkoušky se jedná o cyklický krut. 

Obě zkoušky měly vždy nenulovou střední hodnotu zatížení, jedná se tedy o experimentální 

zkoušky se zaměřením na ratcheting. Dobrá korelace mezi výsledky získanými pomocí MKP a 
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experimentálními daty byla získána pro ustálený stav. Lepší výsledky predikce ratchetingu by 

bylo možné získat například aplikací nového konstitutivního modelu včetně paměťové plochy 

založeného na kinematickém zpevnění AbdelKarim-Ohno [3]. 

 

6.2 Přínos pro praxi 

Díky snaze o komplexní popis problematiky predikce ratchetingu pomocí MKP, byla 

vytvořena ucelená metodika. S ohledem na požadavky firmy Bonatrans Group, a.s. provádět 

simulace velkého počtu cyklů sloužících ke správné predikci namáhání železničních dvojkolí se 

jeví jako vhodné využít plné integrovatelnosti Armstrong-Frederickova modelu v případě 

proporcionálního namáhání. V řešeném projektu MPO se následně ukázalo další využití 

Armstrong-Frederickova modelu i pro simulaci opotřebení u valivého kontaktu (model Mazzu 

[66]), přičemž je možno použít optimalizované parametry tohoto kombinovaného modelu 

zpevnění. Více je uvedeno například v disertační práci M. Šofera [33]. 

Dalším alternativním řešením se jevilo využití inverzního algoritmu, který na základě 

rozdílu vypočteného řešení a experimentu v každém aktuálním kroku přepočítá chyby řešení pro 

hledané materiálové parametry s nejmenší chybou pomocí vyhodnocovacího algoritmu. Tento 

program je přístupný na pracovišti Katedry aplikované mechaniky. 

Výhodou této metody identifikace materiálových parametrů je možnost snadno změnit 

materiálový model, případně testování různých materiálových modelů, které nejlépe zachytí 

chování materiálu se zaměřením na ratcheting. Použité algoritmy dokonce nevyžadují značné 

znalosti daných modelů plasticity. Nevýhodou přístupu je velká časová náročnost, kdy je nutné 

provést stovky až tisíce opakovaných výpočtů – dle vyhledávacího algoritmu a počtu hledaných 

parametrů. 

Pro identifikaci s využitím inverzního algoritmu byly využity dva možné přístupy získání 

materiálových parametrů pro predikci ratchetingu, a to jednak přímo ze záznamu 

experimentální zkoušky jednoosého namáhání s nenulovým středním napětím (případ D na Obr. 

39 a záznam na Obr. 40a) a z indentační zkoušky. Pro identifikaci z jednoosého namáhání byla 

při hledání minimalizována chyba pro oblast od 50 – 250 cyklů, kdy na Obr. 94 je patrná velmi 

dobrá shoda získaných vypočtených dat pro nalezené řešení v grafu čas – posunutí ve srovnání 

jak s experimentálními daty, tak pro hodnoty získané analytickou identifikací parametrů. 
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Obr. 94 Srovnání experimentálních dat s hodnotami vypočítanými s využitím dvou metod 
identifikace materiálových parametrů – Metoda 1 inverzní identifikace, Metoda 2 analytické 

řešení. [53]   

Druhou zkoušenou metodou při zaměření se na predikci cyklického tečení materiálu je 

možnost využít pro identifikace materiálových parametrů indentační zkoušky. 

Tyto zkoušky jsou méně časově náročné a nekladou tak veliké nároky na zkušební stroj, 

jako je tomu v případě standardních silově nebo deformačně řízených nízkocyklových únavových 

zkoušek. Zkoušky probíhají opakovaným vtiskem (indentací) kuličky do povrchu zkoušeného 

materiálu a zaznamenávány jsou indentační křivky jako závislost síly na hloubce vtisku. Opět byl 

využit inverzní algoritmus pro identifikaci parametrů. Tato metoda se jeví jako rychlejší varianta 

pro možnou identifikaci materiálových parametrů pro predikci ratchetingu. Tento přístup je také 

vhodný vždy, když není možno vyrobit vzorek ze zkoumaného materiálu v požadovaných 

rozměrech.  

 

6.3 Doporučení na další výzkum 

Doporučení pro další výzkum je možné rozdělit na experimentální zkoušky a numerické 

simulace.  

Jak bylo prokázáno v kapitole Studie pro materiál ST52 (11523), správného popisu 

chování by bylo možné dosáhnout pouze implementací robustnějšího modelu cyklické plasticity 

do konečnoprvkového programu, například pomocí modifikace modelu AbdelKarim-Ohno [36], 

nebo využít přístupu popisu materiálu s využitím paměťových ploch plasticity. 

Pro oblast experimentálních zkoušek se jeví jako nejlepší metoda pro další výzkum 

využití aplikace metody digitální korelace obrazu, která přináší novou možnost vyšetřování 

napěťově-deformačního chování materiálu v přechodové oblasti nejen v případě ratchetingu, 
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ale také při výzkumu relaxace středního napětí, cyklického zpevnění/změkčení, dodatečného 

zpevnění v důsledku neproporcionálního namáhání nebo při zkouškách tečení (opticky 

snímatelné případy). 

Zde by bylo vhodné vyzkoušet například nový typ geometrie stupňovitého vzorku 

například se čtyřmi sekcemi. Zde se dle předběžných simulací jeví, že by následné vyhodnocování 

mělo být stabilnější nežli oblast přechodového rádiusu u současné geometrie zkoumaného 

vzorku. Průběh redukovaného napětí v místech s válcovými částmi je uveden na Obr. 95. 

V jednotlivých průřezech je patrný téměř konstantní průběh axiálního napětí, viz Obr. 96. 

Odstupňovaný typ vzorku by tedy přinesl další možnosti, například získání cyklické deformační 

křivky apod. 

 

 

Obr. 95 Průběh redukovaného napětí navrhované geometrie stupňovitého vzorku. 
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Obr. 96 Axiální napětí v jednotlivých sekcích navrhované geometrie stupňovitého vzorku. 
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7 Conclusions 

The principal determined objective of the dissertation thesis is to find an effective 

method focused on prediction of cyclic creep or so called ratcheting using material models 

implemented in available FEM software, or using own constitutive laws, as well as to create a 

suitable methodology for complex prediction of ratcheting. This objective has been met in three 

subchapters of the main text in this dissertation thesis whose conclusions are summarised 

below. 

The theoretical part of the dissertation thesis focused on the state-of-the-art analysis, 

primarily on the prediction of ratcheting. In order to be able to correctly describe material 

behaviour in the area of cyclic creep, it was necessary to focus on a detailed description of 

experimental findings. Next, the attention was drawn to an analysis of the state-of-the-art of 

cyclic plasticity modelling focused on the research of ratcheting. Both of these subchapters are 

interconnected as the prediction quality using modern computing methods is closely related 

with a correct description of stress-strain behaviour of the given construction material. A series 

of experimental tests is necessary for those purposes. It is important to acquire reliable 

experimental data whose stress state is as close as possible to the final application. 

7.1 Summary of the achieved results 

The text below describes the final summaries of partial results achieved in this thesis by 

dividing them into individual subchapters. 

a) Study for material R7T 

The first part is focused on a demonstration and evaluation of possibilities of selected 

classical models of cyclic plasticity and a comparison of their prediction abilities in particular 

cases of loading. This part was created with respect to the needs of company Bonatrans Group, 

a.s. to perform simulations of thousands of cycles for correct prediction of railway wheel set 

loading. In cooperation with Bonatrans Group, a.s. company in 2009, the Department of 

Mechanics of Materials TUO (339) was engaged in solving Stage 3 of grant of the Ministry of 

Industry and Trade called “Testing methods and models for service life prediction increasing 

safety and reliability of railway wheel sets“. Within this project, substage 4.1. Modelled solution 

of the condition of occurrence and propagation of the disruption of the riding surface of the 

wheel ring due to contact loading of the wheel – rail, there were performed uniaxial and 

multiaxial fatigue tests at the CTU in Prague. This primary experimental data was used to verify 

the possibilities of describing the stress-strain behaviour of R7T material using the Chaboche 
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cyclic plasticity model. All calculations were carried out twice, namely with the mixed hardening 

model (kinematic rule of Armstrong and Frederick, isotopic rule of Voce), or with the Chaboche 

model (superposition of two kinematic parts – evolutionary equation by Armstrong and 

Frederick) using the FEM software ANSYS. There were also simulations of selected fatigue tests 

with a non-zero mean stress carried out by the CTU in Prague.  

The results of the calculations showed that the used combined model of hardening 

enables to grasp cyclic softening in the initial cycles of loading and quite well to grasp the trend 

of accumulating the plastic deformation (ratcheting) in a uniaxial or multiaxial loading. The R7T 

material proved in forced-controlled tests, after the cyclic softening has decreased, to gradually 

decrease the ratcheting level. This situation could not have been described correctly due to the 

requirement to use classical models of cyclic plasticity, which are available in commercially 

available FEM software. 

In order to identify material parameters, we used several methods focused on finding 

the most suitable test parameters to correctly calibrate the hardening model, with respect to 

the prediction of ratcheting, of course. There were presented the possibilities of identifying 

material parameters using an analytical method, numerical method as well as using an inverse 

algorithm. In order to identify using the inverse algorithm, we used two possible approaches to 

acquire material parameters for the prediction of ratcheting. Firstly, directly from the record of 

the experimental test performed under uniaxial loading with a non-zero mean stress. Secondly, 

from an indentation test. 

The first alternative is a standard recording of a test under uniaxial loading with a non-

zero mean stress, which is time-consuming (production of a sample, experiment realisation). 

The second possibility by performing the indentation test proves to be a faster and cheaper 

alternative for possible identification of material parameters for the prediction of ratcheting. 

The research included several sets of experimental measuring in order to find out the 

most suitable parameters of loading with respect to grasping the cyclic creep. Then, using these 

parameters to set the tests for faster and cheaper identification of material parameters. Here, 

the suitability of the inverse algorithm for identification of material parameters was proved 

again. 

b) Study for material ST52 (11523) 

The second subchapter of the main text includes new results of experiments focused on 

finding cyclic plastic properties of steel ST52 (11523). The experiments were primarily focused 

on the research of stress-strain behaviour under load with a gradually changing amplitude. 
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Strain controlled experiments proved that the material has rather short domain of the transition 

part and stabilisation occurs fast, there is cyclic hardening. This finding also proved by fast 

stabilisation of the deformation response in cyclic load with a stress non-zero mean value. For 

correct description of the stress-strain behaviour the AbdelKarim-Ohno kinematic hardening 

rule was used [36], which enabled to well describe the ratcheting under uniaxial loading. 

Another privilege of the tested material ST52 (11523) is a higher level of ratcheting 

under non-proportional loading (test D and E) in comparison with push-pull. Based on this fact, 

the AbdelKArim-Ohno model was modified so that the model changes in the Chaboche model (

1iμ  for all i) in the case of a 90-degree phase shift under loading by axial force and a torque. 

This modification, relationship (5.11), serves to achieve the maximum level of ratcheting for 

plasticity models. 

The proposed modification is based on using the Marquis non-proportional parameter, 

which is usually used to grasp additional hardening under non-proportional loading with 

isotropic hardening rule. Simulation by FEM using the developed model of cyclic plasticity shows 

a very good accordance with experiments. A discrepancy is only in the second block of test E 

where it was supposed that the level of ratcheting will be higher in the prediction than in the 

experiment. 

c) Proposal of new methodology for validating models of cyclic plasticity 

As resulted from the state-of-the-art analysis focused on the prediction of ratcheting, 

researchers try to find new test procedures to get more information for calibration of models of 

cyclic plasticity from as short experimental test as possible in order to shorten the process [25].  

Chapter 5.3 presented a new approach to the evaluation of low-cycle fatigue tests. 

Thanks to modern optical methods, which enable to measure the surface strain of the sample, 

we can get more information on the behaviour of the tested material exposed to cyclic strain. 

The newly proposed approach was verified using the digital image correlation method (DICM). 

The DICM enables to measure the deformation history for several points on a larger area. Thanks 

to this, using the DICM can be very beneficial for fatigue tests and we can acquire more 

important data from one test [63]. When using the DICM for experimental tests, we always used 

a standard extensometer to check and alternatively correct the data. This technique can help in 

the research by energy and sample savings. The calculations were done for two samples using 

the proposed accelerated test. The first test consists in a uniaxial test and the second test 

consists in a cyclic torsion. Both tests had a stress non-zero mean value, thus it concerns 

experimental tests focused on ratcheting. Good correlation between the results acquired from 
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FEM and experimental data was achieved for a stabilised condition. Better results of the 

prediction of ratcheting could have been acquired by applying a new constitutive model 

including a memory surface based on kinematic hardening rule of AbdelKarim-Ohno [3]. 

7.2 Contribution for practice 

Thanks to the effort for a complex description of the issue of the prediction of ratcheting 

using FEM, a comprehensive methodology was created. With respect to the requirements of 

Bonatrans company to perform simulations of a large number of cycles serving to the prediction 

of railway wheelsets loading, it seems to be appropriate to use a fully integrable Armstrong-

Frederick model in the case of proportional loading. In the solved Ministry of Industry and Trade 

project, it was proved to use the Armstrong-Frederick model for simulation of wear resistance 

under rolling contact (model Mazzu [56]), while it is possible to use optimised parameters of this 

model of combined hardening. For more information, please see the dissertation thesis by M. 

Šofer [33], for example. 

Another alternative solution seemed to be the use of the inverse algorithm, which – 

based on the difference of the calculated solutions and experiment in each current step – will 

recalculate the solution errors for the searched material parameters with the lowest error using 

the evaluation algorithm. This program is available at the workplace of the Department of 

Applied Mechanics. 

An advantage of this method of identification of material parameters is the possibility 

to easily change the material model, or testing various material models which will best grasp the 

material behaviour focused on ratcheting. The used algorithms even do not require knowledge 

of the given plasticity models. The disadvantage is high time requirements when it is needed to 

perform hundreds or thousands repeated calculations – according to the search algorithm and 

the number of searched parameters. 

Identification using the inverse algorithm used two possible approaches to acquire 

material parameters for the prediction of ratcheting. Either directly from the record of the 

experimental test of uniaxial loading with non-zero mean stress (case D in Fig. 39 and record in 

Fig. 40a) and from the indentation test. Identification from uniaxial loading case achieved a 

minimised error for area from 50 – 250 cycles, where Fig. 97 clearly shows a very good 

correlation of the acquired calculated data for the found solution in graph time-shift compared 

with both experimental data and the value acquired by analytical identification of parameters.  
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Fig. 97 Comparison of experimental data with values calculated using two methods of material 
parameters identification – Method 1 inverse identification, Method 2 analytical solution.  [53]   

The second tested method when focusing on the prediction of cyclic creep of material 

is the possibility to use the indentation test to identify material parameters. 

These tests are less time-consuming and do not lay such high demands on the testing 

machine as in the case of standard force- or strain-controlled low-cycle fatigue tests. The tests 

are performed by repeated indentation of a ball into the tested material surface while recording 

indentation curves as the dependence of the force on the depth of the imprint. This method 

seems to be a faster alternative for possible identification of material parameters for the 

prediction of ratcheting. This approach is also usable when it is not favourable to produce a 

sample from the tested material in desired dimensions.  

7.3 Requirements for further research 

The requirements for further research can be divided into experimental tests and 

numerical simulations. 

As proved in chapter Study for material ST52 (11523), correct description of the 

behaviour could have been achieved only by implementing a more robust model of cyclic 

plasticity into the FEM program. For instance, by means of modifying the AbdelKarim-Ohno 

model [36], or by using the approach of describing the material using a concept of memory 

surface. 

For the area of experimental tests, the best method for further research seems to be 

the use of applying the digital image correlation method, which brings a new possibility for 

investigation of the stress-strain behaviour of a material in the transition area not only in 

ratcheting. It also enables to research the relaxation of the mean stress, cyclic 
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hardening/softening, and additional hardening due to non-proportional loading or in creep tests 

(optically screanable cases). 

In such a case, it would be suitable to try, for example, a new type of geometry of a 

stepped sample, e.g. with four sections. Preliminary simulations prove that subsequent 

evaluation could be more stable than the area of the transition radius in the current geometry 

of the tested sample. The progress of reduced strain in areas with cylindrical parts is stated in 

Fig. 98. Individual cross-sections clearly show almost constant distribution of axial stress, see Fig. 

99. Stepped type of the sample would then bring other possibilities, e.g. acquisition of cyclic 

stress-strain curve, etc. 

 

 

Fig. 98 Contours of equivalent stress of the proposed geometry of specimen. 
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Fig. 99 Axial stress distribution in individual sections of the proposed geometry of specimen. 
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