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Disertační práce je zaměřena na stanovení zbytkové napjatosti s využitím nových 

hybridních metod mechaniky. V teoretické části se uvádí obecné poznatky, týkající 

se zbytkového napětí, na které navazuje přehled současného stavu řešené problematiky 

se zaměřením na metodu kontur, indentační a tenzometrickou odvrtávací metodu. Zvláštní 

pozornost je také soustředěna na optické metody. 

V první sekci je popsána nová metodika vyhodnocování zbytkových napětí 

při odvrtávání kruhového otvoru. Princip spočívá v numerické simulaci postupného úběru 

materiálu a aplikaci vhodného zatížení na vnitřní plochu vzniklého otvoru. Na základě 

experimentálních dat lze opakovanými výpočty inverzního algoritmu stanovit velikost a směr 

hlavních residuálních napětí. Dosažené výsledky jsou porovnány s vyhodnocením 

dle předepsané normy ASTM E837-08. Podstatná část práce se také věnuje posouzením 

vhodnosti optické metody ESPI (Electronic Speckle Pattern Interferometry) se snímačem Q-100 

pro tuto problematiku. 

Další sekce disertační práce se zabývá indentační zkouškou z pohledu řešení zbytkové 

napjatosti. Snahou bylo ověřit teoretické poznatky pomocí numerické analýzy metodou 

konečných prvků. Z hlediska detailnější studie byl vykonán experiment na vyžíhaném vzorku 

a na vzorku, kde se předpokládá zbytková napjatost, přičemž oba jsou vyrobeny ze stejného 

materiálu. Za těchto předpokladů lze s využitím inverzního přístupu naladit výpočtový model 

dostatečně přesně. Následné numerické modelování, s uvažováním zbytkové napjatosti 

při simulaci indentační zkoušky, poukázalo na nové souvislosti mezi zkoumanými veličinami, 

které mohou být námětem pro pokračující výzkum. 

Poslední sekce je věnována metodě kontur. Tato méně známá progresivní destruktivní 

metoda umožňuje vyšetřovat zbytková napětí v celé ploše provedeného řezu. Výzkum byl 

zaměřen zejména na realizovaný experiment a následnou analýzu metodou konečných prvků. 

V širším spektru zkoumání byla řešena problematika vhodné technologie rozřezání vzorku, 

techniky snímání deplanace povrchu, zpracování dat z měření a okrajových podmínek 

v numerické simulaci. 
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The aim of this dissertation thesis is to determine residual stress using new hybrid 

methods in mechanics. The theoretical part is focused on the general knowledge related 

to residual stress followed by the current state of the problems focused on the contour 

method, the indentation method and the hole-drilling strain-gage method. Special attention is 

also focused on optical methods. 

In the first section, a new methodology that evaluates residual stress using the hole-

drilling method is described. Its principle lies in the numerical simulation of the gradual 

material removal and appropriate traction application on the inner surface of the created hole. 

Based on the experimental data, the values and the directions of the principal residual stresses 

can be determined using the repeated inverse algorithm calculation. The achieved results are 

compared with results gained using the ASTM E837-08 standard. A substantial part 

of the thesis deals with the suitability judgement of the ESPI (Electronic Speckle Pattern 

Interferometry) optical method with the sensor Q-100 for this issue. 

Another section deals with the indentation test regarding the residual stress solution. 

Effort was spent to verify the theoretical observations using a numerical approach by means 

of FEM. For the detailed study, the experiment was performed using the annealed specimen 

and the other specimen, where residual stress had been expected. In both cases, specimens 

are made from the same material. Considering these assumptions, the computational model 

can be set correctly enough using the inverse approach. Considering residual stress during 

the indentation test simulation, the subsequent numerical modelling showed new 

consequences between examined quantities, which could be a topic for further development. 

The final section is devoted to the contour method. This lesser known progressive 

destructive method destructive method enables the investigation of the residual stress on the 

whole area of the cut. The research was mainly focused on the performed experiment and 

subsequent finite element analysis (FEA). In the broader spectrum of investigation, the issue of 

the appropriate cutting technique, the technique of capturing surface deplanation, processing 

measurement data and the boundary conditions in numerical simulation were solved. 
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Seznam použitého značení, symbolů a zkratek 

ZNAČKA VÝZNAM JEDNOTKA 

B Šířka nosníku [mm] 

𝐶1, 𝐶2 Parametry Chabocheova modelu [MPa] 

𝐶𝑖 Materiálová konstanta [MPa] 

E Modul pružnosti v tahu (Youngův modul) [MPa] 

F Aplikovaná síla [N] 

L Vzdálenost [mm] 

M Počet kinematických částí [-] 

M𝑜 Ohybový moment [N∙mm] 

P1, P2, P3 Hledané parametry [MPa] 

T Tloušťka nosníku [mm] 

Wo Modul průřezu v ohybu [mm3] 

Z Odvrtávaná hloubka [mm] 

   

a Označení tenzometru v růžici [-] 

a̅ Deviátorová část kinematického tenzoru [MPa] 

b Označení tenzometru v růžici [-] 

c Označení tenzometru v růžici [-] 

𝑑a̅ Přírůstek deviátorové části kinematického tenzoru [MPa] 

𝑑𝑝 Přírůstek akumulované plastické deformace [-] 

𝑑𝜀𝑝 Přírůstek tenzoru plastické deformace [-] 

f Koeficient tření [-] 

h Hloubka vtisku [mm] 

𝑝 Označení polynomu [-] 

   

∝ Úhel natočení hlavních napětí [°] 

β Úhlová souřadnice [°] 

𝛾1, 𝛾2 Parametry Chabocheova modelu [-] 

𝛾𝑖  Materiálová konstanta [-] 

δ Průměrná odchylka [-] 

δ1,2,3 Odchylka experimentu od výpočtu [-] 

ε1, ε2, ε3 Vypočtené deformace [-] 
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εa, εb, εc Naměřené deformace na tenzometrech [-] 

𝜀𝑝 Tenzor plastické deformace [-] 

ν Poissonovo číslo [-] 

𝜌 Označení roviny [-] 

𝜎 Osové napětí [MPa] 

𝜎1 , 𝜎2 , 𝜎3 Hlavní napětí [MPa] 

σ𝑜 Ohybové napětí [MPa] 

𝜎𝑦 Parametr Chabocheova modelu [MPa] 

σ𝜌 Normálové napětí v rovině 𝜌 [MPa] 

τ𝜌 Smykové napětí v rovině 𝜌 [MPa] 

 

 

Zkratka VÝZNAM (anglický význam) 

APDL 
Skriptovací jazyk užívaný v software ANSYS  
(ANSYS Parametric Design Language) 

ASTM 
Americká společnost pro zkoušení a materiály 
(American Society for Testing and Materials) 

CCD  
Elektronická součástka používaná pro snímání obrazové informace 
(Charge-Coupled Device)  

ČVUT České vysoké učení technické 

DIC 
Digitální optická korelace 
(Digital Image Correlation) 

EDM 
Elektroerozivního obrábění  
(Electrical Discharge Machining)  

ESPI 
Elektronická skvrnová interferometrie  
(Electronic Speckle Pattern Interferometry) 

FEA 
Analýza metodou konečných prvků 
(Finite Element Analysis) 

FEM 
Metoda konečných prvků - MKP 
(Finite Element Method) 

FJFI Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 

FME 
Fakulta strojní 
(Faculty of Mechanical Engineering) 

HMH 
Energetická hypotéza pevnosti pojmenovaná podle autorů Huber, 
von Mises, Hencky 

MKP 
Metoda konečných prvků 
(Finite Element Method - FEM) 

SEE 
Plošné elementy v software ANSYS  
(Surface Effect Elements) 

ÚJV Ústav jaderného výzkumu 
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1 Úvod 

Zbytková (residuální) napjatost se vyskytuje ve všech technických materiálech 

a obecně může být pro danou konstrukci prospěšná nebo škodlivá. Za prospěšná se považují 

tlaková napětí, která vedou k prodloužení životnosti konstrukce. Lze je vyvolat například 

kuličkováním nebo jinými úpravami povrchu cyklicky namáhaných součástí. Naopak negativní 

vliv mají tahová napětí, při kterých může dojít ke vzniku trhlin nebo snížení meze únavy. 

Z těchto důvodů je vyšetřování zbytkové napjatosti v inženýrské praxi mnohdy nezbytné [1]. 

I přes pokrok ve vývoji numerických postupů se simulace vzniku zbytkových napětí jeví 

jako náročná, a proto je měření těchto napětí přínosem i pro počítačové modelování. 

Numerické metody a analýzy lze však zdárně využívat k vyhodnocování naměřených dat. 

Vznikají tak nové hybridní metody mechaniky. 

1.1 VZNIK ZBYTKOVÝCH NAPĚTÍ 

K přetvoření tělesa a vzniku napjatosti v tělese dochází z různých důvodů. Jedná 

se zejména o silové nebo deformační působení na uvažované těleso. Složitější situace pak 

nastává vlivem účinku homogenního nebo nehomogenního teplotního pole [2]. Pokud 

se během působení teplotního pole či mechanického zatížení vytváří v tělese pružně plastický 

stav, tak po odstranění původní příčiny vzniku napjatosti, zůstanou v tělese zbytková napětí. 

Tato napjatost vzniká v důsledku technologie výroby a zpracování materiálu. 

V souvislosti s uvedenými procesy je zrod zbytkových napětí spojen s nerovnoměrným 

ohřevem a ochlazováním, nerovnoměrnou plastickou deformací, změnou struktury 

a chemickými procesy. Při technologických operacích se zpravidla vytvářejí různé kombinace 

těchto jevů. Tyto příčiny geneze residuálních napětí jsou podrobněji popsány v následujícím 

textu. 

Nerovnoměrné plastické deformace jsou podmíněny silovým účinkem, který působí 

na povrchovou vrstvu tak, že ji plasticky deformuje. Z tohoto důvodu nastane situace, 

že na povrchu vznikají tlaková napětí a proti nim působí napětí tahová z jádra součásti [1]. 

Velikost residuální napjatosti, vznikající nerovnoměrným ohřevem a ochlazováním, 

je nejvíce ovlivněna rychlostí ohřevu (ochlazením), následně způsobem ohřátí, tepelnou 

roztažností nebo mechanickými vlastnostmi materiálu a jejich změnami vlivem teploty. 
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Nerovnoměrné strukturní změny probíhají v materiálu většinou za vyšších teplot, 

čímž se vytváří fáze o jiném měrném objemu a typu krystalické mřížky, než měl původní 

materiál. Takto vzniklá napětí se nazývají transformační (strukturní). 

U chemických procesů dochází k reakci částic cizích látek a plynů, které pronikají 

do povrchové vrstvy. Může se jednat například o difusi nebo absorpci. 

1.2 KATEGORIZACE ZBYTKOVÝCH NAPĚTÍ 

Zbytková napětí se často klasifikují podle objemů, v nichž se nemění velikost a směr 

těchto napětí. Z tohoto hlediska rozeznáváme tři druhy [2]. 

Zbytková napětí I. druhu (makroskopická) bývají homogenní v mnoha zrnech materiálu. 

Výslednice vnitřních sil je nulová v jakémkoliv řezu tělesa. Velmi často jsou způsobena výrobní 

technologií (obráběním, litím, tvářením, tepelným zpracováním), montážním, provozním nebo 

jiným zatížením různého charakteru. 

Zbytková napětí II. druhu (mikroskopická) jsou přibližně stejnorodá v oblastech, 

které lze porovnávat s velikostí jednotlivých zrn. Nulová výslednice vnitřních sil se předpokládá 

u objemů s větším počtem zrn. Mohou vznikat při deformaci materiálu, skládajícího se z jedné 

nebo více fází s různými mechanickými vlastnostmi, nebo při tepelných dějích v materiálu, 

jehož fáze mají rozdílné teplotní součinitele délkové roztažnosti. 

Zbytková napětí III. druhu (submikroskopická) bývají nehomogenní v oblastech 

srovnatelných s meziatomovými vzdálenostmi. Nulové výslednice vnitřních sil může být 

dosaženo i ve velkých částech jednoho zrna. Jsou důsledkem bodových, čárových a plošných 

strukturních poruch. 

1.3 METODY MĚŘENÍ ZBYTKOVÝCH NAPĚTÍ 

Ke stanovení zbytkových napětí existuje řada metod, které mohou být rozděleny podle 

míry narušení celistvosti zkoumaného tělesa (destruktivní, polodestruktivní, nedestruktivní), 

principu (chemické, fyzikální, mechanické) nebo charakteru napjatosti, který lze zjišťovat 

(na povrchu tělesa, v jistém objemu tělesa) [1]. 

K určování makroskopických zbytkových napětí se využívají mechanické metody, 

které jsou polodestruktivní nebo destruktivní. Jedná se zejména o metodu odvrtání kruhového 

otvoru, uvolnění sloupku, odstraňování povrchové vrstvy materiálu a metody dělící. 
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Tenzometrická odvrtávací metoda, která umožňuje stanovit distribuci residuálních 

napětí do hloubky těsně pod povrchem, je nejpoužívanější polodestruktivní technikou 

zjišťování zbytkových napětí.  Rozvoji této metody se věnuje celá řada pracovišť také v ČR. 

Koroze pod napětím nebo difuze vodíku do povrchové vrstvy jsou velmi zajímavé 

chemické metody. Na vztahu mezi fyzikálními nebo krystalografickými parametry a zbytkovým 

napětím fungují fyzikální nedestruktivní způsoby měření. Jedná se například o difrakční, 

ultrazvukovou nebo magnetickou metodu. 

Mezi velmi perspektivní hybridní metody měření zbytkových napětí lze zařadit 

destruktivní metodu kontur, která umožňuje vyšetřování zbytkové napjatosti v celé ploše 

provedeného řezu, na základě snímání deplanace povrchu na souřadnicovém přístroji 

a následné aplikaci odpovídající okrajové podmínky v numerické analýze. 

Na pracovišti Katedry aplikované mechaniky, FS VŠB-TU v Ostravě lze použít ke zjištění 

napjatosti například optický přístroj se snímačem Q-100 od firmy DANTEC DYNAMICS. 

V disertační práci je podrobně popsán princip měření touto elektronickou skvrnovou 

interferometrickou metodou (ESPI - Electronic Speckle Pattern Interferometry) a její 

odzkoušení na tvarově jednoduchých vzorcích. Jedním z mnoha využití tohoto přístroje, může 

být nový způsob stanovení velikosti zbytkových napětí v okolí odvrtaného otvoru, 

aniž by se musely používat tenzometrické růžice. Tato úvaha je založena na kombinaci 

optického měření a numerických výpočtů s využitím inverzního algoritmu. 

Vědci a výzkumníci z celého světa aktuálně vyvíjejí novou metodu pro měření 

zbytkových napětí v souvislosti s indentační zkouškou. Touto problematikou se okrajově 

zabýval také autor disertační práce. Na základě provedených experimentů a numerické studie, 

byly získány některé nové poznatky, které mohou napomoci v daném výzkumu. 
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2 Cíle disertační práce 

Disertační práce je zaměřena na rozvoj aplikace inverzního přístupu pro stanovení 

zbytkové napjatosti, na základě různých experimentálních dat, s využitím metody konečných 

prvků jako hlavního výpočtového nástroje. 

Cíle disertační práce jsou formulovány následovně:   

1. Navrhnout metodiku vyhodnocování zbytkových napětí na bázi znalosti 

experimentálních dat z aplikace metody postupného odvrtávání kruhového otvoru. 

Principem je, že získaná data jsou aplikována do výpočtového software ANSYS 

a s využitím opakovaných výpočtů inverzního algoritmu je možné vyhodnotit zbytková 

napětí v součásti. 

 

2. Při výzkumu vedoucímu k dosažení prvního cíle ověřit využitelnost optického přístroje 

se snímačem Q-100 od firmy DANTEC DYNAMICS, který je k dispozici na Katedře 

aplikované mechaniky, FS VŠB-TU v Ostravě. 

 

3. Provést numerickou studii, která by ukázala nové možnosti pro stanovení povrchových 

zbytkových napětí v materiálu na základě výsledků indentační zkoušky. Za nedílnou 

součást řešení lze považovat stanovení parametrů materiálového modelu na základě 

experimentu. K těmto účelům je zapotřebí vytvořit parametrický výpočtový model, 

kde se dají snadno měnit veškeré potřebné údaje, včetně tuhosti konstrukce 

nebo velikosti elementu sítě. Myšlenka spočívá v analýze výsledků indentační zkoušky 

na vzorku se známou úrovní zbytkové napjatosti a poté vzorku s neznámou hodnotou 

zbytkových napětí. Na základě numerických výpočtů a studie dostupné literatury 

je nutné zvolit vhodné indentační tělísko a realizovat verifikační experiment. 

 

4. Posledním dílčím cílem je aplikace třetí hybridní metody, metody kontur, pro stanovení 

zbytkové napjatosti v okolí svarového spoje. Cílem je pouze seznámení s touto 

metodou. Autorovi není známa zatím žádná její aplikace v rámci ČR.  
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3 Přehled současného stavu řešené problematiky 

Současné problémy a aktuální úlohy mechaniky kontinua zahrnují širokou oblast 

od problematiky působení tekutin a plynů na pohybující se tělesa až po studium mechanických 

procesů v živých organismech. Důležitá část mechaniky kontinua se věnuje zkoumání pohybu 

a rovnováhy pevných deformujících se těles. Z tohoto hlediska je vážným praktickým 

problémem řešení všeobecné úlohy pevnosti a porušení konstrukcí z různých materiálů. 

V tomto směru je perspektivní rozvoj nových přístupů a to: 

 v teorii pružnosti a plasticity, která je základem konstrukcí všech staveb 

a strojů, 

 v lomové mechanice při objasňování příčin porušení těles v důsledku výskytu 

koncentrovaného napětí, 

 při zkoumání ztráty stability při náhlém přetížení tělesa, 

 při rozvíjení diagnostických metod určování širokého spektra vnějších vlivů 

s uvážením jejich stochastického charakteru až po indikaci porušení. 

V současném období vědeckotechnické revoluce mechanika kontinua, podobně jako 

ostatní vědecké disciplíny, rozvíjí své experimentální metody a zpracovává technické otázky, 

jako jsou například měřicí přístroje vysoké úrovně, zvyšování citlivosti a přesnosti měření, 

automatizace měření, registrování a zpracovávání naměřených údajů a podobné. 

Vývoj účinných numerických metod v posledním období snížil zájem o experimentální 

řešení určitého okruhu úloh. Jedná se především o konkrétní technické problémy, 

kde numerická analýza může dát odpověď rychleji, ekonomičtěji a s větší variabilitou vstupních 

údajů. Naopak význam experimentu vzrůstá v nových a netradičních oblastech jako je lomová 

mechanika, optimalizace navrhování, dynamické a náhodné procesy a jiné. 

Metody experimentální analýzy napětí a deformací vychází z různých fyzikálních jevů, 

jsou různorodé a nezávislé i z metodologického hlediska.  
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Za ideální můžeme označit experimentální metodu, která splňuje tyto předpoklady: 

 má nedestruktivní charakter, 

 je bezkontaktní s ohledem na zkoumaný objekt, 

 umožňuje vysokou a dopředu volitelnou citlivost, 

 poskytuje informaci spojitého charakteru o celém zkoumaném objektě, 

 lze použít při řešení úloh rovinných i prostorových, statických i dynamických, 

 připouští automatizaci měření a zpracování údajů, 

 dovoluje měření v provozních podmínkách a na reálných konstrukcích, 

 je ekonomicky nenáročná. 

Za velmi účinné se považují optické metody, které nejlépe splňují uvedené podmínky. 

Na druhou stranu je vhodné zmínit, že optické metody se jen velmi pozvolna dostávají 

do norem a předpisů. Lze očekávat, že vzhledem k přidané hodnotě získaného pole měřených 

veličin bude jejich uplatnění v technické praxi stále významnější.  

Hybridní metodou nazýváme numerickou metodu určování stavu napjatosti 

nebo přetvoření poddajného tělesa, při které se vstupní údaje získaly experimentálním 

měřením. Rozvoj moderních numerických metod a vývoj počítačové techniky umožnily rozšířit 

tento přístup i na analýzu složitějších problémů, především prostorových. 

Základními otázkami teorie hybridních metod a vztahy mezi matematickým 

a fyzikálním modelováním se zaobíral Laermann [3], jenž konstatoval, že pouze kombinace 

teorie a experimentu, matematických a fyzikálních modelů může vést k lepšímu poznání 

odezvy konstrukcí na vnější účinky a ke spolehlivým výsledkům analýzy napětí. 

Na každou experimentální analýzu můžeme v podstatě nahlížet jako na hybridní, 

protože je spojena ve větší nebo menší míře s počítačovým modelováním a využívá 

matematické modely přinejmenším na vyhodnocování a přenos experimentálních údajů. 

Experiment poskytuje charakteristiky fyzikálního modelu, modelovou matici popisující vztahy 

mezi vnějšími a vnitřními silami, respektive deformacemi. Tato matice se poté dosazuje 

do matematického modelu, čímž se numerická simulace kontinua, která tvoří nejtěžší část 

analýzy, nahradí fyzikálním modelem, který je bližší k realitě než jakýkoliv matematický model. 

Získaný hybridní model splňuje podmínky rovnováhy a kompatibility, realizuje okrajové 

podmínky v širokém rozsahu, a jelikož se nepředpokládá matematické řešení konstitučních 

rovnic, může být komplexnější a zohlednit i geometrickou a fyzikální nelinearitu, časovou 

závislost dějů a podobně. 
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Metoda konečných prvků umožňuje řešit složité konkrétní inženýrské problémy. 

Patří však k metodám, které vycházejí z určitých předpokládaných a idealizovaných okrajových 

podmínek. Těžkosti při numerickém simulování reálných okrajových podmínek mohou vést 

k velkým rozdílům při určování hlavních dimenzovaných veličin a tím i ke znehodnocení 

dosažených numerických výsledků. K odstranění této nevýhody může ve značné míře přispět 

vhodná kombinace s experimentální metodou. 

Inženýrské problémy jsou obecně definovány pomocí řídících parciálních 

diferenciálních nebo integrálních rovnic, tvarů a velikostí domén, okrajových a počátečních 

podmínek, materiálových vlastností obsažených médií, vnitřních zdrojů, vnějších sil 

nebo vstupy. Pokud všechny výše zmíněné údaje jsou známy, jedná se o přímý typ úlohy, 

která je obecně považována za řešitelnou. Jestliže některá z uvedených informací není 

k dispozici, problém se stane nepřímým (inverzním) a jeví se jako neřešitelný. Konkrétně tedy 

inverzní problematika může být orientována na stanovení: 

 tvarů, velikostí, poloh nebo například otvorů uvnitř daného objektu, 

 hodnot okrajových nebo počátečních podmínek, 

 zdrojů a sil, 

 materiálových vlastností, 

 řídících rovnic (stabilního vedení tepla, lineární elasticity a jiné). 

Řešitelnost těchto úloh je podmíněna poskytnutím dalších náležitostí a použitím 

vhodných numerických algoritmů [4]. Algoritmické metody pro řešení inverzních problémů lze 

rozdělit do dvou základních přístupů, jedná se o čistě inverzní metody a metody na bázi 

optimalizace. 

3.1 METODY ODVRTÁVÁNÍ OTVORU 

3.1.1 Tenzometrická odvrtávací metoda 

Metoda odvrtání kruhového otvoru je v základní podobě normována standardem 

ASTM E837-08 [5]. V této normě jsou mimo jiné předepsány podmínky pro zhotovení otvoru 

touto metodou. Je zde také uveden postup pro vyhodnocení uvolněných zbytkových napětí 

pro různé tloušťky obrobků, do kterých je daný otvor vyvrtán. Stanovením kalibračních 

konstant, které jsou aplikovány právě ke stanovení zbytkové napjatosti, se s využitím metody 

konečných prvků zaobíral ve své diplomové práci Civín [6]. 
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Metoda je aplikovatelná za předpokladu lineárně elastického chování materiálu 

a poskytuje přesné výsledky, pokud izotropní zbytková napětí nepřevyšují 50 % meze kluzu 

a smyková napětí nepřekročí 25 % meze kluzu. Považuje se za metodu polodestruktivní, 

protože velikost vyvrtaného otvoru bývá vůči rozměrům konstrukce zanedbatelná. Kromě 

kovových materiálů je použitelná i na plasty a kompozity [1]. Touto problematikou se zabýval 

například Švaříček [7] ve své disertační práci, kde popisuje rozvoj odvrtávací metody pro případ 

pružně plastických deformací v okolí otvoru a návrh iteračního řešení prostřednictvím metody 

konečných prvků (MKP). 

Princip spočívá ve vyvrtání malého otvoru ve středu tenzometrické růžice, aplikované 

na povrchu měřeného objektu. Hloubka vrtaného důlku se přibližně rovná jeho průměru. 

K uskutečnění této metody jsou zapotřebí speciální tenzometrické růžice i zařízení pro vrtání 

s možností zaměření středu otvoru mikroskopem [5]. Případná excentricita vrtaného otvoru 

může značně ovlivnit naměřená data, viz publikace Vítka [8], [9]. 

V okolí vyvrtaného otvoru se pak změní rozložení vnitřních sil a tím i deformací. 

Příslušné změny deformací na povrchu tělesa jsou zachyceny tenzometry (Obr. 1) a ze známých 

materiálových parametrů je možné stanovit velikosti a směry hlavních zbytkových napětí.  

 

Obr. 1 Uvolnění napětí po odvrtání otvoru [10] 

Metoda umožňuje také měření průběhu napětí podél hloubky odvrtávání. Děje se tak 

postupným odvrtáváním a měřením deformací po krocích, které předepisuje zmíněná 

norma ASTM E837-08 [5]. 
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Vyhodnocení zbytkové napjatosti je realizováno pomocí matematických vztahů 

vycházejících z analýzy napěťového stavu v okolí kruhového otvoru. Norma uvádí postupy 

pro výpočet rovnoměrně i nerovnoměrně rozloženého napětí podél odvrtávané hloubky 

pro obrobky různé tloušťky [1]. Tento výpočet je založen na deterministickém přístupu, 

to znamená, že vstupní data jsou uvažována bez nejistot. 

Autor disertační práce [11] se zabýval vyhodnocením z pravděpodobnostního hlediska 

stochastické mechaniky, založené na simulačních technikách metody Monte Carlo. U všech 

vstupů byla respektována jejich variabilita v podobě histogramů a následné výstupy měly tedy 

také náhodný charakter. 

Ve světě se numerickou simulací procesu postupného odvrtávání kruhového otvoru 

zaobíral například Garleanu [12]. K tomuto účelu byla využita technika “narození“ a ‘‘úmrtí“ 

elementu a zbytková napjatost byla řešena pomocí posuvu okrajových uzlů výpočtového 

modelu. Buljak [13] publikoval příspěvek, ve kterém je provedena indentační zkouška na dně 

zhotoveného otvoru. Snahou je eliminovat zbytkovou napjatost, navíc experimentální data 

získaná z obou testů mohou posloužit nejen ke stanovení napětí, ale také k odhadu elasto-

plastických vlastností materiálu pomocí inverzní analýzy. 

3.1.2 Optické metody 

K vyšetřování uvolněných deformací lze také využívat optických metod, které by měly 

minimalizovat vliv nesouososti otvoru, jak uvádí Šedivý [14]. Experiment, který popisuje 

ve své publikaci, byl však vykonán na jednoduchých hliníkových vzorcích s předem známou, 

buď konstantní, nebo lineární zbytkovou napjatostí podél tloušťky testovaného materiálu. 

Měření se uskutečnilo pomocí 2-D snímače Q-300 od firmy DANTEC DYNAMICS a získané 

výsledky byly porovnány s tenzometrickou odvrtávací metodou. 

Mnohem složitější je stanovit hodnoty tohoto napětí pro zcela obecnou zbytkovou 

napjatost obsaženou ve zkoušeném materiálu. Schajer a Steinzig [15] navrhli pro tyto účely 

nezávislou matematickou metodu, která funguje na bázi dobře známých trigonometrických 

vztahů mezi daty.  
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Barile [16] poukazuje ve svém díle na značné nesrovnalosti ve vyhodnocování 

zbytkových napětí, které jsou zapříčiněny rozměry analyzované oblasti, viz Obr. 2. 

 

Obr. 2 Ohraničení vyhodnocované oblasti [16] 

Ve skutečnosti, pokud je poloměr vnitřního kruhu uvažované oblasti příliš malý, 

tak do výpočtu vstupují i data, která mohou být ovlivněna plasticitou. K chybě může také dojít, 

jestliže je vnější rádius vzdálen až do oblasti výskytu velmi malých deformací. Studie v číslech 

ukazuje, že změna vnitřního poloměru o 25 % může způsobit odchylku okolo 80 % a změna 

vnějšího poloměru o 25 % způsobuje chybu až 86 % ve vyhodnocování zbytkové napjatosti. 

Podobnou tématikou se zabýval také Focht [17], Diaz [18] nebo Viotti [19]. 

3.2 INDENTAČNÍ METODA 

S pokrokem v oblasti zkušebnictví se indentační zkoušky využívají k určování nejen 

tvrdosti, ale také ke stanovení mechanických vlastností materiálů nebo pro odhad zbytkové 

napjatosti. V tomto případě je většinou zapotřebí získat doplňující informace z numerického 

řešení.  

V roce 1932 provedl Kokubo [20] testování na různých kovech (hliník, měď, mosaz) 

včetně oceli, aby prokázal vliv zbytkového napětí na měření tvrdosti. Ve studii aplikoval 

ohybové napětí na vnější povrch vzorku a následně provedl zkoušky tvrdosti dle Vickerse. 

Poté bylo konstatováno, že tahové napětí způsobuje zdánlivé snížení tvrdosti o 5-12 %, 

zatímco tlakové napětí zvýšení jen o 0-3 %. 
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Sines a Carlson [21] si zvolili k experimentování Rockwellovu indentační zkoušku 

a vzorek z vysokouhlíkové oceli, který byl namáhán čtyř bodovým ohybem. Výzkum opět 

potvrzuje, že vneseným tahovým napětím se zdá být materiál měkčí (o méně než 10 %), 

kdežto tlakové napětí dělá vzorek tvrdším (o méně než 1 %). Také Tsui [22] zkoumal 

diamantovými nanoindentory Berkowich vliv zbytkového napětí na tvrdost a modul pružnosti. 

Dosažené závěry byly podobné jako u Sinese a Carlsona [21].  

Tato tvrzení jsou však rozporuplná. Jestliže se tvrdost zjišťovala podle Oliver-Pharrovy 

metody [23], byla jasně pozorována změna tvrdosti s aplikovaným namáháním, které by mohlo 

být v reálném systému nahrazeno zbytkovým napětím. Což je v dobré shodě s výše uvedenými 

experimenty. Detailní zkoumání, pomocí optických mikrofotografií s vysokým rozlišením, 

odhalilo, že uvažovaná závislost nebyla skutečností a projevilo se namáhání 

od nahromaděného materiálu kolem vtisku. Dokonce se uvažovalo i o tom, že by opticky 

měřená tvrdost mohla být téměř nezávislá na vneseném zatížení. 

Analýza metodou konečných prvků poskytla finální řešení tohoto problému. 

Bolshakov [24] došel k závěru, že při správném zohlednění daných náležitostí se může u Oliver-

Pharrovy metody vytvářet umělá závislost mezi měřenou tvrdostí a modulem pružnosti 

na aplikovaném zatížení. Byly také navrženy důležité tvary křivek s uvážením residuálního 

napětí, které se liší od ideálního stavu bez tohoto napětí, viz Obr. 3. 

 

Obr. 3 Křivky pro různé stavy napjatosti [24] 

Studie tedy nepřinesla konkrétní postup k vyšetřování zbytkové napjatosti, ale poskytla 

nový náhled na danou situaci ve smyslu, že stanovení tvrdosti nanoindentační zkouškou může 

být podle křivkové analýzy vážně ovlivněno residuálním napětím. 
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Uvedené závěry motivovaly k dalšímu bádání v této oblasti. Například Suresh 

a Giannakopoulos [25] navrhli jednoduchou metodiku odhadu zbytkových napětí pomocí 

ostrého tělíska. Carlsson [26] a Larsson [27] zjistili, že residuální deformační pole mohou být 

přesně korelovány s hodnotou tvrdosti, zatímco zbytkové napětí se vztahují k velikosti 

kontaktní oblasti. 

Tento poznatek inspiroval Taljata a Pharra [28], kteří zvažovali použití sférického 

indentu. Následná numerická simulace odhalila významný účinek ekvibiaxiálního napětí 

na chování zátěžové křivky, ale jen pro elasto-plastický přechod. Swadener [29] provedl 

experimentální ověření a zjistil, že při zvýšené plasticitě tahová napětí posouvají 

nanoindentační křivky do znatelně větší hloubky, zatímco tlaková napětí mají opačný účinek. 

Na základě těchto pozorování byly vyvinuty dvě různé metody pro měření zbytkové napjatosti 

pomocí sférických indentů. 

Také je nutno podotknout, že většina metod vyžaduje potřebu referenčního vzorku 

bez zbytkového napětí, který by měl mít mikrostrukturu nejlépe shodnou se zkušebním 

vzorkem. Žíhání je zřejmě jediný způsob, jak můžeme uvolnit zbytková napětí tenkého filmu, 

ale může být také narušena mikrostruktura a tím i vnitřní mechanické vlastnosti. Informace 

o směru hlavních napětí lze získat přesným měřením geometrie vtisku, jak je uvedeno 

v publikaci [30]. 

3.3 METODA KONTUR 

Jednou z méně známých, ale velmi perspektivních hybridních metod měření 

residuálních napětí, je metoda kontur. Jedná se o metodu destruktivní, která umožňuje 

vyšetřování zbytkové napjatosti v normálovém směru k provedenému řezu. 

Princip tedy spočívá v rozříznutí součásti, čímž uvolněné zbytkové napětí způsobí 

přetvoření tělesa. Plochy v rovině řezu obou částí vzorku jsou snímány na souřadnicovém 

přístroji pomocí laserové či dotykové sondy a takto získaná data jsou zaznamenána [31]. 

V následující analýze MKP se výpočtový model realizuje tvarově a rozměrově totožný 

se skutečným vzorkem ve zkoumaném místě řezu, kde se do povrchových uzlů zadává 

průměrná hodnota naměřených posunutí z obou částí vzorku. Po aplikaci této okrajové 

podmínky lze, za předpokladu pružného relaxačního procesu, zpětně vyhodnotit původní stav 

zbytkové napjatosti v materiálu [32].  
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Uvedený princip znázorňuje následující náčrtek (viz Obr. 4). 

 

Obr. 4 Princip metody kontur 

Přesnost metody kontur je výrazně ovlivněna kvalitou vykonaného řezu, proto je 

důležité zvolit správnou techniku pro rozříznutí vzorku.  Technologie EDM (Electrical Discharge 

Machining) se jeví jako velmi vhodná, jelikož mezi nástrojem a obrobkem nepůsobí 

mechanické síly. Při tomto elektroerozivním obrábění se materiál odebírá drobnými 

elektrickými výboji mezi vzorkem a drátovou elektrodou v dielektrické kapalině. Hlavní 

nevýhodou může být pomalý proces úběru a energetická náročnost. 

Bouchard [33] ve svém příspěvku využívá tuto technologii k řezání svařovaných vzorků 

a poukazuje na stopy drátu a vady svaru v místech, kde se povrch snímá. Také Prime [34] 

se zabýval touto problematikou a provedl dělení chyb na symetrické a antisymetrické. 

Příkladem antisymetrických odchylek mohou být právě výše uvedené problémy, které je 

možno odstranit průměrováním a vyhlazováním naměřených posuvů z obou dílů. Lze očekávat, 

že větší nedostatky budou na začátku a na konci řezu, což souvisí se symetrickou chybou, 

stejně jako vyboulení vzorku během procesu řezání. 

Další aspekt, který ovlivňuje vyhodnocení zbytkových napětí, je přesnost měření 

posuvů. Stejný autor ve své další publikaci [35] mimo jiné porovnává vhodnost dotykového 

a laserového přístroje. Obecně, přístroje s vyšší kvalitou snímání dat jsou pro metodu kontur 

přijatelnější. V příspěvku také poukazuje na zvláštnost, týkající se velikosti naměřených posuvů 

v obou segmentech rozříznutého vzorku, které se docela značně liší (maximální špička okolo 

95 µm v první části a 60 µm ve druhé části vzorku). Tento rozdíl si autor publikace vysvětluje 

tím, že dělící rovina nebyla centrována mezi upínací komponenty. Svorka upevněná na jedné 

straně vzorku byla od řezu vzdálena asi dvojnásobně než svorka na opačné straně. 
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Obecně se však hodnoty naměřených posuvů z obou částí průměrují a takto získané 

údaje je doporučeno dále vhodným způsobem vyhlazovat. Pro práci s experimentálními daty, 

jako je zmíněné průměrování a vyhlazování nebo například zrcadlení naměřených bodů, 

lze s výhodou využívat volně dostupné skripty vytvořené Johnsonem [36] v software MATLAB. 

Celková realizace výpočtu s využitím MKP je podrobně popsána v jeho disertační práci [36]. 

Výsledky metody kontur jsou nejisté v blízkosti okrajů a neměly by být v této oblasti 

uváděny, pokud nebylo provedeno detailnější přezkoumání. Metoda kontur je vhodná 

pro studium různých výrobních procesů, přičemž lze zmínit například vytvrzování povrchu 

materiálu pomocí laseru [37], [38], [39] nebo svařování třením [40], [41], [42]. Zajímavé je také 

mapování napjatosti v železniční kolejnici [43]. 
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4 Ověření vhodnosti optické metody s přístrojem Q-100 

Firma DANTEC DYNAMICS obohatila průmyslový trh o nově navržený systém Q-100, 

který disponuje laser-optickým senzorem pro kvantitativní napěťově deformační měření. 

Jednou z mnoha možností využití tohoto optického tenzometru, jak se přístroj také někdy 

nazývá, může být například měření uvolněných deformací v okolí odvrtávaného otvoru. 

4.1 PRINCIP MĚŘENÍ 

Měřené místo je osvětlováno laserovým paprskem ze čtyř různých směrů a odražené 

světlo je zaznamenáváno pomocí CCD (Charge-Coupled Device) kamery s vysokým 

rozlišením [44], viz Obr. 5. Osvětlená plocha zobrazuje tzv. skvrnitý efekt, který se vlivem 

zatěžování mění. Na základě těchto změn od počátečního (referenčního) obrazce přístroj 

automaticky vyhodnotí kontury posuvů a deformací na trojrozměrném povrchu. Ze známých 

materiálových parametrů (Youngův modul a Poissonovo číslo) může být automaticky zjištěno 

rozložení napětí v oblasti měření. 

 

Obr. 5 Snímač Q-100 [44] 

Přístroj Q-100 je v podstatě unikátní zařízení pro rychlé, nedestruktivní zjišťování 

hodnot posuvů, deformací a napětí na komponentech. Kompletní optické měření umožňuje 

detekci gradientů napětí a výpočet všech relevantních dat (velikosti a směry hlavních napětí, 

smyková napětí, normálová napětí, poměrné deformace, složky posuvů, aj.). Jednou z hlavních 

předností je také nenáročná příprava měřené součásti, například při porovnání s odporovou 

tenzometrií. Senzor je nutné vždy přímo uchytit ke zkoumanému vzorku nebo komponentě s ní 

spojené (čelisti zkušebního stroje apod.), a to za pomocí magnetických nožek nebo speciálního 

lepidla. 
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4.2 VERIFIKACE 

Za účelem ověření přesnosti této ESPI metody byly provedeny testovací úlohy 

na tvarově jednoduchých vzorcích. 

4.2.1 Nosník konstantní pevnosti v ohybu 

Zatěžováním vetknutého nosníku na ohyb dochází k jeho deformaci a vzniku napětí. 

Jestliže by se jednalo o nosník jednotné tloušťky a šířky, napětí by od místa zátěže směrem 

k vetknutí rostlo. Nosník stejné pevnosti se rozšiřuje od místa působící síly směrem k vetknutí. 

Tímto způsobem je zajištěno, že ohybové napětí je po délce nosníku stejné. Někdy se může 

jednat o kombinaci části s konstantním napětím a části s konstantní šířkou. Taková struktura 

je nazývána nosníkem částečně konstantní pevnosti [45], viz Obr. 6.  

 

Obr. 6 Rozměry nosníku částečně konstantní pevnosti [mm] 

U tohoto případu byla na základě analytického výpočtu ověřena přesnost 

vyhodnocovaného ohybového napětí ESPI metodou. Nutno podotknout, že daná konstrukce je 

vyrobena z oceli, jejíž modul pružnosti v tahu je E =  2.1 ∙ 105 MPa a Poissonovo číslo ν = 0.3. 

Autor disertační práce se podílel na návrhu tohoto nosníku a dalších komponent, které 

byly využívány k detailnější verifikaci optického přístroje (jedná se zejména o přípravky 

do trhacího stroje k vyvození smykového zatížení, atd.) nebo jako demonstrační úlohy 

pro studenty k lepšímu pochopení probírané látky. 

Nosník částečně stejné pevnosti byl uchycen v rámu jako vetknutý (utažený několika 

šrouby na širší straně) a zatěžován silou na volném konci.  
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Zatěžování je provedeno pomocí trnu, na který bylo přidáváno závaží (Obr. 7). Snímač 

může být nalepen nebo přichycen pomocí magnetických nožek přímo na povrch nosníku, 

viz Obr. 8.  

 

 

Obr. 7 Zatížení nosníku Obr. 8 Umístění snímače 

Velikost ohybového napětí v části o stejné pevnosti se pro nosník zatížený silou 

F =  39.22 N, která odpovídá zatížení od hmotnosti čtyř kilových závaží, vypočte 

dle analytického vztahu, kde jsou již rovnou dosazeny hodnoty dle Obr. 6, tedy 

σ𝑜 =
Mo

Wo
=

6 ∙ F ∙ L

T2 ∙ B
=

6 ∙ 39.22 ∙ 80

42 ∙ 40
≐ 29.42 MPa . 

   (1) 

Vyhodnocené výsledky pomocí optického tenzometru jsou znázorněny na následujícím 

obrázku (Obr. 9), kde černá linie představuje řez vedený konturou ohybového napětí. 

Na Obr. 10 zelená linie značí vypočtenou hodnotu napětí v ohybu, které je přibližně 29.42 MPa 

a modrá linie ztvárňuje naměřené napětí v provedeném řezu. Střední hodnota tohoto napětí 

se pohybuje okolo 29.47 MPa. Lze tedy pozorovat velmi dobrou shodu porovnávaných veličin. 

   

 

Obr. 9 Naměřené ohybové napětí  Obr. 10 Průběh normálového ohybového napětí [MPa] 
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4.2.2 Vzorek zatížený tahem 

Další úloha je zaměřena na vyšetřování vzorku s kruhovým otvorem uprostřed, který je 

namáhán prostým tahem [46]. Vzorek z ocelového materiál s hodnotou modulu pružnosti 

v tahu E =  2.16 ∙ 105 MPa a Poissonovým číslem ν = 0.3 byl postupně zatěžován osovou 

silou až na velikost F =  6 000 N. Zatěžovací proces byl realizován pomocí univerzálního stroje 

TESTOMETRIC M500-50CT (50 kN). Snímač byl upevněn na zkoumaný předmět pomocí 

magnetických nožek (Obr. 11) a poloha souřadného systému, stejně jako geometrie, je patrná 

z následujícího obrázku (Obr. 12) [47]. 

 
 

Obr. 11 Upevnění snímače [47] Obr. 12 Geometrie vzorku [mm] [47] 

Verifikace naměřených výsledků byla provedena metodou konečných prvků v software 

ANSYS. Výpočtový model čítá 8 671 prvků, což odpovídá 8 957 uzlům. Profil vzorku umožňuje 

použití čtyřuzlového skořepinového prvku (SHELL181). Materiálový model byl uvažován 

homogenní, izotropní a lineární. 

Jelikož přístroj Q-100 dokáže vyhodnocovat přímo kontury posuvů, deformací a napětí, 

mohly by se porovnávat všechny tyto veličiny v různých směrech.  Vzhledem k problematice 

úlohy bude prezentován pouze posuv a normálové napětí ve směru osy y.  
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Nevýhodou je, že vlivem zatěžování dochází k posuvům samotné sondy, která je 

připevněna přímo na měřené ploše. Z tohoto důvodu budou velikosti hodnot posuvů jiné, 

než jsou uvedeny například v software ANSYS, a lze tedy srovnat pouze naměřené a vypočtené 

kontury posuvů, viz Obr. 13. 

 

Obr. 13 Porovnání kontur posuvu ve směru osy y (ESPI vlevo, MKP vpravo) [47] 

Optický snímač obecně nerozpozná materiálovou změnu, a proto je nutné v místě 

otvoru definovat hranice pro odstranění nežádoucího šumu. Jak bylo prezentováno v uvedené 

rešerši, vyhodnocované výsledky mohou být ovlivněny velikostí této odebrané oblasti. 

Nutný výřez provedený v okolí otvoru je patrný z následujícího obrázku (viz Obr. 14 vlevo). 

Na tomto Obr. 14 lze také pozorovat, že maximální naměřená hodnota normálového napětí je 

v porovnání s vypočtenou hodnotou nižší. Odchylka, vztažená k vypočtené hodnotě 

podle metody konečných prvků, činí asi 12.6 %. 

 

Obr. 14 Srovnání normálového napětí ve směru osy y (ESPI vlevo, MKP vpravo) [MPa] [47] 
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Vlivem ořezu tedy není zachycena špička napětí na okraji otvoru. Tato data jsou 

pro lepší přehlednost zpracována na následujícím obrázku (viz Obr. 15), kde značení směru osy 

se odkazuje na Obr. 12. Velmi dobrá shoda experimentu byla prokázána po zatěžovacích 

krocích 500 N, 1 000 N i 2 000 N. 

 

Obr. 15 Srovnání normálového napětí [47] 

 

4.2.3 Vzorek zatížený čtyř bodovým ohybem 

Poslední prezentovanou úlohou k ověření přesnosti měření přístrojem Q-100 je nosník 

zatížený ohybem [48]. Vzorek vyrobený z duralu s hodnotou modulu pružnosti v tahu 

E =  0.725 ∙ 105 MPa a Poissonovým číslem ν = 0.34 byl namáhán čtyř bodovým ohybem 

na univerzálním zkušebním stroji TESTOMETRIC M500-50CT (50 kN). Snímač se na povrch 

součásti upevnil pomocí magnetických nožek (Obr. 16). 

 

Obr. 16 Upevnění snímače 
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Byly uskutečněny dva případy měření, které se lišily velikostí zatěžovací síly 

a vzdáleností podpor. Výsledky měření byly detailně zkoumány a ověřeny pomocí numerických 

výpočtů v programu ANSYS. Výpočtový model se skládá z 1 926 prvků a 2 057 uzlů. Geometrie 

vzorku opět umožňuje použití čtyřuzlového skořepinového prvku (SHELL181). Materiálový 

model je uvažován homogenní, izotropní a lineárně pružný. 

Na obrázku níže (Obr. 17) je již zakresleno schéma prvního uvažovaného případu, 

kde jsou uvedeny rozměry nosníku, poloha podpor, umístění působících sil a přibližná poloha 

čidla. Zkoumaný předmět byl tedy zatěžován dvěma silami o velikosti F =  3 250 N ve směru 

kolmém na povrch vzorku. 

 

Obr. 17 Schéma prvního zatěžovacího případu s rozměry [mm] 

Primárními výsledky měření optickou metodou jsou posuvy. Nejdříve byla věnována 

pozornost konturám posuvu ve směru osy x, jimiž je veden řez (Obr. 18). Ze zobrazených dat 

(Obr. 19) je zřejmá platnost Bernoulliho hypotézy o zachování rovinnosti průřezu. 

 

 

Obr. 18 Posuv ve směru osy x Obr. 19 Průběh posuvu ve směru x 
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Další řez, který byl veden konturami normálového ohybového napětí (Obr. 20), 

vypovídá o téměř lineárním průběhu tohoto napětí po výšce nosníku (Obr. 21). Z obrázků je 

také patrná poloha neutrální osy. 

   

 

Obr. 20 Ohybové napětí [MPa] Obr. 21 Průběh normálového ohybového napětí 

Verifikace naměřených a vypočtených dat bude zaměřena zejména na hlavní napětí, 

u kterých je možno kromě velikosti hodnot sledovat také jejich směry, viz Obr. 22 a Obr. 23. 

 

Obr. 22 Srovnání prvního hlavního napětí (ESPI vlevo, MKP vpravo) [MPa] 

 

 

Obr. 23 Srovnání druhého hlavního napětí (ESPI vlevo, MKP vpravo) [MPa] 
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Snímky (viz Obr. 22 a Obr. 23) vypovídají o velmi dobré shodě. Největší rozdíl lze vyčíst 

z velikosti prvního hlavního napětí, tato hodnota je okolo 5 MPa. Na posledním srovnávacím 

obrázku je sledováno napětí podle HMH (Huber, von Mises, Hencky) hypotézy, viz Obr. 24. 

 

Obr. 24 Srovnání napětí dle HMH hypotézy (ESPI vlevo, MKP vpravo) [MPa] 

Pro druhý případ byly změněny vzdálenosti jednotlivých válečků, také velikosti 

zatěžujících sil vzrostly na hodnotu F =  3 600 N. Poloha senzoru Q-100 je nyní blíže 

k podpoře a jeho horní okraj je umístěn asi 10 mm od okraje vzorku, schéma je přehledně 

zakresleno níže, viz Obr. 25. 

 

Obr. 25 Schéma druhého zatěžovacího případu s rozměry [mm] 

Dále prezentované naměřené výsledky jsou značně odlišné od předchozího případu 

zatížené. Provedeme-li řez konturami posuvu ve směru osy x, jak lze pozorovat na Obr. 26, 

vyšetřovaný průběh by již neměl být lineární, což je prokázáno na následujícím obrázku, 

viz Obr. 27. 
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Obr. 26 Posuv ve směru osy x Obr. 27 Průběh posuvu ve směru x 

Tento jev může být způsoben právě vzdáleností podpor vzhledem k daným rozměrům 

nosníku. Je vhodné podotknout, že tvar vyhodnocované plochy je způsoben oříznutím šumu 

v materiálu (Obr. 26). Výřez se projevil i na dalších naměřených výsledcích, které jsou 

prezentovány dále v kapitole. 

Na obrázku níže (Obr. 28) lze pozorovat kontury normálového a smykového napětí. 

Konturami smykového napětí je naznačen řez, vedený podél výšky zkoumaného nosníku. 

Přibližně parabolický průběh tohoto napětí, je možno spatřit na následujícím obrázku, 

viz Obr. 29. 

  

Obr. 28 Normálové napětí (vlevo) a smykové napětí (vpravo) [MPa] 
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Obr. 29 Průběh smykového napětí 

Na závěr jsou porovnány výsledky v podobě hlavních napětí a směrů, získané ESPI 

metodou a numerickým výpočtem v programu ANSYS. Porovnání je mírně ztíženo nutným 

okrojením šumu, ale i tak lze pozorovat velmi dobrou shodu, viz Obr. 30 a Obr. 31. 

 

  

Obr. 30 Srovnání prvního hlavního napětí (ESPI vlevo, MKP vpravo) [MPa] 

 

  

 

  

Obr. 31 Srovnání druhého hlavního napětí (ESPI vlevo, MKP vpravo) [MPa]   
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Tímto tématem se autor disertační práce zabýval dále v publikacích [49], [50], [51]. 

Experimentálně získaná data prokazují dobrou shodu s analytickým i numerickým řešením. 

Nutno však podotknout, že testované komponenty byly namáhány jednoduchým zatížením 

s očekávanou výslednou hodnotou měření. Vzorek s otvorem se jevil jako nejvíce 

problematický, jelikož optický snímač nerozpoznává hranici materiálové změny. Z tohoto 

důvodu se musel v místě otvoru odfiltrovat nežádoucí šum, čímž došlo k významné ztrátě dat 

z měření. Taktéž hraje zásadní roli centrování vzorku, aby nebyl vnesen přídavný ohyb. 

4.3 PŘÍPRAVEK 

Po provedení výše uvedené studie byl optický přístroj vyzkoušen k měření uvolněných 

deformací v okolí odvrtávaného otvoru na vzorku, ve kterém se předpokládá zbytková 

napjatost, viz Obr. 32. Testovací vzorek byl získán v rámci probíhající spolupráce s Katedrou 

inženýrství pevných látek, FJFI ČVUT v Praze. Zkoušený materiál je vyroben z oceli s hodnotou 

modulu pružnosti v tahu E =  2.06 ∙ 105 MPa  a Poissonovým číslem ν = 0.3. 

 

Obr. 32 Vzorek obsahující zbytkovou napjatost 

Nejdříve bylo snahou najít vhodnou polohu sondy, která by umožňovala snímat celý 

proces odvrtávání, viz Obr. 33. 

 

Obr. 33 Upevnění snímače pomocí lepidla 
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Podobné pokusy nebyly úspěšné vzhledem k poměrně velké vzdálenosti snímače 

od vrtaného otvoru. I když přístroj Q-100 umožňuje prostorové měření, sklon sondy se jeví 

v tomto případě jako nežádoucí. Na druhou stranu, pokud byl sensor umístěn nad měřený 

objekt, jak je znázorněno na Obr. 34, nastaly problémy s přesným navrácením senzoru 

do původní pozice po vytvoření referenčního snímku nebo v dalším kroku u postupného 

odvrtávání. 

 

Obr. 34 Varianta uchycení snímače 

Z těchto patrných důvodů je nevyhnutelné sestrojit přípravek pro vhodné upevnění 

snímače a vrtací soupravy, který by umožňoval vytočení sondy v průběhu procesu odvrtávání 

otvoru a její následné opakované navrácení zpět na stejnou pozici určenou pro měření, 

viz Obr. 35. Výše zmíněný systém byl realizován pomocí otočného čepu a aplikovaných dorazů, 

kde přesnou polohu čidla a hloubku odvrtávaného otvoru zajišťují úchylkoměry. Přípravek lze 

rovněž upevňovat k různým povrchům pomocí šroubového spoje. 

 

Obr. 35 Konstrukce zhotoveného přípravku 
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Zhotovení otvoru bylo provedeno pomocí frézy o průměru 1.8 mm, přičemž byl 

dodržen klasický postup, který se využívá například při tenzometrické odvrtávací metodě. 

Celý proces proběhl ve čtyřech etapách s úběrem materiálu 0.125 mm v každém kroku. 

Na závěr je přeměřen průměr otvoru, který činil 1.96 mm. 

4.4 ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT 

Naměřené údaje se zpracovávají v software ISTRAMS. Zde se provádí nastavení 

analyzované oblasti, filtrování, vyhlazování a další operace s daty. Vlivem nespojitosti, která 

vzniká úbytkem materiálu v procesu odvrtávání, jsou do vyhodnocovaných dat vnášeny 

nepřesnosti, které je potřeba odfiltrovat. 

Vzhledem k ovlivnění dat šumem, popřípadě plastickou deformací, bylo nutno provést 

kruhovitý výřez v místě odvrtávaného otvoru, jehož průměr byl až 6.5 mm, viz Obr. 36. 

 

Obr. 36 Detail šumu a výřezu 

Poté byly přístrojem automaticky vyhodnoceny kontury posuvů, viz Obr. 37, Obr. 38 

a Obr. 39 a následná přetvoření v celé analyzované oblasti pro úběr materiálu 0.125 mm, 

viz Obr. 40, Obr. 41 a Obr. 42. 

  

Obr. 37 Posuv ve směru osy x [µm] Obr. 38 Posuv ve směru osy y [µm] 
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Obr. 39 Posuv ve směru osy z [µm] Obr. 40 Přetvoření ve směru osy x [µm/mm] 

  

  

Obr. 41 Přetvoření ve směru osy y [µm/mm] Obr. 42 Zkos v rovině x-y [µm/mm] 

Z obrázků je patrno, že nově vzniklý otvor není umístěn soustředně s vrtaným otvorem. 

Informaci o přesném středu vrtání, je téměř nemožné zjistit, právě vzhledem k vzniklému 

šumu, což se promítá na vyhodnoceném přetvoření. Nutno podotknout, že při posouvání 

výřezu a hledání tohoto “optimálního“ středu dochází ke změnám kontur a je nutno stále 

přizpůsobovat (zvětšovat) poloměr výřezu. 

Jak lze pozorovat z detailu (Obr. 36), hranice mezi analyzovanou oblastí a šumem je 

v některých místech velmi malá. I tento jev může ovlivnit přesnost výsledků, jak bylo uvedeno 

v rešerši. Dále je prezentováno zvětšení průměru výřezu na 7.3 mm a zajímavé porovnání 

vybraných kontur přetvoření, viz Obr. 43 a Obr. 44. 

Software ISTRAMS také disponuje nástroji pro vyhlazování a průměrování dat. Tento 

proces byl odzkoušen a aplikován na údaje, které byly dosaženy přístrojem Q-100 pro ořez 

o průměru 4.5 mm, Obr. 45 a Obr. 46. 
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Ze  srovnání uvedeného níže je patrný vliv odfiltrování šumu, který se výrazně 

projevuje na konečném vyhodnocení a data lze považovat za nekorektní. 

  

Obr. 43 Přetvoření ve směru osy x (otvor ø 6.5 mm vlevo, ø 7.3 mm vpravo) [µm/mm] 

 

  

Obr. 44 Přetvoření ve směru osy y (otvor ø 6.5 mm vlevo, ø 7.3 mm vpravo) [µm/mm] 

 

  

Obr. 45 Přetvoření ve směru osy x (otvor ø 6.5 mm vlevo, ø 4.5 mm vpravo) [µm/mm] 
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Obr. 46 Přetvoření ve směru osy y (otvor ø 6.5 mm vlevo, ø 4.5 mm vpravo) [µm/mm] 

 

4.5 DÍLČÍ ZÁVĚR K OPTICKÉ METODĚ S PŘÍSTROJEM Q-100 

Jedním z cílů této disertační práce bylo ověřit vhodnost optického snímače pro měření 

uvolněných deformací v okolí odvrtávaného otvoru. Přístroj, využívající ESPI metodu, byl 

nejdříve testován na tvarově jednoduchých vzorcích, kde byla prokázána velmi dobrá shoda 

mezi experimentem a výpočtem.  

Problematicky se jevilo měření, při kterém docházelo k materiálové nespojitosti, 

kterou přístroj nedokáže sám rozpoznat. V tomto případě je nutné manuálně určit hranice 

tohoto nežádoucího šumu a odebrat jej z analyzované oblasti. Bylo prokázáno, že volba hranic 

výřezu může velmi významně ovlivňovat vyhodnocená data, což se projevilo i při měření 

uvolněných deformací v okolí odvrtávaného otvoru. Není vyloučeno, že na nekorektnost 

vyhodnocených dat se podílela také vysoká hodnota zbytkového napětí, které je ve zkoušeném 

materiálu obsaženo. 

 Pokud se u prezentovaných kontur deformací s vyříznutým otvorem o průměru 

6.5 mm a 7.3 mm budou číselně porovnávat dosažené limitní hodnoty přetvoření ve směru 

osy y, maximální odchylka vztažená k původnímu výřezu (ø 6.5 mm) bude činit více než 82 %. 

Ještě horší situace nastává u porovnávání kontur přetvoření pro výřezy s průměrem otvoru 

6.5 mm a 4.5 mm, kde jsou tyto odchylky větší než 200 %. Z tohoto důvodu je nutno zvolit 

jinou metodu k určení hodnot deformací v blízkosti otvoru, a poté lze aplikovat nový způsob 

vyhodnocování zbytkové napjatosti v materiálu. 

Je vhodné také podotknout, že pro realizaci zmíněného měření byl sestrojen přípravek, 

který umožňuje vytočení sondy v průběhu procesu odvrtávání otvoru a její následné 

opakované navrácení zpět na stejnou pozici určenou pro měření. 
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5 Nová metodika vyhodnocování zbytkových napětí 

Ke zjištění potřebné informace o přetvořeních na vzorku, jenž byl představen 

v předcházející kapitole pro měření uvolněných deformací v okolí otvoru, byla zvolena 

tenzometrická odvrtávací metoda. Tato metoda je běžně proveditelná na Katedře aplikované 

mechaniky, FS VŠB-TU v Ostravě, viz například publikace [52], [53]. 

5.1 TENZOMETRICKÁ ODVRTÁVACÍ METODA 

Měřící aparatura se skládá z přípravku RS – 200 pro vrtání kruhových otvorů, 

dvou přepínačů měřících míst SB – 1 a tří statických tenzometrických aparatur P – 3 500. 

Všechna uvedená zařízení jsou od firmy VISHAY [54]. 

K experimentu posloužila tenzometrická růžice typu A s označením EA-06-062RE-120, 

jejíž umístění lze pozorovat na Obr. 47. Kruhový otvor byl postupně odvrtáván frézou 

o průměru 1.8 mm s úbytkem materiálu 0.1 mm v každém kroku. Po dokončení měl zhotovený 

otvor průměr 1.96 mm.  

 

Obr. 47 Výběr místa pro měření 

Naměřené hodnoty deformací na příslušných tenzometrech v růžici podél odvrtávané 

hloubky 0.3 mm byly přehledně zpracovány v tabulce níže, viz Tab. 1. Jen informace 

pro upřesnění, tenzometry jsou v růžici označeny prvními písmeny abecedy, viz Tab. 1 – indexy 

u symbolů přetvoření. 

Tab. 1 Naměřené hodnoty deformace na tenzometrech v růžici 

𝐙 [𝐦𝐦] 𝛆𝐚 [µ𝐒] 𝛆𝐛 [µ𝐒] 𝛆𝐜 [µ𝐒] 

0.1 144 103  53 

0.2 362 241 121 

0.3 560 364 173 



 
 
 

44 
 

5.2 ANALÝZA METODOU KONEČNÝCH PRVKŮ 

Nová metodika vyhodnocování zbytkové napjatosti v okolí otvoru spočívá v numerické 

simulaci postupného odvrtávání a aplikaci vhodného normálového a tečného povrchového 

zatížení na vnitřní válcovou plochu důlku, který vznikl odebráním materiálu. Pomocí inverzního 

algoritmu jsou vyhledávány nejvhodnější parametry obou funkcí tak, aby se vypočtené 

hodnoty v konkrétním místě od otvoru přibližovaly těm naměřeným. 

K numerickému řešení byl vytvořen parametrický výpočtový model, který umožnuje 

snadnou modifikaci geometrie, změnu materiálových parametrů nebo úpravu velikosti 

elementů. Tvorba probíhala pomocí APDL (Ansys Parametric Design Language) skriptu, 

viz Příloha 1 - CD. 

Geometrický model odpovídá krychli o hraně 8 mm, kde ve středu jedné povrchové 

plochy vzniká otvor o průměru 1.96 mm. Struktura je přizpůsobena tak, že hloubka otvoru 

může být proměnlivá a lze ji postupně modifikovat v šesti krocích.  Pro výpočet byla 

uvažována hodnota modulu pružnosti v tahu E =  2.06 ∙ 105 MPa  a Poissonovo číslo ν = 0.3. 

Diskretizace uvedeného modelu na konečné prvky byla uskutečněna za použití 

šestistěnného prostorového elementu (SOLID95), viz Obr. 48. Tento dvacetiuzlový prvek je 

mimo jiné vhodný k simulování takzvaného “narození“ a “úmrtí“ elementu [55], 

které se aplikovalo v souvislosti s postupným odvrtáváním. Tato technika umožňuje aktivaci 

a deaktivaci elementů dle aktuální vrstvy úbytku materiálu. 

 

Obr. 48 Prostorový dvacetiuzlový prvek (SOLID95) [55] 

Kvalitu sítě konečných prvků lze spatřit na  Obr. 49, kde je zobrazen detail v oblasti 

vyšetřovaného místa. Pro potřeby inverzního algoritmu byla velikost elementů přizpůsobena 

tak, aby výsledky nebyly ovlivněny chybou (do 5 %) a proces byl co nejméně časově náročný. 
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Volba okrajových podmínek spočívá ve vetknutí spodní strany krychle a aplikaci 

vhodného zatížení na vnitřní válcovou plochu dolíku (viz Obr. 49), která vzniká po deaktivaci 

elementů na straně protilehlé od vetknutí. K těmto účelům je zapotřebí vytvořit speciální 

plošné elementy (Surface Effect Elements) v software ANSYS. 

 

Obr. 49 Diskretizace modelu na konečné prvky (detail v okolí otvoru) 

Z provedeného tenzometrického měření s růžicí typu A [5] byly získány hodnoty 

deformací ve třech konkrétních bodech, které jsou rozpoloženy v určité vzdálenosti po celém 

obvodu otvoru. V tomto případě tedy nelze aplikovat symetrii na výpočtový model v následné 

analýze MKP. Je vhodné podotknout, že například u experimentu realizovaného s využitím 

růžice typu B [5], která umožňuje získat požadovanou informaci pouze v jedné čtvrtině modelu, 

se může celý proces odhadu zbytkové napjatosti výrazně urychlit. 

Rozložení povrchového zatížení je definováno pomocí vztahů, které vycházejí z teorie 

pružnosti pro rovinnou napjatost, konkrétně se jedná o parametrické rovnice kružnice 

v Mohrově rovině [56], viz níže. 

σ𝜌 = P1 + P2 cos  (2β) + P3 sin  (2β) .    (2) 

τ𝜌 = P2  sin  (2β) − P3 cos  (2β) .    (3) 

Aplikované funkce pro vyšetřované napětí σ𝜌, τ𝜌 v rovině 𝜌 budou tedy závislé 

na třech neznámých parametrech P1, P2, P3. Úhel β je brán jako proměnná v cylindrickém 

souřadnicovém systému, který je umístěn ve středu otvoru. 

Snahou je najít takovou hodnotu parametrů P1, P2, P3, aby v okolí otvoru vzniklo 

přetvoření, jehož velikost v konkrétních místech odpovídá naměřeným hodnotám 

na tenzometrech v růžici. 

vnitřní válcová 
plocha otvoru 
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Poté ze známých vztahů lze stanovit hlavní napětí 𝜎1,2 a jejich úhel natočení ∝, viz níže. 

𝜎1,2 = P1 ± √P2
2 + P3

2  .    (4) 

∝=
1

2
 arctan (

P3

P2
) . 

   (5) 

Vyhodnocovanými místy jsou uzly (pozice 1, 2 a 3), které se nacházejí na kružnici 

o průměru 5.13 mm, viz Obr. 50. Tato vzdálenost odpovídá střednímu průměru použité 

tenzometrické růžice. Pokud bychom z měření získali informaci o gradientu přetvoření 

(například s využitím vhodné optické metody), bylo by možné porovnávat libovolné uzly 

v analyzované oblasti. 

 

Obr. 50 Poloha vyhodnocovaných uzlů a označení tenzometrů v růžici 

 

5.3 INVERZNÍ ALGORITMUS 

Problematikou inverzního přístupu k identifikaci materiálových parametrů se zaobírala 

disertační práce [57], kde byl vytvořen program, který je schopen nalézt příslušné řešení 

například s využitím pravděpodobnostního algoritmu, genetického algoritmu, metody 

diferenciální evoluce nebo neuronové sítě. Inverzní algoritmus lze však obecně aplikovat 

k naladění výpočtového modelu s experimentem, tedy i pro účely této disertační práce. 
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Původní zdrojový kód [57], vytvořený v software SHARPDEVELOP, musel být upraven 

pro potřebu porovnání tří parametrů. Nově bylo naprogramováno stanovení odchylek δ1,2,3 

a celkové průměrné odchylky δ, viz vztahy níže. Indexy u hodnot odpovídají označení 

na Obr. 50. 

δ1 =
|experimentální hodnota c − vypočtená hodnota 1|

|experimentální hodnota c|
 . 

   (6) 

δ2 =
|experimentální hodnota b − vypočtená hodnota 2|

|experimentální hodnota b|
 . 

   (7) 

δ3 =
|experimentální hodnota a − vypočtená hodnota 3|

|experimentální hodnota a|
 . 

   (8) 

δ =
δ1 + δ2 + δ3

3
 .    (9) 

Prvním krokem v procesu hledání je volba počátečních hodnot parametrů (P1, P2 a P3), 

se kterými proběhne vstupní kalkulace dle metody konečných prvků. Vypočtené hodnoty 

deformací v uzlech (pozice 1, 2, 3 na Obr. 50) se porovnávají s naměřenými hodnotami 

na tenzometrech v růžici (pozice c, b, a na Obr. 50). Pokud není dosaženo požadované 

minimální celkové průměrné odchylky (9), jsou stanoveny nové parametry a celý proces 

se opakuje. 

Na obrázku níže (viz Obr. 51) jsou jako příklad uvedeny dva cykly z celkového procesu. 

V prvním řádku jsou vypsána přetvoření. Nejdříve je uvedena experimentální hodnota, 

poté vypočtená a děje se tak pro tři body. Další řádek postupně uvádí pořadí cyklu, vypočtenou 

celkovou průměrnou odchylku a parametry P1, P2, P3, které byly použity pro daný výpočet. 

 

Obr. 51 Výpis z programu 

Nastavení programu umožňuje například blíže specifikovat rozmezí hodnot 

pro hledané řešení nebo dle potřeby měnit velikost přírůstku pro následnou volbu parametrů. 

Obecně nelze označit algoritmus, který by byl pro řešenou problematiku nejvhodnější. Některé 

algoritmy mohou najít řešení téměř ve všech případech, ale jsou pomalé. 
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5.4 STANOVENÍ ZBYTKOVÉ NAPJATOSTI PODÉL ODVRTÁVANÉ HLOUBKY 

Nerovnoměrně rozložená zbytková napjatost podél odvrtávané hloubky 0.3 mm byla 

určována na tři kroky s postupným úběrem materiálu 0.1 mm. Z počátku dojde k deaktivaci 

elementů, která symbolizuje úběr první vrstvy, a aplikuje se zatížení pomocí funkcí na vnitřní 

plochu vzniklého otvoru, jak bylo uvedeno výše. Hodnoty parametrů těchto funkcí ovlivňují 

přetvoření v okolí otvoru a v určitém místě (střední průměr tenzometrické růžice) lze 

porovnávat vypočtené deformace s hodnotami, které byly naměřeny na tenzometrech v růžici. 

Opakovanými výpočty inverzního algoritmu je možné docílit dobré shody mezi experimentem 

a numerickou kalkulací. 

Uvedené funkce zatížení s aktuálně nalezenými hodnotami parametrů, zůstávají 

působit i ve zbývajících krocích. Dále dochází k deaktivaci druhé vrstvy elementů, 

čímž se vytvoří prostor pro zavedení nových funkcí, jejichž parametry je možno najít stejným 

způsobem a celý proces se opakuje. Veškeré údaje, získané tímto postupem, i s vypočtenými 

a naměřenými hodnotami jsou zpracovány do tabulek, viz Tab. 2, Tab. 3 a Tab. 4. Nutno 

podotknout, že značení deformací se odkazuje na Obr. 50. 

Tab. 2 Nalezené hodnoty parametrů 

𝐙 [𝐦𝐦] 𝛅 [-] 𝐏𝟏 [𝐌𝐏𝐚] 𝐏𝟐 [𝐌𝐏𝐚] 𝐏𝟑 [𝐌𝐏𝐚] 

0.1 0.076 -1 239.9 430.7 12.4 

0.2 0.104 -1 171.1 515.7 11.6 

0.3 0.154 -1 088.3 482.7 10.2 

 

Tab. 3 Vyhodnocení dle nové metodiky 

𝐙 [𝐦𝐦] 𝛆𝟑 [µ𝐒] 𝛆𝟐 [µ𝐒] 𝛆𝟏 [µ𝐒] 𝝈𝟏 [𝐌𝐏𝐚] 𝝈𝟐 [𝐌𝐏𝐚] 𝜶 [°] 

0.1   98 146   45 -809.0 -1 670.8 90.8 

0.2 344 220 142 -655.3 -1 686.9 90.6 

0.3 559 352 247 -605.5 -1 571.1 90.6 

 

Tab. 4 Vyhodnocení dle normy ASTM E837-08 

𝐙 [𝐦𝐦] 𝛆𝐚 [µ𝐒] 𝛆𝐛 [µ𝐒] 𝛆𝐜 [µ𝐒] 𝝈𝟏 [𝐌𝐏𝐚] 𝝈𝟐 [𝐌𝐏𝐚] 𝜶 [°] 

0.1 103 144  53 -716.4 -1 438.8 92.8 

0.2 362 241 121 -742.2 -1 559.2 89.9 

0.3 560 364 173 -677.8 -1 472.2 89.6 
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Úhel natočení hlavních napětí u nové metodiky vyhodnocování byl přepočítán 

vzhledem k orientaci, který se běžně využívá v protokolech pro tenzometrickou odvrtávací 

metodu, viz Obr. 52. Grafické porovnání vyhodnocených hodnot pro obě varianty je uvedeno 

na Obr. 53. 

 

Obr. 52 Znázornění úhlu natočení prvního hlavního napětí 

 

 

Obr. 53 Srovnání vyhodnocených dat 
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Pro ukázku, jaké přetvoření vyvolávají aplikované funkce v okolí otvoru, 

jsou prezentovány výsledky analýzy v posledním kroku řešení. Konkrétně se jedná o kontury 

prvního a druhého hlavního přetvoření (Obr. 54 a Obr. 55). 

 

Obr. 54 Průběh prvního hlavního přetvoření [-] 

 

 

Obr. 55 Průběh druhého hlavního přetvoření [-] 

 

5.5 DÍLČÍ ZÁVĚR K NOVÉ METODICE VYHODNOCOVÁNÍ 

Navržená nová metodika umožňuje stanovit po hloubce rovnoměrně i nerovnoměrně 

rozloženou zbytkovou napjatost, která je v materiálu obsažena. Kromě informace o velikostech 

hlavních napětí, je možno určit také úhel natočení těchto napětí.  
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Z početního a grafického řešení lze pozorovat relativně dobrou shodu mezi 

vyhodnocením dle normy ASTM E837-08 [5] a novým způsobem. Maximální odchylka, vztažená 

k vyhodnocení dle uvedené normy, je asi 16.1 % u porovnávaných hodnot druhého hlavního 

napětí v hloubce 0.1 mm. 

K získání hodnot přetvoření v okolí otvoru je možné využívat libovolnou metodu, 

přičemž aktuálně lze srovnávat naměřené a vypočtené hodnoty pouze ve třech místech. 

Pokud z měření známe gradient růstu přetvoření (pole deformací), dva porovnávané body 

mohou ležet v pozici za sebou (normálový směr) a třetí bod může být pootočen od jednoho 

z uvedených bodů (tečný směr) při dodržení stejné vzdálenosti od středu otvoru. Lze očekávat, 

že tímto způsobem budou nalezeny přesnější hodnoty parametrů.  

Vhodné řešení problematiky uvolněných zbytkových napětí, která způsobí vznik 

plastických deformací, není stále uspokojivě nalezeno. Nová metodika ve své podstatě 

umožňuje řešení elasto-plastických úloh pomocí metody konečných prvků. Pro tyto účely je 

však nutno znát hodnoty materiálových konstant. 
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6 Indentace a zbytková napjatost 

Na základě poznatků z uvedené rešerše, které se týkají vlivu zbytkové napjatosti 

na posun indentační křivky u nanoindentace, lze provést podobnou studii také pro běžnou 

vnikací zkoušku tvrdosti. Indentačním tělískem v provedené analýze bude kalená ocelová 

kulička. 

6.1 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ 

6.1.1 Indentační zkouška 

Indentační zkouška byla realizována na elektro-hydraulickém biaxiálním zkušebním 

stroji LABCONTROL (100 kN/1 000 Nm), který automaticky zaznamenává zatěžovací sílu 

a příslušnou hloubku zatlačení v reálném čase.  

Vzorky o rozměrech 14 x 14 x 160 [mm] byly dvojího typu ze stejné oceli 42CrMoS4 

s hodnotou modulu pružnosti v tahu E =  1.97 ∙ 105 MPa a Poissonovým číslem ν = 0.3. První 

vzorek byl žíhán za účelem minimalizace zbytkových napětí, zatímco u druhého se očekávala 

přítomnost zbytkových napětí. Indentorem byla ocelová kalená kulička o průměru 5 mm, 

viz Obr. 56. 

 

Obr. 56 Realizace experimentu 

Experiment byl vykonán s následujícím nastavením: 

 náběh 1 mm/min v pozičně řízeném režimu k dosažení tlakové síly 50 N, 

 maximální zatížení cyklu 5 000 N,  

 pilovitý průběh cyklu, 

 frekvence 0.25 Hz, 

 počet cyklů 50. 
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Kompletní záznam síly na hloubce vtisku pro žíhaný i nežíhaný vzorek je patrný 

z Obr. 57. Realizované experimenty čítaly 50 cyklů. V uvedeném grafu je zachováno záporné 

znaménko u tlakové síly i hloubky vtisku. V textu níže však budou obě veličiny již uváděny 

kladné. 

 

Obr. 57 Kompletní záznam síly na hloubce vtisku pro žíhaný a nežíhaný vzorek 

Obdobným procesem bylo postupováno i pro pružinovou ocel 51CrV4. Nutno 

podotknout, že indentační zkouška byla postupně provedena na třech různých místech 

každého testovaného vzorku. 

Je vhodné doplnit také informace, týkající se žíhání vzorku, které bylo provedeno 

ve spolupráci s Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství a Katedrou mechanické 

technologie, FS VŠB-TU v Ostravě. Podmínky tepelného ošetření materiálu jsou následující: 

 rychlost ohřevu 200 °C za hodinu, 

 výdrž na teplotě 650 °C po dobu jedné hodiny, 

 ochlazení probíhalo volně na vzduchu – otevřená pec. 
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Z hlediska  problematiky zbytkových napětí byl dosud v literatuře zkoumán zejména 

první cyklus, přesněji náběhová část křivky, která je pro oba vzorky znázorněna níže, 

viz Obr. 58. 

 

Obr. 58 Porovnání křivek z indentační zkoušky 

 

6.1.2 Tenzometrická odvrtávací metoda 

Z experimentálních dat lze pozorovat jistou odlišnost mezi oběma testovanými 

materiály. Předpokládejme, že tato nesrovnalost je způsobena pouze zbytkovou napjatostí, 

jejíž hodnota byla zjištěna na obou vzorcích (viz Obr. 59) pomocí tenzometrické metody.  

 

 

Obr. 59 Nalepené tenzometrické růžice na obou vzorcích 
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Odvrtávání otvoru probíhalo frézou o průměru 1.8 mm s využitím stejné aparatury jako 

v předchozím případě. Použitá růžice má označení CAE-06-062UM-120. Zhotovený otvor měl 

průměr 1.93 mm. Velikost zbytkových napětí a jejich směry jsou patrné z vypracovaných 

protokolů, viz Obr. 60. 

  

Obr. 60 Vyhodnocení zbytkových napětí 

 

6.2 NALADĚNÍ VÝPOČTOVÉHO MODELU POMOCÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT 

Pro rozsáhlejší zkoumání zbytkových napětí je zapotřebí naladit výpočtový model 

na základě experimentálních dat z indentační zkoušky, čehož lze dosáhnout pomocí inverzního 

přístupu. Snahou je tedy simulovat vnikací zkoušku s využitím Chabocheova  kinematického 

modelu zpevnění [58], [59], [60]. Dostatečně přesným nalezením parametrů tohoto modelu 

se lze přiblížit elasto-plastickému stavu, který vzniká v reálném materiálu při testu. 

6.2.1 Chabocheův kinematický model zpevnění 

Nelineární kinematické pravidlo zpevnění předepisuje kinematický tenzor napětí 

složený z 𝑀 částí 

a̅ = ∑ a̅(𝑖) 

𝑀

𝑖=1

. 
(10) 
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Evoluční pravidlo Armstronga a Fredericka je pak uvažováno pro každou i-tou část  

𝑑a̅(𝑖) =
2

3
𝐶𝑖𝑑𝜀𝑝 − 𝛾𝑖a̅(𝑖)𝑑𝑝 , (11) 

přičemž 𝑑𝜀𝑝 je přírůstek tenzoru plastické deformace, 𝑑𝑝 je přírůstek akumulované plastické 

deformace a 𝐶𝑖, 𝛾𝑖  jsou materiálové parametry. Pro případ jednoosého namáhání tahem lze 

získat konstituční rovnici Chabocheova modelu ve tvaru 

𝜎 = 𝜎𝑦 + ∑
𝐶𝑖

𝛾𝑖

𝑀

𝑖=1

(1 − 𝑒−𝛾𝑖𝜀𝑝) , 

(12) 

kde 𝜎𝑦 je materiálový parametr odpovídající mezi kluzu materiálu. 

6.2.2 Tvorba výpočtového modelu 

Vytvořený parametrický výpočtový model (viz Příloha 2 - CD) umožňuje snadno měnit 

geometrii, materiálové parametry nebo velikost elementu.  

Geometrie modelovaného vzorku měla rozměry krychle o hraně 5 mm. Nutno 

podotknout, že pro numerickou simulaci není v tomto případě nutné vytvářet rozměrově 

totožný model se skutečným, na kterém byl proveden experiment. Známými parametry 

materiálového modelu jsou modul pružnosti v tahu E =  1.97 ∙ 105 MPa a Poissonovo 

číslo ν = 0.3. Kulička o průměru 5 mm se uvažovala jako nedeformovatelná s využitím 

kontaktních elementů. 

Mezi vnikacím tělískem a plochou zkoušeného materiálu, kterou můžeme nazvat 

dotykovou, byl definován kontakt [61] s koeficientem tření f =  0.1 [-]. V simulaci je také 

zahrnuta tuhost mezi strojem a kuličkou. Toto vyztužení bylo z jedné strany uchyceno 

k pilotnímu uzlu sférického indentoru a ze strany druhé vetknuto v místě, které zaručuje 

kolmost na dotykovou plochu. 

Plocha vzorku, která je protilehlá k této dotykové, byla vetknuta. Do pilotního uzlu 

se rovněž aplikuje síla o maximální hodnotě F =  5 000 N jako u vykonaného měření, která je 

orientována totožně s výztuhou, to znamená ve směru normály na kontaktní plochu. Poslední 

zvolená okrajová podmínka umožňuje posuv kuličky pouze ve směru působící síly. K řešení 

této úlohy lze s výhodou využívat symetrii. 
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K diskretizaci modelu na konečné prvky (viz Obr. 61) byl použit prostorový 

dvacetiuzlový prvek (SOLID186) pro desku, dvouuzlový element (LINK180) pro výztuhu 

a pro modelování kontaktu byly aplikovány osmiuzlové prvky (CONTA174 a TARGE170). 

Jemnější síť konečných prvků byla volena právě v okolí tohoto kontaktu. 

 

Obr. 61 Detail diskretizace čtvrtiny modelu na konečné prvky 

 

6.2.3 Aplikace inverzního přístupu 

Princip spočívá v počáteční volbě vstupních údajů, kterými jsou konstanty 

Chabocheova modelu. S těmito údaji proběhne první výpočet, za jehož výstup se považuje 

průběh náběhové části indentační křivky, která se porovnává s experimentálními daty.  

Původní kód byl upraven za účelem srovnávání pouze konkrétních hloubek vtisku obou křivek, 

které jsou dány zvolenou velikostí působící síly. Lze si tedy navrhnout přírůstek zatížení, 

ve kterém vždy dojde ke komparaci. Pokud není dosaženo požadované přesnosti, 

jsou stanoveny nové parametry modelu a celý proces se opakuje. Autor disertační práce 

se již podobnou problematikou zabýval v publikaci [62]. 

Dosažená přesnost je vyjádřena vztahem pro celkovou průměrnou odchylku, která byla 

modifikována podobně, jak tomu bylo v předcházejícím případě (9). Jen v novém vyjádření 

nefigurují ve výpočtu pouze tři veličiny, ale několik odchylek porovnávaných hloubek vtisku, 

jejíž přesné množství je dáno přírůstkem zatížení na vyšetřované křivce. Z výpisu programu je 

nutné alespoň vizuálně kontrolovat správnou velikost síly, která musí být u konkrétní 

porovnávané veličiny přibližně stejná jako u experimentu, jinak dosažené výsledky jsou 

nevěrohodné. Tato problematika není v programu dostatečně ošetřena. 
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Pro lepší pochopení je prezentována ukázka z tohoto výpisu, viz Obr. 62. 

Když pomineme poslední řádek, tak lze konstatovat, že první, druhý sloupec udává hloubky 

vtisku a třetí, čtvrtý sloupec znázorňuje aktuální velikosti sil, přičemž jako první v pořadí 

se vždy vyskytuje experimentální hodnota, a poté vypočtená. V uvedeném případě byl zvolen 

přírůstek zatížení přibližně 250 N. Poslední řádek postupně poskytuje informaci o aktuálním 

pořadí cyklu, celkové průměrné odchylce a aktuálně nalezených konstantách. Bezprostředně 

po zaznamenaném cyklu lze spatřit, jestli jsou uvažovaná data správná. 

 

Obr. 62 Výpis z programu 

K nalezení parametrů Chabocheova modelu plasticity se nejvíce osvědčil genetický 

algoritmus. Výpočet se pozastavil, když celková průměrná odchylka byla menší než 10 %. 

Nalezené konstanty zmíněného modelu jsou uvedeny níže, viz Tab. 5. 

Tab. 5 Nalezené konstanty Chabocheova modelu plasticity 

Parametr Hodnota 

𝝈𝒚   297.3 [MPa] 

𝑪𝟏 29 733.0 [MPa] 

𝜸𝟏         63.6 [-] 

𝑪𝟐    1 783.0 [MPa] 

𝜸𝟐           0.0 [-] 
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Grafické porovnání experimentální a numerické indentační křivky s nalezenými 

konstantami Chabocheova modelu pro žíhaný materiál je znázorněno na následujícím obrázku, 

viz Obr. 63. 

 

Obr. 63 Grafické porovnání indentačních křivek pro žíhaný materiál (EXP – MKP) 

 

6.3 ZBYTKOVÁ NAPJATOST - MONOTÓNNÍ ČÁST INDENTAČNÍ KŘIVKY 

Do naladěného výpočtového modelu, jehož vypočtená indentační křivka odpovídá 

experimentálním datům žíhaného vzorku s odchylkou menší než 10 %, lze aplikovat zbytkovou 

napjatost. Nejdříve bylo uvažováno ekvibiaxiální napětí o velikosti 160.0 MPa v tlaku. Hodnota 

tohoto napětí je získána jako rozdíl zprůměrovaných hodnot hlavních zbytkových napětí 

naměřených pro žíhaný a nežíhaný vzorek v odvrtávané hloubce 0.1 mm, viz Obr. 60. Snahou je 

tedy vnést zbytkovou napjatost a přiblížit se tak indentační křivce nežíhaného materiálu 

z experimentu. 
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K získání nových poznatků byla dále aplikována stejná hodnota uvedeného zbytkového 

napětí v tahu. V grafickém porovnání budou tyto indentační křivky označeny jako nežíhaný 

materiál s uvedenou hodnotou napětí.  

Nutno podotknout, že zbytková napjatost byla simulována pomocí počátečního 

zatížení, působícího na vnější strany vzorku, s využitím speciálních plošných elementů 

(viz makra, Příloha 3 - CD). 

Následné analýzy metodou konečných prvků potvrdily předpoklady z rešeršní studie 

o posunutí indentační křivky pro tahové a tlakové zbytkové napětí, viz Obr. 64. Tahová 

zbytková napětí pod povrchem způsobují vnikání indentačního tělíska do větší hloubky, 

zatímco tlaková zbytková napětí zapříčiňují menší zatlačení kuličky do materiálu. 

 

Obr. 64 Grafické porovnání indentačních křivek 
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Velikost tohoto posunutí však není dostačující k dosažení pozice experimentální křivky 

pro nežíhaný vzorek. Děje se tak i v případě zvětšení hodnoty aplikovaného napětí 

o dvojnásobek, viz Obr. 65. 

 

Obr. 65 Grafické porovnání indentačních křivek 

Z numerické studie lze usoudit, že i když se hodnota vneseného ekvibiaxiálního napětí 

zvětšuje lineárně, posuv indentačních křivek lineární není a projevuje se rozdílně pro tahové 

a tlakové zbytkové napětí, viz Obr. 65. Jelikož u zkoumaného nežíhaného vzorku byla 

prokázána zbytková napjatost nerovnoměrně rozložená po hloubce, tak nelze vyloučit také 

fakt, že tato struktura rozložení napjatosti má na posun křivky značný vliv. 

K ověření uvedeného tvrzení byla navržena kubická funkce, podle které lze dosáhnout 

požadovaného rozpoložení napětí uvnitř materiálu, přičemž bude dodržena nutná podmínka, 

že výslednice vnitřních sil po celém průřezu je nulová [1]. Snahou tedy bylo aplikovat konkrétní 

hodnoty napětí do vzorku, které odpovídají rozdílu zprůměrovaných hodnot hlavních 

zbytkových napětí naměřených pro žíhaný a nežíhaný vzorek do hloubky 0.3 mm (viz Obr. 60). 

Tedy v celém rozsahu hloubky vtisku při indentaci. 
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Tato data jsou přehledně zpracována v následující tabulce (viz Tab. 6). 

Tab. 6 Hodnoty zbytkového napětí v příslušné hloubce 

hloubka [𝐦𝐦] zbytkové napětí [𝐌𝐏𝐚] 

0.1 -160.0 

0.2 -122.8 

0.3 -102.3 

 

Hodnoty výše zmíněného zbytkového napětí musí být dosaženy v místě rohových uzlů 

čtvrtinového modelu (viz Obr. 66), jelikož k vyhodnocení indentační zkoušky je vždy brán pouze 

uzel ležící v totožném umístění na povrchu kontaktní plochy. Obr. 66 udává hodnoty dosažené 

numerickým výpočtem pomocí metody konečných prvků. 

 

Obr. 66 Vypočtené hodnoty tlakového zbytkového napětí v příslušné hloubce 

Z uvedeného porovnání je patrná velmi dobrá shoda, ale při aplikaci takto 

strukturovaného zbytkového napětí do materiálu dochází k opačnému posunu povrchového 

rohového uzlu vzorku než při uvažování rovnoměrně rozloženého tlakového napětí.  

Tento vliv se projeví i v posunutí indentační křivky a to ve stejném směru 

jako pro  tahová zbytková napětí. Z tohoto důvodu se lze jen domnívat o správnosti daného 

tvrzení, které může být předmětem pro další studii a bádání. 
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Získaný průběh této indentační křivky je velmi zajímavý, protože posunutí se jeví 

jako daleko významnější, než tomu bylo například pro vnesenou zbytkovou napjatost 

o velikosti 160.0 MPa, viz Obr. 67.  

 

Obr. 67 Grafické porovnání indentačních křivek 

 

6.4 ZBYTKOVÁ NAPJATOST - CYKLICKÁ INDENTAČNÍ KŘIVKA 

Jak je zřejmé již z Obr. 57, zásluhou nesymetrického zatěžování dochází k postupnému 

vnikání kuličky do větší hloubky (cyklus za cyklem) až dojde ke stabilizaci. Jedná se o jev známý 

jako cyklické tečení neboli ratcheting. Cyklické tečení obecně může být ovlivněno například 

zatěžovacím stavem, středním napětím, amplitudou napětí, napěťovým poměrem, historií 

zatížení, pohybem dislokací a jinými faktory. 

 V disertační práci bylo provedeno zkoumání vlivu zbytkové napjatosti na zmíněný 

ratcheting. Bádání probíhalo ve dvou krocích. Nejdříve je přistoupeno k analýze 

experimentálních dat, získaných z vykonaných měření na žíhaném a nežíhaném vzorku. 

Poté se lze zabývat numerickým ověřením. 
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6.4.1 Poznatky z provedených cyklických indentačních testů 

Na následujících obrázcích je uveden průběh třech indentačních testů, provedených 

na nežíhaném vzorku (test 2 již byl prezentován na Obr. 57), v podobě závislosti hloubky vtisku 

na počtu cyklů. Jedná se pouze o vrcholy vznikajících hysterezních smyček při maximální 

(viz Obr. 68) a minimální (viz Obr. 69) absolutní hodnotě přítlačné síly. 

 

Obr. 68 Indentační testy na nežíhaném vzorku (maximální absolutní hodnota síly) 

 

Obr. 69 Indentační testy na nežíhaném vzorku (minimální absolutní hodnota síly) 
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Znázorněné křivky pro tři zkoušky vykazují pouze mírný rozptyl v hodnotách posuvu 

kuličky. Stejný postup byl opakován také pro žíhaný materiál. Pozornost byla věnována 

převážně na vyhodnocení přírůstků hloubky vtisku v několika prvních cyklech pro žíhaný 

i nežíhaný vzorek. Na uvedených obrázcích jsou vykresleny vždy průměrné hodnoty ze tří testů 

při maximální (viz Obr. 70) a minimální (viz Obr. 71) absolutní hodnotě přítlačné síly. 

 

Obr. 70 Vývoj průměrných přírůstků hloubky vtisku (maximální absolutní hodnota síly) 

 

Obr. 71 Vývoj průměrných přírůstků hloubky vtisku (minimální absolutní hodnota síly) 



 
 
 

66 
 

Ze získaného porovnání lze usuzovat, že průměrný přírůstek hloubky vtisku pro žíhaný 

i nežíhaný vzorek je významný zejména v počátečním cyklu. Nelze však jednoznačně označit 

materiál s ohledem na velikost zbytkové napjatosti, jehož hodnota přírůstku hloubky vtisku je 

v každém cyklu převládající. 

Podobná studie byla provedena také pro pružinovou ocel 51CrV4. Výsledky analogické 

k Obr. 70 a Obr. 71 pro materiál 51CrV4 jsou uvedeny v příloze, viz Příloha 4 - CD.  

Inkrementální snímač polohy zkušebního stroje LABCONTROL (100 kN/1 000 Nm) má 

přesnost 0.001 mm.  Pro vyhodnocení přírůstků hloubky vtisku by byla vhodnější aplikace 

tlakového extenzometru dávajícího řádově vyšší přesnost měření hloubky vtisku 

při experimentu. Tento extenzometr však nebylo možné použít vzhledem k dlouhodobé poruše 

stroje TESTOMETRIC M500-50CT (50 kN), který je k dispozici na pracovišti Katedry aplikované 

mechaniky, FS VŠB-TU v Ostravě. 

6.4.2 Numerická studie cyklického zatížení 

Pro urychlení výpočtů s cyklickým zatížením byl pomocí APDL makra (viz Příloha 5 - CD) 

vytvořen axisymetrický konečnoprvkový model s využitím čtyřuzlového prvku (PLANE182). 

Parametry materiálového modelu odpovídají hodnotám pro naladěný žíhaný materiál 

(viz předcházející kapitola). Definice okrajových podmínek je rovněž analogická 

k prostorovému modelu, viz Obr. 72. Konstantní zbytková napětí po hloubce však byla 

aplikována formou odpovídajících posuvů. 

 

Obr. 72 Okrajové podmínky a diskretizace modelu na konečné prvky 
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Porovnání hodnot, dosažených na základě konečnoprvkové analýzy a uskutečněného 

experimentu pro žíhaný materiál, je uvedeno na Obr. 73. Na znázorněné indentační křivce, 

získané numerickým výpočtem, si lze povšimnout, že v prvním cyklu došlo k mírnému posunutí 

náběhové části směrem doprava oproti dříve prezentovaným výsledkům pro prostorový 

model. Tento rozdíl hloubky vtisku činí asi 0.016 mm při maximální zatěžující síle F = 5 000 N. 

 

Obr. 73 Grafické porovnání indentačních křivek pro žíhaný materiál (EXP – MKP) 

Je vhodné podotknout, že experiment čítal 50 cyklů, které bylo snahou také simulovat, 

ale pro přehlednost je na Obr. 73 zobrazeno pouze 10 cyklů. Tento počet je dostačující a je 

z něj patrné, že výpočtový materiálový model predikuje výrazně větší ratcheting než vykazoval 

zkoumaný materiál. 
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Jak již bylo vysvětleno dříve uvažovaným ekvibiaxiálním zbytkovým napětím 

se indentační křivka žíhaného vzorku neposune na pozici odpovídající nežíhanému materiálu. 

Lze však provést numerickou studii vlivu různého zbytkového napětí na ratcheting, v podobě 

nárůstu hloubky vtisku na počtu cyklů při maximální (viz Obr. 74) a minimální (Obr. 75) 

absolutní hodnotě síly. Opět tyto křivky budou označeny jako nežíhaný materiál s příslušnou 

hodnotou napětí.  

 

Obr. 74 Studie vlivu zbytkového napětí na ratcheting (maximální absolutní hodnota síly) 

 

Obr. 75 Studie vlivu zbytkového napětí na ratcheting (minimální absolutní hodnota síly) 
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Dále bylo ověřeno chování přírůstků hloubky vtisku v několika prvních cyklech obdobně 

jako pro experiment. Na obrázcích níže lze sledovat tento vývoj při maximální (viz Obr. 76) 

a minimální (viz Obr. 77) absolutní hodnotě přítlačné síly. 

 

Obr. 76 Vývoj přírůstků hloubky vtisku (maximální absolutní hodnota síly) 

 

Obr. 77 Vývoj přírůstků hloubky vtisku (minimální absolutní hodnota síly) 
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Z dosažených výsledků numerických simulací pro materiály s uvedenými hodnotami 

ekvibiaxiálního zbytkového napětí lze pozorovat, že největší přírůstek hloubky vtisku, určený 

pro minimální a maximální absolutní hodnotu zatěžující síly, se nachází vždy v počátečním 

cyklu. Zajímavým poznatkem je také skutečnost, že uspořádání těchto přírůstků dle velikosti 

se u daných materiálů s uvažovanou hodnotou zbytkové napjatosti neprojevuje totožně 

v každém cyklu. 

6.5 DÍLČÍ ZÁVĚR K INDENTACI A ZBYTKOVÉ NAPJATOSTI 

Na základě provedených experimentů indentačních zkoušek byl s využitím inverzního 

algoritmu naladěn výpočtový model. Následné studie se zaměřují na průběhy indentačních 

křivek se zřetelem na zbytkovou napjatost ze dvou různých přístupů. 

První přístup využívá data z monotónní části indentační křivky. Cílem bylo ověření, 

zda metoda navržená v publikaci [63] je použitelná také pro oblast makroskopických 

zbytkových napětí. Numerickou studií se získaly analogické výsledky jako ve zmiňované práci. 

Lze tedy potvrdit vliv znaménka ekvibiaxiálních zbytkových napětí na posun indentační křivky. 

Tahová zbytková napětí pod povrchem způsobují vnikání indentačního tělíska do větší hloubky, 

zatímco tlaková zbytková napětí zapříčiňují menší zatlačení kuličky do materiálu. 

Zajímavým poznatkem může být, že absolutní velikost posuvu indentační křivky je 

rozdílná pro totožnou hodnotu aplikovaného tahového nebo tlakového residuálního napětí. 

V disertační práci je také představena varianta s nerovnoměrně rozloženým zbytkovým 

napětím po hloubce, která může být předmětem dalšího výzkumu. 

Druhý přístup spočívá ve zkoumání cyklické indentační křivky. Nejprve se výzkum 

zaměřil na zpracování experimentálních dat, které byly získány ze tří provedených indentačních 

zkoušek na žíhaném a nežíhaném vzorku. Z těchto měření lze konstatovat, že průměrný 

přírůstek hloubky vtisku, určený pro minimální a maximální absolutní hodnotu zatěžující síly, 

je významný pro oba vzorky zejména v počátečním cyklu. S jistotou však nelze označit materiál, 

u kterého je přírůstek hloubky v tisku dominantní v každém cyklu. V další fázi byly uvedené 

údaje z měření ověřeny numerickou analýzou. Z prezentovaných výsledků lze také konstatovat, 

že po několika cyklech vliv zbytkového napětí téměř vymizí. 

Mělo by být zmíněno, že použitý Chabocheův model predikuje výrazně větší přírůstek 

hloubky vtisku v počátečních cyklech. K dosažení dobré shody s experimentem je vhodné 

použít robustnější model cyklické plasticity, viz například publikace [59]. 
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7 Metoda Kontur 

Jednou z významných moderních metod měření zbytkových napětí je metoda kontur, 

kterou poprvé prezentovali Prime a Gonzales [64]. Její hlavní výhoda spočívá v možnosti 

zjištění napjatosti hluboko v materiálu, kde většina ostatních postupů selhává. Autorovi 

disertační práce není známa žádná její aplikace na území ČR, a také proto byl proveden vlastní 

experiment, který poukazuje na některá základní úskalí této problematiky. Z celkového 

hlediska se však jedná pouze o seznámení s touto progresivní hybridní metodou měření 

zbytkových napětí. 

7.1 SVAŘOVANÝ VZOREK 

Na základě spolupráce s Katedrou inženýrství pevných látek, FJFI na ČVUT v Praze byl 

vybrán vzorek (viz Obr. 78), který vznikl oboustranným dvouprůchodovým svařením dvou 

desek z oceli S355J2+N o tloušťce 20 mm, délce 300 mm a šířce 150 mm [65]. Zbytková 

napjatost v okolí svaru se již vyšetřovala na vyříznuté části materiálu (viz Obr. 78) rentgenovou 

difrakční metodou na ČVUT v Praze a neutronovou difrakcí na ÚJV v Řeži. 

 

Obr. 78 Svařovaný vzorek 

Zbývající segment vzorku je dále zkrácen a tímto novým dílem se vede řez ve směru 

kolmém na svar. Z provedené rešeršní studie lze vyvodit závěr, že elektroerozivní drátové 

řezání (EDM) se jeví jako velmi vhodný způsob dělení materiálu, při kterém v místě řezu 

nedochází k ovlivnění zkoumané zbytkové napjatosti.  
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7.2 ELEKTROEROZIVNÍ DRÁTOVÉ ŘEZÁNÍ 

Zkrácený svařovaný vzorek bylo nutné zarovnat pro následné upnutí do jediného 

dostupného elektorerozivního obráběcího stroje CHMER na VŠB-TU v Ostravě, viz Obr. 79. 

Snahou je uchytit materiál v dostatečné vzdálenosti od řezu takovým způsobem, 

aby se nevneslo do materiálu parazitní zatížení v inkriminovaném řezu. 

 

Obr. 79 Upnutí zkráceného svařovaného vzorku do obráběcího stroje 

Ve spolupráci s Ing. Špalkem z Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie, 

FS na VŠB-TU v Ostravě byl vzorek rozříznut pomocí wolframového drátu o průměru 

0.25 mm, viz Obr. 80. Řezná rychlost se pohybovala okolo 1.18 mm/min. 

 

Obr. 80 Řez svařovaným vzorkem 
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V průběhu elektroerozivního drátového řezání došlo vlivem uvolněné zbytkové 

napjatosti v okolí svaru k nestabilitě procesu a výsledkem jsou patrné drážky na povrchu řezné 

plochy u obou dílů (Obr. 81). Na tomto obrázku si lze také povšimnout drobných černých 

otvorů, které vypovídají o kvalitě svaru. 

 

Obr. 81 Rozříznuté části svařovaného vzorku 

 

7.3 SNÍMÁNÍ DEPLANACE POVRCHU 

Skenování řezné plochy delšího i kratšího vzorku bylo uskutečněno na optickém 

souřadnicovém stroji ALICONA v místní laboratoři. Na tomto měření a následném 

vyhodnocení, které se provedlo v software ALICONA-IF-MEASURESUITE, se výraznou měrou 

podílel kolega Sadílek z Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie, FS VŠB-TU 

v Ostravě. Ukázka z takto zpracovaných dat je na Obr. 82, kde lze spatřit odchylku snímané 

řezné plochy na delším vzorku. Z prezentované deplanace průřezu je zřejmá její nesymetrie. 

 

Obr. 82 Odchylka snímané řezné plochy na delším vzorku [mm] 
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Informace ze skenování v podobě souřadnic bodů řezné plochy delšího vzorku byla 

pro názornost načtena do software MS EXCEL, viz Obr. 83. Sada dat obsahuje řadu chybných 

bodů, ale je možné si povšimnout jisté deplanace průřezu. 

 

Obr. 83 Naměřené souřadnice bodů řezné plochy delšího vzorku v rovině y-z 

Následující obrázek (viz Obr. 84) prezentuje překrytí řezných ploch delšího a kratšího 

vzorku v pohledu, kde lze rozpoznat rozdílný souřadný systém pro obě měřené části, které jsou 

navíc vůči sobě zrcadlově pootočeny. 

 

Obr. 84 Naměřené souřadnice bodů řezných ploch obou vzorků v rovině x-y 
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7.4 OŠETŘENÍ DAT Z MĚŘENÍ 

Jak již bylo popsáno v předchozích kapitolách, získané informace z měření nejsou 

ideální a je potřeba provést ošetření uvedených dat. K těmto účelům mohou posloužit 

již vytvořené skripty v software MATLAB, které jsou volně dostupné jako součást 

publikace [36].  

Nejdříve však bylo nutné nastudovat danou problematiku a rozšifrovat vytvořené kódy 

tak, aby se daly použít pro aktuálně řešenou problematiku svařovaného vzorku. 

7.4.1 Odstranění nežádoucích bodů 

Prvním krokem v procesu ošetřování je odstranění nežádoucích bodů z obou měřených 

částí. Jedná se také o vyjmutí bodů, které byly naměřeny například v místech svarových vad 

nebo v drážkách, patrných po rozřezání vzorku (viz Obr. 85). Proces mazání se vykonává ručně 

v grafickém prostředí, kde vzorek může být natočen do libovolné polohy. Takto upravená data 

lze jednoduše zapsat do nového textového souboru, se kterým se dále pracuje. Ukázka 

výsledné úpravy bodů ve dvou pohledech pro kratší část vzorku je zobrazena na následujících 

obrázcích níže, viz Obr. 85 a Obr. 86. 

 

Obr. 85 Odstranění nežádoucích bodů kratšího vzorku v rovině x-y 
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Obr. 86 Odstranění nežádoucích bodů kratšího vzorku v rovině y-z 

 

7.4.2 Zrcadlení a srovnání naměřených bodů 

Vstupní informace ke skriptu, který dokáže naměřená data zrcadlit a poté srovnat, jsou 

textové soubory obsahující souřadnice krajních bodů po obvodu a body uvnitř této hranice 

pro obě měřené části. Jelikož snímání deplanace povrchu nebylo provedeno způsobem, který 

by umožnil získat tato data přímo z měření, musely být vstupy pro oba vzorky připraveny 

manuálně z původních dat. Prezentované výsledky na Obr. 85 a Obr. 86 jsou již bez těchto 

krajních obvodových bodů a tuto hranici například pro kratší vzorek lze spatřit na Obr. 87. 

 

Obr. 87 Krajní obvodové body v rovině x-y pro kratší vzorek 
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Po aplikaci vstupních souborů a výběru osy reflexe, skript automaticky provede 

zrcadlení (viz Obr. 88 vlevo), srovnání (viz Obr. 88 vpravo) a vykreslení nově vzniklých dat 

(viz Obr. 89), která zapíše do čtyř výstupů v podobě textových souborů. 

  

Obr. 88 Zrcadlení (vlevo) a srovnání naměřených dat (vpravo) 

 

Obr. 89 Vykreslení nových dat s využitím skriptu 
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7.4.3 Průměrování a vyhlazování dat 

Posledním skriptem, který lze využít pro aktuálně řešenou problematiku svařeného 

vzorku, je aplikace sloužící k průměrování a vyhlazování dat. Vstupem jsou opět výsledné 

informace z předcházejícího kroku. Další soubory od Johnsona [36] se opírají o znalost 

prostředí ABAQUS, se kterým autor disertační práce nemá dostatečné zkušenosti. Z tohoto 

důvodu bylo dále operováno pouze s dosaženými zprůměrovanými údaji. Tato data lze 

s dostatečnou přesností proložit polynomem pátého stupně v prostředí MATLAB, viz Obr. 90. 

 

Obr. 90 Vykreslení dosažených dat 

Programem vygenerovaný polynom 𝑝(𝑥, 𝑦) má následující tvar 

𝑝(𝑥, 𝑦) = −19.14 + 2.168 ∙ 𝑥 − 1.72 ∙ 𝑦 − 4.924 ∙ 𝑥2 + 2.516 ∙ 𝑥𝑦 + 33.25 ∙ 𝑦2

− 1.114 ∙ 𝑥3 + 0.5098 ∙ 𝑥2𝑦 − 1.047 ∙ 𝑥𝑦2 + 4.531 ∙ 𝑦3 + 0.9101 ∙ 𝑥4

− 0.1727 ∙ 𝑥3𝑦 + 0.9778 ∙ 𝑥2𝑦2 − 0.9445 ∙ 𝑥𝑦3 − 6.991 ∙ 𝑦4

+ 0.0271 ∙ 𝑥5 − 0.1212 ∙ 𝑥4𝑦 + 0.2312 ∙ 𝑥3𝑦2 + 0.006581 ∙ 𝑥2𝑦3

+ 0.01214 ∙ 𝑥𝑦4 − 1.477 ∙ 𝑦5. (13) 

 

7.5 ANALÝZA METODOU KONEČNÝCH PRVKŮ 

K analýze MKP byl použit software ANSYS. Prostorový výpočtový model, který tvarově 

a rozměrově odpovídá reálnému vzorku ve zkoumaném místě, je diskretizován pomocí 

kvadratického dvacetiuzlového prvku (SOLID186). 
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Konečnoprvková síť (viz Obr. 91) čítala celkem 335 940 prvků a 1 396 971 uzlů. 

Uvažována byla hodnota modulu pružnosti v tahu pro ocel E =  2.0 ∙ 105 MPa a Poissonovo 

číslo ν = 0.3. 

 

Obr. 91 Diskretizace výpočtového modelu na konečné prvky 

 

7.5.1 Aplikace okrajových podmínek 

Hodnoty posuvů, které se aplikují v konkrétních uzlech řezné plochy ve směru 

osy z (viz Obr. 92 - fialově vykresleno označení této okrajové podmínky), lze automaticky 

dopočítat s využitím uvedeného polynomu v předcházející kapitole. K těmto účelům byl 

vytvořen APDL skript (viz Příloha 6 - CD), který přiřazuje tuto velikost posunutí právě na základě 

lokace uzlů. Je tedy nezbytné uvádět data ve stejných jednotkách a zachovat totožnou polohu 

souřadnicového systému polynomu a řezné plochy modelu. 

Nutno podotknout, že souřadnice x, y v zápise pro mnohočlen jsou normalizovány 

střední hodnotou a standardní odchylkou. Velikost těchto veličin udává přímo software 

MATLAB a jejich zohlednění v konkrétní problematice lze nalézt v přiloženém makru 

(viz Příloha 6 - CD), kde je také uveden algoritmus pro rozpoložení vypočtených hodnot posuvů 

v příslušném směru.  
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Během provedeného experimentu byl svařovaný vzorek svírán po stranách. V těchto 

místech lze uvažovat o zamezení posuvů ve směru osy x a ve směru osy y také u výpočtového 

modelu, viz Obr. 92 - modře znázorněno. 

 

Obr. 92 Okrajové podmínky výpočtového modelu 

 

7.5.2 Prezentace výsledků numerické analýzy 

Průběh posunutí v normálovém směru na řeznou plochu je zobrazen na Obr. 93. Lze 

pozorovat jistou podobnost mezi konturami posuvu a uvedeným rozpoložením polynomu. 

 

Obr. 93 Posuv ve směru osy z [mm] 
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Obrázek níže (viz Obr. 94) prezentuje rozložení zbytkového napětí v normálovém 

směru na řeznou plochu. Jak již bylo uvedeno v rešeršní studii, hodnoty napětí v blízkosti 

okrajů by neměly být brány v potaz. 

 

Obr. 94 Průběh zbytkového napětí ve směru osy z [MPa] 

 

7.6 POROVNÁNÍ ZBYTKOVÝCH NAPĚTÍ 

Získanou zbytkovou napjatost pomocí metody kontur je možné porovnávat s výsledky, 

které byly naměřeny neutronovou difrakcí na vyříznuté části původního vzorku a jsou obsaženy 

v publikaci [66]. Z obsažených dat lze vybrat například průběh zbytkového napětí po délce 

vzorku, který byl zkoumán ve středové rovině kolmé na svar, viz Obr. 95 - označeno červeně.  

 

Obr. 95 Znázornění měřeného úseku pomocí neutronové difrakce na svařovaném vzorku [66] 
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Na obrázku níže (Obr. 96) je znázorněn průběh tohoto vyšetřovaného normálového 

napětí, jenž byl získán na základě měření neutronovou difrakcí. 

 

Obr. 96 Průběh zbytkového napětí naměřeného neutronovou difrakcí [66] 

Dosažená zbytková napjatost s využitím hybridní metody kontur byla již prezentována 

v předcházející kapitole. Pro lepší přehlednost lze provést cílený řez konturami přibližně 

ve stejném místě, kde bylo aplikováno měření neutronovou difrakcí, viz Obr. 97. 

 

Obr. 97 Řez konturami zbytkového napětí vedený středem po délce vzorku ve směru osy y 
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Získané průběhy naznačují poměrně dobrou shodu v maximální hodnotě tahového 

zbytkového napětí v okolí svaru (asi 100 MPa). Přibližně ve vzdálenosti 10 mm od středu 

vzorku, tahové napětí přechází v tlakové u obou porovnávaných případů. U metody kontur 

však dochází k výraznému poklesu až na hodnotu - 300 MPa, což může být zapříčiněno 

například zvolenou okrajovou podmínkou, odchylkou měření nebo informační ztrátou při práci 

s daty. Zřejmě největší ovlivnění je však způsobeno vysokou hodnotou napětí v blízkosti okrajů. 

7.7 DÍLČÍ ZÁVĚR K METODĚ KONTUR 

Snahou bylo využít metodu kontur k vyšetření zbytkové napjatosti, 

která se předpokládá jako nerovnoměrně rozložená po hloubce materiálu, v okolí svaru 

na zvoleném vzorku. 

 Prvním krokem je provedení experimentu, který spočívá v rozřezání svařence pomocí 

zvolené EDM technologie na dva samostatné kusy, čímž dochází k uvolnění zbytkového napětí 

a k následné deplanaci povrchu. Nutno podotknout, že zvolená rychlost řezání, průměr 

wolframového drátu a uchycení vzorku nebylo optimální, což se podepsalo vznikem drážek 

na řezných plochách. Pro navazující výzkumnou činnost může být doporučeno snížení řezné 

rychlosti, zmenšení velikosti drátu a vytvoření přípravku pro lepší upevnění vzorku do stroje. 

Obecně se elektroerozivní obrábění jeví jako velmi vhodné pro metodu kontur. 

Deformované plochy obou kusů v místě řezu lze snímat optickým souřadnicovým 

přístrojem a tato data zaznamenat v podobě textových souborů. Velmi vhodné je vykonávat 

příslušné měření ve dvou fázích. Nejdříve se zaměřit na okraje zkoumané plochy, 

a poté prostor uvnitř této hranice se zachováním totožného souřadného systému pro obě 

části. Pokud jsou tyto náležitosti opomenuty, což se stalo v průběhu řešení aktuální 

problematiky, navazující operace s daty vyžadují vyšší pracnost. Navíc údaje z měření obsahují 

velké množství chybných bodů a bez důkladného ošetření nemohou být dále využívány.  

V dalším kroku je nezbytné odstranit přebytečné body z měření, realizovat zrcadlení 

jedné z řezných ploch a vzájemnou komparaci, aby bylo možno data průměrovat a vyhlazovat. 

Pro tyto účely lze aplikovat volně dostupné skripty vytvořené Johnsonem [36] v software 

MATLAB. Autor disertační práce dešifroval, nastudoval a otestoval zmíněné kódy k získání 

průměrných hodnot posunutí v požadovaném směru. Uvedené údaje lze s dostatečnou 

přesností proložit například polynomem pátého řádu v software MATLAB, čímž 

ve svém důsledku dojde k vyhlazení. 
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Za finální krok se považuje numerická analýza MKP v software ANSYS. Výpočtový 

model tvarově a rozměrově odpovídal skutečnému vzorku ve zkoumaném místě, kde byla 

diskretizace na konečné prvky uskutečněna s jemnější hustotou sítě. Za pomocí APDL makra 

se přímo využívalo definice mnohočlenu, která v závislosti na lokaci příslušného uzlu v rovině 

řezu přiřazuje hodnotu daného posuvu v normálovém směru na tuto rovinu. Je tedy nezbytné 

uvádět data ve stejných jednotkách a zachovat totožnou polohu souřadnicového systému 

polynomu a řezné plochy modelu. Pozornost by měla být věnována také správnému zápisu 

a použití polynomu, jelikož souřadnice x, y jsou normalizovány střední hodnotou a standardní 

odchylkou. Další okrajovou podmínkou bylo omezení posuvů v místech sevření vzorku během 

experimentu. 

Výsledky zbytkové napjatosti získané metodou kontur lze porovnávat s hodnotami 

naměřenými neutronovou difrakcí v konkrétním místě, viz publikace [66]. Průběhy těchto 

napětí naznačují poměrně dobrou shodu v maximální hodnotě tahového zbytkového napětí 

v okolí svaru (asi 100 MPa), ale v ostatních úsecích se poměrně odlišují. Na tuto odlišnost má 

zřejmě významný vliv vysoká hodnota napětí v blízkosti okrajů, která se jeví dosti nevěrohodná 

a bez detailnějšího přezkoumání nemůže být brána v potaz. Zvolené okrajové podmínky, 

odchylky měření nebo informační ztráty při práci s daty mohly také ovlivnit přesnost výsledků. 
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8 Závěr 

Disertační práce se věnuje problematice stanovení zbytkových napětí s využitím 

metody konečných prvků pomocí tří vybraných přístupů. Všechny tři přístupy jsou podloženy 

vlastními experimenty.  

8.1 SHRNUTÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

 Jedním z hlavních cílů této disertační práce je vytvoření nové metodiky vyhodnocování 

zbytkových napětí v okolí odvrtávaného otvoru. S touto problematikou úzce souvisí také 

nalezení vhodné experimentální metody, která zaručuje správnost naměřených dat. Prvotní 

snahou bylo uplatnit tento nový vyhodnocovací způsob v kombinaci s optickou metodou ESPI, 

jejíž výstupy byly ověřeny na jednoduchých úlohách. Navíc výsledná data jsou ve formě kontur 

(například deformace, posuvy, napětí), tím poskytují požadované informace o gradientu.  

Experimentálním měřením bylo prokázáno, že optická metoda s přístrojem Q-100 

neposkytuje věrohodná data pro proces úběru materiálu. Děje se tak vzhledem k materiálové 

nespojitosti, která vyvolává nežádoucí šum v okolí otvoru. Odfiltrování tohoto šumu se děje 

v software ISTRAMS, kde se narušená oblast “odřezává“. Obecně platí, že pokud je výřez velmi 

blízko oblasti s šumem, může dojít k ovlivnění výsledných dat [16], jak bylo zmíněno v přehledu 

současného stavu řešené problematiky. Provedená studie toto tvrzení prokázala. 

Z výše uvedených důvodů byla nová metodika testována a porovnávána s normovaným 

vyhodnocením zbytkové napjatosti, které se běžně využívá u tenzometrického měření v okolí 

odvrtávaného otvoru.  

Princip metodiky je založen na vzájemném propojení metody konečných prvků, 

inverzního přístupu a experimentálních dat. S využitím aktivace a deaktivace elementu 

je simulován úběr materiálu, čímž vznikne v materiálu otvor, na jehož vnitřní obvodovou 

plochu je aplikováno povrchové zatížení ve formě vhodně zvolených funkcí. Parametry těchto 

funkcí ovlivňují rozložení deformací ve vyšetřovaném místě. Inverzní algoritmus porovnává 

vypočtené hodnoty těchto deformací s hodnotami, které byly naměřeny na třech mřížkách 

v tenzometrické růžici. Opakovanými výpočty se lze dostatečně přiblížit experimentu. 

Takto získané parametry se dosadí do vztahů pro výpočet hlavních napětí a jejich směrů.  
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Další cíl této práce je zaměřen na indentační zkoušku se sférickým indentorem. Snahou 

bylo ověřit, jestli poznatky získané pro nanoindentaci jsou platné také pro standardní zkoušku 

s kalenou ocelovou kuličkou o průměru 5 mm. Numerická studie vychází z provedených 

indentačních experimentů na dvou vzorcích.  Jeden je vyžíhán a předpokládá se, 

že je bez zbytkového napětí, kdežto v druhém je toto napětí obsaženo. Odvrtávací 

tenzometrická metoda objasnila hodnoty těchto napětí na obou kusech. Dostatečně přesným 

nalezením konstant Chabocheova nelineárního kinetického materiálového modelu se lze 

přiblížit elasto-plastickému stavu, který vzniká v reálném vzorku v průběhu indentační zkoušky. 

K nalezení těchto konstant je využito inverzního přístupu. V porovnání obou křivek bylo 

dosaženo chyby menší než 10 %. 

V první části numerické studie bylo do vzorku vneseno tahové, a poté tlakové 

ekvibiaxiální napětí. Hodnota tohoto napětí je brána jako rozdíl zprůměrovaných hodnot 

hlavních zbytkových napětí, které byly naměřeny pro žíhaný a nežíhaný vzorek. Následná 

indentace potvrdila předpoklady o posunutí indentační křivky pro tahové a tlakové zatížení. 

Křivky se ale neposunuly o vzdálenost, která odpovídá nežíhanému vzorku. A to i v případě, 

že se tato hodnota aplikovaného napětí zvětšila o dvojnásobek. Zajímavostí může 

být, že i když se hodnota vneseného napětí zvětšuje lineárně, posuv křivek lineární není 

a je i rozdílný, podle toho, jestli se jedná o tahové nebo tlakové napětí. 

Druhá část se zabývala zkoumáním cyklické indentační křivky se zaměřením 

na experimentální data, která v navazující fázi byla porovnána s konečnoprvkovou analýzou. 

Bylo zjištěno, že přírůstek hloubky vtisku, určený pro minimální a maximální absolutní hodnotu 

zatěžující síly, je významný pro materiály s různými hodnotami ekvibiaxiálního zbytkového 

napětí zejména v počátečním cyklu. Lze ocenit také poznatek, že uspořádání těchto přírůstků 

podle velikosti se u daných materiálů s uvažovanou hodnotou zbytkové napjatosti neprojevuje 

totožně v každém cyklu. 

Poslední cíl je definován jako seznámení s metodou kontur, ale v celkovém důsledku 

se jedná o představení této metody na skutečném svařovaném vzorku, kde byla vyšetřována 

nerovnoměrně rozložená zbytková napjatost po hloubce materiálu. Z tohoto hlediska bylo 

nutné vykonat experiment, což obnáší výběr vhodné technologie pro rozřezání svařence 

a následné snímání deplanace povrchu optickým souřadnicovým přístrojem na obou částech 

vzorku. Získaná data jsou poté modifikována s využitím skriptů, které jsou volně přístupné jako 

součást publikace [36]. Tímto způsobem se získají průměrné hodnoty posunutí z obou 

segmentů, které lze s dostatečnou přesností proložit například polynomem pátého řádu. 
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Definice mnohočlenu byla využita také v navazující numerické simulaci, při aplikaci 

okrajové podmínky posunutí ve směru kolmém na místo řezu. Dále se omezily posuvy 

v místech sevření vzorku během experimentu. Dosažené výsledky metodou kontur a naměřené 

hodnoty neutronovou difrakcí, které jsou k nalezení v publikaci [66], byly porovnány. Je zřejmé, 

že výsledky získané metodou kontur ovlivňují do značné míry nereálné hodnoty normálového 

napětí na okrajích řezu. 

8.2 PŘÍNOS PRO PRAXI 

Disertační práce je věnována velmi aktuální problematice měření zbytkových napětí. 

Jejich kvalitativní i kvantitativní určení má obecně velký význam pro technickou praxi.  

První navržená metodika, využívající inverzního přístupu pro vyhodnocení zbytkových 

napětí v povrchové vrstvě, může přinést možnost stanovení těchto napětí i v případě, 

že vyšetřovaná napjatost dosáhne velmi vysokých hodnot a způsobí vznik plastických 

deformací. Tento případ není stále uspokojivě vyřešen. Využití MKP umožní řešení elasto-

plastické úlohy a tím ošetření uvedeného problému. Tímto případem se však přímo práce 

nezabývá. 

Druhý přístup, vycházející z práce japonských výzkumníků [63], využívá data 

z indentační zkoušky a dává naději na vývoj další semi-destruktivní metody měření 

povrchových zbytkových napětí. Je vhodné připomenout, že napětí na povrchu jsou významná 

z hlediska únavy materiálu, a proto je jejich znalost pro technickou praxi velmi podstatná.  

Poznatky uvedené v kapitole 7, která je věnována metodě kontur, mohou pomoci 

dalším technikům překonat dílčí nesnáze s aplikací této metody.  

8.3 DOPORUČENÍ NA DALŠÍ VÝZKUM 

Jak již bylo zmíněno, tato disertační práce se zabývá rozvojem tří metod, které vedou 

ke stanovení zbytkové napjatosti. V některých těchto metodách jsou pro řešení použity stejné 

přístupy. Například zrychlení inverzního přístupu lze očekávat při aplikaci sofistikovaných 

metod optimalizace. To však nebylo cílem této disertační práce. 

V případě dalšího vývoje, týkajícího se metody ESPI, lze dále pracovat s informacemi 

v podobě polí, a nikoliv jen diskrétních hodnot. Využitím pole přetvoření a posuvu se v době 

tvorby disertační práce věnoval Ing. Lukáš Horňáček z Katedry aplikované mechaniky, FS VŠB-

TU v Ostravě, a to v aplikaci na identifikaci materiálových parametrů. 
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U druhého rozvíjeného přístupu, založeného na využití dat z cyklické indentace, může 

dojít k rozvoji metody publikované v [63] směrem k využití vlivu středního napětí (v tomto 

případě zbytkového napětí) na zvětšování hloubky vtisku při následném opakovaném zatížení 

(ratchetingu). Japonci vyvinutá dvou-kroková metoda byla původně navržena pouze 

pro statické zatížení při nanoindentaci a je omezena na ekvibiaxiální zbytková napětí. 

Na základě studia dostupné literatury je zřejmé, že materiál by měl být indentačním tělískem 

vytlačen výše ve směru, kde působí větší ze sledovaných hlavních (zbytkových) napětí. 

K tomuto účelu bude vhodné využít souřadnicových měřicích přístrojů podobně jako 

pro metodu kontur. Touto přidanou informací lze uvažovat o rozšíření metody ke stanovení 

obecné dvouosé zbytkové napjatosti na povrchu.   

Touto cestou by mohl dále pokročit Ing. Rostislav Čech z Katedry aplikované 

mechaniky, FS VŠB-TU v Ostravě, který v době dokončování této disertační práce úspěšně 

ukončil studijní část doktorského studia absolvováním státní závěrečné zkoušky 

a jeho disertační práce je zaměřena na inverzní přístup v mechanice poddajných těles. 

Podobně, jak bylo v této práci ukázáno využití ratchetingu při zkoumání zbytkové 

napjatosti v materiálu, také další efekty cyklické plasticity mohou sloužit ke studiu těchto 

napětí na základě hybridních metod. Zajímavou oblastí výzkumu je relaxace zbytkových napětí 

u svarů při cyklickém namáhání. Jak bylo prezentováno například v publikaci [67], k dostatečně 

spolehlivé predikci relaxace zbytkových napětí je zapotřebí v numerických simulacích použít 

robustní model cyklické plasticity a také simulovat proces svařování, tedy znát chování 

základního materiálu za zvýšených teplot. V tomto směru by bylo vhodné pokračovat 

ve spolupráci s kolegy z Fakulty stavební,  VŠB-TU v Ostravě, kde byly zatím provedeny 

jen statické testy [51]. Za vhodný materiál pro výzkum lze uvažovat ocel 11 523, pro kterou 

již existují výsledky mnoha únavových testů na základním materiálu při pokojové teplotě 

a naladěné modely cyklické plasticity, viz například publikace [68].  

Výše uvedený přístup skýtá nové možnosti také pro metodu kontur. Dosud se touto 

metodou stanovuje pouze normálové napětí v provedeném řezu. Pokud by bylo možné 

namáhat rozřezanou součást definovaným cyklickým namáháním nad mezí kluzu a měřit 

relaxaci deformace v podobě kontur v provedeném řezu, pak pomocí inverzního přístupu bude 

opět možné nalézt kontury tří složek tenzoru napjatosti (zbytkových napětí) v uvažovaném 

řezu. Jako vhodná optická metoda pro zmíněné měření se jeví například ESPI nebo digitální 

korelace (DIC). 
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9 Conclusions 

This dissertation thesis deals with problems of the residual stress determination using 

three selected approaches. All three approaches are supported by the author´s own 

experiments. 

9.1 SUMMARY OF THE ACHIEVED RESULTS 

One of the main goals of this thesis is the creation of a new methodology 

for the residual stress evaluation in the vicinity of the drilling hole. The discovery 

of the suitable experimental method is tightly connected with this problem and it ensures 

the correctness of the measured data. At first, the target was to use a new evaluation 

approach in combination with the optic ESPI method of which outputs were verified 

on the simple examples. Moreover, the final data are in the contour form (e.g. deformation, 

displacement, stress) which gives required information about gradient. 

 It was verified using the experimental measurement that the optic method 

with the optical equipment Q-100 does not provide reliable data for the process 

of the material loss. It occurs due to the material discontinuity, which causes undesirable noise 

around the hole. This noise is filtered out in software ISTRAMS, where the disrupted area is 

‘cut out‘. In general, if the cut-out area is very close to the area with noise then the resulting 

data will be influenced [16] as was mentioned in the description of the current problem. 

This statement was proven by the performed study. The new methodology was tested 

due to the above mentioned reasons and compared with the standard evaluation of residual 

stress, which is commonly used for tensometric measurement around the drilled hole. 

The principle of the methodology is based on the mutual connection of the finite 

element method, inverse approach and experimental data. The loss of the material is 

simulated using activation and deactivation of the element that creates the hole 

in the material, and the surface load is applied on its inner circumferential surface in the form 

of suitable selected functions. Parameters of these functions influence the deformation 

distribution in the investigated area. The inverse algorithm compares calculated values 

of these deformations with the values that were measured on three grids in the tensometric 

bridge configuration. We can move closer to the experiment using repeated calculations. 

The obtained parameters are put into the relations for the calculation of the principal stresses 

and their directions. 
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The next part of this thesis is focused on the indentation test with a spherical indentor. 

The aim was to verify if the observations obtained for nanoindentation are also valid 

for the standard test with a spherical steel ball of 5 mm diameter. The numerical study is based 

on the performed indentation experiments done on two samples. One is annealed, and we 

assume that it is without residual stress, in the second sample, the residual stress is included. 

The hole-drilling strain-gage method clarifies the values on both pieces. We will move closer 

to the elasto-plastic condition, which occurs in the real sample during the indentation test, 

if we find sufficiently accurate constants of the Chaboche nonlinear kinematic hardening 

model. The inverse approach is used to find these constants. An error rate of less than 10 % 

was reached in the comparison of both curves. 

In the first part of the numerical study, tensile and then compressive equi-biaxial stress 

were introduced into the sample. The value of this stress was taken as a difference 

between the average values of the first principal and the second principal stress 

for the annealed and non-annealed sample.  The following indentation test confirmed 

the assumptions about the shift of the indentation curve for tensile and compressive loading. 

However, the curves were not shifted in distance, which corresponds to the non-annealed 

sample. This is true also in the case when the applied load was increased twice. It could be 

interesting to see that if the value of the introduced stress linearly increased then the curve 

shift will not be a linear, and whether it would be different with respect to tensile 

or compressive stress. 

The second part investigated the cyclic indentation curve with a focus on experimental 

data, which was subsequently verified by the finite element analysis. It has been found 

that the increase in the imprint depth determined for the minimum and maximum absolute 

load forces is significant for materials with different equi-biaxial residual stress values, 

especially in the initial cycle. It should also be noted that the arrangement of these increments 

by size for the given materials with the considered residual stress value does not appear 

as the same in each cycle. 
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The last goal is defined as an introduction to the contour method, but the overall result 

is the application of this method on a real welded sample, where non-uniform residual stress 

of the steel material was examined. From this point of view, an experiment has to be carried 

out, which implies the selection of the appropriate technology for cutting the welding 

and the subsequent scanning of the surface deformation on both parts of the sample 

by means of an optical coordinate device. The obtained data is modified using scripts that are 

freely accessible as part of the publication [36]. In this way, average offset values are obtained 

from both segments. Additionally, the data can be smoothed with sufficient precision, 

for example, by the fifth order polynomial. 

The polynomial function was also used in the following numerical simulation, applying 

the boundary offset condition in a direction perpendicular to the cut. Furthermore, the feeds 

at the site of the sample grip during the experiment were reduced. The results obtained 

by the contour and measured values by neutron diffraction found in the publication [66] were 

compared. It is obvious that the results obtained by the contours largely affect unrealistic 

values of normal stress at the edges of the cut. 

9.2 CONTRIBUTION FOR PRACTICE 

This dissertation thesis is devoted to very recent problems of residual stress 

measurement. Its qualitative and quantitative determination has, in general, vast importance 

for the technical industry. 

The first proposed methodology, using the inverse approach for the residual stress 

evaluation in the surface layer, can provide an opportunity to determine this stress 

also in the case that the residual stress reaches a very high value and causes plastic 

deformations. This case is not fully and sufficiently solved. The elastoplastic problem solution 

is enabled by the usage of FEM, so that the stated problem is treated. However, the thesis 

does not deal with such a problem. 

The second approach, based on the work of Japanese researchers [63], uses the data 

from the indentation test and gives a hope for the development of another semi-destructive 

method for the residual stress measurement on the surface. It is appropriate to mention 

that the residual stress on the surface is important in terms of fatigue, therefore knowledge 

of them is crucial for the technical industry. 

The knowledge stated in the chapter 7 devoted to the explanation of the contour 

method can help other researchers overcome the difficulty of applying this method. 
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9.3 REQUIREMENTS FOR FURTHER RESEARCH 

As mentioned above, this dissertation deals with the development of three methods 

that lead to the determination of residual stress. In some of these methods, the same 

approaches are used for the solution. For example, the acceleration of the inverse approach 

can be expected with the application of sophisticated optimization methods. However, 

this was not the aim of this dissertation thesis.  

In case of further development regarding the ESPI method, it is possible to work 

with information in the form of fields rather than just discrete values. In the time 

of the dissertation thesis writing, Ing. Lukáš Horňáček from the Department of Applied 

Mechanics, FME, VŠB-TUO, deals with the usage of the deformation and displacement fields 

in the application on material parameter identification. 

In the second developed approach, based on cyclic indentation data, the development 

of the method published in [63] towards the usage of the mean stress influence (the residual 

stress in this case) on the enlargement of the imprint depth in the following loading cycles 

(ratcheting) can occur in the case of the second developed approach based on the data 

from cyclic indentation. The two-step method developed by the Japanese was originally 

developed only for static loading at nanoindentation and it is restricted on the equi-biaxial 

residual stress determination. Based on the study of the available literature it is evident 

that the material should be pushed out around the contact area in those places where 

the higher of the observed principal (residual) stresses act. It is convenient to use a coordinate 

measurement machine for this purpose similar to the contour method. Using this additional 

information, it can be considered the extension of the method for the determination 

of the general biaxial residual stress on the surface.  

In this direction, for example, Ing. Rostislav Čech from the Department of Applied 

Mechanics, FME, VŠB-TUO, who in the time of the completion of this dissertation successfully 

passed the final state exam and finished part of the doctoral study focused on topic the inverse 

approach in mechanics of deformable bodies, can make further developments in this issue. 
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Similarly, as shown in this thesis, the use of ratcheting in the examination 

of the residual stress in the material, other effects of the cyclic plasticity can also be used 

to study these stresses based on hybrid methods. An interesting area of research is 

the residual stress relaxation at welds during cyclic loading. As demonstrated for example 

in [67], a robust model of cyclic plasticity is needed in numerical simulations to reliably predict 

residual stress relaxation and simulate the welding process, which means to know the basic 

behaviour of the material at higher temperatures. In this specialization, it should be 

convenient to continue to cooperate with colleagues from the Faculty of Civil Engineering, 

VŠB-TUO, where only static tests have thus forth been performed [51]. Steel 11 523 can be 

considered a suitable material for the development, there are many results for the fatigue 

tests on the basic material at room temperature and cyclic models of plasticity were adapted, 

see for instance [68].  

The above mentioned approach provides new possibilities for the contour method. It is 

possible to determine only normal stress in the cut using this method up to now. When 

a predefined cyclic load on the cut part will be applied over the yield, stress and deformation 

relaxation in the form of contours in the cut will be measured. It will then be possible to find 

contours of three stress components (residual stress) in the cut using the inverse approach. 

ESPI or digital correlation (DIC) then seems to be suitable optical methods 

for this measurement.  
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12 Seznam příloh 

Příloha 1 - CD   ANSYS APDL makra k tvorbě 3D modelu pro simulaci odvrtávání 

(tenzometrie.mac, hledane_par.mac, vyhodnoceni.mac). 

Příloha 2 - CD   ANSYS APDL makra k tvorbě 3D modelu pro simulaci indentace a kalibraci 

materiálového modelu (indent.mac, hledane_par2.mac, vyhodnoceni2.mac). 

Příloha 3 - CD  ANSYS APDL makra k tvorbě 3D modelu pro simulaci indentace s úvahou 

zbytkového napětí (indent2.mac, vyhodnoceni3.mac). 

Příloha 4 - CD   Výsledky indentačního testu pro pružinovou ocel 51CrV4. 

Příloha 5 - CD  ANSYS APDL makro k tvorbě 2D modelu pro simulaci indentace 

(indentace2D.mac). 

Příloha 6 - CD  ANSYS APDL makro k aplikaci okrajové podmínky pro metodu kontur 

(OP_metoda_kontur.mac). 

 


