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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

STIX, M. Analýza snímače osové síly pro lisovací zařízení: bakalářská práce.    

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra pružnosti a 

pevnosti, 2012, 52 s. Vedoucí práce: Fojtík, F. 

Bakalářská práce se zabývá napěťově deformační analýzou a tvarovou úpravou 

snímače válcovací síly (osové síly). V úvodu jsou zhodnoceny snímače vhodné pro měření 

válcovací síly. Dále je vysvětlena funkce zařízení – snímače, rozbor okrajových podmínek 

a zatížení, které jsou použity při pevnostním výpočtu. Analýza je provedena metodou 

konečných prvků v softwaru ANSYS Workbench 13.0. Následuje vyhodnocení napětí na 

kritickém místě snímače u třech provedených analýz. Nakonec jsou navrženy tří 

konstrukční úpravy geometrie a z nich vybrána ta nejlepší. Díky této úpravě bylo dosaženo 

snížení maximálního napětí o 19 %. Práce je doplněna přílohou a výkresovou dokumentací 

upravených měrných členů.  

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

STIX, M. Stress – Strain Analysis Axial Force Sensor for Press Equipment: Bachelor 

Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanics of Materials, 2012, 52 p. Thesis Head: Fojtík, F. 

Bachelor thesis deals with the stress analysis of the deformation and shape 

optimization of roll force (axial force) sensor. The introduction evaluate sensor suitable for 

measurement of rolling force. Then it explains the device – sensor, analysis of boundary 

conditions and loads, which are used in strength calculations. The analysis is performed 

using the finite element in software ANSYS Workbench 13.0. It is an evaluation stress of 

critical stress point on sensor at three perform analyzes. Based on the results obtained 

suggest three design modifications and in the end of thesis is selected best of 

modifications. It achieved a maximum stress by 19 %. Thesis is completed by technical 

supplement of analyzed assembly. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

Označení Popis významu Jednotka 
R Statický odpor tenzometru [Ω] 
∆R Poměrná změna odporu [Ω] 
ε Poměrné prodloužení [mm] 
k Deformační součinitel (k-faktor) [-] 

UB Napájecí napětí můstku [V] 
UM Výstupní napětí můstku [V] 
Re Mez kluzu [MPa] 
Rm Mez pevnosti [MPa] 
µ Poissonova konstanta [-] 
E Modul pružnosti v tahu [MPa] 
Fi Jmenovitá síla [kN] 
d3 Malý průměr metrického závitu [mm] 
d2 Střední průměr metrického závitu [mm] 

s 
Roztečná vzdálenost stykové plochy utahovacího 

klíče s maticí [mm] 

Do Velikost průměru díry pod maticí pro šroubový spoj [mm] 
fz Součinitel tření na závitu [-] 
fm Součinitel na dosedací ploše matice [-] 

f 
Obecný proměnný součinitel suchého tření mezi 

dvěma materiály [-] 

P Stoupání metrického závitu [mm] 
ϕ´ Redukovaný třecí úhel [°] 
ψ Úhel stoupáni metrického závitu [°] 

Mu Utahovací moment šroubového spoje [Nm] 
MTM Třecí utahovací moment pod maticí [Nm] 
MTZ Třecí utahovací moment na závitu [Nm] 
Fo Předepínací síla ve šroubovém spoji [N] 

σred Redukované napětí dle hypotézy HMH [MPa] 
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1 ÚVOD 

 

Problematikou práce je napěťově deformační analýza a tvarová optimalizace snímače 

válcovací síly, používaného na válcovací stolici. Snahou je zvýšit tuhost a snížit maximální 

napětí měrného členu snímače. Příklad válcovací stolice vyrobené firmou ŽĎAS, a.s. je 

uveden na obrázku 1. 

Obr. 1 Válcovací stolice vyrobená firmou ŽĎAS, a.s.

Celý snímač, resp. jeho jednotlivé části jsou vyrobeny z vysokopevnostní oceli, která 

má mez kluzu min 1600 MPa a mez pevnosti v tahu min 1800 MPa. Z výkresové 

dokumentace, která byla dodána spolu se zadáním Bakalářské práce, byl vytvořen úplný 

geometrický model snímače (obr. 2). Výkres sestavy snímače je zobrazen na obrázku 3. 

 

Obr. 2 Geometrický model snímače. 
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Obr. 3 Výkres sestavy snímače. 

V teoretickém řešení bude probráno měření válcovací síly, princip válcování a 

umístění snímačů na válcovací stolici. Dále budou zhodnoceny snímače používané pro 

měření válcovací síly. A také bude popsaná funkce analyzovaného snímače. 

V další části se práce bude zabývat úpravou modelu, který bude vhodný pro pevnostní 

výpočty. Následně volbou prvků a vytvořením optimální sítě. V neposlední řadě se bude 

zabývat aplikací kontaktů mezi jednotlivými částmi snímače, okrajovými podmínkami, 

zatížením a následným výpočtem. Napěťově deformační analýza bude provedena metodou 

konečných prvků v softwaru ANSYS Workbench 13.0. 

Výpočet bude proveden na modelu s kompletním zatížením a okrajovými 

podmínkami, dále na modelu bez předpětí ve šroubech a na modelu bez šroubů (šrouby 

porušeny). Z těchto tří výpočtů budou dále vyhodnoceny výsledky, ze kterých budou po 

jejich zhodnocení navrženy konstrukční úpravy snímače. Upravený model bude následně 

přepočítán a zhodnocen. 
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2 MĚŘENÍ VÁLCOVACÍ SÍLY 

 

Snímače válcovací síly tvoří součást válcovacích stolic, kde jsou používány ke zjištění 

válcovací síly při válcování.  

Válcování je plastické tváření (trvalá změna tvaru) materiálu, který je deformován 

mezi otáčejícími se pracovními válci válcovací stolice při působení všestranného tlaku. 

Mezi válci dochází k deformaci materiálu, snižování jeho výšky, prodlužování a 

rozšiřování. Ztuhlé ocelové ingoty jsou prohřívány v hlubinných pecích na teplotu tváření 

kolem 1100 oC a válcovány na předvalky. Z těch jsou následně vyráběny válcováním konečné 

výrobky – vývalky (tyče, kolejnice, plechy, pásy, trubky, apod.). Válcování probíhá na 

válcovacích stolicích, což je tvářecí stroj nebo i větší soustrojí, určené k tváření materiálu 

do podoby dlouhých výrobků za působení tlaku protilehlých válců. Válce jsou uloženy ve 

stojanu a jsou poháněny elektrickým motorem přes hřebenovou stolici. Největší a 

nejznámější jsou válcovací stolice, používané k výrobě plechů a ocelových profilů, ale 

existují i stolice pro zpracování mnoha dalších tvárných materiálů. [1] 

Snímače jsou umísťovány do stojanu válcovací stolice (obr. 4), obvykle na 3 vybraná 

místa. Dle místa umístění snímače je třeba navrhnout jeho vhodný tvar. Řešený snímač má 

prstencový tvar, a proto bývá umístěn nad matici válcovací stolice.  

 

Obr. 4 Schéma umístění snímačů do stojanu válcovací stolice. 

 



 

12 

 

3 ZHODNOCENÍ SNÍMAČŮ OSOVÝCH SIL 

 

3.1 ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ SÍLY 

Měření síly je většinou založeno na využití deformačních (měrných) členů, pomocí 

nichž je převáděna síla na deformaci nebo výchylku. Každý snímač síly má jiné parametry 

jako je rozsah, přesnost, přetížení, charakter a velikost výstupního elektrického signálu. 

Neelektrické metody měření deformace jsou používány ve výjimečných případech 

pouze pro přímá měření u strojů. U naprosté většiny snímačů sil jsou používány elektrické 

metody měření deformace. Rozdělení snímačů je uvedeno na obrázku 5. [2] 

 

Obr. 5 Rozdělení snímačů síly. [2] 

 

3.2 ELEKTRICKÉ SNÍMAČE SÍLY 

Snímače síly s elektrickým výstupem jsou významnými prvky měřicí a automatizační 

techniky. Ve snímačích síly jsou v současné době využívány odporové nebo polovodičové, 

tenzometry, protože tyto převodníky statického zatížení na elektrický signál lze vyrobit s 

větší přesností a dlouhodobou stabilitou oproti běžným principům. Více o tenzometrii je 

uvedeno např. ve skriptu MACURA, P.: Experimentální metody v pružnosti a plasticitě [3]. 

Základními požadavky na elektrické snímače síly jsou: 

- co největší časová stálost snímače 

- nerušeny přenos signálu od snímače k jednotce zpracovávající signál 

- necitlivost na boční síly a momenty 

- optimální rozměry a tvar snímače  
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Převod síly na výstupní unifikovaný signál může být realizován: 

- přímo – bez využití deformačního (měrného) členu. Je používán pro měření malých 

sil do 20 N. Síla působí přímo na odporový drát, jenž mění deformací svůj odpor. 

- nepřímo – použitím deformačního (měrného) členu. Je používán pro velmi široký 

rozsah měřených sil od 10 N do desítek MN. Snímač s deformačním (měrným) 

členem je zobrazen na obrázku 6. [2] 

 

Obr. 6 El. odporový snímač K-2698, pro lisovací zařízeni do síly 600 kN, deformace 

měrného členu je měřena pomocí fóliových tenzometrů, vyroben firmou Lorenz 

Messtechnik GmbH.  

 

3.3 SNÍMAČE VÁLCOVACÍ SÍLY POUŽIVANÉ PŘI VÁLCOVÁNÍ 

Snímače válcovací síly tvoří velice důležitý prvek při válcování na válcovacích 

stolicích. Pomocí nich jsou známy velikosti válcovací síly, kterou je možno různě 

regulovat. Při válcování malých tloušťek plechu je nutno zvýšit válcovací sílu a naopak. 

Snímače mnohdy bývají součástí systému snímající válcovací mezeru. Snímače mohou být 

dodávány s válcovacím zařízením jako součást měřícího systému. Na druhé straně jsou 

vyráběny v normalizovaných velikostech, prodávány a instalovány na válcovací zařízení. 

Mezi výrobce těchto snímačů válcovací síly patří firmy ABB nebo KELK. Na trhu jsou 

k dostání snímače lisovací síly, které je možné také využít při snímání válcovací síly. 
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3.3.1 MĚŘICÍ SYSTÉM VÁLCOVACÍ SÍLY VYRÁBĚNÝ FIRMOU ABB 

(MILLMATE ROLL FORCE SYSTEM) 

Předpokladem měřící techniky ABB používané v moderních válcovnách bývá vysoká 

přesnost. Cílem moderních válcovacích jednotek bývá dosažení optimální kvality výrobku 

a co nejvyšší produktivity práce. Válcované výrobky musí splňovat stále přísnější 

požadavky a z tohoto důvodu jsou tyto požadavky přenášeny také na zařízení válcoven. 

Skutečné měření válcovací síly je rozhodující pro dosažení správného nastavení válcovací 

mezery. Měřicí systém válcovací síly (Millmate Roll Force System) splňuje všechny výše 

uvedené parametry. Na obrázku 7 je uvedeno schéma Měřicího systému válcovací síly 

(Millmate Roll Force System). 

 

Obr. 7 Měřicí systém válcovací síly (Millmate Roll Force System).  

Snímače vyráběné firmou ABB jsou založeny na senzoru Pressductor, jenž byl 

patentován v roce 1954. Tyto senzory pracují na principu magnetoelastického efektu. 

Princip magnetoelasticity spočívá v tom, že magnetické vlastnosti feromagnetických 

materiálů jsou ovlivňovány mechanickou sílou na ně působící. Původní senzor Pressductor 

byl složen z bloku několika vrstev speciálních magnetických plechů, zatímco v současné 

době je většina senzorů vyráběna jako jeden pevný blok. Typické provedení má čtyři 

otvory (obr. 8), jimiž jsou v pravém úhlu protaženy zkřížené cívky, z nichž jedna funguje 

jako primární a druhá jako sekundární vinutí. Pokud na senzor nepůsobí žádná síla, popř. 

zátěž, není mezi vinutími žádná vazba. Zapůsobí-li na senzor mechanická síla, změní se 

permeabilita materiálu ve vztahu k magnetickému toku, takže se v sekundárním vinutí 

indikuje napětí. Toto napětí se do určité hodnoty chová úměrně ke generované síle. 
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Obr. 8 Princip magnetoelasticity a technologie senzoru Pressductor.  

Vysoce odolné snímače válcovací síly mají vysokou stabilitu jednotlivých komponent, 

které jsou uzavřeny v ochranné schránce z nerezové oceli. Tento obal snímače poskytuje 

kalibraci a teplotní kompenzaci snímače. Díky nízké impedanci a vysokému výstupnímu 

signálu má snímač velmi malou citlivost na izolační vady a udržuje stálou přesnost měření. 

Výstupní signál je kalibrován při největším zatížení, proto je možno snímače stejného typu 

a velikosti mezi sebou měnit. Řez kruhovým snímačem je zobrazen na obrázku 9. 

Pro dosažení nejlepších výsledků měření, musí být při instalaci snímače na válcovací 

stolici dodržena následující pravidla:  

- veškerá síla musí působit na snímač 

- sílu musíme měřit co nejblíže jejího vzniku (válcovací mezera) 

- na snímače nesmí působit ohybová, boční a torzní síla 

 

Obr. 9 Řez kruhovým snímačem PFVL 141C firmy ABB.  

Měřicí systém válcovací síly (Millmate Roll Force System) nabízí rozsáhlý výběr 

snímačů a řídicích jednotek. Snímače jsou vyráběny ve třech tvarově různých verzích: 

kruhové, obdélníkové a prstencové.  
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Nejpoužívanější je kruhový tvar snímače, který je instalován pod válcovací šroub. 

Obdélníkový tvar snímače je instalován pod spodní valivé ložisko válcovací stolice. A 

prstencový tvar snímače je umístěn mezi matici horního válce a válcovací stolici. 

Jednotlivé, tvarově odlišné verze snímačů jsou zobrazeny na obrázku 10. 

 

Obr. 10 Kruhová, obdélníková a prstencová verze snímačů vyráběných firmou ABB.  

1. Uložení snímače pod válcovací šroub 

Snímač je spolu s axiálními ložisky a tlakovými destičkami uložen do ochranné 

schránky, která je pohyblivě připojena k válcovacímu šroubu. Což umožňuje jednoduchou 

výměnu snímače. Předpokladem tohoto uložení je dobré rozložení válcovací 

síly na snímači, jednoduchá a levná instalace, snadná výměna. Toto uložení je zobrazeno 

na obrázku 11a. 

 

Obr. 11 Jednotlivá místa uložení snímačů na válcovací stolici.  

2. Uložení snímače pod spodní valivé ložisko válcovací stolice 

Pro toto uložení snímače je nutno mít dostatečně velkou plochu ve spodní části 

válcovací stolice. Toto uložení má tu výhodu, že není nutné věnovat snímači zvláštní 

pozornost při výměně válcované role materiálu. Toto uložení je zobrazeno na obrázku 11b. 
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3. Uložení snímače mezi matici horního válce a válcovací stolice 

Toto uložení je využíváno, když je nedostatečný prostor pod válcovacím šroubem a 

pod spodním valivým ložiskem válcovací stolice. Tedy, když nejsou umožněny oba výše 

zmíněné způsoby uložení. Toto uložení má také tu výhodu, že není nutné věnovat snímači 

zvláštní pozornost při výměně válcované role materiálu. Toto uložení je zobrazeno na 

obrázku 11c, str. 16. 

Schéma uložení jednotlivých typů snímačů na válcovací stolici je pro přehlednost ještě 

zobrazeno na obrázku 12. 

.Obr. 12 Schéma uložení jednotlivých typů snímačů na válcovací stolici: 

1) Kruhový snímač, 2) Obdélníkový snímač a 3) Prstencový snímač.  
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Kruhový snímač PFVL 141C 

Snímač je vyroben z  kvadratického jádra. Kroužky z nerezové oceli chrání vinutí a 

ukrývají ostatní komponenty snímače. Společnost ABB nám nabízí výběr ze základních 

průměrů vždy v násobcích 30 mm. To znamená 23 různých standardizovaných velikosti 

pro jmenovité zatížení v rozsahu od 1,6 do 60 MN. [9] 

Snímače kruhového tvaru jsou vyráběny ve standardizovaných velikostech, jak je 

uvedeno níže v tabulce (obr. 13): 

 

Obr. 13 Tabulka standardizovaných rozměrů snímače kruhového tvaru. 
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Obdélníkový snímač PFVL 141V 

Snímač může být přizpůsoben požadovaným rozměrům, přičemž délka i šířka je 

vybírána jako násobek 30 mm. U snímačů delších než 900 mm je délka vybírána jako 

násobek 60 mm. Boční hrany z nerezové oceli chrání vinutí a ukrývají ostatní komponenty 

snímače. Tento tvar snímače je vyráběn ve standardizovaných velikostech pro jmenovité 

zatížení v rozsahu od 0,63 do 56 MN. [9] 

Snímače obdélníkového tvaru jsou vyráběny ve standardizovaných velikostech, jak je 

uvedeno níže v tabulce (obr. 14):   

 

Obr. 14 Tabulka standardizovaných rozměrů snímače obdélníkového tvaru. 
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Prstencový snímač PFVL 141R 

Prstencový snímač se skládá s nerezových lamel, které jsou zasazeny do prstencového 

jádra. Vnější kroužek z nerezové oceli opět chrání vinutí a ukrývá ostatní komponenty 

snímače. Tento tvar snímače je vyráběn ve standardizovaných velikostech pro jmenovité 

zatížení v rozsahu od 2 do 28 MN. Snímače jiných rozměrů mohou být vyrobeny na 

objednávku. [9] 

Snímače prstencového tvaru jsou vyráběny ve standardizovaných velikostech, jak je 

uvedeno níže v tabulce (obr. 15):   

 

Obr. 15 Tabulka standardizovaných rozměrů snímače prstencového tvaru. 

Vymezení a data snímačů 

Třída přesnosti ±0,5 %/ Fjmen. zatížení 
Linearita ≤±0,5 %/ Fjmen. zatížení 
Hystereze ≤0,2 %/ Fjmen. zatížení 
Chyba opakování ≤±0,1 %/ Fjmen. zatížení 
Stlačení snímače 0,05 mm/ Fjmen. zatížení 
Chyba kalibrační 0,1 % 
Pracovní teplota -10≑90 °C 
Skladovací teplota -40≑90 °C 

Tab. 1 Charakteristické vlastnosti snímačů ABB. 
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Řídící jednotka a ovládací jednotka Millmate Operator units 400 

Řídící jednotka napájí snímače, zpracovává signál a přenáší jej k dalším prvkům 

Měřicího systému válcovací síly (Millmate Roll Force System). Řídící jednotka (obr. 16) 

může být manuálně řízena a naměřené hodnoty jsou zobrazeny na ovládacím zařízení.  

 

Obr. 16 Jednotlivé části Měřicího systému válcovací síly (Millmate Roll Force System):   

1) Řídící jednotka, 2) ovládací jednotka, 3) spojovací jednotka, 4) snímače, 5) počítač. 

 

3.3.2 SNÍMAČE VÁLCOVACÍ SÍLY VYRÁBĚNÉ FIRMOU KELK 

 ( KELK ROLLMAX LOAD CELLS) 

Firma KELK se zabývá výrobou snímačů válcovací síly od roku 1953. Nemá tak 

propracovaný snímací systém jako firma ABB, která dodává snímače i s řídícím systémem. 

Ale díky dlouhodobé specializaci jen v oboru snímačů válcovací síly, patří snímače firmy 

KELK k nejlepším na trhu. Snímače jsou vybaveny odporovými tenzometry, které jsou 

nalepeny na měrném členu snímače. Jedná se tedy o odporové tenzometrické snímače. Jsou 

vyráběny jako výkovky z velmi odolné nerezové oceli. Často patří k nejodolnějším částem 

válcovacích stolic, a proto nahrazují staré nevyhovující snímače. Vysokou přetížitelností, 

lepší přesností, vynikající teplotní kompenzací, malou chybou vzniklou nerovnoměrným 

zatížením a dlouhou zárukou se vyznačují snímače firmy KELK. Čtyři různé tvarově 

odlišné typy snímačů jsou navrženy tak, aby byl zajištěn co největší výkon a dlouhodobá 

životnost. [10] 
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Snímače mohou být rozděleny dle tvaru a místa uložení na válcovací stolici. Uložení a 

typy snímačů jsou uvedeny na obrázku 17. 

- Snímač tvaru Podložky (Washer) – uložený nad matici válcovací stolice 

- Snímač tvaru Disku (Disc) – uložený nad horní klín válcovací stolice  

- Snímač tvaru Desky (Slab) – uložený pod spodní blok válcovací stolice 

- Snímač tvaru T–Bloku (T–Block) - uložený také pod spodní blok 

 

Obr. 17 Schéma uložení jednotlivých typů snímačů na válcovací stolici. 

 

3.3.3 SNÍMAČE LISOVACÍ SÍLY 

Tyto snímače se na trhu vyskytují v hojném počtu. Mezi výrobce patří např. Lorenz 

Messtechnik GmbH, Burster, Inerface. Snímače jsou v poměru se snímači válcovací sily 

poměrně levné a lze je využít nejen pro měření lisovací síly. Jmenovité zatížení není 

v takovém rozsahu jako u snímačů válcovací síly, obvykle se pohybuje do 2 MN. Pracují 

na principu odporových tenzometrů. Níže je uveden snímač využívaný nejen pro měření 

lisovací síly.  
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Lorenz Messtechnik GmbH – Snímač K-11 

Snímač síly K-11 z nerezové oceli usnadňuje zabudování do stávajících konstrukcí a 

zařízení. Snímač je určen pro měření statické i dynamické síly. Snímač K-11 je zobrazen na 

obrázku 18. Jeho uložení na hydraulickém lise pak na obrázku 19. [11] 

 

Obr. 18 Snímač K-11, vyroben firmou Lorenz Messtechnik GmbH. 

Snímač může být používán pro: měření síly lisování, střihu, řezu, snímání síly pružin. 

Snímač je specifický svými vlastnostmi: 

- Měřící rozsah – 0,5 až 2000 kN 

- Třída přesnosti – 0,05 %/F 

- Citlivost – 2,0 mV/V 

- Přetížitelnost – 150 %. 

 

Obr. 19 Uložení snímače na hydraulickém lisu. 
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4 POPIS FUNKCE ANALYZOVANÉHO SNÍMAČE 

 

Hlavní funkce snímače je určení velikosti válcovací síly. Tento údaj je vyhodnocován 

řídící jednotkou a dle potřeby regulován na požadovanou velikost. Např. při válcování 

malých tloušťek plechu je nutno zvýšit válcovací sílu a naopak. Snímače jsou mnohdy 

součástí systému snímající válcovací mezeru, kde je nutno znát velikost válcovací síly. 

Snímač je umístěn nad matici válcovací stolice (obr. 4), přes kterou na něj působí 

válcovací síla. Matice vodícího šroubu tedy tlačí na podložku snímače a ta deformuje 

měrný člen. Jednotlivé části snímače jsou uvedeny na obrázku 20. 

 

Obr. 20 Řez modelu snímače s jednotlivými prvky. 
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Snímač vyhodnocuje velikost zatížení pomocí tenzometrie. Převádí deformaci 

měrného členu na elektrickou veličinu (napětí). Jelikož je deformace způsobená působením 

určité mechanické síly, při použití odporových tenzometrů je možné z míry deformace 

určit velikost působící síly. Odporové tenzometry jsou založeny na principu změny odporu 

v závislosti na deformaci.  

 

Obr. 21 Měrný člen s místy pro nalepení tenzometrů. 

Tenzometry jsou nalepeny uvnitř měrného členu snímače (obr. 21) v místě, kde 

dochází k největší deformaci způsobené měrnou silou. Tato deformace se v důsledku 

pevného spojení tenzometru a těla snímače přenese i na tenzometr, který tímto změní 

velikost svého odporu. Pro určitou změnu odporu platí rovnice 4.1 [3]:  

    
∆

= ∙  ,     (4.1) 

kde: - R je statický odpor tenzometru  

  - ∆R poměrná změna odporu 

  - ε poměrné prodloužení  

  - k deformační součinitel (k-faktor), pro většinu tenzometrů je k = 2 

Změny odporu tenzometrů ∆R v důsledku jejich deformace při tenzometrických 

měřeních jsou poměrně velmi malé, pro pružné deformace v rozsahu 10-6 až 10-3. Měření 

takových to malých odporových změn se prakticky provádí pomocí Wheatstonova můstku 

(obr. 22). [3] 
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Obr. 22 a) Wheatstonův můstek, b) výpočet deformace tenzometrů zapojených do 

celého můstku. [3] 

Samotný princip snímače je založen na měření smykových deformací (napětí). Pro 

měření smykových deformací využíváme tenzometrické šípy. Tyto tenzometry jsou tedy 

lepeny na určená místa na měrný člen snímače, jak již bylo uvedeno výše v textu. Mezi 

přední výrobce tenzometrů a snímačů patří firma HMB. [12]  

Příklad tenzometrických šípu vhodných pro konstrukci snímačů toho typu je uveden na 

obrázku 23. 

 

Obr. 23 Tenzometrické šípy vyrobené firmou HBM. [12] 

Analyzovaný snímač charakterizují technické parametry, které jsou uvedeny v   

tabulce 2.   

Technické parametry Hodnota 

Jmenovitá síla Fi 1200 kN 

Přetížitelnost   100 % 

Síla při přerušení 400 % Fi 

Třída přesnosti 1 % 

Vstupní odpor 350 Ω 

Tab. 2 Technické parametry snímače. 
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5 MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI 

 

Byl navrhnut lineární materiálový model, jelikož je soustava snímače zatížena staticky. 

Není tedy uvažován destrukční stav, nýbrž běžný provozní stav. 

Při provozním stavu se tedy pohybujeme v lineární (elastické) oblasti, ve které platí 

Hookův zákon. Při elastickém chování materiálu dochází k tomu, že po odlehčení zatížení 

elastická deformace vymizí (snímač se vrátí do původního stavu). Tzn., že napětí nepřekročí 

mez kluzu (Re) a nedojde k trvalé deformaci a zničení snímače. Na obrázku 24 je zobrazen 

tahový diagram materiálu.  

 

Obr. 24 Tahový diagram. 

 

5.1 MATERIÁL SNÍMAČE 

Podložka, měrný člen a deska jsou vyrobeny kováním z vysokopevnostní oceli 

s parametry uvedenými v tabulce 3. [4] 

Modul pružnosti v tahu 2⋅105 MPa 

Poissonova konstanta 0,3 

Mez kluzu (min) 1600 MPa 

Mez pevnosti (min) 1800 MPa 

Tab. 3 Materiál snímače. 

Vložka, jenž plní ochrannou funkci pro tenzometry a není do výpočtu nijak zahrnuta, 

je vyrobena z oceli ČSN 11 523 [4]. Ostatní části snímače (šrouby, pružné koliky a 

kroužky) jsou normalizovány a standardně vyráběny. 
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6 VYTVOŘENÍ A ÚPRAVY GEOMETRICKÉHO MODELU 

 

Úplný geometrický model (obr. 25) snímače byl vytvořen ve studentské verzi 

programu INVENTOR 2012. Potřebné rozměry byly odečteny z dodané výkresové 

dokumentace snímače. Tento model posloužil pro představu řešení a popsání snímače 

v kapitole 4. 

Geometrický model, na kterém bude prováděn výpočet, byl vytvořen v programu 

ANSYS Workbench 13.0. V geometrickém modelu už nejsou některé prvky, které neovlivní 

výsledky výpočtu, ba naopak, přispějí ke zkvalitnění sítě konečných prvků. Vývodka a 

vložka s kroužky (obr. 20) nemají pro výpočet žádný význam, proto se tyto části 

v geometrickém modelu již nevyskytují. Tzn., že výsledný geometrický model je složen 

z podložky, měrného členu, desky, šroubů a pružných kolíků. 

 

Obr. 25 Úplný geometrický model vytvořený v programu INVENTOR 2012. 

6.1 ÚPRAVA ZKOSENÝCH A ZAOBLENÝCH HRAN SNÍMAČE 

Zkosené hrany a zaoblení, které nejsou považovány za významné koncentrátory napětí, 

byly v geometrickém modelu odstraněny. Jedná se převážně o zkosení venkovních a 

vnitřních hran, ve kterých se nevyskytuje špička napětí. Odstraněné hrany a zaoblení jsou 

zobrazeny zelenou barvou na obrázku 26. 
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Obr. 26 Geometrický model s upravenými hranami. 

 

6.2 ŠROUBY A PRUŽNÉ KOLÍKY 

Deska je s měrným členem spojena předepjatými šrouby a pružnými kolíky. Jejich 

zjednodušením jsou ušetřeny stovky elementů a čas výpočtu. Prioritou práce není návrh a 

optimalizace šroubového spoje, proto je možné šroub a pružný kolík lehce diskretizovat. 

Tímto zjednodušením se funkce obou částí významně nezmění. Zjednodušení modelu 

šroubu a pružného kolíku jsou zobrazeny na obrázku 27. 

 

Obr. 27 Zjednodušení šroubu a pružného kolíku. 
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6.3 DÍRY PRO ŠROUBY 

Na snímači jsou čtyři díry, které slouží k manipulaci se snímačem a také jedná díra pro 

vývodku a kabel. Tyto díry nejsou opět považovány za významné koncentrátory napětí, a 

proto je můžeme z modelu odstranit. Odstraněné díry jsou zobrazeny zelenou barvou na 

obrázku 28.  

 

Obr. 28 Odstraněné díry. 

Na obrázku 29 je zobrazen výpočetní geometrický model snímače.  

 

Obr. 29 Výpočetní geometrický model snímače. 
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7 VYTVOŘENÍ KONEČNOPRVKOVÉHO MODELU 

 

7.1 POUŽITÉ TYPY PRVKŮ 

Síť konečných prvků modelu je tvořena dvěma typy prvků. Každý prvek se vyznačuje 

jinými vlastnostmi. Tyto prvky jsou definovány v rozsáhle databázi prvků v softwaru 

ANSYS. Jde o prvky označené v softwaru ANSYS jako SOLID 186 a SOLID 187.  

Prvek SOLID 186 je definován 20 uzly (8 uzly a 12 meziuzly) se třemi stupni volnosti 

na uzel, to jsou posuvy v osách x, y, z. Podporuje plasticitu, hyperplasticitu, creep, 

namáhání výztuže, velké deformace a velké napětí. Prvek se dokonale hodí pro modelování 

s nepravidelnou sítí a může mít jakékoliv prostorové orientace. Hlavní výhodou je 

modelování složitějších tvarů modelu bez nutnosti výrazného zjednodušení dané 

konstrukce. Výsledky jsou přesnější než u ostatních prvků. Geometrie prvku s uzly a 

meziuzly je zobrazena na obrázku 30. [6] 

 

Obr. 30 Geometrie prvku SOLID 186. [6] 

Prvek SOLID 187 je definován 10 uzly (4 uzly a 6 meziuzly) se třemi stupni volnosti 

na uzel, to jsou posuvy v osách x, y, z. Podporuje také plasticitu, hyperplasticitu, creep, 

namáhání výztuže, velké deformace a velké napětí. Tento prvek je vhodný pro tvorbu 

prostorových sítí s nepravidelným rozložením. Geometrie prvku s uzly a meziuzly je 

zobrazena na obrázku 31. [6] 
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Obr. 31 Geometrie prvku SOLID 187. [6] 

 

7.2 DISKRETIZACE A TVORBA SÍTĚ 

Model má prstencový tvar a z výkresů jednotlivých částí je možné vyčíst, že je osově 

souměrný podle dvou navzájem kolmých os, protínajících se ve středu modelu. Jelikož je 

model i symetricky zatížen, je možné této symetrie využít a dále provádět výpočet na ¼ 

modelu (obr. 32). Tato diskretizace nám značně ulehčí výpočet a zkrátí čas výpočtu.  

Napěťově deformační analýza bude provedena metodou konečných prvků v softwaru 

ANSYS Workbench 13.0. Tato metoda vyžaduje rozdělení těles na konečný počet prvků 

neboli elementů. V tabulce 4 jsou uvedeny parametry úlohy. 

Parametr úlohy  Hodnota 

Počet stupňů volnosti 1 381 794 

Počet uzlů  460 598 

Počet elementů 126 606 

Spojovacích kontakty (bonded) 2 

Třecí kontakty (frictional) 6 

Tab. 4 Přehled parametrů úlohy. 
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Obr. 32 Výpočetní konečnoprvkový model. 

Velikost elementu modelu byla nastavena na 2 mm. Některé oblasti a části modelu 

jsou značně namáhány, proto bylo nutné síť v určité oblasti zjemnit. U zaoblení šroubu 

byla nastavena velikost elementu na 0,5 mm (pozice A na obr. 33) a na dřík velikost 1 mm 

(pozice B na obr. 33). Další detailní obrázky konečnoprvkového modelu jsou k nalezení 

v Příloze 1. 

 

Obr. 33 Zjemnění sítě u šroubu. 

Dále bylo nutné zjemnit síť v místě kritického rádiusu měrného členu snímače. Měrný 

člen je nejvíce namáhanou součástí snímače. Velikost elementu tedy byla nastavena na 1 

mm. Kritický rádius a zjemněná síť jsou uvedeny v Příloze 1.  
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8 ROZBOR OKRAJOVÝCH PODMÍNEK, ZATÍŽENÍ A KONTAKTU MEZI 

JEDNOTLIVÝMI PRVKY SNÍMAČE  

 

Aplikaci okrajových podmínek, zatížení a kontaktu mezi jednotlivými prvky modelu 

bude simulováno pracovní zatížení snímače na válcovací stolici. Umístění snímače bylo 

probráno v kap. 2. Snímač je pevně usazen do stojanu válcovací stolice a shora na něj 

působí válcovací síla o velikosti 1200 kN. Měrný člen je k desce přišroubovaný osmi 

šrouby, které jsou při montáži utaženy utahovacím momentem o velikosti 18 Nm. Ten bude 

do výpočetního modelu zadán jako předpětí ve šroubu, které bude následně vypočteno. 

8.1 ZATÍŽENÍ A OKRAJOVÉ PODMÍNKY  

Snímač spočítáme pro zatížení jmenovitou sílou Fi = 1200 kN, která je předepsaná 

v technických parametrech snímače. Jelikož byla při diskretizaci využita symetrii snímače, 

musíme na výpočetní model aplikovat ¼ jmenovité síly. Tzn., že model bude zatížen sílou 

300 kN, proti směru osy y (obr. 34). Tuto sílu aplikujeme na podložku snímače.  

Snímač je pevně posazen do stojanu válcovací stolice a ve směru působící síly (osa y) 

nedochází k posuvu. Tato okrajová podmínka je předepsána vazbou compression only 

support aplikovaná na spodní plochu modelu, jak je uvedeno na obrázku 34. 

 

Obr. 34 Zatížení silou 300 kN a okrajová podmínka compression only support. 
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8.2 VÝPOČET PŘEDPĚTÍ VE ŠROUBECH 

Pro správné nasimulování provozních podmínek (měrný člen je přišroubovaný 

k desce) jsme nuceni do výpočetního modelu zavést předpětí ve šroubech. Každý šroub je 

podle výkresové dokumentace opatřen metrickým závitem M8x1,25 s předepsaným 

utahovacím momentem 18 Nm. 

Pro výpočet předepjatého šroubového spoje je nutné znát rozměry šroubu a jiné 

hodnoty. Tyto rozměry byly určeny podle strojnických tabulek [4] a jsou uvedeny 

v tabulce 5. 

 d3[mm] d2[mm] s[mm] Do[mm] fz fm 

M8x1,25 6,466 7,188 13 9 0,2 0,22 

Tab. 5 Rozměry šroubu M8 a hodnoty pro výpočet předpětí. 

Pro výpočet předepínací síly v jednom spoji podle [5] je zapotřebí určit velikost úhlu 

stoupání metrického závitu 

   =
∙

=
,

∙ ,
= 3,168°   (8.1.1) 

a velikost redukovaného třecího úhlu 

   , = =
,

= 13,004°   (8.1.2) 

Součinitel smykového tření na závitu fz a součinitel smykového tření pod matici fm byl 

určen odborným odhadem podle strojnických tabulek [4] jako styk výše jmenovaných 

materiálů (bod. 5.1) při suchém tření. Součinitel smykového tření na závitu fz byl stanoven 

pro závit bez povrchové úpravy a bez mazání.  

 

Obr. 35 Šroubový spoj s předpětím a jeho profil metrického závitu. 
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Utahovací moment: 

  = + = ∙ ∙ + , + ∙ ∙  (8.1.3) 

je rozložen na třecí moment pod maticí a třecí moment na závitu. Vyjádřením předepínací 

síly z rovnice 8.1.3 a dosazením známých veličin: 

=

2
∙ + , + ∙

+
4

=
18000

7,188
2

∙ 3,168 + 13,004 + 0,22 ∙
13 + 9

4

 

     = 7 992      (8.1.4) 

dostaneme velikost této síly. Tato práce se nezabývá návrhem šroubového spoje ani 

určením velikosti předepínací síly, proto je možné sílu zaokrouhlit. 

     =       (8.1.5) 

Tato velikost předpětí je zavedena do každého šroubů výpočetního modelu. Předpětí 

ve šroubech je uvedeno na obrázku 36. 

 

Obr. 36 Aplikace předpětí ve šroubech na válcovou část dříku. 
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8.3 STANOVENÍ KONTAKTNÍCH PLOCH 

Výpočetní model je složen z několika součástí (podložka, měrný člen, deska, 2 šrouby 

a kolík), mezi kterými je zapotřebí stanovit kontaktní plochy. Síť konečných prvků je na 

těchto kontaktních plochách tvořena dvěma typy prvků. Jde o prvky označené v softwaru 

ANSYS jako CONTA 174 a TARGE 170. 

CONTA 174 je kontaktní prvek, který představuje vzájemný dotyk prostorových těles. 

Tento prvek je umístěn na povrchu součástí a je používán pouze na prvky s meziuzly. 

Takto získá stejný tvar a stejný počet uzlů a meziuzlů. Prvek je zobrazen na obrázku 37. 

[6] 

 

Obr. 37 Prvek CONTA 174. [6] 

TARGE 170 je typ prvku, který vymezuje plochy pro kontaktní elementy a představuje 

cílovou plochu kontaktu. K vytvoření cílové plochy je použito několik cílových prvků. 

Vytvoří se pouze při použití kontaktních elementů, se kterými je spojen. Prvek je zobrazen 

na obrázku 38. [6] 

 

Obr. 38 Cílový prvek TARGE 170 s normálou plochy n. [6] 

Na výpočetním modelu je použito dvou kontaktu. Spojovací kontakt (bonded) a třecí 

kontakt (frictional). Součinitel smykového tření byl vyhledán ve strojnických tabulkách 

[4]. Hodnota součinitele pro styk oceli s ocelí byla tedy zvolena f = 0,2.  Kontakty mezi 

jednotlivými součástmi výpočetního modelu jsou uvedeny v tabulce 6. 
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Tab. 6 Tabulka kontaktů s hodnotou součinitele tření. 

Na Obrázku 39 jsou zobrazeny všechny kontakty mezi jednotlivými prvky 

výpočetního modelu. Po aplikaci všech okrajových podmínek a nadefinovaní kontaktů je 

provedena napěťově deformační analýza. Výsledky analýzy budou zhodnoceny 

v následujících kapitolách. 

 

Obr. 39 Umístění jednotlivých kontaktů ve výpočetním modelu. 

 

 

 

 

 

SOUČÁST PODLOŽKA 
MĚRNÝ 
ČLEN 

DESKA ŠROUB 
PRUŽNÝ 
KOLÍK 

PODLOŽKA - 
FRICTIONAL 

f = 0,2 - - - 

MĚRNÝ 
ČLEN 

FRICTIONAL 
f = 0,2 - FRICTIONAL 

f = 0,2 BONDED 
FRICTIONAL 

f = 0,2 

DESKA - 
FRICTIONAL 

f = 0,2 - 
FRICTIONAL

f = 0,2 
FRICTIONAL 

f = 0,2 

ŠROUB - BONDED 
FRICTIONAL 

f = 0,2 - - 

PRUŽNÝ 
KOLÍK 

- 
FRICTIONAL 

f = 0,2 
FRICTIONAL 

f = 0,2 - - 
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9 VÝSLEDKY NAPĚŤOVĚ DEFORMAČNÍ ANALÝZY 

 

Po aplikaci všech okrajových podmínek je nasimulováno pracovní zatížení snímače a 

jsou provedeny tři výpočetní analýzy. Na modelu s kompletním zatížením a okrajovými 

podmínkami, na modelu bez předpětí ve šroubech a na modelu bez šroubů (šrouby 

porušeny). Výsledky jednotlivých analýz jsou zhodnoceny níže. 

 

9.1 VÝSLEDKY N-D ANALÝZY KOMPLETNÍHO MODELU  

Ve všech třech případech jsou vyhodnoceny deformace, redukované napětí, 1. hlavní 

napětí, 3. hlavní napětí, smykové napětí a smykové napětí v místě nalepení tenzometrů. 

Místo pro nalepení tenzometru (kap. 4) si zobrazíme v řezu a z jeho středu odečteme 

velikost smykového napětí.  

Výsledky budou pro přehlednost zapsány do tabulek a v závěru kapitoly porovnány. 

Lokalizace a hodnota maximálního redukovaného napětí dle hypotézy HMH a 

maximálního smykového napětí budou uvedeny v obrázku. 

Na obrázku 40 je zobrazeno pole redukovaného napětí dle hypotézy HMH. Maximální 

redukované napětí (HMH) 1043,7 MPa je na měrném členu (rádius R2) a je značeno 

červený štítkem max. 

 

Obr. 40 Pole redukovaného napětí (HMH) na kompletním modelu snímače. [MPa] 
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Tabulka 7 udává sumarizaci výsledku analýzy kompletního modelu.  

VÝSLEDKY KOMPLETNÍHO MODEDLU 
 

Deformace 
Redukované 

napětí (HMH) 
1. hlavní 

napětí 
3. hlavní 

napětí 
Smykové 

napětí 
Smykové 

napětí v místě 
lepení 

tenzometrů 
Minimum 

 
0,0002 mm 1,57 MPa -260,55 MPa -1144,4 MPa -264,88 MPa 

Maximum 
 

0,1645 mm 1043,7 MPa 946,02 MPa 193,06 MPa 464,94 MPa 

127,58 MPa 
Lok. 

minima 
Měrný 
člen 

Pružný kolík Podložka Měrný člen Šroub M8 

Lok. 
maxima 

Podložka Měrný člen Šroub M8 Měrný člen 

Tab. 7 Sumarizace výsledků. 

Na obrázku 41 je znázorněno pole smykového napětí na měrném členu kompletního 

modelu. Maximální smykové napětí 464,94 MPa je označeno červeným štítkem max. Pro 

přehlednost byly znázorněny i ostatní hodnoty smykového napětí. 

 

Obr. 41 Pole smykového napětí na měrném členu kompletního modelu. [MPa]  
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9.2  VÝSLEDKY  N-D ANALÝZY MODELU BEZ PŘEDPĚTÍ VE ŠROUBECH 

Tato varianta simuluje uvolnění utažených šroubů (utahovacím momentem 18 Nm) při 

provozu. Tzn., že předpětí ve šroubu vymizí. Do výpočetního modelu nebude tedy zadáno 

předpětí ve šroubech.  

Na obrázku 42 je zobrazen měrný člen modelu bez aplikace předpětí ve šroubech, 

jakožto nejvíce namáhaný prvek. Maximální redukované napětí dle hypotézy HMH je 

1046,8 MPa a je označeno červeným štítkem max. Také se nachází na kritickém rádius R2. 

Pro přehlednost byly znázorněny i ostatní hodnoty redukovaného napětí.  

 

Obr. 42 Pole redukovaného napětí (HMH) na měrném členu modelu bez aplikace 

předpětí ve šroubech. [MPa] 
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Tabulka 8 udává sumarizaci výsledku analýzy modelu bez aplikace předpětí ve 

šroubech. 

VÝSLEDKY MODELU BEZ APLIKACE PŘEDPĚTÍ 
 

Deformace 
Redukované 

napětí (HMH) 
1. hlavní 

napětí 
3. hlavní 

napětí 
Smykové 

napětí 
Smykové 

napětí v místě 
lepení 

tenzometrů 
Minimum 

 
0,0002 mm 0,331 MPa -273,52 MPa -1147,4 MPa -226,71 MPa 

Maximum 
 

0,1666 mm 1046,8 MPa 523,18 MPa 114,18 MPa 461,4 MPa 

121,99 MPa 
Lok. 

minima 
Měrný člen Šroub M8 Podložka Měrný člen Podložka 

Lok. 
maxima 

Podložka Měrný člen Šroub M8 Měrný člen 

Tab. 8 Sumarizace výsledků. 

Na obrázku 43 je znázorněno pole smykového napětí na měrném členu modelu bez 

aplikace předpětí ve šroubech. Maximální smykové napětí 461,4 MPa je označeno 

červeným štítkem max. Pro přehlednost byly znázorněny i ostatní hodnoty smykového 

napětí. 

 

Obr. 43 Pole smykového napětí na měrném členu modelu bez aplikace předpětí ve 

šroubech. [MPa] 
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9.3 VÝSLEDKY N-D ANALÝZY MODELU BEZ ÚČINKU ŠROUBŮ 

Tato varianta může simulovat porušení šroubů za stalého provozu snímače. Tzn., že 

vymizí předpětí a spojovací funkce šroubu. Do výpočetního modelu nebudeme zadávat 

šrouby ani předpětí. Analýza bude provedena na modelu bez šroubů. 

Na obrázku 44 je zobrazen měrný člen modelu bez šroubů. Maximální redukované 

napětí dle hypotézy HMH je 1055,5 MPa a je označeno červeným štítkem max. Opět se 

nachází na kritickém rádius R2. Pro přehlednost byly znázorněny i ostatní hodnoty 

redukovaného napětí.  

 

Obr. 44 Pole redukovaného napětí (HMH) na měrném členu modelu bez šroubů. 

[MPa] 
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Tabulka 9 udává sumarizaci výsledku analýzy modelu bez šroubů. 

VÝSLEDKY MODELU BEZ ŠROUBŮ 
 

Deformace 
Redukované 

napětí (HMH) 
1. hlavní 

napětí 
3. hlavní 

napětí 
Smykové 

napětí 
Smykové 

napětí v místě 
lepení 

tenzometrů 
Minimum 

 
0,0001mm 1,158 MPa -273,81 MPa -1156,8 MPa -227,73 MPa 

Maximum 
 

0,167 mm 1055,5 MPa 455,17 MPa 63,049 MPa 464,51 MPa 

126,54 MPa 
Lok. 

minima 
Měrný člen Pružný kolík Podložka Měrný člen Podložka 

Lok. 
maxima 

Podložka Měrný člen Podložka Měrný člen 

Tab. 9 Sumarizace výsledků. 

Na obrázku 45 je znázorněno pole smykového napětí na měrném členu modelu bez 

šroubů. Maximální smykové napětí 464,51 MPa je označeno červeným štítkem max. Pro 

přehlednost byly znázorněny i ostatní hodnoty smykového napětí. 

 

Obr. 45 Pole smykového napětí na měrném členu modelu bez šroubů. [MPa] 
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10 KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY MODELU SNÍMAČE ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ 

NAPĚTÍ 

 

Ve všech třech předchozích analýzách vychází maximální redukované napětí (HMH) 

okolo hodnoty 1045 MPa. Tato hodnota je dosti velká, a proto byly za účelem snížení 

maximálního napětí snímače a zvýšení jeho tuhosti provedeny tři úpravy měrného členu. 

Z níže vyhodnocených výsledků byla v závěru práce vybrána nejpříznivější varianta. Ve 

výsledcích nás zajímá pokles napětí, ale také smykové napětí v místě nalepení tenzometrů. 

Smykové napětí by se v tomto místě mělo pohybovat v intervalu od 120 do 130 MPa, 

abychom nemuseli měnit citlivost použitých tenzometrů. 

Na Obrázku 46 je zobrazena 1. úprava měrného členu. Kritický rádius základního 

modelu má velikost R2. První modifikací byla změna toho rádiusu na hodnotu R4. Na 

obrázku 46 je červenou barvou znázorněná střižná rovina. 

 

Obr. 46 1. úprava měrného členu. 

Na Obrázku 47 je zobrazena 2. úprava měrného členu. Kritický rádius zvětšený na 

hodnotu R4 byl zachován. Následně byl změněn průměr snímače ze 192 mm na 196 mm, 

čímž byla zvětšena šířka střižné roviny. Toto zvětšení by mělo kladně ovlivnit velikost 

smykového napětí v místě lepení tenzometrů.  
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Obr. 47 2. úprava měrného členu. 

Na Obrázku 48 je zobrazena 3. úprava měrného členu. Velikost kritického rádiusu 

byla změněna na hodnotu R3,5. Průměr 196 mm byl zachován. Šířka střižné roviny se tedy 

nezměnila. Dále byla zvětšena délka střižné roviny z 21,5 mm na 23,5 mm, což by mělo 

vést ke snížení maximálního redukovaného napětí dle HMH v kritickém rádiusu. Výsledky 

těchto tří konstrukčních úprav budou vyhodnoceny níže.  

 

Obr. 48 3. úprava měrného členu. 
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11  VÝSLEDKY N-D ANALÝZY KONSTRUKČNĚ ÚPRAVENÉHO MODELU 

SNÍMAČE  

 

Na upravený model byly aplikovány vždy stejné okrajové podmínky a kontakty mezi 

plochami, jako na předešlé tři výpočty. Konečnoprvkový model (síť konečných prvků) byl 

také zachován. Vypočet byl proveden na modelu s předpětím ve šroubech. 

 

11.1 VÝSLEDKY 1. ÚPRAVY MĚRNÉHO ČLENU 

Výsledné hodnoty budou opět zapsány do tabulky. Lokalizace a hodnota maximálního 

redukovaného napětí dle hypotézy HMH bude uvedena v obrázku. 

Na obrázku 49 je zobrazen upravený měrný člen (1. úprava měrného členu). 

Maximální redukované napětí dle hypotézy HMH o velikosti 842,9 MPa je označeno 

červeným štítkem max. Pro přehlednost byly znázorněny i ostatní hodnoty redukovaného 

napětí.  

 

Obr. 49 Pole redukovaného napětí (HMH) na upraveném měrném členu. [MPa] 
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Tabulka 10 udává sumarizaci výsledku analýzy upraveného modelu (jedná se o 1. 

úpravu měrného členu). 

VÝSLEDKY 1. ÚPRAVY MĚRNÉHO ČLENU 
 

Deformace 
Redukované 

napětí (HMH) 
1. hlavní 

napětí 
3. hlavní 

napětí 
Smykové 

napětí 
Smykové 

napětí v místě 
lepení 

tenzometrů 
Minimum 

 
0,0003mm 1,22 MPa -275,95 MPa -892,14MPa -265,03 MPa 

Maximum 
 

0,161 mm 842,9 MPa 929,74 MPa 189,19 MPa 453,51 MPa 

120,8 MPa 
Lok. 

minima 
Měrný člen Pružný kolík Podložka Měrný člen Šroub Mx8 

Lok. 
maxima 

Podložka Měrný člen Šroub Mx8 

Tab. 10 Sumarizace výsledků. 

 

11.2 VÝSLEDKY 2. ÚPRAVY MĚRNÉHO ČLENU 

Na obrázku 50 je zobrazen upravený měrný člen (2. úprava měrného členu). 

Maximální redukované napětí dle hypotézy HMH o velikosti 877,33 MPa je označeno 

červeným štítkem max. Pro přehlednost byly také znázorněny ostatní hodnoty 

redukovaného napětí.  

 

Obr. 50 Pole redukovaného napětí (HMH) na upraveném měrném členu. [MPa] 
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Tabulka 11 udává sumarizaci výsledku analýzy upraveného modelu (jedná se o 2. 

úpravu měrného členu). 

VÝSLEDKY 2. ÚPRAVY MĚRNÉHO ČLENU 
 

Deformace 
Redukované 

napětí (HMH) 
1. hlavní 

napětí 
3. hlavní 

napětí 
Smykové 

napětí 
Smykové 

napětí v místě 
lepení 

tenzometrů 
Minimum 

 
0,0002mm 0,89 MPa -300,49 MPa -932,79 MPa -255,07 MPa 

Maximum 
 

0,176 mm 877,33 MPa 1079,9 MPa 211,5 MPa 503,06 MPa 

133,51 MPa 
Lok. 

minima 
Měrný člen Pružný kolík Podložka Měrný člen Šroub Mx8 

Lok. 
maxima 

Podložka Měrný člen Šroub Mx8 

Tab. 11 Sumarizace výsledků. 

 

11.3 VÝSLEDKY 3. ÚPRAVY MĚRNÉHO ČLENU 

Na obrázku 51 je zobrazen upravený měrný člen (3. úprava měrného členu). 

Maximální redukované napětí dle hypotézy HMH o velikosti 866,43 MPa  je opět označeno 

červeným štítkem max. Pro přehlednost byly opět znázorněny i ostatní hodnoty 

redukovaného napětí.  

 

Obr. 51 Pole redukovaného napětí (HMH) na upraveném měrném členu. [MPa] 
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Tabulka 12 udává sumarizaci výsledku analýzy upraveného modelu (jedná se o 3. 

úpravu měrného členu). 

VÝSLEDKY 3. ÚPRAVY MĚRNÉHO ČLENU 
 

Deformace 
Redukované 

napětí (HMH) 
1. hlavní 

napětí 
3. hlavní 

napětí 
Smykové 

napětí 
Smykové 

napětí v místě 
lepení 

tenzometrů 
Minimum 

 
0,0002mm 1,171 MPa -309,99 MPa -937,04 MPa -258,33 MPa 

Maximum 
 

0,172 mm 866,43 MPa 1040,3 MPa 206,38 MPa 493,44 MPa 

127,4 MPa 
Lok. 

minima 
Měrný člen Pružný kolík Měrný člen Měrný člen Šroub Mx8 

Lok. 
maxima 

Podložka Měrný člen Šroub Mx8 

Tab. 12 Sumarizace výsledků. 

 

11.4 VYHODNOCENÍ NEJPŘÍZNIVĚJŠÍHO ÚPRAVENÉHO TVARU SNÍMAČE 

Největšího poklesu napětí bylo dosaženo u 1. úpravy měrného členu. Napětí pokleslo o 

19 % z 1043,7 MPa na 842,9 MPa. Smykové napětí v místě lepení tenzometrů se 

pohybovalo v dovoleném intervalu od 120 MPa do 130 MPa a mělo hodnotu 120,8 MPa. 

Ostatní vyhodnocené velečiny se nijak výrazně nelišily. 

U 2. úpravy měrného členu bylo dosaženo poklesu napětí o 16 % z 1043,7 MPa na 

877,3 MPa. Smykové napětí mírně překročilo dovolený interval a jeho hodnota byla 

133,51 MPa. 

Poslední úpravou měrného členu bylo dosaženo poklesu napětí o 17 % z 1043,7 MPa 

na 866,43 MPa. Smykové napětí se tentokrát pohybovalo v dovoleném intervalu a mělo 

hodnotu 127 MPa. 

Nejefektivnější je 1. úprava měrného členu, jelikož bylo dosaženo největšího snížení 

napětí a smykové napětí leželo v dovoleném intervalu. Ostatními úpravami bylo také 

dosaženo podstatného snížení napětí. Výkresovou dokumentaci základního měrného členu 

a také upravených měrných členů najdeme v Příloze 2.  
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12 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala napěťově deformační analýzou a tvarovou úpravou 

snímače válcovací síly. Výkres sestavy snímače je zobrazen na obrázku 3. 

V teoretické části bylo probráno měření válcovací síly, princip válcování a umístění 

snímačů na válcovací stolici. Autor se snažil zhodnotit snímače používané pro měření 

válcovací síly, viz kapitoly 2 a 3. 

Dále byl dle dodané výkresové dokumentace vytvořen vhodný MKP model snímače 

(obr. 32). Vytvoření a úprava modelu je popsána v kapitole 6. Na něj byly aplikovány 

okrajové podmínky a zatížení, viz kapitola 8. Snímač se skládá z více částí, tudíž bylo 

nutné nadefinovat kontakty mezi dotýkajícími se plochami. Analýza snímače byla 

provedena metodou konečných prvků v softwaru ANSYS Workbench 13.0. 

Po aplikaci všech okrajových podmínek bylo nasimulováno pracovní zatížení snímače 

a byly provedeny tři výpočetní analýzy. Na modelu s kompletním zatížením a okrajovými 

podmínkami, na modelu bez předpětí ve šroubech a na modelu bez šroubů (šrouby 

porušeny). Výsledky jednotlivých analýz jsou uvedeny v tabulkách 7, 8 a 9. Z těchto 

přehledných tabulek je vidět, že maximální redukované napětí dle HMH nabývá dosti 

vysokých hodnot okolo 1045 MPa. Kritickým místem je rádius R2 na měrném členu 

snímače.  

Za účelem snížit maximální redukované napětí dle HMH v tomto kritickém místě byly 

navrženy tři konstrukční úpravy měrného členu. Tyto úpravy jsou podrobněji probrány 

v kapitole 10. Ve výsledcích nás zajímal pokles maximálního redukovaného napětí dle 

HMH v tělese snímače, ale také zachování smykové napětí v místě lepení tenzometrů.  

Nejlepší výsledky byly dosaženy první úpravou měrného členu (viz kap. 11.1). 

Maximální redukované napětí pokleslo o 19 % z hodnoty 1043,7 MPa na příznivější 

hodnotu 842,9 MPa. Smykové napětí v místě lepení tenzometrů se pohybovalo 

v dovoleném intervalu od 120 MPa do 130 MPa a mělo hodnotu 120,8 MPa. Zbylé dvě 

úpravy přinesly také značné snížení maximálního redukovaného napětí dle HMH, viz 

kapitola 11.4. Výkresovou dokumentaci upravených měrných členů najdeme v Příloze 2. 

Po aplikaci každé z úprav bude snímač odolnější vůči porušení a případnému přetížení. 
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14 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1 - Konečnoprvkový model snímače 

Příloha 2 - Výkresová dokumentace 

 SB3APM02-STI0013-01 – Výkres měrného členu – bez úprav  

 SB3APM02-STI0013-02 – Výkres měrného členu – 1. konstrukční úprava 

 SB3APM02-STI0013-03 – Výkres měrného členu – 2. konstrukční úprava 

 SB3APM02-STI0013-04 – Výkres měrného členu – 3. konstrukční úprava 

 

 

 


