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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

GRYGAR, P. Optimalizace rámu otočného stolu stroje pro temování trubek: diplomová 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechaniky, 

2012, 63 s. Vedoucí práce: Podešva, J. 

Diplomová práce, zadaná firmou TEMEX spol. s r.o., se zabývá optimalizací otočného 

stolu stroje pro temování trubek. Po první, pevnostně nevyhovující konstrukci rámu, byla 

konstruktéry zadavatelské firmy navrhnuta nová, značně předimenzovaná konstrukce, 

kterou se práce dále zabývá. V úvodu je rozebrán celý stroj a důkladně popsány všechny 

jeho části. Následně je provedena statická, modální a přechodová analýza v softwaru 

ANSYS Workbench. Velikost zatížení od temovacího procesu byla zjišťována 

experimentálně. Celý experiment je zde důkladně popsán. V závěru práce je navrhnuta 

upravená, značně odlehčená konstrukce, která byla opět přepočítána, obdobně jako 

konstrukce původní se závěrem, že vyhovuje všem požadavkům. Optimalizovaný návrh 

stroje ušetří přibližně čtvrtinu materiálu, čímž se přiměřeně sníží náklady na jeho výrobu. 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

GRYGAR, P. The Optimization of the Frame of the Revolving Table for the Pipe Skirting 

Machine:Master Thesis. Ostrava: VŠB –Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Mechanics, 2012, 63 p. Thesis head: Podešva, J. 

The thesis, specified by TEMEX s.r.o, deals with The Optimalization of the Frame of the 

Revolving Table for the Pipe Skirting Machine. After the first frame construction, which 

was unsatisfactory for its lack of strength, a new, greatly oversized frame construction was 

designed, which this thesis further deals with. In the introduction, the whole machine is 

analyzed and all its parts are described. Then, static, modal and transient analyses are 

conducted in the ANSYS Workbench software. The stress from the skirting process was 

learned experimentally. This whole experiment is described in detail. In the thesis’s 

conclusion, an adjusted, considerably lightened construction is designed This new 

construction was again re-calculated in a similar way to the original construction, with the 

conclusion that it meets all the requirements. This optimized machine design will save 

approximately one quarter of the amount of material which will lower its manufacturing 

costs adequately. 
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1. Úvod 

 

Tato diplomová práce se bude zabývat optimalizací rámu pod otočným stolem stroje 

určeného k temování trubek. Tento stroj slouží pro kompletaci chladící vložky výměníku 

EGR EU5. Zadavatelem práce je firma TEMEX spol. s r.o., ve které byl celý stroj navrhnut 

a vyroben ve dvou verzích. Obě verze se od sebe liší robustností základního rámu, neliší co 

do konstrukčního uspořádání jednotlivých prvků. První verze rámu se skládala ze 

svařovaného ocelového rámu a na něm namontované konstrukce sešroubované 

z hliníkových profilů.  Tato varianta však nevykazovala potřebnou tuhost a poměrně brzy 

v třísměnném celotýdenním provozu došlo k mírnému zdeformování některých částí, což 

vedlo k výraznému snížení kvality temovaných spojů. Navíc se podstatně snížila životnost 

kleštin, sloužících v tomto procesu jako nástroj (podrobněji rozebráno níže). Proto byla 

vyvinuta druhá verze rámu, opět tvořená svařovanou konstrukcí, nyní však již z poměrně 

masivních ocelových čtvercových trubek. Celý rám byl navíc vyztužen velkým množstvím 

žeber a dalších zpevňujících prvků. Tento návrh byl ale proveden jen za pomocí 

„strojařského citu“ a jeví se v některých ohledech jako předimenzovaný. Z výše zmíněného 

důvodu bude v této práci provedena analýza tohoto rámu a jeho úprava pro snížení 

hmotnosti a z toho vyplývající koncové ceny. 

Tohoto základního požadavku by mělo být dosaženo při zachování vyhovující tuhosti 

konstrukce. Po vytvoření konečnoprvkového modelu, tedy proběhne nejprve statický 

výpočet pro prvotní zjištění chování celé konstrukce při daném způsobu a velikosti 

zatížení. Následně proběhne modální analýza, jejímž výstupem budou modální vlastnosti 

celé konstrukce. V závěru celé analýzy stávající konstrukce proběhne ještě analýza 

přechodového děje s uvážením časových průběhů zatěžujících účinků. Výstupem tohoto 

posledního kroku je deformační a napěťová odezva při modelovaném zatížení v čase. 

Z takto zjištěných výsledků bude snaha určit nejvíce a nejméně namáhané části konstrukce 

a na jejich základě rám vhodně upravit. 

Jak již bylo výše zmíněno, stroj slouží ke kompletaci výměníku EGR EU5, který se 

používá pro snížení emisí vznětových motorů. Zkratka EGR je z anglického exhaust gas 

recirculation, tedy česky recyklace spalin. Princip technologie spočívá v průchodu části 

výfukových plynů výměníkem, kde se plyn ochladí a dále je nasán do motoru, ve kterém se 
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podílí na dalším spalování. Tímto procesem se dosáhne nižší spalovací teploty a tedy i 

nižší produkce oxidu uhlíku. Tato technologie se dnes používá u většiny osobních a 

dodávkových vozů. Mezi její nevýhody patří především snížení výkonu motoru. Tento jev 

vyplývá z nižšího obsahu kyslíku ve spalované směsi a tedy i menšího množství spáleného 

paliva. Celý systém je pak řízen elektronicky, což již v dnešní době nelze považovat za 

nevýhodu, neboť celé motory dnes již řídí poměrně složitá elektronika. Naopak velkou 

výhodou je snížení emisí, a to až na úroveň EURO 5, pro tento konkrétní typ. Obdobného 

snížení emisí lze dosáhnout za pomoci technologie SCR (selektivní katalytická redukce) 

pracující na zcela odlišném principu. Technologie SCR se využívá u valné většiny 

nákladních vozů a autobusů. 

Na obr. 1.1 je znázorněn zkompletovaný výměník EGR EU5. Skládá se z víka vložky 

výměníku (plech) a jednotlivých zasunutých trubiček. Každá z trubiček je v plechu 

upevněna temovacím procesem. Temování je výraz, který se obvykle používá pro těsné 

spojení dvou trubek. Samotný temovací proces spočívá v zasunutí šestiramenné kleštiny ze 

spodu do trubičky a jejího následného rozevření za pomocí trnu, který se do ní vsune. 

Roztažením kleštiny vznikne na trubičce pod i nad víkem lem, který ji ve víku zafixuje. 

Poté je trn a posléze kleština z trubičky vysunuta. Pohyb kleštiny i trnu je realizován 

pneumatickými válci. 

 

 

Obr.1.1 - Výměník EGR EU5 
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Stroj vykonávající tento proces se skládá z řešeného rámu, na kterém je umístěn 

otočný stůl (karusel). Na tomto stole je 8 pozic, ze kterých 1 slouží obsluze pro zakládání 

plechů, které se pneumaticky upnou do přípravku a upevní pomocí kolíku. Po opuštění 

světelné bezpečnostní závory a zmáčknutí tlačítka start se karusel otočí do první z šesti 

pracovních pozic, kde se karusel aretuje. Manipulátor v této pozici uchopí pneumatickým 

chapadlem ze skluzu dopravníku trubičku a zasadí ji do požadovaných otvorů ve víku a 

zakládacího přípravku. Následně proběhne temování. Temování je realizováno takzvaným 

temovacím pracovištěm, které je umístěno pod každou jednotlivou pracovní pozicí a 

realizuje samotné temování. V každé pozici proběhne tento postup pro jednu až dvě 

trubičky. Po té dojde k pootočení do další pozice, dokud se celý výměník nezkompletuje. 

Poslední pozice je volná. Otočení karuselu o 360° a tedy i výroba jednoho výměníku trvá 

12 s. Jelikož se vždy vyrábí více výměníků najednou, temuje se na všech pracovištích 

současně. Celý stroj je znázorněn na obr. 1.2. 

 

 

Obr. 1.2 – Stroj pro temování trubek 
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2. Analýza dokumentace 

 

Zadavatelskou firmou TEMEX spol. s r.o. byl dodán model celého stroje v nativních 

formátech programu Autodesk Inventor, a to .iam pro celou sestavu a .ipt. pro modely 

jednotlivých dílů. Celý model prošel v této prvotní fázi práce značnou úpravou 

jednotlivých částí tak, aby byly vhodně připraveny pro následující vysíťování v prostředí 

zvoleného MKP řešiče. 

Celý model je znázorněn v předešlé kapitole na obr. 1.2. Z něj je patrné, že obsahuje 

mnoho dílů a částí, které jsou pro další výpočet zbytečné a je nanejvýš vhodné je úplně 

z výpočtu vynechat. Celou práci by neúměrně zkomplikovaly už při vytváření 

konečnoprvkového modelu a následně značně prodloužily výpočtový čas. Do této 

kategorie úplně zanedbaných částí patří například nožky, na kterých celý stroj stojí, různé 

přídržky, plastové krytky, pneumatické manipulátory, šroubky a tak dále. Do druhé 

kategorie upravených dílů patří ty, které z nějakého důvodu nelze zanedbat. Například mají 

již poměrně významnou hmotnost a jejich vymazání z modelu by znamenalo značné 

ovlivnění dynamického chování stroje jako celku, nebo splňují jistou význačnou funkci od 

spojovací až po samotný přenos zatížení. Na druhou stranu jejich tvar je zbytečně složitý a 

stejné funkce lze dosáhnout jeho zjednodušením. Do této kategorie patří například různé 

plechy a přídržky, do kterých jsou vyvrtány či vyfrézovány různé otvory sloužící k různým 

účelům (přišroubování, vedení hadic či kabelů…). U těchto dílů jsou upraveny přímo 

modely jednotlivých částí v programu Autodesk Inventor vymazáním jednotlivých děr, 

drážek či zaoblení. Nutno poznamenat, že díry a otvory, které již svou velikostí nelze  

zanedbat a významně ovlivňují tuhost dané součásti, jsou v modelu ponechány.  

Nyní zde budou probrány jednotlivé části stroje a uveden jejich základní popis a 

případná úprava modelu. Nejprve se zaměříme na rám, který je hlavním předmětem celé 

práce. Rám je svařenec o půdorysných rozměrech 2000 mm x 2000 mm a výšce 835 mm. 

Sestává převážně ze svařených čtvercových profilů 80x8 dle ČSN 42 5720. Celá 

konstrukce je vyztužena množstvím žeber různých velikostí a tlouštěk od 15 mm do 20 

mm. V horní části rámu je vidět soustava přivařených plechů sloužících k připevnění 

nástavby, plechy jsou tloušťky 15 mm. Významnou částí rámu je základna ve výšce 375 

mm od země, na které jsou ustavena jednotlivá temovací pracoviště (podrobně popsáno 



 

6 

 

níže). Celá základna je tvořena plechem tloušťky 25 mm, ve kterém je 5 mm vybrání pro 

lepší usazení jednotlivých pracovišť.  Poslední důležitou částí je pak uprostřed rámu tyčící 

se základna pro upevnění otočného stolu s motorem. Ten je připevněn ve výšce 715 mm od 

země. Všechny profily, plechy a další části rámu jsou vyrobeny z oceli 11 373.Výškové 

parametry jsou uvedeny bez uvážení nožiček, tedy jako by celý rám stál přímo na nohách 

z čtvercových profilů. Takto bude uvažováno i dále v celé práci. Celý rám stojí celkem na 

16 nohách. Rám je znázorněn níže na obr. 2.1. 

 

Obr. 2.1 – Rám 

 

Model rámu neprošel žádnou významnou úpravou, pouze byly umazány četné malé 

díry pro upevnění dalších částí pomocí šroubů, popřípadě s různými dalšími funkcemi. 

Model je tedy téměř shodný s tím na obrázku 2.1, a to z důvodu co největší zachované 

přesnosti, jelikož optimalizace tohoto rámu je předmětem celé další práce.  

Další významnou částí je samostatné temovací pracoviště, sloužící k vytvoření 

temovaného spoje. Jak již bylo výše zmíněno, ve stroji je umístěno celkem 6 těchto 

Základna pro 

temovací pracoviště 
Základna pro 

otočný stůl 
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pracovišť pod úrovní otočného stolu stroje, a to ve výšce 395 mm nad zemí. Každé 

z pracovišť je přišroubováno k základně rámu. Celé temovací pracoviště je zobrazeno na 

obr. 2.2.  i s přípravkem  pro zakládání jednotlivých částí a rozpracovaným výměníkem. 

Ve skutečnosti leží přípravek na otočném stole, ten zde ale pro lepší názornost není 

zobrazen. Jednotlivé části temovacího pracoviště jsou vyrobeny z různého materiálu. 

Převažují oceli 11 373, 11 523,11 700 a 19 312.  

 

 

Obr. 2.2 – Temovací pracoviště 

 

Temovací pracoviště se skládá z domku, který přenáší síly vzniklé temovacím 

procesem dále do rámu, na kterém je přišroubován. Na obr. 2.2 jsou vidět dva menší 

pneumatické válce sloužící k zasunutí kleštin do temovaných trubiček. Kleštiny jsou pevně 
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zasazeny za pomoci osazení mezi dvěma deskami, které jsou k sobě přišroubovány a dále 

spojeny s můstkem mezi oběma válci. Vzdálenost vysunutí můstků a tím zasunutí kleštin 

do temovaných trubiček je vhodně korigováno distančními šrouby. Oba tyto válce jsou 

podpírány po stranách vedením. Všechny součásti, které se účastní pohybu za pomocí 

těchto válců, jsou označeny na obr. 2.2 číslovkou 1. V dolní části temovacího pracoviště je 

větší pracovní válec vedený za pomocí dvou vodících tyčí po stranách. Válec je s tyčemi   

spojen opět můstkem, na němž jsou dvě desky, ve kterých jsou obdobně jako kleštiny 

osazením pevně připevněny trny.  Po vysunutí se každý z trnů zasune do kleštiny, rozevře 

ji a tím vytvoří lem, který zamezuje uvolnění trubičky, tedy temovaný spoj. Vysunutí 

druhého můstku je opět omezeno distančními šrouby. Všechny díly účastnící se tohoto 

pohybu jsou na obrázku výše označeny číslovkou 2. Poté se proces děje v opačném pořadí, 

nejprve se zasune pneumatický válec realizující pohyb trnů, posléze dva menší pohybující 

kleštinami a celý proces je v dané pozici ukončen. 

V tomto kroku je nutno udělat silový rozbor, aby bylo zřejmé, jak lze celé temovací 

pracoviště zjednodušit. Prvním dvěma válcům není při zasouvání kleštin kladen žádný 

odpor (krom tření, které je zanedbáno) a tudíž nevzniká žádný silový účinek namáhající 

domek a posléze rám. Namáhání vzniká až od druhého válce, který se snaží vtlačit trn do 

kleštiny a vytvořit tak kýžený lem. Dle zákonu akce a reakce je tedy třeba zavést dvě síly. 

První je reakce působící kolmo dolů v ose pneumatického válce. Po zasunutí trnu do 

kleštiny začne trn kleštinu rozevírat, tento silový účinek je ale osově symetrický, proto od 

něj žádné další namáhání nevzniká (krom deformace trubičky). Při tomto procesu ale 

vzniká i svislá síla, mající snahu vyrvat kleštinu z desek připevněných k můstku a tento 

můstek tedy začíná tlačit na distanční šrouby, které dále namáhají domek a posléze i celý 

rám. Nutno podotknout, že každá ze sil působících na horní plech domku od distančních 

šroubů je co do velikosti poloviční oproti síle působící na jeho základnu od pneumatického 

válce. Ve výpočtu tedy bude použit pouze model domku, na kterém budou v patřičných 

místech aplikovány síly. Celý model je dále opět upraven zbavením různých děr a zaoblení 

tak, aby bylo možno vytvořit vhodnou konečnoprvkovou síť. Konečný model je zobrazen 

na obr. 2.3 i s vyznačením působících sil. Potřebná velikost síly k vytvoření temovaného 

spoje je určena v kapitole č. 4.  
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Obr. 2.3 – Model temovacího pracoviště s vyznačenými působišti sil 

 

Dalším důležitým prvkem, který je přímo přišroubován k rámu, je otočný stůl 

s motorem. Pro pohyb karuselu je použit sériově vyráběný a dodávaný elektromechanický 

polohovací stůl TC 220 T firmy WEISS s Motorem BG 63 o výkonu 0,2kW. Celý otočný 

stůl i s motorem je znázorněn na obr. 2.4. 

 

Obr. 2.4 – Polohovací stůl s motorem 

Otočné kolo Pevné kolo 
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Otočný stůl se skládá z pevného kola o průměru 94 mm, které je přišroubováno 

k nástavbě celého stroje a z kola otočného o průměru 220 mm, ke kterému je připevněn 

karusel. Celý mechanizmus pracuje na principu přenosu kroutícího momentu z motoru přes 

šnekové soukolí na otočné kolo. 

  Je vidět, že model polohovacího stolu a motoru je tvarově velmi komplikovaný a při 

tom pro samotný výpočet nemá příliš velkou užitnou hodnotu. Jediný význam mají 

připojovací rozměry nástavby a karuselu. Toho bylo dosáhnuto smazáním všech 

nepotřebných částí z modelu a vytvoření téměř celého modelu nového. K vytvoření nového 

modelu posloužil půdorys stávajícího, který byl vytažen do odpovídající výšky, čímž se 

zacelily všechny otvory a nerovnosti. K takto vzniklému kvádru byly ještě přidány dva 

válcové objemy nahrazující otočné a pevné kolo. Výsledný model je na obr. 2.5. 

 

Obr. 2.5 – Model polohovacího stolu pro následný výpočet 

 

Další významnou součástí stroje je karuselový otočný stůl. Jedná se o kruhový výpalek 

z plechu o průměru 1100 mm a tloušťce 12 mm, vyrobený z materiálu 11 500.  V jeho 

středu je kruhová díra o průměru 100 mm, ve které je zasunuto pevné kolo polohovacího 

stolu a je dále spojeno s nástavbou stroje. Okolo téhož otvoru je 6 děr sloužících 

k přišroubování karuselu k otočnému kolu polohovacího stolu. U vnější hrany karuselu je 

pak 8 obdélníkových otvorů o rozměrech 62 x 82 mm sloužících k průchodu kleštin a trnu 

v jednotlivých pozicích pracovního děje.  Na těchto otvorech jsou pak přišroubovány 

jednotlivé přípravky sloužící k uchycení výměníku.  
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Pro výpočet je model karuselu zbaven jednotlivých menších děr. Ponechán je pouze 

středový otvor a obdélníkové otvory na obvodu. 

 

Obr. 2.6 – Karuselový stůl 

 

Nyní se budeme zabývat další částí stoje, která zde bude souhrnně nazvaná nástavba. 

Jedná se o celou část stroje nacházející se nad úrovní rámu. Celý rám je kryt plechem 

tloušťky 16mm s otvorem uprostřed, ve kterém je zasazen karusel. Na obr. 1.2 je vidět, že 

celá nástavba je poměrně složitý systém sloužící k uchycení pneumatických chapadel, 

které zakládají v jednotlivých pracovních fázích trubičky z přivedeného skluzu do potřebné 

pozice v přípravku. Konstrukce se skládá z šesti ramen tvořených konstrukcí z čtvercových 

profilů a plechů, které jsou uprostřed podepřeny částí nástavby připevněné k pevnému kolu 

polohovacího stolu. K těmto ramenům jsou pak jednotlivá chapadla připojena. Části 

nástavby jsou vyrobeny z oceli 11 373. 

Z důvodu složitosti modelu, bude značně zjednodušen. Zjednodušení spočívá 

v odstranění všech částí, které nemají výraznou hmotnost ani nepřispívají k celkové tuhosti 

stroje. Jedná se především o samotná chapadla i s celým systémem jejich uchycení a 

posuvů, dále byly například odstraněny plastové krytky zakrývající otvory v čtvercových 

profilech.Samozřejmě i v tomto případě došlo k odstranění menších děr pro různé 

spojovací a další účely, zaoblení atp.  
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Posledním prvkem stroje je aretace. Skládá se z osmi ocelových hranolů připevněných 

k vnější straně karuselu, s kuželovým otvorem směřujícím ven z karuselu. Na plechu 

kryjícím rám je 6 protikusů, pro každou pracovní pozici jeden, z těchto se před samotným 

procesem temování za pomocí pneumatického válce vysune kuželový čep, který zajistí 

polohu karuselu ve svém protikusu. Aretace zvyšuje přesnost ustavení stolu a rovněž 

tuhost celého karuselu. Na obr. 1.2 je aretace znázorněna žlutými a oranžovými kvádry. Do 

výpočtu bude aretace zahrnuta zjednodušeně. Budou uvažovány pouze samotné ocelové 

kvádry, ve kterých namísto kuželových a válcových ploch bude vyříznut obdélníkový 

otvor. Tyto vnější plochy pak budou při výpočtu sloužit k modelovanému zajištění polohy 

karuselu. Celý upravený model je pak níže na obr. 2.7. 

 

Obr. 2.7 – Výpočtový model stroje pro temování trubek 
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3. Výpočtový model stávající konstrukce 

 

V minulé kapitole byl důkladně rozebrán celý stroj i všechny jeho důležité části. Byla 

zde i popsána úprava modelu v programu Inventor do jeho finální podoby, se kterou bude 

dále počítáno. Upravený model byl z Inventoru exportován ve formátu STEP (.stp) do 

prostředí softwaru ANSYS Workbench 13.0.  Nyní budou v krátkosti rozebrány možnosti a 

zvolený přístup k tvorbě konečnoprvkové sítě řešeného modelu v tomto programu. 

Nejprve je třeba se rozhodnout, z jakého typu prvků bude výsledný konečnoprvkový 

model sestávat. Uvedené vlastnosti a parametry jednotlivých druhů prvků jsou vyčteny 

z uživatelské příručky softwaru ANSYS [6]. Nejjednodušší ze všech typů prvků je prvek 

nosníkový. Jeho použití v prostředí ANSYS Workbench spočívá ve vytvoření čar, kterým 

je posléze přiřazen tvar a rozměry průřezu profilu, který má daný nosník představovat. Po 

následném vysíťování nosníkovými prvky, zadání okrajových podmínek či dalších nutných 

parametrů pro zvolenou analýzu již nic nebrání výpočtu. Na obrázku 3.1 je ukázka velmi 

jednoduchého vysíťovaného nosníkového modelu tvořeného pouze dvěma svařenými 

trubkami různých průměrů. Software umožňuje pro názornost vykreslit na čarách 

jednotlivé přiřazené průřezy. Je vhodné zmínit, že Workbench pracuje s prvky, jež jsou 

v ANSYSu označeny jako BEAM 188. Tento 1D dvouuzlový prvek má ve své základní 

podobě šest stupňů volnosti v každém z uzlů, tedy všechny tři posuvy i rotace.Tento typ 

elementu je založen na tzv. Timošenkově nosníkové teorii, tedy uvažuje vliv smykových 

sil na deformaci nosníku. Navíc oproti jednodušší Bernouli-Navierově teorii, již průřez 

nosníku nemusí být kolmý na deformovanou střednici, stále však zůstává rovinným. 

  
a) b) 

Obr. 3.1 – Jednoduchý model tvořený nosníkovými prvky, a) bez zobrazení průřezů nosníků, 

b) se zobrazením průřezů nosníků 
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Nosníkový model by byl vhodný v tomto případě pouze pro samotný rám, a to ještě ne 

pro všechny jeho části. Konstrukce ze čtyřhranných profilů by bylo takto možno velmi 

jednoduše simulovat, ovšem množství přivařených plechů či dokonce tvar otočného stolu 

předurčuje nutnost zakomponování ještě dalších typů prvků. Navíc zadavatelskou firmou 

byl dodán celý 3D model, který je pro takto zvolený typ prvků v podstatě nepoužitelný.  

Použití nosníkových prvků by znamenalo značné přepracování modelu. Jednotlivé profily 

by bylo potřeba nahradit čarami, kterým by pak byly přiřazeny jednotlivé tvary a rozměry 

průřezu nosníku, jež daná čára představuje. Výhodou tohoto řešení by byl poměrně malý 

počet elementů, z toho vyplývající i počet stupňů volnosti a tedy celé řešení by nezabralo 

tolik výpočetního času. Na druhou stranu použití tohoto modelu by vykazovalo menší 

přesnost, navíc se obecně nedoporučuje v jednom modelu míchat příliš velké množství 

různých typů prvků. 

Dalším, již o něco složitějším typem prvků, jsou prvky skořepinové. Jedná se o 2D 

prvky, jež jsou velmi vhodné na simulování různých plechů či tenkostěnných profilů. 

Jejich použití v softwaru ANSYS Workbench je opět jednoduché. Nejprve je třeba vytvořit 

dvourozměrnou plochu, tu vysíťovat a následně již použít v libovolné analýze. Tloušťka 

skořepiny se zadává jako konstanta. Jako příklad konečnoprvkového modelu je níže na obr. 

3.2 zobrazen model víčka sloužící k zakrytování kabeláže elektromotoru. Tento model je 

vysíťován právě skořepinovými prvky. Stejně jako u nosníkových modelů, lze i u 

skořepinových pro lepší názornost vykreslit tloušťky jednotlivých stěn. ANSYS 

Workbench při síťování ploch používá prvky typu SHELL 181, nebo SHELL 281. Rozdíl 

spočívá v použití meziuzlů u typu SHELL 281. Tyto prvky tedy ve své čtvercové podobě 

mají 4 nebo 8 uzlů. V každém z uzlů má pak prvek šest stupňů volnosti, tedy všechny tři 

posuvy i rotace. Oba dva druhy prvků lze rovněž použít i v jejich trojúhelníkové variantě, i 

když bývá obvykle preferován klasický čtvercový tvar. Platí zde prakticky totéž jako u 

trojrozměrných prvků a jejich šestistěnných a jehlanových variant, což je důkladněji 

rozebráno níže. Prvky typu SHELL 181 i SHELL 281 umožňují rovněž přepnout do tzv. 

membránové podoby, která se používá pro analýzu velmi tenkých ploch, u kterých nelze 

předpokládat ohybovou tuhost. Tyto prvky pak mají pouze 3 stupně volnosti v každém 

uzlu, a to posuvy. Rotace jsou tedy vynechány.  

Skořepinové prvky se na síťování různých plechů a tenkostěnných profilů opět velmi 

dobře hodí. V této práci ovšem použity nebudou, neboť pro tvorbu konečnoprvkopvé sítě 
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je při jejich použití potřeba mít připravený model z 2D ploch. Tyto plochy by měly ležet na 

střednicích jednotlivých plechů či stěn tenkostěnných profilů. Vytváření těchto ploch na 

3D modelu by ovšem bylo velmi pracné a časově náročné. 

 

  

a) b) 

Obr. 3.2 – Model víčka elektromotoru vysíťovaný skořepinovými elementy, 

a) bez zobrazení tloušťky stěny, b) se zobrazením tloušťky stěny 

 

 

Dalším běžným typem prvků, jenž se používá v MKP analýzách, jsou 3D prvky. 

Trojrozměrné prvky jsou obvykle ve tvaru šestistěnu, nebo jehlanu. Při jejich použití 

bývají preferovány prvky šestistěnné, a to hned z několika důvodů. Za prvé obecně 

podávají mírně přesnější výsledky. Za druhé při jejich použití je celý potřebný objem 

vysíťován podstatně menším počtem prvků a tudíž je následné řešení analýzy méně 

náročné na výpočetní čas. Jako nevýhodu šestistěnu lze uvést jisté předpoklady na tvar 

geometrie pro jeho použití.  Jehlanové prvky se tedy většinou používají pouze pro tvarově 

složité modely, či oblasti modelu, kde šestistěnné prvky nelze použít. Příklad použití 

trojrozměrných prvků je zobrazen na obr. 3.3, kde je vysíťovaný model jednoduchého 

čepu. Je vidět, že pro vysíťování tohoto čepu bylo použito šestistěnných prvků. ANSYS 

Workbench pracuje opět v závislosti na použití meziuzlů s prvky typu SOLID 185, nebo 

SOLID 186. Prvek SOLID 185 je klasický osmiuzlový prvek, zatímco SOLID 186 již 

s meziuzly má uzlů dohromady 20. Každý uzel má tři stupně volnosti, a to všechny tři 

posuvy. Oba prvky dovolují tvarovou degeneraci, a to na jehlan nebo trojboký hranol.  
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Obr. 3.3– Model čepu vysíťovaný trojrozměrnými prvky ve tvaru šestistěnu 

 

I když by obecně bylo možno řešený rám vysíťovat 3D prvky, nebude tak učiněno, a to 

z jednoho závažného důvodu. Trojrozměrné prvky se příliš nehodí na různé plechy a 

tenkostěnné profily z důvodu potřeby minimálně 3 (lépe ještě více) prvků na tloušťku 

stěny, pro zachování dostatečné přesnosti, což je závažná nevýhoda oproti skořepinovým 

prvkům. V řešeném modelu proto tyto prvky budou použity pouze pro některé dílčí 

součásti. O které části se konkrétně jedná, bude uvedeno níže.  

Nyní byly probrány všechny tři nejběžnější typy prvků používané v MKP analýzách 

s konstatováním, že ani jeden z typů není zcela vhodný pro další řešení této diplomové 

práce. Jako nejvhodnější pro dodaný model se jeví prvky typu SOLID-SHELL. Tyto prvky 

se používají obdobně jako běžné trojrozměrné prvky, není však u nich nutnost použít 

většího množství prvků na tloušťku stěny, aby byla zachována odpovídající přesnost 

výpočtu. Tyto vlastnosti jej proto předurčují k analýzám tenkostěnných součástí, pro které 

máme k dispozici trojrozměrný model, což je tento případ. Prvky typu SOLID-SHELL 

jsou vlastně jakýmsi hybridem mezi prvky skořepinovými a běžnými trojrozměrnými 

prvky. ANSYS Workbench používá prvky s označením SOLSH 190. Jedná se o SOLID-

SHELL prvek ve tvaru šesti stěnu (možná degenerace na trojboký hranol) s uzlem 

v každém z vrcholů. Každý z uzlů má definovány tři stupně volnosti, a to posuvy, stejně 

jako obvykle 3D prvky. Rozdíl spočívá v následném dopočítání rotací v jednotlivých 

uzlech z deformace prvku po jeho tloušťce, což jej přibližuje k technologii skořepinových 

prvků. Tento typ prvků nepodporuje meziuzly.  Při síťování prvků tohoto typu je potřeba 

jisté dávky obezřetnosti, aby nedošlo k zaměnění jednotlivých rozměrů. Pro každý 

z elementů musí být totiž jasně definován, který z rozměrů je jeho tloušťka. Na rozdíl od 
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skořepinových prvků se již tloušťka dané součásti tedy nezadává ručně, jako jakási 

konstanta, ale software si jí odečte přímo z trojrozměrného modelu součásti. 

Jak již bylo výše zmíněno, téměř celý model bude vysíťován prvky typu SOLID-

SHELL. V programu ANSYS Workbench je toto síťování umožněno metodou „sweep“. 

Po vybrání jednotlivých součástí a zvolení patřičné metody je ještě potřeba zadat typ 

elementu, tedy SOLID-SHELL. Dále je třeba pro každou ze síťovaných součástí určit, 

který z jejich rozměrů je její tloušťka. K tomu slouží přepínač v nastavení metody „sweep“ 

mezi možnostmi „Manual Thin“ a „Automatic Thin“. Možnost „Manual Thin“ umožňuje 

uživateli, aby se sám rozhodnul a nastavil jednotlivé tloušťky sám. U volby „Automatic 

Thin“ se pak v závislosti na rozměrech součásti pokusí software toto rozhodnutí provést 

automaticky. V této práci bylo použito volby „Automatic Thin“ pro všechny sweepované 

součásti. Toto řešení bylo značně jednodušší, než vše zadávat ručně. Na druhou stranu po 

vysíťování byla nutná kontrola jednotlivých součástí, zda jsou všechny vysíťovány správně 

a u žádné nejsou rozměry zaměněny. Takto byly vysíťovány všechny části modelu, krom 

otočného stolu a jednotlivých kvádrů představujících aretaci. U těchto součástí byly 

použity běžné trojrozměrné prvky bez meziuzlu. Proč nebyly použity SOLID-SHELL 

prvky u otočeného stolu je zřejmé z obr. 2.5, kde je vyobrazen. Jedná se o komplexní 

trojrozměrný tvar, nikoliv o tenkostěnnou součást. U aretace pak nebyly použity z důvodu 

problému při síťování. Síťař nebyl schopný korektně vytvořit síť na těchto součástech. 

Úprava modelu tak, aby zde bylo možno vytvořit síťz prvků typu SOLID-SHELL, by 

nejspíše byla možná, ale vzhledem k malému rozměru a tedy i malému počtu takto 

vzniklých elementů byla zvolena tato jednodušší varianta.  

Před samotným síťováním bylo potřeba ještě nadefinovat několik dalších věcí. 

Například na obdélníkové plochy bylo nastaveno mapované síťování. Tím se docílilo 

rovnoměrné sítě na prakticky celém modelu. Dále se jednalo o velikosti prvků. Jako 

základní velikost hrany prvků, u kterých není definováno jinak, se jevil vhodný rozměr 20 

mm. Tato hodnota se po opakovaném výpočtu ukázala jako rozumný kompromis mezi 

enormně velkým modelem, který již nepřináší další výrazné zpřesnění a naopak příliš 

hrubou sítí, jež zjevně vykazuje nepřijatelnou velikost chyby. Jiná velikost prvku byla 

zvolena pro aretaci, kde jednotlivé kvádry byly vysíťovány prvky o velikosti hrany 4 mm. 

Takto jemné síťování bylo zvoleno z důvodu použití klasických 3D prvků a respektování 

nutnosti mít alespoň 3 prvky na tloušťku stěny vybraného kvádru. Další součástí 
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s atypickou velikostí prvků je otočný stůl. Ten, jak je výše zmíněno, je rovněž vysíťován 

trojrozměrnými prvky. U něj byla zvolena velikost hrany prvku 18mm. Tímto velmi 

mírným zjemněním se docílilo značného zmenšení počtu degenerovaných jehlanových 

prvků v modelu. Pro snížení celkového počtu prvků tvořících celý model byly naopak 

některé součásti vysíťovány prvky s hranou větší než zadaných 20 mm. Jednalo se 

především o karuselový stůl, horní plech nástavby a valnou většinu dalších plechů 

v modelu, u kterých byly použity prvky s velikostí hrany 25mm. Ještě větší prvky o hraně 

35 mm tvoří plech kryjící celý rám. Konečnoprvková síť všech žeber vyztužujících celý 

stroj je tvořena prvky o hraně 12mm. Toto zjemnění u žeber bylo použito obecně z důvodu 

jejich poměrně malých rozměrů. Posledními součástmi se zvolenou jinou velikostí prvků 

jsou domky temovacích pracovišť. Jelikož v domcích působí síly od temovacího procesu a 

zároveň se skládají z poměrně malých součástí, byly zde použity prvky s hranou pouhých 8 

mm. Jeden vysíťovaný domek je znázorněn na obr. 3.4.Konečnoprvkový model celého 

stroje je pak níže na obr. 3.5. 

 

Obr. 3.4 – Konečnoprvkvý model domku 
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Obr. 3.4 – Konečnoprvkvý model stroje pro temování trubek 

 

Na tomto místě je vhodné zmínit, že model celého stroje nevystupuje ve výpočtu jako 

jediný objem. Jednotlivé části modelu jsou pevně spojeny kontakty typu „Bonded“. Tato 

možnost je velmi vhodná po různé svařované konstrukce. Velkou výhodou je fakt, že 

umožňuje, aby síťař vygeneroval jednotlivým částem poměrně kvalitní mapovanou síť, 

která není zatížena různými deformacemi kvůli nutnosti navazování uzlů jednotlivých 

součástí na sebe. Tímto postupem je tak zamezeno vzniku velkého množství 

degenerovaných prvků. Nevýhodou je mírné zvýšení náročnosti výpočtu a mírné snížení 

jeho přesnosti v okolí jednotlivých kontaktů. V prostředí Workbenche je použití těchto 

kontaktů velmi jednoduché, neboť se generují automaticky. Stačí nastavit pro jak blízká 

tělesa kontakt vytvořit. V tomto případě byly kontakty generovány pro tělesa, která jsou si 

bližší než 1mm a následně byly všechny zkontrolovány, zda jsou skutečně ve výpočtu 

potřebné. Nepotřebný kontakt, byl pouze jeden. Jednalo se o kontakt mezi válcovou 

plochou hrany karuselu a kruhové díry v plechu kryjícím rám, které mají navzájem vůli 

pouze 0,5mm. Tento kontakt byl smazán. Na druhou stranu se v prvních pár zkušebních 

výpočtech ukázalo, že pro některé součásti nebyl kontakt vygenerován, neboť v modelu 

byla mezi danými součástmi větší mezera než 1 mm. Proto byl posléze dodělán ručně. 

Jednalo se celkem o spojení 2 čtvercových profilů se základnou, na kterém stojí jednotlivá 
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temovací pracoviště. Pro všechny kontakty byl použit výchozí algoritmus „Pure Penalty“, 

jen pro modální analýzu algoritmus MPC (důvody jsou rozebrány v příslušné kapitole 5.2). 

Celkem bylo takto vytvořeno 511 kontaktů. 

Další nutná komplikace výpočtového modelu je simulace aretace. Ta byla do výpočtu 

zahrnuta pomocí jointů (česky kloubových spojení), pro které jsou v softwaru ANSYS 

Workbench předdefinovány funkce. Pro každou z šesti spojovaných dvojic aretace, byl 

tedy nadefinován jeden joint. Každý z jointů se skládá ze dvou součástí, kterým lze 

následně zamezit vzájemný pohyb v požadovaných stupních volnosti souřadného systému, 

který je s tímto jointem pevně spjat. V tomto případě budou kloubově spojeny příslušné 

vnitřní obdélníkové plochy kvádrů představující aretace. Všechny souřadné systémy 

jednotlivých jointů jsou definovány totožně. Střed souřadného systému leží vždy v těžišti 

horní obdélníkové plochy vnitřního vybrání vnějších kvádrů aretace. Osy jednotlivých 

systémů jsou pak orientovány následovně. Osa x směřuje do středu otočného karuselu, osa 

y dolů směrem k rámu stroje a osa z  tečně na obvod karuselu ve směru hodinových 

ručiček. Pro simulaci čepů v reálné aretaci bylo tedy zamezeno všem posuvům krom rotace 

okolo osy x a posuvu ve směru osy x. Definice jednotlivých jointů je názorně vidět na obr. 

3.6. 

 

Obr. 3.6 – Definované souřadné systémy jednotlivých jointů pro simulaci aretace 
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Nutno doplnit, že do vytvořeného modelu byly přidány materiálové vlastnosti. 

Všechny součásti jsou ocelové, proto byla zadána hodnota modulu pružnosti 210 GPa a 

hodnota Poissonova čísla 0,3. Dále byla zadána hustota 7850 kg/m
3
 pro všechny součásti 

krom polohovacího stolu (obr.2.5). Jelikož model polohovacího stolu byl velmi 

zjednodušen, bylo potřeba dopočítat hustotu tak, aby hmotnost modelu odpovídala 

skutečné hodnotě z katalogu výrobce. Zadaná hustota pro polohovací stůl byla 6100 kg/m
3
.  

Proto celý model byl tvořen 270 tis. prvky, z čehož 139 tis. bylo prvků kontaktních a 

zbylých 131 tis. prvků jednotlivých součástí modelu. Celý model pak měl 777 tis. stupňů 

volnosti. 
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4. Zjištění zátěžné síly 

 

Dalším důležitým krokem v této práci je zjištění velikosti síly, kterou musí být trn 

tlačen, pro vytvoření dostatečně kvalitního temovaného spoje. To lze provést v zásadě 

dvěma způsoby. Buď výpočtem (např. MKP s uvážením plastického chování materiálu), 

nebo experimentálně (tenzometricky, z poklesu tlaku v pneumatické soustavě…). Jelikož 

zadavatelská firma měla již k dispozici komerční výpočty prováděné pro optimalizaci či 

úpravu jiných částí temovacího stroje, byla simulace pomocí MKP již provedena.Takto 

poskytnutá hodnota byla pro kontrolu zjišťována experimentálně.  

Experiment proběhl na pracovišti katedry pružnosti a pevnosti, Fakulty strojní, Vysoké 

školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Po úvaze bylo rozhodnuto, že nejjednodušší 

způsob zjištění dané síly bude pomocí trhacího stroje, který je schopen protlačit trn 

kleštinou v trubičce a přitom zaznamenávat průběh potřebné síly. K tomuto bylo použito 

stroje M500-CT firmy Testometric. Celé měření mírně zkomplikovala nutnost použití dvou 

přípravků. Prvním z nich byla 50 mm dlouhá ocelová trubička o průměru 10 mm 

s tloušťkou stěny 2mm. Tento přípravek byl použit z toho důvodu, že horní čelisti trhacího 

stroje nejsou schopny upnout poměrně tenký trn. Proto byla na trn nasazena tato trubička, 

která byla navíc po délce rozříznuta tak, aby po upnutí do čelistí byl trn vhodně sevřen. 

Druhý přípravek byl použit pro nastavení správné polohy kleštiny v trubičce. Jednalo se o 

trubičku, která se zasunula na konec temované trubičky přečnívající ze základového 

plechu. Po té se do přípravku zasunula kleština, čímž se ustavila do správné polohy. Tento 

přípravek v podstatě suploval použití distančních šroubů u reálného stroje, které slouží ke 

správnému nastavení vysunutí pneumatických válců zasouvajících kleštiny do jednotlivých 

temovaných trubiček. Přípravek měl délku 29,5 mm a průměr 12 mm. Vnitřní průměr se na 

obou stranách lišil. Na jedné straně, která je určena k opření osazení kleštiny, byl vnitřní 

průměr 8 mm. Na druhé straně byl rozšířen do hloubky 20 mm na 8,3 mm, to aby bylo 

umožněno kleštině se volně rozevírat. Oba přípravky jsou na obrázcích níže. 
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Obr. 4.1 – Distanční trubička pro upnutí trnu 

 

 

Obr. 4.2 – Trubička pro osazení kleštin 

 

Poslední součást, která prošla pro experiment úpravou, je samotná trubička, která se 

temuje do základového plechu. Jelikož tímto experimentem lze zjistit sílu potřebnou pouze 

na temování jednoho konce zahnuté trubičky, byla pro experiment použita pouze jedna její 

rovná část o délce 58 mm. Tato délka nebyla volena náhodně, ale tak, aby po zasunutí 

trubičky do základového plechu přečnívala přesně o kousek, který je potřeba pro správné 

vytvoření temovaného spoje.  

Postup celého experimentu byl tedy následující. Nejprve se do horních čelistí trhacího 

stroje upnul trn skrz distanční trubičku (obr. 4.1). Dále se do spodních čelistí s vůlí 

zasunula trubička, která má být temována do základového plechu. Daná vůle zajišťovala 

možnost roztáhnutí kleštin a vytvoření kýženého spoje. Zároveň toto upnutí umožnilo 

poměrně přesné ustavení trubičky v ose stroje a bránilo jejímu vybočení. Následně se na 

trubičku nasunul plech, se kterým má být spojena. Na přečnívající zbytek trubičky se 

nasadil druhý přípravek (obr. 4.2) a do něj se zapustila kleština. Nyní mohlo započít 

samotné měření. Nejprve se zajelo trnem za pomocí rychloposuvu do kleštiny do 

vzdálenosti cca 3 mm před bodem, než se kleština začne rozevírat. Tento stav je zachycen 

na fotografii níže. Na tomto obrázku jsou i popsány jednotlivé součásti experimentu, krom 
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těch, které byly upnuty v čelistech a nebyly tedy vidět. Nepopsané součásti jsou dvě, a to 

přípravek pro uchycení trnu a samotná temovaná trubička.  

 

Obr. 4.3 – Průběh experimentu - zasunutí trnu do kleštiny 

 

Poté se již velmi pomalu trn tlačil skrze kleštinu, a to rychlostí 1 mm/min. Při tomto 

ději byla na obrazovce připojeného PC odečítána hodnota aktuální síly a trnem uražené 

vzdálenosti. Po dostatečném protlačení trnu kleštinou bylo měření ukončeno a obě čelisti 

povoleny. Obrázek níže zachycuje všechny použité komponenty i s výsledným temovaným 

spojem.  

Horní čelisti 

Dolní čelisti 

Základový 

plech 

Trn 

Kleština 

Trubička pro 

osazení kleštin 
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Obr. 4.4 –Použité komponenty spolu s temovaným spojem 

 

Po vytáhnutí trnu se uvolnila i kleština a zůstal samostatný temovaný spoj. Ten byl 

následně zkontrolován (spolu s konstruktéry ze zadávající firmy) a bylo usouzeno, že je 

dostatečně pevný. Tudíž lze říci, že experiment proběhl správně. Výsledný průběh síly při 

zatlačování trnu je uveden níže. 

 

Obr. 4.5 –Průběh zátěžné síly při experimentu 

 

Z grafu lze odečíst maximální sílu Fmax= 710 N. Tato hodnota se jeví jako přesnější 

než vypočtená hodnota, zmíněná v úvodu kapitoly. V celé další práci bude tedy uvažováno, 

že síla 710 N je dostatečná pro zatlačení trnu do kleštiny a vytvoření tak jednoho 

dostatečně kvalitního temovaného spoje.   
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5. Analýza stávající konstrukce 

 

V této kapitole budou následně popsány všechny provedené výpočty stávající 

konstrukce. Výpočty proběhly s použitím konečnoprvkového modelu popsaného v kapitole 

č. 3 s použitím stejného softwaru, ve kterém byl model vytvořen. Jednalo se tedy o 

software ANSYS Workbench 13.0. Všechny výpočty proběhly na PC, s konfigurací viz 

tabulka níže. 

Tab.1 – Konfigurace PC použitého pro výpočet 

CPU: Intel Core i5-2500K@4,2GHz 

RAM: Kingston HyperX 2x4GB@1,6 GHz 

HDD: Samsung SpinPoint F3 500GB, 7200 ot/min 

 

 

5.1 Statická analýza 

 

Statická analýza proběhla ve dvou variantách. Nejprve bez uvážení vlastní tíhy a 

následně s jejím uvážením. To proto, aby byla získána jistá představa, jak moc je rám a 

potažmo celý stroj namáhán samotným temovacím procesem bez dalších vlivů. 

Pro statickou analýzu byly použity následující okrajové podmínky. Zaprvé se jednalo o 

simulaci volného postavení stroje na podlaze. Toto zajišťovaly tři okrajové podmínky. 

První byla aplikována na dolní plochu všech 16 nohou, kterým takto bylo zamezeno 

posuvu ve svislém směru (v ose z). Tato okrajová podmínka je na obr. 5.1 vyznačená 

písmenem A. Druhá okrajová podmínka byla zadána na vnější bod jedné z krajních nohou, 

který se zároveň dotýkal pomyslné podlahy (obr. 5.1 bod B). Tomuto bodu bylo zabráněno 

posuvu ve směrech os x a y. Poslední okrajová podmínka, simulující ustavení stroje na 

podlaze, byla opět zadaná na vnější bod krajní nohy, tentokrát však jiné. Jednalo se o 

protější nohu proti směru osy x. Bod byl opět na spodní straně nohy, tedy se dotýkal 

pomyslné podlahy (obr. 5.1 bod C). Tomuto bodu bylo zabráněno posuvu ve směru osy y. 
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Obr. 5.1 –Okrajové podmínky – simulace podlahy 

 

Další aplikované okrajové podmínky popisovaly zatížení od temování. V kapitole č.2 

byl proveden silový rozbor temovacího procesu, který končí závěrem, že je třeba aplikovat 

dohromady 3 síly na každý z domků temovacích pracovišť. Jedna působí svisle dolů v ose 

pneumatického válce. Zbylé dvě, poloviční co do velikosti, tlačí nahoru do distančních 

šroubů.  Poloha těchto šroubů byla odečtena z původního modelu v programu Autodesk 

Inventor. Do těchto míst byly následně zadány jednotlivé síly. V pozicích 1,3 a 5 (bráno v 

protisměru hodinových ručiček) se temují 2 trubičky najednou. To odpovídá potřebě 

vytvořit dohromady 4 temované spoje. Síly tlačící kolmo dolů v ose pístu jsou tedy 

v těchto pozicích čtyřnásobné oproti změřené síle z předešlé kapitoly. Jejich velikost je 

tedy 2840N. Síly tlačící nahoru v místech distančních šroubů musí být poloviční, jejich 

velikost je proto 1420N. V pozicích 2,4 a 6 se temuje pouze jedna trubička, proto jsou síly 

v těchto místech poloviční. To odpovídá velikostem sil 1420N v ose pístu a 710N v osách 

distančních šroubů. Všechny síly byly zadány pomocí funkce „Remote Force“. Tato 

funkce dovoluje zadání síly na libovolné těleso (plochu, bod), její velikosti a směru a 

zároveň i jejího působiště, což bylo v tomto případě s výhodou využito. Pokud není poloha 

působiště síly změněna, působí síla v těžišti daného objemu (plochy). Spodní síly tedy byly 
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zadány na horní plochu spodního plechu každého z domků do osy pneumatického pístu. 

Tato poloha odpovídá i těžišti samotné plochy. Horní síly byly aplikovány na spodní 

plochu horního plechu domku. Poloha jejich působišť však byla manuálně změněna tak, 

aby odpovídala poloze distančních šroubů.  Příklad zadání sil je zobrazen na obr. 2.3. 

Po zadání okrajových podmínek bylo potřeba ještě nastavit analýzu. V nastavení byl 

vypnut výpočet velkých deformací a použití tzv. „Weak Springs“. Poté již nic nebránilo 

spuštění výpočtu. Výpočet této statické úlohy trval, na PC s výše zmíněnou konfigurací, 

cca 5min. Níže jsou obrázky popisující rozložení redukovaného napětí (HMH) a celkové 

deformace.  

 

 

Obr. 5.2 – Celková deformace původní konstrukce (bez uvážení vlastní tíhy)[mm] 
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Obr. 5.3 – Redukované napětí HMHv původní konstrukci (bez uvážení vlastní tíhy)[MPa] 

 

Z obrázků výše je vidět, že samotný temovací proces deformuje pouze domky 

temovacích pracovišť. Pracoviště 1,3 a 5, tedy ty, kde se temují trubičky dvě, jsou výrazně 

více namáhány, redukované napětí zde dosahuje hodnoty až 4,1 MPa. V rámu se 

redukované napětí pohybuje maximálně kolem hodnoty 0,3MPa a deformace dosahuje jen 

v některých místech základového plechu hodnoty okolo jedné tisíciny milimetru.  

Následně proběhl výpočet s uvážením vlastní tíhy. Ten byl proveden pouze zadáním 

další okrajové podmínky „Standard Earth Gravity“ v záporném směru osy z. Takto lze 

jednoduše simulovat zatížení vlastní tíhou. Výpočet byl jinak totožný s tím předešlým. 

Výsledná celková deformace a redukované napětí (HMH) jsou na obrázcích níže.  
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Obr. 5.4 – Celková deformace původní konstrukce (s uvážením vlastní tíhy)[mm] 

 

 

Obr. 5.5 – Redukované napětí HMHv původní konstrukci (s uvážením vlastní tíhy)[MPa] 
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S uvážením vlastní tíhy již namáhání celého rámu značně vzroste. Z obr. 5.4 je vidět, 

že vlastní tíhou se nejvíce zdeformuje karuselový stůl, který se na své nearetované straně 

prohne o 0,116 mm. Ostatní části stroje zůstávají opět téměř nezdeformovány. Deformace 

rámu dosahuje v některých místech maximálně hodnoty okolo pěti tisícin milimetru. 

Redukované napětí (HMH) v rámu se pohybuje maximálně okolo 3,5 MPa, a to v jedné z 

nohou. Největší redukované napětí je opět v domcích temovacích pracovišť.  Redukované 

napětí v těchto místech dosahuje pochopitelně obdobné hodnoty, jako v analýze bez 

uvážení vlastní tíhy. V tomto případě tedy 4,2 MPa. Tedy již ze statické analýzy lze 

usoudit, že rám temovacího stroje je velmi silně předimenzován. 

 

 

5.2 Modální analýza 

 

V následujícím textu bude popsána modální analýza řešené konstrukce. Nejprve je ale 

dobré zmínit důvody tohoto výpočtu. V zásadě jsou dva. První a důležitější je kontrola, zda 

se nenachází konstrukce ve stavu rezonance. V tomto případě tedy zda budící frekvence 

působení temovacích sil není blízká některé z vlastních frekvencí řešené konstrukce. 

Jelikož temovaní je prováděno na každém z pracovišť temovacího stroje s periodou              

1,5 s, čemuž odpovídá frekvence 0,67 Hz, lze se již pouhým „strojařským citem“ 

domnívat, že tento stav nenastane. Vlastní frekvence takovýchto svařovaných soustav se 

totiž běžně pohybují v desítkách až stovkách hertzů. Druhý důvod pro provedení modální 

analýzy je kontrola integrity celého modelu, zda například v některých částech nedošlo ke 

špatnému vytvoření kontaktu a zda se celý model deformuje jako celistvá součást.  

Dále je třeba rozebrat problematiku uložení temovacího stroje. Jak již bylo v celé práci 

několikrát zmíněno, celý stroj stojí za pomocí 16 nohou na podlaze. Ideálním nahrazením 

tohoto uložení by bylo vymodelování i části podlahy a nadefinování dotykových kontaktů 

mezi jednotlivými nohami a podlahou. Tímto postupem by šlo velmi dobře popsat možné 

nadzvedávání a dosedání jednotlivých nohou na podlahu tak, jak se celý rám stroje při jeho 

používání deformuje. Samotné nadefinování kontaktů není příliš obtížné, avšak jejich 

použití skýtá dva zásadní problémy. První je ten, že jej lze použít pouze pro statickou a 



 

32 

 

přechodovou analýzu (tyto dvě jsou v práci uvedeny) nikoliv však pro modální. Modální 

analýza je analýzou lineární, proto žádné nelinearity, čímž ve své podstatě kontakty jsou, 

nelze použít. Druhým zásadním problémem je znatelné navýšení času výpočtu. Jak bude 

dále zmíněno, například výpočet analýzy přechodového děje, který bude popsán v příští 

podkapitole, trval přibližně 10 hodin a balík výsledků měl přibližně 112 GB. Z tohoto 

důvodu nepadá použití tohoto typu kontaktů v úvahu, neboť by nebylo možné tento 

výpočet v rozumném čase s dostupným hardwarem provést. 

Po důkladné úvaze byly nakonec v této práci provedeny modální analýzy 2, a to pro 

různá uložení, která se snaží alespoň nějak nahradit skutečné ustavení stroje. První je 

klasické volné uložení, tedy bez jakýchkoli zamezených posuvů. Druhé uložení uvažuje 

zamezení posuvu rohových nohou ve svislém směru a tak částečně simuluje podlahu, ale 

zbytku konstrukce dává možnost se volně deformovat. 

Obě modální analýzy proběhly na totožném modelu jako analýza statická. Výpočet se 

v podstatě lišil pouze zadanými okrajovými podmínkami. Jednou tedy bez jakýchkoli 

okrajových podmínek a jednou se zamezením posuvu v krajních nohou ve svislém směru. 

Jediná nutná věc, která musela být nastavena, je celkový počet zjišťovaných módů. Je 

dobré si uvědomit, že volné těleso v prostoru má prvních 6 vlastních frekvencí nulových, 

představujících posuvy a rotace tuhého tělesa. Tyto posuvy a rotace jsou lineární 

kombinací posuvů popř. rotací v jednotlivých osách. Při druhé variantě modální analýzy 

jsou tyto nulové vlastní frekvence 3. Zadaná okrajová podmínka totiž zamezuje jednomu 

posuvu a dvěma rotacím. Proto, chceme-li například zjistit 10 nenulových vlastních 

frekvencí, je potřeba vypočítat 16, respektive 13 módů. Tyto hodnoty byly tedy nastaveny 

do příslušných analýz. Po prvním zkušebním výpočtu se ukázalo, že výsledky jsou velmi 

ovlivněny velkým množstvím „Pure Penalty“ kontaktů. Tento jev se projevil především 

tím, že první nenulové frekvence měly hodnotu přesahující 1 Hz. Tento nedostatek se 

odstranil přepnutím kontaktů tak, aby byly řešeny pomocí MPC algoritmu. Po tomto 

nastavení byl spuštěn výpočet trvající přibližně 18 min pro každou z modálních analýz. 

Jednotlivé módy a jim příslušné vlastní frekvence pro volné uložení modelu jsou v tabulce 

níže. 
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Tab. 2 – Vlastní frekvence a tvary, volný model 

Mód 
Frekvence 

[Hz] 
Popis Vlastní tvar 

1 0 pohyb tuhého tělesa - 

2 0 pohyb tuhého tělesa - 

3 3,8E-05 pohyb tuhého tělesa - 

4 1,2E-03 pohyb tuhého tělesa - 

5 1,7E-03 pohyb tuhého tělesa - 

6 2,7E-03 pohyb tuhého tělesa - 

7 63,1 
prohýbání nearetované části 

karuselu 

 

8 71,2 zkrucování celého stroje 

 

9 88,3 

zkrucování celého rámu 

 

výrazné naklápění jednoho 

z ramen nástavby
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Mód 
Frekvence 

[Hz] 
Popis Vlastní tvar 

10 95,2 

zkrucování celého rámu 

výrazné naklápění jednoho 

z ramen nástavby 

protichůdné kmitání dvou 

stran nearetované části 

karuselu

 

11 99,2 

zkrucování celého rámu 

výrazné naklápění jednoho 

z ramen nástavby 

protichůdné kmitání dvou 

stran nearetované části 

karuselu

 

12 100,6 

zkrucování celého rámu 

výrazné naklápění čtyř 

ramen nástavby 

protichůdné kmitání dvou 

stran nearetované části 

karuselu

 

13 109,2 

zkrucování celého rámu 

výrazné naklápění pěti 

ramen nástavby 

protichůdné kmitání dvou 

stran nearetované části 

karuselu 
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Mód 
Frekvence 

[Hz] 
Popis Vlastní tvar 

14 109,9 

zkrucování celého rámu 

výrazné naklápění pěti 

ramen nástavby 

protichůdné kmitání dvou 

stran nearetované části 

karuselu 

 

15 116,1 

zkrucování celého rámu 

výrazné naklápění všech 

ramen nástavby 

protichůdné kmitání dvou 

stran nearetované části 

karuselu 

 

16 118,9 

 

mírné naklápění jednoho 

z ramen nástavby 

protichůdné kmitání dvou 

stran nearetované části 

karuselu 

 

 

Z vlastních frekvencí je zřejmé, že prvotní předpoklad je správný. Konstrukci 

rezonance nehrozí. Jak bylo výše zmíněno, budící frekvence temovacího procesu je 0,67Hz 

což je hodnota velmi vzdálená všem nenulovým vlastním frekvencím konstrukce. Pro 

porovnání, první vlastní frekvence je 63,1 Hz. Pro úplnost ještě vlastní frekvence a vlastní 

tvary kmitání konstrukce se zamezeným posuvem ve svislém směru rohových nohou. 
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Tab. 3 – Vlastní frekvence a tvary, zamezen posuv ve svislém směru rohových nohou 

Mód 
Frekvence 

[Hz] 
Popis Vlastní tvar 

1 0 pohyb tuhého tělesa - 

2 0 pohyb tuhého tělesa - 

3 2,4E-03 pohyb tuhého tělesa - 

4 42,6 
průhyb celého stroje ve 

svislém směru 

 

5 57,7 

 

naklápění stroje okolo jedné 

jeho úhlopříčky  

 

prohýbání nearetované části 

karuselu 

 
 

6 62,2 

 

naklápění stroje okolo druhé 

jeho úhlopříčky  

 

prohýbání nearetované části 

karuselu 
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Mód 
Frekvence 

[Hz] 
Popis Vlastní tvar 

7 67,7 

 

naklápění stroje okolo jeho 

podélné osy 

 

prohýbání nearetované části 

karuselu 

  

8 90,6 

zkrucování celého rámu 

výrazné naklápění jednoho z 

ramen nástavby 

mírné naklápění všech 

ostatních ramen nástavby 

protichůdné kmitání dvou 

stran nearetované části 

karuselu 
 

9 100,3 

kmitání rámu 

mírné naklápění všech 

ramen nástavby 

protichůdné kmitání dvou 

stran nearetované části 

karuselu 

 

10 101,8 

mírné kmitání rámu 

mírné naklápění všech 

ramen nástavby 

protichůdné kmitání dvou 

stran nearetované části 

karuselu 
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Mód 
Frekvence 

[Hz] 
Popis Vlastní tvar 

11 107,8 

výrazné kmitání rámu 

mírné naklápění všech 

ramen nástavby 

protichůdné kmitání dvou 

stran nearetované části 

karuselu 

 

12 109,9 

mírné zkrucování rámu 

výrazné naklápění jednoho z 

ramen nástavby 

mírné naklápění všech 

ostatních ramen nástavby 

mírné protichůdné kmitání 

dvou stran nearetované části 

karuselu 
 

13 110,8 

mírné zkrucování rámu 

výrazné naklápění všech 

ramen nástavby 

mírné protichůdné kmitání 

dvou stran nearetované části 

karuselu 

 

 

Je vidět, že jednotlivé módy druhé varianty modální analýzy se značně liší od té 

předešlé. Jediné módy, které se téměř shodují, jsou mód č. 7 první modální analýzy a mód 

č. 6 druhé modální analýzy. V obou případech převažuje kmitání nearetované části 

karuselu. Obě frekvence jsou si rovněž velmi blízké, a to 63,1 Hz respektive 62,2 Hz. 
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5.3 Analýza přechodového děje 

 

Poslední analýzou, prováděnou na stávající konstrukci, je analýza přechodového děje. 

Tato analýza slouží ke zjištění chování stroje v čase. V tomto případě, jaký bude průběh 

deformace a napětí v jednotlivých částech stroje s uvážením dynamických efektů a 

rázového působení temovacích sil po předem zvolenou dobu. Do tohoto výpočtu bylo 

rovněž zahrnuto namáhání vlastní tíhou. 

 Při tomto výpočtu byl použit totožný model z předešlých analýz. Uložení stroje bylo 

realizováno pomocí stejných okrajových podmínek, jako v analýze statické (viz obr 5.1). 

Tyto podmínky měly po celý výpočet konstantně nastavenou nulovou hodnotu posuvů. 

Okrajové podmínky popisující zatížení stroje byly obecně dvojího druhu. První popisují 

namáhání stroje vlastní tíhou a druhé silové účinky od temovacího procesu. Toto namáhání 

již však pro správnost výsledků bylo nutno nastavit v čase proměnné. Celkově byl výpočet 

rozdělen do 5 kroků. Jednotlivé kroky se lišily svou délkou, zvolenou délkou výpočtového 

kroku a zapnutím potažmo vypnutím integrace v čase. V kroku, ve kterém je vypnuta 

časová integrace, jsou zanedbány veškeré dynamické efekty a analýza se v tomto časovém 

úseku chová jako statická. První tři kroky byly použity pro správné předepnutí konstrukce 

vlastní tíhou. Všechny měly totožnou délku 10
-5

 s, délka výpočtového kroku byla rovněž 

10
-5

 s, tedy každý z kroků byl rozdělen na jeden výpočtový krok. U všech třech byla 

vypnuta časová integrace. Jednotlivé kroky se lišily velikostí zadaného gravitačního 

zrychlení. V prvním kroku bylo nulové, v druhém lineárně narůstalo na běžnou hodnotu 

zadávanou softwarem ANSYS Workbench, a to 9806,6 mm/s
2
, ve třetím kroku již velikost 

gravitačního zrychlení byla držena konstantně na této hodnotě. Nutno podotknout, že pro 

správné zadání této okrajové podmínky již není možné použít funkce „Standard Earth 

Gravity“, neboť nedovoluje měnit velikost gravitačního zrychlení v čase. Proto bylo 

použito funkce „acceleration“, česky zrychlení. Této funkci byl zadán výše zmíněný 

průběh, a to ve směru od pomyslné podlahy, na které stroj stojí. Tedy v opačném, než se 

zadává běžná funkce pro vlastní tíhu. Tato praxe je běžná u většiny softwarů pro řešení 

úloh metodou konečných prvků. Při použití funkce „Standard Earth Gravity“ v softwaru 

ANSYS Workbench je znaménková dohoda opačná, kvůli názornosti a komfortu uživatele, 

jednoduše se zadá směr „dolů“ a není potřeba dále rozmýšlet směry působení jednotlivých 

D’Alembertových sil. Ve zbývajících dvou krocích má hodnota gravitačního zrychlení 
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rovněž konstantní hodnotu. Předposlední krok má rovněž délku 10
-5

 s a je také rozdělen 

pouze na jeden výpočtový krok, nyní již však je zapnutá časová integrace. V tomto kroku 

probíhá lineární nárůst všech sil od temování, tak jak jsou popsány ve statické analýze, na 

svou konečnou hodnotu. Až poslední krok konečně popisuje chování stroje s uvážením 

vlastní tíhy i rázového působení temovací sil. V tomto kroku je opět zapnuta časová 

integrace, jeho délka je 0,04 s a délka výpočtového kroku je 2 10
-4

s. Poslední krok je tedy 

rozdělen na celkem 200 výpočtových kroků. Názorně jsou průběhy jednotlivých 

temovacích sil a zrychlení znázorněny na obr. 5.6. Síly tlačící kolmo dolů do základny 

temovacího pracoviště v ose pístu mají hodnotu zápornou, síly tlačící nahoru do 

distančních šroubů mají hodnotu kladnou. Zadání jednotlivých kroků a průběhů 

jednotlivých okrajových podmínek se může zdát zbytečně komplikované. Při použití 

menšího počtu kroků, kde se jednotlivé průběhy kryjí, však výpočet nevykazoval správnost 

výsledků. Proto chování celého výpočtu bylo nejprve ozkoušeno na modelovém příkladu 

jednoduchého vetknutého nosníku, zatíženého vlastní tíhou a jednou osamělou silou.  Na 

tomto příkladu byla analýza nastavena a následně zkontrolována analytickým výpočtem. 

Stejné, výše popsané nastavení, pak bylo použito i pro celý stroj.  

 

Obr. 5.6 – Průběh gravitačního zrychlení (nahoře) a průběhy jednotlivých temovacích sil 

(dole) v čase 
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Nutno ještě zmínit, že čas konce výpočtu posledního kroku 0,04 s byl zvolen tak, aby 

přibližně odpovídal dvojnásobku periody první nenulové vlastní frekvence. Zvolená délka 

výpočtového kroku mohla být větší, což by sice snížilo dobu výpočtu i velikost 

výsledkového souboru, avšak výsledné průběhy jednotlivých veličin by nebyly dostatečně 

hladké. Přesnost výpočtu by rovněž klesla. Proto byl po několika zkušebních výpočtech 

zvolen právě takto poměrně malý výpočtový krok 2 10
-4

s. 

Před spuštěním samotného výpočtu byl opět vypnut výpočet velkých deformací a 

použití tzv. „Weak Springs“. V celém výpočtu bylo zanedbáno tlumení. Celý výpočet trval 

přibližně 10 hodin a výsledkový soubor měl cca 112 GB. 

Z výsledků byla na první pohled patrná předimenzovanost stroje. Maximální 

deformace opět dosahoval průhyb nearetované části karuselu, který se navíc vlivem rázu 

temovacích sil rozkmital, jeho průhyb dosahoval hodnoty až 0,183 mm. Graf průběhu této 

deformace je znázorněn níže. Je z něj patrné, že při začátku celého děje je průhyb karuselu 

roven hodnotě ze statické analýzy (0,116 mm), což je samozřejmě správný výsledek 

sloužící ke kontrole. V tomto čase totiž na stroj působí pouze vlastní tíha.  

 

Obr. 5.7 –Průběh průhybu karuselu 
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Rozložení redukovaného napětí je v rámu samozřejmě v čase proměnné a jeho 

maximální hodnota je vždy okolo 4 MPa. Tento průběh není možné zachytit jedním 

obrázkem, proto pro názornost byl vykreslen graf průběhu tohoto napětí v nejvíce 

namáhaném místě rámu. Jednalo se o jednu z noh umístěných přímo pod otočným stolem. 

Je vidět, že průběh tohoto napětí začíná opět na hodnotě ze statické analýzy, tedy 3,5 MPa 

a vykmitne až na hodnotu cca 4,5 MPa. 

 

Obr. 5.8 –Průběh maximálního redukovaného napětí (HMH) 

 

Z výše uvedených výsledků je patrné, že maximální redukované napětí není pro tento 

stroj limitujícím faktorem. Jak bude ukázáno v kapitole č. 7, i u upraveného rámu 

nedosahuje redukované napětí kritických hodnot ani u těch nejméně kvalitních ocelí. Pro 

tento stroj je nejpodstatnější jeho celková tuhost, aby nedocházelo k průhybům tak velkým, 

aby ovlivnily kvalitu výsledných temovaných spojů. Proto bylo nutno vytipovat body, 

jejichž poloha má v průběhu temování co nejméně měnit svou polohu. Jelikož celý děj se 

odehrává v jednotlivých temovacích pracovištích, právě ta by měla splňovat tuto 

podmínku. Konkrétně pak horní plechy domků jednotlivých temovacích pracovišť.  

Průběhy maximálního celkového posunutí horních plechů všech šesti domků jsou v grafu 

níže. Číslování domků je proti směru hodinových ručiček. 
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Obr. 5.9 – Průběh deformací horních plechů domků 

 

Je zřejmé, že posunutí zkoumaných plechů je vůči maximální hodnotě posuvu ze 

statické analýzy, téměř o řád vyšší. Největší posunutí je zachyceno na domku č. 1, a to až 

0,034 mm. Tato hodnota je vzhledem k rozměrům stroje i součástí přímo se podílejících na 

temovacím procesu velmi malá. Vzhledem k tomu, že s deformací této velikosti stroj bez 

problému funguje, cílem optimalizace rámu bude tuto hodnotu příliš nezvýšit. 
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6. Návrh alternativní konstrukce 

 

Závěr minulé kapitoly zabývající se výpočtem stávající konstrukce byl, že rám je 

velmi silně předimenzován. Hodnoty redukovaného napětí jsou velmi vzdálené kritickým 

mezím pro jakoukoli běžnou ocel a deformace jednotlivých částí jsou rovněž zanedbatelné.  

Výroba a používání takto předimenzovaného rámu sebou nese hned několik nedostatků. 

Prvním zásadním nedostatkem je cena materiálu, dále dle složitosti konstrukce i cena práce 

a tudíž i doba výroby. Dalším problémem je hmotnost a s tím související problematika 

přepravy. Cílem této práce tedy bude pokud možno co nejvíce zjednodušit celou 

konstrukci rámu, aby se snížila pracnost výroby a použít při tom co možná nejmenší 

profily, aby se snížila hmotnost a s ní související i cena materiálu. To vše při zachování co 

největší části původní tuhosti. V tomto případě jako kritérium použitelnosti bude volen 

posuv horních plechů domků jednotlivých temovacích pracovišť. 

Samotná úprava rámu započala volbou profilů, ze kterých má být rám a případně i 

další části stroje (např. nástavba) vyrobeny. Po konzultaci s konstruktéry zadavatelské 

firmy nakonec padla volba na čtyřhrannou trubku 60x5, dle ČSN 42 5720. Tento profil byl 

zvolen hned z několika důvodů. Padlo rozhodnutí, že se musí jednat o čtvercovou trubku 

převážně kvůli jednoduchosti svařování těchto profilů a rovněž z estetických důvodů. 

Vzhled celého rámu pak rozhodoval o konečné velikosti profilu. Rám svařený ještě 

z menších profilů by sice možná dle výpočtu vyhověl, ovšem u koncového zákazníka by 

nevzbuzoval dostatečnou důvěru. Navíc je potřeba uvážit i možnost různých 

nepředpokládaných událostí, pro které je vhodná co nejvyšší tuhost celého stroje. 

Například kolize při nakládání, převozu, ustavování, nebo i při samotném provozu stroje 

s dalšími objekty. Stroj takovýchto rozměrů svařený z malých profilů by se mohl 

znehodnotit ještě před jeho vlastním spuštěním.  

Nutno podotknout, že celá optimalizace byla opakovaným procesem, při kterém se 

postupně rám upravoval a přepočítával. Úprava rámu byla provedena v softwaru Autodesk 

Inventor, a to už na modelu předpřipraveném pro výpočet tak, jak byl popsán v kapitole č. 

2. V této části práce již nebylo potřeba upravovat různé části modelu tak, aby byly vhodné 

pro další výpočet. Výpočet finální verze bude uveden v následující kapitole. Krom již 

zmíněné změny velikosti profilů, ze kterých je rám svařen, byly provedeny následující 
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změny. Byla odstraněna veškerá žebra a byla zeslabena tloušťka základového plechu, na 

kterém stojí jednotlivá temovací pracoviště. Tloušťka plechu byla snížena z 25 mm s 5 mm 

vybráním na 20 mm s vybráním stejné hloubky. Další úpravy se již týkaly reorganizace 

jednotlivých profilů. Některé byly z návrhu úplně vypuštěny, jiné mírně změnily svou 

polohu či délku tak, aby vhodně navazovaly na další části rámu. Za zmínku ještě stojí 

vypuštění jedné z nohou. V nové konstrukci jich je tedy použito 15 namísto původních 16, 

ale zato jsou rozděleny více symetricky, tudíž namáhání je na nich rozděleno více 

rovnoměrně (ověřeno výpočtem). Všechny ostatní rozměry, jako výška rámu, výška, ve 

které je usazena základna pro temovací pracoviště, i vnější rozměry rámu byly zachovány. 

Toho bylo docíleno změnou délky některých profilů. Materiály pro výrobu nové 

konstrukce jsou totožné s těmi původními.  Konečná podoba rámu, v porovnání s původní, 

je zobrazena na obr. 6.1.  

 

  

a) b) 

Obr. 6.1 – Rám temovacího stroje, a) optimalizovaná konstrukce, b) původní konstrukce 

 

Spolu s úpravou rámu, což byl hlavní předmět diplomové práce, byla upravena i 

nástavba stroje. Ta nepřenáší žádné větší silové účinky, proto pro jednoduchost a celkovou 

estetickou vyváženost byly opět použity profily 60x5. Celý stroj je znázorněn na obrázku 

níže. Pro zajímavost hmotnost celé této svařované konstrukce klesla z původních 2250 kg 
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na 1660 kg, což je jistě výrazný pokles.Tato hmotnost byla odečtena z výpočtového 

modelu, tudíž nezahrnuje různé menší součásti, jako chapadla, různé kryty, šrouby atp. Na 

druhou stranu uvažuje zacelení většího množství děr, což naopak výslednou hmotnost 

zvětšuje. Proto je nutno tuto hodnotu brát jako spíše orientační.  Nová podoba stroje je na 

obrázku níže. 

 

 

Obr. 6.2 –Model optimalizovaného temovacího stroje 
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7. Analýza optimalizované konstrukce 

 

Tvorba konečnoprvkového modelu upravené konstrukce byla v podstatě totožná 

s tvorbou modelu původní konstrukce. Nejprve se z programu Inventor model importoval 

do softwaru ANSYS Workbench, a to opět ve formátu STEP. Následně byla vytvořena 

konečnoprvková síť stejným způsobem, jako v kapitole č.3. Oba modely se liší pouze 

základní velikostí prvků, ta byla snížena vzhledem k menším rozměrům profilů, z 20 mm 

na 15 mm. Velikosti prvků ostatních částí (jako otočného stolu, karuselu atd..) zůstaly 

stejné jako v původním výpočtu. Následně byly opět stejným způsobem vygenerovány 

kontakty spojující jednotlivé části. Těch bylo vzhledem k menšímu počtu součástí 

(především díky vypuštění žeber) méně než v původním výpočtu, a to 438 místo 511. Poté 

byla za pomocí jointů, stejně jako u původního modelu, simulována aretace. Nový 

konečnoprvkový model sestával z 285 tis. prvků, z čehož 139 tis. byly prvky kontaktní a 

zbylých 146tis. prvky jednotlivých vysíťovaných součástí. Celý model pak měl 1,1 milionů 

stupňů volnosti. Zadané materiálové vlastnosti jsou stejné jako v původním modelu, tedy 

běžné hodnoty pro ocel. Výjimkou byla opět hustota polohovacího stolu. Výsledný 

konečnoprvkový model je znázorněn níže.Všechny výpočty byly provedeny na stejném PC 

jako výpočty původní konstrukce.  

 

Obr. 7.1 – Konečnoprvkový model upraveného stroje pro temování trubek 
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7.1 Statická analýza 

 

Statická analýza upravené konstrukce temovacího stroje byla totožná se statickou 

analýzou prováděnou na původní konstrukci. Tento výpočet byl zevrubně popsán 

v kapitole č. 5.1. Zadání okrajových podmínek i celé nastavení výpočtu je stejné. Analýza 

byla opět provedena nejprve s uvážením pouze sil od temovacího procesu a následně i 

s uvážením vlastní hmotnosti. Jelikož model optimalizované konstrukce byl upraven oproti 

původnímu tak, že poloha domků zůstala stejná, je i poloha působišť temovacích sil 

(distančních šroubů) stejná. Z důvodu většího počtu prvků, a s tím souvisejícím počtem 

stupňů volnosti, trval samotný výpočet o něco déle než u původní konstrukce, a to 7 min 

oproti původním 5 min pro obě verze výpočtu. Níže jsou již uvedeny výsledky pro výpočet 

bez uvážení vlastní tíhy. 

 

 

 

Obr. 7.2 – Celková deformace optimalizované konstrukce (bez uvážení vlastní tíhy)[mm] 
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Obr. 7.3 – Redukované napětí HMHv optimalizované konstrukci (bez uvážení vlastní tíhy) 

[MPa] 

 

Z obrázků výše je zřejmé rozložení deformace a redukovaného napětí (HMH) 

v upraveném temovacím stroji. Opět jsou nejvíce namáhány domky temovacích pracovišť, 

obzvláště pak ty, kde se temují dvě trubičky najednou. Jelikož domky temovacích 

pracovišť jsou stejné jako u původní konstrukce, jejich namáhání je rovněž shodné, 

velikost redukovaného napětí je tedy 4,1 MPa. Největší průhyb rámu je zaznamenán 

v základovém plechu pod temovacími pracovišti, a to přibližně 0,0013 mm, což je nárůst 

přibližně 30 % oproti původní konstrukci. Maximální redukované napětí v rámu má 

hodnotu 0,5 MPa, tedy nárůst cca o dvě třetiny. I když v poměrném vyjádření k původní 

konstrukci se zdá, že deformace i napětí narostlo poměrně radikálně, stále se jedná o 

zanedbatelné hodnoty. Níže jsou uvedeny výsledky s uvážením vlastní tíhy. 
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Obr. 7.4 – Celková deformace optimalizované konstrukce (s uvážením vlastní tíhy)[mm] 

 

 

Obr. 7.5 – Redukované napětí HMH v optimalizované konstrukci (s uvážením vlastní 

tíhy)[MPa] 
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Je vidět, že s uvážením vlastní tíhy, deformace i redukované napětí značně vzroste. 

Maximální průhyb zaznamenaný v rámu činí 0,025 mm, což je 5x více než u původní 

konstrukce. Maximální redukované napětí pak dosahuje hodnoty 9,2 MPa, a to v jedné 

z nohou. Tato hodnota pak je přibližně 2,6x větší než u původní konstrukce. Celkově se 

nejvíce prohýbá nearetovaná část karuselu, a to o 0,13 mm, což je o něco málo více než u 

původní konstrukce (0,116 mm). Celkově namáhání upravené konstrukce je značně větší 

než u té původní, i tak jsou však hodnoty poměrně malé. Ze statické analýzy však nebudou 

o použitelnosti této konstrukce dělány žádné závěry, rozhodující bude až analýza 

přechodového děje. Konkrétně pak maximální změna polohy horních plechů domků 

temovacích pracovišť. 

 

 

7.2 Modální analýza 

 

Vyhodnocení jednotlivých módů optimalizované konstrukce bude provedeno stejně 

jako v kapitole č. 5.2 zabývající se původní konstrukcí. Opět tedy budou provedeny 

modální analýzy dvě, jedna pro volně uložený rám a jedna s uvažováním zamezení posuvu 

rohových nohou ve svislém směru. Zbylé nastavení výpočtu je totožné s nastavením 

modální analýzy původní konstrukce. Výpočet každé z modálních analýz trval přibližně 10 

min. V tabulce níže jsou uvedeny jednotlivé módy a jim příslušné vlastní frekvence a 

vlastní tvary pro volně uložený temovací stroj. 

Tab. 4 – Vlastní frekvence a tvary, optimalizovaná konstrukce, volný model 

Mód 
Frekvence 

[Hz] 
Popis Vlastní tvar 

1 0 pohyb tuhého tělesa - 

2 0 pohyb tuhého tělesa - 

3 1,4E-04 pohyb tuhého tělesa - 

4 4,4E-04 pohyb tuhého tělesa - 

5 1,5E-03 pohyb tuhého tělesa - 

6 2,2E-03 pohyb tuhého tělesa - 
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Mód 
Frekvence 

[Hz] 
Popis Vlastní tvar 

7 48,5 zkrucování celého stroje 

 

8 59,6 
prohýbání nearetované části 

karuselu

 

9 62,9 

 

mírné zkrucování rámu 

prohýbání nearetované části 

karuselu 

mírné naklápění jednoho 

z ramen nástavby 


 

10 63,7 

 

mírné zkrucování rámu 

prohýbání nearetované části 

karuselu 

mírné naklápění jednoho 

z ramen nástavby 
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Mód 
Frekvence 

[Hz] 
Popis Vlastní tvar 

11 67,2 
výrazné zkrucování celého 

stroje

 

12 70,8 

mírné zkrucování celého 

rámu 

výrazné naklápění jednoho z 

ramen nástavby 

prohýbání nearetované části 

karuselu 

 

13 76,9 

zkrucování celého stroje 

 

výrazné protichůdné 

naklápění dvou ramen 

nástavby 

 

14 79,7 

mírné zkrucování celého 

rámu 

 

výrazné naklápění čtyř 

ramen nástavby 
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Mód 
Frekvence 

[Hz] 
Popis Vlastní tvar 

15 82,4 

 

mírné zkrucování celého 

rámu 

výrazné naklápění čtyř 

ramen nástavby 

 
 

16 87,8 

 

výrazné naklápění jednoho 

z ramen nástavby 

mírné zkrucování celého 

rámu 

 

 

 

Je vidět, že vlastní frekvence upravené konstrukce oproti té původní klesly. To je 

způsobeno celkově nižší tuhostí stroje. Jediný na první pohled podobný mód je ten, 

popisující pouze prohýbání nearetované části karuselu. Tento mód má vlastní frekvenci pro 

upravenou konstrukci 59,6 Hz pro původní pak 63,1 Hz respektive 62,2 Hz (s uvážením 

zamezení posuvu krajních nohou). Níže jsou uvedeny módy druhé varianty modální 

analýzy.  

Tab. 5 – Vlastní frekvence a tvary, optimalizovaná konstrukce, zamezen posuv ve svislém 

směru rohových nohou 

Mód 
Frekvence 

[Hz] 
Popis Vlastní tvar 

1 0 pohyb tuhého tělesa - 

2 0 pohyb tuhého tělesa - 

3 7,1E-05 pohyb tuhého tělesa - 
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Mód 
Frekvence 

[Hz] 
Popis Vlastní tvar 

4 28,7 
průhyb celého stroje ve 

svislém směru 

 

5 42,1 

 

naklápění stroje okolo jedné 

jeho úhlopříčky  

 

prohýbání nearetované části 

karuselu 

 
 

6 46,4 

naklápění stroje okolo druhé 

jeho úhlopříčky  

 

prohýbání nearetované části 

karuselu 

 

7 62,6 
prohýbání nearetované části 

karuselu 
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Mód 
Frekvence 

[Hz] 
Popis Vlastní tvar 

8 66,9 

 

Výrazné zkrucování celého 

stroje 

 

 

9 69,9 

zkrucování rámu 

výrazné naklápění jednoho z 

ramen nástavby 

prohýbání nearetované části 

karuselu 

 

10 70,5 

zkrucování rámu 

mírné naklápění všech 

ramen nástavby 

prohýbání nearetované části 

karuselu 

 

11 73,6 

výrazné kmitání rámu 

mírné naklápění všech 

ramen nástavby 

protichůdné kmitání dvou 

stran nearetované části 

karuselu 
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Mód 
Frekvence 

[Hz] 
Popis Vlastní tvar 

12 80,9 

 

výrazné naklápění dvou 

ramen nástavby 

 

 

13 82,8 

 

mírné zkrucování celého 

stroje 

výrazné protichůdné kmitání 

dvou ramen nástavby 

 
 

 

Módy této analýzy (obzvláště ty první) jsou co do tvaru kmitání značně podobné těm 

vypočteným v druhé variantě modální analýzy původní konstrukce, liší se však 

pochopitelně vlastní frekvencí. Co je podobné všem čtyřem modálním analýzám 

uvedeným v této práci je frekvence kmitání nearetované části karuselu, která má v této 

konkrétní variantě frekvenci 62,6 Hz. Závěrem modální analýzy upravené konstrukce je 

nutno říci, že ani po úpravě rámu (potažmo celého stroje) zde nehrozí rezonance. 

Frekvence temování 0,67 Hz je totiž velmi vzdálená všem nenulovým vlastním frekvencím 

upraveného temovacího stroje. 

 

 

7.3 Analýza přechodového děje 

V této kapitole bude konečně vyhodnocena použitelnost upravené konstrukce, 

konkrétně pak její odezva na rázový účinek temovacích sil, to vše s uvážením vlastní tíhy. 
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Výpočet proběhl prakticky totožně s přechodovou analýzou původní konstrukce. Krom 

použití upraveného modelu, se analýza nelišila použitými okrajovými podmínkami, 

nastavením jednotlivých kroků výpočtu ani délkou výpočtových kroků či jakýmkoli dalším 

nastavením.  Samotný výpočet trval přibližně 14 hodin a balík výsledků zabíral přibližně 

132 GB. Obě tyto hodnoty jsou o něco větší než u původní konstrukce z důvodu použití 

většího množství prvků (a tedy i většího počtu stupňů volnosti systému).  

Maximální deformace pochopitelně opět dosahovala nearetovaná část karuselu. 

Z grafu průběhu maximálního průhybu karuselu je vidět, že hodnota průhybu opět začíná 

na statické hodnotě (0,13 mm), pak se karusel rozkmitá a průhyb dosahuje hodnoty až 

0,148 mm. Což je kupodivu méně než při rozkmitání původní konstrukce.  

 

Obr. 7.6 – Průběh průhybu karuselu, upravená konstrukce 

 

Maximální redukované napětí bylo opět zaznamenáno na jedné z nohou ve středové 

části karuselu pod základnou pro temovací pracoviště. Jedná se o tutéž nohu, jejíž 

namáhání bylo vyhodnoceno jako maximální ve statické analýze. Hodnota redukovaného 

napětí tedy začíná na statické hodnotě 9,2MPa, po rázu temovacích sil a rozkmitání rámu 

se napětí vyšplhá až na 10,5 MPa. Nutno poznamenat, že po úpravě rozložení nohou jsou 

tyto nohy namáhány výrazně rovnoměrněji. Rozdíly v maximálním napětí u nich nečiní 

více než 2 MPa. 

Je vidět, že i když napětí v nejvíce namáhaném místě je víc než 2x větší než u původní 

konstrukce, stále se jedná o velmi malou hodnotu. Proto jako mezní kritérium 
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použitelnosti, jak již bylo výše zmíněno, bude použito posunutí horních plechů 

jednotlivých domků temovacích pracovišť. Z grafu na obr. 7.8 je zřejmé, že největší posuv 

je zaznamenán na domku č. 2. Horní plech tohoto domku se posune až o 0,047 mm. Jen 

pro připomenutí, u původní konstrukce se nejvíce posune domek č. 1 a to o 0,034 mm. 

Nárůst maximálního posunutí je tedy cca 38%, což není zanedbatelné, ale stále se jedná o 

hodnotu, která dle konstruktérů zadavatelské firmy zaručuje bezproblémovou funkčnost 

stroje. Z průběhu je také vidět, že oproti původní konstrukci klesly posuvy na domcích 

číslo 3,4 a 5 a naopak vzrostly na domcích 1,2 a 6.  

 

Obr. 7.7 – Průběh maximálního redukovaného napětí (HMH) v upravené konstrukci 

 

 

Obr. 7.8 - Průběh deformací horních plechů domků upravené konstrukce 
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8. Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo optimalizovat rám otočného stolu stroje pro temování 

trubek. Práce byla zadána firmou TEMEX spol. s r.o., kde se celý stroj vyrábí s rámem již 

druhé generace. První generace byla pevnostně nevyhovující, proto byla navrhnuta druhá, 

která je ovšem na první pohled značně předimenzovaná. Snahou této práce tedy bylo tento 

rám co možná nejvíce odlehčit tak, aby se ušetřilo co nejvíce času a peněz při jeho výrobě. 

Dalším zásadním důvodem pro optimalizaci byla velká hmotnost celého stroje, což 

komplikuje například dopravu a manipulaci s ním celkově.  

První část práce se zabývá stávající konstrukcí rámu. Nejprve je zde rozebrán celý 

stroj, jeho části a funkce jednotlivých částí. Stroj v této variantě se skládá ze čtvercových 

ocelových profilů 80x8 (ČSN 42 5720), navíc je značně vyztužen množstvím žeber 

různých velikostí a tlouštěk. Jelikož zadavatelská firma dodala přímo objemový model 

celého stroje ve formátu .iam (.ipt), což jsou nativní formáty softwaru Autodesk Inventor, 

byla právě v tomto programu provedena úprava modelu tak, aby byl vhodný pro další 

výpočet pomocí metody konečných prvků. Samotný výpočet proběhl v softwaru ANSYS 

Workbench 13.0. 

Pro úspěšný výpočet bylo potřeba zjistit velikost temovacích sil vzniklých při 

samotném výrobním procesu. Toho bylo docíleno měřením na trhacím stroji v laboratořích 

katedry pružnosti a pevnosti VŠB – TU Ostrava. Zjištěná síla potřebná pro jeden temovaný 

spoj je 710 N, přitom na každém z pracovišť se temují vždy 2, nebo 4 spoje najednou. 

Po vytvoření konečnoprvkového modelu a zjištění velikosti temovací síly, proběhla 

statická analýza, a to ve dvou variantách. Nejprve s uvážením pouze temovacích sil jako 

zátěžných účinků. Z analýzy jasně vyplynulo, že tyto síly stroj namáhají jen minimálně. 

Posléze proběhla stejná analýza s uvážením i vlastní hmotnosti stroje se závěrem, že stroj 

je velmi silně předimenzován. Maximální deformace dosahovaly přibližně hodnoty 5 10
-3

 

mm a redukované napětí (HMH) 3,5 MPa. 

Dalším provedeným výpočtem byla modální analýza. Ta proběhla opět ve dvou 

variantách, a to pro model uložený volně a pro model se zamezeným posuvem ve svislém 

směru v rohových nohách. Pro obě analýzy bylo vypočteno 10 nenulových módů, které zde 
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byly důkladně popsány. Z analýzy vyplývá, že nehrozí stroji stav rezonance, neboť první 

nenulové vlastní frekvence jsou 63,1 Hz (volně uložený stroj), respektive 42,6 Hz (krajní 

nohy se zamezeným posuvem ve svislém směru), což jsou hodnoty značně vzdálené 

frekvenci temování, která je pouze 0,67 Hz. 

Poslední analýzou prováděnou na původní konstrukci byla analýza přechodového děje. 

Tento výpočet proběhl s uvážením vlastní hmotnosti rámu a jeho následným rozkmitáním 

rázem temovacích sil. Celý zjišťovaný děj měl délku 0,04 s, výpočtový krok měl délku 

2 10
-4

s. V této části práce bylo rozhodnuto, že podmínkou použitelnosti stroje nebude 

maximální redukované napětí ani deformace, nýbrž posunutí horního plechu jednotlivých 

temovacích pracovišť. Po rozkmitání stroje bylo zaznamenáno maximální posunutí na 

jednom z těchto plechů 0,034 mm. Pro úplnost maximální redukované napětí bylo na jedné 

z nohou stroje, a to až 4,5 MPa. Obě hodnoty jsou velmi malé a nijak neohrožují správnou 

funkčnost stroje.  

Po provedení výpočtů stávající konstrukce byla navrhnuta konstrukce nová. Celý 

proces návrhu byl opakovaný děj s úpravou rozměrů jednotlivých částí i jejich 

konstrukčního uspořádání a následným výpočtem. Finální verze konstrukce se od původní 

liší zejména použitím profilů 60x5 (místo 80x8), dle ČSN 42 5720. Jsou zde také 

odstraněna veškerá žebra a zeslaben základový plech pod temovacími pracovišti o 5 mm. 

Celková koncepce rámu byla v podstatě zachována, jen byly odstraněny některé profily a 

jiným byla vhodně upravena délka tak, aby správně navazovaly na další části rámu. Byla 

také odstraněna jedna z noh stroje a ostatní mírně přeuspořádány pro jejich rovnoměrnější 

namáhání. Úprava modelu opět proběhla v softwaru Autodesk Inventor a příprava 

konečnoprvkového modelu v softwaru ANSYS Workbench 13.0. Konečnoprvkový model 

byl vytvořen stejně jako u původní konstrukce, jen byla mírně zmenšena velikost prvků 

tak, aby lépe vyhovovala i menším profilům. 

Všechny tři provedené analýzy původního konceptu byly provedeny stejně i na nové 

konstrukci. Výsledky statické analýzy opět zdaleka nedosahovaly kritických hodnot pro 

žádnou i tu nejméně kvalitní, běžně používanou ocel. Nicméně celkové namáhání bylo 

výrazně vyšší než u původní konstrukce, navíc bylo rovnoměrněji rozloženo. Maximální 

posuv dosahoval hodnoty 0,025 mm, redukované napětí (HMH) pak 9,2 MPa. Modální 

analýzy opět proběhly dvě, stejně jako u původní konstrukce a opět bylo vypočteno 10 

nenulových módů pro každou z nich. První vlastní frekvence jsou 48,5 Hz pro první 
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variantu a 28,7 Hz pro druhou. Konstrukci tedy rezonance opět nehrozí. Analýza 

přechodového děje rovněž proběhla totožně jako ta na původní konstrukci. Maximální 

redukované napětí (HMH) je v jedné z nohou a jeho hodnota je 10,5 MPa. Maximální 

posuv zaznamenaný na horních pleších temovacích pracovišť byl 0,047 mm, což je sice o 

cca 38% více než u původní konstrukce, stále se však jedná o poměrně malou hodnotu.  

Závěrem je nutno podotknout, že celý rám (potažmo stroj) by bylo možno navrhnout 

ještě z menších profilů, či ještě více celou konstrukci oslabit a výsledky výpočtu by 

nejspíše stále vyhovovaly. V tomto případě byly brány v úvahu i další faktory. Například 

použití ještě menších profilů by jistě u koncového zákazníka nevzbuzovalo dostatečnou 

důvěru. Použití jiných než čtvercových profilů by zase mělo za následek horší vizuální 

vzhled a složitější svařování. Rovněž příliš malé (popřípadě tenké) profily by nezaručovaly 

potřebnou tuhost stroje při nenadálých situacích, které nelze do výpočtu zahrnout (např. 

kolize při nakládání, nehoda v prostoru používání stroje atd.).  I tak však lze tuto konkrétní 

optimalizaci hodnotit velmi úspěšně, neboť hmotnost stroje klesla z původních 2240 kg na 

1660 kg, což činí pokles ceny svařované konstrukce z 95 tis. Kč na přibližně 70 tis. Kč. 

Navíc se zjednodušuje doprava a manipulace s celým strojem. 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

 V této práci byl kladen především důraz na praktické požadavky zadavatelské firmy 

na optimalizaci jinak dobře fungujícího stroje. Pokud by se práce zabývala úplně první, 

nevyhovující konstrukcí rámu, na předešlých stránkách by jistě bylo zajímavé hodnocení 

výsledků a pátrání po příčinách nežádoucího chování konstrukce. Postup, tak jak byl 

zvolen, si kladl za cíl především zachovat dobré vlastnosti stávajícího stroje a ještě jej 

vylepšit snížením hmotnosti a ceny, čehož bylo velmi dobře dosaženo. 
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