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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro ohřev vzorku pro zkoušku tahem 

a ověřením jeho funkčnosti. Teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou 

zkoušení vlastností materiálu, popisuje metody přenosu tepla, ohřevu materiálu 

a měření teploty. Dále jsou v rámci teoretické části také popsány základy deformačního 

chování materiálů a zkoušky tahem. V praktické části jsou s využitím zjištěných poznatků 

porovnány metody ohřevu a měření teploty a je provedeno experimentální měření. 

Diskuze popisuje faktory ovlivňující experiment a uvádí doporučení pro budoucí měření. 

Výsledkem této práce je návrh zařízení pro ohřev vzorku pro zkoušku tahem. 

Klíčová slova: 

Zkouška tahem, návrh ohřevného zařízení, tváření za studena, simulace tváření, metody 

přenosu tepla, metody ohřevu, metody měření teploty, deformační chování materiálů 

Abstract 

This diploma thesis deals with the design of a device for heating a sample for a tensile 

test and the evaluation of its functionality. The theoretical part introduces the reader 

to the issue of testing material properties and describes methods of heat transfer, 

heating of the material, and temperature measurement. Furthermore, the basics of the 

deformation behavior of materials and tensile tests are also described in the theoretical 

part. In the practical part, the heating and temperature measurement methods are 

compared using the found information, and an experimental measurement is carried 

out. Finally, the discussion describes the factors affecting the experiment 

and recommends future measures. The result of this thesis is the design of a device 

for heating the sample for the tensile test. 

Keywords: 

Tensile test, design of heating equipment, cold forming, simulation of forming, heat 

transfer methods, heating methods, temperature measurement methods, deformation 

behavior of materials  
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1. Úvod 

 V moderním strojírenství je čím dál více využívána možnost predikce chování 

zpracovávaného materiálu pomocí numerické simulace. 

 Znalost této problematiky je důležitá pro zajištění stability lisovacího procesu. 

Dosažení vyšší stability procesu vede ke snížení počtu korekčních smyček optimalizace 

tvářecích nástrojů, nižší zmetkovitosti výroby a k časovým i finančním úsporám 

v nástrojárnách i lisovnách. 

 S ohledem na zvyšování produktivity dochází ale k nestabilitě lisovacího procesu, 

která může mít souvislost s chováním materiálu při změně rychlosti deformace. Dochází 

ke změně teploty nástroje vlivem tření mezi nástrojem a materiálem a k ohřevu 

materiálu vlivem deformace. Bylo by tedy zajímavé zjistit, zda se mění se změnou 

teploty mechanické vlastnosti materiálu. 

 Křivky zpěvnění pro rozdílné rychlosti deformace lze měřit pomocí změny zkušební 

rychlosti. Výsledků měření těchto křivek zpevnění pro konkrétní materiál je využito 

v simulaci tvářecího procesu. Ke správnému fungování simulace je nutné přesně 

definovat mechanické vlastnosti a chování daného materiálu. 

 Například během lisování plechů dochází jednotlivými zdvihy lisovacího nástroje 

ke vzniku tepla, to způsobuje jeho postupný ohřev z teploty okolí na teplotu až 120 °C. 

Pokud není tato změna teploty v simulaci uvažována, tak může dojít ke snížení přesnosti 

predikce chování tvářeného materiálu a zhoršení rozměrové přesnosti lisovaného 

výrobku. 

 Zařízením, používaným aktuálně pro toto měření v laboratoři mechanických 

zkoušek, lze relevantně ohřívat až od teploty 300 °C. Vzorek musí být v této peci 

po celou dobu zkoušení uzavřen a je možné ho pozorovat jen úzkým průzorem. 

 Cílem této diplomové práce je provedení návrhu ohřevu, který bude umožňovat 

ohřev na teploty odpovídající teplotám lisovacího procesu. Vzorek by měl být viditelný 

pro možnost analýzy deformace, např. systémem ARAMIS. V rámci práce bude 

funkčnost navrženého zařízení odzkoušena reálnými zkouškami.  
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2. Rešerše 

 V této části shrnu metody přenosu tepla, které se běžně vyskytují. Zmapuji zde 

metody, kterými může být materiál ohříván. Dále popíšu základní způsoby měření 

teploty, problematiku deformačního chování materiálu při tváření. Nakonec uvedu 

základy zkoušky tahem oceli a příslušné normy, které ji definují. Těchto teoretických 

poznatků využiji v praktické části této práce. 

2.1 Metody přenosu tepla 

 Důvodem přenosu tepla jsou teplotní rozdíly, právě ty zapříčiňují přenos tepla 

v rámci systému z jednoho místa na druhé. Aby mohlo dojít k přenosu tepla, tak musí 

nastat teplotní gradient mezi částmi systému. Z pozorování a měření je patrné, že se 

teplo přenáší z místa, které má vyšší teplotu do místa o teplotě nižší. [1], [2] 

 Existují tři možnosti přenosu tepla. Těmi jsou vedení, proudění a sálání. V reálných 

aplikacích se mohou tyto metody různě kombinovat. V této části uvedu základy, 

které popisují, jakými způsoby a mezi kterými skupenstvími tyto metody přenosu tepla 

probíhají. [1], [2] 

2.1.1 Vedení - Kondukce 

 Tento typ přenosu tepla se vyskytuje primárně v pevných látkách a nepohyblivých 

kapalinách a plynech. Z pohledu atomů při vedení nedochází k jejich pohybu, ale jen 

k přenosu energie mezi nimi z teplejší části systému do části studenější. Tyto atomy jsou 

mezi sebou v kontaktu a prostřednictvím srážek dochází k přenosu energie, to je 

principem vedení tepla. Na základě rozdílných teplot v materiálu vzniká teplotní pole. 

Rychlost přenosu tepla skrz určitou plochu je přímo úměrná gradientu teploty v daném 

materiálu, a čím vyšší je tento gradient, tím rychleji se teplo přenáší. [1], [2], [3], [4] 

 Rychlost vedení závisí také na tepelné vodivosti materiálu, která se liší pro různé 

materiály. Vysokou tepelnou vodivost mají například čisté kovy a jejich slitiny, naopak 

plast, dřevo atp. mají jen nepatrnou vodivost. Pro většinu materiálů je tepelná vodivost 

izotropní, což znamená, že je do všech směrů stejná. S rostoucí teplotou se u kovů 

tepelná vodivost snižuje, u tekutin dochází k jejímu snížení a u plynů se zvyšuje. [1], [2] 
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 Vedení probíhá, dokud nedojde k vyrovnání teplotního gradientu, což znamená 

dosažení rovnovážného stavu. Ten je charakteristický rovnoměrným rozložením tepla 

a stejnou teplotou v celém systému. [3] 

 

Obr. 1: Vedení [5] 

 Při vedení je teplo vedeno stěnou ze strany o vyšší teplotě ts1 na stranu o nižší 

teplotě ts2. Tento rozdíl je vyjádřen teplotním spádem mezi těmito teplotami. Stěna má 

určitou tloušťku d a její materiál je charakterizován součinitelem tepelné vodivosti λ. 

2.1.2 Proudění - Konvekce 

 K proudění dochází na povrchu pevné látky, která je v kontaktu s proudící tekutinou. 

Proudění je tedy kombinací vedení na povrchu pevné látky a přenosu tepla v rámci 

tekutiny, která se pohybuje. [1], [2] 

 Existují dva druhy proudění, a to přirozené a nucené. V případě nuceného proudění 

je v systému přítomno externí zařízení, které uvádí tekutinu do pohybu. Mezi tato 

zařízení mohou patřit například větráky pro plyny a pumpy pro kapaliny. [1], [2] 

 Naopak přirozené proudění vzniká vlivem vztlakových sil v rámci tekutiny, které jsou 

způsobeny jejím teplotním rozpínáním. Nedochází tedy k nucenému proudění vlivem 

externích činitelů. [1], [2] 

 Rychlost přenosu tepla závisí na velikosti rozdílu teplot mezi povrchem a tekutinou. 

Ale i další faktory mají na tento přenos tepla vliv, mezi ně patří například pohyb 

a fyzikální vlastnosti tekutiny či geometrie povrchu a jeho orientace. [1], [2] 
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 Koeficient konvekce je komplexním parametrem, který v sobě zahrnuje zmíněné 

faktory. Tento koeficient nabývá obvykle vyšších hodnot pro kapaliny než pro plyny 

a při nucené konvekci je vyšší než při přirozené. [1], [2] 

  

Obr. 2: Proudění [5] 

 Při proudění uvedeném na Obr. 2 dochází k přestupu tepla z teplejšího povrchu 

stěny o teplotě ts do okolní proudící tekutiny, která je chladnější a má teplotu tl. Velikostí 

plochy stěny S, koeficientem konvekce tekutiny α a rychlost proudění tekutiny ovlivňují 

množství přeneseného tepla v čase. 

2.1.3 Sálání - Radiace 

 Všechna tělesa vyzařují elektromagnetické vlnění. Množství vysálané energie závisí 

na absolutní teplotě a charakteristice povrchu daného tělesa. Ideální černé těleso má 

povrch, který vyzařuje a pohlcuje maximálně možné množství sálavé energie. Jedná se 

o ideální případ, ale u povrchů reálných těles je pohlcení záření oproti povrchu černého 

tělesa vždy nižší. [1], [2] 

 Emisivita je vlastností povrchu tělesa. Jedná se o poměr mezi zářením, které emituje 

reálné těleso, k záření, které je emitováno povrchem ideálního černého tělesa. Emisivita 

povrchu ideálního černého tělesa je 1 a pro povrchy reálných těles je vždy nižší než 1. 

[1], [2] 

  V případě reálného sálání se uvažují i další vlastnosti povrchu tělesa, jako jsou 

reflektivita, absorptivita a transmisivita. Reflektivita vyjadřuje část dopadajícího záření, 

která se od povrchu tělesa odrazí. Absorptivita vyjadřuje část záření, kterou povrch 
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tělesa pohltí. Transmisivita vyjadřuje část záření, která projde skrze ozařované těleso. 

[1], [2] 

 Přenosu tepla je docíleno pomocí elektromagnetických vln, takže v případě sálání 

není nutná přítomnost žádného média.  Z toho důvodu se tento děj může odehrávat 

i ve vakuu a většina plynů na něj má jen nepatrný vliv. Dále lze o přenosu tepla sáláním 

říci, že teplejší tělesa většinou emitují krátké vlnové délky o vysoké frekvenci, a čím je 

těleso teplejší, tím více energie vyzařuje ve formě záření. [1], [3] 

 Tělesa při normálních teplotách vyzařují infračervené záření, které není viditelné 

okem, ale pro jeho detekci musíme použít zařízení, jako jsou infračervené kamery. 

[1], [3]  

 Přenos tepla sáláním mezi dvěma povrchy těles je závislý na absolutních teplotách 

povrchů, jejich emisivitě, geometrii, vzájemné orientaci a dalších parametrech. [1] 

 

Obr. 3: Sálání [5] 

 Při sálání dochází ke vzniku záření na otopné ploše. Dopadem tohoto záření dojde 

k předání energie, která se změní na teplo. To následně ohřívá ozařovaný materiál. 

2.2 Metody ohřevu materiálu 

 V této části zmapuji metody, které mohou být použity pro ohřev materiálů 

v pevném skupenství. Popíšu principy jednotlivých metod ohřevu materiálu a jejich 

výhody a nevýhody. Z těchto metod v praktické části následně zvolím tu, která je 

nejvhodnější z hlediska návrhu zařízení pro ohřev pro zkoušku tahem. 
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2.2.1  Ohřev přímým elektrickým odporem 

 K ohřevu dochází průchodem elektrického proudu ohřívaným materiálem, který je 

vodivý a má vysoký elektrický odpor. Elektrická vodivost vzniká jako důsledek pohybu 

volných elektronů v krystalové mřížce kladných iontů. Při pohybu elektronů v kovu 

elektrony neustále narážejí na kovovou mřížku iontů a tím se jejich pohyb brzdí, takto 

vzniká elektrický odpor v materiálu. [4], [6] 

 Ten je závislý na teplotě, obsahu nečistot, deformaci, nedokonalostech mřížky apod. 

Nízký měrný elektrický odpor mají čisté kovy, protože mají pravidelnou krystalovou 

mřížku. Vlivem příměsí a legujících prvků, případně nečistot však měrný elektrický odpor 

vzrůstá. Při tomto typu ohřevu se elektrická energie přeměňuje na teplo. Jelikož je 

materiál ohříván přímo, tak neprobíhá přenos tepla sáláním a prouděním, ale dochází 

jen k vedení. [4], [6]  

Výhody 

 Dosahuje se vysoké efektivity až 70 - 85 %, protože se většina elektrické energie 

přemění na teplo. Dochází k rovnoměrnému ohřevu celého materiálu. K regulaci teploty 

dochází pomocí změny velikosti přiváděného elektrického proudu. Maximální 

dosahované teploty ohřevu závisí na druhu ohřívaného materiálů. [4], [6] 

Nevýhody 

 Materiál, který je ohříván přímým elektrickým odporem, musí být vodivý, mít vysoký 

elektrický odpor a být stále připojen ke zdroji elektrického proudu. Hrozí tedy nebezpečí 

úrazu a musí být použito ochranných prostředků, které zamezí možnosti kontaktu 

s člověkem. [6], [8] 

 Při tomto typu ohřevu je možné použít jen bezkontaktní měření teploty, protože 

procházející elektrický proud ovlivňuje termočlánky a další dotykové snímače 

teploty. [6], [8] 

Použití 

 Tato metoda ohřevu se používá například pro svařování trubek, kalení, žíhání a jako 

předehřev materiálu při kování. [6] 
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2.2.2 Ohřev nepřímým elektrickým odporem 

 K ohřevu nepřímým elektrickým odporem dochází tak, že je nejdříve elektrickým 

proudem ohříváno topné těleso, které následně nepřímo ohřívá materiál. Pro přenos 

tepla musí být přítomno médium, nebo se musí topné těleso přímo dotýkat ohřívaného 

materiálu. Může docházet k přenosu tepla vedením, prouděním i sáláním. [6], [7] 

Výhody 

 Efektivita tohoto ohřevu závisí na teplotě odporového tělesa a s rostoucí teplotou 

se zvyšuje. Pro zvýšení efektivity ohřevu je možné upravit tvar topných elementů 

s ohledem na ohřívané těleso. Regulace teploty je snadná a využívá se například 

digitálních teploměrů. Materiál, který je takto ohříván, nemusí být elektricky vodivý. 

[6], [8], [7] 

Nevýhody 

 Při bezkontaktním ohřevu za nízkých teplot dochází k pomalému přenosu tepla 

prouděním. K sálání dochází při teplotách nad 500 ºC, to souvisí s tím, že topný element 

začíná žhnout a vyzařuje záření, které způsobí rychlejší ohřev materiálu. Ten sice nemusí 

být elektricky vodivý, ale pro rovnoměrný a rychlý ohřev by měl mít dobrou tepelnou 

vodivost. K ohřevu materiálu dochází nerovnoměrně od povrchu k jádru, což je dáno 

způsobem ohřevu pomocí topného tělesa. [6], [7] 

Použití 

 Zařízení založená na tomto principu se nazývají topná tělesa a používají se například 

pro ohřev materiálu v peci. [6], [7] 

2.2.3 Ohřev elektrickou indukcí 

 Materiál je umístěn ve středu cívky, kterou prochází střídavý elektrický proud 

o nízké až vysoké frekvenci. Vzniká elektromagnetické vlnění a vířivé proudy. Toto vlnění 

se v materiálu tlumí a přeměňuje na tepelnou energii a tím ohřívá materiál. K přenosu 

tepla dochází jen vedením přímo v ohřívaném materiálu. [4], [6] 
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Výhody 

 Ohřev je rychlý a rovnoměrný. Regulace a kontrola je snadná pomocí změn 

charakteristik proudu a napětí, které procházejí cívkou. Je možné předem spočítat 

potřebné parametry a tím zajistit ohřev na konkrétní teplotu. Ohřívané těleso není 

v kontaktu s cívkou, ta se nezahřívá a teplo vzniká jen v ohřívaném materiálu. Díky tomu 

je dosaženo vysoké efektivity ohřevu a nízkých provozních nákladů. Regulace a kontrola 

tohoto procesu je jednoduše automatizovatelná. [6], [9], [10] 

Nevýhody 

 Tento způsob ohřevu je vhodný jen pro materiály s vysokou elektrickou a tepelnou 

vodivostí. Nemagnetické materiály lze ohřívat obtížněji než magnetické, protože mají 

nízkou permeabilitu. K ohřevu dochází od povrchu k jádru, takže musí být brána v úvahu 

tloušťka a tvar ohřívaného tělesa, protože dochází k vyššímu ohřevu na jeho hranách. 

Cívkou prochází elektrický proud, je zde tedy možné nebezpečí úrazu. S rostoucím 

stupněm automatizace a přesnosti regulace ohřevu roste cena zařízení. Je také nutné 

použít vhodný vysokofrekvenční zdroj. [6], [10], [11] 

Použití 

 Tato metoda ohřevu se používá například pro tepelné zpracování, svařování, ohřev 

pro zápustkové kování menších polotovarů a povrchové kalení. [6] 

2.2.4 Ohřev infračerveným zářením 

 Jedná se o metodu ohřevu, kdy je teplo na povrch materiálu dodáváno ve formě 

infračerveného záření, které je generováno zářičem. K přenosu tepla dochází pouze 

sáláním a vedením v ohřívaném materiálu. [6], [12] 

 Infračervené záření je druhem elektromagnetického vlnění a jeho vlnové délky 

se pohybují v rozmezí 760 nm až 1 mm. Zdroj záření emituje fotony a ty při dopadu 

uvolňují energii a tím dané těleso zahřívají. Toto záření není viditelné lidským okem 

a pro jeho pozorování a měření musí být použito přístrojů, jako jsou infračervené 

kamery atd. [6], [12] 
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Tab. 1: Rozdělení infračerveného záření [13] 

Typ IR záření Označení Vlnová délka [nm] Rozsah teplot [K] 

Krátkovlnné IR-A 780 - 1 400 2 070 - 3 620 

Středovlnné IR-B 1 400 - 3 000 965 - 2 070 

Dlouhovlnné IR-C 3 000 - 10 000 290 - 965 

 Infračervené záření lze rozdělit dle vlnové délky do tří skupin. Teplota zářiče 

ovlivňuje vlnovou délku záření, kdy s růstem teploty dochází ke zkracování vlnové délky.   

Výhody 

 Při ohřevu pomocí infračerveného záření dochází prakticky k okamžitému ohřevu 

povrchu tělesa, protože se fotony pohybují rychlostí světla. Není tedy potřeba čekat 

na ohřev zářiče. Přenos tepla mezi zářičem a materiálem se uskutečňuje pouze sáláním, 

je tedy možné, aby tento ohřev probíhal i ve vakuu. Většina vyzářené energie je předána 

ohřívanému materiálu, který nemusí být elektricky vodivý. Tímto způsobem lze tedy 

ohřívat většinu materiálů. [6], [14] 

 Regulace teploty se provádí pomocí změny vlnové délky záření. K zjištění teploty 

ohřívaného materiálu může být použito dotykového i bezdotykového měření teplot. 

Rozsah teplot ohřevu se pohybuje od 20 do 3 350 ºC. Zařízení pro ohřev je nenáročné 

na údržbu, neobsahuje žádné pohyblivé součásti apod. Tato zařízení jsou relativně levná, 

jednoduše instalovatelná a mají nízké provozní náklady. [6], [14] 

Nevýhody 

 Zářič se ohřívá na vysoké teploty, což je spojeno s nebezpečím vzniku požáru. 

Přenos tepla mezi zdrojem a materiálem je uskutečněn jen pomocí sálání. Pro co 

nejvyšší efektivitu nesmí být mezi zářičem a ohřívaným materiálem žádné překážky 

a zářič musí být vhodně umístěn vůči ohřívanému tělesu. Teplotní čidla mohou být 

ovlivněna dopadajícím nebo odraženým infračerveným zářením, tím je omezena 

možnost jejich použití a umístění. [6], [14] 

Použití 

 Tato metoda ohřevu se používá například pro vytápění hal a pracovišť 

nebo pro předehřívání kovů a sušení práškových barev. [6], [13] 



17 
 

2.2.5 Ohřev prouděním 

 Při tomto ohřevu je zdrojem tepla médium, které musí být zahřáté na potřebnou 

teplotu. To je následně pomocí vnějšího zdroje nasměrováno vůči povrchu ohřívaného 

materiálu. K přenosu tepla dochází vedením a prouděním. [4], [15] 

Výhody 

 Jedná se o jednoduchý a levný způsob přenosu tepla. Instalace zařízení je 

jednoduchá, jeho provoz je bezpečný a tělesem ani tekutinou neprochází elektrický 

proud. Dosažitelné teploty při tomto přenosu tepla se liší dle typu tekutiny. [4], [15] 

Nevýhody 

 Při tomto způsobu ohřevu dochází ke značným tepelným ztrátám, efektivita je tedy 

nízká. U plynů a kapalin je snaha systém izolovat. Regulace a stabilita teploty 

není tak dobrá jako u jiných metod ohřevu. Z důvodu omezeného výkonu a ztrát 

většinou není možné dosáhnout vysokých teplot. Použité médium ovlivňuje 

bezdotykové měření teplot. [4], [15] 

Použití 

 Tato metoda ohřevu se používá například pro vytápění budov a sušení. [15] 

2.2.6 Ohřev plamenem 

 Při hoření se generuje teplo spalováním paliva, to následně ohřívá materiál. Ohřev 

může být přímý, kdy je teplo dodáno přímo plamenem hořáku, nebo nepřímý, 

kdy je nejdříve ohříváno topné těleso, které následně předává teplo ohřívanému 

materiálu. K přenosu tepla dochází vedením, prouděním i sáláním. [4], [16] 

Výhody 

 Palivo je obvykle levnější než elektrická energie a počáteční investice závisí na druhu 

použitého zařízení. [16] 
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Nevýhody 

 Ohřev není rovnoměrný, závisí na umístění hořáku a není jím možné dosáhnout 

přesné regulace teploty. Dotykové i bezdotykové měření teploty je při tomto ohřevu 

komplikované, protože teplota plamene zkresluje naměřené hodnoty. Palivo je hořlavé, 

je tedy nutné mít proškolenou obsluhu a dodržovat bezpečnost práce. Dochází 

k tepelným ztrátám odcházejícími spalinami. Spaliny z hoření je nutné odvádět mimo 

prostor obsluhy. Při spalování může docházet ke kontaminaci vzorku. Pro chod je nutný 

neustálý přívod paliva. [4], [16] 

Použití 

 Tato metoda ohřevu se používá například pro ohřev polotovarů a pro tepelné 

zpracování. [16], [17] 

2.2.7 Ohřev laserem 

 Laser emituje elektromagnetické záření. Dochází k přečerpání elektronů z nižší 

energetické hladiny na vyšší. Při přechodu elektronů zpět na nižší hladinu se uvolňuje 

nahromaděná energie a energie laserového paprsku se přeměňuje na teplo. K přenosu 

tepla dochází sáláním a vedením v rámci materiálu. [6], [18] 

Výhody 

 Laserem lze dosáhnout velmi přesné teploty a možnosti regulace díky využití 

integrovaného měřicího systému. Tento typ ohřevu je použitelný pro různé druhy 

materiálů. Jedná se o čistý proces a nedochází ke kontaminaci materiálu. [6], [18], [19] 

Nevýhody 

 Při tomto typu ohřevu dochází pouze k povrchovému ohřevu a teplo proniká 

do materiálu vedením. Laserový paprsek dopadá jen na část plochy povrchu, 

je fokusovaný a jeho účinnost je ovlivněna absorpcí záření, která klesá s rostoucí 

elektrickou vodivostí ohřívaného materiálu. Pro zvýšení účinnosti je vhodné použít 

vakuum.  Při práci s laserem obsluha musí používat ochranné pomůcky. Zařízení, které 

generuje laserový paprsek, je také velmi drahé. [6], [19] 
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Použití 

 Tato metoda ohřevu se používá například pro povrchové kalení oceli, svařování 

a opracování těžkotavitelných materiálů. [6], [18] 

2.2.8 Ohřev elektronovým svazkem 

 Elektronový paprsek je generován v elektronovém dělu, kdy rozžhavený povrch 

katody emituje elektrony, které jsou urychlovány elektrickým polem. Ohřev je způsoben 

dopadem urychlených elektronů na materiál. Tyto elektrony odevzdají svojí energii a tím 

ho ohřívají. K přenosu tepla dochází sáláním a vedením v rámci materiálu. [4], [6] 

Výhody 

 Ohřev je velmi rychlý. Jedná se o čistý proces, který probíhá ve vakuu, je 

opakovatelný, velmi přesný a dobře regulovatelný. [6], [20] 

Nevýhody 

 Při dopadu elektronů dochází k výraznému povrchovému ohřevu materiálu. 

Je nutné použít vakuum, elektrony by se jinak srážely s atomy plynu mezi zdrojem 

a ohřívaným materiálem. Efektivita závisí na úhlu, pod kterým dopadá elektronový 

svazek na povrch materiálu. Ohřev je lokální a není tedy vhodný pro ohřev ploch. 

Zařízení generující elektronový svazek je velmi drahé, pro jeho provoz je potřebná 

zkušená a proškolená obsluha. Je také nutný jeho pravidelný servis a údržba. Velikost 

ohřívaných materiálů je omezena velikostí vakuové komory. Elektronový paprsek je 

nebezpečný z důvodu vzniku radiace a rentgenového záření. [6], [20] 

Použití 

 Tato metoda ohřevu se používá například pro svařování elektronovým paprskem 

a tavení kovů. [6], [20] 

2.2.9 Dielektrický ohřev 

 Jedná se o metodu ohřevu elektrickým odporem, kdy je mezi elektrody, skrz které 

prochází elektrické pole, vložen elektricky nevodivý materiál. Působením vysokého 
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střídavého proudu dochází k rozpohybování atomů a dielektrickým ztrátám, což 

následně produkuje teplo uvnitř ohřívaného materiálu. K ohřevu dochází pouze vedením 

v rámci materiálu. [6], [21], [22] 

Výhody 

 Tato metoda je vhodná jen pro nevodivé materiály, jako jsou plasty. Prohřátí 

materiálu závisí na jeho dielektrických vlastnostech a nezávisí na tloušťce materiálu 

ani jeho tepelné vodivosti. Ohřev je levný, rovnoměrný a jednoduše regulovatelný, 

protože velikost vzniklého tepla závisí na použité frekvenci zdroje. [4], [6], [21], [22] 

Nevýhody 

 Tuto metodu ohřevu není možné použít pro vodivé materiály, protože u nich 

nedochází k dielektrickým ztrátám. Účinnost se pohybuje jen okolo 50 % a z důvodu 

vysokých frekvencí může docházet k interferencím. [6], [21], [22] 

Použití 

 Tento typ ohřevu se používá například pro ohřev plastových polotovarů 

a zpracování potravin. [6], [22] 

2.3 Metody měření teploty 

 Teplota materiálu je jednou ze základních stavových veličin. Teplotu je možné 

definovat jako míru kinetické energie pohybujících se molekul. Jednotkou teploty 

v rámci mezinárodního systému SI je Kelvin, v této práci je použita odvozená jednotka 

Celsius. [4] 

 Základní rozdělení metod měření teploty je na dotykové a bezdotykové, ty se poté 

dále větví dle principu a druhu použitého měřicího přístroje. Každá z metod měření 

teploty má určitý teplotní rozsah a přesnost. [23] 

 V této části uvedu možné metody měření teploty, rozsahy teplot, pro který 

se používají, a jejich přesnost. 
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2.3.1 Dotykové měření teploty 

 Jedná se o způsob měření, kdy je na měřený objekt umístěno teplotní čidlo, které je 

díky tomu v přímém kontaktu s měřeným povrchem. Senzor musí být vhodný pro danou 

aplikaci a také být správně připevněn, aby bylo dosaženo dobrého kontaktu s povrchem. 

Dotykové měření teploty je možné rozdělit dle principu na mechanické, kam patří 

dilatační teploměry, a na elektrické, kam patří odporové teploměry a termočlánky. [23] 

Dilatační teploměry 

 Jedná se o teploměry založené na teplotní roztažnosti pevných látek, kapalin 

nebo plynů. Díky znalosti vlastností jednotlivých chemických prvků lze zjistit změnu 

teploty. Rozsah měřených teplot je omezen rozměrem teploměru a velikostí součinitele 

teplotní nebo objemové roztažnosti použitého prvku pro měření. Podle principu lze tyto 

teploměry rozdělit do několika skupin. [23] 

 Bimetalické a tyčové teploměry využívají pro zjištění teploty součinitel teplotní 

délkové roztažnosti, kdy je měřena změna délky a pomocí výpočtu lze zjistit výslednou 

teplotu. Bimetalické teploměry jsou robustnější a méně přesné, na rozdíl od teploměrů 

kapalinových a plynových. [23], [24] 

 Kapalinové teploměry využívají součinitele teplotní objemové roztažnosti kapalin. 

Je známa závislost objemu na teplotě pro konkrétní kapalinu. Jednou z variant 

kapalinového teploměru je pružinový teploměr. Ten funguje na principu změny tlaku 

v závislosti na teplotě kapaliny v kapilární trubici. Tento tlak působí na membránu, 

která je v kontaktu s pružinou, a změřením velikosti tlaku je možno určit teplotu. [23] 

 Plynové teploměry využívají stejného principu jako pružinové kapalinové teploměry. 

Pro výpočet teploty se používá rovnice ideálního plynu při konstantním tlaku a objemu. 

Pro měření kapalinovými a plynovými tlakovými teploměry je nutné, aby byly umístěny 

v měřené tekutině. [23] 
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Odporové teploměry 

 V případě odporového teploměru se k měření teploty využívá závislost elektrického 

odporu vodiče nebo polovodiče na teplotě při průchodu elektrického proudu. Odporové 

teploměry můžeme rozdělit na kovové a polovodičové. [4] 

 Kovový odporový teploměr je charakteristický tím, že závislost odporu na teplotě 

je lineární. Jedná se o velmi přesnou metodu pro nízké a střední teploty od -250 do 

850 °C. Teploměr měří velmi přesně a stabilně i dlouhé časové úseky. Nevýhodami jsou 

vysoká pořizovací cena, nízká odolnost proti vibracím a nutnost externího napájení. 

Teploměr se skládá z tenkého drátu, který je navinut kolem keramického nebo 

skleněného tělíska a je vložen do ochranné sondy. Drát teploměru je vyroben z čistého 

kovu, u kterého je známý odpor při různých teplotách. Používané kovy pro tyto dráty 

jsou platina, nikl, měď nebo molybden. [4], [24] 

 Polovodičové odporové teploměry potřebují, stejně jako kovové, k měření elektrický 

proud. Se změnou teploty dochází k nelineární změně velikosti odporu, to je možné 

převést na změnu elektrického proudu a tím změřit teplotu. Tyto teploměry nejsou tak 

přesné jako kovové, ale jsou velmi levné a jejich kalibrací je možné snížit nepřesnosti 

měření. To je možné provádět v rozsahu od -100 do 350 °C. Jako základní materiál 

se používají oxidy kovů zpracované do tvaru tyčinek, perliček a dalších tvarů. Tyto tvary 

jsou následně vloženy do skleněných nebo kovových ochranných trubiček. [4], [23], [24] 

Termočlánky 

 Termočlánkem se rozumí zařízení, kterým lze změřením vzniklého elektrického 

napětí určit teplotu. Snímač se skládá ze dvou drátů z různých kovů, které jsou spojené 

na jednom konci například svařením nebo pájením. Měření využívá termoelektrického 

jevu, kdy lze změnu teploty odečíst jako změnu napětí mezi konci drátů termočlánku. 

Tyto konce se nazývají teplý a studený. Teplý konec je v kontaktu s měřeným tělesem 

a na studený konec se připevňuje měřicí přístroj, milivoltmetr, zaznamenávající vzniklé 

elektrické napětí. [4], [23], [24], [25] 
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Obr. 4: Schéma termočlánku [25] 

 Princip vzniku elektrického napětí je takový, že se zvyšující se teplotou dochází 

v drátech k nárůstu jejich vodivosti a tím pádem k uvolňování většího množství 

elektronů. Dráty, které jsou spojeny, mají různý potenciál. Elektrony uvolněné díky 

zvýšené teplotě jsou pak pomocí rozdílu těchto potenciálů uváděny do pohybu a je 

možné je zaznamenat v podobě elektrického napětí. [26] 

 Zahříváním spoje dochází ke vzniku napětí v řádu milivoltů, toto napětí je nelineárně 

úměrné teplotě. Výsledná teplota je určena porovnáním tohoto napětí s tabulkovými 

hodnotami nebo proložením polynomickou křivkou. Maximální teplota, kterou lze 

termočlánky změřit, je určena teplotou tání použitých drátů. Přesnost termočlánku 

závisí na čistotě materiálu drátu a jeho izolaci. Mezi výhody termočlánku patří citlivost, 

tepelná a chemická odolnost a termoelektrická stálost. [4], [23], [24] 

Tab. 2: Charakteristika základních termočlánků [25] 

Kalibrace Kombinace kovů Teplotní rozsah Standardní přesnost 

J Fe + Cu-Ni 0 - 760 °C 2,2 °C nebo 0,75 % 

K Ni-Cr + Ni-Al 0 - 1 260°C 2,2 °C nebo 0,75 % 

E Ni-Cr + Cu-Ni 0 - 870°C 1,7 °C nebo 0,50 % 

T Cu + Cu-Ni 0 - 370 °C 1,0 °C nebo 0,75 % 

 Termočlánky je možné dle kombinace kovů zařadit do několika kategorií. Každá 

z těchto variant má jiný rozsah měřených teplot a napětí. V Tab. 2 jsou pro ilustraci 

uvedeny charakteristiky některých termočlánků. [4], [23], [24] 

2.3.2 Bezdotykové měření teploty 

 Při bezkontaktním měření teploty nedochází ke kontaktu mezi senzorem 

a měřeným objektem. Nedochází tak k ovlivnění měřeného objektu měřicím přístrojem. 

Mezi bezdotykové senzory je zahrnuto široké spektrum přístrojů, které fungují 
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na principu měření elektromagnetického záření. Všechna tělesa emitují záření a jeho 

změřením je možné určit teplotu daného tělesa. [24] 

 S pomocí čoček je záření zaostřeno na detekční prvek, který generuje elektrický 

signál. Signál je zpracován, zesílen a transformován na výstupní signál úměrný teplotě 

objektu. Měřená hodnota může být zobrazena na displeji nebo převedena na analogový 

výstupní signál, který lze připojit k řídicím systémům řízených procesů. Schéma tohoto 

principu je uvedeno na následujícím obrázku. [27], [28]  

 

Obr. 5: Princip bezdotykového měření teploty [27] 

 Bezdotykové měření je ovlivněno okolním prostředím, emisivitou tělesa 

a vzdáleností mezi měřeným tělesem a měřicím přístrojem, jak uvádí Obr. 5. Mezi hlavní 

skupiny přístrojů pro bezdotykové měření patří pyrometry a termokamery. [24] 

Pyrometry 

 Mohou být také nazývány jako bezdotykové teploměry. Pyrometry fungují 

na principu bodového měření záření tělesa a určení jeho průměrné teploty. Jedná se 

o rozšířenou metodu bodového bezkontaktního měření teploty od -40 do 3 000 °C, 

kdy přesnost závisí na typu a ceně pyrometru. Používají se pro kontrolu a regulaci teplot 

různých procesů. Pyrometry je možné rozdělit do dvou základních skupin, a to 

na optické a infračervené. [29], [30] 

 Optické pyrometry pracují s viditelným spektrem záření, kdy je porovnáván 

kalibrovaný zdroj světla s povrchem měřeného tělesa. Toto měření je možné provádět 

jen při vyšších teplotách, kdy pozorovaný objekt mění svoji barvu. [31] 
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 Infračervené pyrometry pracují s infračerveným spektrem záření o vlnové délce  

2 - 14 µm. Principem je detekce záření pomocí termočlánku a jeho převod na elektrický 

proud. [24], [31] 

 Pyrometry mají v porovnání s kontaktními teploměry rychlejší odezvu, dobrou 

stabilitu a mohou měřit bezkontaktně v různých vzdálenostech. Mezi nevýhody patří to, 

že jsou robustní, drahé a přesnost může být ovlivněna prostředím. [24], [31] 

Termokamery 

 Termokamera oproti pyrometru snímá celou plochu měřeného tělesa. Pracují 

na principu měření infračerveného záření, pomocí softwaru je následně vytvořen obraz, 

který popisuje teplotu celého povrchu. Jedná se o rozšířenou metodu plošného 

bezkontaktního měření teploty pro různé rozsahy teplot, od -20 do 2 450 °C, a přesností 

v závislosti na ceně. Termokamery se využívají pro kontrolu a regulaci procesů. [29], [30] 

 Termokamery jsou vhodné pro komplexní měření teploty rozsáhlých ploch 

v reálném čase. V případě nevýrazných rozdílů teplot nemusí být měření tak přesné. Lze 

měřit jen povrch těles a termokamery jsou oproti jiným, již uvedeným přístrojům, drahé. 

[24]  

2.3.3 Shrnutí metod měření teploty 

 Jak zde bylo popsáno, existují dva základní principy měření teploty, a to dotykový 

a bezdotykový. Při dotykovém měření je výhodou přímý kontakt čidla s měřeným 

povrchem. Přístroje jsou většinou méně nákladné a jednodušší než bezdotykové. Mohou 

se ale vyskytnout problémy s měřením při špatném kontaktu teplotního čidla 

a měřeného povrchu. Nelze měřit rotující nebo jinak se pohybující tělesa. Měření teploty 

je prováděno jen v určitém místě vzorku a nelze měřit náhlé změny teplot. [4], [23], [24] 

 U bezdotykového měření lze měřit celý povrch vzorku, i když se pohybuje. Lze také 

měřit rychlé změny teplot. Odpadá také problém nutnosti umístění čidla na vzorku. Mezi 

nevýhody patří chyba způsobená nejistotou stanovení emisivity měřeného objektu. Dále 

je měření ovlivněno prostředím, které je mezi vzorkem a přístrojem. [24], [31] 
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Tab. 3: Obecné rozsahy a nepřesnosti metod měření teploty dle ABB [23] 

Metoda měření Rozsah teploty Nepřesnost měření 

Bimetalový teploměr -50 - 630 °C 1 - 3 % rozsahu indikátoru 

Tyčový teploměr 0 - 1 000 °C 1 - 2 % rozsahu indikátoru 

Teploměr kapalinový nesmáčivý -38 - 630 °C Dle normy DIN 16 178 

Teploměr kapalinový smáčivý -200 - 210 °C Dle normy DIN 16 178 

Kapalinový pružinový teploměr -30 - 500 °C 1 - 2 % rozsahu indikátoru 

Plynový pružinový teploměr -200 - 700 °C 1 - 2 % rozsahu stupnice 

Termočlánek U, T -200 - 600 °C 0,75 % referenční hodnoty teploty 

Termočlánek L, J -200 - 900 °C 0,75 % referenční hodnoty teploty 

Termočlánek K, N 0 - 1 300 °C 0,75 % referenční hodnoty teploty 

Termočlánek R, S 0 - 1 600 °C 0,50 % referenční hodnoty teploty 

Termočlánek B 0 - 1 800 °C 0,50 % referenční hodnoty teploty 

Kovový odporový teploměr platinový -200 - 1 000 °C 0,3 - 4,6 °C v závislosti na teplotě 

Kovový odporový teploměr niklový -60 - 250 °C 0,4 - 2,1 °C v závislosti na teplotě 

Polovodičový odporový teploměr s 

horkým drátem 

-60 - 200 °C 0,5 - 2,5 °C 

Polovodičový odporový teploměr se 

studeným drátem 

do 200 °C 2- 10 °C 

Polovodičový odporový teploměr 

křemíkový 

-70 - 175 °C 0,1 - 1 °C 

Infračervený pyrometr -100 - 2 000 °C 0,5 - 1,5 % teploty, nebo 0,5 - 2 °C 

v rozsahu - 100 - 400 °C 

Termokamera -50 - 1 500°C 0,5 - 1,5 % teploty, nebo 0,5 - 2 °C 

v rozsahu - 100 - 400 °C 

 Z Tab. 3 je patrné, že všechny metody měření mají určitý rozsah teplot a přesnost 

měření, která se pohybuje v řádu procent nebo stupňů v závislosti na typu přístroje. 

2.4 Deformační chování materiálů  

 V rámci této části popíši podstatu deformačního chování materiálů z fyzikálně-

metalurgického hlediska, dále uvedu činitele, které toto deformační chování ovlivňují, 

a nakonec popíši deformační chování materiálů při tváření za studena. Těchto 

teoretických poznatků využiji pro popis experimentu, který bude následovat v rámci 

praktické části. 

2.4.1 Podstata deformačního chování materiálů 

 Cílem každého tváření materiálu je pomocí deformace vytvořit trvalou změnu tvaru 

a rozměru daného tělesa. Pro dosažení této skutečnosti je nutné překonat určité napětí 
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a dané těleso přetvořit plastickou deformací. Deformační chování materiálu se zabývá 

chováním materiálu při plastické deformaci od meze kluzu do meze pevnosti, problémy 

porušení soudržnosti materiálu, jako jsou trhliny a lomy, a tím, jak lze optimalizovat 

strukturu materiálu pro dosažení požadovaných vlastností výrobku. [32], [33] 

Definice základních pojmů 

 Mezi základní pojmy popisující deformační chování patří: 

  - Plastičnost = schopnost materiálu se plasticky deformovat v rozsahu počáteční 

   a mezní plastičnosti 

  - Počáteční plastičnost = vyjadřuje přechod od pružného do plastického stavu 

  - Mezní plastičnost = je dosažena v momentu vzniku prvních trhlin 

  - Tvařitelnost = schopnost tělesa se plasticky deformovat za určitých podmínek 

   tváření až do porušení soudržnosti 

  - Metalurgická tvařitelnost = vyjadřuje vliv metalurgických činitelů na  

   tvařitelnost za daných termomechanických podmínek 

  - Deformační odpor = vnitřní napětí vznikající v tělese jako reakce na působení 

   vnějších tvářecích sil [32] 

Mechanismy plastické deformace 

 Na běžné procesy tváření má vliv kluzový mechanismus deformace. V krystalických 

materiálech je tento mechanismus založen na pohybu čárových poruch, tzv. dislokací. Tu 

lze definovat jako hranici zóny kluzu, kdy se deformace šíří postupným pohybem 

jednotlivých vrstev krystalu, a je násobkem nejnižší meziatomární vzdálenosti. Dislokace 

se pohybují nejčastěji v rovinách a směrech kluzu, které jsou nejvíce obsazeny atomy 

a pro pohyb dislokace je vydáno nejméně energie. [32], [33] 

 Kluzový systém je tedy určen rovinou a směrem kluzu, který leží v dané rovině. 

Čím více je těchto kluzových systémů přítomno v krystalové mřížce, tím jednodušeji 

se budou dislokace pohybovat. To zapříčiní měkkost materiálu a teoreticky i vyšší 

tvařitelnost. [32], [33] 
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Zpevňování při tváření 

 Procesem tváření dochází k postupnému zpevňování materiálu. To je dáno tím, 

že roste hustota poruch krystalové mřížky a vzniklé dislokace si navzájem začnou 

překážet. Dochází tedy k postupné deformaci za zvyšujícího se napětí, kdy tato 

deformace probíhá ve třech oblastech:  

 I. oblast - dislokace se ve svém pohybu neprotínají a nenarážejí na překážky 

 II. oblast - hustota dislokací se postupně zvyšuje a zkracuje se jejich volná dráha 

 III. oblast - příčný kluz dislokací způsobuje v této oblasti částečné snížení napětí  

  a částečnou anihilaci dislokací [32], [33] 

Strukturotvorné procesy při tváření 

 V průběhu tváření dochází k protažení zrn ve směru hlavní deformace. Dochází 

ke změně tvaru zrna, ale ne jeho objemu. Pro zjemnění zrna jsou využity strukturotvorné 

procesy. Nejčastějším strukturotvorným procesem je rekrystalizace, kdy na energeticky 

nejvhodnějších místech vznikají zárodky nových zrn, která rostou na úkor sousedících 

zrn. Tímto procesem je dosaženo menších a symetrických zrn oproti větším a protáhlým 

zrnům vzniklých při tvářecím procesu. Tváření za studena probíhá pod teplotou 

rekrystalizace a tváření za tepla nad teplotou rekrystalizace daného materiálu. [32], [33] 

2.4.2 Činitele ovlivňující deformační chování materiálů 

Tab. 4: Rozdělení činitelů ovlivňujících deformační chování [32] 

 

Fyzikálně-metalurgický charakter oceli 

Chemické složení 

Strukturní stav 

Tepelně aktivované děje 

 

Termomechanické činitele 

Teplota tváření 

Deformační rychlost 

Velikosti deformace a historie tváření 

 

Napěťový stav 

Tření 

Přídavná napětí 

Stav napjatosti 

Technologické podmínky zpracování Tvar a drsnost pracovních nástrojů 

 V Tab. 4 jsou uvedeni činitelé ovlivňující deformační chování, a skupiny do kterých 

se řadí. 
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Chemické složení 

 Chemické složení je pro ocel dáno postupem výroby, složením vsázky, způsobem 

vedení tavby a sekundární metalurgií. Pro jednotlivé materiály je složení definováno 

základními prvky, nečistotami, plyny a stopovými prvky. Dále také mohou oceli 

obsahovat legující a speciální prvky. [32], [33], [34] 

Strukturní stav 

 Mezi faktory, které ovlivňují strukturu oceli, patří chemické složení, způsob výroby 

a odlévání oceli, režim tváření a ochlazování. Tento stav struktury je určen počtem 

strukturních složek a charakterem zrn. Je nutné uvažovat rozdíly mezi strukturou litou 

a protvářenou. Kdy je pro proces tváření vhodnější struktura již protvářená, 

která vykazuje jemnější zrno a nižší nehomogenitu vlastností. V případě lité struktury 

je nutné také uvažovat vliv licích vad, jako jsou dutiny, póry a trhliny. [32], [33], [34] 

Tepelně aktivované děje 

 Tyto děje závisí na difuzních vlastnostech materiálu, chemickém složení, teplotě 

a strukturním stavu. Zvýšená teplota urychluje difuzi a tím pádem i tepelně aktivované 

děje. Mezi tyto děje patří zpevňovací a uzdravovací procesy, růst zrn při ohřevu, průběh 

fázových transformací a precipitace. [32], [33], [34] 

Teplota tváření 

 Obecně lze říci, že s rostoucí teplotou klesá deformační odpor a zlepšuje se 

tvařitelnost materiálu. Se zvyšující se teplotou roste pohyblivost atomů a dislokací, 

zrychluje se difuze a tím pádem i uzdravování. Materiál nelze ohřívat na libovolně 

vysokou teplotu, protože po překročení vhodných teplot pro tváření může dojít 

k přehřátí až spálení oceli. [32], [34] 

Deformační rychlost 

 Je nutné rozlišovat pojmy deformační rychlost a rychlost pracovního stroje, 

protože se nejedná o synonyma. Deformační rychlost je možné definovat jako derivaci 

deformace podle času, kdy se střední hodnota deformační rychlosti vypočte jako podíl 
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skutečné deformace a času, za který bylo této deformace dosaženo. Při použití vysokých 

rychlostí tváření je nutné uvažovat vliv deformačního tepla na materiál. [32], [34] 

Deformační historie 

 Je nutné uvažovat, jakým způsobem lze dosáhnout určitou deformaci, kdy je 

dosaženo rozdílné lomové odolnosti v závislosti na tom, jestli byl materiál tvářen jednou 

deformací, nebo několika deformacemi při dosažení stejné výsledné deformace. Tato 

časová osa a velikost dílčích tvářecích operací se zahrnutím teplotních parametrů tváření 

vytváří deformační historii. Řízením této deformační historie je možné ovlivnit 

tvařitelnost a konečné vlastnosti zpracovávaného materiálu. [32], [34] 

Tření 

 Tření lze rozdělit na vnitřní a vnější, kdy vnitřní probíhá uvnitř materiálu a vnější při 

kontaktu materiálu a nástroje. V průběhu procesu tváření dochází ke kontaktu 

tvářeného kovu s pracovní plochou nástroje, což je spojeno se vznikem třecích sil, které 

zbrzďují pohyb materiálu, a tím ovlivňují průběh deformace. Toto tření nepříznivě 

ovlivňuje stav napjatosti a vyvolává nerovnoměrné deformace, což má za následek 

rozdílný stupeň zpevnění, rozdílnou velikost zrna a rozdílné mechanické vlastnosti 

v rámci tvářeného tělesa. Vnější tření také snižuje životnost nástrojů a opotřebení 

z důvodu místních zvýšení teplot a napětí na namáhaných plochách nástroje. [32], [34] 

Přídavná napětí 

 V průběhu tváření dochází vlivem nerovnoměrné deformace ke změnám rozměru 

v rámci tvářeného materiálu. Působení těchto změn způsobuje vznik přídavných napětí 

v materiálu. Tato přídavná napětí mohou setrvat v materiálu i po dotváření ve formě 

zbytkových pnutí, která mohou vést k porušení celistvosti. Přídavná napětí dále zvyšují 

deformační odpor, zhoršují tvařitelnost a vyvolávají nežádoucí tahová napětí. [32], [34] 

Stav napjatosti 

 Jak již bylo zmíněno, po tváření mohou v materiálu vznikat tahová a tlaková napětí. 

Právě tahová napětí ale zvyšují možnost vzniku křehkého interkrystalického lomu. 

Naopak tlaková napětí přispívají k lepší soudržnosti materiálu během deformace. 
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Lze tedy říci, že vlastnosti tvářeného materiálu mohou být zlepšeny pomocí vhodně 

zvoleného postupu tváření, který vyvolá co nejpříznivější tlakovou napjatost. [32], [34] 

2.4.3 Deformační chování materiálů při tváření za studena 

 Hlavním rozlišovacím faktorem toho, jestli je materiál tvářen za tepla nebo 

za studena, je teplota rekrystalizace. Tváření za studena probíhá pod touto teplotou, 

která je 0,4násobek teploty tání daného materiálu. Při tváření za studena dochází 

k intenzivnímu zpevňování a vzniku velmi vysokých deformačních odporů. [32], [34] 

 Tvařitelnost za studena je ovlivněna chemickým složením, čistotou materiálu, 

výrobním procesem, výchozí strukturou a podmínkami tváření. Dobré tvařitelnosti bude 

dosaženo v případě materiálu s nízkou pevností a vysokou plasticitou. [32], [34] 

Mechanismy plastické deformace při tváření za studena 

 V materiálu probíhají dva základní mechanismy plastické deformace, kterými jsou 

kluz a dvojčatění. Při tváření za studena ale převažuje kluzový mechanismus, kdy se 

postupným pohybem dislokací atomy kovu pomocí smykového kluzového napětí 

přemisťují ve směru kluzu po kluzné rovině až na povrch krystalu zrna. Dvojčatění 

je ojedinělý typ kluzového mechanismu, který probíhá většinou při nízkých teplotách 

a vysokých deformačních rychlostech. [32], [34] 

Strukturní změny vyvolané tvářením za studena 

 Postupem deformace materiálu při tváření za studena vznikají řádkovité útvary 

ve směru hlavní deformace. To má za následek anizotropii strukturních i mechanických 

vlastností. Na anizotropii má vliv textura, která je definována jako pravidelné 

geometrické a krystalografické uspořádání struktury polykrystalického kovu. Pokud tato 

struktura vznikla tvářením, tak se nazývá deformační, tu lze rozdělit na strukturní 

a krystalografickou. Tato deformační struktura je způsobena nehomogenitou 

chemického složení a vměstky, kdy během tváření dochází k orientaci a redistribuci 

vměstků. Krystalografická textura vzniká uspořádáním zrn, která byla původně 

orientována náhodně, do přednostní orientace. [32], [34] 
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Změny mechanických vlastností materiálu při tváření za studena 

 S růstem celkové deformace se zvyšuje pevnost a snižuje plasticita materiálu, 

který je tvářen za studena. Tyto závislosti změn mechanických vlastností se graficky 

znázorňují pomocí zpevňovacích křivek. Pomocí porovnání rozdílů mechanických 

vlastností v různých směrech výchozího i zpevněného materiálu lze určit směrovou 

anizotropii. [32], [34] 

Hodnocení tvařitelnosti za studena 

 Tvařitelnost materiálu za studena je nejčastěji zjišťována zkouškou tahem 

za pokojové teploty, kdy se měří hodnota meze kluzu, meze pevnosti, tažnosti 

a kontrakce. Pomocí nich lze následně určit tvařitelnost daného materiálu za studena. 

[32] 

 Technologickou tvařitelnost lze určit také zkouškou hloubení tenkých plechů 

dle Erichsena. Hlubokotažnost materiálu za studena je možno určit pomocí hodnoty 

normálové anizotropie. Pomocí exponentu deformačního zpevnění lze popsat chování 

materiálu od překonání meze kluzu do vzniku krčku, kdy vyšší hodnota tohoto 

exponentu je ukazatelem toho, že materiál bude lépe tvařitelný. [32], [34] 

2.5 Zkouška tahem  

 Zkouška tahem je nejčastěji používanou statickou zkouškou pro hodnocení pevnosti 

a plasticity materiálu. V této kapitole budou uvedeny základní souvislosti, diagramy 

a vlastnosti, které tuto zkoušku charakterizují. [35], [36] 

2.5.1 Princip zkoušky 

 Zkouška tahem spočívá v deformaci zkušebního tělesa tahovým zatížením 

předepsanou rychlostí. Pro přesné měření deformací se používají extenzometry. 

Moderní zkušební stroje jsou řízeny pomocí počítačů. Deformace se měří kontaktně 

nebo bezkontaktně pomocí laseru či kamerového systému. [35], [36] 

 V průběhu zkoušky se zaznamenává pracovní diagram F = f(ΔL), kde F je zatěžující 

síla a ΔL je absolutní prodloužení zkoušení tyče. [35], [36] 
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2.5.2 Zkušební tělesa 

 Zkušební tělesa jsou dána tvarem a rozměry výrobku, ze kterého jsou odebírána. 

Mohou být obrobená i neobrobená. Jejich průřez může být kruhový, čtvercový, 

obdélníkový nebo šestihranný. [35], [36] 

  

Obr. 6: Zkušební tyče pro zkoušku tahem - a) kruhová, b) obdélníková [37] 

 Před započetím zkoušení mají tělesa počáteční příčný průřez S0 a počáteční 

měřenou délku L0. Po přetržení se měří nejmenší příčný průřez Su a konečná měřená 

délka Lu. 

2.5.3 Mechanické vlastnosti 

 Pro vyhodnocení zkoušky tahem je využito zjištěných údajů ze snímačů stroje, 

pracovního diagramu a rozměrů i tvaru zkušební tyče před a po zkoušce. [35], [36] 

 Mechanické vlastnosti stanovované zkouškou tahem: 

  - mez kluzu - Re - napětí, při kterém dochází k prvním výraznějším plastickým  

   deformacím 

 
𝑅𝑒 =

𝐹𝑒

𝑆0
 [𝑀𝑃𝑎] (2.1) 

  - smluvní mez kluzu - Rp0,2 - napětí, při kterém je dosaženo předepsané smluvní 

   hodnoty prodloužení 

 
𝑅𝑝0,2 =

𝐹𝑝0,2

𝑆0
 [𝑀𝑃𝑎] (2.2) 
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  - mez pevnosti v tahu - Rm - napětí odpovídající největšímu zatížení před  

   přetržením zkušební tyče 

 
𝑅𝑚 =

𝐹𝑚

𝑆0
 [𝑀𝑃𝑎] (2.3) 

  - tažnost - A - trvalé prodloužení měřené délky po přetržení vyjádřené  

   v procentech počáteční měřené délky 

 
𝐴 =

(𝐿𝑢 − 𝐿0)

𝐿0
. 100 [%] (2.4) 

  - kontrakce Z - největší změna plochy příčného průřezu měřená po přetržení,  

   vyjádřená v procentech počáteční plochy příčného průřezu 

 
𝑍 =

(𝑆𝑢 − 𝑆0)

𝑆0
. 100 [%] (2.5) 

 Kde: Fe, Fp0,2 [N] … síly na mezi kluzu 

   Fm [N] … maximální síla před přetržením zkušební tyče 

   S0 [mm2] … počáteční plocha příčného průřezu zkušební tyče 

   Su [mm2] … nejmenší plocha příčného průřezu po přetržení zkušební tyče 

   L0 [mm] … počáteční měřená délka zkušební tyče 

   Lu [mm] … konečná měřená délka zkušební tyče po přetržení [35], [36] 

2.5.4 Smluvní a skutečný tahový diagram 

 Pro porovnání materiálů z hlediska pevnosti a plasticity se pracovní diagram 

F = f(ΔL) přepočítává na smluvní tahový diagram R = f(ε), kde se smluvní napětí R 

a relativní prodloužení ε určí dle následujících vztahů. [35], [36] 

 
𝑅 =

𝐹

𝑆0
 [𝑀𝑃𝑎] (2.6) 

 
ε =

𝛥𝐿

𝐿0
 [−] (2.7) 

 V případě smluvního tahového diagramu se nebere v úvahu, že dochází během 

zatěžování ke změně délky vzorku L a okamžitého průřezu S. Tyto okamžité změny 

uvažuje skutečný tahový diagram σ = f(φ), kde se skutečné napětí σ a okamžité 

prodloužení φ určí z následujících vztahů. [35], [36] 

 
𝜎 =

𝐹

𝑆
 [𝑀𝑃𝑎] (2.8) 
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𝜑 = ∫

𝑑𝐿

𝐿

𝐿

𝐿0

 [−] (2.9) 

 Z těchto vztahů je patrné, že se průběhy smluvního a skutečného diagramu budou 

lišit. 

 

Graf 1: Smluvní (plně) a skutečný (čárkovaně) diagram zkoušky tahem [38] 

 Graf 1 popisuje smluvní a skutečný deformační diagram pro měkkou ocel s výraznou 

mezí kluzu a ukazuje, jak se liší. V oblasti I jsou diagramy totožné, poté se v oblasti II 

materiál začíná rovnoměrně plasticky deformovat a dochází ke zmenšení průřezu 

zkušebního tělesa. Oblast III začíná překročení meze pevnosti Rm, vzniká výrazné zúžení 

„krček“, smluvní napětí klesá, skutečné napětí roste a zkouška končí lomem. 

2.5.5 Normy zkoušky tahem oceli 

 Pro zkoušku tahem kovových materiálů je popsána v normách ČSN EN ISO 6892-1 - 

Zkušební metoda za pokojové teploty, ČSN EN ISO 6892-2 - Zkušební metoda za zvýšené 

teploty a ČSN EN ISO 6892-3 - Zkušební metoda za nízké teploty. V této části budou 

uvedeny základní náležitosti těchto tří norem, o které se bude následně opírat 

experimentální měření zkouškou tahem v určitém teplotním rozmezí. 
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ČSN EN ISO 6892-1 - Zkouška tahem, zkušební metoda za pokojové teploty 

 Jedná se o dokument, který specifikuje metodu zkoušení kovových materiálů tahem 

a definuje mechanické vlastnosti, které mohou být stanoveny za pokojové teploty. [39] 

 Zkouška spočívá v deformaci zkušebního tělesa tahovým zatížením, obvykle do 

lomu, za účelem stanovení jedné nebo více mechanických vlastností. Zkouška se musí 

provádět při pokojové teplotě mezi 10 °C a 35 °C, pokud není stanoveno jinak. [39] 

 Pokud se zkoušení a kalibrace provádějí mimo rámec doporučených teplotních mezí 

10 °C a 35 °C, musí se teplota zaznamenat a uvést ve zkušebním protokolu. Jestliže 

během zkoušení nebo kalibrace dochází k výrazným teplotním gradientům, může 

vzrůstat nejistota měření. Ta se kvůli tomu může nacházet mimo pásmo přípustných 

odchylek. [39] 

 Zkoušky v řízených podmínkách se musí provádět při teplotě 23 °C ±5 °C. [39] 

ČSN EN ISO 6892-2 - Zkouška tahem, zkušební metoda za zvýšené teploty 

 Jedná se o dokument, který specifikuje metodu zkoušení tahem kovových materiálů 

za vyšších teplot, než je teplota pokojová. [40] 

 Zkouška spočívá v deformaci zkušebního tělesa tahovou zatěžovací silou za účelem 

stanovení jedné nebo více mechanických vlastností. [40] 

 Zkouška se provádí za teploty převyšující 35 °C, to znamená za teploty převyšující 

teplotu pokojovou podle specifikace v ISO 6892-1. [40] 

 Požadavky týkající se zkušebních těles uvádí ISO 6892-1. [40] 

Tab. 5: Dovolené odchylky mezi Ti a T a maximální přípustné teplotní změny podél zkušebního 

tělesa [40] 

Specifikovaná teplota, 

T [°C] 

Dovolená odchylka mezi 

Ti a T [°C] 

Maximální přípustná 

teplotní změna podél 

zkušebního tělesa [°C] 

T ≤ 600 ±3 3 

600 ≤ T ≤ 800 ±4 4 

800 ≤ T ≤ 1 000 ±5 5 

1 000 ≤ T ≤ 1 100 ±6 6 

 Zařízení pro ohřev zkušebního tělesa musí umožnit jeho ohřev na předepsanou 

teplotu T. Indikované teploty Ti jsou měřené na povrchu zkoušené délky zkušebního 

tělesa. Povolené odchylky mezi předepsanou teplotou T a indikovanou teplotou Ti 
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a maximální přípustné teplotní změny podél zkušebního tělesa jsou uvedeny v Tab. 5. 

V experimentální části přihlédnu k doporučením Tab. 5, kdy T ≤ 600 °C. 

 Pokud měřená délka nedosahuje 50 mm, musí se teplota měřit přímo na každém 

konci zkoušené délky jedním teplotním čidlem. Jestliže se měřená délka rovná nebo 

převyšuje 50 mm, musí se třetím teplotním čidlem měřit teplota poblíž středu zkoušené 

délky. [40] 

 Tento počet lze snížit, jestliže je ze zkušenosti známo, že celkové uspořádání pece 

a zkušebního tělesa je takové, že nepřesáhne dovolenou odchylku. Musí být použito 

alespoň jedno čidlo pro přímé měření teploty. Rozlišovací schopnost systému měření 

teploty musí být 1 °C nebo lepší a přesnost ±0,004T °C nebo ±2 °C, podle toho, 

která z hodnot je větší. [40] 

 Zkušební těleso se musí ohřát na předepsanou teplotu T, na které se musí udržovat 

alespoň 10 minut před začátkem zatěžování. Časy mohou být delší pro dosažení prohřátí 

v celém průřezu. [40] 

 Zkušební rychlosti mají být oproti zkoušce za pokojové teploty nižší, protože se 

se zvyšující teplotou roste jejich vliv na mechanické vlastnosti. Při porovnávání 

s vlastnostmi získanými za pokojové teploty při stejné deformační rychlosti se vyšší 

deformační rychlosti povolují. [40] 

 V Tab. 6 jsou uvedeny parametry a jejich vliv na výsledky zkoušky tahem. Je patrno, 

že teplota a deformační rychlost má vliv na všechny výsledky uvedených materiálových 

parametrů. [40] 

Tab. 6: Vliv parametrů na zkoušku tahem [40] 

Parametr Zkušební výsledky 

ReH ReL Rm Rp A Z 

Zatěžující síla X X X X - - 

Prodloužení měřené průtahoměrem - - - X X - 

Měřená délka - - - X X - 

So X X X X - X 

Su - - - - - X 

Teplota X X X X X X 

Deformační rychlost X X X X X X 

X: relevantní; -: irelevantní 
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 Kde: S0 [mm2] … počáteční plocha příčného průřezu zkušební tyče 

   Su [mm2] … nejmenší plocha příčného průřezu po přetržení zkušební tyče 

   ReH [MPa] … horní mez kluzu 

   ReL [MPa] … dolní mez kluzu 

   Rm [MPa] … mez pevnosti v tahu 

   Rp [MPa] … smluvní mez kluzu 

   A [%] … tažnost 

   Z [%] … kontrakce [40] 

ČSN EN ISO 6892-3 - Zkouška tahem, zkušební metoda za snížené teploty 

 Jedná se o dokument, který specifikuje metodu zkoušení tahem kovových materiálů 

za teplot mezi +10 °C a -196 °C. [41] 

 Zkouška spočívá v deformování zkušebního tělesa tahovou zatěžovací silou 

za účelem stanovení jedné nebo více mechanických vlastností. [41] 

 Používají se stejné termíny a definice jako u předchozích uvedených metod zkoušek 

tahem a nestanovují se vlastnosti jako při metodě za zvýšené teploty. [41] 

 Z hlediska charakteru této práce zde nebudou uvedeny další náležitosti normy 

zkoušky tahem za snížené teploty, protože s ní nebude pracováno v rámci 

experimentální části. Je zde uvedena čistě pro úplnost všech norem zabývajících se 

zkouškou tahem pro kovové materiály. [41] 
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3. Návrh zařízení 

 V této části práce nejdříve popíšu návrh experimentu. Na základě řešerše možných 

způsobu ohřevu a měření teploty provedu výběr vhodné metody a zvolím nejvhodnější 

variantu, která bude realizována. S pomocí tohoto zařízení provedu ověření navrženého 

řešení zkouškou tahem na vybraných zkušebních tělesech za zvýšených teplot. 

3.1 Návrh experimentu 

  Cílem experimentu je provedení návrhu zařízení pro zkoušku tahem za zvýšených 

teplot, které simulují teploty dosahované při tváření plechů v lisovacím nástroji 

a ověření chování materiálu při této změně teplot. 

 Zkoušky tahem provedu v uvažovaném rozmezí teplot 80 - 160 °C. Předpokládá se, 

že teplota vzorku bude během zkoušky tahem regulována tak, aby její změna byla 

v průběhu zkoušky minimální. Vzorek bude muset být ohříván jako celek, a to co 

nejrovnoměrněji. 

 Zkoušky provedu na přístroji LabTest 5.100SP1 a jako vzorek použiji plech 

z materiálu DX57. Stroj, jeho specifikace a vzorek jsou zobrazeny na 

Obr. 7, Obr. 8 a Tab. 7. 

 

Obr. 7: Přístroj LabTest 5.100SP1 (vlevo) a zkušební vzorek (vpravo) 
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Tab. 7: Technická data pro LabTest 5.100SP1 

Technická data 5.100SP1 

Jmenovité zatížení [kN] 100 

Max. zkušební rychlost 

[mm/min] 

600 

Přesnost řízení rychlosti [%] ±0,5 

Rozlišení příčníku [μm] 1 

Tuhost rámu [mm/N] 1,6x 10-6 

Rozpětí sil [kN] 500 - 600 

Přesnost měření síly [%] ±0,3 z hodnoty v rozsahu 

Přesnost dráhy [μm] 1 - ČSN EN ř513 

Přesnost měření napětí [%] ±0,5 průtahoměru 

 

Obr. 8: Schéma zkušebního vzorku [42] 

3.2 Porovnání metod ohřevu  

 V této části využiji poznatků o metodách ohřevu, které byly popsány v rešeršní části 

této práce. Nejdříve je nutné posoudit, jestli je daná metoda vhodná pro navržený 

experiment. Dále určím hodnotící kritéria, která jsou pro experiment klíčová. Následně 

jednotlivé metody ohodnotím pomocí vicekriteriálního rozhodování a vyberu 

tu nejvhodnější pro vlastní návrh zařízení pro ohřev vzorku pro zkoušku tahem. 

3.2.1 Vhodnost pro experiment 

 S ohledem na řešenou problematiku nejdříve vyřadím z rozhodování metody 

ohřevu, které jsou zjevně zcela nevhodné. Jak již bylo popsáno, tak dochází k ohřevu 
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kovového materiálu ve stroji pro zkoušku tahem. Vzorek musí být kontinuálně ohříván 

a udržován na teplotě, která byla zvolena pro experiment. Rozmezí teplot, kterých je 

nutné dosáhnout, je 80 - 160 ºC. 

Tab. 8: Vhodné metody ohřevu 

Metoda ohřevu Přenos tepla Důvod navrhnutí 

Přímý elektrický 

odpor 

Vedením Rovnoměrnost, rychlost, přesnost 

a regulovatelnost ohřevu, použitelné 

pro kovy 

Nepřímý 

elektrický odpor 

Vedením, prouděním, 

sáláním 

Rovnoměrnost, rychlost, přesnost 

a regulovatelnost ohřevu, použitelné 

pro kovy 

Elektrická 

indukce 

Vedením Rovnoměrnost, rychlost, přesnost 

a regulovatelnost ohřevu, použitelné 

pro kovy 

Infračervené 

záření 

Sáláním Levné, rovnoměrnost, přesnost 

a regulovatelnost ohřevu, použitelné 

pro kovy 

Ohřev 

prouděním 

Prouděním, vedením Levné, použitelné pro kovy 

Tab. 9: Nevhodné metody ohřevu 

Metoda ohřevu Přenos tepla Důvod vyřazení 

Plamen Vedením, prouděním, 

sáláním 

Nepřesné, možnost kontaminace vzorku  

Laser Sáláním, vedením Drahé, jen lokální ohřev 

Elektronový 

svazek 

Sáláním, vedením Drahé, nutné vakuum, nelze zkombinovat 

elektronové dělo a trhací stroj 

Dielektrický 

ohřev 

Vedením Není použitelné pro kovy 

 V Tab. 8 a Tab. 9 jsou uvedeny uvažované metody ohřevu a druhy přenosu tepla, 

ke kterému u nich dochází. Popisuji v nich také důvody, proč je metoda ohřevu vhodná 

či nevhodná pro tento experiment. 
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3.2.2 Hodnotící kritéria metod ohřevu 

 V této části uvedu hodnotící kritéria, které se využijí pro následné vzájemné 

porovnání metod ohřevu. Kritéria jsou zvolena s ohledem na experiment, který bude 

prováděn. 

Cena zařízení 

 Z ekonomického hlediska je vhodné zvolit takovou metodu ohřevu, kdy je dosaženo 

nejlepšího poměru ceny k výkonu. Některá ohřevná zařízení se vyznačují svojí složitostí 

a například i nutností použití vakua. Dále se musí brát v úvahu cena přidružené 

konstrukce, která zajišťuje ohřev vzorku. 

Efektivita ohřevu 

 Jednotlivé metody se liší hodnotou účinnosti, která je ovlivněna ať již procesem 

ohřevu, nebo úniky tepla z důvodu netěsnosti. Teplotní gradient není v tomto případě 

oproti teplotě prostředí velký, ale nemůže být zanedbán. 

Složitost konstrukce 

 Každá metoda ohřevu se pojí s určitou konstrukcí, a to jak zdroje a jeho umístění 

vůči stroji, tak i konstrukcí upínacího přípravku a potřebných těsnících a ochranných 

prvků. 

Regulace teploty 

 Všechny metody se vyznačují určitým stupněm regulace dodávaného tepla 

a rychlostí odezvy. To je také spojeno s možnostmi měření teploty vzorku, které zpětně 

ovlivňuje velikost dodávaného tepla. V úvahu se bere, jak rychlá je odezva řídicího 

systému a jeho složitost. 

Rovnoměrnost ohřevu 

 Při různých metodách ohřevu může docházet k nerovnoměrnému ohřevu vzorku. 

Čím nižšího kolísání teploty je v průběhu měření dosaženo, tím více budou naměřené 

hodnoty vypovídající. 
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Bezpečnost 

 Toto kritérium bere v úvahu, jak moc je metoda ohřevu nebezpečná pro obsluhu. 

Dále bere v potaz, jestli je nutná dodatečná ochrana obsluhy a stroje, například proti 

elektrickému proudu, při práci s otevřeným plamenem atd. 

3.2.3 Výsledné porovnání metod ohřevu  

Tab. 10: Vícekriteriální rozhodování pro volbu metody ohřevu 

Metoda ohřevu/ 

kritérium 

Přímý el. 

odpor 

Nepřímý 

el. odpor 

Infračervené 

záření 

Elektrická 

indukce 

Ohřev 

prouděním 

Cena zařízení 2 3 3 1 3 

Efektivita ohřevu 3 2 2 3 1 

Složitost konstrukce 2 3 3 1 2 

Regulace teploty 3 2 2 2 1 

Rovnoměrnost ohřevu 3 2 2 3 1 

Bezpečnost 2 3 2 2 3 

Suma 15 15 14 12 11 

Pořadí 1. 1. 3. 4. 5. 

 Z výsledného porovnání je patrné, že každá z metod ohřevu má pro tuto aplikaci své 

výhody a nevýhody. Dle přidělených bodů bylo určeno pořadí vhodnosti těchto metod 

pro ohřev vzorků pro zkoušku tahem. Jako nejlepší možnost se jeví přímý, nebo nepřímý 

ohřev elektrickým odporem. Pro konečnou volbu je nutné dát výsledky tohoto 

vícekriteriálního rozhodování do souvislostí s dalšími částmi návrhu zařízení. 

3.3 Porovnání metod měření teploty 

 V této části nejdříve využiji poznatků z rešeršní části a určím přístroje, které jsou 

vhodné pro měření teploty vzorku pro zkoušku tahem. Dále určím charakteristiky, 

které jsou důležité pro výběr metody měření teploty. Následně k vybraným přístrojům 

uvedu orientační hodnoty jejich charakteristik, které jsou dány výrobci. 

3.3.1 Vhodnost pro experiment 

 Ne každá z metod měření teploty, které jsou uvedeny v rešeršní části této práce, 

je vhodná pro uvažovaný experiment. Je nutné uvažovat, jakým způsobem lze v případě 

dotykového měření umístit čidlo na vzorek a jaká je přesnost použitého přístroje. 
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 Vhodným přístrojem pro experiment je snímač, který umožňuje s dobrou přesností 

měřit teploty v rozsahu 80 až 160 °C a je možné ho použít v kombinaci se strojem 

pro zkoušku tahem. V případě dotykového měření je nutné uvažovat jeho upnutí 

na vzorek. Při bezdotykovém měření je nutné uvažovat vliv vnějších činitelů na přesnost 

přístroje. 

Tab. 11: Vhodné metody měření teploty 

Metoda měření teploty Druh snímače Důvod 

Kovový odporový 

teploměr 

Dotykový Přesné a stabilní během časově náročných 

měření 

Termočlánek Dotykový Přesné, odolné, různé typy, vhodné 

pro dotykové měření vzorku 

Infračervený pyrometr Bezdotykový Rychlá odezva, dobrá stabilita, přesné, 

pro bodové měření teploty, bezkontaktní 

Termokamera Bezdotykový Rychlá odezva, relativně přesné, 

pro plošné měření teploty, bezkontaktní 

Tab. 12: Nevhodné metody měření teploty 

Metoda měření 

teploty 

Druh snímače Důvod 

Bimetalový teploměr Dotykový Robustní, málo přesné a obtížně umístitelné 

na vzorek 

Tyčový teploměr Dotykový Robustní, málo přesné a obtížně umístitelné 

na vzorek 

Kapalinový teploměr Dotykový Obtížně umístitelné na vzorku 

Pružinový teploměr Dotykový Obtížně umístitelné na vzorku 

Polovodičový odporový 

teploměr 

Dotykový Nepřesné 

Optický pyrometr Bezdotykový Nevhodné pro nízké teploty 

 V  Tab. 11 a Tab. 12 uvádím uvažované metody měření teploty a jestli se jedná 

o dotykové nebo bezdotykové měření. Popisuji v nich také důvody, proč je daná metoda 

měření teploty vhodná nebo nevhodná pro tento experiment. 
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3.3.2 Charakteristiky metod měření teploty 

 Při výběru vhodného přístroje pro měření teploty je důležité znát charakteristiky 

udávané výrobcem. Jejich znalost umožní vybrat ten nejvhodnější přístroj pro konkrétní 

aplikaci. 

Rozsah teplot 

 Každý přístroj, kterým lze měřit teplotu, je možné používat pro určitý rozsah, který 

je specifikovaný výrobcem. Tento rozsah je dán fyzikálními a konstrukčními limitacemi 

přístroje a jeho komponent. 

Přesnost přístroje 

 Čím vyšší přesnosti je dosaženo při měření teploty, tím budou výsledky měření 

teplot průkaznější. Přístroje pro měření teploty mohou být různě přesné v závislosti 

na tom, v jaké části svého teplotního rozsahu se měřená teplota nachází. 

Cena přístroje 

 Jednotlivé přístroje se liší cenou, která je jedním z klíčových faktorů při výběru, 

a ta se může pohybovat se od tisíce po statisíce. 

3.3.3 Výsledné porovnání metod měření teploty 

 Pro toto porovnání nepoužiji vícekriteriální rozhodování. Souhrnně zde ale uvedu 

klíčové charakteristiky jednotlivých metod měření teploty, které jsou použitelné 

pro tento experiment. Mezi tyto charakteristiky patří rozsah použitelných teplot, 

přesnost a cena přístroje. V následující tabulce jsou uvedeny orientační hodnoty těchto 

charakteristik pro jednotlivé přístroje. 

Tab. 13: Charakteristiky přístrojů pro měření teploty [26], [30], [43], [44]  

Metoda měření teploty Rozsah teploty Nepřesnost měření Cenový rozsah [Kč] 

Kovový odporový teploměr -200 - 850 °C 0,15 - 3,3 °C 1 000 - 15 000 

Termočlánek - 40 - 1 600 °C 1,0 - 2,5 °C 1 000 - 15 000 

Infračervený pyrometr - 50 - 975 °C 1,0 - 1,5 °C 5 000 - 50 000 

Termokamera -20 - 900 °C 0,5 - 2,0 °C 15 000 - 200 000 
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 Z Tab. 13 je patrné, že přístroje pro bezdotykové metody měření teploty budou 

řádově dražší než dotykové. Jednotlivé charakteristiky jsou orientační a samozřejmě 

budou záviset na konkrétním typu přístroje.  

3.4 Návrhy zařízení dle druhu ohřevu 

 V předchozích kapitolách praktické části byly, díky vícekriteriálnímu rozhodování, 

analýze jednotlivých metod ohřevu a měření teploty, vyvozeny ty nejvhodnější. 

S ohledem na všechny zjištěné fakty a poznatky zde navrhnu několik uvažovaných 

konfigurací metody ohřevu a k tomu přidruženě metodu, kterou bude měřena teplota 

vzorku. Z těchto návrhů zvolím ten nejvhodnější. Vybraný návrh následně realizuji 

a provedu zkoušky tahem za zvýšené teploty. 

 Jak již bylo výše popsáno, tak pro jednotlivé konfigurace je klíčové udržovat vzorek 

na určité teplotě s co nejnižšími výchylkami. Nejvhodnější je použít přístroj pro měření 

teploty, který lze napojit na PLC řízení nebo počítač. To následně dle měřených hodnot 

v reálném čase reguluje teplotu vzorku po celou dobu zkoušky tahem. 

 Zde vzestupně uvedu předběžné návrhy zařízení pro tyto metody ohřevu, kterými je 

možné realizovat ohřev, měření a regulaci teploty. 

3.4.1 Ohřev prouděním 

 Jak je patrné z charakteru trhacího stroje, tak by v případě ohřevu prouděním musel 

být do jeho blízkosti umístněn ohřevný „fén“, který by dodával teplo ke vzorku 

nasměrováním proudu horkého vzduchu. Pro měření teploty by bylo nejvhodnější použít 

termočlánek. 

 Ohřev prouděním není rovnoměrný a dobře regulovatelný. Pro lepší izolaci 

od prostředí musí být zhotovena konstrukce okolo vzorku, která zamezí tepelným 

ztrátám, například ve formě plexiskla. To ale zkomplikuje měření teploty, zvýší celkovou 

cenu a stále zde není zaručen rovnoměrný ohřev, kterého je dosahováno u jiných 

metod. 
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3.4.2 Ohřev elektrickou indukcí 

 V případě ohřevu elektrickou indukcí by zařízení pro ohřev bylo ve formě cívky, 

která se umístí okolo vzorku. Tato cívka musí disponovat držákem a musí do ní být 

přiveden elektrický proud. Cívka jako taková by musela být vyrobena na míru danému 

stroji a vzorku. Regulační systém je buď dodávaný s cívkou, nebo ho lze navrhnout 

od základu ve formě PLC, které by bylo propojeno s danou cívkou. 

 To, že okolo celého vzorku bude umístěna cívka, omezuje možnosti měření teploty, 

protože bezdotykové měření je ovlivněno samotnou cívkou, která zabraňuje dopadu 

infračerveného záření na vzorek. V případě dotykového měření bude nejspíše obtížné 

jednoduše umisťovat termočlánek na vzorek a také samotný vzorek do kleštin stroje, 

protože oba komponenty musí být umístěny do vnitřního prostoru cívky, který není 

jednoduše přístupný. Teoreticky by bylo možné přestat používat po několika ověřujících 

měřeních termočlánek, protože lze teplotu velmi přesně regulovat pomocí elektřiny, 

která prochází cívkou. 

 Z hlediska elektrické indukce je klíčová cena zařízení a jeho použitelnost 

pro experiment. Celková cena induktoru i s řídicím systémem se pohybuje v řádu 

statisíců až milionu. To převažuje výhody tohoto řešení, mezi které patří 

regulovatelnost, rovnoměrnost a efektivita ohřevu. 

3.4.3 Ohřev infračerveným zářením 

 Tento typ ohřevu by fungoval velmi podobně jako již dříve popsaný ohřev 

prouděním. Hlavní rozdíl je v použitém zdroji tepla, který je v tomto případě ve formě 

infračerveného zářiče. Ten lze jednoduše umístit k trhacímu stroji a opět připojit k PLC, 

které řídí množství dodaného tepla pomocí měřiče teploty. 

 Z hlediska měření teploty je možné použít dotykové i bezdotykové měření teploty 

ve formě termočlánků, pyrometrů a termokamer. Na zadní stranu vzorku by bylo možné 

připevnit několik termočlánků pro měření teploty, nebo použít termokameru. 

Je ale nutné uvažovat vliv infračerveného zařízení na tyto senzory a možné ovlivnění 

měřené teploty. 
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 Jelikož se maximální dosahované teploty budou pohybovat okolo 160 °C, tak se 

z hlediska obsluhy nejedná o nijak nebezpečný ohřev. Jedinou nutností bude ochrana 

zraku z důvodu dlouhodobého infračerveného záření. 

3.4.4 Ohřev přímým elektrickým odporem  

 V případě tohoto typu ohřevu dochází k průchodu elektrického proudu vzorkem. 

Jelikož je vzorek kovový, tak má tento materiál určitý odpor a dochází ke vzniku tepla 

rovnoměrně v celém objemu vzorku. Schéma zapojení by mohlo být takové, že vzorek 

je připojen k elektrickému zdroji. Dále je pomocí PLC a senzoru měření teploty 

regulováno množství elektřiny, které tímto vzorkem prochází. 

 Úskalím této konfigurace je skutečnost, že vzorek je po celou dobu zkoušky pod 

proudem. To způsobuje, že se musí zamezit možnosti přístupu ke vzorku ze strany 

obsluhy, aby nedošlo k úrazu. Dále je nutné zajistit odizolování vzorku od stroje, aby 

nedošlo k jeho poškození elektrickým proudem. Je také nutné brát v potaz, že elektrický 

proud, který prochází vzorkem, bude nejspíše ovlivňovat přístroje založené na principu 

dotykového měření teploty. 

 Pro ochranu obsluhy proti úrazu elektrickým proudem je nejvhodnější například 

klec, která nebude umožňovat přístup obsluze nebo komukoliv jinému v průběhu 

zkoušky. Použití klece je levné a nebrání bezdotykovému měření teploty. Mohlo by být 

také uvažováno plexisklo, pak je ale otázkou, jakým způsobem by byl umístěn přístroj 

pro měření teploty. 

 Odizolování vzorku od trhacího stroje je dalším problémem, který je při použití 

tohoto ohřevu nutno vyřešit. Vzorek je při tahové zkoušce upnut do čelistí. Úpravou 

jejich konstrukce je možné čelisti rozdělit na upínací část pro vzorek, která je 

pod proudem, a na část, která je upnuta ke stroji. Spojení těchto částí zajištují šrouby 

s nevodivými podložkami. 

 Pro tuto metodu ohřevu se jeví jako nejvhodnější bezdotykové měření teploty. 

To může být realizováno pomocí několika pyrometrů, které měří teplotu 

povrchu různých částí vzorku. Druhou metodou může být termokamera, která snímá 

celý povrch vzorku. Informace z těchto přístrojů by byla následně zpracovávána pomocí 

PLC nebo počítače, který by byl zpětně napojen na zdroj elektrického proudu. Tímto lze 

dosáhnout regulace teploty vzorku po celou dobu zkoušky tahem. 
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3.4.5 Ohřev nepřímým elektrickým odporem 

 Při ohřevu nepřímým elektrickým odporem se teplo generuje na cívce, která je 

v tomto případě uložena v topném tělese. Toto topné těleso pomocí vedení tepla ohřívá 

vzorek na požadovanou teplotu. Topné těleso je možné připojit ke zpětnovazebnému 

řízení, kdy v kombinaci s vhodným přístrojem pro měření teploty dochází k ohřevu 

a regulaci teploty. 

 Materiál musí být prohříván dostatečně dlouho, ale jelikož se jedná o tenký plech, 

tak by neměl být problém zaručit prohřátí středu materiálu. Při průběhu zkoušky také 

musí být zaručen stálý kontakt mezi topným tělesem a vzorkem, aby nedocházelo 

ke změnám teplot, které by následně ovlivňovaly výsledky měření. 

 Pro měření a regulaci teplot je možné využít jak dotykové, tak bezdotykové měření. 

Pro zajištění dostatečné přesnosti je vhodné použít nejlépe dva termočlánky připojené 

na vzorek a termokameru, která bude sledovat teplotu na povrchu vzorku bezdotykově. 

3.5 Použité zařízení pro ohřev pro zkoušku tahem 

 Z již popsaných uvažovaných metod ohřevu a měření teploty jsem zvolil dle mého 

uvážení tu nejvhodnější konfiguraci pro praktickou realizaci.  

 

Obr. 9: Zařízení pro ohřev vzorku  



50 
 

 Pro ohřev vzorku použiji nepřímý elektrický odpor. Ten je realizován topnou 

spirálou, která je umístěna uvnitř hliníkové tablety. Tato hliníková tableta je v přímém 

kontaktu se vzorkem po celou dobu měření. 

 Měření teploty je realizováno pomocí termočlánku, který je umístěn pomocí 

krokosvorky na povrch vzorku co nejblíže hliníkové tabletě. 

 Tyto komponenty jsou zapojeny do PLC, které lze nastavit na určitou teplotu měření 

a během celého průběhu zkoušky tahem reguluje topné těleso tak, aby teplota rapidně 

neklesala nebo nerostla.  

Obr. 10: Schéma zapojení (vlevo) a umístění (vpravo) zařízení pro ohřev vzorku 

 Pro lepší představu o zapojení komponent a umístění ohřevného zařízení jsem 

vytvořil schémata, která jsou uvedena na Obr. 10 . 

3.6 Experimentální měření 

 Nejdříve zde definuji složení a předpokládané vlastnosti materiálu DX57. Pro 

zvolené teploty provedu zkoušky tahem s parametry zkoušení, které jsem zvolil dle 

normy. Vybrané teploty pro zkoušku tahem jsou 80, 120 a 160 °C. Dále provedu pro 

porovnání zkoušku tahem za teploty okolí 20 °C při zachování stejného způsobu upínání 

hliníkové tablety. Tyto získané hodnoty mezi sebou následně porovnám. 

 Výsledkem těchto zkoušek bude zjištění, jestli a jak signifikantně se liší vlastnosti 

materiálu při procesu tváření plechů v závislosti na teplotě. 
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3.6.1 Popis materiálu DX57 

 Pro zkoušky tahem použiji vzorky vyrobené z oceli jakosti DX57. Jedná se o žárově 

pozinkovaný hlubokotažný plech s velmi vysokou tažností. [45] 

Tab. 14: Chemické složení DX57 [45] 

C [%] Si [%] Mn [%] P [%] S [%] Al [%] Ti [%] 

≤ 0,12 ≤ 0,50 ≤ 0,60 ≤ 0,10 ≤ 0,045 ≥ 0,01 ≤ 0,30 

Tab. 15: Mechanické vlastnosti DX57 [45] 

Mez kluzu Mez pevnosti Tažnost 

Rp0.2 [MPa] Rm [MPa] A [%] A50mm [%] A80mm [%] 

110 - 170 260 - 350 / ≥ 42 ≥ 41 

 Pro tento experiment byl použit tento materiál pro lepší vyjádření závislostí 

mechanických vlastností na teplotě, protože se vyznačuje velmi vysokou tažností.  

3.6.2 Zkušební parametry 

 V Tab. 16 jsou uvedeny parametry, za kterých byl zkoušen materiál ve zkušebním 

stroji LabTest 5.100SP1. 

Tab. 16: Zkušební parametry 

Zkušební norma Tahová zkouška kovu - DIN EN ISO 6892-1 

Snímač síly 100 kN 

Zkušební rychlosti V0 = 2 mm/min; V1 = 2 mm/min; V2 = 10 mm/min 

Přepínací body F0 = 100 N; U12 = 3 % 

Kritérium ukončení zkoušky Síla = 70 000 N; dF = 75 % 

 Při dosažení 3 % deformace byla zvýšena rychlost z 2 mm/min na 10 mm/min 

pro snížení celkové doby zkoušky tahem. Zkouška byla zakončena při přetržení zkušební 

tyče nebo po síly dosažení 70 kN. 
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3.6.3 Výsledky zkoušek tahem 

 Pro každou ze zvolených teplot jsem měření třikrát opakoval. Průměrné hodnoty 

výsledků provedených zkoušek jsou uvedeny v Tab. 17. 

Tab. 17: Výsledky zkoušek tahem 

Teplota [°C] Rp0,2 [N/mm2] Rm [N/mm2] A [%] 

20 155 298 41,5 

80 138 234 24,9 

120 132 225 22,8 

160 137 219 22,9 

 Se zvyšující se teplotou zkoušení dochází k postupnému snižování meze pevnosti, 

meze kluzu a tažnosti. 

 V Grafu 2 lze vidět, jaké byly konkrétní průběhy zkoušek tahem a jak odlišné jsou 

mechanické vlastnosti v závislosti na teplotě. Je také vidět rozdíl v maximální tažnosti 

vzorku za normální teploty oproti vzorkům ohřátým. 

Graf 2: Porovnání zkoušek tahem 
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Graf 3: Změna mechanických vlastností v závislosti na teplotě 

 Při zvýšení teploty v rozsahu 20 - 160 °C dojde k výraznému poklesu meze pevnosti 

a tažnosti materiálu. Obecný předpoklad je, že změny mechanických vlastností by 

neměly být za těchto teplot výrazné. Tento předpoklad se dle těchto prvotních výsledků 

měření nepotvrdil a je tedy nutné dále se zabývat důvody, které tyto rozdíly 

mechanických vlastností mohly zapříčinit. 
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4. Diskuze 

 Již z naměřených hodnot je patrné, že se mechanické vlastnosti mohou lišit 

dle teploty. Uvedu zde do kontextu faktory, které mohly výsledky ovlivnit, a analyzuji 

realizované řešení pro potřeby dalšího výzkumu. Dále zde budou uvedena doporučení, 

která by měla usnadnit budoucí měření, která lze pomocí popsané metody ohřevu 

vzorku pro zkoušku tahem provádět. 

4.1 Použitelnost zařízení pro zkoušku tahem za zvýšené teploty 

 Zařízení, které jsem navrhl, bylo zapojeno a vyzkoušeno v kombinaci se zkušebním 

strojem LabTest 5.100SP1 provedením několika zkoušek tahem materiálu DX57 

za zvolených teplot. 

 Aktuální prototypový návrh zařízení pro ohřev pro zkoušku tahem je možné použít 

pro měření materiálových vlastností v závislosti na teplotě, to by mělo ověřit velikost 

vlivu teploty na chování materiálu a tím by pak bylo možné ovlivňovat materiálový 

model pro numerické simulace ke zpřesnění výsledů. 

4.2 Vliv teploty na mechanické vlastnosti materiálu 

 V rámci praktické části byl proveden experiment, díky kterému se prokázalo, 

že i relativně malá změna teploty při tváření za studena kriticky ovlivní mechanické 

vlastnosti daného materiálu. To je nutné dát do kontextu toho, že většina zkoušek 

tahem materiálů tvářených za studena je prováděna za teploty okolí, tedy přibližně 

při 20 °C. Toto zjištění je přímo v rozporu s již zažitými tvrzeními, že pro většinu operací 

při tváření za studena není nutné brát v potaz vliv teploty. 

 Po změření mechanických vlastností pro teploty 80, 120 a 160 °C byly výsledky 

natolik zajímavé, že jsem ověřoval, jestli v rámci zkoušky nevzniká nějaká neznámá 

chyba, která zásadně ovlivňuje dosažené výsledky. Proto byl proveden experiment 

za stejných podmínek a teplota byla nastavena na 20 °C. 
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Tab. 18: Porovnání mechanických vlastností DX57 při 20 °C [45] 

Mechanické vlastnosti při 20 °C Rp0,2 [N/mm2] Rm [N/mm2] A [%] 

Experimentální měření 155 298 41,5 

Materiálový list 110 - 170 260 - 350 41 

 Výsledky ověřujícího experimentálního měření pomocí navrženého zařízení 

odpovídají výsledkům zkoušky tahem pro DX57 při 20 °C. 

 Je patrné, že pro optimalizaci procesů tváření za studena je možné využít zařízení 

navržené v této práci. To je vhodné pro ověření deformačního chování materiálů a jeho 

mechanických vlastností v závislosti na teplotě. Lze předpokládat, že díky tomuto 

zařízení bude umožněno lépe simulovat výrobní procesy tváření materiálu. 

4.3 Faktory ovlivňující výsledky měření 

 Existuje mnoho faktorů, které mohly ovlivnit deformační chování materiálu 

a výsledky experimentálního měření. Tyto faktory bylo nutné brát v potaz již při návrhu 

experimentu a jsou zde uvedeny pro kompletní porozumění problematiky ohřevu 

navrženým zařízením. 

 Mezi hlavní faktory patří: 

  - chemické složení materiálu 

  - teplota zkoušení 

  - deformační rychlost 

  - tření a působení vnějších sil 

  - směr válcování 

4.3.1 Chemické složení materiálu 

 S ohledem na provedený experiment je nepravděpodobné, že by chemické složení 

nějak výrazně ovlivnilo naměřené výsledky experimentu. To je dáno tím, že zkoušky 

tahem byly provedeny pro konkrétní teplotu několikrát na vzorcích, které jsou 

ze stejného materiálu a stejné výrobní dávky. Tím bylo zaručeno, že se chemické složení 

v rámci experimentu lišilo jen minimálně. 
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4.3.2 Teplota zkoušení 

 Po nastavení teploty ohřevu v PLC probíhalo v průběhu všech zkoušek tahem řízení 

pomocí PLC, které dotykovým měřením teploty termočlánkem analyzovalo aktuální 

teplotu vzorku. V závislosti na tomto automatickém řízení se průběžná teplota 

pohybovala po hysterezní smyčce okolo nastavené teploty, kdy momentální odchylka 

nastavené teploty mohla být v řádu stupňů Celsia. 

 Z tohoto důvodu lze říct, že vliv teploty na výsledky s ohledem na zvolený rozsah 

teplot 20, 80, 120 a 160 °C nebyl výrazný a lze ho v tomto případě zanedbat. Pro další 

návrhy a detailní měření materiálových vlastností bude nutné tuto změnu teploty 

v průběhu měření ověřit a přesněji určit teplotní pole analyzovaného zkušebního tělesa. 

4.3.3 Deformační rychlost 

 V rámci vlivu deformačních rychlostí nebyly během experimentu provedeny žádné 

změny v deformačních rychlostech pro jednotlivá měření. Všechny zkoušky tahem byly 

provedeny dle uvedených zkušebních parametrů. 

 U problematiky deformační rychlosti je vhodné zmínit, že navrženou metodou 

lze změřit materiálové vlastnosti nejen pro různé deformační rychlosti, ale i pro různé 

teploty. Tím by bylo možné ještě detailněji popsat chování materiálu při procesu tváření 

za studena. 

4.3.4 Tření a působení vnějších sil 

 Z návrhu ohřívacího zařízení je patrné, že hliníková tableta, která kontaktně ohřívá 

vzorek, k němu musí být vhodně umístěna. Tím je zajištěn stálý kontakt ohřevné 

hliníkové tablety a vzorku po celou dobu zkoušky. 

 Nevýhodou tohoto řešení bylo, že přítlačná síla od hliníkové tablety mohla ovlivnit 

výsledky měření. Další nevýhodou je to, že při upnutí mohlo vznikat nežádoucí tření mezi 

tabletou a zkušebním tělesem. 

 Všechny provedené zkoušky tahem byly ale provedeny stejným způsobem upnutí  

se stejnou silou. To by mělo zaručit minimální ovlivnění, ale je nutné brát tento fakt 

v úvahu při měřeních, která mohou být prováděna v budoucnu. 
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4.3.5 Směr válcování 

 Všechny tahové zkoušky byly provedeny na plechových vzorcích s totožným směrem 

válcování 0°. Směr válcování tedy nemohl výrazně ovlivnit získané výsledky měření. 

Pro další ověřování vlastností je možné provádět měření za různých teplot pro různé 

směry válcování. Je ale nutné důsledně značit směr válcování na zkušebních tělesech, 

aby nedošlo k jejich záměně. 

4.4 Doporučení pro budoucí měření 

 V této části uvedu několik doporučení, která by měla zlepšit výsledky dalších měření 

a usnadnit práci obsluze, která tato měření bude provádět. 

4.4.1 Provedení měření na různých jakostech materiálu 

 Vlastní zkouška tahem v této práci byla provedena pouze na jednom materiálu, 

a to oceli DX57. Při dalším měření by bylo vhodné zjistit, jestli a jaké chování budou 

vykazovat jiné materiálové jakosti používané v automobilovém průmyslu. Po provedení 

těchto zkoušek tahem při různých teplotách bude možné ještě lépe potvrdit nebo 

vyvrátit závislost zjištěných vlastností na teplotě, která byla v této práci provedena pro 

jednu konkrétní materiálovou jakost. 

 Následně je možné po potvrzení těchto výsledků provést již velmi přesná měření 

pomocí optimalizované verze původního návrhu ohřevného zařízení. Tato získaná data 

budou dostatečně přesná a početná, aby mohla být použita v rámci simulačního 

software. 

4.4.2 Využití systému ARAMIS 

 ARAMIS je bezkontaktní optický měřicí systém pro 3D deformace, který analyzuje, 

vypočítává a vytváří dokumenty deformací materiálů. Grafická reprezentace, 

kterou systém ARAMIS vytvoří, poskytuje lepší porozumění chování měřeného objektu. 

[46] 

 Systém ARAMIS rozpoznává strukturu povrchu měřeného tělesa, měří ho pomocí 

digitální kamery a přiřazuje souřadnice k pixelům obrazu. Celý proces zkoušky je 

nahráván a je možné se k němu zpětně vrátit. [46] 
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 V případě použití systému ARAMIS je nutné v některých případech připravit povrchy 

vzorků pomocí barevného paternu. Bude tedy nutné zjistit, jak změna teploty ovlivňuje 

přilnavost barvy a čitelnost paternu. [46] 

 Pokud se tento problém s paternem vyřeší, tak v případě budoucího měření bude 

možné využít systém ARAMIS pro ještě lepší zhodnocení chování materiálu v průběhu 

zkoušky tahem v závislosti na teplotě. Díky nahrávání a grafické reprezentaci výsledků je 

tento systém ideální pro hlubší porozumění této problematice. 

4.4.3 Proměření teplotního pole vzorku 

 Pro lepší popis a možnost grafické reprezentace rozložení teploty v rámci vzorku 

by bylo vhodné použít několik termočlánků a proměřit jeho teplotní pole. Další možností 

je měření teploty pomocí termokamery.  Ta může být použita v aktuální konfiguraci 

zařízení, které bylo navrženo v této práci, nebo ji je možné propojit s již zmíněným 

systémem ARAMIS. 

 Tento návrh na proměření teplotního pole vzorku bude mít za následek lepší 

porozumění rozložení teploty a možnost zpětné analýzy průběhu zkoušky tahem, 

která aktuálně není možná. 

4.4.4 Úprava tvaru a rozměrů hliníkové tablety 

 Již při prvním měření se vyskytl problém s tvarem hliníkové tablety a pracovním 

prostorem trhacího stroje, tím pádem nebylo využito maximální možné kontaktní plochy 

mezi vzorkem a hliníkovou tabletou. S ohledem na to, že se jedná o prvotní návrh 

a všechna měření byla prováděna stejně, tak tento problém není vůči této práci 

relevantní.  
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Obr. 11: Hliníková tableta - a) původní, b) upravená 

 Pro budoucí měření jsem úpravou původní tablety navrhl její upravenou verzi, 

která je zkrácena z 100 mm na 80 mm a po obvodu plochy, která bude v kontaktu se 

vzorkem jsou vytvořeny čtyři drážky pro připnutí termočlánků krokosvorkami. Tímto 

návrhem bude dosaženo rovnoměrnějšího ohřevu po celé délce vzorku a jeho 

maximálního možného kontaktu s hliníkovou tabletou po celou dobu zkoušky tahem. 

Výkresy původní i upravené tablety jsou uvedeny v Příloze 1 a 2. 

 Pokud by ani tato změna tvaru nebyla dostačující a spirála by se stále nevešla do 

pracovního prostoru stroje, tak by bylo možné vyrobit kratší, ale širší tabletu se šikmým 

otvorem pro topnou spirálu.  

4.4.5 Držák pro upínání hliníkové tablety 

 Po provedení prvních zkoušek tahem v rámci experimentu začalo být zjevné, 

že řešení upínání hliníkové tablety pomocí není ideální. To je dáno především tím, 

že kvůli vysokým teplotám musí být s hliníkovou tabletou manipulováno tak, 

aby nedošlo k popálení obsluhy. Při experimentu musí být přítomna druhá osoba, která 

tabletu upíná ke vzorku. 

 Dalším problémem, který byl s ohledem na upínání tablety ke vzorku zmíněn, je to, 

že použitý způsob upínání mohl vyvolávat nežádoucí napětí na vzorek, což může mít vliv 

na získané výsledky. 
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 Z tohoto důvodu jsem navrhl držák hliníkové tablety, který lze jednoduše pomocí 

šroubu připevnit do pracovního prostoru trhacího stroje a nastavit do požadované 

pozice vůči vzorku. Je zde předpoklad toho, že napětí působící z držáku na vzorek budou 

tímto řešením snížena na minimum. 

 

Obr. 12: Držák pro upínání hliníkové tablety 

  Na Obr. 12 je zobrazen navržený držák, jeho upnutí a polohování je realizováno 

pomocí šroubů. Výkresy pro jeho výrobu jsou uvedeny v Příloze 3 a 4. 

 Díky tomuto držáku není potřebný druhý člen obsluhy stroje, protože lze jednoduše 

nastavit polohu tablety vůči vzorku. Při použití držáku je třeba se zamyslet na 

odizolování topného tělesa od konstrukce držáku, neboť při provozu bude docházet 

k vedení tepla z tablety do držáku. 
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5. Závěr 

 Cílem této práce bylo navrhnout zařízení pro ohřev vzorku pro zkoušku tahem, 

které bude v budoucnu možné využít pro lepší popis chování materiálu při tváření za 

zvýšených teplot do 160 °C. 

 Motivací byla analýza vlivu teploty na chování materiálu, která odpovídá 

podmínkám v lisovacím nástroji. Běžně je zkouška tahem prováděna za teploty okolí 

a naměřené materiálové charakteristiky jsou následně využity např. pro ověření 

mechanických vlastností, určení plastického chování v rámci procesu tváření, či k popisu 

materiálového chování pro simulaci procesu. V praxi byly již pozorovány rozdíly mezi 

výsledky simulace a vlastním tvářením za studena. 

 V rešeršní části jsem provedl popis metod přenosu tepla, ohřevu materiálu a měření 

teploty, které je možné použít s ohledem na zkoumanou problematiku. Dále jsem popsal 

základy deformačního chování materiálů tvářených za studena a shrnul podmínky pro 

zkoušku tahem. 

 V praktické části jsem nejdříve pomocí vícekriteriálního rozhodování mezi sebou 

porovnal metody ohřevu. Poté jsem navrhl zařízení pro ohřev materiálu, zařízení pro 

analýzu teploty, způsob regulace teploty a podmínky zkušebního měření, kterým jsem 

ověřil funkčnost zařízení. 

 Pro realizaci experimentální části byl vybrán odporový ohřev, kdy topná spirála 

ohřívá hliníkovou tabletu, která je v kontaktu se zkušebním vzorkem. Teplota je měřena 

pomocí termočlánku a řízena pomocí PLC. Komponenty jsou vzájemně zapojeny dle 

navrženého schématu. Ze signálu termočlánku program v PLC dle nastavené procesní 

teploty rozhodne, jestli je nutné zapnout topnou spirálu a tím dodat teplo vzorku.  

 Pomocí navrženého zařízení jsem provedl zkoušky tahem materiálu za teplot 80, 

120 a 160 °C. Teploty jsem zvolil s ohledem na provedené analýzy teplotního pole 

v lisovacím nástroji. Pro experiment jsem vybral materiálovou jakost DX57. 
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 V rámci experimentů byl při zvýšených teplotách zjištěn výrazný vliv na získané 

vlastnosti materiálu, kdy tyto vlastnosti jsou výrazně odlišné od očekávání. Materiálový 

list uvádí mechanické vlastnosti jakosti DX57, které byly určeny při 20 °C. Při jejich 

porovnání s výsledky měření, jsem zjistil, že s rostoucí teplotou došlo k poklesu meze 

kluzu, meze pevnosti a tažnosti. Mez kluzu je stále v rozsahu, mez pevnosti je již pod 

spodní hranící rozsahu a tažnost výrazně klesla. 

 Pro ověření, zda systém měření nemá na získané výsledky vliv, jsem měření provedl 

i při teplotě 20 °C. Získané výsledky při 20 °C odpovídají očekávání pro tuto jakost. Na 

základě toho lze vyloučit zásadní chybu při realizaci experimentů. 

 Pro měření, která mohou v budoucnu následovat, bude vhodné se řídit 

doporučeními, která jsou podrobně popsána v diskuzi. Patří mezi ně provedení 

zmapování teplotního pole zkušebního vzorku, pro lepší porozumění rozložení teploty 

ve vzorku. Upravení hliníkové tablety, ve které je topná spirála, pro maximalizaci 

kontaktní plochy, což povede ke zlepšení teplotního pole vzorku. Realizace přípravku 

držáku hliníkové tablety, ten má usnadnit manipulaci se zařízením při měření.  

 Při budoucích měřeních doporučuji otestovat soudržnost paternu naneseného na 

vzorek při vyšších teplotách pro možnou analýzu pomocí ARAMIS. Doporučuji také 

zkoušení dalších materiálů z hlediska jiných jakostí, to povede k získání širšího spektra 

naměřených dat a zjištění, jak se pro různé jakosti liší jejich mechanické vlastnosti 

a chování v závislosti na teplotě lisovacího procesu. 
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Přílohy 

Příloha 1: Výrobní výkres hliníkové tablety 

 

 K ohřevu tablety byla využita jen jedna topná spirála, pro kterou lze umístit do díry 

ve středu tablety. Na jedné z hran tablet, která přiléhá ke vzorku, je vytvořena drážka 

pro krokosvorku.  
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Příloha 2: Výrobní výkres upravené hliníkové tablety 

 

 Tableta je navržená tak, aby do ní bylo možné vložit tři topné spirály a na okrajích 

jsou vytvořeny čtyři drážky pro umístění několika termočlánků pomocí krokosvorek. 
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Příloha 3: Výkres sestavy držáku 
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Příloha 4: Výrobní výkresy komponent držáku 
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