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Vliv poìáteìDi~h imperfekcí na pevnost a stabilitu tenkostìnných
skofepinových konstrukcí

Tenkostamé skotepiny pfedstavujf velmi d11Ježitý konstrukènf .-:vek ve sta~ vozidel.
Ve velké mRe se použfvajf také v chemickém a potravináfském strojfren.ttvi, ve stavebnictvf i
spotfetMúm prùmyslu. Jejich výtxJdou je vysoké využiti 1D8teriálu, nevýhodou je r~zpeef
zhrouceni pti pfetiženf. Pro bezpeèný 8 hospodárný návrh je d11Jetitá dobr6 malost meznQM)
pfípustnélM> Dtf-ù . cbov6ni pti ~žerú .

~ si vytkl za cO rozlffit a zP'eSI1it pomatky o vlivu kODItnlkènich nedokonalosti
(imperfekcí) na únosnost tenkost!nných konstnlkcf. S ohledem na jejich velikou romorodost
(8 tomu odpovidajfcí charakteristické rysy napjatosti 8 ztráty stability n1mých typ6 skofepin)
omezil svoje zk~ na kulové vrdIliky.

Disertaèni práce má 96 stran ~ vlastníbo textu, èeské a anglické BDotKe, soupisu
oznaèeni, soupisu literatury vèetn~ autorových vlastních publikací, a je rozd~lena do jedenácti
kapitol.

V úvodní kapitole je fOl'lDulovm úèel a cfle láce . její èlCDìnf. DNhá kapitola shrnuje
záklldnf pojmy a souèasné znalosti o problematice teleni stability kulového vrchlfku.
V ~ uje SIÚf.aú ímC)SIM)Sti va1fku ~-Ž?! ~iM> ~ lim ~em v mvislosti na vel ikosti
imperíekce. Ukazuje také, které otázky nejsou vyøeIeny v so~~ použfvaných oonnách. Ve
tfeti kapitole vymezuje podrobn6ji cae . náplò disel1aèní prke, s tùn, že zkOtunánj bude
prov6dìno experimentálnì a výpoèty meto(k)u koneèných prvkù.

Aby ov~l, nakolik budou výsledky poèítaèového modelovmí sp»lehlivé, zkoumal
~prve pomby u váIco\lé skolepiny s pfièným lokálnim atff.elúm. Výsledky shrnul
v kapitole 4. ~u kODCÈných prvkd (programy COS MOS a ANSYS) modeloval postuplÝ
pnlb6h borceni skofepiny pti rostoucfm zatížení. Poté uskuteènil m!feni na kovovém modelu.
Mezi výsledky výpoèt11 a ~--iii"~ byla rozumDá shoda (napf. obr. 21 a 29).

V páté kapitole se ~l na zk~ stability kulového ~hJfku zatf~~L.o ~Ifm
pIetIakem. NejJX'Ve definoval typy imperíekcf, kterými se bude zabývat, a provedl ptedb61né
výpoèty. V kapitole §esté JX>pSa!, jaký vliv na ztr6tu stability má výztužný ~~ICC, jeho
pnifez 8 ~ ~~ a posuw v r8(iii1n{m smìru. V sedmé kapitole je popsú návrh
~ pro experimentální vytetøování únosnosti a výsledky prvnfch zkoulek:. V kapitole
osmé zkowú vliv ~~ imperiekce na ÚIMJmOlt, . JXOstfednictvim matematického
modelováni stanovuje hodnoty tzv. redukèního faktoru v zivis1osti na hloubce imprefekce a
pI oIe pn1Iezu výztufnéM JXSteDCe.

V devjaé kapitole discrtant mbecòuje dosa&oé výsledky s vyutitím teorie podobnosti.
Ukazuje ~ že skuteèná únosnost kulového vrchlfku je vyW, než Jxijvá tzv. redukèní faktor
uvWný v ~ ECCS. Diler1ant zde naznaèuje také momosti využití získaných výslcdk\1.
V desáté kapitole je IK»~ úprava experimentálnfiM) zafizcnf tak. ~ mohlo být JX)užfváno
k podr'Obn!jšfm výzkwnOm.

Záv!reèllá jedenáctá kapitola shrnuje dosažené výsledky. nastiòuje dalli výzkumné cfle.
Zde bych cht!l doktorBDda IK»~ aby v roZIft~ fekl, jM; poboèilo experimentální
ovìøováni od doby odevzdáni disertaèní práce. Myslím také, že i D8dj1e budou vrchlfky ve
velké mífe ~joválly s výztumými pnteIK:i svafovinún. Jako ~ do budoucna bych proto
doJX)NÈova1 zkomnat chováni i v tomto Iif~.


