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ANOTACE 

Byl navržen a vyroben přístroj CLFT určený pro zkoušku ohybové tuhosti textilií 

metodou převislého vzorku. Zároveň byl pro tuto zkoušku vytvořen viskoelastický 

model s viskoelastickými vlastnostmi diskretizovanými do kloubů. Byl vytvořen 

další model určený pro výpočet ohybové tuhosti převislého kruhového vzorku.  

Byly navrženy a realizovány inovace přístroje TH-5 určeného pro měření ohybové 

síly. S použitím navrženého přístroje TH-7 byla analyzována anizotropie ohybové 

tuhosti tkaniny na kruhových vzorcích, byly hledány souvislosti mezi anizotropií 

ohybové síly tkaniny a její splývavostí a mačkavostí. 

Byla navržena nová metodika zkoumání dynamického koeficientu splývavosti. 

 

 

ANNOTATION 

The device CLFT was designed for testing bending rigidity of textiles by the method 

of overhang sample. A viscoelastic calculation model of bending rigidity was 

created, where viscoelastic properties were concentrated to joints. There was created 

another model for calculation of bending rigidity of the overhang half-circular 

sample. 

There were designed and carried out innovations of device TH-5  which is used for 

measuring bending rigidity. The anisotrophy of bending rigidity of fabrics on circular 

samples was analyzed. Relations between anisotrophy of bending rigidity and 

draping as well as creasing of fabrics were looked for. A new method for examining 

the dynamic coefficient of drape ability was designed. 
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2
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lo 

L 
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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4
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R 
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ÚVOD 

V souladu se zněním Zákona č 111/1998 Sb., o vysokých školách,  

$ 72 odst. 3 písm. a), předkládám habilitační práci s názvem:  

K problematice ohybové tuhosti textilií. 

V práci jsou předloženy nové poznatky získané z experimentální činnosti v oblasti 

zjišťování ohybové tuhosti textilních materiálů. Dále jsou zde publikovány nové 

konstrukční návrhy dvou přístrojů, na kterých se proměřují ohybové vlastnosti textilií 

(ohybová tuhost a ohybová síla).  

V únoru byl v časopise Textile Research Journal publikován článek [FRI-1], ve 

kterém byla prezentována inovovaná konstrukce přístroje TH-7 určeného pro měření 

ohybové síly. 

Dne 7. března 2013 byl do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze zapsán 

užitný vzor UV0492CZ  pod číslem 25030 [FRI-9]. 

Předložená habilitační práce má následující strukturu: 

V seznamu publikovaných prací dle kategorií jsou zařazeny publikace, které 

souvisejí s tématikou habilitační práce. Plné texty publikované v časopisech s impakt 

faktorem jsou prezentovány v příloze na straně 100.  

V první kapitole předložené práce jsou popsány oblasti spojené s výzkumem 

ohybové tuhosti textilií. 

Ve druhé kapitole je představena nová konstrukce přístroje CLFT určeného pro 

měření ohybové tuhosti metodou převislého vzorku. Jsou zde publikovány nové 

poznatky získané z experimentálních měření, včetně výpočtových modelů pro 

ohybovou tuhost. Část těchto poznatků byla publikována na konferenci a bude 

podkladem pro připravovanou časopiseckou publikaci. 

Ohybová tuhost textilie (například tkaniny) je do značné míry závislá na ohybové 

tuhosti jednotlivých komponent, ze kterých je tvořena (vlákno, příze), ale je úzce 

ovlivňována i dalšími významnými parametry, například: zákrutem příze, třením 

mezi vlákny, velikostí prostoru mezi vlákny v přízi (zaplněním), vzájemnými 
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kontakty vláken v přízi. Uvedené parametry mohou ovlivit změnu tvaru průřezu přízí 

v místě provázání (vazných bodech), čímž může dojít ke změně výsledné hodnoty 

ohybové tuhosti tkaniny; této problematice je věnován závěr druhé kapitoly. 

Těžištěm třetí kapitoly je prezentace přístroje TH-7, který funguje na principu měření 

síly při ohybové deformaci textilie. V kapitole jsou popsány inovace provedené 

na předchozím typu přístroje TH-5, které navrhla autorka práce, a které vedly 

ke vzniku nového přístroje nazvaného TH-7.  

Hodnoty ohybové síly měřené na přístroji TH-7 byly porovnány, pomocí korelační 

analýzy, s výsledky měření ohybové tuhosti na přístroji Kawabata KES-FB2. Bylo 

dosaženo vysokého korelačního koeficientu. V kapitole jsou představeny modely 

a simulace ohybového chování textilie, měřené na přístroji TH-7, které byly 

vytvořeny v programovém prostředí Famulus, MathCad a Working Model.  

Téma zkoumání anizotropního chování textilie nejčastěji nalézáme v souvislosti 

s měřením napětí či prodloužení textilie v různých směrech. Řešení problematiky 

anizotropie ohybové tuhosti se v odborné literatuře příliš často nevyskytuje. Proto 

ve čtvrté kapitole pojednáváme o nové metodě měření anizotropie ohybové tuhosti 

a ohybové síly. Problematika ohybové anizotropie úzce souvisí s mačkavostí 

a splývavostí textilie. Standardně se měření anizotropie ohybové tuhosti provádělo 

na obdélníkových a čtvercových vzorcích. Nově jsme navrhli provádět měření 

na vzorcích kruhového tvaru. Měření vzorků kruhového tvaru, je pro měření 

anizotropie ohybové tuhosti výhodné z několika hledisek. Přináší úsporu materiálu, 

času a možnost měřit ohybovou tuhost v libovolném směru pootočení vzorku 

vzhledem k osnovním nitím. 

Práci uzavírají kapitoly: shrnutí nejdůležitějších poznatků, možnosti dalšího 

výzkumu, závěr. V těchto kapitolách jsou stručně vyzdviženy hlavní myšlenky 

předložené práce. 
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1 OHYBOVÁ TUHOST 

Textilie z hlediska mechanických vlastností řadíme mezi materiály viskoelastické, 

mechanicky i materiálově silně nelineární, anizotropní a nehomogenní. Uvedené 

charakteristiky mají různou měrou nejen tkaniny, pleteniny a netkané textilie, ale 

také přásty, příze i vlákna. To komplikuje a znesnadňuje matematický popis, výpočty 

i modelování většiny textilních struktur, kdy je třeba respektovat např. významný 

vliv teploty a vlhkosti na vlastnosti textilií. Proto mnohé zjednodušující předpoklady, 

které jsou přijatelné s vyhovující přesností pro predikci chování systémů v jiných 

technických oborech, jako např. ve strojírenství či stavebnictví, nelze použít u 

textilií.  

Na nevhodnost užití zjednodušených teorií při popisu chování textilií upozorňuje 

např. Hearle [1]: „Popsat a predikovat mechanické vlastnosti textilie, např. ohyb, 

smyk, ap., pomocí jednoduchých vztahů převzatých ze strojírenství, je nevhodné“ 

Problémy spojené s popisem vlastností a matematickým řešením chování materiálově 

i geometricky nelineární textilie jako kontinua se v mnoha případech obcházejí 

numerickým řešením vhodně diskretizovaného modelu. Obvykle se jedná o přibližná 

řešení s omezenou platností. Numerická řešení diskretizovaného modelu sledované 

textilní struktury mohou přispět např. k přesnějšímu vyhodnocení zkoušky ohybové 

tuhosti tkaniny převisem, k predikci chování viskoelastických vlastností textilií 

užitím vhodných reologických modelů, apod. Numerická řešení užitím metody 

konečných prvků (MKP) s materiálově a geometricky nelineárními prvky umožňují 

např. predikci chování plošné textilie v prostoru, jsou proto velmi často užívány 

k simulaci splývavého chování textilie či celého oděvu, jak je ukázáno v článcích 

autorů: Breen [2], Hedfi [3], Ji [4], Luible [6], Mah [5], Pandurangan [7], Pabst [8], 

Thomaszewski [9], Zhou [10]. 

Hlavním zdrojem poznatků pro popis vlastností textilií a stanovení parametrů 

výpočtových modelů stále zůstává experiment. Např. z naměřené ohybové tuhosti 

vlákna je velmi obtížné jednoduše a dostatečně spolehlivě vypočítat ohybovou tuhost 

příze, potažmo tkaniny. Zatímco u lineárních systémů lze, na základě relativně 

jednoduchých zkoušek materiálu a ověřených výsledků matematických modelů, 
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zobecnit poznatky nebo je rozšířit na celý soubor obdobných problémů, u textilních 

struktur, vzhledem k jejich výše uvedenému nelineárnímu chování, tento postup 

většinou selhává. Přesto se objevují studie, ve kterých je zmíněná problematika do 

jisté míry řešena, v neposlední řadě se tato problematika objevuje v softwarech, 

pomocí kterých se modeluje mechanické chování textilií. Modelování textilních 

struktur je možné provádět v komerčních softwarech TechText CAD, 

WeaveEngineer a ScotWeave. Danou tématikou se zabývají autoři Lin [11], 

Lomov [12], [13] a mnozí další. 

Uvedená problematika (ohyb vlákna, ohyb příze, ohyb textilie) je v mnoha 

publikacích řešena dílčím způsobem. Ohybové tuhosti vlákna jsou věnovány 

práce Chapmana [14], [15], [16]. Cappman [17] představuje jednoduchý přístroj pro 

měření ohybu vlákna s využitím skleněných trubiček. Baltenneck [18] navrhl přístroj 

pro měření ohybových vlastností vlasů, který je založen na principu kyvadla. 

Zajímavé a důmyslné přístroje na měření ohybu vlákna jsou prezentovány 

japonskými autory Kawabata, S [19], [20], Takatera [21].  

Abbott [22], Grosberg [23], [24] studují vztahy mezi vlákny při ohybu příze 

či tkaniny. Lee [26], Jung [27], Omeroglu [28] řeší vztah mezi průřezem vlákna 

a ohybovou tuhostí příze. Alima [25] zkoumá vliv ohybové tuhosti příze 

na ohybovou tuhost tkaniny či pleteniny.  

Znalost ohybové tuhosti vlákna lze rovněž využít pro stanovení komfortu nošení 

spodního prádla či pokrývek hlavy. Zajímá nás, zda tuhá, trčící vlákna svou 

nadměrnou či nepřiměřenou tuhostí, nebudou příliš dráždit naši pokožku a nebudou 

vyvolávat nepříjemné pocity při nošení či alergii pokožky.  

S problematikou ohybové tuhosti příze se můžeme setkat ve studiích, které řeší další 

praktické problémy, například odolnost přízí v ohybu při sešlapávání koberce 

s vlasem, jak je ukázáno v práci Dayiary [29], Inoue [30]. Teoretické studie 

věnované ohybové tuhosti příze předkládají autoři: Park [31], Platt [32], Ramsay[33].  

Metodu cantilever test označil Ghane [34] jako ne příliš vhodnou pro měření 

ohybové tuhosti přízí a prezentuje vlastní metodu měření. Mezi dvěma podporami je 

upevněna příze, na kterou působí síla ve formě zavěšeného závaží. Podpory se 
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nastaví pro dvě různé vzdálenosti. Zjišťuje se průhyb a z něho se pak odvozuje 

ohybová tuhost příze. Metodu měření ohybové tuhosti příze nazvanou BES-FY 

představují ve svých článcích autoři: Du [35], Yu [36]. 

Z výše uvedených příkladů vyplývá, že ohybová tuhost se projevuje v mnoha 

oblastech výroby a užití textilních produktů; nepřekvapí proto, že stanovení hodnoty 

ohybové tuhosti se přikládá stále větší význam.  

Přístroje, na kterých proměřujeme ohybovou tuhost, lze rozdělit do dvou skupin.  

Do první skupiny řadíme přístroje založené na principu měření změny průhybu 

textilie při deformaci pod vlivem vlastní tíže. Přístroje se nazývají cantilever nebo 

flexometer tester. 

Ve druhé skupině jsou zařazeny přístroje založené na principu měření momentu, 

respektive síly při ohybu textilie. 

V následujících kapitolách je věnována pozornost těmto dvěma skupinám přístrojů 

s cílem poukázat na výhody a nevýhody jednotlivých metod, na jejich optimální 

způsob použití v praxi. 
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2 MĚŘENÍ OHYBOVÉ TUHOSTI METODOU PŘEVISLÉHO 

VZORKU 

Základní princip měření ohybové tuhosti převisem (cantilever nebo flexometer test) byl 

popsán Peircem již v roce 1930. Princip měření byl patentován [37] v roce 1958. Měření 

vychází z principu ohýbání vetknutého nosníku (textilie), jehož průhyb je vyvolán vlastní 

tíží, jak je patrné z obrázku 1.  

 

Obrázek 1. Cantilever Stiffness- Patent USA, J.J.Press 1958 
Zdroj: [37] 
 

Proužek textilie (35) dané šířky a délky je zatížen závažím (25) přes podložku (23) a poté 

je vysouván v horizontálním směru tak dlouho, až se dotkne nakloněné roviny (dle 

instrukcí v patentu [37] může být nakloněná rovina nastavena pro dva sklony 43° nebo 

41.5°). Výsledná hodnota ohybové tuhosti je vypočtena ze vztahu G=w.c
3
, kde w je plošná 

tíha ohýbané tkaniny, c je ohybová délka, kterou vypočteme ze vztahu:  
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Pro úhel α=43° vychází zlomek cos(α/2)/tan(α)  1. 

Metoda cantilever test je v původní podobě s rovnicí (1) velmi často používána, a proto 

ji nalézáme v mnoha publikacích, například Abbott [38], [39], Bilbao [40], Bilisik [41], 

Hynek [42], Zhou [43]. Bývá analyzována přesnost této metody, jak je tomu například 
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v článku Szablewskeho [44]. Také se objevují porovnání této klasické metody převisu 

s jinou metodou měření ohybové tuhosti, jak je patrné z prácí: Mete [45], Takatera [46]. 

Za výhodu metody cantilever test považujeme jednoduchý způsob měření včetně 

jednoduché techniky výpočtu ohybové tuhosti. Významným faktorem je nízká pořizovací 

cena přístroje. Nevýhodou metody je nižší přesnost výsledků ohybové tuhosti.  

Z výše uvedených důvodů je metoda cantilever test vhodná především pro relativní 

porovnávání hodnot ohybové tuhosti. Máme-li například několik typů tkanin, které chceme 

vzájemně porovnat, vytvořit jejich pořadí od nejméně ohebné po nejvíce ohebnou, pak je 

nejrychlejší a nejjednodušší použít metodu cantilever test. Výsledné hodnoty ohybové 

tuhosti získané touto metodou nejsou příliš přesné, ale jsou obvykle dostačující 

k vzájemnému porovnání ohybových tuhostí zkoumaných tkanin. 

2.1 Přístroje pro měření ohybové tuhosti metodou převislého vzorku 

Přístroje, na kterých můžeme měřit ohybovou tuhost metodou převisu, jsou vyráběny 

v několika modifikacích, viz. příloha na straně 125. Jedná se o přístroje s ručním 

ovládáním horizontálního posunu vzorku a přístroje s automatizovaným ovládáním posunu 

vzorku i odečtu převislé délky vzorku. 

Dle principu měření lze přístroje rozdělit do dvou skupin: 

1) Přístroje, kde je vzorek vysouván v horizontální poloze do té doby, dokud se nedotkne 

šikmé roviny. Jako vstupní hodnota pro výpočet ohybové tuhosti slouží délka 

převislého vzorku l0. 

2) Přístroje, kde je vzorek vysouván v horizontální poloze na předem stanovenou délku 

převisu l0. Vstupní hodnotou pro výpočet ohybové tuhosti je úhel převisu α, kterého 

vzorek dosáhl při délce převisu l0. 

Na zmíněných průmyslově vyráběných přístrojích lze nalézt některé nedostatky, které 

mohou mít vliv na přesnost vypočtené hodnoty ohybové tuhosti. 

 Posun vzorku po destičce způsobuje vlivem tření tvorbu statického náboje. Když se 

posouvaný vzorek přiblíží k nakloněné rovině, je k ní vlivem statického náboje 
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přitažen. Prakticky to znamená, že naměříme kratší délku převislého vzorku l0, než by 

byla skutečná délka l0 odpovídající správné ohybové tuhosti.  

 Při posunu vzorku pomocí přítlakové destičky se závažím může docházet k prokluzu 

vzorku pod destičkou, respektive destička po vzorku klouže, nezachytí jej a neposouvá 

jej. Vysunutá délka vzorku l0 opět nemusí korespondovat se skutečnou délkou l0. 

 Na všech komerčně vyráběných přístrojích se proměřují vzorky obdélníkového tvaru a 

mění se pouze šířka (2-3 cm) a délka (9-15 cm). Není komerčně vyráběný přístroj, na 

kterém by se proměřovaly jiné tvary vzorku, například čtverec nebo kruh.  

 Přístroje neumožňují měření ohybové tuhosti v klimatizační komoře. Chybí ovládání 

posunu vzorku mimo klimatizační komoru. 

2.2 Popis nového přístroje CLFT 

Navržený přístroj je konstruován tak, aby byly eliminovány, výše uvedené, nedostatky. 

Přístroj CLFT (obrázek 2) je určen pro měření ohybové tuhosti nejen textilních, ale 

i dalších materiálů (například folie, papír). Zkušební vzorky mohou být vystřiženy ve tvaru 

obdélníku, čtverce či kruhu. Kruhové vzorky slouží k prošetřování anizotropního chování 

ohybové tuhosti. 
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Obrázek 2.  Přístroj pro měření ohybové tuhosti CLFT.  
1- optická část přístroje, 2- pevná část horizontálního stolku,  
3- pohyblivá část horizontálního stolku, 4- mechanizmus ovládající pohyb 
stolku, 5-bovdenové lanko, 6-zátěž na tkaninu. 
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Zásadní změna v konstrukci přístroje CLFT nastala ve způsobu uvolnění konce vzorku. 

Vzorek se neposouvá po stolku v horizontálním směru, jak je tomu u všech stávajících 

přístrojů, ale pod vzorkem klesá jedna část stolku. Z obrázku 2 je patrné, že horizontální 

plocha stolku přístroje se skládá ze dvou částí: pevná část stolku (2) a pohyblivá část 

stolku (3). Pohyblivá část stolku klesá pomocí mechanismu (4), který je ovládán 

bovdenovým lankem (5). Stlačením bovdenového lanka se uvolní podpěra horizontálního 

stolku (4) a vzorek (textilie) se vlivem vlastní tíže ohne.  

Obraz převislého vzorku je snímán digitálním fotoaparátem (1). Obrázky ve formátu jpg 

jsou zpracovány v programovém prostředí NIS Elements. Na hraně horizontálního stolku 

přístroje CLFT je zakreslené milimetrové měřítko, které se využívá pro kalibraci měřítka 

sejmutého obrazu v programu NIS Elements. Po kalibraci pak můžeme z obrazu odečíst 

potřebné vstupní hodnoty: úhel převisu α, délku převislého vzorku l0 nebo souřadnice bodů 

x, y ohybové čáry. 

Výše popsaný nový princip uvolnění konce vzorku eliminoval první dva výše jmenované 

nedostatky pozorované u stávajících přístrojů, tj. vliv statického náboje a prokluzování 

vzorku při jeho vysouvání. Abychom mohli měřit čtvercové nebo kruhové vzorky, rozšířili 

jsme horizontální stolek na šířku10 cm. 

2.3 Přístroj CLFT a jeho použití v klimatizační komoře 

Přístroj CLFT byl konstruován s tím záměrem, že bude využit k výzkumu ohybového 

chování textilií v extrémních klimatických podmínkách, tj. při různé teplotě a vlhkosti, 

čímž bychom simulovali klimatické podmínky v tropech nebo v chladném severském 

prostředí. Přístroj je vyroben z nereznoucích materiálů, které by měly odolat požadovaným 

podmínkám. Na obrázku 3 je prezentován přístroj v klimatizační komoře.  

Fotoaparát je umístěn vně komory, aby nedošlo k jeho poškození vlhkem. Mechanismus 

spouštění horizontálního stolku je ovládaný rovněž zvenku. Měřená hodnota ohybové 

tuhosti není ovlivněna vnějšími faktory. 
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    a) Přístroj CLFT – celkový pohled na přístroj v klimatizační komoře 

      

  b) CLFT uvnitř klim. komory                  c) Detail ohýbaného vzorku 
 
  Obrázek 3. Přístroj CLFT – měření v klimatizační komoře 
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2.4 Metoda převislého vzorku - výpočtový model 

Navržený princip měřicího přístroje cantilever test a následný výpočet ohybové tuhosti dle 

Peirce byl velmi jednoduchý. Vzhledem k vysoké nehomogenitě textilního materiálu 

Peirce navrhuje proměřit jeden vzorek ve čtyřech polohách (rub a líc, jeden a druhý konec 

vzorku).  

Autoři Bilbao [48], Casiez [49], Demiroz [50], Eischen [51], Gan [52], Gun [53], 

Lee [54], [55], Szablewski [56], Šmody [57], Thomaszewski [58], Zhou [59], zkoumali 

ohybovou tuhost metodou cantilever test a zdokonalovali výpočet ohybové tuhosti tak, aby 

bylo možné měřit textilie ohýbané při větších úhlech převisu. Použitím metody konečných 

prvků nebo numerických metod výpočtu pak získávali přesnější hodnoty ohybové tuhosti.  

V doktorské práci [FRI-8] se autorka rovněž věnovala problematice měření ohybové 

tuhosti metodou převisu vzorku. Experimenty prováděla na přístroji Flexometer FF20. 

Navrhla metodiku pro digitalizaci obrazu ohybové čáry textilie včetně odečtu souřadnic. 

K tomuto účelu využila programové prostředí LUCIA M později software Nis Elements. 

Pro výpočet ohybové tuhosti navrhla postupně několik výpočtových modelů.  

Jednotlivé modely pro stanovení ohybové křivky a výpočet ohybové tuhosti byly tvořeny 

v programových prostředích FAMULUS 3.5 a MathCad 11. Výsledky byly postupně 

publikovány v článcích [FRI-34], [FRI-33], [FRI-25],[FRI-23]. 

Pro ilustraci předchozích prací je na obrázku 4 uveden výstup z iteračního výpočtového 

modelu (pro pět nestejně dlouhých úseků), který simuluje zkoušku převisem pro vzorek 

tkaniny s relativně velkým úhlem převisu textilie. Osvědčilo se zde programové prostředí 

MathCad 11 s řešičem (Given-Find) soustav nelineárních (zde transcendentních) rovnic. 

Simulační model s vhodně odstupňovanými, od vetknutí postupně narůstajícími, délkami 

úseků lépe vystihuje skutečný tvar průhybové čáry pro velké deformace v celém rozsahu 

možného úhlu převisu, než model se stejnými délkami, a to i při relativně malém počtu 

úseků. Kromě toho se ve většině případů zrychluje konvergence iteračních výpočtů. 

Vstupní parametry tohoto modelu jsou: celková délka převislého vzorku L, počet úseků n, 

konstantní šířka vzorku b, plošná hmotnost textilie m0 a z experimentu vyšetřený úhel 
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převisu . Volené parametry , resp.  ovlivňují strmost narůstání délkových úseků 

v závislosti na úhlu převisu, resp. nestejnoměrnost ohybové tuhosti v závislosti 

na lokálních úhlech sklonu průhybové čáry na jednotlivých úsecích. 

Interpolací spline-funkce y(x) byla proložena křivka vypočtenými souřadnicemi průhybové 

čáry a je zobrazena červeně na obrázku 4. Experimentálně zjištěná průhybová čára 

zkoumané tkaniny je znázorněna modrou čerchovanou křivkou.  

 
 Obrázek 4. Zkouška převisem – model pro pět nestejně dlouhých úseků  
 

Ohybová tuhost EJ se porovnává s ohybovou tuhostí EJP vypočtenou podle Peirce. 

Poznamenejme, že vztah pro výpočet ohybové tuhosti dle Peirce je vhodný pro úhel 

převisu kolem 43°, v ostatních případech vzniká při výpočtu chyba, což je patrné z rozdílu 

výsledků výpočtu na obrázku 4. Kde vypočtená ohybová tuhost dle našecho vztahu 

EJ=6,3.10
-7

 N.m
2
 a ohybová tuhost dle Peircova vztahu EJP=9,4.10

-7
 N.m

2
. Na nepřesnost 

výpočtu dle Peirce bylo poukázáno v publikacích Fridrichová [FRI-8], Szablewski [56]. 

2.4.1 VISKOELASTICKÝ MODEL 

Při experimentálním vyšetřování úhlu převisu se ukazuje, že přesnost měření úhlu závisí 

nejen na počátečních odchylkách geometrie vzorku od ideální roviny, ale také na době, po 

kterou byl vzorek zatížen před odečtením úhlu převisu. Předchozí modely publikované 

v práci [FRI-8] popisují statické (časově nezávislé) deformace vzorku textilií s uvažováním 
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geometrických, resp. materiálových nelinearit. Matematický popis modelu vede 

na soustavu nelineárních algebraických, resp. transcendentních rovnic. 

Jednou z možností řešení soustavy nelineárních algebraických rovnic je metoda relaxační. 

Místo nelineární soustavy n algebraických rovnic řešíme odpovídající soustavu n 

diferenciálních rovnic prvního řádu. 

Podobně jako u pružného úseku ohýbaného vzorku uvažujeme 

o náhradě viskoelastického úseku kontinua, viz. obrázek 5, 

délky li a komplexní ohybové tuhosti EIc odpovídajícím úsekem 

s viskoelastickým kloubem. Byl zvolen nejjednodušší 

viskoelastický model, který je v literatuře uváděn jako Voigtův-

Kelvinův model. Lze jím přibližně postihnout pružnost a vnitřní 

tlumení ohýbaného vzorku textilie. 

Na i-tém úseku, kde i=1,2..n, soustředíme viskoelastické 

vlastnosti do kloubu o tuhosti ki a o součiniteli tlumení bi , jak je 

ukázáno na obrázku 5.  

Potom ohybový moment Mi na obou koncích úseku délky li závisí jak na úhlu i, tak 

na rychlosti změny úhlu, tj. na úhlové rychlosti dtd ii /  : 

 iiiii bkM   . (2) 

Pro další numerické řešení je výhodné předchozí vztah upravit na tvar 

   iiiii bkM /  . (3) 

Vyjádříme-li pro daný model ohybové momenty Mi, kde i=1,2,..n, obdržíme soustavu 

n obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu, které jsou při větších deformacích 

nelineární. 

Poznamenejme, že po délce L 











n

i

ilL
1

 je obecně ohybový moment proměnný. Jelikož 

na i-tém úseku o délce li předpokládáme konstantní ohybový moment Mi, chyba 

diskretizace se zmenšuje s rostoucím počtem úseků n. 

 

Obrázek 5. Viskoelastický 
kloub 
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Pružné viskoelastické kontinuum délky L a konstantní šířky bvz o plošné měrné hmotnosti 

m0 rozdělíme na n stejných úseků délky l. Viskoelastické vlastnosti soustředíme do kloubů, 

jak je ilustrováno na obrázku 6. 

Uvažujeme, že v kloubech 

působí také diskretizované silové 

zatížení od vlastní tíže o velikosti 

f=m0·g·bvz·l s gravitačním zry-

chlením g [m/s
2
]. Matematický 

popis odvodíme na jednoduchém 

modelu se třemi úseky podle 

obrázku 6.  

Výsledky lze snadno zobecnit pro i-tý úsek konstantní délky při zvoleném počtu úseků n.  

Výpočty v programovém prostředí MathCad vychází z následujících vztahů: 

 .sin.,cos., 111111  lylx   (4) 

Geometrické parametry dalších úseků počítáme vždy z parametrů předchozích úseků: 

 ,sin,cos, 212212212  lyylxx   (5) 

 .sin,cos, 323323323  lyylxx   (6) 

Ohybové momenty v jednotlivých kloubech jsou: 
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,

,

233

13122

3211
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xxxxfM
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 (7) 

V souladu s rovnicí (3) vycházejí vztahy pro úhly: 
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,/5.02/2
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bkM
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 (8) 

Ukazuje se, že použijeme-li v modelu vzorku plošné textilie kromě pružných deformací 

také deformace časově závislé, můžeme popsat viskoelastické vlastnosti textilního 

 

Obrázek 6. Model textilie s viskoelastickými vlastnostmi 
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materiálu vhodným diskretizovaným modelem ve tvaru soustavy diferenciálních rovnic 

prvního řádu. Tím získáme nejen komplexnější vyjádření vlastnosti vzorku textilie, ale 

také zlepšíme stabilitu numerického řešení.  

Dále se ukázalo, že výše uvedeným postupem se nabízí možnost řešit soustavu rovnic např. 

v programovém prostředí FAMULUS 3.5, kde lze použít indexovanou proměnnou pro 

výpočty s větším počtem úseků, na rozdíl od řešiče v prostředí MathCad 11. 

Na obrázku 7 je uveden výsledek výpočtu viskoelastického modelu vzorku plošné textilie 

zkoušené převisem. Model tvoří třicet stejných úseků. 

 

Obrázek 7.  Viskoelastické chování vzorku - program FAMULUS 3.5 

V levém horním a dolním okně, obrázek 7, je vykreslen graf časového průběhu souřadnic 

x a y, volného konce, konce středních úseků a koncového bodu prvního úseku. Ukazuje se, 

že vzorek zaujímá konečnou polohu přibližně po třech stech sekundách. V pravém horním 

a dolním okně obrázku jsou zakresleny průhybové čáry v časovém sledu s příslušným 

krokem do konečného tvaru průhybové čáry. Poznamenejme, že reálný časový průběh 

deformací může mít zpočátku charakter silně tlumených kmitů vlivem dynamických 

účinků, které v modelu neuvažujeme.   
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Viskoelastické chování tkaniny můžeme popsat reologickým modelem složeným ze 

sériově řazené pružiny, kataraktu a Voigtova–Kelvinova modelu podle obrázku 8 a). 

Model lze snadno vytvořit z trojice prvků, viz. obrázek 8 b). Je třeba zvolit hodnoty 

parametrů tak, aby b10, k20, a pro stabilitu numerického řešení zadat, aby b10, k20, 

to znamená, že volíme b1<<b2, k2<<k1. Trojice prvků se po délce L vzorku periodicky 

opakuje. Je-li počet těchto trojic dostatečně velký (10 a více), může takový model při 

vhodné volbě parametrů odpovídat skutečným poměrům. 

Obtížnějším problémem je zde identifikace parametrů zvoleného reologického modelu na 

základě výsledků experimentů a to zejména u složitějších struktur.  

Na obrázku 9 je uveden příklad identifikace parametru K1 modelu na základě 

experimentálně vyšetřeného úhlu převisu 0 měřeného po 10 s od začátku zatížení. 

Hodnoty zbývajících parametrů reologického modelu je třeba upravit v souladu s rychlostí 

doznívání přechodového děje. 

 

 

  

 

Obrázek 8.   Složené viskoelastické modely je možné vytvořit vhodným paralelním či sériovým 
řazením prvků, tj. pružin, kataraktů, popř. nelineárních prvků. Reologické vlastnosti reálných 
textilních struktur se pak dají popsat s větší přesností. 
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Iterační výpočet vychází ze zvolené počáteční hodnoty K1, ze které vypočteme k1=n.K1/3 ; 

v každém kroku iterace vypočteme tvar průhybové čáry a úhel převisu . Přírůstek =-

0 je úměrný přírůstku tuhosti K1=c.; konstantu úměrnosti c je třeba vhodně zvolit 

s ohledem na konvergenci iterací. V dalším kroku počítáme s hodnotou tuhostí 

K1K1+K1. Výpočet opakujeme, pokud absolutní hodnota  je větší než zvolená 

chyba řešení. 

Příklad iterační identifikace (optimalizace) parametru K1 je patrný ze záznamu řešení na 

obrázku 9. V levém horním okně jsou časové průběhy xn(t), yn(t), volného konce vzorku a 

xs(t), ys(t) kloubu uprostřed vzorku. V pravém horním okně je tvar průhybové čáry 

v jednotlivých časových krocích. Oba tyto záznamy odpovídají poslední konečné iteraci; 

předchozí průběhy se v horním pravém okně na konci každé iterace vymažou. 

 

 

Obrázek 9.  Ukázka optimalizace parametru K1 viskoelastického modelu 



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, FAKULTA TEXTILNÍ 
Ludmila Fridrichová. K problematice ohybové tuhosti textilií 

Habilitační práce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013 

Přístroj na měření ohybové tuhosti 32 

V dolním levém okně je patrná změna úhlu převisu  v průběhu iteračního výpočtu. 

Obdobně v pravém dolním okně je průběh hodnoty optimalizovaného parametru K1. 

Průběh optimalizace zde vyšetřujeme pro úhly převisu 0=40°, 50° , 60° a 70° při 

konstantní plošné hmotnosti m0 vzorku a konstantní délce převislého konce L. 

Z vyšetřované hodnoty K1 vychází měrná ohybová tuhost .EI [mN.mm].  

Obdobně jako na obrázku 9 je možná optimalizace parametru K1 pro konstantní plošnou 

hmotnost a konstantní úhel převisu 0=70° při délce převisu vzorku L=0,05; 0.06; 0.07; 

0.08; a 0.09 m. Z obr. 7 je patrný vliv velikosti konstanty úměrnosti c=K1/ na rychlost 

konvergence iteračního výpočtu. Ve sledované úloze je optimální hodnota c7.10
-5

. Při 

hodnotě c1.10
-5

 je konvergence pomalá, při hodnotě c>15.10
-5 

řešení diverguje, jak je 

patrné z obrázku 10.  

 

Obrázek 10.  Konstanta úměrnosti c a rychlost konvergence výpočtu 

 

2.4.2 ITERAČNÍ VÝPOČTOVÝ MODEL PRO ŠEST ÚSEKŮ V PROSTŘEDÍ MATHCAD 

Použitím funkce Given Find v programu MathCad 11 byl vytvořen nelineární model 

výpočtu ohybové tuhosti. Jak je patrné z obrázku 11 nejprve uvažujeme náhradu kontinua 

diskretizovanými úseky.  

Postup výpočtu ohybové křivky a ohybové tuhosti je ukázán na diskretizovaném modelu 

podle obrázku 12. Algoritmus pro n=3 elementy lze snadno zobecnit i pro větší počet 

elementů. 
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Pro dané hodnoty (plošná měrná hmotnost textilie ρ 

[kg/m
2
], délka převisu vzorku L [m], šířka vzorku b [m], 

experimentálně zjištěný úhel převisu α [°]) stanovíme délku 

elementu l=L/n a soustředěnou zátěž f=ρ.g.l.b [N] 

v kloubech s odhadnutou ohybovou tuhostí vzorku Bv=k.l 

[Nm/rad]. Vycházíme z vhodně zvolených počátečních 

hodnot úhlu φi, i=1 až n a geometrických relací patrných 

z obrázku 12. 

 

 

Obrázek 12. Diskretizovaný model ohybové křivky 
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 Kde h je vliv zmenšení průřezu ve vetknutí 0.5<h <2 

 

Obrázek 11.  Diskretizace 
kontinua 
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Vektor hledaných hodnot parametrů  

  kyyyxxxZ ,,,,,,,,,,,, 321321321321   (12) 

umožňuje vykreslení bodů ohybové křivky  .iii xyy   

Na obrázku 13 je předložen výsledek ohybové tuhosti vypočtený, s použitím modelu pro 

šest úseků, pro tkaninu S2 (parametry tkaniny viz tabulka 1). Zeleně jsou zakresleny 

souřadnice ohybové čáry textilie, které byly odečteny z fotografie obrazu převisu vzorku. 

Modře jsou vykresleny hodnoty ohybové tuhosti textilie vypočtené z modelu pro šest 

elementů (výpis programu viz. příloha na straně 133). Teoretickými body pak prochází 

červeně zobrazená křivka vzešlá z modelu pro šest úseků.  

 

 Obrázek 13. Zkouška převisem. Model pro šest úseků  

Abychom ověřili správnost výpočtového modelu pro šest úseků, provedli jsme 

experimenty na přístroji CLFT  a KES-FB2. Výsledné hodnoty jsme porovnali pomocí 

korelační analýzy. Pro experiment jsme použili pět druhů tkanin ze stejného materiálu, ale 

s různou strukturou. Parametry tkanin a postup experimentu jsou popsány v následující 

kapitole.  
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2.4.3 POROVNÁNÍ VYPOČTENÉ OHYBOVÉ TUHOSTI POMOCÍ  MODELU PRO ŠEST ÚSEKŮ 

S HODNOTAMI OHYBOVÉ TUHOSTI NAMĚŘENÝMI NA PŘÍSTROJI KES-FB2 

Experimentální měření byla prováděna na režných (odšlichtovaných) bavlněných 

tkaninách, parametry jsou uvedeny v tabulce 1. Příze, 100% bavlna: jemnost T=29,5 tex, 

z=590 zákrutů/m byly stejné pro dostavu i pro útek. Měření se uskutečnila při  teplotě 

22°C a vlhkosti 63 %. Velikost vzorků pro přístroj CLFT byla 4.5 x 4.5 cm a pro přístroj 

KES FB2 20 x 20 cm. Každý vzorek byl proměřen ve směru osnovy a útku pro rub a líc. 

Tabulka 1.  Parametry tkanin použitých pro experiment 

Značení 
vzorku 

Plošná měrná 
hmotnost[kg/m2] 

Plátnová vazba                 Dostava 

S1 0.1056 
   

Do = 22 nití/cm 
Dú =   9 nití/cm 

S2 0.1200 
 

  
Do = 22 nití/cm 
Dú = 15 nití/cm 

S3 0.1407 
 

  
Do = 22 nití/cm 
Dú = 19 nití/cm 

S4 0.1598 
   

Do = 22 nití/cm 
Dú = 23 nití/cm 

S5 0.1690 
   

Do = 22 nití/cm 
Dú = 25 nití/cm 

Při měření na přístroji CLFT byly převisy vzorků fotografovány a následně vyhodnoceny 

v programovém prostředí Nis Elements. Z fotografie byly získány souřadnice bodů 

ohybové čáry a byl odečten úhel převisu α. Bylo naměřeno 128 úhlů převisu na každé 

tkanině a následně z nich byly vypočteny základní statistické charakteristiky, viz tabulka 2.  

Tabulka 2.  Naměřené úhly převisu pro jednotlivé sady tkanin 

Tkanina Průměr 
Směrodatná 

odchylka 
IS HH DH 

Variační 
koeficient 

S1o 19.9 3.73 0.65 20.52 19.23 19% 

S1u 34.8 3.50 0.61 35.37 34.15 10% 

S2o 23.2 3.44 0.60 23.80 22.60 15% 

S2u 17.3 2.89 0.50 17.80 16.80 17% 

S3o 15.8 2.74 0.47 16.24 15.29 17% 

S3u 19.5 3.54 0.61 20.15 18.93 18% 

S4o 12.6 2.95 0.51 13.07 12.05 23% 

S4u 13.5 2.84 0.49 14.01 13.02 21% 

S5o 11.7 3.27 0.57 12.25 11.12 28% 

S5u 13.5 3.39 0.59 14.12 12.95 25% 
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Vstupní hodnoty do výpočtového modelu s šesti úseky v programu MathCad11 byly pro 

každou tkaninu tři: dolní hranice naměřeného úhlu převisu, horní hranice a průměrná 

hodnota úhlu převisu, viz. první tři sloupce tabulky 2. Výsledky ohybové tuhosti pro všech 

pět sad tkanin jsou zakresleny v obrázku 14. 

 

 
 
Obrázek 14. Hodnoty ohybové tuhosti BMC vypočtené modelem pro šest úseků 
v programu MathCad 
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Hodnoty ohybové tuhosti BMC, zjišťované u tkanin měřených na přístroji CLFT 

a vypočtené pomocí modelu v prostředí MathCad, byly porovnány s hodnotami ohybové 

tuhosti BKW, které byly naměřené na přístroji Kawabata KES-FB2. Výsledky jsou 

znázorněny na obrázku 15. Korelační koeficient dosahuje hodnoty R=0.96. 

 

 

Obrázek 15. Porovnání vypočtených hodnot ohybové tuhosti 
pro metodu převislého vzorku (přístroj CLFT) s  hodnotami  
ohybové tuhosti naměřenými na přístroji KES-FB2 
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2.5 Vliv změny teploty a vlhkosti na tvar ohybové křivky 

Teplota a vlhkost je jedním z parametrů, který významně ovlivňuje naměřené hodnoty 

mechanických vlastností, zejména přírodních materiálů. Jak se změní tvar ohybové čáry 

u převislé tkaniny (vlna 45%, polyester 55%) při různých klimatických podmínkách, je 

ukázáno na obrázcích 16 a 17. Při teplotě T=40°a vlhkosti V=40% vykazoval vzorek 

ohybovou tuhost B=5.1 *10
-6

 Nm
2
/m. Avšak při teplotě T=40°a vlhkosti V=80% klesla 

ohybová tuhost na hodnotu 3.2*10
-6

 Nm
2
/m.  

  

Obrázek 16. Vzorek vl/PES, vliv teploty 
a vlhkosti na změnu ohybové křivky  
T=40°, V=40% 

Obrázek 17. Vzorek vl/PES, vliv teploty 
a vlhkosti na změnu ohybové křivky  
T=40°, V=80% 

 

Experimenty byly provedeny rovněž na bavlněné tkanině S3. Vzorky při teplotě T=40° 

a vlhkosti V=40% vykazovaly hodnotu ohybové tuhosti 3.77*10
-6

 Nm
2
/m a při teplotě 

T=40°a vlhkosti V=80% dosahovala ohybová tuhost hodnoty 1.7*10
-6

 Nm
2
/m.  

Pokles ohybové tuhosti u vzorku vlna/polyester činil 37% a u bavlněného vzorku se snížila 

hodnota ohybové tuhosti o 55%. Jak je patrné z výsledků měření, vlhkost významným 

způsobem ovlivňuje ohybovou tuhost textilie. Vzhledem k novým možnostem, které 

přístroj CLFT otevřel, je připravována série dalších experimentů. Jsou připravovány 

experimenty na tkaninách z přírodních a syntetických materiálů při zvolené škále teplot a  

vlhkostí.  
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2.6 Vliv tvaru průřezu vláken a přízí na ohybovou tuhost 

Ohybová tuhost je závislá na tvaru průřezu ohýbaného tělesa. Této problematice je 

věnováno mnoho prací, například: Lee [60] analyzuje ohybovou tuhost v závislosti na 

průřezu vlákna. Lin [61] se věnuje modelování textilních struktur. Na základě analýzy 

tvaru příčných řezů tkanin se snaží predikovat elastické vlastnosti tkaniny plátnové vazby. 

Nazarboland [62] se věnuje modelování a simulování filtrace přes tkaniny. Zkoumá vliv 

tvaru zatkané příze na efektivnost filtrace. Omeroglu [63] zkoumá vliv změny tvaru 

průřezu polyesterových vláken na ohybovou tuhost a splývavost textilií. Pracuje 

s hodnotou kvadratického momentem plochy průřezu vlákna. Cornelissen [64] popisuje, 

jak změna tvaru průřezu u převislé příze v místě kontaktu s podložkou ovlivní výslednou 

hodnotu ohybové tuhosti.  

Hodnota ohybové tuhosti tkaniny je, mimo jiné, ovlivněna její tloušťkou. Tloušťku tkaniny 

pak ovlivňuje délková hmotnost příze (její jemnost) a hustota dostavy. Zajímá nás, jak se 

změní tvar zatkané příze v příčném řezu tkaniny, respektive tvar průřezu příze ve vazných 

bodech při ohýbaní tkaniny. Ghane [65] sledoval vztah mezi ohybovou tuhostí tkaniny 

plátnové vazby a parametry příze a dostavou útkových nití. Z obrázku 18 je patrné, že při 

lineárním přírůstku nití v dostavě útku ohybová tuhost neroste lineárně. Experimenty byly 

provedeny na tkaninách, jejichž parametry jsou uvedeny v tabulce 1.  

 

Obrázek 18. Přírůstek ohybové síly s přírůstkem útkových nití 
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Počet přízí v osnově byl 22 nití na 1 cm. Počet nití v dostavě útku narůstal od 9 nití do 25 

nití na 1 cm. Výsledky ukazují, že tkaniny s nižším počtem nití v dostavě útku dosahují 

nižší ohybovou tuhost než tu, kterou bychom očekávali. Byla vyslovena hypotéza, že tento 

jev způsobuje změna tvaru přízí, respektive přízí ve vazném bodě, při ohýbání tkaniny 

vlivem vlastní tíže v místě kontaktu tkaniny s podložkou (hranou přes kterou je tkanina 

ohýbána). Jestliže má tkanina nízký počet nití v útku, vzniká při ohnutí tkaniny prostor pro 

přeskupení vláken v přízi. Vlákna mají možnost se rozvrstvit v přízi v horizontálním 

směru. To znamená, vlákna se z kruhového tvaru příze (v příčném řezu, schematicky 

obrázek 20a) přeskupí do tvaru elipsy (obrázek 20 b, d, f). Tento efekt přeskupení vláken 

však závisí i na tvaru vláken v přízi a velikosti mezivlákenných prostor. Pro ilustraci jsou 

na obrázku 19 předloženy tvary vláken. Ohybová tuhost tkaniny je svým způsobem závislá 

na kvadratickém momentu plochy průřezu. V příloze na straně 147 jsou uvedeny základní 

výpočty kvadratického momentu plochy průřezu pro různé tvary obrazců.  

Pokud provedeme jistá zjednodušení, můžeme s hodnotou kvadratického momentu plochy 

průřezu pracovat při výpočtech ohybové tuhosti tkanin. Na obrázku 20 jsou prezentovány 

tvary příčného řezu obvyklé u zatkaných přízí. Tyto tvary se mění v závislosti typu vazby 

a počtu zatkaných nití v dostavě (Do, Dú). 

 

Obrázek 19.  Tvar příčných řezů čtyř druhů vláken 

 
Obrázek 20.  Možné tvary přízí v průřezu 

Mezery mezi přízemi v dostavě ovlivňují způsob, jak se bude zatkaná příze ve vazných 

bodech tvarovat. Jak bylo výše řečeno, je-li prostor mezi přízemi větší, může příze 

a) b) c) d) e) f) 
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S1 S2 S3 S4 S5 

vzhledem k volnému prostoru zaujímat tvary popsané na obrázku 20 b), d) f). Zmenšuje-li 

se prostor mezi přízemi (při velkém počtu nití na 1 cm), může zatkaná příze zaujímat tvar 

popsaný na obrázek 20 c) e). 

 

Obrázek 21.  Fotografie tkanin použitých v experimentu. Výřez o velikosti 5x5mm. Tkaniny 
s rostoucí hodnotou dostavy útku Dú. Další parametry tkanin jsou uvedeny v tabulce 1 

2.7 Vliv odlehlosti příze k neutrálné rovině na ohybovou tuhost tkaniny 

Hodnoty porovnávané na obrázku 22 poukazují na procentuální rozdíly hodnot 

kvadratického momentu plochy průřezu, respektive na rozdíly hodnot ohybové tuhosti 

(u vzorků ze stejného materiálu) v závislosti na změně tvaru průřezu vazného bodu, který 

jsme zjednodušeně nahradili obrazce elipsy dle obrázku 20. Výšku elipsy jsme označili h 

a šířku b. Pro elipsu 1, kde h<b, činí vypočtený kvadratický moment plochy průřezu 72 % 

ve srovnání s hodnotou vypočtenou pro kruh o stejné ploše. U elipsy 2, h>b a kvadratický 

moment plochy průřezu činí 142 % ve srovnání s hodnotou vypočtenou pro kruh.  

 

Obrázek 22.  Kvadratický moment  plochy průřezu pro kruh a elipsu 

Kvadratický momoment pro obrazce stejné plochy

72%

142%

100%

0%

50%

100%

150%

elipsa1 elipsa2 kruh

h=1 h=1.4 h=1.18

b=1.4 b=1 b=1.18

0.00

0.05

0.10

0.15



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, FAKULTA TEXTILNÍ 
Ludmila Fridrichová. K problematice ohybové tuhosti textilií 

Habilitační práce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013 

Přístroj na měření ohybové tuhosti 42 

Zkoumání vlivu změny tvaru příze v příčném řezu tkaniny, respektive změny tvaru 

vazných bodů v závislosti na rostoucím počtu útkových nití, ještě vyžaduje hlubší analýzu. 

Pro orientaci však byly zmapovány tvary zatkaných přízí (v příčném řezu) u tkaniny S1, 

která měla nejmenší dostavu útku obrázek 23 a).  Na obrázku 23 b) je zobrazen příčný řez 

útkových nití tkaniny S5 . Do obrázku byly zakresleny geometrické tvary vazných bodů 

(elipsy), čímž byl zdůrazněn rozdíl tvarů pro jednotlivé tkaniny. Šířka vazného bodu byla 

označena b, výška vazného bodu h. Tkanina S1 vykazuje tvar elipsy, kde h<b. Tkanina S5 

naopak vykazuje tvar elipsy, kde h>b.  

 

Obrázek 23. Tvar zatkaných přízí S1, S5 
 

Jedním z faktorů, který ovlivní výslednou hodnotu ohybové tuhosti, je změna ideálního 

tvaru průřezu vazného bodu z kruhu na elipsu. Výsledná ohybová tuhost může být pro 
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tkaninu S1 (obrázek 23a) ve srovnání s kruhovým tvarem nižší až o 28 % a naopak 

pro tkaninu S5 vyšší až o 42%, jak plyne z grafu na obrázku 22. 

Dalším faktorem, který ovlivní výslednou hodnotu ohybové tuhosti, je vzdálenost mezi 

středy sousedních přízí, jak je naznačeno na obrázku 24. Ve směru horizontálním označíme 

vzdálenost mezi středy přízí symbolem Ab. Ve směru vertikálním označíme vzdálenost 

středu příze od neutrálné roviny zkratkou Ah. 

 

 

Obrázek 24. Vliv odlehlosti středu přízí na ohybovou 
tuhost 
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Ohybovou tuhost pro ideální tvar průřezu (kruh) vypočteme pro dané odlehlosti Ab 

(odlehlosti útkových nití) a Ah (odlehlosti osnovních nití) dle následujícího vztahu: 
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 (13) 

Pokud bychom ohybovou tuhost počítali pro tvar průřezu, který je podobný elipse, pak ve 

vztahu (13) zaměníme parametry pro kruh 
64
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Z výpočtových vztahů je patrné, že hodnota ohybové tuhosti v závislosti na tvaru příze a na 

zvyšování počtu přízí v dostavě tkaniny bude progresivní, jak bylo patrné z obrázku 18. 

2.7.1 ŠÍŘKA PŘÍZE A VELIKOST MEZER U TKANIN S RŮZNOU DOSTAVOU 

Protože obrazy průřezů tkanin byly vytvořeny pouze pro tkaniny S1 a S5, zjišťovala se 

šířka vazného bodu pomocí jiné metodiky. Byl zkoumán obraz tkaniny v podélném 

pohledu, jak je ukázáno na obrázku 25. Pro měření šířky vazného bodu b byl využit 

program obrazové analýzy LUCIA M. Tímto způsobem měření lze prozkoumat rychleji 

větší množství vazných bodů. 

Obraz zvětšené tkaniny byl nejprve dle měřítka kalibrován a následně byly proměřeny 

požadované tvary průmětů vazných bodů pomocí funkce měření délky. Každá textilie byla 

měřena na šesti různých místech, přičemž jedna sada měření průmětů příze obsahovala šest 

až osm měření. Na jednom vzorku bylo proměřeno čtyřicet průmětů příze. Výsledky 

měření byly zaneseny do grafu, viz. obrázek 26. 

Metodika měření průmětů vazných bodů příze byla zvolena pro svou jednoduchost 

a dostupnost.  
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Obrázek 25.  Měření průmětů přízí a velikosti mezer  

 

2.7.2 VLIV ZPLOŠTĚNÍ PŘÍZÍ NA ZMĚNU OHYBOVÉ TUHOSTI TKANINY 

Jak je patrné z obrázku 26, tkaniny s nízkou hodnotou dostavy útku vykazují velké mezery 

mezi útkovými přízemi, viz červené body v grafu. Velikost volného prostoru mezi přízemi 

umožní jejich zploštění, kde b>h. Hodnota b se pohybuje pro tkaniny S1, S2, S3v intervalu 

od 0.35 do 0,4 mm. Příčný řez při ohybu tkaniny pak pravděpodobně nabývá tvarů, které 

byly popsány na obrázku 20 b), d), f). Z obrázku 26 je patrné, že příze osnovní zachovávají 

přibližně stejný tvar půdorysu pro všechny typy tkanin bez ohledu na změnu parametrů 

dostavy útku. Mezery mezi těmito přízemi jsou konstantní (0.27 mm), proto nebyly do 

obrázku 26 zakresleny. Tkaniny s vysokým počtem nití v dostavě útku vykazují téměř 

identické šířky zploštění příze, jak v útku, tak v osnově (poslední dva sloupce grafu S4 a 

S5). Příčné tvary přízí, respektive vazných bodů budou v těchto tkaninách nabývat spíše 

tvar elipsy, kde b<h, viz. obrázek 20 c), e).  
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 Obrázek 26. Velikost půdorysu příze pro jednotlivé tkaniny po útku a po osnově 

 

Z výše popsaného jevu vyplývá, že u tkaniny s nízkým počten nití v dostavě osnovy může 

docházet při ohybové deformaci ke zploštění tkaniny v kontaktním místě převisu – v místě 

vetknutí tkaniny. Tento jev, který je velmi 

obtížné empiricky prokázat, pak ovlivní 

výslednou ohybovou tuhost. Vycházeje 

z rovnic (13) a (14), vytvořili jsme model 

v prostředí FAMULUS, kterým můžeme 

simulovat procentuální úbytek ohybové 

tuhosti při zploštění tkaniny. Čímž částečně 

vysvětlujeme pozorovaný jev, tj. úbytek 

ohybové tuhosti u tkanin s nízkou dostavou, 

viz obrázek 18. 

Vliv změny geometrie příčného řezu tkaniny (obrázek 27) v místě kontaktu tkaniny 

s podložním stolkem při jejím ohybu, je předmětem dalšího výzkumu.   

 

Obrázek 27. Schéma možného zploštění příze 
ohýbané tkaniny v kontaktním místě převisu 

Velikost průmětu vazných bodů (příze) pro útek a pro osnovu

0.0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

0.5

0.5

vz4 vz5 vz6 vz7 vz8 

9.5 15 19 23 25

Název tkaniny - počet nití na 1 cm  Dú [1]

V
el

ik
os

t 
pů

do
ry

su
 p

ří
ze

 v
 m

m

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

M
ez

er
y 

m
ez

i p
ří

ze
m

i

útek osnova mezery mezi přízemi útkovými

S1 S2 S3 S4 S5 

0.05 

0.15 

0.25 

0.35 

0.45 



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, FAKULTA TEXTILNÍ 
Ludmila Fridrichová. K problematice ohybové tuhosti textilií 

Habilitační práce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013 

Přístroj na měření ohybové tuhosti 47 

2.7.3 VLIV ZMĚNY TVARU OHYBOVÉ ČÁRY NA HODNOTU OHYBOVÉ TUHOSTI  

Při ohybové zkoušce na přístrojích kde je vzorek upnut do čelistí, jako jsou přístroje 

KES-FB2 a TH-5, ale i CLFT, může dojít k deformaci textilie v místě upnutí vzorku. 

Deformace má paradoxně za následek zvýšení výsledné hodnoty ohybové tuhosti 

či ohybové síly.  

Byl vytvořen model, který simuluje uvedený jev. Výsledek výpočtu je patrný z obrázku 28 

a následně z tabulky 3. Na obrázku 28 je vykresleno, jak se změní tvar ohybové čáry 

po vzniku lokální deformace v místě vetknutí textilie.  

 

 Obrázek 28.  Změna tvaru ohybové čáry vlivem deformace tkaniny v místě vetknutí 
 

Příklad byl vytvořen pro vzorek tkaniny S2, 

kde mpl=0.12 kg/m
2
, převis L0=0.03 m, šířka 

vzorku b=0.01 m. Hodnota ηh je míra 

deformace textilie v místě vetknutí nebo 

v místě upnutí v čelistech; je-li ηh=2, pak 

textilie není deformována, je-li ηh=0.5, pak míra deformace textilie dosahuje vysoké 

hodnoty. Tkaniny s nižší dostavou, paradoxně v některých případech, při této deformaci 

vykazovat vyšší ohybovou tuhost, než bychom očekávali, což je patrné z tabulky 3. Při 

maximální deformaci v místě vetknutí došlo u tkaniny kezvýšení ohybové tuhosti až na 

hodnotu 208%. Pro tento jev se připravují další experimenty. 

Tabulka 3. Ohybová tuhost tkaniny S2 

ηh [-] B [*10-6 Nm2/m] přírůstek 

2 3.9 100 % 

1.5 4.4 113 % 

1 5.3 136 % 

0.5 8.1 208 % 
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3 PŘÍSTROJ NA MĚŘENÍ OHYBOVÉ TUHOSTI TH-7 

Ohybovou tuhost můžeme zjišťovat i tím způsobem, že změříme moment nebo sílu 

v průběhu ohýbání textilie. Nejčastěji je užíván přístroj KES-FB2 (Kawabata), který je 

založen na principu měření momentu vyvolaného ohýbáním textilie. Na principu měření 

vyvolané síly při ohnutí textilie pracují přístroje: Clark stiffness tester 2046, ACBT tester, 

a český přístroj TH-5, respektive TH-7. 

Přístroj TH-7, obrázek 29, byl na 

základě návrhů autorky inovován ze 

staršího přístroje TH-5, který byl 

vyroben v roce 1974 ve VÚZ Dvůr 

Králové. První inovace přístroje 

proběhla v rámci projektu Specifický 

výzkum pedagogů a doktorandů 

č 116 rok 2004, druhá inovace pak v 

roce 2010. Popis přístroje TH-7 byl 

publikován v časopise Textile 

Research Journal [FRI-1]. Přístroj 

TH-7, lze využít pro měření ohybové tuhosti tkanin, pletenin i přízí. Přístroj umožňuje 

měření kruhových vzorků, což slouží k zjišťování anizotropie ohybové tuhosti, respektive 

ohybové síly.  

3.1 Analýza nedostatků přístroje TH-5 

V průběhu experimentů, které autorka prováděla v rámci doktorské práce, byly shledány 

na přístroji TH-5 následující nedostatky. 

 Vzorek byl ohýbán pouze jedním směrem maximálně do 60°. Ohybová síla byla 

měřena pouze po jedné straně (lícové nebo rubové). Proto nemohla být 

zaznamenána hysterezní smyčka ohybu, jako je tomu například u přístroje KES 

FB2.  

 Výstupem byla pouze hodnota ohybové síly. Přístroj neumožňoval ukládání dat do 

 

Obrázek 29. Přístroj pro měření ohybové síly TH-7 
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souboru. Data se pouze zobrazovala na digitálním displeji. Z toho vyplývá: a) 

časová náročnost při zapisování dat b) možnost chybného přepisu dat z displeje. 

 Bylo možné proměřovat pouze obdélníkový tvar zkušebního vzorku. (rozměr 

2,5 x 5 cm). 

Na obrázku 30 a) je znázorněno schéma upínací a snímací čelisti přístroje TH-5, 

a na obrázku 30 b) je schéma přístroje TH-7, respektive TH-5 po první inovaci.  

 

a) TH-5 b) TH-5 po1. inovaci 

Obrázek 30.  Schéma upínací a snímací čelisti přístrojů typu TH-5 a TH-7 

Princip měření ohybové síly je pro přístroj TH-5 a další jeho inovace stejný. Textilie se 

umístí do otočné upínací čelisti. Po spuštění přístroje se čelist otočí do předem nastavené 

polohy 60° (90° u TH-7), přičemž ohnutá textilie působí tlakem na snímací čidlo, 

na displeji se zobrazí hodnota ohybové síly F [mN]. Přístroje však mají odlišné režimy 

otáčení čelisti. U přístroje TH-5 se otočí čelist pouze jedním směrem, tj. z polohy P0 do P1, 

jak je patrné z obrázku 30 a). U přístroje TH-5/1.inovace bylo možné nastavit čtyři 

varianty otočení čelisti, viz. obrázek 30 b). První varianta otáčení v jednom směru o úhel 

60° (P0-P1-P0). Druhá varianta otočení  v jednom směru o úhel 90° (P0-P3-P0). Třetí a 

čtvrtá varianta, otáčení do obou směrů. U přístroje TH-7 se čelist otáčí do obou směrů 

o 90°. Snímací čelist u přístrojů, kde se čelist ohýbá do obou směrů je navržena ve tvaru 

písmene U.  
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Pro přístroj TH-5  platí v norma ČSN 80 0858, ve které je uveden převod hodnoty ohybové 

síly na ohybovou tuhost.  

Naměřenou sílu F1  lze přepočítat na hodnotu ohybové tuhosti pomocí vztahů: 

 ,.10 KFM   

 
b

l
KbFF  ,.1

  

Mo ohybový moment [mN.cm] pro šířku vzorku na 1 cm  

F1 ohybová síla. Síla snímaná čelistí. 

l  délka oblouku kružnice (délka měřeného vzorku textilie při výchylce o úhel ) 

 pro 60° l=1,51  

b šířka zkušebního vzorku (2,5 cm)  

Hodnoty F1 získané z měření na přístroji TH-7, lze rovněž převést na ohybovou tuhost B 

[Nm
2
/m]. K tomuto účelu použijeme koeficient, jehož výpočet je uveden na straně 56 v 

kapitole Model pro výpočet koeficientu C. 

Můžeme rovněž pracovat pouze z pojmem ohybová síla F[N], kde Fo je síla měřená 

ve směru ohybu osnovních přízí a Fu je síla měřená ve směru ohybu útkových přízí.  

Nedostatky první inovace přístroje TH-5: 

Inovace přístroje TH-5 probíhaly dle návrhu 

autorky v laboratořích firmy UNI-TEG Dvůr 

Králové. Přes veškeré konzultace autorky 

s odborníky, kteří konstrukci přístroje 

upravovali a vytvářeli řídící software, se 

nepodařilo odstranit tyto nedostatky: 

 Čidlo ohybové síly ve tvaru U mělo 

pevně nastavené rozpětí snímacích hran. 

Snímací čelist měla ostré hrany, které 

nebyly potaženy teflonem.  

 Záznam ohybové zkoušky byl nerovnoměrný, viz. obrázek 31. Bylo třeba upravit 

software, který zaznamenává naměřené hodnoty.  

 

Obrázek 31.  Nevhodný zápis ohybové zkoušky 
z inovovaného přístroje TH-5 
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 Měřené hodnoty se ukládaly do tabulky, ze které musely být překopírovány například 

do Excelu. Data ani obrázky nebylo možné exportovat do souboru. 

 Vzorek se mohl ohýbat na jedné straně až do 90°, avšak na druhé straně pouze do 60°. 

Cyklus ohýbání vzorku nebyl dokončený. Nešlo vykreslit úplnou hysterezní smyčku, 

viz. obrázek 31.  

V roce 2010 proběhla druhá inovace přístroje TH-5 (firma Vosáhlo). Inovací prošla 

mechanická i softwarová část přístroje. Byla upravena snímací a upínací čelisti a byl 

inovován i řídící software přístroje. Na inovovaném přístroji pod názvem TH-7 pak 

probíhala řada experimentů, ze kterých vzešla data, která byla použita do regresní analýzy. 

Byly porovnávány výsledky měření ohybové síly zjištěné na přístroji TH-7, respektive 

ohybové síly přepočtené na ohybovou tuhost s výsledky ohybové tuhosti zjištěnými 

na přístroji KES-FB2.  

 

 

3.2 Popis a metodika měření - přístroj TH-7  

Přístroj TH-7 (obrázek 32) je určen pro měření textilií (tkaniny, pleteniny, netkané textilie) 

do tloušťky 1,5 mm. Vzorky mohou mít tvar obdélníkový nebo čtvercový. Přístroj byl 

konstruován především pro měření kruhových vzorků, což napomáhá k efektivnímu 

vyšetřování anizotropie ohybové síly. 

 

Obrázek 32. Přístroj pro měření ohybové síly TH-7 

TH-7 

rozsah měření 

vzorek 

otočná čelist 

snímací čelist 

start/stop 



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, FAKULTA TEXTILNÍ 
Ludmila Fridrichová. K problematice ohybové tuhosti textilií 

Habilitační práce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013 

Přístroj na měření ohybové tuhosti 52 

V následujících bodech budou shrnuty odlišnosti přístroje TH-7 od přístroje TH-5. 

1) Byla rozšířena upínací a snímací čelist tak, aby bylo možné na přístroji měřit tvary 

vzorků obdélníkové, čtvercové a kruhové.  

2) Byla navržena otočná upínací čelist tak, aby bylo možné vzorek ohýbat do obou směrů, 

Tím bylo možné vykreslit celou hysterezní smyčky ohybu, obrázek 33. 

 

Obrázek 33. Hysterezní smyčka ohybu 

3) Přístroj byl vybaven snímací čelistí ve tvaru písmene U, čímž bylo umožněno snímat 

ohybovou sílu textilie pro líc a rub, aniž by se musel vzorek z čelisti vyjmout.  

4) Snímací čelist byla opatřena teflonovými trubičkami, čímž se snížil koeficient tření při 

ohýbání vzorku.  

5) Byl vytvořen nový software pro ovládání přístroje, snímání a ukládání naměřených dat. 

Data jsou nyní ukládána do datového souboru (csv) a obraz hysterezní smyčky je 

ukládán do grafického souboru (png).  

6) Byla doplněna funkce cyklické namáhání vzorku. Nyní je možné nastavit ohýbání 

vzorku od jednoho do deseti cyklů. Z měření se ukládají hodnoty zjištěné pro jednotlivé 

cykly ohýbání a následně se vypočte průměrná hodnota ze všech měřených cyklů.  
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Výstupem z přístroje TH-7 je hodnota ohybové síly Fm [mN]. Rozsah měření hodnoty 

ohybové síly Fm činí 40 mN až 4000 mN. Ohybovou sílu lze měřit na vzorcích s 

maximální šířkou 50 mm, minimální šířka není omezena. Délka měřeného vzorku je 

doporučena 50 mm, lze však měřit i textilie s minimální délkou 25 mm. Ohýbat lze 

materiály, které nepřesáhnou tloušťku 1.5 mm. Vzdálenost mezi upínací a snímací čelistí je 

rovna hodnotě 14 mm. Na obrázku 34 je předloženo schéma a fotografie ohýbání textilie 

na přístroji TH-7.  

 

   

Obrázek 34. Schéma a fotografie ohýbání vzorku na přístroji TH-7. Cj-upínací čelist.  
Sj- snímací čelist, snímá ohybovou sílu Fm. a) vzorek v nulové poloze b) vzorek otočený 
do polohy + 90° líc-líc c) vzorek otočený do polohy  -90° rub-rub 

 

Hodnotu ohybové síly Fm [N] lze přepočítat na ohybovou tuhost B [Nm
2
/m]. Pokud však 

chceme vzájemně mezi sebou porovnávat ohybové vlastnosti textilií, přičemž všechny byly 

měřeny na přístroji TH-7, pak není nutné provádět přepočet ohybové síly na ohybovou 

tuhost.  Lze pracovat pouze s hodnotou ohybové síly Fm. Nicméně, pro ostatní případy je 

možné ohybovou sílu Fm přepočítat pomocí konstanty C na ohybovou tuhost B [Nm
2
/m], 

jak ukázáno v následujícím textu. 
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3.2.1 HODNOTA OHYBOVÉHO MOMENTU NA PŘÍSTROJI KES-FB2 A PŘÍSTROJI TH-7. 

Přístroj KES-FB2 je konstruován 

tak, že je při ohýbání vzorku 

simulován prostý ohyb. Na obou 

koncích vzorku působí stejně 

velký ohybový moment, přičemž 

křivost je konstantní a je rovna 

1/r. Přístroj TH-7 je konstruován 

tak, že největší hodnota 

ohybového momentu působí 

v místě upnutí vzorku, avšak 

v místě snímací čelisti je hodnota 

ohybového momentu rovna nule, 

viz. obrázek 35. Tvar křivosti 

tkaniny při ohybu na přístroji 

TH-7 zůstává stejný pro všechny 

hodnoty měřené ohybové 

tuhosti, nekopíruje však přesně tvar kružnice, jako je tomu při prostém ohybu na přístroji 

KES-FB2.  

Stálý tvar ohybové křivky na přístroji TH-7 byl prokázán experimentem. Ohybové křivky 

byly fotografovány, převedeny do souřadného systému a byly porovnávány vzájemné 

odchylky. Tvar ohybové křivky zkoušeného vzorku s vysokou ohybovou tuhostí (snímaná 

síla F=40.9*10
-3

 N) se shodoval s tvarem ohybové křivky tkaniny, která měla přibližně 

desetkrát nižší ohybovou tuhost (snímaná síla na plochu F=4.9*10
-3

 N). Variační koeficient 

sledovaných bodů ohybových křivek se pohyboval v rozmezí 1 - 15 %. 

Jak bylo výše řečeno, pokud chceme pracovat s hodnotami ohybové tuhosti B [Nm
2
/m] je 

třeba hodnoty ohybové síly Fm naměřené na přístroji TH-7 vynásobit konstantou C. 

Pro stanovení konstanty C byl vytvořen jednoduchý diskretizovaný model spojité ohybové 

křivky s nerovnoměrnou křivostí (obrázek 36).  

 

Obrázek 35. Schéma ohybového momentu pro přístroj 
TH-7 a KES-FB2. Fm-měřená síla, Fc- vypočítaná síla 
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Model vychází z publikované práce [FRI-31], kde spojitá ohybová křivka je počítána pro 

starší přístroj TH-5 u kterého činí úhel otočení čelisti =60°. U přístroje TH-7 je úhel 

otočení čelisti =90°, čemuž odpovídá nově upravený diskretizovaný model ohybové 

křivky, dle obrázku 36.  

 Iteračním řešením soustavy 

nelineárních rovnic lze 

stanovit celkovou délku 

 ohybové křivky 

aproximované n úseky délky 

li pro danou vzdálenost R. 

Ohybovou tuhost Bv (pro 

šířku vzorku b) lze stanovit 

z měřené vodorovné složky 

ohybové síly Fm=F.cos, 

kde F je celková síla,  je úhel posledního úseku délky ln. Ohybová tuhost jednotkové 

šířky pak činí B=Bv/b.  

Při stejné délce úseků li=l=L/n a daných hodnotách xn=0, yn=R, =n-π/2, o=0, xo=0, 

yo=0 volíme na začátku iteračního procesu vhodné i>0. Algoritmus výpočtu vychází ze 

vztahů: 

  (17) 

  (18) 

  (19) 

  (20) 

 
 (21) 

 
 (22) 

kde ηh je vliv deformace textilie ve vetknutí, přičemž 0,5< ηh <2. Hodnota ηh=2 pak 

odpovídá původní (nezmenšené) tloušťce textilie v místě vetknutí. 

 

Obrázek 36. Ohybová čára a její diskretizovaný model . 
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Pro výsledné řešení jsme použili solver Given-Find v programovém  prostředí MathCad 11 

přičemž jsme obdrželi z vypočtených hodnot aproximovaný průběh ohybové čáry.  

 

3.2.2 MODEL PRO VÝPOČET KOEFICIENTU C 

Z ohybové tuhosti textilie B=Bv/b [N.m
2
/m], vztažené na jednotkovou šířku, určíme 

konstantu C, která slouží k přepočtu naměřené ohybové síly Fm , pro vzorek široký 5 cm, 

na ohybovou tuhost B [Nm
2
/m]. 

  (23) 

Pro danou rozteč R=0,014 m a pro součinitel ηh=2 vychází C=1,045*10
-3

. 

Pokud požadujeme bezrozměrnou konstantu C0, vycházelíme ze vztahu Fm.R,  

pak konstanta C0 se vypočte: 

  (24) 

C0=0,075 [1/rad]. Potom hodnota ohybové tuhosti na jednotku šířky je rovna 

B=C0 . Fm . R. Výpočtový model viz. příloha na straně 140. 
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3.2.3 PŘEVIS VZORKU ZA SNÍMACÍ 

ČELISTÍ 

Vzorek na přístroji TH-7 je upnutý pouze do 

jedné čelisti, viz. obrázek 37, přičemž druhý 

konec vzorku prochází snímací čelistí. Proto 

je důležité pro všechna měření dodržet délku 

převislého vzorku za snímací čelistí. Tato 

délka má vliv na výslednou hodnotu měření 

ohybové síly, jak je patrné z obrázku 39.  

Na obrázku 38 je znázorněno schéma upnutí 

vzorků v přístroji TH-7 a převis vzorku za 

snímací čelistí. Doporučená délka převisu 

vzorku za snímací čelistí yo by neměla být 

větší než 10 mm, viz. obrázek 38 b). 

Na obrázku  39 je vyjádřen vliv změny 

naměřené hodnoty ohybové síly Fm 

v závislosti na změně převislé délky vzorku 

za snímací čelistí yo. Pro měřenou textilii 

při minimální délce převisu yo=5 mm 

získáme ohybovou sílu Fma=5.6 mN 

(obrázek 39 a). Při doporučené hodnotě 

převisu yo=10 mm obdržíme hodnotu 

Fmb=5.7 mN (obrázek 39 b), rozdíl mezi 

těmito dvěma hodnotami ohybové síly činí 

pouze 2%. Avšak při převislé délce 

yo=25 mm naměříme hodnotu ohybové síly 

Fmc=7.5 mN (obrázek 39 c). Rozdíl mezi 

Fmb a Fmc pak činí 15%. Při měření na přístroji TH-7 je třeba dodržet pro všechna měření 

stejnou, respektive doporučenou, délku převisu vzorku za snímací čelistí. 

 
Obrázek 37. Schéma upnuté tkaniny.  
Cj-upínací čelist, Sj-snímací čelist, R=14 mm - 
vzdálenosti mezi čelistmi Cj-Sj 

 

Obrázek 38. Různé délky upnutí vzorku 
v přístroji TH-7, kde a) převis yo=5 mm,  
b) převis yo=10 mm, c) převis yo=25 mm. 

 

Obrázek 39.  Vliv převislé části vzorku 
na výslednou ohybovou tuhost 
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3.3 Porovnání výsledků ohybové tuhosti TH-7 a KES-FB2 

Pro experiment byly připraveny dvě sady čtvercových vzorků pro dva druhy rozměru; pro 

přístroj KES-FB2 rozměr 20x20 cm a pro přístroj TH-7 rozměr 5x5 cm. V každé sadě 

(tabulka 1) bylo zastoupeno pět typů tkanin nazvaných S1 až S5, parametry tkanin 

tabulka 1. Celkem bylo připraveno pro experiment padesát tkanin. Tkaniny byly na obou 

přístrojích proměřovány ve směru útku a ve směru osnovy. Výsledky byly podrobeny 

korelační analýze. Korelační koeficient pro ohybovou tuhost ve směru osnovy tkaniny 

dosahoval hodnoty 0.94 a pro ohybovou tuhost ve směru útku tkaniny dosahoval 0.98. 

 

 

Obrázek 40. Porovnání hodnot ohybové tuhosti 
měřené na přístroji KES-FB2, TH-7, pro osnovu a 
útek tkanin S1 až S5 

 

Na obrázku 40 jsou porovnány výsledky ohybových tuhostí z obou přístrojů. Hodnoty 

ohybové síly Fm získané na přístroji TH-7 jsou přepočteny na ohybovou tuhost B pomocí 

konstanty C, jak bylo popsáno výše. Korelační koeficient R pro osnovu a útek je roven 

hodnotě 0.97. 
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3.3.1 OPAKOVATELNOST A REPRODUKOVATELNOST MĚŘENÍ  

V rámci ověřování správnosti výsledků byla provedena opakovaná měření (jeden operátor 

měřil několikrát jeden vzorek) a měření reprodukovaná (dva operátoři měřili jeden vzorek). 

Variační koeficient pro opakovaná a reprodukovaná měření se pohyboval 

v intervalu 2 až 6 %.  

Jeden experimentátor proměřil pět sad vzorků 

S1 až S5 na přístroji TH-7, toto měření na každé 

tkanině opakoval třikrát. V tabulce 4 jsou pro 

ilustraci uvedeny výsledky opakovaného měření 

na tkanině typu S1. Každý druh tkaniny 

obsahoval pět vzorků. Z tabulky je patrné, že 

maximální variační koeficient 5.8% byl dosažen 

u prvního měření. Průměrný variační koeficient 

ze všech tří měření (poslední sloupec) 

nepřesahoval hodnotu 5%. 

V následující tabulce 5 a 6 jsou uvedeny 

výsledky opakovaného měření pro všech pět sad 

tkanin S1 až S5. Jak je patrné z tabulek, variační 

koeficient se jak pro osnovu (tabulka 5), tak pro 

útek (tabulka 6) pohyboval od minimální hodnoty 

2.4 % do maximální hodnoty 5.8 %.  

Obdobným způsobem byla zkoumána 

reprodukovatelnost měření, to znamená, dva 

experimentátoři měřili stejnou tkaninu. Variační 

koeficient se v tomto případě pohyboval v intervalu 2-6%, to znamená, že hodnoty 

variačního koeficientu se pohybovaly v intervalu blízkému hodnotám opakovaného 

měření.  

 

Tabulka 4. Opakované měření pro 
vzorek S1-osnova. 

 

Tabulka 5. Opakované měření pro sadu 
vzorků S1-S5, osnova. 

 

Tabulka 6. Opakované měření pro sadu 
vzorků S1-S5, útek. 

 

1.M. 2.M. 3.M. all M.

AVERAGE 6.51 6.55 6.41 6.49

STD.DEV 0.381 0.366 0.309 0.320

VAR.COEF 5.8% 5.6% 4.8% 4.9%

CONFIDENCE 0.37 0.36 0.30 0.31

Type of sample S1- WARP

S1 S2 S3 S4 S5

AVERAGE 6.37 6.21 7.33 9.61 9.27

STD.DEV 0.366 0.296 0.373 0.376 0.393

VAR.COEF 5.7% 4.8% 5.1% 3.9% 4.2%

CONFIDENCE 0.32 0.26 0.33 0.33 0.34

WARP

S1 S2 S3 S4 S5

AVERAGE 3.07 4.37 5.94 9.55 9.52

STD.DEV 0.125 0.165 0.249 0.305 0.232

VAR.COEF 4.1% 3.8% 4.2% 3.2% 2.4%

CONFIDENCE 0.11 0.14 0.22 0.27 0.20

WEFT
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3.4 Simulace měření ohybové tuhosti na přístroji TH-7 

Již v disertační práci [FRI-8] byla jedna kapitola věnována simulacím ohybové 

tuhosti textilie v prostředí programu Working Model 2D a MathCad.  

Program Working Model 2D představuje nástroj pro inženýrské simulace a animace 

rovinných dějů.  Proto jsme v tomto prostředí simulovali princip ohýbání textilie pro 

inovovaný přístroji TH. Na obrázku obrázku 41 jsou zakresleny průběhy ohybové 

síly (osa y) v závislosti na čase (osa x). Různá tuhost simuluje proměřování různých 

druhů textilie.  

 

Obrázek 41.  Simulace ohýbání vzorku na přístroji TH-7, ohyb tkaniny v jednom směru.  
Na ose x je čas, na ose y je  ohybová síla, k=tuhost, c= koeficient viskózního tlumení 

 

 

  



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, FAKULTA TEXTILNÍ 
Ludmila Fridrichová. K problematice ohybové tuhosti textilií 

Habilitační práce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013 

Přístroj na měření ohybové tuhosti 61 

Na obrázku 42 a) je uvedena simulace ohybu textilie v obou směrech, tj. pro líc 

a pro rub textilie. Výstupem je hysterezní smyčka. Reálná hysterezní smyčka 

naměřená na přístroji TH-7 je zobrazena na obrázku 42 b). 

 

a) Simulace v prostředí Working Model 2D 

 

b) Hysterezní smyčka získaná z experimentu na přístroji TH-7 

Obrázek 42.  Simulace ohybu textilie na přístroji TH-7 
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4 ANIZOTROPIE OHYBOVÉ TUHOSTI TEXTILIÍ 

Studií, které jsou věnovány problematice anizotropie ohybové tuhosti, nalézáme 

poměrně málo. Problematika anizotropie zasahuje do mnoha oblastí. Například práce 

Cassidyho [66] je věnována anizotropii pevnosti pojených tkanin. Dai [67] simuluje 

model anizotropního chování tkaniny při ohybu ve smyčce. Hu [68] studuje 

ohybovou hysterezi plátnové vazby. Kim [69] zkoumá anizotropii mechanických 

vlastností (smyk, prodloužení) na netkaných textiliích. Anizotropii napětí je věnován 

příspěvek Niwy [70]. Anizotropii tření se věnuje Ohsawa [71]. Perepelkin [72] 

a Shinohara [73], [75] vyšetřují anizotropii mačkavosti. Sidabraite [74] studuje vliv 

anizotropie ohybové tuhosti na splývavost textilie. Anizotropii mechanických 

vlastností jsou věnovány práce Sodomky [76], [77]. Anizotropii rozložení 

vlákenných útvarů zastupuje práce Tunáka [78]. Anizotropii napětí v tahu nalézáme 

v práci Zhenga [79], Dolatabadiho [79]. Tematice anizotropie ohybové tuhosti, 

splývavosti a mačkavosti se věnovali autoři diplomových prácí, například 

Lehrausová-rok 2006, Šimáčková - rok 2011, Dudová - rok 2012, pod vedením 

autorky Fridrichové. 

Anizotropie ohybové tuhosti se doposud zkoumala na vzorcích, které byly vystřiženy 

pod různým úhlem. Tvar vzorků byl obdélníkový, jak je patrné z prací: Bilisik [41] 

Shinohara [75], Sidabraite [74], [FRI-30].  

Abychom mohli uskutečnit měření ohybové tuhosti, respektive ohybové síly pro 

libovolný počet směrů na jednom stejném vzorku, musel by mít vzorek kruhový tvar, 

jak je patrné z obrázku 43.  Proto jsme sestavili experimenty popsané v následujících 

kapitolách. Studiu anizotropie ohybové tuhosti, respektive síly jsme se věnovali 

proto, že nás zajímá v souvislosti se splývavostí a mačkavostí textilie. 

 
Obrázek 43.  Vzorky textilií připravené pro měření ohybové síly 
pro různé směry pootočení vzorku vzhledem k osnovním přízím 
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4.1 Tkaniny použité v experimentu 

Pro další experiment jsme doplnili stávající soubor pěti tkanin s plátnovou vazbou o 

tři nové tkaniny s keprovou vazbou, viz tabulka 7. Všechny tkaniny byly ze 100% 

bavlny, režné (odšlichtované), jemnost příze T=29,5 tex, zákrut z=590 zákrutů/m. 

Měření probíhala v klimatizované místnosti s teplotou 22°C a vlhkostí 63 %.  

Pro experimenty byly vystřiženy vzorky dle střihového plánu, jak je patrné 

z obrázku 44. Experimenty byly provedeny na přístroji CLFT, TH-7 a KES-FB2. 

Vzorky čtvercového tvaru měly velikost 20x20 cm pro měření na přístroji KES-FB2, 

5x5 cm pro měření na přístroji TH-7 a CLFT. Kruhové vzorky měly průměr 20 cm 

pro měření na přístroji KES-FB2 a průměr 5 cm pro měření na přístroji TH-7. 

Srovnávali jsme výsledné hodnoty anizotropie ohybového chování textilie zjištěné 

na vzorcích čtvercového tvaru s anizotropií ohybového chování textilie zjištěná 

na vzorcích kruhového tvaru.  

 

4.1.1 MĚŘENÍ OHYBOVÉ TUHOSTI TEXTILIE V RŮZNÝCH SMĚRECH-STŘIHOVÝ 

PLÁN 

Čtvercové vzorky pro experimenty byly vystřiženy pro osm různých směrů 

pootočení vzhledem k hlavnímu směru osnovních nití: 0°, 22.,5°, 45°, 67.5°, 90° až 

157.5°, což je ukázáno na střihovém plánu, obrázek 44.  

  

Tabulka 7.  Předepsané druhy vazeb u textilií použitých pro experiment 

znač. 
vzorku 

druh 
vazby 

popis vazby 

vz13 Kepr 
  

K=2/1 
Do = 22 nití/cm 
Dú = 22 nití/cm 

vz14 Kepr 
  

K=3/2 
Do = 22 nití/cm 
Dú = 22 nití/cm 

vz15 Kepr 
  

K=1/4 
Do = 22 nití/cm 
Dú = 22 nití/cm 
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Spotřeba materiálu na obdélníkové a čtvercové vzorky střižené dle střihového plánu 

obrázek 44 a) c) je vysoká v porovnání se spotřebou materiálu na kruhové vzorky 

střižené dle plánu patrného z obrázku 44 b). Vzhledem ke spotřebě materiálu a 

časové náročnosti na přípravu vzorků, bylo doposud běžné, že byly vzorky 

na experimenty stříhány pouze v prvním kvadrantu, viz obrázek 44 c), tj. pouze 

do pootočení 90°. Výsledné hodnoty ohybového chování byly zakresleny do prvního 

kvadrantu polárního diagramu a do zbývajících kvadrantů byly kopírovány dle 

symetrie. Tento způsob lze akceptovat u plátnové vazby. Nelze jej však použít 

u složitějších vazeb, například keprové, atlasové, rypsové, atd., jak je ukázáno 

na obrázku 55. 

Nově navržená metoda měření ohybové tuhosti nebo ohybové síly na kruhových 

vzorcích se jeví jako velmi efektivní. Na jednom vzorku můžeme proměřit ohybové 

chování textilie pro libovolný směr a na jednom vzorku můžeme změřit libovolný 

počet směrů. Používáme-li pro měření anizotropie ohybového chování obdélníkové 

vzorky – obrázek 44a), musíme pro osm směrů vystřihnout osm vzorků. Použijeme-li 

kruhový tvar vzorku – obrázek 44 b), pak pro zjištění ohybového chování textilie 

v osmi směrech stačí vystřihnout pouze jeden vzorek. Vystřihneme-li osm kruhových 

vzorků, získáme pro každý měřený směr celkem osm hodnot a z nich vypočítáme 

průměrnou hodnotu. 

 

 

Obrázek 44.  Střihový plán (a) obdélníkové vzorky rozměr 2x5 cm pro vícerozměrnou 
analýzu ohybu textilie (b) střihový plán pro kruhové a čtvercové vzorky 5x5 cm, (c) 
střihový plán pro čtvercové vzorky 5x5 cm. 

a) b) c) 
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4.2 Ohybová tuhost kruhového vzorku vyšetřená převisem půlkruhové části 

Pro experimenty byly použity bavlněné 

tkaniny plátnové vazby s různou dostavou, 

parametry jsou uvedeny v tabulce 1.  

Kruhové vzorky o průměru D=6 cm byly 

měřeny na přístroji CLFT, viz. obrázek 45.  

Výpočet ohybové tuhosti byl prováděn s 

využitím modelu ohybové tuhosti pro převislý 

půlkruhový vzorek dle výpočtových vztahů 

(25) až (28). Program je uveden v příloze  

na straně 138. 

 

4.2.1 MODEL PRO VÝPOČET OHYBOVÉ TUHOSTI METODOU PŘEVISLÉHO 

PŮLKRUHOVÉHO VZORKU 

Postup iteračního výpočtu ohybové tuhosti kruhového, respektive půlkruhového 

převisu vzorku, vychází ze zobecnění vztahů odvozených pro názornost 

z jednoduchého modelu s n=3 úseky podle obrázku 46: 
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Ohybové momenty v jednotlivých viskoelastických kloubech jsou 
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Pro jednotlivé úhly platí vztahy: 
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Po dosazení momentů (26) do (27) bude: 

 

Obrázek 45.  Převis kruhového vzorku 
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Pro výše uvedené vztahy nejprve určíme úhly βi=arcsin((i-0.5).d/R, šířky elementů 

si=D.cos βi, kde D=2.R je průměr vzorku s konstantní délkou d=R/n, a 

diskretizované zatížení Fi=ρ.g.d.si, i=1,2,3; kde plošná měrná hmotnost je ρ [kg/m
2
]. 

Ohybové tuhosti elementů soustředěné v pružných kloubech jsou k1=2k, k2=k.s1/D a 

k3=k.s2/D.  

 

 
Obrázek 46.  Diskretizovaný model ohybové čáry půlkruhového vzorku 
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4.2.2 VÝPOČET OHYBOVÉ TUHOSTI METODOU PŘEVISLÉHO PŮLKRUHOVÉHO 

VZORKU 

Vstupní hodnoty do výpočtu byly: ρ=0.1 kg/m
2
, průměr vzorku D=0.06 m a úhel 

převisu α=61°. Z těchto vstupních hodnot byly v programovém prostředí 

MathCad 11 vypočteny ohybové tuhosti tkanin s použitím výpočtových vztahů (25) 

až (28). Výše uvedený postup byl zobecněn pro n=6 úseků, celý program viz příloha 

na straně 138. 

Ukázka vypočtené ohybové tuhosti převisu půlkruhového vzorku v programovém 

prostředí MathCad 11 je prezentována na obrázku 47.  

 
 Obrázek 47.  Vypočtená ohybová tuhost půlkruhového vzorku 

 

Výsledné hodnoty z experimentu pro tkaniny S1 až S4, pro převis kruhového vzorku 

uvádíme v tabulce 8. Pro srovnání jsou v prvním sloupci uvedeny hodnoty ohybové 

tuhosti naměřené na přístroji KES-FB2 a ve druhém sloupci jsou uvedeny hodnoty 

ohybové tuhosti kruhových vzorků. Hodnoty byly podrobeny korelační analýze, viz. 

obrázek 48, získali jsme korelační koeficient R=0.97.  
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Tabulka 8. Hodnoty ohybové tuhosti pro 
vzorky tvaru čtverec-měřeno na přístroji 
KES FB2, pro vzorky tvaru kruh-měřeno 
na přístroji CLFT 

název 
vzorku 

BKW 

[*10-6 Nm2/m] 
BCLFT kruh  

[*10-6 Nm2/m] 

S 1 O 4.27 3.1 

S 1 U 1.75 1.3 

S 2 O 5.14 3.9 

S 2 U 3.54 2.7 

S 3 O 5.92 5.1 

S 3 U 4.70 3.4 

S 4 O 7.32 7.4 

S 4 U 7.06 6.7 

 

 

 

Obrázek 48. Hodnoty ohybové tuhosti pro vzorky tvaru  
čtverec - KES FB, kruh - CLFT 
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4.3 Šetření anizotropie ohybové tuhosti na přístroji TH-7 

Dalším přístrojem, na kterém byla zkoumána anizotropie ohybového chování textilie, 

byl přístroj TH-7. Problematika vyšetřování anizotropie ohybového chování tkaniny 

s využitím přístroje TH-7 byla publikována v časopise Textile Research Journal 

[FRI-1]. Výhodou navržené metody je, že na témže vzorku kruhového tvaru můžeme 

proměřit ohybovou tuhost pro libovolný počet úhlů pootočení vzhledem k hlavnímu 

směru přízí, tj. vzhledem k osnovním přízím, viz. obrázek 49. Přičemž obrázek 49 a) 

zobrazuje vzorek kruhového tvaru upnutý do čelisti přístroje a na obrázku 49 b) je 

znázorněn polární diagram sestavený z naměřených hodnot ohybové síly pro 32 

směrů pootočení vzorku. 

 

  

Obrázek 49  a) Kruhový vzorek v upínací čelisti přístroje TH-7. Cj-upínací otočná čelist,  
Sj-snímací čelist; b) Naměřené hodnoty ohybové síly Fm [mN] zakreslené do polárního 
diagramu (32 poloh otočení vzorku). 
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Než jsme začali proměřovat ohybovou tuhost na kruhových vzorcích, proměřili jsme 

u jedné tkaniny ohybovou tuhost pro šestnáct směrů pootočení dle staré metodiky, tj. 

pomocí obdélníkových, respektive čtvercových vzorků, které byly vystřiženy dle 

střihového plánu na obrázku 44 c). Vzorky vystřižené pro měření na přístroji KES-

FB2 měly velikost 10x10 cm a pro přístroj TH-7 pak velikost 5x5 cm.  

V tabulce 9 jsou uvedeny naměřené hodnoty, které byly podrobeny korelační 

analýze. Výsledek je patrný z obrázku 50, kde parametr R=0.99. 

 

Obrázek 50. Anizotropie ohybové tuhosti pro šestnáct směrů otočení 
vzorku. Porovnání výsledků ohybové tuhosti zjištěných na přístrojích  
KES-FB2 a TH-7 
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Tabulka 9. Ohybová tuhost pro 16 směrů otočení 

úhel KES-FB2  TH-7  

otočení B [*10-6 Nm2/m] B [*10-6 Nm2/m] 

0° 6,1 5,1 

22.5° 5,5 4,8 

45° 4,7 4,2 

67.5° 3,8 3,7 

90° 4,0 3,8 

112.5° 3,7 3,5 

135° 4,3 4,0 

157.5° 5,4 4,8 

180° 6,1 5,1 

202.5° 5,5 4,8 

225° 4,7 4,2 

247.5° 3,8 3,7 

270° 4,0 3,8 

292.5° 3,7 3,5 

315° 4,3 4,0 

337.5° 5,4 4,8 

Výsledné hodnoty anizotropie ohybového chování čtvercových vzorků získaných 

z přístrojů KES-FB2 a TH-7, byly zakresleny do polárního diagramů, 

viz. obrázek 51. 

 
Obrázek 51. Ohybová tuhost tkaniny pro šestnáct směrů. 
Čtvercové a vzorky měřené na přístrojích: KES-FB2 a TH-7 
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U provedených experimentů na čtvercových vzorcích, měřených na přístrojích  

KES-FB2 a TH-7, jsme z korelační analýzy obdrželi koeficient R=0.99 (obrázek 50). 

Následně jsme chtěli porovnat výsledky získané ohybové síly tkanin u vzorků 

čtvercového a kruhového tvaru (použitý přístroji TH-7). Hodnoty ohybové síly 

změřené na čtvercových vzorcích velikosti 5x5 cm, pro 16 poloh otočení vzorku, 

jsme doplnili o hodnoty změřené na kruhových vzorcích o průměru D=5 cm. 

Výsledné hodnoty jsme porovnali regresní analýzou a zakreslili do grafu, obrázek 52. 

Hodnota koeficientu regrese R=0.98.  

 

Obrázek 52. Anizotropie ohybové síly F[N] pro šestnáct směrů 
otočení vzorku. Tvar vzorku kruh, čtverec.  
Měřeno na přístroji TH-7 
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Na obrázku 53 jsou v polárním diagramu zakresleny výsledné hodnoty ohybové síly 

pro šestnáct směrů - vzorky čtvercového a kruhového tvaru. 

 

 

Obrázek 53. Polární diagram anizotropie ohybové síly 
F[N] pro šestnáct směrů otočení vzorku. Tvar vzorku 
kruh, čtverec. Měřeno na přístroji TH-7 

 

 

Výsledky regresní analýzy prokázaly, že lze měřit anizotropii ohybové tuhosti na 

kruhových vzorcích. Tato nově použitá metoda, měření kruhových vzorků na 

přístroji TH-7, podává reálnější obraz anizotropního chování textilií, vzhledem 

k tomu, že můžeme ohybovou sílu měřit pro libovolný úhel pootočení vzorku 

vzhledem k osnovním přízím. Použití kruhových vzorků pro měření anizotropie 

ohybu přináší rovněž významnou úsporu materiálu a času experimentátora.  

Metoda anizotropie ohybové tuhosti byla vyvinuta pro zkoumání vlivu struktury 

materiálu, respektive vazby tkaniny, na její ohybovou tuhost měřenou v různých 

směrech. Metoda rovněž pomůže při objasnění ohybového chování textilií, které 

vznikají vrstvením, kdy se podélné vlákenné útvary kříží v různých směrech.  
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4.4 Model anizotropie ohybové tuhosti pro tkaniny s plátnovou vazbou 

Sidabraite [74] zkoumal anizotropii ohybové tuhosti, v jeho práci nalézáme tvary 

obrazců anizotropie ohybové tuhosti vykreslené pro dvacet čtyři směry natočení 

vzorku vzhledem k osnovním přízím, obrázek 54. Textilie však byly proměřovány 

pouze pro směry o 0° až 165°. Zbývající hodnoty pro stupně 180° až 360° byly dle 

symetrie do polárního diagramu doplněny (např. hodnotě 30° odpovídá hodnota 

210°, atd.). Tento způsob doplnění naměřených hodnot dle symetrie lze uplatnit pro 

plátnovou vazbu, obrázek 54 a,b. Pro vazbu ryps nebo složitější vazby tvořené na 

žakárových strojích bychom tento způsob nedoporučovali. Pro dostatečně 

vypovídající popis anizotropního chování textilie je vhodné proměřit vzorek 

kruhového tvaru. Měříme-li vzorky obdélníkového tvaru, je třeba pracovat s velkým 

počtem vzorků, než získáme uspokojivá data potřebná pro vykreslení obrazců, které 

popisují anizotropii ohybové tuhosti. 

 

Obrázek 54. Vykreslíme-li do polárního diagramu hodnoty ohybové tuhosti změřené 
pro různé směry otočení vzorku, vzniknou rozličné tvary obrazců; obrazce a, b jsou typické 
pro plátnovou vazbu, obrazec c je typický pro rypsovou vazbu.                  Zdroj: Sidabraite [74] 

Na přístroji TH-7 jsme proměřili na kruhových vzorcích anizotropii ohybové síly pro 

tkaniny s různou vazbou, hodnoty jsme zakreslili do polárního diagramu, obrázek 55.  

   
Obrázek 55. Tvary obrazců vzniklé při měření ohybové síly textilií v různých směrech 
otočení; a, b - obrazce pro plátnovou vazbu, c - obrazec pro ryps. 

a) b) c) 

a) b) c) 
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Uspokojivý obrazec anizotropie ohybové síly jsme získali hned při prvním měření 

u tkanin plátnové nebo atlasové vazby, jak je patrné z obrázku 55 a,b. Měřili jsme 

všechny polohy otočení vzorku, které jsou patrné z diagramů. Nedostatečný obrazec 

jsme však obdrželi u tkaniny rypsové vazby s vytkaným vzorem. Každý změřený 

vzorek vykazoval jiný tvar obrazce. Pro ilustraci jsou v grafu uvedena měření 

provedená na třech různých vzorcích (obrázek 55c). Pro porovnání jsme ještě 

proměřili další tkaninu s rypsovou vazbou, avšak bez vytkaného vzoru. Výsledný 

diagram je uvedený na obrázku 56 a. Na obrázku 56 b jsou vykresleny hodnoty 

anizotropie ohybové síly pro tkaninu s keprovou vazbou. 

  

Obrázek 56. Tvary obrazců anizotropie ohybové síly  
a) polární diagram ohyvové síly pro tkaninu s rypsovou 
vazbou bez vzoru; b) polární diagram pro tkeninu 
s keprovou vazbu. 

 

4.4.1 MODELOVÁNÍ ANIZOTROPNÍHO CHOVÁNÍ TEXTILIE 

Sidabraite [74] v uvedené studii vykresluje tvary obrazců anizotropie, dle Cooperova 

vztahu: 

    ,sincos4sincos 22

213

4

2

4

1   BBBBBB  (29) 

kde B je teoretická hodnota ohybové tuhosti pro směr pootočení , hodnoty B1, B2, 

B3 vyjadřují hodnoty ohybové tuhosti textilie měřené po osnově, po útku, a pod 

úhlem 45°. 

Tato zkoumaná problematika se jeví jako velmi zajímavá a potřebná při vývoji 

a konstruování nové textilie. Pomocí modelu bychom byli schopni predikovat 

anizotropii ohybového chování u nově navržené tkaniny. Pokusili jsme se proto 

vytvořit podobný model, který by byl obohacený o vlastnosti přízí. 

a) b) 
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Na základě množství experimentů, kdy jsme vyšetřovali ohybové chování příze 

a tkanin z ní utkaných (vzorky S1-S5), byl navržen model anizotropního chování 

tkaniny plátnové vazby. Model vychází z Cooperova vztahu, ale je obohacen 

o parametry ohybových vlastností příze. Výpočtový model anizotropního chování 

tkanin byl vytvořen v prostředí MathCad a je uveden v příloze na straně 161. 

V polárního diagramu, obrázek 57, jsou zelenou křivkou zakresleny vypočítané 

hodnoty ohybové síly a červené body značí experimentálně zjištěné hodnoty 

ohybové síly na přístroji TH-7. Experimentální a vypočtené hodnoty ohybové síly 

pro tkaninu S1 jsou uvedeny na obrázku 57 a, pro tkaninu S5 pak na obrázku 57 b. 

Grafy naměřených hodnot anizotropie ohybové síly dalších tkaniny obsahuje příloha  

na straně 161. 

Započatý výzkum vyžaduje další experimenty na nové sadě tkanin s definovanou 

strukturou (vazba, parametr příze, materiál), za účelem ověření a zpřesnění 

navrženého modelu. 

 

 Obrázek 57.  Model pro tkaniny S1 a S5 

Obdobná problematika byla řešena také ve studii předložené autory 

Shinohara a kol. [75]. Autoři zdůrazňují vliv ohybových vlastností příze na 

výslednou ohybovou tuhost, která je měřena pro různé směry pootočení, jak je patrné 

z obrázku 58.  V polárním diagramu jsou zaznamenány hodnoty ohybové tuhosti, 

které byly vypočteny dle uvedených vztahů, kde Dw značí hodnotu ohybové tuhosti 
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ve směru osnovy, DF hodnotu ohybové tuhosti ve směru útku, Dθ pak hodnotu 

ohybové tuhosti ve směru příslušného pootočení. 

 

Obrázek 58. Anizotropie ohybové tuhosti 
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4.5 Anizotropie vazných bodů textilie  

V následujících experimentech jsme prověřovali vztah mezi anizotropií rozmístění 

vazných bodů v tkanině (počet vazných bodů v různých směrech) vzhledem 

k anizotropii ohybové síly. Zjišťovali jsme vztah mezi počtem vazných bodů 

na ploše ohýbané textilie a hodnotou ohybové síly. Cílem experimentu bylo zjisti 

vliv provázaných a neprovázaných míst (flotáží) na hodnotu ohybové síly měřené 

tkaniny. Tento výzkum je potřebný pro tvorbu modelu anizotropie ohybového 

chování, který byl popsán v předchozí kapitole. 

Pro orientační výpočty anizotropie byly vytvořeny idealizované černobílé obrazce 

vazeb, což je stručně demonstrováno na obrázku 59. Vazby byly vykresleny 

pro velikost 1 x 1 cm. Počítány byly útkové vazné body pro kruhový tvar vzorku 

(na obrázku označený jako modrý kruh). Měření probíhala na kruhových vzorcích na 

přístroji TH-7. Sčítány byly vazné body, které spadaly do obdélníku o rozměru 

10 x 2 mm (na obrázku vyznačen oranžovou barvou) což odpovídá ploše v okolí 

vetknutí tkaniny, kde se vyskytuje největší ohybový moment. Do součtu byly 

zahrnuty body, které se nacházely uvnitř stanovené oblasti (oranžový obdélník) a 

vazné body jejichž plocha zasahovala vnitřek oblasti z více jak šedesáti procent. Tak 

byly načítány vazné body pro všechny směry a zakresleny do polárního diagramu, 

jak je patrné z obrázku 60.  

 

Obrázek 59. Výpočet vazných bodů v různých směrech; 
tkanina S2 plátnová vazba a dostava Do=22 nití/1cm, Dú=15 nití/1cm, 

 

a) b) 
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Výsledné počty bodů (anizotropie struktury), které odpovídají černobílému obrazu 

tkaniny S2 plátnové vazby s dostavou Do=22 a Dú=15, jsou zobrazeny v polárním 

diagramu, obrázek 60. 

 
 Obrázek 60. Geometrická anizotropie vazby- tkanina S2 

 

Při sčítání vazných bodů, například u vzorku S1, viz. obrázek 61, je třeba dodržet 

správný směr, tj. vazné body pro osnovní nitě sčítáme ve směru horizontálním, 

obrázek 61 a. Vazné body pro útkové nitě sčítáme ve směru vertikálním, 

obrázek 61 b.  

 

 Obrázek 61. Vazba tkaniny S1 plátnové vazby a dostavy Do=22 a Dú=8 nití/1cm 

Anizotropie - plátnová vazba - Do=22, Dú=15
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Pokud bychom tuto metodiku nedodrželi, pak bychom získali nesprávný diagram, 

který je pootočený o 90°, jak je předloženo na obrázku 62 b. 

 
Obrázek 62. Hodnoty anizotropie plátnové vazby S1. a) správný diagram b) chybný diagram 

Jak bylo výše uvedeno, problematice anizotropie rozmístění vazných bodů se 

věnovali autoři Tunák a Linka [78], kteří vytvořili software, pomocí něhož lze 

vypočítat anizotropii vazných bodů pro různé typy tkanin, příloha na straně 167.  

Porovnali jsme výsledky obou metod hodnocení anizotropie vazných bodů; metody 

ručního výpočtu vazných bodů pro různé směry a metody počítačového zpracování. 

Na obrázku 63 a je počítačově zpracovaný polární diagram anizotropie vazných bodů 

pro tkaninu plátnové vazby vytvořený z černobílého schématu vazných bodů, který 

se používal pro ruční odečet. Na obrázku 63 b je počítačově zpracovaný polární 

diagram anizotropie vazných bodů tvořený z fotografie tkaniny. Na obrázku 63 c je 

zobrazen polární diagram anizotropie vazných bodů zpracovaný z ručního odečtu, 

dle výše popsané metodiky.  

Z výsledků je patrné, že softwarem byla výborně zpracována fotografie, 

obrázek 63 b, nedostatečných výsledků bylo dosaženo při zpracování černobílého 

idealizovaného obrazu vazby, obrázek 63 a. Výsledky ručního sčítání vazných bodů, 

obrázek 63 c, jsou v porovnání s výsledkem získaným z fotografie srovnatelné. Další 

porovnání jsou umístěna v příloze na straně 168. 
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Plátno 

[nití/cm] 

 

Do=22 

Dú=9 

  

  

  
Obrázek 63.  Hodnoty anizotropie vazných bodů u tkaniny plátnové vazby  
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Anizotropie vazby - vz4
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4.5.1 VLIV ANIZOTROPIE VAZNÝCH BODŮ NA ANIZOTROPII OHYBOVÉ SÍLY U TKANIN 

S PLÁTNOVOU VAZBOU 

Experimenty byly provedeny na tkaninách s plátnovou a keprovou vazbou. Pokud 

porovnáme tvar polárního diagramu anizotropie vazných bodů tkaniny S1 

(obrázek 64) s polárním diagramem ohybové síly měřené na téže tkanině, jeví se, že 

jsou si tvary polárních diagramů podobné. Tato podobnost platí pro všechny tkaniny 

plátnové vazby S1 až S5, které jsme prověřovali.  

 

Obrázek 64.  Porovnání anizotropie vazných bodů s anizotropií ohybové síly pro vzorek S1 

Pokud však experimenty provedeme pro tkaniny s keprovou vazbou (obrázek 65), 

pak není podobnost obrazců jednoznačná. O čemž svědčí i další výsledky uvedené 

v příloze 177. 

 

Obrázek 65. Porovnání anizotropie vazných bodů s anizotropií ohybové síly pro vzorek 
vz13 s keprovou vazbou  

b) a) 
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Provedené analýzy prokázaly, že zatímco u tkanin s plátnovou vazbou existuje 

korelace mezi počtem vazných bodů a jejich vlivem na růst nebo pokles ohybové 

síly, obrázek 66 a, u keprové vazby takovou závislost nenalézáme, obrázek 66 b. 

U tkaniny s plátnovou vazbou je vzdálenost mezi vaznými body nízká, a proto se při 

jejím ohýbání příliš neprojeví vliv tuhosti ve smyku. Tkaniny s keprovou vazbou 

obsahují mnohem delší neprovázaná místa - flotáže, což pravděpodobně zvyšuje vliv 

smykové tuhosti při ohnutí tkaniny. Tuto hypotézu potvrzují i výsledky zaznamenané 

pro tkaniny S4 a v13. Tkanina v13 (kepr 2/1) obsahuje krátké flotáže, a proto se 

výsledky anizotropie vazných bodů a ohybové síly podobají s tkaninou S4 (plátnová 

vazba), která má cca stejný počet nití v dostavě osnovy a útku jako tkanina v13, viz. 

příloha na straně 177. 

 
Obrázek 66. Vliv přírůstku vazných bodů na ohybovou sílu;  
a) tkaniny plátnové vazby, b) tkaniny keprové vazby 
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4.6 Vliv ohybové síly na koeficient splývavosti - Ds 

Splývavost, respektive koeficient splývavosti, je závislý, mimo jiných parametrů, 

také na hodnotě ohybové tuhosti, což vyjádřuje například  rovnice autorů Marooka 

Niwa [81] 

  (30) 

kde D je koeficient splývavosti; B0, B45, B90 jsou hodnoty ohybové tuhosti: 

pro osnovu, pro diagonální směr (45°), pro útek.  

Další vliv ohybové tuhosti na koeficient splývavosti je patrný z rovnice autorky 

Niwa, kterou ve své práci publikoval Hu [82] 

  (31) 

kde Dc je koeficient splývavosti, B je hodnota ohybové tuhosti, HB je hystereze 

ohybové tuhosti, G je tuhost ve smyku, HG hystereze tuhosti ve smyku, W je tíha 

tkaniny. 

Navržená metodika, měření anizotropie ohybové síly na kruhových vzorcích 

s využitím přístroje TH-7, je základem pro výzkum splývavého chování tkanin.  

Na tkaninách s plátnovou vazbou (vzorky S1 až S5) a na tkaninách s keprovou 

vazbou (vzorky v13 až v15) jsme proměřili koeficient splývavosti Ds a zakreslili 

splývavé tvary, které jsme následně porovnávali s tvary anizotropie ohybové síly. 

Tkaniny byly seřazeny dle splývavosti od nejvíce splývavé tkaniny po nejméně 

splývavou. Výsledky jsou uvedeny v příloze na straně 180.  

Výsledky našich experimentů jsme konfrontovali s výsledky publikovanými v práci 

Sidabraite a kol. [74], kde autoři pracovali s anizotropií ohybové tuhosti 

a s naměřenými hodnotami splývavých profilů DA. Z jejich analýz vyplývá, že 

existuje závislost mezi poměrem ohybové tuhosti ve směru útku B2 a ohybové tuhosti 

ve směru osnovy B1 a profilem splývavého tvaru textilie. Je-li poměr ohybových 

tuhostí B1/B2 < 1, pak je křivka splývavého profilu mírně zúžená v horizontálním 

směru, je-li poměr B1/B2 > 1, pak je křivka splývavého profilu mírně zúžená ve směru 
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vertikálním. Tvrzení Sidabraita se nám zatím nepodařilo jednoznačně prokázat. 

Náznak zúžení splývavého tvaru existuje, ale orientace není jednoznačně 

v horizontálním či vertikálním směru, jak je patrné z obrázku 67. Je třeba upozornit, 

že každý obrazec popisující veličinu, obrázek 67 a zobrazuje splývavost,  

obrázek 67 b ohybovou sílu tkaniny S1, má své vlastní měřítko. Soubor dalších grafů 

naměřených hodnot, viz příloha na straně 188. 

   
Obrázek 67.  Porovnání profilů splývavých tvarů (a) vzorku S1 
s anizotropií ohybové síly (b) Polární diagram anizotropie ohybové síly  

Poměr hodnot ohybové síly po útku Fú a po osnově Fo; Fú/Fo je roven hodnotě 0.5, 

tj.dle metodiky autorů Sidabrite a kol. bude profil splývavého tvaru vzorku zploštělý, 

což se potvrdilo i v našem experimentu. Nepotvrdila se však orientace splývavého 

tvaru vzorku, obrazec je pootočen cca o 40°, jak je patrné z obrázku 67 a. Obdobné 

výsledky jsme získali u dalších vzorků S2, S3, vz15 u nichž poměr Fú/Fo < 1, viz. 

příloha na straně 188.  

U vzorku S5, kde je poměr hodnot Fú/Fo 1, se profil splývavého vzorku podobá 

tvaru n-úhelníku, popřípadě se blíží kruhovému tvaru.  

Naším experimentem zatím nebylo potvrzeno, že pouze poměry ohybové tuhosti 

osnovy a útku predikují splývavé chování vzorku. Korelaci poměru ohybových sil 

Fú/Fo a splývavého koeficientu Ds jsme nalezli pouze u tkanin plátnové vazby, jak je 

patrné z obrázku 68. 

a) b) 
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Obrázek 68.  Porovnání vlivu ohybové síly na splývavost tkanin plátnové vazby 

Z experimentů a následné analýzy plynou tyto závěry: 

a) Není dostatečné používat pro hodnocení koeficientu splývavosti Ds poměr 

hodnot ohybových tuhostí nebo sil měřený ve směru útku a osnovy Fú/Fo. 

Doporučujeme pracovat s hodnotami anizotropie ohybové tuhosti, které jsou 

doplněny dalším parametrem, například hysterezí ohybové tuhosti pro 

příslušný směr. Splývavost tak bude hodnocena v závislosti na anizotropii 

ohybové síly v součinnosti s disipační energií. 

b) Pro urychlení analýzy splývavého tvaru byla navržena nová metodika jeho 

měření, včetně prototypu přístroje
1
. Princip měření je v současné době 

ověřován na jednoúčelovém přípravku (viz. obrázek 69) v rámci diplomové 

práce studentky Zákravské. 

 

                                                 

1
 Na projektu tvorby prototypu přístroje se podílí autoři: 

Ing. Fridrichová,Ph.D., doc. Ing.Tunák, Ph.D., Zákravská 
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4.6.1 PRINCIP METODIKY MĚŘENÍ KOEFICIENTU SPLÝVAVOSTI 

Výzkumu koeficientu splývavého 

chování textilií prostřednictvím jejich 

dynamického namáhání, se věnují 

autoři: Glombíková [83], Matsudaira 

[85], Yang [86], Shyr [87], Stylios 

[88], Lojen [89], Kenkare [90]. Tito 

autoři vyšetřují koeficient splývavosti 

na bázi otáčivého pohybu textilie. 

V námi navrhované metodice 

vyšetřujeme koeficient splývavosti 

na bázi vertikálního pohybu textílie. 

Tato metodika lépe simuluje reálné 

chování textilie při splývání, tj. vertikální pohyb, tedy pohyb dopadnutí textilie 

na tělo či předmět. Cyklickým namáháním jednoho vzorku vyšetříme širší škálu 

možných splývavých tvarů, v porovnání s tvary, které zjistíme při proměřování 

splývavosti dle stávající normy, tj. vzorek se pokládaných na měřící kotouč 

jednotlivě, maximálně pětkrát za sebou. 

Obrazy splývavých tvarů pořízené fotografováním jsou zpracovány pomocí obrazové 

analýzy, respektive v programu Matlab, který byl vytvořen pro tento účel. Výstupem 

z experimentu jsou následující hodnoty: velikost plochy splývavého tvaru, délka jeho 

obvodu a počet laloků vytvořený splýváním textilie. Nová metoda měření a výsledky 

z experimetů budou publikovány v časopise. 

 

 

Obrázek 69.  Přípravek pro vertikální pohyb 
vzorku 
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5 SHRNUTÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POZNATKŮ 

Byla analyzována zkušební metoda cantilever test a konstrukce přístrojů 

používaných pro tuto metodu. Z těchto poznatků vzešel návrh nové konstrukce 

přístroje, který byl nazván CLFT. Přístroj umožňuje: 

 Měření materiálů s různou tloušťkou. Kromě textilií lze zkoumat ohybovou 

tuhost pěn nebo textilií s 3D konstrukcí. 

 Vzhledem k šířce přístroje lze měřit také vzorky čtvercové o maximálním 

rozměru 10x10 cm. 

 Variabilita šířky vzorku umožňuje optimalizovat úhel převisu tkaniny. 

V experimentech lze pro poddajné materiály zvolit širší vzorek textilie 

a naopak pro méně poddajné materiály lze zvolit užší vzorek textilie. 

 Pro zkoumání anizotropie ohybové tuhosti lze proměřovat kruhové vzorky 

o maximálním průměru 10 cm. 

 Přístroj CLFT je konstruován tak, že lze měření ohybové tuhosti materiálů 

provádět přímo v klimatizační komoře. Lze proměřovat vzorky při různých 

klimatických podmínkách, například při teplotě T=45° a vlhkosti V=80%. 

 Výpočet ohybové tuhosti je realizován prostřednictvím modelu v programu 

MathCad nebo Famulus. Model lze transformovat do jiného programového 

prostředí, například Matlab, C++ a další. 

Inovací přístroje TH-5 vznikl přístroj TH-7, který je levnější alternativou přístroje 

KES-FB2. Přístroj TH-7 funguje na principu měření ohybové síly, zatímco přístroj 

KES-FB2 funguje na principu měření ohybového momentu.  

 Nová konstrukce přístroje TH-7 umožňuje ohýbání vzorku do obou stran 

(rub, líc). Výstupy dat jsou zaznamenány formou hysterezní smyčky.  

 Zvětšením šířky snímací a upínací čelisti bylo umožněno proměřování 

čtvercových vzorků o maximálním rozměru 5x5 cm. 

 Přístroj TH-7 nově zaznamenává cyklické namáhání textilie.  

 Na přístroji lze měřit kruhové vzorky. Tím byla vytvořena možnost zkoumat 

ohybovou tuhost pod libovolným úhlem pootočení vzhledem k osnovním 
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přízím. Pomocí nově navržené a ověřené metodiky lze zkoumat vliv různých 

vazeb, vetkaných vzorů či druhů přízí na ohybovou sílu textilie v libovolných 

směrech. Výzkum vlivu vrstvení materiálů pod různými směry může 

napomoci k optimalizaci konstrukce inteligentních textilií či membrán.  

 Znalost anizotropie ohybové síly textilií vedla k návrhu jednoduchého 

modelu ohybového chování plátnové vazby v různých směrech. 

 

Byl předložen návrh metodiky měření splývavých tvarů textilie, který má lépe 

vystihnout reálné chování textilie při jejím splývání. Tato nová metodika má 

napomoci i hlubšímu zkoumání procentuálního vyjádření vlivu ohybové tuhosti, 

respektive síly na splývavý tvar vzorku. Velikost ohybové síly a tvar hysterezních 

smyček pro různé směry by měly naznačit, zda a do jaké míry lze z anizotropie 

ohybové síly predikovat splývavé chování textilie. 

. 
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6 MOŽNOSTI DALŠÍHO VÝZKUMU 

Další možnost výzkumu s použitím přístroje CLFT 

 Zhodnotit vliv deformace tkaniny v příčném řezu na změnu ohybové tuhosti. 

 Prověřit vliv změny klimatických podmínek na změnu ohybové tuhosti textilií. 

Další možnosti výzkumu anizotropie ohybové síly s použitím přístroje TH-7  

 Rozšířit a doplnit teoretický model ohybového chování tkaniny v závislosti 

na změně vazby tkaniny.  

 Prověřit vliv viskoelastických vlastností na splývavost a mačkavost. (Cyklické 

ohýbání vzorku pro různé směry vzhledem k osnovním přízím). 

 Hledat závislost mezi změnou hysterezní křivky ohybové síly zjištěné pro různé 

směry (disipační energií ohýbaného vzorku) a tvarem splývavého profilu vzorku. 

 Dokončit návrh a výrobu prototypu přístroje na měření koeficientu splývavosti. 
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7 ZÁVĚR 

V předložené habilitační práci autorka navázala na témata, které řešila v práci 

doktorské. K problematice ohybu převisem textilie přispěla autorka navržením nové 

konstrukce přístroje CLFT. Nový přístroj je určen pro měření vzorků v klimatizační 

komoře. Dále k problematice ohybu převisem přispěla navržením a programovým 

zpracováním modelu zkoušky převisem s uvažováním viskoelastických vlastností 

diskretizovaných do viskoelastických kloubů. Byl navržen a programově zpracován 

model zkoušky převisem pro kruhový vzorek. 

Pro experimenty z oblasti zkoumání anizotropie ohybového chování textilie byla 

navržena inovace přístroje TH-5, vznikl nový přístroj TH-7, který umožňuje  

vyšetřování ohybového chování textilie v různých směrech na tomtéž vzorku.  

Měření na přístroji TH-7 byla pomocí regresní analýzy porovnána s hodnotami 

získanými na přístroji KES-FB2. Byl dosažen korelační koeficient R=0.9. 

Analýza ohybového chování vzorků pro různé směry měření vyústila v tvorbu 

teoretického modelu, který umožní simulovat ohybové chování tkaniny plátnové 

vazby s různým počtem nití v dostavě osnovy a útku.  

Vliv anizotropie rozložení vazných bodů v tkanině na anizotropii ohybové síly, byl 

sledován v další části práce. Z rozložení vazných bodů v různých směrech lze 

odvodit trendy v ohybovém chování textilie. Lze konstatovat, že u tkanin plátnové 

vazby přírůstek vazných bodů v příslušném směru znamená i přírůstek ohybové síly. 

U tkanin s keprovou vazbou, limituje maximální hodnota ohybové síly k hodnotě 

ohybové síly totožné s tkaninou plátnové vazby, která má identickou dostavu 

osnovních a útkových nití,  jako vyšetřovaná tkanina keprové vazby. Rostoucím 

počtem a délkou neprovázaných míst v tkanině keprové vazby úměrně klesá hodnota 

ohybové tuhosti. 

Bylo analyzováno jak změna vazby tkaniny ovlivní splývavé chování tkaniny. 

Přírůstek vazných bodů v tkanině plátnové vazby je přímo úměrný k přírůstku 

ohybové síly tkaniny a nepřímo úměrný k indexu splývavosti tkaniny. Avšak 

u tkanin s keprovou vazbou tento trend neplatí. S přírůstkem počtu neprovázaných 
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míst se začíná uplatňovat vliv smykové tuhosti. Porovnáváme-li poměr ohybové síly 

Fú/Fo  s hodnotou koeficientu splývavosti Ds, získáme nízkou korelaci mezi temito 

veličinami. 

V habilitační práci jsou předloženy výsledky z výzkumů, které byly prezentovány 

na konferencích a publikovány v časopisech s impakt faktorem: 

 Výzkum anizotropie ohybové síly na přístroji TH-7. 

 Porovnání metod testování ohybové tuhosti (přístroje: TH-7 a KES-FB2) . 

 Objektivní hodnocení mačkavosti v různých směrech. 

V práci jsou také předloženy výsledky a podklady, ze kterých se připravují 

časopisecké publikace:  

 Vliv vazby tkaniny na anizotropii ohybové síly. 

 Nová metodika měření koeficientu splývavosti. 

 Vliv ohybového chování textilií na mačkavost. 

 Ohybová tuhost vrstvených materiálů a vliv změny směru pokládání vrstev 

materiálu na výsledné ohybové chování textilií. 
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7.1.2 VÝPIS PROGRAMU FAMULUS 3.5 

Ohyb půlkruhového vzorku tkaniny převisem                           PREVIS00 
- - - - - - - - - proměnné, konstanty, procedury a funkce  - - - - - - - - - 
INT j 
INT n=500 
INT i=0 TO n 
REAL fi[i],ps[i],be[i],b[i],k[i],F[i],c[i],x[i],y[i],M[i] 
K1=1e-3;C1=8e-4;mpl=0.18;r=0.1; 
d=r/n; k1=n*K1; c1=n*C1; ns=trunc(n/2) 
tmax=10; dt=0.05; xmax=r; Mmax=0.001 
- - - - - - - - - - - - - -  počáteční hodnoty   - - - - - - - - - - - - - - 
FOR ALL i DO fi[i]=0;ps[i]=0;be[i]=0;F[i]=0;k[i]=0;c[i]=0;x[i]=0;y[i]=0 END 
t=-dt 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  model   - - - - - - - - - - - - - - - - - 
t=t+dt 
ps[1]=fi[1]; x[1]=d*cos(ps[1]); y[1]=d*sin(ps[1]) 
FOR i=1TO n 
    be[i]=arcsin((i-0.5)*d/r); b[i]=2*r*cos(be[i]); 
    F[i]=mpl*9.81*b[i]*d; k[i]=k1*b[i]; c[i]=c1*b[i] 
END 
FOR i=1 TO n-1 
    ps[i+1]=ps[i]+fi[i+1] 
    x[i+1]=x[i]+d*cos(ps[i+1]) 
    y[i+1]=y[i]+d*sin(ps[i+1]) 
END 
xs=x[ns]; xn=x[n]; ys=y[ns]; yn=y[n] 
FOR i=0 TO n 
    X=x[i]; Y=y[i]; DISP; X=0; Y=? 
END 
FOR i=1 TO n 
    M[i]=SUM(j=i TO n, F[j]*(x[i]-x[j])) 
    IF i=1 THEN M[i]=0.5*M[i] END 
    fi[i]=fi[i]+dt*(M[i]-k[i]*fi[i])/c[i] 
END 
t=t+dt 
IF t>tmax THEN 
FOR i=0 TO n-1 
    X1=x[i]; M=M[i+1]; 
    IF i=0 THEN M=2*M[i+1] END; DISP#4 
END 
alf=arctg(-y[n]/x[n]); alfa=alf*180/pi 
WRITE 'alfa=',alfa:5:1 
STOP 
END 
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Ohyb příze previsem                                                PREVISP1 
- - - - - - - - - proměnné, konstanty, procedury a funkce  - - - - - - - - - 
INT j,ns 
INT n=200 
INT i=0 TO n 
REAL fi[i],ps[i],be[i],k[i],F[i],c[i],x[i],y[i],M[i],x0[i] 
REAL k1,c1 
K10=2.8e-8; C10=4e-8; ml0=29.5e-6; L=0.04; 
d=L/n; 
tmax=10; dt=0.05; xmax=L; Mmax=2e-7 
- - - - - - - - - - - - - -  počáteční hodnoty   - - - - - - - - - - - - - - 
ml=ml0; K1=K10; C1=C10; READ ml:8:-2, K1:6:-1, C1:6:-1; 
k1=n*K1; c1=n*C1; ns=trunc(n/2) 
FOR ALL i DO fi[i]=0;ps[i]=0;be[i]=0;F[i]=0;k[i]=0;c[i]=0;x[i]=0;y[i]=0 END 
t=-dt 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  model   - - - - - - - - - - - - - - - - - 
t=t+dt 
ps[1]=fi[1]; x[1]=d*cos(ps[1]); y[1]=d*sin(ps[1]) 
FOR i=1 TO n 
    be[i]=arcsin((i-0.5)*d/L); 
    F[i]=ml*9.81*d; k[i]=k1; c[i]=c1 
    IF i=1 THEN F[i]=F[i]*0.5 END 
END 
FOR i=1 TO n-1 
    ps[i+1]=ps[i]+fi[i+1] 
    x[i+1]=x[i]+d*cos(ps[i+1]) 
    y[i+1]=y[i]+d*sin(ps[i+1]) 
END 
xs=x[ns]; xn=x[n]; ys=y[ns]; yn=y[n] 
FOR i=0 TO n 
    X=x[i]; Y=y[i]; DISP; X=0; Y=? 
END 
FOR i=1 TO n 
    M[i]=SUM(j=i TO n, F[j]*(x[i]-x[j])) 
    IF i=1 THEN M[i]=0.5*M[i] END 
    fi[i]=fi[i]+dt*(M[i]-k[i]*fi[i])/c[i] 
END 
IF t>tmax THEN 
FOR i=0 TO n 
    X1=x[i]; Y1=y[i]; M=M[i]; 
    IF i=0 THEN M=? END; 
    IF i=1 THEN M=2*M[i] END 
    be[i]=arcsin((i-0.5)*d/L); 
    x0[i]=L*sin(be[i]); X0=x0[i] !B1=-B/2; 
    M1=M*xmax/Mmax; 
    !IF i=n THEN B=0; B1=0 END; 
    DISP#4 
END 
alf=arctg(-y[n]/x[n]); alfa=alf*180/pi; B=K1*L 
WRITE 'D: ml=',ml:5:3,'K1=',K1:6:-1,'C1=',C1:6:-1,'U: alfa=',alfa:5:1, 
      'Ohybova tuhost B=',B:6:-2,'N*m^2' 
STOP 
END 
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7.1.3 VÝPIS PROGRAMU PRO PŮLKRUHOVÝ PŘEVIS VZORKU 
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7.1.4 MODEL PŘÍSTROJ TH-7 

 
 

  



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, FAKULTA TEXTILNÍ 
Ludmila Fridrichová. K problematice ohybové tuhosti textilií 

Habilitační práce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013 

Příloha C  
 
Programy pro výpočet ohybové tuhosti 141 

 
  



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, FAKULTA TEXTILNÍ 
Ludmila Fridrichová. K problematice ohybové tuhosti textilií 

Habilitační práce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013 

Příloha C  
 
Programy pro výpočet ohybové tuhosti 142 

 
   



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, FAKULTA TEXTILNÍ 
Ludmila Fridrichová. K problematice ohybové tuhosti textilií 

Habilitační práce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013 

Příloha C  
 
Programy pro výpočet ohybové tuhosti 143 

7.1.5 MODEL PRO VÝPOČET OHYBOVÉHO MOMENTU (PŘÍSTROJ KES-FB2) 
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7.1.6 KVADRATICKÝ MOMENT PLOCHY PRŮŘEZU  

ČTVEREC 
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1
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7.1.7 OHYB VLÁKNA A PŘÍZE – METODIKA MĚŘENÍ NA PŘÍSTROJI TH-7 

Zjištění ohybové tuhosti převisem textilie je u délkových textilií, jako jsou vlákna či 

příze, mnohem komplikovanější než u plošných textilií (tkanin či pletenin).  

U vláken, zejména přírodních, dochází (většinou vlivem jejich struktury) 

k vybočování měřeného vzorku do stran či vlivem zkadeření se vlákna rozptýlí do 

prostoru, jak je patrné na obrázku. Protože ohybová síla jednoho vlákna nebo příze je 

příliš nízká a není proto možné ji na přístroji TH-7 proměřit, je třeba tyto délkové 

textilie proměřovat ve větším množství. 

 

Obrázek P1 a) Vlněné vlákno b) bavlněná příze 

 

U příze se při měření ohybové síly objevuje další problém, vlivem zákrutu má příze 

tendenci se na volném konci rozkrucovat. Při rozkrucování dochází ke kontaktu 

s okolními přízemi a k vytváření shluků přízí, tzv. „copánků“. 

Vzhledem k těmto nesnázím, které ovlivňují měření ohybu příze a vlákna, byla 

navržena následující metodika měření délkových textilií.  

b) 
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Metodika přípravy vlákna  

Vlákna jsou fixována do papírového rámečku pomocí oboustranné lepicí pásky, jak 

je ukázáno na obrázku (a). Vedle sebe je nalepeno deset až dvacet vláken na fixační 

rámeček. Následně jsou odstřiženy boční části rámečku (b) a vzorek je vložen do 

čelisti měřicího přístroje a spodní konec rámečku, který fixuje vlákna, může být 

v čelisti přístroje odstřihnut (c). Vzhledem k výše uvedenému efektu - kadeření 

vláken - by bylo vhodnější ponechat na konci milimetrový fixační proužek (d).  

 

Obrázek P2 Metodika přípravy délkové textilie pro měření ohybové síly 

 

V další studii by bylo třeba zjistit vliv fixačního proužku na chybu měření ohybové 

síly vlákna. 

 

Metodika přípravy příze  

Obdobným způsobem se připravují příze. Protože u příze nejsme omezeni její 

délkou, navinujeme přízi na přípravek (kovový rámeček), přízi fixujeme lepicí 

páskou a vzorek umístíme do čelisti fixační pásku na spodním konci (c) odstřihneme. 

Počet fixovaných přízí může dosahovat až hodnoty sto. 

 

7.1.8 HODNOTA OHYBOVÉ SÍLY BAVLNĚNÉ PŘÍZE JEMNOSTI 29.5 TEX 

Pro další experimenty bylo třeba zjistit hodnotu ohybové síly příze Fp. Protože byly 

experimenty s tkaninami prováděny na přístroji TH-7, bylo žádoucí získat ohybovou 

sílu příze z téhož přístroje. 
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Zjištění hodnoty Fp bylo realizováno dvěma způsoby měření. Nejprve se 

proměřovala ohybová síla osnovních nití na vzorku S1, ze kterého byly vypárány 

útkové nitě, jak je patrné z obrázku. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 5 

v řádku metoda A. 

 

Obrázek P3 

 

Obrázek P4 

Druhý způsob měření je patrný z následujícího obrázku. Zkoumala se hodnota 

ohybové síly nezatkané příze, která byla navinuta na přípravek, a následně na obou 

koncích fixová tak, aby nedocházelo k rozkroucení zákrutů příze (a). Po vložení 

vzorku do čelisti přístroje TH-7, byl spodní fixovaný konec přízí odstřihnut, (b) 

přičemž bylo spuštěno měření, tj. ohnutí čelisti přístroje a odečtení hodnoty ohybové 

síly. Nežádoucím faktorem při měření byla tendence přízí svinovat se dle svého 

zákrutu, což je patrné z obrázku (c).  

a) b) c) 
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Výsledné hodnoty byly zaznamenány do tabulky P1 pod označením metoda  

B-1, B-2. Metoda B1 se od B2 liší pouze počtem zkoušených nití ve vzorku. 

Z tabulkyP1 je patrné, že hodnota ohybové síly příze Fp1=0,0323 mN naměřená 

metodou A (vypáraný vzorek) je vzhledem k hodnotě ohybové síly příze 

Fp2=0,0476 mN naměřené metodou B1, významně nižší, tj. cca o 32 %. Nízká 

hodnota ohybové síly Fp1 je způsobena zvlněním rozpárané příze a změnou tvaru 

průřezů příze.  

Naproti tomu odchylka mezi hodnotami získanými metodou B1 a B2 činí pouze 4 %, 

avšak u hodnoty B2 se objevuje vyšší variační koeficient, což je pravděpodobně 

zapříčiněno tím, že vzorek obsahoval více přízí, které se při měření shlukovaly a 

zakrucovaly ve směru vlastního zákrutu, což pravděpodobně vedlo k větší variabilitě 

konečných dat. Pro následující výpočty byla použita hodnota ohybové síly příze 

Fp=0.0476. 

Tabulka P1.  Naměřená ohybová síla pro jednu přízi 

 

 

. 

Metoda 

Ohybová 
síla jedné 
příze 
Fp. [mN] 

Počet 
nití ve 
vzorku 

Šířka 
vzorku 
b [cm] 

Ohybová síla měřeného vzorku 

Průměr 
Ft [mN] 

Směrodatná 
odchylka 

95% IS 
Variační 
koeficient 

A 0.0323 110 5 3.556 0.0727 0.047 2 % 

B-1 0.0476 118 3.8 5.597 0.7741 0.2683 13.8 % 

B-2 0.0456 270 3.8 12.3 2.111 1.462 17.1 % 
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7.1.9 MĚŘENÍ OHYBOVÉ SÍLY KRUHOVÝCH VZORKŮ PRO RŮZNÉ SMĚRY 

A OPAKOVANÉ MĚŘENÍ 

 
Bylo proměřeno 12 vzorků. Vzorek byl otáčen ve směru hodinových ručiček a naměřeno bylo 
16 pozic. 
Vzorek byl otáčen proti směru hodinových ručiček a bylo znovu proměřeno 16 pozic. 
 

 
 
V programu QC expert byla provedena analýza rozptylu:  
Párové porovnání, jak je patrné z tabulky P2 
Jednofaktorová ANOVA 
 
Tabulka P2. Statistické charakteristiky 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Analýza rozptylu - ANOVA    
    

Název úlohy : Sheet1 

Celkový průměr : 5.28 

Celkový rozptyl : 1.62 

Průměrný čtverec : 1.57 

Reziduální rozptyl : 1.60 

Reziduální součet čtverců : 49.52 

Celkový součet čtverců : 50.10 

Vysvětlený součet čtverců : 0.58 

Počet úrovní faktoru : 2 

 

Měření po a proti směru hodinových ručiček
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Sloupec Počet hodnot Efekty faktorů Průměr úrovně 

A 16 -0.134374999999999 5.14375 

B 16 0.134374999999999 5.4125 

    
Test významnosti celkového vlivu faktoru :    

Závěr Teoretický Vypočítaný Pravděpodobnost 

Nevýznamný 4.159615098 0.3500700519 0.5583639814 

    
Párové porovnávání dvojic úrovní    
Scheffého metoda    

Srovnávaná dvojice Rozdíl Významnost Pravděpodobnost 

A - B -0.26875 Nevýznamný 0.5585061521 

    
Z-skóre    

Sloupec Stř. hodnota 95% interval Rozdíl 

A -0.07638390449 -1.962946616 2.03933052 

B 0.07638390449 1.911226019 1.987609923 
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7.1.10 GRAFY POLÁRNÝCH DIAGRAMŮ ANIZOTROPIE OHYBOVÉ SÍLY  
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7.1.11 STUDIE TVARŮ – TVORBA MODELŮ 

Chceme-li vytvářet teoretické modely popisující křivku ohybové tuhosti či síly 

vykreslenou do polárního diagramu, můžeme k tomu využít skládání 

goniometrických funkcí. V prostředí MathCad byly vytvořeny příslušné modely.  
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b - tvoří počet laloků

c - ovlivňuje velikost konečné hodnoty
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7.1.12 MODEL ANIZOTROPIE OHYBOVÉ SÍLY V PROGRAMU MATHCAD11 

Následující program umožnil testovat různě složité modely, pomocí kterých se 

vykreslují tvary obrazců zaznamenané ohybové síly v polárním diagramu. Složené 

funkce byly testovány pro vzorky plátnové a keprové vazby. Vzhledem k rozsáhlosti 

studie budou uvedeny výpočty pouze pro vzorky S1=vz4, S2=vz5, S5=vz8 a vz15. 
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Diagramy anizotropií pro růné typy tkanin 

V tabulce P3 jsou uvedeny polárních diagramy anizotropie vazných bodů získané ze 

softwaru dle Tunáka a diagramy s hodnotami ručního sčítání vazných bodů.  

Tabulka P3. Porovnání anizotropií 

Popis 
textilie 

Struktura (obraz) Anizotropie struktury diagram 

S1=vz4 

Plátno 

Do=22 

Dú=9 

  

 
 

 
 

-5

5

15

25
0°

22,5°

45°

67,5°

90°

112,5°

135°

157,5°

180°

202,5°

225°

247,5

270°

292,5°

315°

337,5°
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RUČNÍ VÝPOČET VAZNÝCH BODŮ PRO VZOREK – DO=22, DÚ=8 

Obrázek a) slouží k výpočtu vazných bodů pro útek, obrázek e) pak slouží k výpočtu 

vazných bodů pro osnovu.   

 

a) b) 

e) 

c) d) 
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ČERNOBÍLÉ VAZBY TKANIN POUŽITÝVCH PRO EXPERIMENT 

S1=Vz4 

plátno 

Do=22 

Dú=9 

 

S2=Vz5 

plátno 

Do=22 

Dú=15 

 

S4=Vz7 

plátno 

Do=22 

Dú=23 

 

S5=Vz8 

plátno 

Do=22 

Dú=25 

 

Vz13 

Kepr 

K=2/1 

Do=22 

Dú=22 

 

Vz14 

Kepr 

K=3/2 

Do=22 

Dú=22 

 

Vz15 

Kepr 

K=1/4 

Do=22 

Dú=22 

 

 

        

Osnovní vazný 

bod 

  

  

        

Útkový vazný 

bod 
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FOTOGRAFIE ZKOUMANÝCH TEXTILIÍ 

S1=Vz4 

plátno 

Do=22 

Dú=9 
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Do následující tabulky byly zaznamenány ručně napočítané hodnoty vazných bodů 

pro všechny použité tkaniny plátnové vazby pro různé směry.   

 
Tabulka P4. Anizotropie vazných bodů pro plátnové vazby 

TKANINY PLÁTNOVÉ VAZBY 

  Dú  [nití/cm] 

Směr výpočtu otočení PLvz4-
Dú=8 

PL-vz5-
Dú=15 

PL-vz6-
Dú=19 

PL-vz7-
Dú=23 

PL-vz8-
Dú=25 

  Do=22 nití/cm 

osnovní příze 0° 22 33 44 44 55 

 22,5° 14 23 40 39 52 

 45° 16 27 39 45 55 

 67,5° 14 23 39 39 55 

útkové příze 90° 16 30 38 44 50 

 112,5° 14 24 39 40 51 

 135° 16 27 40 45 53 

 157,5° 14 23 40 39 55 

 180° 22 33 44 44 55 

 202,5° 14 24 40 40 52 

 225° 16 27 39 45 55 

 247,5 14 23 39 39 55 

 270° 16 30 38 44 50 

 292,5° 14 24 39 40 51 

 315° 16 27 40 45 53 

 337,5° 14 23 40 39 55 

Anizotropie vazných bodů  - tkaniny plátnová vazba
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POROVNÁNÍ OHYBOVÉ SÍLY S ROZLOŽENÍM VAZNÝCH BODŮ-PLÁTNO 
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Obdobné výpočty byly provedeny pro tkaniny s keprovou vazbou 

Tabulka P5. Anizotropie vazných bodů pro keprvoré vazby 

TKANINY KEPROVÉ VAZBY 

otočení kepr 2/1 kepr 3/2 kepr ¼ 

0° 58 52 18 

22,5° 60 50 19 

45° 49 51 22 

67,5° 56 57 18 

90° 58 52 18 

112,5° 51 49 19 

135° 60 45 18 

157,5° 54 46 19 

180° 58 52 18 

202,5° 60 50 19 

225° 49 51 22 

247,5 56 57 18 

270° 58 52 18 

292,5° 51 49 19 

315° 60 45 18 

337,5° 54 46 19 

 

Anizotropie - keprové vazby
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POROVNÁNÍ OHYBOVÉ SÍLY S ROZLOŽENÍM VAZNÝCH BODŮ-KEPR 

 

 

Počet vazných bodů ku ohybové síle - tkaniny keprové vazby
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POROVNÁNÍ ANIZOTROPIE OHYBOVÉ SÍLY A VAZNÝCH BODŮ – TKANINY S 

PLÁTNOVOU VAZBOU 
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POROVNÁNÍ ANIZOTROPIE OHYBOVÉ SÍLY A VAZNÝCH BODŮ – TKANINY 

S KEPROVOU VAZBOU 
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SPLÝVAVOST 

Výpočet splývavosti 

Často užívaným vztahem pro výpočet koeficientu splývavosti je rovnice: 

3
4

3
3

3
2

3
1

22

W

HG
b

W

G
b

W

B
b

W

B
bbDC o   

Vztahem je popsána splývavost jako funkce závislá na ohybové tuhosti  (B), 

smykové tuhosti (G), hysterezi (HG) a hmotnosti vzorku (W). 

Koeficient splývavosti dle Cusicka 

Princip výpočtu splývavé plochy (koeficient D) je patrný z obrázku P1. 

Plocha S1 značí plochu střiženého vzorku o průměru d1=30 cm, plocha S2 představuje 

plochu kruhu o průměru d2=18 cm a plocha SM  značí splývavou plochu měřeného 

vzorku. 

Výpočet koeficientu D byl prováděn dle rovnice P1 

 

Obrázek P5 

 

  %100
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D M  (P1) 

Digitální obrazy splývavého vzorku byly načteny do programového prostření 

LUCIA M, kde byly následně odečteny plochy SM. Vypočtené hodnoty koeficientu 

splývavosti D pak byly porovnávány s průměrnými hodnotami ohybové síly měřené 

od 0° do 360° s pootočením 22.5°. Bylo zjišťováno, do jaké míry existuje závislost 

mezi uvedenými veličinami.  
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ObrázekP6  Hodnocení splývavého chování vzorku 

 

Hodnoty koeficientu splývavosti D jsou uspořádány sestupně, tj. od tkaniny s nejvíce 

splývavé po tkaninu s nejméně splývavou.  

 

Tabulka P6.  Poměry hodnot ohybové síly útku ku osnově (Fú/Fo) 

 

 

Závislost mezi ohybovou silou ve směru osnovy a útku, nalézáme pouze u tkanin 

s plátnovou vazbou. Pokud analyzujeme keprové vazby, pak tato závislost neexistuje. 

Abychom mohli predikovat splývavost na základě analýzy ohybové síly, je třeba 

přidat další parametr, kterým je hysterezní smyčka ohybové síly. 
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Vypočtené hodnoty plochy z hodnot ohybové síly osnovy a útku

Dú=9 Dú=15 Dú=19 Dú=23 Dú=25 2/1 3/2 1/4

plátno plátno plátno plátno plátno kepr kepr kepr

vz4 vz5 vz6 vz7 vz8 vz13 vz14 vz15

Fo-0 5.6 5.3 6.9 8.7 10.5 6.3 5.2 6.1

Fo-180 5.5 6.2 7.2 8.2 10.7 6.8 6.4 6.0

Fú-90 2.6 3.8 5.2 8.0 9.6 6.1 5.4 5.0

Fú-270 2.6 4.3 5.2 8.0 10.0 6.0 5.3 5.2

podíl Fú/Fo 0.47 0.70 0.74 0.95 0.92 0.92 0.92 0.84

S1 S2 S4 S5 S3 
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Obrázek P7 
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PROFILY SPLÝVAVÝCH TVARŮ REŽNÝCH TEXTILIÍ – PLÁTNOVÁ VAZBA 

 

S1=vz4 

 

S2=vz5 

 

S3=vz6 

 

S4=vz7 

 

S5=vz8 
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PROFILY SPLÝVAVÝCH TVARŮ REŽNÝCH TEXTILIÍ – KEPROVÁ VAZBA 

 

 

vz13 

 

vz14 

 

vz15 
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Hodnocení splývavosti s využitím Fourierovy řady 

Pro hodnocení splývavosti se využívá také Fourierových řad. Pro toto hodnocení 

jsme vytvořili program v prostředí MathCad, pomocí něhož byly analyzovány 

všechny zkoumané vzorky. Na závěr bylo provedeno porovnání dvou metod 

hodnocení splývavosti (dle Cusicka, tj. koeficient D a dle Fourierovy řady, tj. 

koeficient C0). Korelační koeficient mezi hodnotou splývavosti dle Cusicka D a 

koeficientem C0 Fourierovy řady dosáhl hodnoty R
2
=0.91. 

Porovnáme-li pořadí splývavých vzorků získané z obou metod, zjistíme, že se 

změnilo pouze pořadí mezi vzorky S1=vz4 a vz15, zbývající hodnoty v grafu 

zachovávají stejné pořadí.  

 

y = -75.256x + 167.82

R
2
 = 0.9083
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 VYUŽITÍ FOURIEROVÝCH ŘAD K VZÁJEMNÉMU POROVNÁVÁNÍ SPLÝVAVOSTI 

VZORKŮ 

Program pro hodnocení splývavosti s využitím Fourierových řad byl vylepšen tak, 

aby bylo možné vzájemně porovnávat splývavost dvou různých vzorků. Porovnejme 

S1=vz4 a S5=vz8. Splývavý vzorek je zastoupen S1=vz4 (červená barva), málo 

splývavý zastupuje vzorek S5=vz8 (modrá barva). Hodnota M(x) představuje 

rozvinutí křivky vzorku S1=vz4 a hodnota Mo(x) je křivka vzorku S5=vz8.  

Výsledné porovnání koeficientů C0 je patrné z obrázku. S rostoucí hodnotou 

koeficientu C0 splývavost materiálu klesá a naopak s klesající hodnotou koeficientu 

C0 splývavost materiálu roste. S1=Vz4 C0=114.96 vzorek splývavý, S5=vz8 

Co0=132.57 vzorek nesplývavý. Pokud jsou koeficienty C0 stejné, pak se hodnotí 

rovnoměrnost počtu „vln“, které splývající textilie zaujala, vyšší počet vln znamená 

lepší splývavost. Tyto vlastnosti se projeví při skládání funkcí, což je patrné z grafů 

spekter rozvinutých tvarů křivek.  
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Porovnáváme-li spektra rozvinutých tvarů křivek, získáme následující výsledky. 

Spektrum červené barvy zobrazuje splývavý vzorek S1vz4 a spektrum modré barvy 

představuje málo splývavý vzorek vz8.  
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Výpočet členů komplexní Fourierovy řady pro obrazce  splývavé textilie

Soubor: Splývavost - fourier dvěřady dat.mcd

ORIGIN 36

A

-36 -35 -34 -33 -32 -31

-36

-35

-34

-33

0 95.78 106.64 126.51 132.53 140.36

10 94.67 121.21 134.35 137.86 126.35

20 97.48 128.76 125.86 126.39 117.77

30 118.36 124.11 112.38 123.01 116.97



popis sloupců:

-36 ... úhly ve stupních

-35 ... vz1 splývavost měřená na růžic i po 10stupních

-34 ... vz4

-33 ... vz5
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-30 ... vz8
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-28 ... vz14

-27 ... vz15
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Porovnání tvarů splývavosti s tvary ohybové síly pro tkaniny plátnové vazby 

Anizotropie splývavosti a ohybu vz4 
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Porovnání tvarů splývavosti s tvary ohybové síly – keprová vazba 
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NÁVRH NOVÉHO PROTOTYPU PRO ŘEŠENÍ SPLÝVAVÝCH TVARŮ METODOU 

VERTIKÁLNÍHO POSUNU VZORKU 

Metodika využívá známeho principu zpracování tvarů pomocí obrazové analýzy 

prováděného na katedře oděvnictví. 

 

Obrázek P8 Měření slývavosti  Zdroj: Vargová [84] 

Změna je v pohybu vzorku. V námi navrhované metodice vzorek nerotuje, ale 

pohybuje se ve svislém směru, jak je patrné z obrázku. Po nafocení se obrazy 

splývavých tvarů zpracují v programovém prostředí Matlab. Výstupem jsou 

parametry potřebné pro hodnocení: Plochy obrazců, obvody, počty laloků. 

Matlab 
Fotoaparát 

Vertikální 

pohyb 
stolku 

Nasvícení 

vzorku 

 

Obrázek P9 Princip měření splývavosti dle 
metody vertikálního pohyb stolku 
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NAMĚŘENÉ PROFILY SPLÝVAVÝCH VZORKŮ 

Zelená tkanina Vl/PES 

Obsah splývavých ploch  

Krabicový graf (Tabulka2 6v*34c)

 Medián = 32308.605
 25%-75% 
= (32158.135, 32499.375)
 Rozsah neodleh. 
= (31945.95, 32927.22)

Prom8
31800

32000

32200

32400

32600

32800

33000

 

Obvod splývavých ploch 

Krabicový graf (Tabulka2 10v*34c)

 Medián = 779.0832
 25%-75% 
= (768.5728, 782.9659)
 Rozsah neodleh. 
= (766.3787, 784.4865)

Prom1
764

766

768

770

772

774

776

778

780

782

784

786
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ROZDĚLENÍ DLE LALOKŮ SPLÝVAVÝCH PLOCH 

Obsah splývavých ploch 

Prom1-(6-7 laloků), Prom2 (8 laloků), Prom3 (9 laloků), Prom4 (10-11 laloků) 

Krabicov ý graf  ( 4v *34c)

 Medián 
 25%-75% 
 Rozsah neodleh. 

Prom1 Prom3 Prom5 Prom7
31600

31800

32000

32200

32400

32600

32800

33000

33200

33400

33600
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Obvod splývavých ploch 

Prom1-(6-7 laloků), Prom2 (8 laloků), Prom3 (9 laloků), Prom4 (10-11 laloků) 

Krabicov ý graf  ( 4v *34c)

 Medián 
 25%-75% 
 Rozsah neodleh. 
 Odlehlé

Prom1 Prom2 Prom3 Prom4
760

765

770

775

780

785

790

795

800

 

 

Tabulka P8. Splývavost - hodnocené parametry N, S, O 

Počet laloků-N četnost Obsah - S Obvod - O 

6-7 12 32816. 776. 

8 26 32404. 778. 

9 34 32379. 780. 

10-11 24 32339. 785. 

 

 


