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Abstrakt: 

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením lomové houževnatosti  

nízkolegované oceli 15128, používané v klasické energetice, při laboratorní teplotě 

z výsledků penetračních testů. V teoretické části jsou uvedeny důvody vedoucí 

z k vývoji a zavedení této metody pro hodnocení meze kluzu, meze pevnosti, DBTT 

(Ductile Brittle Transition Temperature) a lomové houževnatosti při laboratorní teplotě 

a charakteristik tečení.  

Experimentální část práce je věnována stanovení korelační závislosti mezi 

lomovou houževnatostí vyjádřenou parametrem J0,2BL stanoveným z J-R křivky „offset 

metodou“ pro stabilní přírůstek trhliny 0,2 mm od konstrukční křivky a lomovou 

deformací penetračního testu. 

 

Klíčová slova: lomová houževnost, penetrační test, lomová deformace, J-R křivka, 

Bulge test. 

 

Abstract: 

This work deals with the evaluation of fracture toughness of low-alloy steel 

15128, used in conventional energy, at room temperature, the results of penetration 

tests. In the theoretical section lists the reasons leading exp development and 

implementation of methods for evaluating the yield strength, the ultimate strength, 

DBTT (Ductile Brittle Transition Temperature) and fracture toughness and creep 

characteristics. 

The experimental part of the work is devoted to determining the correlation 

between the fracture toughness terms of the parameters J0, 2BL set of JR curve 

"offset method" for stable crack growth 0.2 mm from the design curves of deformation 

and fracture penetration test. 

Keywords: fracture toughness testing, penetration testing, fracture strain, JR curve, 

Bulge test. 
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Seznam použitých symbolů 
 

Fe        [N]     síla charakterizující přechod z linearity do stádia spojovaného   

                     s rozvojem plastické deformace přes tloušťku vzorku 

Fm       [N]    maximální síla zaznamenaná v průběhu penetračního testu 

um  [mm]    posunutí razníku odpovídající Fm 

uf      [mm]    posunutí razníku odpovídající porušení zkušebního tělesa,    

                     které odpovídá 20% poklesu maximální síly v průběhu   

                     penetračního testu (Ff  = 0,8 . Fm) 

εf   [1]    εf = ln 
  

  
 efektivní lomová deformace 

ho [mm]    počáteční tloušťka vzorku 

hf [mm]    minimální tloušťka porušeného vzorku 

ESP  [N.mm]   lomová energie vypočtená z plochy pod závislostí síla- posunutí            

                     příčníku až do okamžiku porušení disku 

 

J0,2BL[N/mm] lomová houževnatost vyjádřená parametrem J0,2BL stanoveným   

                     z J – R křivky „offset metodou“ pro stabilní přírůstek trhliny  

                     0,2 mm od konstrukční křivky  

 

EPRI              Electric Power  Research Institute  

 

DBTT             Ductile Brittle transition Temperature 
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1 ÚVOD 

 

Kvalifikované posuzování zbytkové životnosti dlouhodobě provozovaných 

zařízení vyžaduje znalost aktuální úrovně mechanických charakteristik 

použitých materiálů resp. stupně jejich degradace při minimalizaci 

zkušebního materiálu odebíraného z posuzované součásti [1]. Provozní 

spolehlivost a integrita tlustostěnných komponent energetických zařízení 

pracujících za vysokých teplot a tlaků je významně ovlivněna úrovní lomové 

houževnatosti použitých materiálů [2]. Použití standardizovaných postupů 

pro stanovení potřebných aktuálních mechanických charakteristik 

provozovaných zařízení (Rp,0,2, Rm, FATT, lomová houževnatost materiálu) 

vyžaduje velký zásah do integrity provozovaného zařízení vyvolaný potřebou 

odběru poměrně velkého množství zkušebního materiálu. Následné opravy 

svařováním pak mohou být zdrojem zvýšeného výskytu poškození. 

 

 Minimalizace množství potřebného zkušebního materiálu odebraného 

nejlépe z kritických míst součásti při zachování jeho reprezentativnosti vedla 

[3]: 

1) k vývoji technologických postupů a zařízení, která umožňují odběr 

zkušebního materiálu z vnějšího a/nebo vnitřního povrchu posuzované 

součásti při zachování její integrity bez nutnosti následných oprav,  

2) k vývoji a zavedení metody využívající pro stanovení pevnostních,   

křehkolomových a  creepových charakteristik materiálů penetračních 

testů prováděných na zkušebních tělesech tvaru disku o průměru do 

8 mm a/nebo zkušebních těles tvaru čtverce o straně do 10 mm a 

tloušťce až 0,5 mm. 

 

V září roku 2004 inicioval Evropský výbor pro normalizaci (CEN) vznik 

dokumentu CWA 15627 (CEN Workshop Agreement) „Small Punch Test 

Method for Metallic Materials“ [4]. CWA je technická dohoda v rámci CEN a 

vlastněná CEN jako publikace, která odráží konsenzus konkrétních expertů 

a organizací odpovědných za její obsah. CWA proto reprezentuje nižší úroveň 
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konsenzu, než jakou představuje evropská norma. CWA 15627 je rozdělen do 

dvou samostatných částí: 

 Part A: A Code of Practice for Small Punch Creep Testing. 

 

 Part B: A Code of Practice for Small Punch Testing for Tensile and 

Fracture Behaviour. Část B obsahuje rovněž ANNEX B1: „Derivation of 

tensile and fracture material properties“ a ANNEX B2: „Guidance on 

relevant technological issues: specimens sampling from components“. 

 

V této části je uveden postup pro provádění časově nezávislých penetračních 

testů při laboratorní, zvýšené (do 400°C) a nízké teplotě. V ANNEX B1jsou 

uvedeny postupy pro stanovení meze kluzu, meze pevnosti, FATT a lomové 

houževnatosti z výsledků penetračních testů. 

 

Dle CWA 15627 existují dva významně odlišné přístupy ke stanovení 

pevnostních charakteristik a lomové houževnatosti z výsledků penetračních 

testů [5]: 

1) Z empirických korelací mezi výsledky penetračních testů a výsledků 

standardizovaných zkoušek, 

2) metody využívající matematického modelování pomocí metody 

konečných prvků a neuronových sítí. 

V České republice jsou v současné době využívány pro stanovení těchto 

charakteristik pouze empirické korelace. 

  

Předložená bakalářská práce se zabývá využitím penetračních testů 

pro odhad lomové houževnatosti materiálu. Jejím cílem je stanovení 

korelační závislosti pro odhad lomové houževnatosti při laboratorní teplotě 

materiálu neprovozované trubky ø 457 x 28 mm z nízkolegované oceli 

14MoV6-3. 

 

V teoretické části práce je popsán princip „Bulge“ penetračního testu, 

přístupy pro odhad lomové houževnatosti popsané v CWA 15627, postup pro 
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stanovení minimální tloušťky porušeného disku a postup pro stanovení 

lomové houževnatosti při laboratorní teplotě na standardizovaných 

zkušebních tělesech C(T) dle [6]. 

 

V experimentální části práce je popsán zkušební materiál a uvedeny 

výsledky standardizovaných zkoušek lomové houževnatosti, výsledky 

penetračních testů při laboratorní teplotě potřebné pro stanovení empirické 

korelace pro odhad lomové houževnatosti z výsledků penetračních testů. 

Experimentální výsledky byly získány v rámci řešení projektu LH 12 199 

„Porovnání zkušebních postupů pro stanovení mechanických vlastností 

pomocí penetračních testů mezi EU a Čínou“ v programu MŠMT KONTAKT 

II. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Hodnocení mechanických vlastností kovových materiálů  

      z výsledků penetračních testů. 

2.1.1 Princip penetračního testu 

Princip penetračního testu spočívá v průniku (penetraci) tvarovaného 

razníku přes ploché zkušební těleso tvaru disku nebo čtverce o tloušťce 0,2 ÷ 

0,6 mm do jeho porušení. Schematické uspořádání penetračního testu je 

znázorněno na obr. 1 [3]. 

 

 

Obr. 1 Princip penetračního testu (1- zkušební těleso tvaru disku ne čtverce, 

2-razník, 3-spodní opěrná matrice,4-horní přítlačná matrice, 5- snímač 

posunutí 3 

 

V průběhu testu je snímána závislost zatížení – posunutí razníku (u1), 

nebo zatížení – průhyb vzorku (u2) v ose zatěžování. 
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Podle tvaru penetrující části razníku a způsobu uchycení zkušebního 

tělesa rozdělujeme penetrační testy na kuličkový penetrační test (ball punch 

test), střihový penetrační test (shear punch test) a ohybový penetrační test 

(disc bend test) [4]. Při kuličkovém penetračním testu je protlačována ocelová 

nebo keramická kulička, nebo razník s hemisférickou plochou. Podle 

způsobu upnutí vzorku dělíme kuličkové testy na „Bulge Punch Test“ a 

Punch Drawing Test“ [4].  

2.1.2 Kuličkový penetrační test (Bulge Punch test) 

Penetrační test, při kterém dochází k protlačování zkušebního vzorku 

tvaru disku kuličkou, nebo razníkem s hemisférickou plochou. U toho typu 

testu doporučuje CEN Workshop Agreement [5] používat zkušební disky o 

průměru 8 mm a tloušťce zkušebního tělesa v rozmezí 0,2 ÷ 0,6 mm. Na obr. 

2 je uveden zkušební přípravek pro „Bulge“ test. Zkušební disk je umístěn 

do spodní opěrné matrice, která je vložena do pouzdra a zkušební disk je 

přes vodící pouzdro sevřen přítlačnou matricí. Razník je následně vložen přes 

otvor přítlačné matrice do vodícího pouzdra a tento celý přípravek je vložen 

do rámu zkušebního stroje (viz obr. 3), kde je zatěžován při konstantní 

rychlosti pohybu razníku rychlostí v rozmezí 0,2 ÷ 2 mm / min. [3]. 

 

Obr. 2 Zkušební přípravek pro „Bulge“ test při laboratorní teplotě [3]. 
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Obr. 3 Umístění zkušebního přípravku do rámu zkušebního stroje [3]. 

Záznam průběhu síly na posunutí razníku při „Bulge“ testu můžeme 

rozdělit do pěti oblastí, jak je graficky znázorněno na obr. 4.  

 

Obr. 4 Závislost síla – posunutí razníku „bulge“ testu při laboratorní teplotě 

[3]. 
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Oblast I. 

Tato oblast je charakteristická mikro-plastickou deformací zkušebního tělesa 

pod razníkem v důsledku vysokého počátečního kontaktního napětí. 

Oblast II. 

Tato oblast je charakteristická odklonem od linearity spojeným 

s šířením zplastizované oblasti přes tloušťku zkušebního tělesa a následně 

v radiálním směru. Je označována jako plastický ohyb. 

Oblast III. 

Na počátku této etapy, určené inflexním bodem závislosti síla-posunutí 

razníku, dochází k přechodu od plastického ohybu k membránovému 

protahování. Tato oblast je závislá na charakteristikách zpevnění materiálu. 

Oblast IV. 

 V této etapě se v oblasti kontaktu razník-zkušební těleso vytváří 

vzrůstající silou hrdlo, což má za následek snížení sklonu závislosti síla-

posunutí razníku.  

Oblast V. 

 V důsledku dvojosé napjatosti dochází k iniciaci trhliny po obvodu 

zkušebního disku, kterou můžeme pozorovat na obr. 5. 

 

Obr. 5 Typické porušení zkušebního disku při „bulge“ penetračním testu [3]. 
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Z výše uvedené závislosti a tvaru porušeného zkušebního disku se stanovují 

veličiny zmíněny na počátku kapitoly pro určení pevnostních vlastností a 

lomového chování materiálů [3]: 

Fe [N] síla charakterizující přechod z linearity do stádia spojovaného   

                  s rozvojem plastické deformace přes tloušťku vzorku,  

Fm [N] maximální síla zaznamenaná v průběhu penetračního testu,  

um [mm] posunutí razníku odpovídající Fm,  

uf  [mm] posunutí razníku odpovídající porušení zkušebního tělesa, které  

                  smluvně odpovídá 20% poklesu maximální síly v průběhu   

                  penetračního testu (Ff = 0,8 . Fm),  

ESP [J] lomová energie vypočtená z plochy pod závislostí síla posunutí  

                  razníku až do okamžiku porušení tělesa,  

εf  [1] εf = ln 
  

  
 – efektivní lomová deformace, (ho je počáteční  

                   tloušťka vzorku, hf je minimální tloušťka porušeného vzorku). 

 

2.1.3 Přístupy pro odhad lomové houževnatosti z výsledků    

         penetračních testů 

 

Existují tři přístupy pro odhad lomové houževnatosti KIC a JIC 

materiálů z výsledků penetračních testů [7]: 

2.1.3.1 Dvoustupňová metoda stanovení KIC 

Tento princip je založen na empirické závislosti mezi tranzitní teplotou TSP 

(získanou z výsledků penetračních testů v rozmezí T = - 193 °C ÷ 20 °C) a 

teplotou FATT (z výsledků zkoušek rázem v ohybu – Charpy s V vrubem) a ze 

znalosti empirické závislosti mezi FATT a KIC. 
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2.1.3.2 Přímý odhad lomové houževnatosti z výsledků penetračních testů 

Pro případy, kdy je lomové chování konstrukčních ocelí popsáno 

parametry elasto-plastické lomové mechaniky, byla odvozena závislost mezi 

JIC a ekvivalentní lomovou deformací εf. Hodnota JIC je korelována s lomovou 

deformací vzorku εf pomocí vztahu 

JIC = K . εf - Jo  

Efektivní lomová deformace εf je určena vztahem: 

εf = ln 
  

  
 

Pro stanovení lomové deformace εf je třeba změřit minimální tloušťku 

porušeného vzorku hf. Postup při stanovení minimální tloušťky vzorku je 

schematicky znázorněn na obr. 6 [7]. Pro zajištění dostatečné přesnosti je 

hodnota hf měřena pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu (viz 

obr. 7).  

 

 

Obr. 6 Schéma měření minimální tloušťky porušeného disku [7]. 
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Obr. 7 Postup měření minimální tloušťky porušeného penetračního disku [7] 
 

2.1.3.3 EPRI – FAA inovovaný přístup pro odhad lomové houževnatosti JIC 

Tento přístup je založen na analýze výsledků penetračního testu a 

stanovení hustoty deformační energie odpovídající iniciaci trhliny při 

penetračním testu. Postup toho přístupu je následující pro stanovení lomové 

houževnatosti materiálu [7]: 

 záznam závislosti zatížení – pro identifikaci okamžiku iniciace trhliny, 

při současném monitorování povrchu zkušebního tělesa, bylo 

v průhybu penetračního testu posunuto razníkem,  

 stanovení závislosti σ – ε pro tahovou zkoušku ze závislosti zatížení – 

posunutí razníku získané v průběhu penetračního testu, 

 určení hustoty deformační energie odpovídající iniciaci trhliny při 

penetračním testu, 

 získání lomové houževnatosti JIC z odhadu síly – pro stanovení lomové 

houževnatosti u standardizovaného zkušebního tělesa je dosaženo 

kritické hustoty deformační energie na čele trhliny. 
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3 Experimentální část 

3.1 Zkušební materiál 

 

 Jako zkušební materiál pro stanovení empirické korelace pro stanovení 

lomové houževnatosti při 20°C z výsledků penetračních testů byla použita 

neprovozovaná trubka o rozměrech ø 457 x 28 mm z oceli 15 128.5 

(14MoV6-3). Patří mezi nízkolegované žáropevné CrMoV materiály se 

zaručenou svařitelností. Je vhodná na součásti energetických a chemických 

zařízení, pracujících při teplotách do 580°C podle ČSN 42 0090 a ČSN 69 

0010. Využívá se především pro kotlové trubky, přehříváky a parovody. 

Předpis pro chemické složení dle normy ČSN 415128 je uveden v tab. I. 

Tab. I předpis pro chemické složení oceli 15128 dle ČSN 415128 

Výsledky kontrolního chemického rozboru materiálu trubky ø 457 x 28 mm 

jsou uvedeny v tab. II. 

Tab. I I Výsledky kontrolního chemického rozboru materiálu trubky 

ø457 x 28 mm [hm. %] 

C Mn Si S P Cr Mo Ni V Al N 

0,12 0,57 0,19 0,005 0,009 0,57 0,52 0,08 0,32 0,020 0,013 

 

Mikrostruktura oceli ve výchozím stavu závisí na tepelném zpracování (TZ). 

Varianta 15 128.5 má feriticko – bainitickou mikrostrukturu s jemnou 

disperzí globulárních karbidů typu M4C3, respektive MC, vyloučenou ve 

feritické matrici. Varianta 15 128.9, je pak tvořena jemně karbidickou - 

bainitickou mikrostrukturou. Uvedené varianty jsou znázorněny 

na  obr. 8 a obr. 9 [10]. 
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Obr. 8 Mikrostruktura oceli 15 128.5  

ve výchozím stavu (960 °C / 30 min / vzduch + 710°C / 1h / vzduch) [10]. 

 

 

Obr. 9 Mikrostruktura oceli 15 128.9 

ve výchozím stavu (970 °C / 30 min / voda + 720°C / 1h / vzduch) [10]. 

 

 

Pro získání lomové houževnatosti materiálu v co nejširším rozmezí byl 

zkušební materiál tepelně přepracován režimy uvedenými v tab. III [9]. 
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Tab. III. Režimy tepelného přezpracování oceli 14MoV6-3 (15128.5). [9] 

 

TZ1 940°C/1 hod./voda + 720°C/2 hod./vzduch 

TZ2 940°C/1 hod./pec +720°C/2 hod./vzduch 

TZ3 940°C/ 1 hod./olej + 720°C/2 hod./vzduch 

TZ4 940°C/1 hod./vzduch + 720°C/2 hod./vzduch 

TZ5 940°C/1 hod./voda + 700°C/2 hod./vzduch 

 

Po tepelném přezpracování byla v mechanických dílnách vyrobena zkušební 

tělasa tvaru tvaru disků o průměru 8 mm a tloušťce h0 = 0,5 mm pro 

penetrační testy. Zkušební tělesa CT s rozměry W = 40 mm, B = 20 mm, 

zkušební tělesa pro zkoušky tahem a zkušební tělesa Charpy V. Odběr 

zkušebních těles ze zkušebního materiálu je schematicky uveden na obr. 10. 

[9] 

 

 

 

Obr. 10 Schematické znázornění odběru zkušebních těles ze segmentů 

trubky [9]. 
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3.2 Penetrační testy při laboratorní teplotě 

 

Penetrační testy při laboratorní teplotě byly prováděny 

na servo - mechanickém zkušebním zařízení Lab Test 5.10ST o kapacitě 

5 kN, (viz obr. 11) razníkem s hemisférickou plochou o průměru 2 mm  

rychlostí pohybu příčníku 1,5 mm/min. [9] 

 

 

 

Obr. 11 Zkušební zařízení Lab Test 5.10 ST, použité pro penetrační testy 

v rozmezí teplot -193°C ÷ +23°C v laboratořích MMV s.r.o. [3] 

 

3.3 Měření hf 

 

Po provedení penetračních testů byly porušené disky rozřezány 

na elektro - erozivní drátové děličce (CNC, model ACCUTEX AU-500iA) 

drátem o průměru 0,25 mm a minimální tloušťky porušených disků hf byly 

měřeny pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu JEOL JSM 5510 (viz 

obr. 12 – 13).  Výsledky měření hf jsou uvedeny v tab. IV.  
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Obr. 12 

 

 

 

Obr. 13 

 

 

 



 

18 
 

 

 

Tab. IV. Výsledky měření minimální tloušťky porušených disků.  

 

Stav Vzorek h0  [mm] hf  [mm] 

dodaný 

1 0,495 0,054 

2 0,500 0,048 

3 0,500 0,047 

po TZ1 

1 0,505 0,082 

2 0,505 0,084 

3 0,495 0,088 

po TZ2 

1 0,505 0,082 

2 0,500 0,068 

3 0,495 0,066 

po TZ3 

1 0,495 0,115 

2 0,495 0,073 

3 0,495 0,088 

po TZ4 

1 0,505 0,070 

2 0,505 0,060 

3 0,505 0,074 

po TZ5 

1 0,500 0,079 

2 0,505 0,064 

3 0,500 0,067 
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3.4 Stanovení lomové deformace 

 

Pro výpočet lomové deformace byl použit vztah.: 

 

εf = ln 
  

  
 

 

V tab. V jsou uvedeny vypočtené hodnoty efektivní lomové deformace, které 

jsou následně zprůměrovány pro stanovení empirické závislosti. 

 

 

Tab. V. Vypočtené hodnoty efektivní lomové deformace.  

 

Stav Vzorek εf ø εf 

DS 

1 2,216 

2,308 2 2,343 

3 2,364 

TZ1 

1 1,818 

1,800 2 1,794 

3 1,727 

TZ2 

1 1,818 

1,943 2 1,995 

3 2,015 

TZ3 

1 1,460 

1,700 2 1,914 

3 1,727 

TZ4 

1 1,976 

2,010 2 2,130 

3 1,920 

TZ5 

1 1,845 

1,974 2 2,066 

3 2,010 
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3.5 Měření lomové houževnatosti J0,2BL 

 

Charakteristickým znakem lomového chování oceli 14MoV6-3 při laboratorní 

teplotě je stabilní růst tvárné trhliny [9]. Z tohoto důvodu byly u materiálu v 

dodaném stavu a po všech tepelných zpracováních stanoveny R křivky dle [7] 

metodou vice zkušebních těles.  Zkoušky byly prováděny na zkušebních 

tělesech CT o tloušťce B = 20 mm a šířce W = 40 mm. Jednotlivá zkušební 

tělesa byla zatěžována na zkušebním zařízení MTS 500 kN v režimu 

konstantní rychlosti pohybu pístnice 0,5 mm/min. V průběhu každé 

zkoušky byla zaznamenána závislost síla-posunutí síly v ose zatěžování. Na 

základě změřených závislostí síla-posunutí síly byly vypočteny hodnoty J-

integrálů. Pro stanovení stabilního růstu trhliny Δa v průběhu každé 

zkoušky byla zkušební tělesa po odlehčení zabarvena v peci při teplotě 300oC 

a dolomena v kapalném dusíku. Na lomových plochách pak byla pomocí 

měřícího mikroskopu změřena délka počáteční únavové trhliny ao a její 

přírůstek Δa. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tab. VI. 
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Tab. VI. Výsledky zkoušek lomového chování oceli 14MoV6-3 při 

laboratorní teplotě. 

 

Tepelné 

zpracování 

Zkušební 

těleso 

Podl. 

[N] 

Δa 

[mm] 

Up 

[N.mm] 

J 

[N/mm] 

 

 

Dodaný 

Stav 

DS-1 33992 0,256 66866 434,6 

DS-2 36351 0,404 96628 609,9 

DS-3 35151 0,148 55616 356,3 

DS-4 29449 0,131 42487 293,6 

DS-5 34651 0,600 112105 711,5 

 

 

TZ1 

TZ1-1 52897 0,326 50162 374,3 

TZ1-2 55305 0,217 55305 363,5 

TZ1-3 53422 0,710 91947 618,2 

TZ1-4 54689 0,165 37997 303,1 

TZ1-5 51947 1,250 115363 750,5 

 

 

TZ2 

TZ2-1 31483 0,246 63012 392,0 

TZ2-2 53814 0,732 80084 544,1 

TZ2-3 27541 0,172 46458 307,8 

TZ2-4 29116 0,400 84190 551,4 

TZ2-5 28282 0,288 71136 471,4 

 

 

TZ3 

TZ3-1 44812 0,845 85857 579,4 

TZ3-2 64059 0,369 46554 451,8 

TZ3-3 47746 0,302 46940 354,0 

TZ3-4 44553 0,124 30097 251,9 

TZ3-5 45879 0,583 75137 523,1 

 

 

TZ4 

TZ4-1 34934 0,296 68817 459,8 

TZ4-2 31083 0,296 54803 377,7 

TZ4-4 39056 0,699 126558 789,9 

TZ4-5 39277 0,441 99380 627,1 

 

 

TZ5 

TZ5-1 36568 0,379 72085 471,9 

TZ5-2 32967 0,218 53884 372,2 

TZ5-3 35134 0,680 111452 734,6 

TZ5-4 33701 0,216 48827 337,5 

TZ5-5 33392 0,159 38345 269,6 

 



 

22 
 

Hodnoty lomové houževnatosti vyjádřené pro jednotlivé stavy tepelného 

zpracování parametrem  J0,2BL [7] stanoveným z J-R křivky „offset metodou“ 

pro stabilní přírůstek trhliny 0,2 mm od konstrukční křivky jsou uvedeny 

v tab. VII. 

 

Tab. VII. Hodnoty lomové houževnatosti oceli 14MoV6-3 vyjádřené 

parametrem J0,2BL.  

 

Tepelné zpracování J0,2BL [N/mm] 

Dodaný stav 720 

TZ1 430 

TZ2 522 

TZ3 409 

TZ4 678 

TZ5 570 
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3.6.Korelační závislost J0,2BL – εf 

 

Na obr. 14 je graficky znázorněna korelační závislost mezi lomovou 

houževnatostí vyjádřenou parametrem  J0,2BL  a lomovou deformací εf 

stanovenou z výsledků penetračních testů při laboratorní teplotě razníkem o 

průměru 2 mm. Koeficient korelace závislosti parametru J0,2BL - εf  je roven R 

= 0,93.  

 

 

 

Obr. 14 Empirická korelační závislost parametru J0,2BL na lomové 

deformaci εf stanovená pro materiál trubky z oceli 15 128 
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4 ZÁVĚR 

 

V předložené bakalářské práci byla stanovena empirická korelační závislost 

pro stanovení lomové houževnatosti oceli 15128 z výsledků penetračních 

testů. Protože charakteristickým znakem lomového chování oceli 14MoV6-3 

při laboratorní teplotě je stabilní růst tvárné trhliny byly hodnoty lomové 

houževnatosti vyjádřeny pro jednotlivé stavy tepelného zpracování 

parametrem  J0,2BL [7] stanoveným z J-R křivky „offset metodou“ pro stabilní 

přírůstek trhliny 0,2 mm od konstrukční křivky. 
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