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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce bylo stanovit posun tranzitní teploty pomocí zkoušky rázem 

v ohybu na vzorcích, jenž byly podrobeny plastické deformaci za studena a následnému 

stárnutí. Posun tranzitní teploty stárnutého materiálu byl porovnán se sadou vzorku o stejné 

jakosti, které nebyly podrobeny ani plastické deformaci a ani stárnutí. 

Pro výpočet tranzitní teploty byla použita metoda určení tranzitní teploty TT0,5 pomocí 

průměrné hodnoty nárazové práce. 

Stárnutí materiálu S355J2+N se projevilo posunem tranzitní teploty o 20 °C. Přesněji řečeno, 

pro materiál ve výchozím stavu byla zjištěna tranzitní teplota -10 °C a pro materiál, který byl 

podroben stárnutí, byla tranzitní teplota rovna 10 °C. 

Klíčová slova 

Stárnutí oceli, nárazová práce, tranzitní teplota 

 

Abstract 

The aim of this Bachelor´s thesis was to determine the transition temperature shift using 

impact bending tests on samples that were subjected to cold plastic deformation and 

subsequent aging. Transition temperature shift of material subjected to aging was compared 

with a set of the samples of same quality that had not been subjected neither to the plastic 

deformation nor aging.  

Transition temperature determination method TT0,5 was used to calculate transition 

temperature using the average impact value.  

Ageing of the material S355J2+N has caused the shift of 20 °C in transition temperature. 

More specifically, for the material in the initial state the transition temperature of -10 °C has 

been detected while the transition temperature for the material after ageing was 10 °C. 
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1. ÚVOD 

Materiály jakosti S355, jež byly zvoleny, jako experimentální materiál pro tuto bakalářskou 

práci, jsou klasifikovány jako běžná konstrukční ocel. Tato ocel se používá pro různé 

aplikace, například konstrukce sloupů vysokého napětí, korby nákladních automobilů, jeřáby, 

železniční vozy, potrubí, dálniční mosty a stavební konstrukce. Materiál mohou ovlivňovat 

vysoké teploty, sluneční záření, silný vítr a spousta dalších aspektů. Z těchto důvodů se tyto 

materiály začaly podrobovat zkouškám, jež simulují podmínky, kterým může být materiál 

vystaven.   

Cílem této bakalářské práce bylo stanovit posun tranzitní teploty pomocí zkoušky rázem 

v ohybu na vzorcích, jenž byly podrobeny plastické deformaci za studena a následnému 

stárnutí. Posun tranzitní teploty stárnutého materiálu byl porovnán se sadou vzorku o stejné 

jakosti, které nebyly podrobeny ani plastické deformaci a ani stárnutí. 

V závěru bakalářské práce jsou diskutovány dosažené výsledky.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST  

2.1. Stárnutí 

Stárnutí ocelí se projevuje především změnou plastických a křehkolomových vlastností. 

Tudíž vliv stárnutí lze pozorovat jednoduchými mechanickými zkouškami, např. zkouškou 

tahem, zkouškou tvrdosti či zkouškou rázem v ohybu. U uhlíkových ocelí se stárnutí 

nejvýrazněji projevuje změnou schopnosti plastické deformace, kdežto u vytvrditelných ocelí, 

můžeme pozorovat výrazný vliv podmínek stárnutí na pevnostní charakteristiky (mez kluzu, 

mez pevnosti či tvrdost). 

Čisté kovy jsou velmi tvárné a plasticky se deformují již při velmi malých mechanických 

napětích. Existují čtyři důležité způsoby zvyšování meze průtažnosti slitin, aby pak odolávaly 

smykovým napětím. Jde o mechanické blokování pohybu dislokací zachycováním dislokací 

rozpuštěnými atomy a precipitáty, zamezení pohybu dislokací uspořádáním na krátkou 

vzdálenost a zvětšením hustoty dislokací tak, aby docházelo k provázání dislokačních 

smyček. U všech těchto mechanizmů zpevňování závisí jejich úspěšnost na omezení pohybu 

dislokací. 

Mechanického blokování pohybu dislokací lze nejjednodušeji dosáhnout zavedením drobných 

částic jiné fáze do krystalové mřížky. Tento proces nastává při zpevňování oceli, kdy se 

v železe vylučují částice karbidu železa. Přesycený tuhý roztok α´ má tendenci přejít 

do stabilního stavu, k čemuž potřebuje dodat vnější energii, kterou je především teplo nebo 

i mechanická energie. Po jejím dodání se začíná přesycený roztok α´ rozpadat. Rozpad, kdy se 

začíná z dané fáze α´ vylučovat fáze , se nazývá precipitace. 

Opakem precipitace je homogenizace, tj. rozpouštění vyloučených částic v základní fázi 

za zvýšené teploty. Homogenizace se proto používá při vyrovnávání rozdílů chemického 

složení v tuhém roztoku. 

Precipitační vytvrzování a stárnutí jsou stejné procesy. Rozdíl mezi nimi je pouze formální, 

protože o precipitačním vytvrzování se mluví tehdy, je-li precipitace procesem žádoucím 

(např. záměrné zvyšování pevnosti slitiny), o stárnutí jde tehdy, je-li precipitace procesem 

nežádoucím. Stárnutí probíhající při teplotě okolí, která však v letním období může dosahovat 

značně vysoké hodnoty, zvláště v uzavřeném prostoru nebo na přímém slunci, se nazývá 

přirozené stárnutí. Stárnutí probíhající za uměle zvýšené teploty se nazývá umělé stárnutí. 
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Stárnutí se výrazně projevuje u nízkouhlíkových ocelí zejména do 0,2 % C, jelikož při jeho 

vyšším obsahu jsou změny vlastností feritu překryty účinkem přítomného perlitu. Změny 

vlastností feritu jsou důsledkem interakcí mezi mřížkovými poruchami (zejména 

dislokacemi), které jsou v kubické prostorově centrované mřížce železa značně silné, 

a intersticiálními prvky v adičním tuhém roztoku.  

Průběh stárnutí a změn vlastností i výsledná struktura feritu je závislá na stupni přesycení 

atomy uhlíku a dusíku, na vzájemném poměru jejich množství a na rozsahu a rozložení 

mřížkových poruch, zejména dislokací. Při určitém obsahu C a N je stupeň nasycení feritu 

dán rychlostí ochlazování.  

Kalením jde do materiálu vnést volné, snadno pohyblivé dislokace (a také zvýšit koncentraci 

vakancí), ale zpravidla je hlavním zdrojem pohyblivých dislokací plastická deformace, 

při tváření za studena. Proto z praktického hlediska je obvyklé rozlišovat dva základní druhy 

stárnutí ocelí, přestože podstata pochodu zůstává stejná: 

a) stárnutí po zakalení (precipitační stárnutí) – předpokladem je velké přesycení feritu 

atomy uhlíku a dusíku, čehož se dosahuje zpravidla rychlým ochlazením z teplot 

blízkých A1. 

b) deformační stárnutí (stárnutí po tváření za studena) – je charakterizováno značnou 

hustotou pohyblivých dislokací. Stárnutí může také probíhat v průběhu tváření 

při teplotách, které odpovídají rychlosti deformace. 

Stárnutí ocelí se projevuje především změnou plastických a křehkolomových vlastností. 

Tudíž vliv stárnutí lze pozorovat jednoduchými mechanickými zkouškami, např. zkouškou 

tahem, zkouškou tvrdosti či zkouškou rázem v ohybu. U uhlíkových ocelí se stárnutí 

nejvýrazněji projevuje změnou schopnosti plastické deformace, kdežto u vytvrditelných ocelí 

a vytvrditelných slitin hliníku můžeme pozorovat výrazný vliv podmínek stárnutí 

na pevnostní charakteristiky (mez kluzu, mez pevnosti či tvrdost). 

Čistota oceli má ve stavu po stárnutí větší význam než ve stavu žíhaném. [1] 
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2.1.1. Deformační stárnutí 

Na průběh stárnutí i na rozsah změn vlastností má významný vliv plastická deformace 

vnášena do materiálu za studena. Silně přesycený ferit se rozpadá výrazně rychleji po tváření 

zastudena. Materiál deformovaný před stárnutím vykazuje vyšší tvrdost, než materiály, 

které nebyly podrobeny deformaci, jak ukazuje Obr. 1 (průběh tvrdosti deformované oceli 

při stárnutí při teplotě 97°C ve srovnání se vzorky stárnutými bez deformace při teplotách 

od 23°C do 128°C). Tvářením se značně zvýšil počet dislokací, jejichž shluky jsou vhodnými 

místy pro tvorbu nových zárodků, při precipitačním rozpadu. [1] 

 

Obr. 1 - Časový průběh tvrdosti při stárnutí přesyceného feritu za různých teplot a po tvárné 

deformaci zastudena (ε = 20 %) [1] 

Deformační stárnutí se dělí na: 

- statické, 

- dynamické. 

2.1.1.1. Statické deformační stárnutí 

Zájem výzkumníků o statické deformační stárnutí byl vyvolán reálnou možností využít 

deformační stárnutí ke zvýšení statické i únavové pevnosti nízkouhlíkových i austenitických 

ocelí. 

Stanovit jednoznačnou kvantitativní závislost únavové pevnosti na průběh statického 

deformačního stárnutí je úloha komplikovaná, protože do interakce vstupují mnohé faktory: 
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- stupeň předdeformace, 

- doba a teplota tepelného zpracování, 

- způsob a charakter deformace, 

- druh materiálu, 

- a další faktory… 

Teplota stárnutí 

Pokud po plastické deformaci následuje stárnutí při zvýšené teplotě, Wöhlerova křivka 

se posouvá ještě výše, přičemž existuje daná optimální teplota stárnutí. Souvislost 

mezi zvýšením únavové pevnosti a výškou teploty stárnutí byla studována zejména 

v případech povrchového zpevňování součástí kuličkováním a válečkováním. 

Účinek zpevnění může být zvýrazněn stárnutím a lze nalézt optimální teplotu, při níž je 

zvýšení únavové pevnosti nejvyšší. 

Optimální teplota stárnutí se pohybuje téměř ve všech případech v okolí 200 °C. Velikost 

zvýšení meze únavy povrchově zpevněného a vystárnutého materiálu závisí nejen na teplotě 

stárnutí a způsobu zpevnění materiálu, ale i na druhu opakovaného namáhání. [2] 

2.1.1.2. Dynamické deformační stárnutí 

Typickým příkladem dynamického deformačního stárnutí je stárnutí v průběhu opakovaného 

(cyklického) namáhání. Především lze sledovat, že únavová pevnost ocelí má při zvyšování 

teploty od 200 do 400 °C maximum, podobné maximu meze pevnosti v oblasti křehkosti 

za modrého žáru. 

Proces difúze příměsových atomů k dislokacím může být také popsán vztahem vyjadřujícím 

čas t v sekundách, který je potřebný na dosažení rovnováhy difundujících atomů v mezích 

lineárního rozměru pořadnice x v centimetrech (ve směru difúze). 

𝒕 =
𝒙𝟐

𝟐𝑫
      (1) 

kde D je součinitel difúze [cm
2
·s

-1
]. [2] 
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2.1.2. Důsledky stárnutí ocelí 

Stárnutí ocelí způsobuje změny pevnostních a deformačních charakteristik, čímž v konečném 

důsledku může být výrazné zkřehnutí. Mez kluzu se zvyšuje na hodnotu blížící se k mezi 

pevnosti, roste přechodová teplota ke křehkému lomu a vrubová citlivost, klesá tažnost, 

kontrakce i vrubová houževnatost. Zvyšuje se možnost vzniku elastických křehkých lomů 

při nízkém napětí a při teplotách ne příliš pod 0 °C.  

V mnohém směru má tedy stárnutí stejný účinek, jako zvýšení rychlosti deformace, 

nebo víceosá napjatost. Iniciace lomu nastává tvorbou dutinek u vměstků nebo precipitátů, 

a to buď oddělením jejich mezifázových povrchů s matricí, nebo praskáním křehkých částic. 

Za podmínek dynamického deformačního stárnutí se jednotlivé dutinky velmi snadno spojují, 

což vede rychle ke konečnému lomu. 

Stárnutí je tedy jev, jehož nebezpečnost se projevuje při používání měkkých ocelí ve všech 

případech nerovnovážných stavů, pro které je charakteristické přesycení intersticiálními prvky 

(zejména C, N) a zvýšená hustota dislokací. 

Jelikož interakce intersticiálních atomů C a N se strukturními poruchami a popř. precipitace 

jimi bohatých fází je podstatou stárnutí ocelí, je základním předpokladem pro zabránění 

stárnutí podstatné snížení obsahu uhlíku a dusíku ve feritu. Proto jsou výhodné takové 

ocelářské postupy, které vedou k nižšímu obsahu N a také ke snížení množství vměstků 

(například přednost ocelí z kyslíkových konvertorů před Thomasovými, výhodnost vakuově 

tavených nebo do vakua litých ocelí). Další možností je vázání zejména dusíku na stabilní 

sloučeniny přísadou nitridotvorných prvků (například Al) při současném zjemňování zrna 

feritu. 

Významné zlepšení snah o nalezení nestárnoucí oceli představují tzv. jemnozrnné 

mikrolegované měkké oceli s malými přísadami zejména Al, Ti, Nb a dalších 

karbidotvorných prvků (Zr, V). Jiné běžně používané přísady (Si, Ni, Mn) mohou ovlivnit 

nejen nukleaci precipitátů, ale také rychlost jejich růstu a výslednou strukturu, povahu 

pochodu však nikterak zásadně nezmění. [1] 
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2.2. Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy 

Zkouška rázem v ohybu (zkouška vrubové houževnatosti) je nejrozšířenější zkouškou 

pro hodnocení náchylnosti ke křehkému lomu. Jedná o srovnávací zkoušku. Srovnávací 

zkoušky se ze zásady používají pro posouzení citlivosti materiálu ke změně lomového 

chování v závislosti na teplotě a k posouzení náchylnosti materiálu ke křehkému lomu 

a k tranzitnímu (přechodovému) chování. Použití srovnávacích zkoušek, jako je např. zkouška 

vrubové houževnatosti, je vhodné zejména při kontrole kvality, při výrobě a při přejímce 

konstrukčních ocelí, při vyšetřování příčin lomů, které se vyskytly v provoze (např. nejnižší 

provozní teplota, určení teploty zkřehnutí materiálu apod.). [3] 

Charakteristiky, které lze ze zkoušky rázem v ohybu běžně získat, jsou: 

- hodnota KCV (KCU) jako podíl práce spotřebované na přeražení vzorku a plochy 

průřezu v místě vrubu (V resp. U-tvaru vrubu), 

- charakteristický vzhled lomu (viz dále kapitola 2.2.1. Lomy), 

- deformační charakteristiky (zúžení, průhyb), 

- tranzitní teploty (pro střední vrubovou houževnatost, 50 % křehkého lomu, danou 

hodnotu vrubové houževnatosti). 

Hlavním cílem zkoušení je určit hodnotu nárazové práce, která je definovaná jako práce 

spotřebovaná na přeražení zkoušeného vzorku, a to za jasně stanovených podmínek 

dle Charpyho, které zahrnují: 

- rychlost zatížení, 

- teplota zkušebního tělesa, 

- tvar, hloubka a ostrost vrubu (buď U, nebo V vrub), 

- způsob namáhání (trojbodový symetrický ohyb), 

- geometrie a tvar zkušebního tělesa (standardní zkušební těleso má mít délku 55 mm 

a čtvercový průřez o stranách 10 mm). 

Princip přeražení vzorku kladivem je schematicky znázorněn na obr. 2.  
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Obr. 2 - Princip Charpyho zkoušky [4] 

Přeražení zkoušené tyče proběhne tak, že je kladivo uvolněno z výchozí polohy a následně 

svou vahou klesá směrem ke zkušebnímu vzorku, který je umístěn na podpěrách (obr. 3). 

Přitom se mění potenciální (polohová) energie kladiva na kinetickou (pohybovou). V nejnižší 

poloze má kladivo maximální kinetickou energii, která je využita k přeražení vzorku.  

 

Obr. 3 - Uložení zkušebního tělesa na opěrách a podpěrách a jeho rozměry [5] 

Hlavním účelem zkoušky je zjistit velikost vynaložené práce, čili energie spotřebované na 

přeražení zkušebního tělesa. Spotřebovaná energie se určí tak, že od velikosti polohové 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.strojari.wz.cz/kom/razova_zkouska.htm&ei=wyvwVJaQMcHaUpnAgtgF&psig=AFQjCNEqDbnvnBebox_O_RzW4Mnl-YDDeg&ust=1425112317572522
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energie kladiva na začátku zkoušky ve výšce h1 (2) odečteme energii při poloze kladiva ve 

výšce h2 (3). Konstantní, polohová energie Wp se vypočítá dle vztahu: 

𝑾𝒑 = 𝑭𝒈 ∙ 𝒉𝟏      (2) 

kde h1 je výška počáteční polohy kladiva a Fg je gravitační síla, která je dána gravitačním 

zrychlením a hmotností kladiva. 

Na konci zkoušky je určena potenciální energie W´p dle vztahu: 

𝑾′
𝒑

́ = 𝑭𝒈 ∙ 𝒉𝟐     (3) 

kde h2 je výška konečné polohy kladiva. Rozdíl potencionálních energií na počátku a konci 

zkoušky představuje práci spotřebovanou na přeražení vzorku, tedy hledanou nárazovou 

práci K (J).  

Nárazová práce K se z velké části spotřebuje na plastickou deformaci objemu tyče v okolí 

vrubu. Z tohoto důvodu by bylo vhodnější vztahovat vykonanou nárazovou práci 

na deformovaný objem v okolí lomu. Měření skutečné velikosti deformovaného objemu je 

však experimentálně velmi náročné. Proto se vrubová houževnatost kupříkladu u těles 

s V vrubem KCV (4) vyjadřuje podílem spotřebované nárazové práce KV v J a plochy 

výchozího příčného průřezu zkušební tyče pod vrubem S0 v cm
2
 (5). 

𝑲𝑪𝑽 =
𝑲𝑽

𝑺𝟎
       (4) 

𝑺𝟎 = 𝒘 ∙ 𝒃      (5) 

kde w je počáteční výška zkušebního tělesa pod vrubem a b je počáteční šířka vzorku v cm. 

Jelikož se hodnota vrubové houževnatosti KCV (J·cm
-2

) se změnou podmínek zkoušky, tedy 

zkušební teplotou, geometrií vrubu, velikostí zkušebního tělesa, výrazně mění, zkušební 

postup musí být přísně normalizovaný. [6] 
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Tab. 1 - Mezní úchylky rozměrů zkušebních těles tyčí s U a V vrubem dle ČSN ISO 148-1 [4] 

 

Označení 

Zkušební tyč s U vrubem Zkušební tyč s V vrubem 

Jmenovitý 

rozměr 

Mezní 

úchylky 

Jmenovitý 

rozměr 

Mezní 

úchylky 

Délka 55 mm  0,60 mm 55 mm  0,60 mm 

Výška 10 mm  0,11 mm 10 mm  0,11 mm 

Šířka: 

- základní zkušební tyč 

- zkušební tyč menších rozměrů 

- zkušební tyč menších rozměrů 

 

10 mm 

- 

- 

 

 0,11 mm 

- 

- 

 

10 mm 

7,5 mm 

5 mm 

 

 0,11 mm 

 0,11 mm 

 0,06 mm 

Úhel vrubu - - 45º  2º 

Výška zkušební tyče v místě vrubu  5 mm  0,09 mm 8 mm  0,06 mm 

Poloměr zaoblení dna vrubu 1 mm  0,07 mm 0,25 mm  0,025 mm 

Vzdálenost mezi rovinou souměrnosti vrubu a konců 

zkušební tyče 

- při ručním vkládání zkušební tyče na podpěry 

- při automatickém vkládání zkušební tyče na podpěry 

 

 

27,5 mm 

27,5 mm 

 

 

 0,42 mm  

 0,165 mm 

 

 

27,5 mm 

27,5 mm 

 

 

 0,42 mm  

 0,165 mm 

Úhel mezi rovinou souměrnosti vrubu a podélnou osou 

zkušební tyče 

 

90º 

 

 2º 

 

90º 

 

 2º 

Úhel mezi sousedními podélnými plochami zkušební 

tyče 

 

90º 

 

 2º 

 

90º 

 

 2º 

 

U zkušebních těles s U vrubem se z důvodu nižší lokalizované koncentrace napětí v blízkosti 

kořene vrubu získají obvykle o něco vyšší hodnoty vrubové houževnatosti KCU než u těles 

s V vrubem. V-vrub se používá pro materiály vykazující přechodové lomové chování a je 

uveden v technických dodacích podmínkách EN pro svařitelné oceli tvářené, na odlitky a 

tvárnou litinu. U-vrub se vyskytuje zpravidla v materiálových listech legované nebo perlitické 

oceli. [7][8] 

Charakteristický tvar a rozměry zkušebních těles s V a U vrubem jsou na obr. 4. 

 

 a) b) 

Obr. 4 - Zkušební tyče a) s V vrubem b) s U vrubem [9] 
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2.2.1. Lomy 

Jedním ze způsobů vyhodnocení zkoušky rázem v ohybu je procento podílu křehkého lomu 

na lomové ploše (obr. 5). Pokud vzorek není přeražen, zkouška je považována za neplatnou. 

 

Obr. 5 - Oblast smyková (shear) a štěpná (cleavage) [10] 

Porušování a lom kovových materiálů mohou být studovány z různých hledisek. Lomová 

mechanika zkoumá makroskopické zákonitosti procesu porušování a stability trhliny, 

stanovuje napěťově deformační a energetická kritéria lomu. Základní kritéria lomové 

mechaniky jsou: 

- stabilní lom, kdy šíření trhliny může být řízeno změnou vnějšího zatížení, 

- nestabilní lom, kdy šíření trhliny má nekontrolovatelný průběh. 

Materiálové vědy vyšetřují mikromechanizmy porušování a souvislosti mezi strukturními 

a mechanickými charakteristikami lomových procesů. Z hlediska fyzikálně-materiálového 

se rozlišují následující základní typy lomových procesů. 

- tvárný lom, 

- křehký lom, 

- lom korozí pod napětím, 

- únavový lom, 

- creepový lom. [11] 

Všem typům lomů předchází následující stádia procesů porušování: 

- plastická deformace (převážně se uskutečňuje pohybem dislokací, v celém objemu 

nebo lokalizovaných oblastech), 
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- nukleace mikrodefektů (dutin, trhlin a kavit), 

- stabilní růst defektů (spojování defektů a vytváření magistrální trhliny), 

- náhlý dolom (nestabilní růst magistrální trhliny). 

Lomy se mohou dělit podle šíření trhliny na: 

- transkrystalické - lom probíhající přes zrna materiálu (obr. 6a), 

- interkrystalické - lom procházející po hranicích zrn materiálu (obr. 6b). 

 

  

 Obr. 6a) - Transkrystalický lom  Obr. 6b) - Interkrystalický lom 

 

2.2.1.1. Tvárný lom 

Tvárný lom je vysokoenergetický lom, ke kterému dochází po vzniku plastické nestability 

v kritickém průřezu tělesa. Proces lomu lze rozdělit na nukleaci, růst mikrodutin v okolí 

cizorodých částic a spojování mikrodutin, které jsou zakončené smykovým protržením 

tenkých můstků mezi dutinami. Tvárný lom se vyznačuje jamkovou morfologií. 

První stádium lomu je spojené s plastickou deformací, s deformačním zpevněním a tvorbou 

dislokační struktury. Během tohoto stádia je hlavním zpevňovacím mechanizmem stále 

se zjemňující buněčné struktury. Současně s tím se vytvářejí předpoklady pro nástup 

změkčení, které je rozhodující pro následující destrukci tělesa tvárným lomem – nukleaci 

a růst mikrodutin. Tento proces se realizuje interakcemi dislokací mezi sebou a s hranicemi 

zrn a zejména jejich interakcemi s částicemi cizorodých částic (nekovové vměstky, částice 

precipitátu). [11] 

a b 
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2.2.1.2. Křehký lom 

Z makroskopického hlediska je křehký lom protikladem tvárného lomu. Zatímco tvárný lom 

je řízen mezním stupněm plastické deformace, křehký lom je řízen kritickou hodnotou 

normálového napětí (u těles bez apriorních trhlin), příp. kritickou hodnotou hnací síly trhliny 

(u těles s trhlinami). Tento typ lomu nastává bez větší předchozí plastické deformace, 

pod makroskopickou mezí kluzu materiálu. Lom nastává tak, že u krystalických látek dojde 

k porušení soudržnosti oddělením dvou částí krystalu podle krystalografických rovin. 

Tento proces se nazývá „štěpení“. Rovinami lomu obvykle bývají roviny nejhustěji obsazené 

atomy. K tomuto lomu často dochází při nízkých teplotách. K tomu, aby došlo ke štěpení, 

je třeba, aby napětí na čele trhliny dosáhlo ideální hodnoty tahové pevnosti. [11] 

2.3. Tranzitní teplota 

Přechodová neboli tranzitní teplota TT je smluvně definované pásmo teplot ležící v oblasti, 

v níž lom kovu svými charakteristikami, které jsou určovány obvyklými zkouškami 

(například zkouškou rázem v ohybu apod.), se mění od původního houževnatého, vláknitého 

lomu ke krystalickému, štěpnému lomu. Konstrukce zařízení nesmí být provozována 

pod přechodovou teplotou. U každého materiálu má vliv na posun přechodové teploty 

stárnutí, rychlost změn zatížení, ostrost vrubů (zvyšování koncentrace napětí), víceosá tahová 

napjatost a velikost tělesa. 

Na křivce bcc materiálu (obr. 7, křivka a) je možno nalézt přechodovou (tranzitní) oblast, 

v níž dochází v relativně úzkém intervalu teplot k velkému poklesu nárazové práce. Dá se říct, 

že materiál při poklesu teploty přes uvedený interval zkřehne. Šířka teplotního intervalu 

a jeho poloha na teplotní ose stejně jako velikost poklesu nárazové práce závisí na materiálu. 

Poloha tranzitní oblasti na teplotní ose je specifikována pomocí tzv. přechodové neboli 

tranzitní teploty TT charakteristické pro daný materiál. 
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Obr. 7 - Přechodové křivky [12] 

a – materiál s bcc mřížkou, b – materiál s fcc mřížkou 

Z praktického hlediska je tranzitní chování velmi nepříznivá vlastnost nejrozšířenějšího a zatím 

nezastupitelného konstrukčního materiálu – nízkouhlíkové oceli, jejíž provozní teploty často 

zasahují až do velmi nízkých teplot (okolo – 60 °C i více). Je proto potřeba znát kritéria 

posuzující odolnost těchto materiálů proti křehkému porušení při nízkých teplotách. 

Stejně jako snižováním teploty je možno u materiálů vykazujících tranzitní chování dosáhnout 

křehký stav zvyšováním rychlosti deformace. 

2.3.1. Vyhodnocení zkoušky podle charakteru lomu a určení tranzitní teploty 

Faktory, které ovlivňují množství absorbované energie k přeražení zkoušeného vzorku 

při zkoušce rázem v ohybu, jsou deformační rychlost, velikost a geometrie vrubu 

a v neposlední řadě teplota, při které je vzorek přeražen. Zkouška rázem v ohybu se provede 

za různých teplot, čímž získáme poměrně velké množství údajů o hodnotách absorbované 

nárazové práce, která je závislá na teplotě zkoušení vzorku. Největší přínos zkoušky rázem 

v ohybu spočívá v určení přechodové teploty materiálu TT, ze kterého je zkoušený vzorek 

vyroben. Po zpracování získaných experimentálních údajů z měření a následné grafické 

úpravě výsledků je možné vytvořit tzv. přechodovou křivku (obr. 8).  

Pro tyto křivky platí, že čím více experimentálních údajů máme k dispozici, tím budou mít 

křivky větší vypovídací hodnotu. 
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Obr. 8 - Křivka přechodové teploty [12] 

Existuje několik způsobů (metod) určení tranzitní teploty. 

- Z velikosti nárazové práce, např.: 

- tranzitní teplota T27J je teplota, při které nárazová práce potřebná k přeražení 

vzorku, dosáhne právě hodnoty 27 J. 

- tranzitní teplota TT0,5 je teplota, při které nárazová práce potřebná k přeražení 

vzorku, dosáhne právě průměrné hodnoty určené vztahem: 

𝑲𝑽𝟎,𝟓 =
𝑲𝑽𝒎𝒊𝒏+𝑲𝑽𝒎𝒂𝒙

𝟐
    (6)  

Kromě nárazové práce se při zkoušce rázem v ohybu dále mohou vyhodnocovat: 

- procentuální zastoupení tvárného PL (%), resp. křehkého lomu PKL (%), a to na základě 

měření rozměrů plochy štěpného lomu SKL vztažené k ploše pod vrubem, 

- deformační charakteristika Δb příčné rozšíření, která se určuje jako rozdíl šířky b1 a b0. 

Obě charakteristiky jsou znázorněny na obr. 9 a jejich výpočet ve vzorcích (7) až (10). [9] 

𝑺𝑲𝑳 = 𝒙𝟏 ∙ 𝒙𝟐,      (7) 

∆𝒃 = 𝒃𝟏 − 𝒃𝟎,     (8) 

𝑷𝑲𝑳 =
𝑺𝑲𝑳

𝑺𝟎
      (9) 

𝑷𝑳 = 𝟏𝟎𝟎 − 𝑷𝑲𝑳      (10) 
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Obr. 9 - Vyhodnocení procenta houževnatého lomu a příčného rozšíření na zkušebním tělese 

po zkoušce rázem v ohybu metodou Charpy [13] 

Hlavním výstupním parametrem hodnocení přechodové oblasti a TT je určení pracovní teploty 

součásti, jež musí vždy být provozována v oblasti houževnatého lomu. Negativem je, že TT 

udává jen minimální teplotu, při které může být materiál provozován, ale neudává kritické 

napětí, které při dané teplotě působí.  

Vynesením podílu tvárného lomu PL v závislosti na teplotě zkoušky se získá tranzitní křivka, 

z níž se určují tranzitní teploty odpovídající určitému podílu PL (např. T50%  nebo T75%) – tedy 

teploty, při které procento tvárného lomu na lomové ploše dosáhne právě 50 % nebo 75 % 

(obr. 10). 

 

Obr. 10 - Určení tranzitní teploty pomocí T50 % [12] 
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2.3.2. Vyhodnocení tranzitní teploty pomocí regresní funkce 

Reprezentace souboru naměřených dat ze zkoušky rázem v ohybu podle Charpyho, získaným 

při různých teplotách zkoušení, pomocí souvislé křivky vyžaduje vhodný postup vytřídění 

odloučených hodnot tzv. vyhlazení. Nejčastěji používanou metodou vyhlazení je regrese 

pomocí vhodných regresních funkcí obsahujících regresní parametry, jejichž hodnoty spolu 

s typem regresní funkce jednoznačně popisují tranzitní křivku. Za regresní parametry budou 

voleny parametry s úzkým vztahem ke geometrickému tvaru tranzitní křivky, popř. parametry 

mající technický či praktický význam. Regresní funkce jsou voleny tak, aby popsaly širokou 

škálu možných tvarů reálných tranzitních křivek, především křivost jejich ohybů, asymetrii 

a nekonstantní průběh především horní úrovně nárazové práce. [14] 

Nejčastěji se pro regresi tranzitních křivek používá regresní funkce typu hyperbolický 

tangens, jejímž grafem je středově symetrická neklesající křivka popsaná rovnicí (11) a (12). 

  𝐾𝑉 = 𝑓(𝑡) = 𝑎 + 𝑏 ∙ thg[𝑐 − (𝑡 − 𝑑)]   (11)  

kde KV je nárazová práce (absorbovaná energie při zkoušce rázem v ohybu) a t je zkušební 

teplota. Parametry a, b, c a d jsou regresní parametry a jsou výsledkem regresních výpočtů. 

Parametr a představuje průměr dolní a horní úrovně tranzitní křivky, parametr b polovinu 

jejich rozdílu, parametr c souvisí se strmostí tranzitní křivky v tranzitní oblasti, pouze 

parametr d je volen vhodně, neboť představuje teplotu odpovídající středu symetrie křivky, 

kterou lze ztotožnit s tranzitní teplotou. 

  𝐾𝑉 =
𝐿+𝐻

2
+

𝐻−𝐿

2
tgh

2(𝑡−𝑇𝑇)

∆𝑡
       (12) 

kde KV je nárazová práce, L je dolní a H horní úroveň nárazové práce, TT je tranzitní teplota 

a Δt je šířka tranzitní oblasti. 

Pro regresi tranzitních křivek lze také použít funkce typu arkus tangens s rovnicí (13). 

  𝐾𝑉 =
𝐿+𝐻

2
+

𝐻−𝐿

𝜋
arctg

𝜋(𝑡−𝑇𝑇)

∆𝑡
       (13)  

Regrese použitím funkce arkus tangens obsahuje parametry s totožným významem 

jako funkce hyperbolický tangens, avšak rozdíl je v tom, že se pozvolněji blíží k asymptotám, 

má tedy menší křivost v ohybech. [14] 
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2.3.3. Faktory ovlivňující tranzitní chování kovů 

Tvar a pozice přechodové křivky jsou důležité charakteristiky, jež ovlivňují určení tranzitní 

teploty, která je důležitá pro stanovení provozní teploty a bezpečného použití materiálu. 

Faktory ovlivňující tranzitní chování kovů lze rozdělit na interní a externí faktory. [15] 

Na obrázku obr. 11 je přehled základních činitelů a jejich vlivu na posuv tranzitní křivky. 

 

Obr. 11 - Základní činitelé ovlivňující tranzitní chování kovů [16] 

Interní faktory 

- krystalová struktura, 

- velikost zrna, 

- chemické složení, 

- tepelné zpracování, 

- orientace vzorku vzhledem ke směru válcování. 

Externí faktory 

- rychlost zatěžování, 

- přítomnost vrubů a vad v materiálu, 

- vliv velikosti zkoušeného vzorku. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1. Popis materiálu 

Pro experimentální část byl zvolen materiál S355J2+N, Jedná se o ocel, kde z označení 

je možné vyčíst základní vlastnosti materiálu. S znamená tvářená ocel pro konstrukce, 

355 je hodnota meze kluzu v MPa při teplotě 20 °C, J2 je hodnota nárazové práce v rozsahu 

27 J při teplotě (- 20 °C) a +N znamená, že ocel je normalizačně válcovaná. 

Ekvivalentní oceli k S355J2+N dle EN 10025-2 (1.0577) jsou ST52-3 dle DIN 17100, 

A572-50 dle ASTM, EH36 dle LRS, Gr 50DD dle BS4360. 

Zkoumaný materiál byl vyroben v souladu s EN 10025-2  a lze konstatovat, že se jedná 

o běžnou nízkouhlíkovou nelegovanou konstrukční ocel. Ocel je vhodná ke svařování všemi 

obvykle používanými způsoby svařování. Aby splňovala požadované mechanické vlastnosti, 

byla ocel dále zpracovaná tvářením za tepla – normalizačně válcovaná. Ocel nebyla 

normalizačně žíhaná. 

Vývalek č. 150576, ze kterého byly odebrány vzorky pro bakalářskou práci, byl válcován 

s využitím technologie normalizačního válcovaní na válcovací trati 3,5 KVARTO společnosti 

VÍTKOVICE STEEL, a. s.. VÍTKOVICE STEEL, a. s. je přední evropská ocelářská 

společnost. Mezi hlavní produkty společnosti patří výroba oceli, tlustých plechů, profilů, 

štětovnic a tvarových výpalků. 

Z vývalku byl odstřižen pás přes celou šířku plechu, ze kterého byly na poloautomatickém 

plazmovém stroji vypáleny polotovary zkušebních těles. Z polotovarů pro zkoušku rázem 

v ohybu ve výchozím stavu a z polotovarů pro simulaci stárnutí byly následně vyrobeny 

zkušební vzorky pro zkoušku rázem v ohybu. 

Zkoušení vzorků bylo realizováno v laboratořích Testing centra společnosti VÍTKOVICE 

STEEL, a. s., které jsou vybaveny nejmodernějšími testovacími zařízeními.  

Tavební analýza chemického složení materiálu S355J2+N je uvedena v tab. 2. 
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Tab. 2 - Chemické složení materiálu S355J2+N 

Chemické složení 

v % hmot. 
(rozbor tavby) 

C Mn Si P S N 

max max max max max max 

0,2 1,6 0,55 0,025 0,025 - 

CEV (hodnota uhlíkového ekvivalentu) – 0,45 

Minimální hodnota meze kluzu ReH pro materiál S355J2+N a pro tloušťku plechu ≤ 16 mm 

je 355 MPa . 

3.2. Metodika zkoušení 

Metoda zkoušení spočívá ve stanovení nárazové práce oceli, která byla plasticky deformována 

za studena a podrobena umělému stárnutí, a srovnání těchto hodnot s nárazovou prací 

(vrubovou houževnatostí) ve výchozím stavu. [17] 

Zkušební tyč 

Pro zhotovení zkušebních tyčí byly z odebraného pásu vyřezány podélné zkušební vzorky 

průřezu přibližně 12x12 mm a minimální celkové délce 250 mm. Tyto zkušební tyče byly 

podrobeny 5% deformaci. Poté se z rovnoměrně deformované části zkušebního vzorku 

vyřezaly tři vzorky, které byly opracovány na rozměry 10x10x55 mm pro zkoušky stárnutí 

a vrubové houževnatosti. [17] 

Zkušební zařízení 

Pro zajištění experimentálních prací byla použita následující zařízení: 

- Stroj na deformování zkušebního vzorku: 

Elektromechanický univerzální zkušební stroj, typ LFM-125 kN, Walter + bai AG. 

[18] 

- Ohřívací zařízení umožňující rovnoměrný ohřev zkušebních tyčí na teplotu stárnutí 

v předepsaných mezích a s automatickým zaznamenáváním teploty (přesností 0,5°C): 

Průmyslová kalící pec, typ TK 240/13 ROTOREA s.r.o., pro tepelné zpracování 

materiálů do teploty 1280°C. 

- Chladící zařízení pro ochlazení a pro zahřátí zkušebních vzorků: 
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Cyrostat, typ RP 3090 C, Walter + Bai AG. Chladicí kapalina umožňuje zkoušení 

za teplot od - 90°C do 190°C. [19] 

- Kyvadlové kladivo pro zkoušku rázem v ohybu: 

Kyvadlový rázový tester, typ PH 300 – S, Walter + Bai AG. Počáteční energie kladiva 

je 450 J, od které se odečítalo tzv. „vnitřní tření“ – 1,8 J. Hodnota vnitřního tření byla 

zjištěna před zkoušením a to spuštěním kladiva bez přítomnosti vzorku. 

Zkoušení probíhá podle normy ČSN ISO 148-1, s poloměrem břitu kladiva 2 mm. [20]  

Příprava ke zkoušení  

Pro plastickou deformaci zkušebních tyčí jsou dva postupy. 

- zkušební tyče se podrobí deformaci tahem do dosažení trvalé deformace (10 ± 1) %;  

- je-li délka zkušebního tělesa menší než 250 mm, dovoluje norma zkušební tyče 

deformovat tlakem a to ve směru tloušťky, přitom je trvalá deformace po smáčknutí 

(7 ± 0,7) %. 

Dovolují se i jiné stupně deformace. 

Na stroji LFM-125 kN byly vzorky deformovány v tahu do dosažení 5% trvalé deformace. 

Hodnota plastické deformace byla zjištěna experimentálně přímo na vzorku stejné jakosti. 

Deformace zkušebního vzorku byla provedena při teplotě 20 ± 10°C dle normy ČSN 42 0385. 

[17] 

Odzkoušení zkušebních vzorků po deformaci je podle normy doporučeno do 24 hodin. 

Z deformované zkušební tyče byly odebrány vzorky z místa rovnoměrné deformace. 

Byla vyrobena finální zkušební tělesa s vrubem o rozměrech 10x10x55 mm, v souladu 

s normou ČSN 42 0385, odpovídající svými rozměry dovoleným rozměrovým tolerancím 

s V vrubem. Ke zkoušení byla použita sada třech zkušebních těles, která byla zkoušena 

za stejné teploty. [17] 

Vzorky byly po deformaci a po finálním opracování podrobeny stárnutí v kalící (simulační) 

peci. Vzorky byly vloženy do simulační pece vyhřáté na teplotu 250 °C. Simulace stárnutí 

byla 1 hodinu. Poté byly vzorky vyjmuty z pece a chlazeny na vzduchu. Nakonec byly 

zkušební vzorky odzkoušeny v sadách po třech vzorcích. Nejdříve byl zkoušen materiál ve 

výchozím stavu a následně materiál podrobený 5% deformaci a stárnutí. Vzorky byly 

zkoušeny při teplotách od - 60 °C až po + 40 °C (stupních krokem 10 °C).  
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Zkušební tělesa byla chlazena v mobilním kryostatu, kde jako chladící médium byl použit 

technický líh. Vzorky byly před zkoušením chlazeny minimálně 10 minut na dané teplotě. 

Zkušební teplota byla držena v mezích ±2 °C. Teplota v kryostatu byla měřena vnitřním 

teplotním čidlem, které je součásti kryostatu, s přesností na setiny °C. Po dostatečné výdrži 

na teplotě byly vzorky přeraženy na Charpyho kladivu.  

Výsledky zkoušky stárnutí se mohou vyjádřit nárazovou prací nebo vrubovou houževnatostí, 

nebo náchylností ke stárnutí C v % vypočítanou podle vzorce: 

  𝐶 =
𝐾𝐶−𝐾𝐶𝐴

𝐾𝐶
∙ 100%     (14) 

kde KC je střední aritmetická hodnota vrubové houževnatosti ve výchozím stavu v J·cm
-2

 

a KCA je střední aritmetická hodnota vrubové houževnatosti po stárnutí v J·cm
-2

. [17] 

3.3. Výsledky měření 

Po odzkoušení zkušebních vzorků byly zaznamenané výsledky seřazeny do tabulek (tab. 3, 

tab. 4), ze kterých byly zkonstruovány grafy (graf 1, graf 2). 

Tab. 3 - Naměřené hodnoty nárazové práce materiálu S355J2+N ve výchozím stavu 

(bez deformace) 

°C 

KV1 KV2 KV3 MIN MAX KV průměr 

(J) 

-60 8 10 9 8 10 9,0 

-50 8 9 6 6 9 7,7 

-40 10 16 11 10 16 12,3 

-30 16 23 31 16 31 23,3 

-20 38 44 58 38 58 46,7 

-10 67 71 88 67 88 75,3 

0 110 102 120 102 120 110,7 

10 121 135 118 118 135 124,7 

20 148 155 144 144 155 149,0 

30 158 147 146 146 158 150,3 

40 165 157 153 153 165 158,3 
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Tab. 4 - Naměřené hodnoty nárazové práce materiálu S355J2+N po 5% deformaci a stárnutí 

°C 

KVA1 KVA2 KVA3 MIN MAX KVA průměr 

(J) 

-60 5 9 8 5 9 7,3 

-50 9 7 7 7 9 7,7 

-40 11 12 10 10 12 11,0 

-30 9 9 15 9 15 11,0 

-20 18 25 17 17 25 20,0 

-10 33 36 32 32 36 33,7 

0 39 47 37 37 47 41,0 

10 65 68 58 58 68 63,7 

20 82 78 87 78 87 82,3 

30 112 91 109 91 112 104,0 

40 130 120 123 120 130 124,3 

 

Pro výpočet náchylnosti ocelí ke stárnutí byla použita data z tab. 2 a tab. 3 pro teplotu -20 °C 

a byla seřazena do tabulky tab. 5, kde z nárazové práce K byly dopočítány hodnoty vrubové 

houževnatosti KC. Průměrné hodnoty KC z tab. 5, byly dosazeny do vzorce (14), ze kterého 

byla vypočítána náchylnost oceli ke stárnutí C. 

Tab. 5 - Hodnoty nárazové práce KV a vrubové houževnatosti KC, při teplotě - 20 °C 

Stav 
KV1 KV2 KV3 KC1 KC2 KC3  KC 

(J) (J·cm
-2

) 

výchozí 38 44 58 47,5 55,0 72,5 58,3 ± 10,5 

stárnutý 18 25 17 22,5 31,3 21,3 25,0 ± 4,5 

S = 0,8·1  … plocha pod vrubem v cm
-2

 

Výpočet náchylnosti oceli ke stárnutí (%), při teplotě - 20 °C určené vztahem (14) 

𝐶 =
58,3−25,0

58,3
∙ 100 %     𝑪 = 𝟓𝟕, 𝟏 % 

Z tohoto výsledku lze usuzovat, že náchylnost materiálu ke stárnutí je vysoká a to 57,1 %. 
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Postup stanovení tranzitní teploty: 

- Určení regresní funkce 

Dle regresní rovnice s použitím funkce hyperbolický tangens (12) byla naměřená data 

proložena vhodnou regresní křivkou. Do rovnice (12) byly dosazeny hodnoty L a H z tab. 3 

a tab. 4, kde L je minimum KV a H maximum KV. Hodnota t byla proměnná a představovala 

teplotu zkoušení od -60 °C do +40 °C. Za TT byla zvolena jako optimální teplota -10 °C pro 

výchozí stav a 10 °C pro stárnutý stav. Šířka tranzitní oblasti Δt byla zvolena 50 °C podle 

15.  

Regresní funkce pro tělesa ve výchozím stavu je: 

 𝐾𝑉 =
6+165

2
+

165−6

2
∙ 𝑡𝑔ℎ

2(𝑡−(−10))

50
  

Pro tělesa podrobenému stárnutí 

 𝐾𝑉𝐴 =
5+130

2
+

130−5

2
∙ 𝑡𝑔ℎ

2(𝑡−10)

50
   

 

- Stanovení tranzitní teploty TT0,5 

Tranzitní teplota TT0,5 byla stanovena pro průměrnou hodnotu nárazové práce určenou 

vztahem (6) a odečtem z grafů (graf 1 a graf 2). 

 

𝐾𝑉0,5 =
𝐾𝑉𝑚𝑖𝑛+𝐾𝑉𝑚𝑎𝑥

2
=

6+165

2
𝐽  𝑲𝑽𝟎,𝟓 = 𝟖𝟓, 𝟓 𝑱 𝑻𝑻𝟎,𝟓 =  − 𝟏𝟎 °𝑪  

𝐾𝑉𝐴0,5 =
𝐾𝑉𝐴𝑚𝑖𝑛+𝐾𝑉𝐴𝑚𝑎𝑥

2
=

5+130

2
𝐽  𝑲𝑽𝑨𝟎,𝟓 = 𝟔𝟕, 𝟓 𝑱 𝑻𝑻𝟎,𝟓 =  𝟏𝟎 °𝑪  

 

Pro grafické zobrazení posuvu tranzitní teploty byl sestrojen graf 3, který srovnává dvě 

výsledné tranzitní regresní křivky. Po 5% deformaci a stárnutí byl zjištěn posun tranzitní 

teploty 20 °C. 
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Graf 1 – přechodová křivka výchozího materiálu S355J2+N 

 

 

Graf 2 – přechodová křivka materiálu S355J2+N podrobenému stárnutí 
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Graf 3 – Srovnání tranzitních křivek materiálu S355J2+N 

 

3.4. Mikrostrukturní rozbor 

Pro mikrostrukturní rozbor, byla použita nepřeražená tělesa pro zkoušku rázem v ohybu 

(obr. 12). 

 

Obr. 12 Vzorky pro mikrostrukturní rozbor s označením míst odběru reprezentativního vzorku 

V - výchozí materiál, 10 - materiál podroben stárnutí, L - podélný směr, T - příčný směr. 
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Na tělesech bylo označeno místo, které odpovídalo reprezentativnímu odběru vzorku. 

Těleso pro lepší manipulaci bylo za tepla lisováno do bakelitu a následně broušeno 

na poloautomatické brusce a leštěno. Pro zviditelnění struktury bylo použito leptadlo Nital 

(4% HNO3 v etanolu). Naleptané struktury (obr. 13, obr. 14) byly vyfoceny na světelném 

optickém mikroskopu OLYMPUS IX 70 při zvětšení 100x. 

 

Obr. 13 Příčný řez – výchozí stav, (feriticko-perlitická struktura)  

 

Obr. 14 Příčný řez – stárnutý materiál, (feriticko-perlitická struktura se segregací ve středu) 
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U studovaných řezů byla pozorována jemnozrná, řádkovitě usměrněná, feriticko-perlitická 

struktura. Stárnutí nemělo vliv na velikost zrna, ani řádkovitost. Na obr. 15 je vidět 

feriticko-perlitickou strukturu se středovým segregačním pásem. Tato segregace byla 

vyhodnocena jako zcela náhodná. 
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4. ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala problematikou stárnutí ocelových materiálů, a to jak 

z teoretického hlediska, tak i z praktického.  

Pro výpočet tranzitní teploty byla použita metoda určení tranzitní teploty TT0,5 pomocí 

průměrné hodnoty nárazové práce, díky které bylo možno pomocí regresní funkce sestrojit 

grafy s posunem tranzitní teploty. 

Stárnutí materiálu S355J2+N se projevilo posunem tranzitní teploty o 20 °C. Přesněji řečeno, 

pro materiál ve výchozím stavu byla zjištěna tranzitní teplota -10 °C a pro materiál, který byl 

podroben stárnutí, byla tranzitní teplota rovna 10 °C.  

Stárnutí nemělo vliv na mikrostrukturu oceli, řádkovitost, ani velikost zrna, a to vzhledem 

k nízké teplotě stárnutí a krátké době výdrže na teplotě.  

Pro výpočet náchylnosti ocelí ke stárnutí byly zvoleny hodnoty nárazové KV práce při -20 °C 

z důvodu, že materiál podle označení J2, je vhodný používat do teplot - 20 °C. Náchylnost 

materiálu ke stárnutí C rovna 57,1 % je vysoká, a to vzhledem k tomu, že struktura nebyla 

normalizačně žíhaná. 
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