
 

 

 

   



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

Abstrakt 

První část práce vymezuje teoretický základ zkoušení mechanických vlastností 

s hlubším rozborem zkoušek vrubové houţevnatosti. Druhá část se zabývá vlastním 

provedením zkoušky vrubové houţevnatosti Charpyho metodou. Tématem práce je ukázat, 

jaký vliv má tvar vrubu na hodnoty vrubové houţevnatosti. Předmětem srovnání jsou 

zkušební vzorky s tvarem vrubu U a V s rozdílnou hloubkou vrubu. Zkoušky byly provedeny 

v podmínkách společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. V závěru práce je provedena analýza 

výsledků. 

 

Klíčová slova 

Mechanické vlastnosti, vrubová houţevnatost, tvar vrubu, teplota 

 

Abstract 

First part of the work determinates theoretical principal of mechanical testing with 

deeper evaluation of impact tests analyse. Second part concerns the performance of impact 

test itself by Charpy method. The subject matter is to show the influence of notch shape on 

impact values. The U and V notch shaped testing samples with different depth of the notch are 

subject of comparison. The tests have been performed in the conditions of the company 

ArcelorMittal Ostrava a.s. In conclusion of the work analyse of the results is carried out.  
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1 ÚVOD 

Mechanické vlastnosti kaţdého materiálu určují jejich funkci a vyuţití v praxi. V době 

neustálých inovací a zavádění nových technologií výroby je proto nanejvýš důleţité hluboké 

poznání těchto vlastností a chování v sloţitých podmínkách namáhání. Rozvoj této praxe si 

vynucuje stále vyšší nároky na vlastnosti konstrukčních materiálů. Proto je velice důleţité 

studium mechanických vlastností materiálů, jejich stálé zlepšování a moţnost poskytnout 

konstruktérovi kvantitativní údaje o chování materiálů v různých podmínkách namáhání na 

takové úrovni, aby se v maximální míře zabránilo poruchám zařízení způsobených selháním 

materiálu. Rázové působení síly je velmi nebezpečné, neboť to můţe iniciovat náhlou 

destrukci materiálu, ke které by při statickém zatíţení nikdy nedošlo. Ke zjištění, jak se chová 

materiál při náhlém vzrůstu namáhání, slouţí zkoušky rázem. 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaký vliv na hodnoty vrubové houţevnatosti 

má tvar vrubu. Budeme srovnávat, jaký vliv na vrubovou houţevnatost má ostrý tvar vrubu, 

vrub tvaru V, a oblý tvar vrubu, vrub tvaru U. 

V teoretické části jsou popsány základní mechanické vlastnosti a způsoby jejich 

zkoušení. Podrobněji je popsána zkouška rázem v ohybu a vlivy na hodnoty vrubové 

houţevnatosti. V závěru teoretické části je krátce pojednáno o lomech, a o sortimentu 

vyráběném ve společnosti  ArcelorMittal Ostrava a.s. 

V praktické části je provedena zkouška rázem v ohybu na vzorcích s U a V vruby o 

hloubce vrubu 2, 3, 4 a 5 mm. Polovina těchto vzorků byla vystavena umělému stárnutí. Vše 

je zakončeno závěrečnou analýzou a hodnocením dosaţených měření. 
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2 ZKOUŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ 

Kaţdý kovový materiál má své typické vlastnosti, které jsou dány jejich chemickým 

sloţením a vnitřní strukturou. Znalost těchto jednotlivých vlastností umoţňuje pouţití daného 

materiálu pro konkrétní účel. 

Vlastnosti kovových materiálů můţeme rozdělit na: 

 fyzikální (magnetismus, tepelná roztaţnost aj.), 

 fyzikálně chemické (korozní, optické aj), 

 technologické (tvárnost, obrobitelnost, svařitelnost aj.), 

 mechanické (pruţnost, pevnost, houţevnatost aj.). 

Zkoušení kovových materiálů je v technické praxi nezbytnou součástí jak výrobního 

procesu, tak i kontroly jakosti. Slouţí tedy potřebám výrobce i zákazníka. 

Pro pevnostní výpočty strojních součástí a zařízení má rozhodující význam soubor 

vlastností, které se označují jako vlastnosti mechanické. Mechanické vlastnosti kvantitativně 

hodnotí chování materiálu za působení vnějších mechanických sil. Mezi základní mechanické 

vlastnosti patří: 

 pruţnost – schopnost materiálu vrátit se do původního stavu po odlehčení napětí , 

 pevnost – je definována jako vnější napětí, které je potřeba k rozlomení na dvě 

části, 

 tvrdost – odolnost povrchových částí materiálu proti porušení vnikáním cizího 

tělesa, 

 tvárnost – je schopnost materiálu měnit v tuhém stavu bez porušení soudrţnosti 

vzájemnou polohu částic působením vnějších sil, 

 houţevnatost – je vyjádřením velikosti práce, potřebné k rozdělení materiálu na 

dvě části. 

Aby bylo moţné vlastnosti materiálů reprodukovat a navzájem porovnávat, musí být 

zkušební postupy a zkušební podmínky jednotné a přesně definované. Proto je většina 

mechanických zkoušek normalizovaná. Můţeme je klasifikovat podle těchto kritérií [1]: 

 podle stavu napjatosti: 

 jednoosá, 

 víceosá; 

 podle způsobu zatíţení: 

 tahem, 
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 tlakem, 

 ohybem, 

 krutem, 

 střihem; 

 podle časového průběhu zatěţující síly: 

 statické, 

 dynamické; 

 podle účinku zatěţující síly: 

 destruktivní, 

 nedestruktivní; 

 podle fyzikálních podmínek: 

 za různých teplot, 

 v různém prostředí, 

 zkouška tahem. 

Jedná se o nejčastěji pouţívanou zkoušku. Spočívá v postupném zatěţování zkušební 

tyče většinou aţ do přetrţení na dvě části, s cílem stanovit jednu nebo více mechanických 

vlastností, a to na základě pracovního diagramu (σ - ɛ) [2]. Z provedené zkoušky se 

vyhodnocuje mez kluzu, mez pevnosti, taţnost a kontrakce. Kromě těchto základních 

mechanických vlastností lze speciálním postupem stanovit téţ modul pruţnosti, mez 

úměrnosti a smluvní mez pruţnosti [3]. 

Mez kluzu je napětí, při kterém dochází k prvním trvalým deformacím zkušební tyče, 

označuje se Re. Je to jedna z nejdůleţitějších mechanických vlastností. Říká nám jak je 

materiál odolný proti vzniku plastické deformace. Protoţe osové tahové zatíţení působí 

kolmo k ploše příčného průřezu, jedná se o napětí normálové. V průběhu této zkoušky je tedy 

moţno stanovit napětí jako podíl zatíţení F a plochy původního průřezu S0. Nazýváme ji 

smluvní napětí a platí tento vztah (rov. 1): 

Re = 
 

  
  [MPa]                                                                                                               (1) 

Mez pevnosti v tahu představuje napětí odpovídající největšímu zatíţení zkušební 

tyče, označuje se Rm (rov. 2). Na obr. 1 můţeme vidět jak hodnotu Re, tak hodnotu Rm. 
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Rm  = 
  

  
 [MPa]                             (2) 

 

 

 

 

Obr. 1: Stanovení meze kluzu a meze pevnosti [4] 

 

Taţnost je charakteristikou plasticity v tahu a je definována jako trvalé poměrné 

prodlouţení měřené délky po přetrţení tyče. Hodnotu taţnosti můţeme vyčíst z obr. 2. 

Vyjadřuje se v procentech a označuje se A (rov. 3). 

 

A - taţnost v procentech 

Ag - plastické prodlouţení v procentech 

Agt - celkové prodlouţení v procentech 

At -  celková taţnost v procentech 

e - prodlouţení v procentech 

R - napětí 

Rm - mez pevnosti v tahu 

 

A = 
      

  
   100 [%]                                (3) 

 

 

Obr. 2: Určování taţnosti [4] 
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Kontrakce (rov. 4) je rovněţ charakteristikou plasticity. Je to největší změna příčného 

průřezu zkušební tyče po přetrţení, vyjádřená v procentech počátečního průřezu a označuje se 

Z.  

Z = 
      

  
   100 [%]                                                                                                      (4) 

2.1  Zkouška tlakem 

Zkouška tlakem má význam zejména pro hodnocení křehkých materiálů, které jsou 

v praktických podmínkách provozu namáhány na tlak (loţiskové materiály, kompozity, šedá 

litina, bronz). Pouţívá se také pro zkoušení stavebních materiálů. U tvárných kovů dochází při 

zatěţování k postupnému zvětšování deformace a porušení nenastane. V takových případech 

má zkouška význam jako zkouška technologická. 

Vzhledem k tomu, ţe zkouška tlakem není předepsána normou, neexistují ani jednotné 

předpisy pro zkušební tělesa. Většinou se pouţívá válečků o průměru 20 aţ 30 mm stejné 

výšky. Zkušební vzorky se postupně zatěţují tlakovou silou mezi rovnoběţnými deskami buď 

aţ do rozdrcení (u křehkých materiálů), nebo do dosaţení určité deformace (u materiálů 

plastických) [4].  

Na obr. 3 je vidět princip zkoušení tlakem. Zkouška se provádí na univerzálních 

trhacích strojích, kde se zkušební vzorek poloţí mezi podloţky, z nichţ jedna je uloţena 

v kulovitém sedle pro dosaţení centrického zatíţení. 

 

 

Obr. 3: Zkouška tlakem [4] 

 

Pevnost v tlaku se určuje pouze u materiálů křehkých, a to podle tohoto vztahu (rov. 5): 

            Rmt = 
    

  
  [MPa]                                                                                                         (5) 

kde Fmax  je maximální zátěţná síla a S0 je průřez tělesa před zkouškou. 
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2.2 Zkouška ohybem 

Namáhání v ohybu vzniká v průřezu tělesa zatíţeného dvojicí sil působících v rovině 

podélné osy tělesa. Ohyb je kombinací tahového a tlakového namáhání. 

Zkouška ohybem se pouţívá především pro hodnocení křehkých materiálů a pro 

svarové a spájené spoje. Pro houţevnaté materiály má ohybová zkouška menší význam neţ 

ostatní mechanické zkoušky, neboť k porušení zkušebního tělesa ohybem nedojde. 

Opodstatnění má proto pouze ve smyslu zkoušky technologické [4]. 

Zkouška v ohybu se obvykle provádí na univerzálních trhacích strojích, které jsou 

vybaveny potřebným přípravkem, který má dva opěrné horizontální válečky. Princip zkoušky 

je ukázán na obr. 4. Zkušební tyč, uloţená na těchto podporách, se zatěţuje uprostřed plynule 

rostoucí silou aţ do porušení.  

 

 

Obr. 4: Zkouška ohybem [4] 

 

Pro pevnost v ohybu platí (rov. 6): 

    Rmo = 
      

  
  [MPa]                                                                                                  (6) 

kde M0 max je ohybový moment a W0 je hodnota modulu průřezu. Pro různé tvary udávají tyto 

hodnoty tabulky. 

2.3  Zkouška krutem 

Zkouška krutem odpovídá způsobu namáhání, které je v praxi velmi časté. Pouţívá se 

proto při výběru vhodného materiálu pro hřídele, torzní tyče, pojistné vloţky aj. 

Zkoušejí se materiály s niţší plasticitou, u nichţ dochází k porušení při malých úhlech 

zkroucení (max. do 270˚). U houţevnatých materiálů dochází k překroucení tyče aţ po 
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několika otáčkách, takţe zkouška ztrácí vlastní význam a hodnotí se jako zkouška 

technologická. 

Zkouška krutem se provádí na zvláštních strojích, kde se zkušební tyč kruhového 

průřezu, na jednom konci pevně upnuté, zatěţuje na volném konci krouticím momentem aţ do 

porušení. Obr. 5 blíţe ukazuje schéma uspořádání při zkoušce krutem. 

 

 

Obr. 5: Schéma uspořádání při zkoušce krutem [4] 

 

Pro pevnost v krutu platí (rov. 7): 

Rmk =  
      

  
  [MPa]                                                                                                     (7) 

kde Mk je kroutící moment a Wk je průřezový modul odporu v krutu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Zkouška střihem [4] 

2.4 Zkouška střihem 

Zkouška se realizuje působením tečného napětí do lomu tyče. Protoţe se při zkoušce 

nedají zjišťovat ţádné deformace, jediným výsledkem zkoušky je hodnota meze pevnosti ve 

střihu Rms. Nejčastěji se to uskutečňuje pomocí přípravku, znázorněném na obr. 6. Spojuje se 

s táhly trhacího stroje. Jde o tzv. dvojitý střih, přičemţ tyč je přestřiţena ve dvou 
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rovnoběţných plochách So svého příčného průřezu. Zkouška se provádí u materiálů 

namáhaných při své funkci tečnými napětími, tj. hlavně u materiálů pro šrouby a nýty [5]. 

Pro případ namáhání dvojím střihem platí (rov. 8): 

Rms =  
     

   
  [MPa]                                                                                                        (8) 

kde Fmax  je maximální síla, která způsobí přestřiţení a 2S0 jsou dva počáteční průřezy tyče 

[5]. 
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3 ZKOUŠKA RÁZEM V OHYBU 

Zkouška rázem v ohybu se běţně nazývá zkouška vrubové houţevnatosti. Jak jiţ bylo 

uvedeno v teoretické části, houţevnatost je vyjádřením práce potřebné k přeraţení materiálu 

na dvě části. Křehké materiály nepotřebují k přeraţení na dvě části příliš velkou práci. Mohli 

bychom tedy říci, ţe houţevnatost je opakem křehkosti. Houţevnatost materiálu udává jeho 

odolnost proti křehkému lomu. Tento lom je nebezpečným druhem porušení, neboť při malé 

spotřebě energie a nepatrné tvárné deformaci se často šíří velkou rychlostí. Touto zkouškou 

tedy zjišťujeme sklon kovu ke křehkému porušení. 

3.1 Zkouška rázem v ohybu podle Charpyho 

V podmínkách ČR je normována Charpyho metoda stanovení vrubové houţevnatosti. 

Tato zkouška spočívá v přeraţení zkušebního tělesa s vrubem jedním rázem kyvadlového 

kladiva. Vrub zkušebního tělesa má danou geometrii a nachází se uprostřed mezi dvěma 

podporami na protilehlé straně k místu úderu při zkoušce. Při zkoušce se zjišťuje energie 

absorbovaná při rázové zkoušce. Na obr. 7 můţeme vidět princip práce tohoto kladiva [6].  

 

Obr. 7: Princip zkoušky rázem v ohybu [6] 
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Padá-li kladivo z horní polohy a přerazí-li v nejniţší poloze zkušební tyč, spotřebuje se 

část maximální energie kladiva, a to pak překývne do určité polohy. Rozdíl energií kladiva 

v krajních polohách představuje práci K spotřebovanou na přeraţení zkušební tyče (rov. 9): 

K = E1 – E2 = G (h1 – h2),                                                                                             (9) 

kde E1 a E2 jsou polohové energie kladiva ve výškách h1 a h2 a G je hmotnost kladiva. 

Spotřebovaná práce K v joulech se přímo odečítá na stupnici kladiva. Tato spotřebovaná 

nárazová práce se vztahuje na kolmý řez tyčí pod vrubem. Vrubová houţevnatost KC je tedy 

nárazová práce, spotřebovaná na přeraţení normované tyče s vrubem, vztaţená na 1cm
2
. Je to 

vlastně nárazová práce, dělená počáteční přeráţenou plochou pod vrubem S0 (rov. 10). 

 KC = 
 

  
  [J.cm

-2
]                                                                                                         (10) 

Charpyho kladiva mají maximální nárazovou práci od 5 do 400 J, nejčastěji se 

pouţívají kladiva o 300 J. 

Pro zkoušku rázem v ohybu platí následující normy: 

 ČSN 42 0381 Zkouška rázem v ohybu za normální teploty, 

 ČSN 42 0382 Zkouška rázem v ohybu za sníţených teplot, 

 ČSN 42 0383 Zkouška rázem v ohybu za zvýšených teplot, 

 ČSN 42 0385 Zkouška náchylnosti oceli ke stárnutí po plastické deformaci za 

studena. 

Aby byla při zkoušení zajištěna správnost dosaţených výsledků, je potřeba před 

samotným zkoušením provést řadu kontrolních kroků, např. kontrolu funkční správnosti 

kyvadlového kladiva, kontrolu registrace nárazu nebo úhlu překyvu. 

3.2 Zkušební vzorky pro zkoušky rázem v ohybu 

 Před samotným zkoušením je také nutno zkontrolovat zkušební vzorky, které také 

musí splňovat rozměry dané normou. Z kaţdého zkoušeného vzorku musí být vyrobeny tři 

vzorky o stejném rozměru. Ke zkoušení se pouţívají zkušební tyče s různými tvary a rozměry 

tyčí i vrubů. Zkušební tyč musí být obrobena na všech stranách, nesmí mít povrchové vady 

viditelné bez zvětšení. Vrub se zhotovuje mechanickým opracováním (frézováním, 

broušením). Na dně vrubu nesmí být nerovnosti a rysky viditelné bez zvětšení. Základní 

zkušební tyč, která se pouţívá, musí být 55 mm dlouhá a musí být čtvercového průřezu 

s délkou stran 10 mm. Na obr. 8 a 9 jsou uvedeny parametry, které musí splňovat vzorky pro 

zkoušku vrubové houţevnatosti.  
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Norma pro zkoušku rázem v ohybu ČSN EN 10 045-1 předepisuje tyto dva typy vrubů [7]: 

 V – vrub, s úhlem 45
°
, hloubka 2 mm, poloměr zaoblení dna vrubu 0,25 mm. 

Pokud není moţno z materiálu vyrobit tento základní zkušební vzorek je moţno 

zhotovit vzorek o menších rozměrech, např. šířce 7,5 mm nebo 5 mm nebo také 

2,5 mm. 

 U – vrub, hloubka 5 mm, poloměr zaoblení u dna vrubu 1 mm. 

 

 

Obr. 8: Zkušební tyč s vrubem tvaru U [7] 

 

 

Obr. 9: Zkušební tyč s vrubem tvaru V [7] 

 

Norma ČSN 42 0381 předepisuje pro zkoušku rázem v ohybu zkušební tyče uvedené 

v tabulce 1. 

Tabulka 1: Rozměry a označení zkušebních tyčí podle ČSN 42 0381 

Označení tyče Označení vrubové 

houževnatosti 

Tvar 

vrubu 

Šířka tyče 

[mm] 

Hloubka vrubu 

[mm] 

ČSN 42 0381.1 KC 2 U 10 2 

ČSN 42 0381.2 KC 3 U 10 3 

ČSN 42 0381.3 KCU U 10 5 

ČSN 42 0381.4 KCU 2/5 U 5 2 

ČSN 42 0381.5 KCV V 10 2 
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3.3 Označování výsledků zkoušek vrubové houževnatosti 

Zkušební tyč umístíme mezi podpěry tak, aby vrub byl umístěn na zadní straně proti 

úderu kladiva, jak ukazuje obr. 10. 

 

 

Obr. 10: Umístění zkušební tyče [6] 

 

Jako výsledek zkoušky se určuje buď nárazová práce, nebo vrubová houţevnatost.  

 Nárazová práce se označuje: 

 KU – pro zkušební tyč s U–vrubem, 

 KV – pro zkušební tyč s V–vrubem. 

Například KV = 156 J znamená, ţe nárazová práce 156 J byla provedena na kladivu 

s počáteční energií 300 J na základní tyči s V–vrubem. Pokud pouţijeme rázové kladivo 

s jinou počáteční energií, neţli je 300 J, nebo nestandardní zkušební tyč, pak se to musí 

projevit i v symbolice označování. Například KV 150/7,5 = 86 J znamená, ţe nárazová práce 

86 J byla vykonána na kladivu s počáteční energií 150 J, a to na zkušební tyči s V-vrubem o 

šířce 7,5 mm. Podobně označení KU 100/3/7,5 = 63 J znamená, ţe nárazová práce 63 J byla 

vykonána na kladivu s počáteční energií 100 J, a to na zkušební tyči s U-vrubem o hloubce 3 

mm a šířce vzorku 7,5 mm [4]. 
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V případě, ţe je nutno zkoušku vykonat při sníţených teplotách, uvede se to při 

zkoušce v indexu. Například KCV
-40

 nebo KCU
+300

. 

Vrubová houţevnatost se podle ČSN označuje kombinací písmen a čísel podle největší 

energie pouţitého kladiva, tvaru a hloubky vrubu a podle šířky zkušební tyče. Například KCU 

150/2/7,5 = 36 J.cm
-2

 znamená zjištění vrubové houţevnatosti 36 J.cm
-2

 u zkušební tyče s U 

vrubem o hloubce 2 mm a šířce vzorku 7,5 mm, přeraţeném na kladivě s největší energií 150 

J. Vrubová houţevnatost po stárnutí se označuje písmenem A. Například KCU 2 A [4]. 

 

 

   Obr. 11: Izotermická nádoba na tekutý dusík 

3.4 Ochlazování vzorků ke zkoušce vrubové houževnatosti 

Pokud je nutno zkoušku vykonat při sníţených teplotách, musí se vzorky na tuto 

příslušnou teplotu nějakým způsobem ochladit. V běţné praxi se pouţívá izotermická nádoba, 

ve které je nalitý lihobenzín, a nízkých teplot se dosahuje přisypáním tuhého CO2. V dnešní 

době se jiţ však od tohoto způsobu čím dál více mechanických zkušeben odkloňuje a 

pouţívají moderní technologii chlazení pomocí kapalného dusíku N2, který má v tekutém 

stavu teplotu  - 196°. Na obr. 11 vidíme příklad izotermické nádoby na kapalný dusík. Pokud 

máme vhodný chladící agregát, který je na obr. 12, a současně vyuţijeme páry kapalného 

dusíku, můţeme kdykoli dosáhnout jakýchkoliv záporných teplot, včetně výdrţe na této 

teplotě, která je při pouţití v plynném prostředí minimálně 30 minut od dosaţení ţádané 

zkušební teploty. 
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     Obr. 12: Chladící agregát pro vzorky 

 

Při ochlazování vzorků je rovněţ nutné ochladit i kleště, které se pouţívají k vyjmutí 

vzorku z chladícího agregátu. Těmi se vyjmou ochlazené vzorky, umístí se na podpěry 

kyvadlového kladiva a provede se vlastní zkouška. Všechny tyto operace se musejí vejít do 

časového limitu 5 sekund, jinak hrozí ovlivnění zkušební teploty teplotou okolního prostředí. 

3.5 Vlivy na hodnoty vrubové houževnatosti 

Na hodnoty vrubové houţevnatosti má vliv celá řada parametrů, od struktury materiálů 

(tj. chemické sloţení, tepelné a mechanické zpracování), teplota, rychlost deformace, tvar 

vrubu, hloubka vrubu, šířka zkušební tyče, aţ po orientaci zkušební tyče [4].  

3.5.1 Tvar vrubu 

Při jakémkoliv rázovém namáhání jsou pro lomy nebezpečné místa s vruby (závity, 

dráţky, otvory, náhlá zmenšení průřezů, dutiny, vměstky), protoţe vrub působí jako místní 

koncentrátor napětí. Čím více je vrub ostrý, bez zaoblení, tím dostáváme při zkoušení niţší 

hodnoty vrubové houţevnatosti. Rozdíl v hodnotách u vzorků s U vrubem a s V vrubem je 

vidět z obr. 13.  

 

Obr. 13: Vliv tvaru vrubu na hodnoty vrubové houţevnatosti 
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Hlavní příčinou různých hodnot je to, ţe při jiných tvarech vrubů je napětí jinak 

rozděleno a v okolí vrubu jsou jiné plasticky deformované objemy. 

3.5.2 Hloubka vrubu 

Hloubka vrubu má vliv především na materiál houţevnatý. U tohoto materiálu se při 

rázu plasticky deformuje velký objem materiálu v okolí vrubu. S rostoucí hloubkou vrubu tato 

deformace klesá a zjištěním je zmenšování vrubové houţevnatosti. Křehký materiál není 

hloubkou vrubu příliš zatíţen, protoţe se před rozlomením vůbec nedeformuje, takţe se 

v tomto případě nemůţe hloubka vrubu příliš uplatnit. 

3.5.3 Šířka zkušební tyče 

Při přeraţení vzorku působí na dno vrubu hlavní tahové napětí Ϭ1, a to ve směru 

podélné osy tyče, také tam působí příčné tahové napětí Ϭ2 ve směru osy vrubu a tahové napětí 

Ϭ3, kolmé na napětí  Ϭ1 a Ϭ2. Průběh těchto napětí je vidět na obr. 14. 

 

Obr. 14: Průběh napětí ve zkušební tyči [5] 

 

Napětí Ϭ1 je převáţně ovlivňováno hloubkou a ostrostí vrubu, napětí Ϭ2 je hlavně 

závislé na délce vrubu, tj. na šířce zkušební tyče. Jestliţe dochází ke zvětšování šířky tyče, 

zvyšuje se napětí Ϭ2 a roste v malé míře zjišťovaná vrubová houţevnatost. Od určité kritické 

šířky zkušební tyče, která je závislá na druhu materiálu, vzniká lom předčasně a je křehký. 

3.5.4 Orientace zkušební tyče ke směru tváření 

Materiál můţe být tvářen v různých směrech. Nejrozšířenější je tváření ve směru 

podélném a příčném, můţe však být také tvářen ve směru radiálním, tangenciálním. 

Nejvyšších hodnot vrubové houţevnatosti se dosahuje u materiálů,  jehoţ podélná osa x má 
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orientaci rovnoběţnou se směrem tváření. Nejniţší hodnoty vykazují zkušební tyče, jejichţ 

podélná osa je kolmá na směr tváření, jak je vidět z obr. 15. 

 

Obr. 15: Vliv orientace zkušební tyče 

3.5.5 Vliv teploty na vrubovou houževnatost 

Na výsledky zkoušek má také výrazný vliv teplota, při které ke zkoušení dochází. Čím 

je teplota niţší, tím menší nárazovou práci potřebujeme k přeraţení zkušební tyče. K poklesu 

této nárazové práce můţe docházet buď prudce v určité oblasti teplot, nebo je pokles pomalý. 

Pokud bychom zkoumali lomové plochy přeraţených tyčí, zjistíme, ţe se vzhled lomu 

mění v závislosti na teplotě. Vyšší teploty odpovídají houţevnatému (tvárnému) lomu, 

s poklesem teploty se lom mění na křehký. Teplota, při které dochází ke změně houţevnatého 

lomu na lom křehký, se nazývá přechodová (tranzitní) teplota. Tato teplota se určuje z křivky 

teplotní závislosti vrubové houţevnatosti, které říkáme Vidalova křivka. Na obr. 16 vidíme 

příklad Vidalovy křivky. Křivka se získává ze souboru více zkušebních tyčí, které přeráţíme 

při různých teplotách. 

 

 

Obr. 16: Vidalova křivka 
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Ne všechny materiály mají tranzitní teplotu zřetelnou. U kovů, které mají KSC 

mříţku, je tato tranzitní teplota zřetelná, ale většina kovů s KPC mříţkou ji zřetelnou nemá. 

Kovy s touto mříţkou mají vysokou schopnost absorbovat energii. 

Tranzitní teplota je velice důleţitou charakteristikou vlastností ocelí, mnohdy 

důleţitější, neţli znalost nejvyšších hodnot vrubové houţevnatosti. Pro zjišťování tranzitní 

teploty nejsou stanoveny ţádné závazné normy. Pro zjištění této teploty můţeme pouţít jeden 

z těchto způsobů: 

 nejniţší teplota, při níţ je lom zkušební tyče v celém průřezu houţevnatý 

 teplota, při níţ tvoří houţevnatý lom 50% celkové lomové plochy, 

 teplota odpovídající dohodnuté hodnotě vrubové houţevnatosti, např. 35 J.cm
-2

. 

3.6 Lomy 

Důleţitým prvkem je také vzhled lomové plochy. Z obr. 17 vidíme, jak se stanovuje 

podíl křehkého lomu. Ten se stanoví měřením délky A, a šířky B, oblast vymezující křehký 

lom, s přesností na 0,5 mm.  

 

Obr. 17: Určení podílu křehkého lomu [6] 

  Procentuální podíl křehkého lomu se určuje jako podíl plochy, odpovídající křehkému 

lomu S1, k ploše celkového průřezu v místě přeraţení tyče pod vrubem S0, násobený 100. 

 100
0

1 
S

S
PKL  ,[%]                        (11) 

Podíl lomu houţevnatého se stanoví jako rozdíl (100 – % křehkého lomu).  
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Při lomu dochází k oddělení na dvě části. Aby k tomu mohlo dojít,  musíme  porušit 

meziatomové vazby. U monokrystalů je toho dosaţeno smykovým skluzovým mechanismem 

při působení smykového napětí, nebo štěpením, tj. odtrţením v určité krystalové rovině 

vlivem normálového napětí. Lom skluzovým mechanismem vyţaduje větší mnoţství energie, 

protoţe nese známky plastické deformace, a proto se označuje za houţevnatý nebo tvárný. 

Lom štěpením nenese známky plastické deformace, proto vyţaduje méně energie a nazývá se 

křehký nebo štěpný. Na obr. 18 jsou znázorněny základní druhy lomů tyčí při zkouškách 

vrubové houţevnatosti. 

 

Obr. 18: Druhy lomů: a) křehký lom, b) smíšený lom, c) houţevnatý lom 

U polykrystalického kovu je díky různé orientaci zrn a také díky existenci hranic 

těchto zrn o něco sloţitější. Způsob porušení materiálu je ovlivněn celou řadou jiných faktorů. 

Mezi vnitřní řadíme charakter struktury, nehomogenity (strukturní i fázové), velikost zrna, 

přítomnost vad. Mezi vnější faktory patří způsob a rychlost zatěţování, teplota, stav 

napjatosti, okolní prostředí.  

Houţevnatý lom probíhá přes zrna. Lomová plocha bývá z makroskopického hlediska 

většinou rovinná, kolmá k působící síle. Lom má obvykle matný vzhled.  Při rozboru lomu 

pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu (REM) můţeme pozorovat charakteristickou 

jamkovou morfologii [8]. Příklad houţevnatého lomu je na obr. 19. 

 

 

  Obr. 19: Houţevnatý lom 
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Křehký lom je kolmý k působící síle a probíhá po hranicích zrna nebo přes zrna, která 

se štěpí podle krystalových rovin s nízkými indexy. Z makroskopického hlediska je lom 

rovinný a lesklý [9]. Příklad křehkého lomu je patrný z obr. 20. 

 

Obr. 20: Křehký lom 

 

3.7 Druhy ocelí vyráběných v ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového 

ţeleza a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché 

válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuţe a silniční 

svodidla. 

3.7.1 Dlouhé výrobky 

Mezi dlouhé výrobky vyráběné společností patří nosníky, tyčová ocel, speciální 

profily, betonářská ocel a válcovaný drát o průměru 5,5 aţ 14 mm. Tyto výrobky jsou 

vyráběny na dvou profilových a jedné kontidrátové trati. Uvedené výrobky se pouţívají na 

výrobu ocelových konstrukcí, stoţárů elektrických rozvodů. Vyrábějí se z nich různé 

strojírenské výrobky, výkovky, zábradlí atd. Betonářská ocel se pouţívá pro výrobu 

armovacích sítí a armatur pro výztuţ do betonu. Válcovaný drát se pouţívá po taţení za 

studena na výrobu pletiva, nákupních vozíků, hřebíků, vázacích drátů a jiných spojovacích 

součástí. 
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3.7.2 Tenkostěnné ocelové profily otevřené 

Společnost vyrábí profily průřezu U 50 – U 320 mm, profily průřezu L 40 – L 100 

mm, dále C profily, profily paţnice, praţec, profil Z, vratový profil a profil Omega. Dále se 

vyrábí profily pro výrobu svodidel a sloupků. Tyto ocelové otevřené profily se pouţívají 

v mnoha různých průmyslových odvětvích. Nejdůleţitějšími jsou strojírenství, stavebnictví, 

těţký automobilový průmysl a doprava. 

3.7.3 Ploché výrobky 

Ploché výrobky jsou zastoupeny širokými pásy válcovanými za tepla tloušťky 1,5 – 13 

mm, šířky 1000 – 1550 mm. Tyto svitky mají hmotnost od 18 do 33t. Dále to jsou plechy 

válcované za tepla, pásy široké válcované za tepla, podélně dělené. Vyrábějí se plechy se 

vzorem – za tepla válcované svitky a plechy s oválnými výstupky. Dalším výrobkem jsou 

pásy a plechy válcované za tepla se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi. Z tohoto 

sortimentu se vyrábí svařované trubky pro rozvod vody, plynu a ropy, dále svodidla, ocelové 

konstrukce. Po dalším zpracování ve válcovnách za studena je moţno vyrábět plechy pro 

elektrotechniku, skříně praček, ledniček a díly pro automobilový průmysl. 

3.7.4 Další sortiment 

Společnost dále produkuje výrobky slévárenské, a to jak z litiny, tak z oceli. Ty je 

moţné pouţít na výrobu loţe obráběcích strojů, základových desek, lisovadel, skříní 

převodovek, ozubených a řetězových kol, kladek, závaţí.  

Dále se vyrábí důlní ocelové výztuţe z profilů ve třech řadách P, K a TH o různých 

metrových hmotnostech ve tvarech dle poţadavků zákazníka. Tyto důlní ocelové výztuţe mají 

široké uplatnění při zakládání dlouhých důlních děl, uhelných a rudných šachet a při raţení 

tunelů a štol. 

Mezi další výrobní program patří strojírenské výrobky, výrobky pro ocelářství, 

koksochemické výrobky a další [10]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Jak jiţ bylo uvedeno v úvodu této bakalářské práce, předmětem experimentální části je 

provedení zkoušky rázem v ohybu dle normy ČSN EN 10 045-1. Jsou srovnávány zkušební 

vzorky s tvarem vrubu U a V s odlišnou hloubkou vrubu. V závěru této části jsou 

analyzovány dosaţené výsledky a je zhodnoceno, jaký vliv má tvar vrubu na hodnoty vrubové 

houţevnatosti. 

4.1 Zkušební materiál 

Pro experimentální část byl pouţit materiál pro důlní ocelové výztuţe. Důlní ocelová 

výztuţ, jejíţ profil je vidět na obr. 21, má rozsáhlé uplatnění při zakládání dlouhých důlních 

děl a rudných šachet a při raţení tunelů a štol. Vysoký technický standard provedení důlní 

ocelové výztuţe zajišťuje společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. významné postavení mezi 

průmyslovými výrobci celého světa. Pro důlní ocelové výztuţe se pouţívá kvalitně vyrobená 

ocel v ocelárně společnosti. Výsledné parametry výroby jsou neustále kontrolovány jak ve 

výrobním provoze, tak i ve výzkumné a zkušební laboratoři.  

Pro výrobu ocelových oblouků a jejich spojek se pouţívá ocel 11 500.0 dle ČSN 41 

1500 odpovídající oceli E 295 dle evropské normy ČSN EN 10 025+A1. Pro šlechtěné důlní 

výztuţe se pouţívá ocel 12 130. Důlní ocelové výztuţe se rozlišují: 

 podle stupně hmotnosti profilu, 

 podle způsobu ohybu, 

 podle tvaru světlého průřezu. 

 

 

Obr. 21: Důlní ocelová výztuţ TH29 
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4.2 Metodika zkoušení a získané výsledky 

Vlastní praktická část byla provedena na mechanické zkušebně společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Pro vlastní experimentální část byl dodán profil TH29 jakosti 

H58A s číslem tavby 22859. V oddělení přípravy vzorků byly vyrobeny vzorky pro zkoušku 

rázem v ohybu ve dvou základních sériích, a to s typem vrubu V a označením KV, a s typem 

vrubu U a označením KU. Druhá série těchto vzorků byla vyrobena stejně, ale byla podrobena 

umělému stárnutí. V těchto sériích byly pouţity různé hloubky vrubu V a U. Hloubky vrubu 

odpovídaly 2, 3, 4 a 5 mm. Obr. 22 ukazuje vyrobené zkušební vzorky před samotným 

zkoušením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 22: Připravené vzorky ke zkoušce     
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 Obr. 23:  Mikrostruktura vz. č. 1, levá patka, vrub KCU2, (nital)  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24: Mikrostruktura vz. č. 10, levá patka, vrub KCU5, (nital) 
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Obr. 25: Mikrostruktura vz. č. 61, pravá patka, vrub KCV2, (nital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26: Mikrostruktura vz. č. 70, pravá patka, vrub KCV5, (nital) 
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Abychom prokázali, ţe vzorky byly vyrobeny z jednoho materiálu, byl proveden 

metalografický rozbor. Vzhled charakteristické mikrostruktury vybraných vzorků po zkoušce 

rázem v ohybu je dokumentován na obr. 23 aţ 26. Řezy na tělesech zkoušek rázem v ohybu 

byly připraveny cca 20 mm od lomů. Ze snímků řezů nejsou patrné zřetelnější rozdíly 

v charakteru mikrostruktury levé patky v porovnání s uspořádáním pravé patky. 

Mikrostruktura je tvořena perlitem a feritem polyedrického i jehlicovitého tvaru, má 

heterogenní uspořádání s četným nepravidelným výskytem oblastí hrubších perlitických bloků 

a jehlicovitého feritu. Hranice primárních zrn jsou dekorovány alotriomorfním feritem. 

Charakter mikrostruktury vzorků po zkoušce rázem v ohybu u vzorků po umělém stárnutí 

z patek profilu je podobný, neboť se jedná o shodný materiál. 

Zkoušení bylo provedeno na kyvadlovém kladivu pro zkoušku rázem v ohybu             

PSW 300 AF s nominální hodnotou energie 300 J. Všechny zkoušky proběhly za konstantní 

pokojové teploty  23°C. Výsledky zkoušek rázem v ohybu demonstrují tabulky 2 – 5. 

 

Tabulka 2: Výsledky pro zkoušky s vrubem U pro jakost H58A 

č..vz. 
tloušťka šířka průřez tvar 

vrubu 

nárazová 

práce typ tyče 

vrubová 

houţevnatost 

přůměr 

KCU 

mm mm cm
2
 J J/cm

2
 J/cm

2
 

1 8,0 10,0 0,8 U 81 U2 101 

98 2 8,0 10,0 0,8 U 74 U2 93 

3 8,0 10,0 0,8 U 80 U2 100 

4 7,0 10,0 0,7 U 64 U3 91 

91 5 7,0 10,0 0,7 U 60 U3 86 

6 7,0 10,0 0,7 U 68 U3 97 

7 6,0 10,0 0,6 U 49 U4 82 

86 8 6,0 10,0 0,6 U 54 U4 90 

9 6,0 10,0 0,6 U 52 U4 87 

10 5,0 10,0 0,5 U 42 U5 84 

83 11 5,0 10,0 0,5 U 41 U5 82 

12 5,0 10,0 0,5 U 41 U5 82 
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Tabulka 3: Výsledky pro zkoušky s vrubem U po umělém stárnutí pro jakost H58A 

č..vz. 
tloušťka šířka průřez tvar 

vrubu 

nárazová 

práce 
typ 

tyče 

vrubová 

houţevnatost 

přůměr 

KCU 

mm mm cm
2
 J J/cm

2
 J/cm

2
 

41 8,0 10,0 0,8 U 35 U2 44 

46 42 8,0 10,0 0,8 U 36 U2 45 

43 8,0 10,0 0,8 U 40 U2 50 

44 7,0 10,0 0,7 U 30 U3 43 

44 45 7,0 10,0 0,7 U 30 U3 43 

46 7,0 10,0 0,7 U 33 U3 47 

47 6,0 10,0 0,6 U 23 U4 38 

38 48 6,0 10,0 0,6 U 21 U4 35 

49 6,0 10,0 0,6 U 25 U4 42 

50 5,0 10,0 0,5 U 20 U5 40 

37 51 5,0 10,0 0,5 U 20 U5 40 

52 5,0 10,0 0,5 U 16 U5 32 

 

 

Tabulka 4: Výsledky pro zkoušky s vrubem V pro jakost H58A 

č..vz. 
tloušťka šířka průřez tvar 

vrubu 

nárazová 

práce 
typ 

tyče 

vrubová 

houţevnatost 

přůměr 

KCV 

mm mm cm
2
 J J/cm

2
 J/cm

2
 

21 8,0 10,0 0,8 V 44 V2 55 

61 22 8,0 10,0 0,8 V 51 V2 64 

23 8,0 10,0 0,8 V 52 V2 65 

24 7,0 10,0 0,7 V 40 V3 57 

58 25 7,0 10,0 0,7 V 42 V3 60 

26 7,0 10,0 0,7 V 40 V3 57 

27 6,0 10,0 0,6 V 33 V4 55 

57 28 6,0 10,0 0,6 V 36 V4 60 

29 6,0 10,0 0,6 V 33 V4 55 

30 5,0 10,0 0,5 V 26 V5 52 

55 31 5,0 10,0 0,5 V 28 V5 56 

32 5,0 10,0 0,5 V 28 V5 56 
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Tabulka 5: Výsledky pro zkoušky s vrubem V po umělém stárnutí pro jakost H58A 

č..vz. 
tloušťka šířka průřez tvar 

vrubu 

nárazová 

práce 
typ 

tyče 

vrubová 

houţevnatost 

přůměr 

KCV 

mm mm cm
2
 J J/cm

2
 J/cm

2
 

61 8,0 10,0 0,8 V 26 V2 33 

35 62 8,0 10,0 0,8 V 30 V2 38 

63 8,0 10,0 0,8 V 26 V2 33 

64 7,0 10,0 0,7 V 18 V3 26 

27 65 7,0 10,0 0,7 V 20 V3 29 

66 7,0 10,0 0,7 V 18 V3 26 

67 6,0 10,0 0,6 V 14 V4 23 

21 68 6,0 10,0 0,6 V 10 V4 17 

69 6,0 10,0 0,6 V 13 V4 22 

70 5,0 10,0 0,5 V 11 V5 22 

21 71 5,0 10,0 0,5 V 12 V5 24 

72 5,0 10,0 0,5 V 8 V5 16 

 

Z výsledků zkoušek je zřejmé, ţe u vrubové houţevnatosti KCU byly dosaţeny 

rozdílné hodnoty. Zkoušky s U vrubem hloubky 2 mm dosáhli hodnoty vrubové 

houţevnatosti 98 J/cm
2
. Zkoušky s V vrubem o stejné hloubce dosáhli hodnoty vrubové 

houţevnatosti 61 J/cm
2
. Rozdíl mezi těmito hodnotami činí 38%. U vzorků s hloubkou vrubu 

3 mm dosáhl rozdíl v hodnotách vrubové houţevnatosti 42%. Podobné rozdíly jsou patrné i 

mezi vzorky s hloubkou vrubu 4 a 5 mm. Pokud se jedná o vzorky po umělém stárnutí i zde 

dosahují hodnoty vrubové houţevnatosti vzorků s U vrubem vyšších hodnot, neţ vzorky 

s V vrubem. Při pouţití hloubky vrubu 2 mm byla průměrná hodnota KCU u materiálu 98 

J/cm
2
, ale po umělém stárnutí tato hodnota klesla na průměrnou hodnotu 46 J/cm

2
, tj. 

přibliţně o 50% původní hodnoty. U hloubky vrubu 3 mm byl zaznamenán pokles z KCU 91 

J/cm
2
 na KCU 44 J/cm

2
, coţ je také přibliţně o 50%. U zkoušek s hloubkou vrubu 4 a 5 mm 

byly naměřeny rozdíly KCU v průměru o 50 J/cm
2
. U zkoušek s V vrubem a hloubkou 2 a 3 

mm je vrubová houţevnatost KCV také rozdílná mezi základním materiálem a materiálem po 

umělém stárnutí. Průměrné hodnoty jsou rozdílné přibliţně o 50%. Zkoušky s hloubkou vrubu 

4 a 5 mm dosáhly rozdíl v KCV cca o 35 J/cm
2
. 

V celkovém porovnání průměrných hodnot vrubové houţevnatosti u všech typů vrubu 

je zřejmé, ţe dosaţené hodnoty KCU jsou vyšší neţ hodnoty KCV. To je způsobeno typem 

vrubu a také i hloubkou vrubu. Zkoušky s vrubem tvaru U, vykazují vyšší hodnoty vrubové 

houţevnatosti, neţ zkoušky s vrubem tvaru V. Také s rostoucí hloubkou vrubu nám hodnoty 

jak nárazové práce, tak i vrubové houţevnatosti klesají.  
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5 ZÁVĚR 

Na hodnoty vrubové houţevnatosti má vliv celá řada parametrů, od struktury 

materiálu, teploty, hloubky vrubu, šířky zkušební tyče aţ po tvar vrubu zkušební tyče. 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaký vliv na hodnoty vrubové houţevnatosti 

má tvar vrubu. Při rázovém namáhání působí vrub jako koncentrátor napětí. V teoretické části 

této práce jsme si ukázali, ţe čím více je vrub ostrý, bez zaoblení, tím dostáváme při zkoušení 

niţší hodnoty vrubové houţevnatosti. 

Abychom tento předpoklad potvrdili, byla provedena série zkoušek rázem v ohybu u 

materiálu s U vrubem, a hodnoty takto získané byly porovnány s hodnotami získanými u 

materiálu s V vrubem. Výsledky, které jsou v experimentální části, jednoznačně předpoklad 

potvrdili.  

Zkoušky s U vrubem vykazují hodnoty KCU cca o 40% vyšší neţ zkoušky 

s V vrubem. Tento předpoklad byl prokázán i v případě zkoušek s rozdílnou hloubkou vrubu a 

také u vzorků, které byly vystaveny umělému stárnutí. 
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