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ABSTRAKT  

 Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením pevnostních a křehkolomových 

charakteristik svarového spoje konstrukční oceli s využitím metody penetračních testů. V 

teoretické části je popsán princip penetračního testu a rozdělení těchto zkoušek. Na tuto 

část navazuje experimentální část, která obsahuje vyhodnocení pevnostních charakteristik a 

stanovení tranzitní teploty základního materiálu a tepelně ovlivněné oblasti. Výsledky 

pevnostních vlastností určených z penetračních zkoušek jsou mez kluzu a mez pevnosti 

základního materiálu a tepelně ovlivněné oblasti. Tranzitní teplota představuje přechod 

mezi křehkým a tvárným lomem zkoumaného svarového spoje a určuje tak kritické místa 

možného vzniku nestabilního lomu.   

 

Klíčová slova: Penetrační test, pevnostní charakteristiky, přechodová teplota, svarový 

spoj, tepelně ovlivněná oblast, základní materiál.  

 

 

ABSTRACT 

 This bachelor thesis deals with the evaluation of strength and brittle fracture 

charakteristics of weld mild steel using the method of penetration tests. The theoretical part 

describes principles of penetration testing and distribution of these tests. This part is 

followed by an experimental section, which contains an evaluation of the strength 

characteristics and determination of the transit temperature of base material and heat 

affected zone. Results of strength properties of penetration tests are the yield limit and 

strengh limit of base material and heat affected zone. Transit temperature presents pass 

between brittle fracture and ductile fracture investigated weld joints and identifies the 

critical points a possible unstable fracture.   

 

Keywords: Penetration test, strength characteristics, transition temperature, welded joint, 

heat-affected zone, base material. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZNAČEK 

Symbol  Jednotka  Význam 

α   [1]   konstanta stanovená pro hodnoty (0,35 až 0,44) 

A   [%]   tažnost 

APT  [1]   svařování pod tavidlem 

D   [mm]   průměr otvoru ve spodní opěrné matrici 

ESP   [J]   lomová energie odpovídající ploše pod závislostí 

      síla-posunutí razníku až do okamžiku porušení 

      tělesa 

FATT  [K]   tranzitní teplota odpovídající 50 % houževnatého 

      lomu 

Fe   [N]   síla charakterizující přechod z linearity do stádia 

      rozvoje plastické deformace přes tloušťku vzorku 

Fm   [N]   maximální síla zaznamenaná v průběhu  

      penetračního testu     

h0   [mm]   počáteční tloušťka zkušebního vzorku 

r   [mm]   poloměr zaoblení razníku 

Re(Rp0,2)  [MPa]   mez kluzu (smluvní mez kluzu) 

Rm   [MPa]   mez pevnosti 

ROS  [1]   ruční obloukové svařování obalenou elektrodou 

t   [°C]   teplota 

T   [K]   teplota 

TIG   [1]   obloukové svařování wolframovou elektrodou v 

      inertním plynu 

TOO  [1]   tepelně ovlivněná oblast  

TSP   [K]   tranzitní teplota stanovená z výsledků  

      penetračních testů 

ue   [mm]   posunutí razníku odpovídající síle Fe  

uf   [mm]   posunutí razníku odpovídající porušení vzorku, 

      které odpovídá 20 % poklesu maximální síly v 

      průběhu penetračního testu 

um   [mm]   posunutí razníku odpovídající síle Fm 

ZM   [1]   základní materiál 
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1 ÚVOD 

 Bakalářská práce se zabývá hodnocením mechanických vlastností svarového spoje 

oceli 22P pomocí metody penetračních testů.  

 

 Snaha o zjednodušení zkušebních testů pro zjišťování penvnostních, křehkolomových 

a creepových charakteristik konstrukčních materiálů a především minimální zásah do 

testovaného zařízení při odběru zkušebního materiálu, vedla k vyvinutí metody nazvané 

penetrační testy. Zajištění vysoké úrovně přesnosti a reprodukovatelnosti výsledků 

srovnatelných s klasickými mechanickými zkouškami, kterými jsou například zkouška 

tahem, je také jedna z hlavních výhod vysoké úspěšnosti a stále větší popularity této 

metody.    

 

 Oproti klasickým mechanickým zkouškám má penetrační test velkou výhodu v 

získávání zkušebního materiálu [1]. U klasických zkoušek je materiál pro testy získáván z 

vyřazeného zařízení, které má stejné vlastnosti jako materiál používané konstrukce, nebo 

odběrem přímo z provozované konstrukce, kde však dochází ke značnému zásahu do 

daného zařízení. Narušená místa se musí opravit, obvykle svařováním, což má za následek 

vznik různých teplotních změn [2,3], a tím i poruch v materiálu. Další nevýhodou u tohoto 

odběru je odstávka provozovaného zařízení, která je nepříjemná především z finančních 

ztrát. Oba tyto problémy řeší odběrové zařízení vyrobené pro penetrační zkoušky. Pomocí 

tohoto zařízení se dají vzorky získat za provozu [4] a to jak z vnějších, tak z vnitřních částí 

zkoumaných zařízení. Vzhledem jen k mírnému zásahu do zkoumaného zařízení při 

získávání zkušebního materiálu se metoda penetračních testů řadí do skupiny 

nedestruktivních zkoušek. 

   

 Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit s využitím penetračních testů pevnostní a 

křehkolomové vlastnosti svarového spoje výstupní komory přehříváku vyrobené z kované 

trubky o tloušťce 150 mm. Pomocí praktického měření a následných výpočtů bude v této 

práci stanovena mez pevnosti a mez kluzu ZM a TOO svarového spoje a přechodová 

teplota FATT  základního materiálu a TOO. První zkouška, stanovení pevnostních 

vlastností, bude probíhat za laboratorní teploty 23 °C. K určení křehkolomových 

charakteristik, tedy přechodové teploty, budou penetrační testy prováděny při záporných 

teplotách, a to až do teplot -193 °C, kterých se dosáhne pomocí tekutého dusíku.    
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2 PENETRAČNÍ TESTY A JEJICH ROZDĚLENÍ 

 2.1 Historie penetračních testů 

 Penetrační testy byly vyvinuty začátkem 80. let minulého století v USA a Japonsku. 

Tyto testy byly vyvinuty především ke zkoušení a hodnocení zařízení používaných v 

jaderné energetice. Prvním impulsem pro vznik penetračních testů bylo zjednodušení a 

zlevnění složitějších zkušebních metod [2] a náročných operací při odběru vzorků, 

zatěžujících konstrukce zkušebních zařízení. Vyzkoušelo se více zkušebních metod, jejichž 

největší nedostatek byl především ve ztrátě přesnosti a reprodukovatelnosti výsledků. 

Úspěšnou zkušební metodou s vysokou přesností výsledků se stala právě až metoda 

penetračních testů, která šetřila zkušební zařízení při odběru materiálu a také dokázala 

dobře reprodukovat solidní výsledky těchto zkoušek. Penetrační zařízení bylo navíc 

poměrně jednoduché a pomocí záznamů z testů se daly získat celkem slušné údaje, které 

byly velmi podobné údajům získaných při zkoušce tahem. Jako první penetrační test bylo 

navrženo a odzkoušeno zařízení, pro ohybový penetrační test s využitím zkušebního 

vzorku tvaru disku o průměru 3 mm a tloušťce 0,25 mm [5]. Toto zařízení bylo ze začátku 

využíváno pro stanovení pevnostních charakteristik materiálů, až o pár let později se tato 

metoda začala rozšiřovat a využívat i pro stanovení křehkolomových charakteristik. 

  

 Do České republiky se tato metoda dostala a začala využívat teprve na začátku 90. let 

ve společnosti VÍTKOVICE-Výzkum a vývoj, spol. s.r.o. (dnes MATERIÁLOVÝ A 

METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.), a to pod vedením prof. Ing. Jaroslava Purmenského, 

DrSc. [5]. Metodu penetračních testů v dnešní době využívá tento institut pro stanovení 

pevnostních, křehkolomových a creepových vlastností konstrukčních ocelí, například 

vysokotlakých kotlů. Pomocí přídavných prvků na zkušebním zařízení, které bylo vyvinuté 

přímo ve společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., je tato 

společnost schopna provádět testy nejen za laboratorní teploty (23 °C), ale také za 

zvýšených (do cca 600 °C) či snížených (do cca -193 °C) teplot, a tím získat další a 

kvalitnější charakteristiky jednotlivých zkoumaných materiálů. Postupy pro stanovení 

meze kluzu, meze pevnosti a tažnosti řešené za laboratorní teploty jsou v tomto institutu 

akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. [5]. Existují ale i další podniky, které 

tuto metodu v dnešní době využívají. Je to Ústav fyziky materiálu ČAV v Brně, který začal 

s tímto testováním v roce 1995 a v dnešní době penetrační testy využívají v ČR i podniky 

VÚHŽ, a.s., Škoda Výzkum s.r.o a společnost COMTES FHT, a.s. [5]. 
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 2.2 Princip penetračního testu 

  2.2.1 Příprava vzorků k měření 

 Nedílnou součástí a základem celého testování při zjišťování požadovaných vlastností, 

je správně odebraný a upravený vzorek k měření.  

 Odběr zkušebního vzorku pro penetrační testování se provádí pomocí odběrového 

zařízení, které mechanicky odbrušuje vzorek ze zkoumané konstrukce, nejlépe z kritických 

míst tak, aby byly zachovány veškeré důležité údaje zkoumaného materiálu. Toto odběrové 

zařízení se jmenuje SsamTM-2, je vyrobeno firmou Rolls-Royce a vlastní jej společnost 

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. [5,6,7]. Odběrem je získán 

vzorek tvaru kulového vrchlíku o průměru cca 25 mm s výškou 3 - 4 mm [2,5,8,9] a to se 

zachováním veškerých vlastností vzorku i konstrukce, ze které je vzorek odebírán.  

 

 Po takto odebraném materiálu, dále dochází k jeho zpracování, pro zaručení kvalitního 

testu a dosažení dobře reprodukovatelných výsledků. Zpracování vzorků k měření se 

provádí nejčastěji vystřižením, ze zkušebního materiálu a to tak, aby měly průměr 8 mm 

[2,5] (viz obr.1.). Dále musí být tyto vzorky upraveny a to metalografickým broušením na 

požadovanou tloušťku, která je 0,5 mm (± 0,005 mm) [1,5]. Pro co nejlepší a nejpřesnější 

dosažené výsledky z testů, je důležité mít co nejvíce zkušebních vzorků. Kolik jich bude 

takto připraveno, závisí na množství a kvalitě odebraného materiálu. Obvykle jsou z 

jednoho materiálu odebraného zařízením SSamTM-2, připraveny 3 - 4 zkušební tělesa.   

 

 

Obr.1. Příklad vzorků odebraných ze zkušebního materiálu pro penetrační testy [1]. 
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 Po úpravě a přípravě vzorků, se první z nich může začít vkládat a upínat do 

zkušebního přípravku. Prvním krokem je umístit vzorek dobře na spodní opěrnou matrici, 

tak aby byl dokonale kolmý k penetrující části razníku a nebyl pod žádným úhlem. 

Druhým krokem je tuto spodní opěrnou matrici opatrně vložit do pouzdra tak, aby se 

vzorek nepohnul a nezměnil svou pozici. Poté se zkušební materiál přitlačí vodícím 

pouzdrem a sevře se přítlačnou maticí. Posledním krokem je vsunutí razníku do 

zkušebního přípravku a to přes otvor v přítlačné matici a otvor vodícího pouzdra. Veškeré 

pojmy zkušebního zařízení jsou vyznačeny na obr.2. 

 

 

Obr.2. Zkušební přípravek  pro kuličkový test při laboratorní teplotě [5]. 

 
  2.2.2 Provedení penetračního testu 

 Prvním krokem je vložení připraveného přípravku se zkušebním vzorkem do 

zkušebního zařízení (viz obr.3.). Po vložení přípravku se nastaví na počítači, připojeném ke 

zkušebnímu zařízení, potřebné parametry pro penetraci. Po nastavení těchto údajů, mezi 

které patří například naměřená tloušťka zkušebního vzorku, dojde k zapnutí penetrační 

zkoušky. V průběhu testu jsou veškeré zaznamenané údaje ze zkušebního zařízení 

převáděny do počítače, který postupně vytváří grafickou závislost síla-posunutí razníku. 

Tato grafická závislost je důležitá především pro následné vyhodnocování důležitých 

parametrů, potřebných pro výpočet pevnostních a mechanických charakteristik. Celý test je 

ukončen ve chvíli vzniku trhliny na vrcholu kloboučku či po obvodu penetrovaného vzorku 

[5] (viz obr.4.).  
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Obr.3. Umístění zkušebního přípravku do rámu zkušebního stroje [5]. 

 

 

Obr.4. Znázornění trhliny vzniklé při kuličkovém penetračním testu na zkušebním 

vzorku tvaru disku [5]. 

 

 Co se týče grafického znázornění, je v něm iniciace trhliny rozpoznatelná rychlým 

spádem křivky. Princip samotného penetračního testu, který je znázorněn na schematickém 

obr.5., je tedy takový, že tvarovaný razník, přitlačovaný určitým zatížením, vniká s 

konstantní rychlostí, do zkušebního vzorku a to až do doby jeho porušení (vzniku trhliny) 
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[4-8]. Rychlost zatěžování u kuličkového testu bývá v rozmezí 0,2 - 2 mm/min [5]. Pro 

správné provedení penetračního testu je kromě rychlosti zatěžování důležité znát také 

například vliv mazadel, poměry penetrujícího nástroje a matrice či zaoblení zkušebního 

přípravku [2]. Kromě závislosti zatížení na posunutí razníku může být snímáno také 

zatížení na průhybu vzorku v ose zatěžování [2,5]. Tento popsaný postup provádění 

penetračního testu byl popsán pro laboratorní teplotu 23 °C, ale pro získání lepších 

informací, především co se týče stupně degradace zkoumaného materiálu se dané vzorky 

materiálů, mohou penetrovat i za snížených či zvýšených teplot.  

 

 

Obr.5. Schematické uspořádání penetračního testu [2]. 

  

 Postup při takových testech je obdobný jako u penetrování při laboratorní teplotě, 

rozdíl je především v sestavení zkušebního zařízení, které je rozšířeno o přídavné zařízení 

pro chlazení či zahřívání vzorků. Pro zjištění křehkolomových vlastností jsou testované 

vzorky penetrovány za snížených teplot. Vzorky se chladí ve vychlazovací nádobě, do 

které se přidává tekutý dusík pro podchlazení vzorků až do teplot okolo -193 °C. Schéma 

zkušebního zařízení pro penetrační testy za snížených teplot je uvedeno na obr.6. Pro 

zjištění creepových charakteristik bývají vzorky testovány až do teplot okolo 600 °C. Při 

stanovování vlastností při snížených i zvýšených teplotách, je velmi důležité provádět 

testování tak, aby nedocházelo k výkyvům teplot. Závislost síla-posunutí razníku je totiž 

velice ovlivněna teplotou a nekonstantní průběh teploty může značně ovlivnit přesnost 

výsledků měření [5]. 
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Obr.6. Zkušební zařízení pro penetrační testy za snížených teplot [5]. 

 

 2.3 Rozdělení penetračních testů 

 Penetrační testy se dělí podle dvou základních parametrů. Prvním je tvar penetrující 

části a druhým je způsob uložení vzorku do zkušebního přípravku. Pomocí těchto 

parametrů se penetrační testy dělí na kuličkový penetrační test (Ball Punch Test), střihový 

penetrační test (Shear Punch Test) a ohybový penetrační test (Disc Bend Test) [5,8,10]. 

Pokud je zkušební tělísko sevřeno mezi spodní opěrnou matricí a horní přítlačnou maticí je 

penetrační test nazvaný "Bulge Punch Test", pokud je vzorek uložen volně na spodní 

opěrnou matrici, nazývá se penetrační test jako "Punch Drawing Test" [5,11].  

 

 Použití různých typů testů má vliv i na stanovení meze kluzu a meze pevnosti. Obě 

meze se počítají na základě veličin stanovených z grafické závislosti síla-posunutí razníku, 

která vzniká v průběhu všech tří druhů penetračních zkoušek. Tato vzniklá závislost je 

velmi podobná výsledkům tahové zkoušky. Veličiny, které získáme ze vzniklé závislosti 

pro určení meze kluzu Re a meze pevnosti Rm jsou [1,3,5,8,9]:  

 

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

Fe [N] síla charakterizující přechod z lineární oblasti do oblasti spojené s rozvojem

  plastické deformace přes tloušťku vzorku, 

um [mm] posunutí razníku odpovídající síle Fm, 

ue [mm] posunutí razníku odpovídající síle Fe.  
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 Jednotlivé grafické závislosti se dají také rozdělit do určitých oblastí, které jsou 

specifické pro jednotlivé typy penetrační zkoušky. Tyto závislosti nám ukazují především 

chování materiálu z hlediska elasto-plastických vlastností. Co se týče kuličkového a tedy i 

ohybového penetračního testu, je grafická závislost síla-posunutí razníku rozdělena do pěti 

charakteristických oblastí. U střihového penetračního testu jsou tyto oblasti pouze tři.  

 Jak bude grafická závislost vypadat a jak bude následně i rozdělena do jednotlivých 

oblastí závisí především na jednotlivých veličinách, které jsou důležité pro stanovení 

jednotlivých sil Fe a Fm a které ovlivňují celý průběh penetrační zkoušky. Například pro 

sílu Fe, je velmi důležitá počáteční tloušťka vzorku h0, která by optimálně měla být 0,5 mm 

a je tedy charakteristická pro oblast I - II. Pro začátek oblasti III je pak pro příklad 

charakteristický poloměr razníku r a průměr otvoru ve spodní opěrné matrici D. Pokud 

bude například velký r a malý D, bude se křivka na počátku etapy III přibližovat k 

menšímu posunutím razníku a zároveň se bude posunovat k vyšším zatížením. Podrobné 

vysvětlení, co jednotlivé oblasti u daných typů zkoušek znamenají jsou vysvětleny u 

jednotlivých typů zkoušek (viz kapitoly 2.3.1 a 2.3.3). 

  

 Pro lepší představu jsou také všechny tři typy testů znázorněny v jedné grafické 

závislosti síla-posunutí razníku na obr.7., z které se dá vyčíst značný rozdíl mezi střihovým 

testem a zbývajícími dvěma druhy penetračních testů.  

 

 

Obr.7. Porovnání závislostí síla-posunutí razníku pro ocel S355J2G3 tří druhů 

penetračních testů při laboratorní teplotě [5].  
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  2.3.1 Kuličkový penetrační test (Bulge Punch Test)  

 Nejpoužívanější a nejrozšířenější je kuličkový penetrační test (Ball Punch Test). Jako 

penetrující část bývá použita u tohoto typu testu, ocelová nebo keramická kulička či razník 

s hemisférickou plochou a vzorek je u tohoto typu testu upnutý dvěma způsoby. V prvním 

případě je sevřený mezi spodní opěrnou matricí a horní přítlačnou maticí a v druhém je 

zkušební tělísko volně položeno na spodní opěrnou matrici. V průběhu testu pak dochází 

ke snímání závislosti vzorku v ose zatěžování. Kuličkový penetrační test může být také 

použit jako tzv. ohybový test, u kterého je vzorek jen podložen matricí a penetrující část je 

ve tvaru kužele [2]. Zkušební tělesa vhodná pro tento typ testu, by měla mít tvar disku s 

průměrem 8 mm a tloušťkou 0,5 mm [1]. Nevylučuje se i použití těles čtvercového 

průřezu, přesto jsou více používána a doporučována právě tělesa ve tvaru disku. Postup 

upnutí vzorků do zkušebního přípravku i samotné provedení kuličkového penetračního 

testu, je dopodrobna popsán v kapitole 2.2 této práce.  

 

 Při stanovení meze pevnosti a meze kluzu jednotlivých oblastí kuličkového 

penetračního testu, je závislosti síla-posunutí razníku rozdělena do pěti charakteristických 

oblastí, jak už bylo řečeno výše. Tyto oblasti jsou značeny I, II, III, IV a V a pro lepší 

pochopení jsou vyznačeny na obr.8., kde uf je  posunutí razníku odpovídající porušení 

vzorku, které odpovídá 20 % poklesu maximální síly v průběhu penetračního testu. 

 

 

Obr.8. Závislost síla-posunutí razníku kuličkového testu při laboratorní teplotě 

rozdělená na pět typických oblastí [5]. 
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Podle znázornění na obr.8. se pak mohou jednotlivé oblasti kuličkového penetračního testu 

popsat takto [2,5,8]: 

 

Oblast I - Stejně jako u tahové zkoušky, je i zde na začátku grafu lineární závislost, která 

odpovídá Hookovu zákonu. V oblasti I vznikají dvě deformace, první je mikro-plastická, 

která vzniká vysokým počátečním napětím, vyvíjené razníkem, který působí na zkušební 

těleso. Druhá a hlavní deformace vznikající v této oblasti I, je deformace elastická, proto v 

této oblasti po odtížení tělesa, nevzniká žádné větší trvalé makroskopické porušení 

materiálu. Od této části grafu se tedy očekává dosažení napětí, které je podobné napětí na 

mezi kluzu zkoumaného materiálu. 

 

Oblast II - Co se týče této oblasti, dochází zde už k odklonu od lineární závislosti a tato 

oblast se nazývá plastický ohyb. Plastický ohyb proto, že zde dochází ke změnám úhlu při 

styku penetrující části se zkoušeným vzorkem materiálu. Je zde vyvíjená i menší zatěžující 

rychlost, oproti oblasti I, což způsobuje tzv. membránový efekt při průběžné změně úhlu 

styku penetrující části razníku se vzorkem, který je deformován.  

 

Oblast III - V tomto stádiu můžeme pozorovat přechod z plasticity, do oblasti 

membránového protahování. Protahování a celý průběh v oblasti III je závislý na 

charakteru zpevnění jednotlivých materiálů.  

 

Oblast IV - Oblast IV je charakteristická kontaktem razníku se zkušebním tělesem a 

především zde vzniká vytváření hrdla zkušebního vzorku. Hrdlo vzniká díky vzrůstající 

síle vyvíjené na razník, vnikající do zkušebního vzorku a v grafickém znázornění se to 

projeví ve sklonu závislosti síly na posunutí razníku. Když se dosáhne úhlu 

deformovaného vzorku asi 30°, nastává dále parabolické zpevnění a to až do maximálního 

zatížení.  

 

Oblast V - Při maximálním zatížení pak dochází k iniciaci prvních prasklin deformovaného 

vzorku, čímž klesá zároveň i zatížení. Na počátku této poslední V. oblasti, dochází tedy ke 

vzniku trhliny, která vzniká buď po obvodu zkušebního tělesa a/nebo na vrcholu vzniklého 

kloboučku [5,10].  
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  2.3.2 Ohybový penetrační test (Disc Punch Test) 

 Dalším typem penetračního testu je ohybový penetrační test (Disc Bend Test). Tento 

typ penetrační zkoušky je alternativa testu kuličkového [7]. Jak už bylo uvedeno výše, tvar 

razníku bývá kuželovitého tvaru a vzorek se volně pokládá na opěrnou matrici. Co se týče 

historie, je ohybový test nejstarším a nejdříve používaným zařízením pro stanovení 

mechanických vlastností materiálů s využitím penetračního testování. Zkušební materiál, 

který se používá pro tento typ testu, je ve tvaru disku a má rozměry 3 mm v průměru a 

tloušťku 0,25 mm [5]. Kromě disku se může použít také vzorek ve tvaru čtverce, který má 

tloušťku v rozmezí (0,2 až 0,6 mm) [5]. 

  

 Při určování pevnostních charakteristik z jednotlivých oblastí vzniklé závislosti síla-

posunutí razníku, jsou jednotlivé charakteristiky oblastí obdobné, jako u kuličkového 

penetračního testu (viz kapitola 2.3.1.). 

 

  2.3.3 Střihový penetrační test (Shear Punch Test) 

 Posledním typem penetračního testu je střihový penetrační test (Shear Punch test). U 

tohoto testu je jako penetrující část používán ostrohranný válcový razník a zkušební těleso 

je sevřeno mezi spodní opěrnou matricí a horní přítlačnou maticí. Oproti kuličkovému 

penetračnímu testu dochází u střihové zkoušky pouze k malé deformaci vzorku [5]. 

Závislost síla-posunutí razníku získána po provedení střihové penetrační zkoušky je velice 

podobná závislosti síla-prodloužení, kterou lze získat při standardních tahových zkouškách 

[5,8]. Z tohoto grafického znázornění pak získáváme tři teoretické oblasti, pomocí kterých 

můžeme hodnotit chování zkoušeného materiálu v průběhu celé penetrační zkoušky. 

Viditelný rozdíl mezi kuličkovým a střihovým testem je v typickém porušení jednotlivých 

vzorků. U kuličkového testu dochází obvykle pouze ke vzniku trhliny po obvodu či na 

vrcholu kloboučku, kdežto u střihového testu dochází ke značnějšímu porušení vzorku. Při 

tomto porušení dochází na vrcholu vydutého disku, vlivem střihu, téměř k oddělení tohoto 

kusu materiálu, od zbytku testovaného vzorku. 

  

 Křivka vzniklá při střihovém penetračním testu (viz obr.9.), je téměř shodná s 

charakteristickou křivkou při zkoušce tahem [5,8] a při stanovení meze kluzu a meze 

pevnosti z jednotlivých oblastí, je tato křivka rozdělená do těchto oblastí [5]:  
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Oblast I - V etapě I dochází stejně jako u kuličkového testu k odklonu od linearity, která 

odpovídá Hookovu zákonu. Srovnáním kuličkového penetračního testu a střihového lze 

vidět, že pro stejnou tloušťku vzorků i stejný průměr penetrující části, nastává mez kluzu u 

kuličkového testu při menších hodnotách.  

  

Oblast II - V oblasti II u střihového penetračního testu pak rovnou nastává oblast zvaná 

plastická deformace zkoušeného materiálu a sahá až po maximální napětí Fm.  

  

Oblast III - Poslední etapou při tomto typu testu je oblast III a i zde dochází k odlehčení 

zatížení, čímž dojde k porušení vzorku, tedy vzniku trhliny. 

 

 

Obr.9. Závislost síla-posunutí razníku střihového testu při laboratorní teplotě 

rozdělaná na tři typické oblasti [5]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

 3.1 Zkušební materiál 

 Jako experimentální mateirál byl použit svarový spoj výstupní komory přehříváku z 

elektrárny Torrevaldaliga Nord (Itálie) vyrobené z kované trubky o tloušťce 150 mm z 

oceli P22 (viz obr.10.) 

 

 

 Obr.10. Makrolept hodnoceného svarového spoje.  

  

 Svarový spoj byl proveden následujícím způsobem:  

I. Tepelné zpracování výstupní komory přehříváku s údaji: 

 

Teplota:  700 °C. 

Čas:   5h 30´. 

Doba ohřevu:  40 °C/h. 
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Doba chlazení: 40 °C/h. 

Počáteční teplota:  20 °C. 

Konečná teplota:  300 °C. 

 

II. Svaření materiálu třemi druhy svařování: TIG + ROS + APT (poloautomatické), přičemž 

jednotlivé zkratky těchto typů svařování znamenají [12]: 

 

TIG  je obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu, 

ROS je ruční obloukové svařování obalenou elektrodou,  

APT je svařování pod tavidlem.  

 

III. Vyrobení svarových přechodů pomocí různých typů elektrod:  

 

1. přechod vzniklý TIG byl vyroben elektrodami typu ER 515 a ER 521 s průměrem 3,25 

mm, od firmy Bohler. 

2. přechod svarového spoje ROS byl proveden elektrodou PHKV5/LC s průměrem 3,25 

mm od společnosti Philips, ale byl využit i průměr elektrody 2,5 mm. 

3. a 4. přechod byl vyrobený ROS za použití elektrod typu PHKV3/LC s průměrem 4 mm 

od firmy Philips. Tento typ svařování byl použit i na přechod 5.  

Pro přechody, které vyplnily drážku automatickým APT, byly použity elektrody EMS2 

CrMo s průměrem 2,5 mm a CM2-UP s průměrem 2,5 mm, vyrobené firmou Bohler. 

 

IV. Svaření proběhlo za použití následujících parametrů:  

 

Tavidlo:     typu LW320. 

Plyn:     99,9 % Argon s průtokem 8 l/min. 

TIG:      c.c. (-) 100 - 120 A. 

ROS s využitím elektrod PHKV5/LC:  c.c. (+) 100 - 140 A. 

ROS s PHKV3/LC elektrodami:   c.c. (+) 140 - 160 A. 

APT vícepřechodové:    c.c. 350 - 400 A, 28 - 30 V, 40 - 50 cm/min. 

Předehřev/teplota mezivrstvy:   250 °C. 

 

V. Po tepelném zpracování a svařování: ohřev na teplotu 300 °C, tepelná výdrž po dobu 5-

      ti minut a následné schlazení v tepelné izolaci.  
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 Na obr.11. jsou zakresleny místa odebraných vzorků pro stanovení mechanických 

vlastností a to včetně vzorků odebraných z pásma TOO.  

 

 

Obr.11. Schéma odběru zkušebních těles. 

  

 Z těchto vzorků svarového spoje byly pro praktickou část této práce k dispozici dva 

vzorky ze základního materiálu svaru a dvě tělíska z tepelně ovlivněné oblasti, z kterých se 

penetračním testem určily pevnostní charakteristiky za laboratorní teploty 23 °C. Dále byly 

k dispozici vzorky stejného svarového spoje, pro určení křehkolomových vlastností, které 

se určily z penetračních testů při snížených teplotách. Opět byly nachystány a použity 

vzorky jak ze základního materiálu, tak z oblasti tepelně ovlivněné.    
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 3.2 Experimentální zařízení  

 Pro provádění praktické části této práce a pro určení křehkolomových charakteristik 

pomocí penetračních testů bylo použito elektromechanické zkušební zařízení INOVA TSM 

10, které vlastní MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.  

 Základními částmi tohoto zkušebního zařízení jsou elektrorozvodná skříň, na které je 

připevněná základní deska a na ni připevněn nosný rám zkušebního stroje. Na nosný rám je 

namontován posuvný příčník TSM 10, který koná svislý posuv. Pomocí upevněného 

tlačného trnu na spodu tohoto příčníku, dochází k zatlačování razníku, konstantní rychlostí 

v rozmezí 0,2 až 2 mm/min [5], na zkoušený vzorek. Další nezbytnou součástí tohoto 

zařízení je upínací trn, připevněný na základní desku, na kterém je připevněna miska. 

Dosavadní popis experimentálního zařízení, je stejný pro veškeré typy penetračních testů. 

Podle způsobu testování se pak liší přídavná zařízení typická pro jednotlivé druhy 

penetračních zkoušek, vkládána na misku zkušebního stroje.  

 

 Pro test prováděný při laboratorní teplotě, pomocí kterého se získávají pevnostní 

charakteristiky zkoušeného materiálu, se na misku vkládá zkušební přípravek (viz obr.2.), 

vyroben tak, aby na misku pevně dosedl a mohlo dojít k zahájení zkoušky. Zařízení pro 

zkoušku při laboratorní teplotě i s připevněným přípravkem, je zobrazeno na obr.3.  

  

 Dalším testem, který byl použit pro experimentální část této bakalářské práce, byl 

penetrační test prováděný za snížených teplot. Aby mohlo dojít ke zchlazení vzorků a tím k 

získání potřebných záporných teplot, pro určení křehkolomových vlastností zkoušeného 

materiálu, je potřeba mít na misce zkušebního stroje připevněnou vychlazovací nádobu. 

Základní části této nádoby tvoří plášť, izolace uvnitř nádoby, víko a nálevka. Do 

vychlazovací nádoby je před samotným testem nalévám tekutý dusík, který dosahuje 

záporných teplot až do cca -193 °C. Tento druh testu je velice ovlivněn kolísáním teploty 

[5], pro dosažení kvalitních výsledků by měla být zkouška provedena za konstantní teploty. 

Aby byl celý průběh testu proveden kvalitně, je k měřenému vzorku ve vychlazovací 

nádobě připevněn měřící termočlánek, který převádí teplotu uvnitř nádoby na odečítací 

zařízení, pomocí kterého se dá teplota ve vychlazovací nádobě lehce kontrolovat a 

regulovat. Zkušební zařízení pro penetrační testy za snížených teplot je zobrazeno na 

obr.6., podrobný schematický popis tohoto zařízení je dále uveden na obr.12. 
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Obr.12. Schéma zařízení pro penetrační testy za nízkých teplot [5]. 

 

 3.3 Stanovení pevnostních a křehkolomových charakteristik z výsledků  

  penetračních testů 

  3.3.1 Stanovení pevnostních charakteristik 

 Pro vyhodnocení pevnostních vlastností odebraného svarového spoje bylo zapotřebí 

znát záznam grafické závislosti síla-posunutí razníku.  

 Z tohoto záznamu se nejprve pro určení meze kluzu Re(Rp0,2) musela vyhodnotit síla 

Fe, tedy síla charakterizující přechod z lineární oblasti do oblasti spojené s rozvojem 

plastické deformace přes tloušťku vzorku. Tato síla se určila průsečíkem dvou tečen (viz 

obr.13.), ze získané grafické závislosti. Po získání hodnoty síly Fe, se tato hodnota dosadila 

do empiricky stanoveného vzorce (1), který byl odvozen na základě dlouhodobých 

výsledků standardizovaných zkoušek tahem a parametrů penetračních testů. Korelační 

závislost pro určení meze kluzu, do které byla odečtená síla Fe dosazená, byla stanovená 

MATERIÁLOVÝM A METALURGICKÝM VÝZKUMEM s.r.o. a to na základě 

zkušeností přímo pro daný typ materiálu, danou penetrační zkoušku a zkušební zařízení. 

 

 Re(Rp0,2) = 0,4671 . 
2

0h

Fe  + 66,079     [MPa]       (1) 

 

kde  h0 [mm] je počáteční tloušťka zkušebního vzorku. 
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 Pro stanovení meze pevnosti bylo zapotřebí, z grafického záznamu závislosti síla-

posunutí razníku, odečíst maximální dosaženou sílu v průběhu penetrační zkoušky Fm a 

také bylo potřebné znát hodnotu posunutí razníku um, která odpovídá maximální síle Fm 

(viz obr.13.). Obě tyto získané hodnoty se opět dosadili do dané korelační závislosti (2) 

určené MATERIÁLOVÝM A METALURGICKÝM VÝZKUMEM s.r.o. 

 

 Rm = 0,4543 . 
m

m

uh

F

.0

 - 48,093     [MPa]        (2) 

 

 

Obr.13. Závislost síla-posunutí razníku snímaná v průběhu penetračního testu [5]. 

 

 Kromě meze pevnosti a meze kluzu, byla také stanovená tažnost A (3), která byla 

stanovena především pro informativní charakter. Pro výpočet byla důležitá hodnota 

posunutí razníku um a vztah pro výpočet byl odvozen na základě korelací zjištěných 

MATERIÁLOVÝM A METALURGICKÝM VÝZKUMEM s.r.o. ve tvaru:  

 

 A = 20,82 . um
3 - 53,504 . um

2 + 45,905 . um    [%]      (3) 

 

  3.3.2 Stanovení FATT  

 Pro stanovení křehkolomových charakteristik je důležité znát tranzitní teplotu TSP, 

neboli přechodovou teplotu, určující přechod z křehké oblasti do oblasti houževnaté. 
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Tranzitní teplota TSP stanovená z výsledků penetračních testů je definována jako teplota, 

která odpovídá polovině součtu maximální a minimální lomové energie v tranzitní oblasti 

stanovené z dat naměřených experimentálně metodou nejmenších čtverců [5,11]. Při 

klasických testech rázem v ohybu je tranzitní teplota značena jako FATT a je to teplota 

charakterizující 50 % houževnatého lomu na lomové ploše standardní zkoušky rázem v 

ohybu [7]. Experimentálními zkouškami byl získán převodní vztah mezi tranzitní teplotou 

stanovenou penetračními testy TSP a tranzitní teplotou získanou zkouškami rázem v ohybu 

FATT (4). Tento vztah je určen lineární rovnicí a má tvar [7]: 

 

  TSP = FAAT . α        [K]      (4) 

 

kde  α je konstanta, která byla experimentálními výsledky stanovená pro hodnoty 

  (0,35 až 0,44). 

 

 Pro určení teploty TSP je zapotřebí mít sestavenou grafickou závislost mezi teplotou a 

lomovou energií, která je sestavena na základě výsledků penetračních testů za snížených 

teplot.  

 

 3.4 Experimentální výsledky a jejich diskuse 

  3.4.1 Výsledky pevnostních charakteristik 

 Pomocí kuličkového penetračního testu byly provedeny 4 zkoušky pro stanovení 

pevnostních vlastností zkoumaného materiálu, při laboratorní teplotě. Z výsledků 

penetrační zkoušky byly získány hodnoty, které jsou zaznamenány v tab.1.  

 

Tab.1. Veličiny získané kuličkovým penetračním testem při laboratorní teplotě 23 °C: 

označení 
h0  

[mm] 

Fe 

[N] 

ue 

 [mm] 

Fm  

[N] 

um  

[mm] 

TOO 1 0,500 158 0,068 1158,2 1,729 

TOO 2 0,505 138 0,056 1162,3 1,741 

ZM 1 0,495 133 0,061 1097,2 1,748 

ZM 2 0,505 139 0,052 1148,2 1,748 

    

kde   ue (mm) je posunutí razníku odpovídající síle Fe.  
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 Z hodnot uvedených v tab.1., byly pomocí empirických korelací pro pevnostní 

výpočty stanoveny hodnoty meze kluzu Re (1) a meze pevnosti Rm (2). Z těchto mezí byl 

vypočítán aritmetický průměr pro jednotlivé oblasti odebraných vzorků svarového spoje 

konstrukční oceli. Byla vypočtena také tažnost A, která má pouze informativní charakter. 

Veškeré získané hodnoty z výpočtů, jsou zaznamenány v tab.2. 

 

Tab.2. Mechanické vlastnosti stanovené na základě penetračního testu: 

označení 
Re 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A  

[%] 

ϕRe 

[MPa] 

ϕRm 

[MPa] 

TOO 1 361,3 560,5 27,0 

TOO 2 318,8 552,5 27,6 
340,1 556,5 

ZM 1 319,6 528,0 28,0 

ZM 2 320,7 542,8 28,0 
320,1 535,4 

 

 Z těchto vypočítaných hodnot lze pozorovat, že teplotně ovlivněné pásmo i základní 

materiál mají podobné výsledky jak meze pevnosti, tak meze kluzu.  

 

  3.4.2 Výsledky stanovení tranzitního chování  

 Pro stanovení tranzitního chování materiálu byl prováděn penetrační test za snížených 

teplot. Ze získaných hodnot (viz tab.3. a tab.4.) penetrační zkoušky byla sestavena grafická 

závislost lomová energie-teplota, pro jednotlivé vzorky svarového spoje, na základě 

kterých byla určena tranzitní teplota TSP. Tato teplota byla určená tak, že se sečetli 

maximální a minimální hodnoty lomové energie dosažené při této zkoušce a získaný 

výsledek byl podělen dvěma. Tím byla získána číselná hodnota, která charakterizuje 

přechodovou oblast mezi křehkým a tvárným lomem. Toto číslo bylo zaznačeno do  křivky 

vzniklé při penetračním testu, tedy do závislosti lomová energie-teplota, a z bodu tohoto 

čísla byla vedena přímka kolmo na osu x, tedy osu charakterizující teplotu. Na ose x byla 

následně odečtena hodnota, značící přechodovou teplotu TSP.  Záznam této teploty pro ZM 

je uveden na obr.14. a přechodová teplota TSP pro TOO je znázorněná na obr.15. 

 

 

 

 



 30 

Tab.3. Výsledky získané v průběhu testu při stanovení tranzitní teploty pro ZM: 

označení 
t  

[°C] 
T  

[K] 
h0 

[mm] 
Fe  
[N] 

ue 

 [mm] 
Fm  
[N] 

um 
[mm] 

ESP 
[N.mm] 

ZM 1    23 296,15 0,495 133,0 0,061 1097,2 1,748 1147,3 
ZM 2    23 296,15 0,505 139,0 0,052 1148,2 1,748 1226,2 
ZM 3 -120 153,15 0,505 258,1 0,107 1523,7 1,700 1532,6 
ZM 4 -130 143,15 0,495 359,2 0,105 1577,3 1,690 1544,6 
ZM 5 -140 133,15 0,505 374,9 0,127 1221,4 1,157   811,1 
ZM 6 -140 133,15 0,495 381,5 0,120 1584,4 1,556 1385,3 
ZM 7 -193   80,15 0,480 368,5 0,120   658,3 0,349   139,4 
ZM 8 -160 113,15 0,485 437,0 0,172   896,0 0,767   428,3 

 

Tab.4. Výsledky získané v průběhu testu při stanovení tranzitní teploty pro TOO: 

označení 
t  

[°C] 
T  

[K] 
h0 

[mm] 
Fe  
[N] 

ue 

 [mm] 
Fm  
[N] 

um 
[mm] 

ESP 
[N.mm] 

TOO 1    23 296,15 0,500 158,0 0,068 1158,2 1,729 1212,8 
TOO 2    23 296,15 0,505 138,0 0,056 1162,3 1,741 1219,4 
TOO 3 -193   80,15 0,475 417,7 0,150   700,9 0,406   169,0 
TOO 4 -180   93,15 0,485 509,3 0,211 1444,6 1,224    984,2 
TOO 5 -170 103,15 0,505 525,4 0,180   878,6 0,577  316,8 
TOO 6 -150 123,15 0,505 449,0 0,163 1212,5 1,043  737,3 
TOO 7 -130 143,15 0,505 410,8 0,147 1583,4 1,626 1499,9 
TOO 8 -120 153,15 0,505 400,3 0,163 1591,5 1,699 1567,6 
TOO 9 -110 163,15 0,505 369,8 0,121 1558,8 1,728 1573,3 

TOO 10 -140 133,15 0,505 466,3 0,201 1557,9 1,500 1347,9 
TOO 11 -180   93,15 0,500 543,2 0,190   922,0 0,634   364,1 
TOO 12   -25 248,15 0,500 220,7 0,073 1229,0 1,816 1342,3 

 

kde   t [°C]  je teplota zaznamenána v průběhu penetračního testu ve stupních 

    Celsia, 

  T [K] je teplota zaznamenána v průběhu penetračního testu v  

    Kelvinech,     

  h0 [mm] je počáteční tloušťka zkušebního vzorku, 

  Fe [N] je síla charakterizující přechod z lineární oblasti do oblasti 

    spojené s rozvojem plastické deformace přes tloušťku vzorku, 

  ue  [mm] je posunutí razníku odpovídající síle Fe, 

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

  um [mm] je posunutí razníku odpovídající síle Fm, 

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

    posunutí razníku až do okamžiku porušení vzorku. 
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Obr.14. Grafické znázornění závislosti lomové energie na teplotě pro ZM. 
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Obr.15. Grafické znázornění závislosti lomové energie na teplotě pro TOO. 
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4 DISKUSE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

 V experimentální části této práce byly nejprve provedeny kuličkové penetrační testy 

na vzorcích z posuzovaného svarového spoje P22. Tyto testy byly provedeny pro určení 

pevnostních charakteristik a to za laboratorní teploty 23 °C. Nejprve byly naměřeny 

hodnoty pro určení pevnostních charakteristik základního materiálu zkoumaného svaru, 

poté byly naměřené také vzorky pro určení pevnostních charakteristik tepelně ovlivněné 

oblasti materiálu. Výsledky určení meze pevnosti Rm a meze kluzu Re (viz tab.2.) pro 

jednotlivé oblasti konstrukce ukázaly, že jsou tyto hodnoty jen mírně rozdílné. Mez kluzu 

pro ZM byla určená při hodnotě 320,1 MPa a mez kluzu TOO byla jen o 20 MPa vyšší. 

Mez pevnosti Rm, tedy mez, která určuje maximální možné dovolené napětí, před vznikem 

trhliny v materiálu, byla stanovená pro hodnoty ZM 535,4 MPa a TOO 556,5 MPa. Pro 

informativní charakter byla určena také tažnost A, která pro ZM byla po zprůměrování 

hodnot stanovena na 28 % a pro TOO na 27,3 %.  

  

 Velice důležitým stanovením bylo také určení lomového chování u zkušebních těles 

materiálu svarového spoje P22. Pro určení tohoto chování byla určená přechodová teplota, 

tedy teplota určující přechod z oblasti křehké do oblasti tvárné. Tato teplota je potřebná k 

určení při jaké teplotě v daném materiálu může dojít k nerovnoměrnému lomu. 

 Pro určení této tranzitní teploty TSP byly na vzorcích opět provedeny kuličkové 

penetrační testy, u tohoto stanovení však byl test prováděn při snížených teplotách. Z takto 

provedených penetračních testů byly získány hodnoty (viz tab.3. a tab.4.), z nichž byly 

vypracovány grafické závislosti lomové energie ESP na teplotě T. Výsledné teploty TSP 

zkoumaného svarového spoje jsou pro základní materiál 128 K a pro tepelně ovlivněnou 

oblast 129 K.  Pro dlouhodobou životnost materiálu by teploty neměly klesnout, z 

výsledků stanovení křehkolomových vlastností pomocí penetračních testů, pod teploty 

okolo -144 °C, kde dochází u tohoto materiálu k přechodu křehké oblasti do oblasti tvárné 

a může zde dojít k nestabilnímu lomu.  
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5 ZÁVĚR 

 V teoretické části této práce byly shrnuty základní informace o způsobu provádění 

penetračních testů. Byla zde ve zkratce popsána historie vzniku těchto zkoušek, dále byl 

popsán princip a také rozdělení penetračních zkoušek. 

 

 Po teoretické části následovala část experimentální. Tato část práce byla zaměřená na 

stanovení pevnostních a křehkolomových charakteristik zkoumaného svarového spoje 

konstrukční oceli P22 s využitím penetračních testů, což bylo cílem této bakalářské práce.  

  Pomocí metody penetračních testů byly nejprve stanoveny pevnostní charakteristiky. Z 

naměřených hodnot těchto testů, byly určeny hodnoty meze kluzu a meze pevnosti pro 

základní materiál i pásmo tepelně ovlivněné. Pomocí těchto hodnot bylo určeno jakých 

maximálních pevnostních hodnot může tento materiál dosahovat. 

 Další experimentální část práce obsahovala určení křehkolomových charakteristik 

kontrolovaného svarového spoje. I u tohoto stanovení byl materiál odzkoušen pomocí 

kuličkových penetračních testů a to při snížených teplotách, dosažených pomocí použití 

vychlazovací nádoby pro upevnění vzorků, do které byl přiveden tekutý dusík. V průběhu 

dlouhodobého provozu daných materiálů dochází ke stárnutí materiálu, které vede k jejich 

nežádoucímu chování. Proces stárnutí je závislý nejen na délce provozu, tedy životnosti, 

ale především na teplotách, kterým je materiál vystavován. Materiál je pak zvláště 

náchylný na vznik trhliny v místě přechodové teploty, tedy teploty udávající přechod z 

křehké oblasti do oblasti houževnaté. Proto bylo toto stanovení tranzitní teploty TSP velice 

důležité, z důvodu zajištění co nejpřesnějších informací o materiálu svarového spoje a 

zajištění tak jeho dlouhodobé životnosti.  

 

 Metoda použita pro stanovení mechanických vlastností v této práci, tedy metoda 

penetračních testů, se jeví jako velice kvalitní metoda s dosažením a reprodukováním 

velice kvalitních a přesných výsledků. Je to metoda, která je poměrně jednoduchá a šetří 

především provozní materiál při odběru vzorku a s tím i spojené finance. Proto se dá 

předpokládat, že penetrační zkoušky budou jistě i do budoucna vyvíjené a stále žádané.  
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