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1. Úvod 

 

Při dlouhodobém provozu strojních součástí může dojít ke změnám mechanických 

vlastností materiálu. To může vést ke ztrátě provozní spolehlivosti a integrity provozovaného 

zařízení. Mezi degradační mechanizmy způsobující změnu mechanických vlastností materiálu 

patří teplotní a deformační stárnutí, vodíkové zkřehnutí apod. [1]. 

 Použití standardizovaných postupů pro získání potřebných aktuálních mechanických 

vlastností provozních zařízení může směřovat k jejich poškození při odběru zkušebního 

vzorku, ale i následných opravách prováděných nejčastěji svařováním [1].  

Hlavní výhodou penetračních testů je odběr vzorku materiálu z provozovaných strojních 

součástí a konstrukcí. Odběr vzorku je možný také ze špatně dostupných míst (např. ohyb 

potrubí). Při odběru vzorku nedochází k zásadnímu porušení materiálu (strojní součásti), 

jelikož odebírané vzorky jsou malých rozměrů a nezpůsobují závažné vruby a tím 

koncentrace napětí. [1, 4,5]. 

Z malých vzorků lze stanovit řadu vlastností jako je pevnost v tahu, mez kluzu, lomová 

houževnatost, přechodová teplota, mikrostruktura, atd.[5].  

První použití penetračních testů pro hodnocení materiálových vlastností bylo v 80. 

letech 20. století v USA v Massachusetts  Institute of Technology in Cambridge při výběru 

materiálu pro výrobu komponent termonukleárních reaktorů. U nás se tato metoda začala 

používat na konci 90. let ve společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM 

s.r.o. Penetrační testy se na tomto pracovišti používají pro stanovení meze kluzu, meze 

pevnosti a tažnosti do teploty 400°C, FATT, lomové houževnatosti a creepových 

charakteristik [1]. 

Jednou z významných možností využití penetračního testu je stanovení tranzitního 

chování materiálu (FATT, TSP). Při hodnocení přechodové teploty FATT je nutno brát do 

úvahy některé faktory, které mohou ovlivnit výsledky zkoušek. Jedním z takových faktorů 

může být orientace odebraného vzorku. Orientace odebraných vzorků (axiální, tangenciální, 

radiální) významně ovlivňuje FATT, ale je otázkou do jaké míry ovlivňuje tranzitní teplotu 

TSP. Cílem této bakalářské práce je proto ověření vlivu orientace zkušebních těles na tranzitní 

teplotu TSP stanovenou penetračními testy. 

  



Vliv orientace zkušebních těles na tranzitní teplotu TSP stanovenou penetračními testy 

 

3 

 

2. Penetrační testy 

 

Penetrační testy neboli metodu malých vzorků lze využít k hodnocení materiálových 

vlastností komponent především v energetickém strojírenství, jelikož dochází k únavě 

materiálu vlivem dynamického namáhání součástí, případně teplotnímu namáhání některých 

strojírenských součástí.  

Jednou z hlavních výhod penetračních testů je minimalizace požadavků na množství 

odebraného experimentálního materiálu [8]. 

Při penetračním testu dochází k průniku razníku přes ploché zkušební těleso tvaru disku 

nebo čtverce o tloušťce 0,2 – 0,6 mm. Zkušební těleso je sevřeno mezi spodní opěrnou matrici 

a horní přítlačnou matrici. Při penetračním testu je snímána závislost síly na posunutí, která 

obsahuje informace o elastickoplastickém chování materiálu a pevnostních vlastnostech 

materiálu [3]. 

Podle tvaru razníku a způsobu uchycení zkušebního vzorku rozdělujeme penetrační 

testy na: 

 Kuličkový penetrační test 

 Ohybový penetrační test 

 Střihový penetrační test 

 

 

2.1 Kuličkový penetrační test 

 

Kuličkové penetrační testy dělíme na „Bulge Punch Test“ a „Punch Drawing Test“, a to 

podle upnutí vzorku. Umístíme-li zkušební těleso mezi spodní opěrnou matrici a horní 

přítlačnou matrici mluvíme o „ Bulge Punch Testu“, jestliže je zkušební těleso položeno volně 

na spodní opěrnou matrici mluvíme o „Punch Drawing Testu“. 

Během testu je zkušební vzorek protlačován razníkem s hemisférickou pracovní 

plochou nebo ocelovou případně keramickou kuličkou do jeho porušení. Při testu je vzorek 

tvaru disku o průměru 8 mm a šířce 0,5 mm umístěn na spodní opěrnou matrici. Ta je dána do 

pouzdra a přes vodící pouzdro sevřena horní přítlačnou matricí. Přes otvor přítlačné matrice je 

vložen razník do vodícího pouzdra a poté je celá sada dána do zkušebního stroje (viz obr. 1, 2) 

V průběhu zkoušky je snímána závislost síly na posunutí razníku [1]. 
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Obr. 1: Princip kuličkového penetračního testu 

 

 

 

 

Obr. 2: Zkušební stroj pro penetrační testy 
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2.2 Ohybový penetrační test 

 

Při ohybovém penetračním testu je vzorek volně položen na opěrné matrici a dochází 

k protlačování razníku tvaru kužele vzorkem (viz obr. 3). Zkušební vzorek je tvaru disku nebo 

čtverce o tloušťce 0,2÷0,6mm.  

 

  

Obr. 3: Princip ohybového penetračního testu 

 

 

2.3 Střihový penetrační test 

 

Při střihovém penetračním testu je zkušební vzorek sevřen mezi spodní opěrnou matricí 

a horní přítlačnou matricí. Zkušební vzorek je protlačován ostrohranným kruhovým razníkem. 

Dochází k deformaci malé oblasti odpovídající vůli mezi razníkem a přítlačnou matricí (viz 

obr. 4). 
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Obr. 4: Princip střihového penetračního testu 

 

 

2.4 Odběr zkušebního materiálu 

Zkušební materiály se odebírají pomocí zařízení, které pracují na principu: 

- mechanického odbroušení 

- elektrojiskrového řezání 

 

 

2.4.1 Odběr materiálu mechanickým odbroušením 

 

Pro odběr vzorku materiálu mechanickým odbroušením se používá zařízení SSam
TM

 – 2 

(viz obr. 5) firmy Rolls  - Royce. Toto zařízení je možno použít na odběr vzorku materiálu jak 

z vnějšího povrchu, tak i z vnitřního povrchu (vnitřní povrchy trubek, tlakové nádoby). 

 

 

Obr. 5: Odběrové zařízení SSam
TM

 – 2 
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Odběr vzorku materiálu tímto způsobem je založen na odbroušení mezivrstvy mezi 

vzorkem a součástí pomocí rotujícího nástroje, který má tvar kloboučku s průměrem 50 mm a 

tloušťkou 0,7 mm. Tento klobouček je na lemu pokryt drtí nitridu boru. Brusný klobouček je 

pomocí jednoduchého pákového mechanismu posouván pomalou rychlostí do záběru (viz obr. 

6). Proces odběru vzorku materiálu trvá přibližně 1 – 2 hodiny. Aby nedocházelo k ovlivnění 

odebíraného vzorku teplotou a případnou deformací, je vzorek odebírán vysokou obvodovou 

rychlostí nástroje a pomalým posunem do záběru za současného chlazení vodou. Výsledkem 

procesu je vzorek materiálu ve tvaru kulového vrchlíku o průměru asi 25 mm a výšce 3 – 4 

mm. Po odběru vzorků následuje zhotovení penetračních tělísek, ze kterých se stanovuje 

požadovaná vlastnost daného materiálu (viz obr. 7) [1].  

 

 

 

Obr. 6: Odběr materiálu pomocí přístroje SSam
TM

 – 2 

 

 

Obr. 7: Vzorek a penetrační tělísko odebrané metodou malých vzorků 
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2.4.2 Odběr materiálu elektrojiskrovým řezáním 

 

Odběr vzorku materiálu elektrojiskrovým řezáním pracuje na principu selektivního 

odtavení malých částic materiálu. Odebraný vzorek má obvykle tloušťku 6 mm a délku 30 

mm. Při odběru dochází k minimálnímu vlastnímu pnutí v posuzované součásti. Výhodou 

tohoto odběru materiálu je jeho nízká cena, snadná obsluha a snadné přemisťování 

odběrového zařízení.  

Na obr. 8 je znázorněna miniaturizovaná verze zařízení, které pracuje na principu 

elektrojiskrového řezání [1]. 

 

 

 

Obr. 8: Zařízení pracující na principu elektrojiskrového řezání 

 

 

2.5 Zkušební těleso 

 

Penetrační zkušební tělíska se vyrábějí ze vzorků odebraných pomocí přístroje 

SSam
TM 

– 2. Odebraný vzorek se nařeže na planžety a z těch se dále prostříhávají penetrační 

tělíska, která po další přípravě lze použít pro stanovení mechanických vlastností (např. mez 

kluzu, mez pevnosti, přechodová teplota, aj.). Penetrační tělíska mají tvar disku o průměru 

8 mm a tloušťce 0,5 mm (viz obr. 9) [1]. 
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Obr. 9: Planžeta připravená z malého vzorku a z ní připravená tři zkušební tělíska pro 

penetrační testy 
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3. Hodnocení mechanických vlastností penetračními testy 

 

U strojírenských součástí pracujících v nepříznivých provozních podmínkách dochází 

postupně k degradaci jejich materiálových vlastností.  

Pomocí penetračních testů lze ověřovat vlastnosti za snížených, normálních i zvýšených 

teplot. Nejdůležitější materiálové vlastnosti, které mohou být stanoveny touto metodou, jsou: 

 

 pevnostní  ( Re,  Rm) a plastické charakteristiky (tažnost) 

 křehkolomné charakteristiky (FATT, TSP) 

 únavové charakteristiky 

 creepové charakteristiky (mez pevnosti v tečení RmT) 

 hodnoty lomové houževnatosti 

 

S ohledem na zaměření této bakalářské práce bude detailně popsáno jen stanovení 

přechodové teploty TSP. 

 

 

3.1 Tranzitní chování – koncepce přechodové teploty 

 

U kovů, které mají kubickou prostorově centrovanou mřížku, dochází s poklesem 

teploty ke změně mechanismu porušování z porušení tvárného na porušení štěpné. K této 

změně také dochází při vzrůstu rychlosti zatěžování. Tato změna je způsobená závislostí meze 

kluzu na teplotě a rychlosti zatěžování. Oblast teplot, ve které k tomuto jevu dochází, je 

označována jako oblast tranzitních teplot. Porušení materiálu dělíme na nízkoenergetické a 

vysokoenergetické. K nízkoenergetickému porušení dochází při nízkých teplotách nebo 

velkých rychlostech deformace, zatímco k vysokoenergetickému tvárnému porušení dochází 

při vyšších teplotách resp. nízkých rychlostech deformace [2]. Rozdělení je patrné z obr. 10. 

Pro hodnocení křehkolomných charakteristik se využívá koncepce tranzitní teploty. 

Tranzitní teplota je teplota, která charakterizuje polohu přechodové oblasti na teplotní ose. 

Protože tranzitní chování oceli se rovněž projevuje v teplotní závislosti lomové energie 

penetračního testu, je možné penetrační testy využít pro hodnocení lomového chování 

konstrukčních ocelí a stanovení tranzitní teploty TSP. 
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Obr. 10: Nízkoenergetické a vysokoenergetické porušení 

 

 

3.2 Stanovení tranzitní teploty TSP penetračními testy 

 

Jednou z možností využití penetračního testu je stanovení přechodové teploty TSP. 

Nejdříve se provedou penetrační testy v teplotním intervalu (–193 °C +20 °C). Z průběhu 

penetračního testu získáme závislost síly na průhybu (viz obr. 11). 

 

 

Obr. 11: Závislost síly na průhybu 
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Z této závislosti můžeme stanovit požadované mechanické vlastnosti jako je mez kluzu, 

mez pevnosti a také lomovou energii, která je potřebná ke stanovení přechodové teploty 

daného penetračního vzorku. Závislost síly na posunutí vychází na počátku zkoušky lineární 

(do meze kluzu), která odpovídá Hookovu zákonu. Po dosažení meze kluzu dochází u 

kuličkového testu ke zmenšení zatěžovací síly vlivem membránového efektu. Následně je 

potřebná zatěžovací síla větší a v grafu síla - posunutí se jeví její průběh jako parabolický. Při 

maximální síle (vrchol paraboly) dochází k vytvoření trhliny ve zkušebním vzorku a tím 

dochází k následnému poklesu zatěžovací síly [7]. 

Lomová energie je dána plochou pod křivkou závislosti síly na posunutí 

razníku (viz obr. 12). 

 

Obr. 12: Určení lomové energie ze závislosti síly na průhybu 

 

Při klesající zkušební teplotě postupně zatěžovací síla vzrůstá do maxima a následně při 

snižování zkušební teploty lomová houževnatost klesá. Vynesením lomové energie 

v závislosti na teplotě do grafu lze následně určit tranzitní teplotu Tsp (viz obr. 13). Tranzitní 

teplota Tsp je definovaná jako teplota odpovídající střední hodnotě energie mezi maximální 

dosaženou hodnotou energie a tzv. prahovou energií 200 Nmm [7]. 
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Obr. 13: Určení tranzitní teploty TSP ze závislosti lomové energie na teplotě 

 

Konkrétní hodnota tranzitní teploty závisí i na kritériích, jakými je definována (T28J, 

T41J, FATT). Tranzitní teploty se nejčastěji stanovují zkouškou rázem v ohybu, které se 

provádějí při různých teplotách. Po vynesení dosažených výsledků do grafu je získaná teplotní 

závislost (Vidalova křivka), z níž je možné vyhodnotit jednotlivé tranzitní teploty [7]. 

V praxi nejpoužívanější tranzitní teplota je FATT, která odpovídá podílu 50 % 

houževnatého lomu na lomové ploše standardního zkušebního tělesa pro zkoušku rázem 

v ohybu. 

Mezi tranzitní teplotou Tsp získanou pomocí metody malých vzorků a tranzitní teplotou 

FATT získanou pomocí zkoušky rázem v ohybu je přibližně lineární závislost, která se dá 

vyjádřit vzorcem: 

 

FATTTSP    

 

kde:    α … koeficient úměrnosti 

 

Hodnota koeficientu úměrnosti se pohybuje v rozmezí 0,35 až 0,45 v závislosti na typu 

materiálu [1], [7]. 

Při stanovení regresní závislosti, kdy je navzájem korelována přechodová teplota FATT 

a TSP, je potřeba mít k dispozici dostatečně rozsáhlý soubor experimentálního materiálu. Na 

tomto souboru se provádí zkoušky rázem v ohybu pro stanovení přechodových teplot FATT a 

na stejných materiálech se také provádí penetrační testy pro dostatečnou řadu teplot [7]. 
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4. Faktory, které mohou ovlivnit hodnotu TSP  

 

Při stanovení přechodové teploty materiálu je možno vzít do úvahy některé faktory, 

které mají vliv na výslednou hodnotu TSP. Mezi ně hlavně patří: 

 

 chemické složení materiálu - Ocel může obsahovat řadu doprovodných prvků, 

které je možno rozdělit na prvky škodlivé (také nazývané nečistoty) a prospěšné. Mezi prvky 

škodlivé se řadí kyslík, síra, fosfor, dusík a vodík. Mezi prospěšné pak mangan, křemík aj. 

Doprovodné prvky se do oceli dostávají z použitých surovin, ale i během výrobního procesu 

(z pecní atmosféry, z vyzdívek). Škodlivé prvky přítomné v oceli mohou negativně ovlivňovat 

její mechanické vlastnosti, jako je houževnatost, stárnutí oceli, přechodová teplota atd. Mezi 

prvky, které negativně ovlivňují výsledek zkoušky pro stanovení přechodové teploty, patří 

kyslík a fosfor [6]. 

 velikost zrna - S ohledem na malý objem zkoušeného materiálu, může mít 

velikost zrna značný vliv na výslednou hodnotu TSP. 

 směr odebraného vzorku – Vzhledem k tomu, že ocel není dokonale 

homogenní materiál, může být výsledná hodnota zkoušek ovlivněna místem (povrch, 

podpovrch, střed) a způsobem odběru vzorku, zejména u rozměrných a tlustostěnných 

materiálů. Vliv orientace odebraného vzorku se projevuje převážně u tvářených výrobků. 

Nejvyšší hodnoty nárazové práce a tím nejnižší přechodovou teplotu vykazují zkušební tělesa, 

která byla odebrána ve směru rovnoběžném se směrem tváření. Nejnižší hodnoty nárazové 

práce pak převážně vykazují zkušební tělesa, která byla připravena ve směru kolmém 

k povrchu výrobku. Vzorky se mohou odebrat ve směru axiálním, tangenciálním nebo 

radiálním, což je možné v případě, že je k dispozici dostatečné množství experimentálního 

materiálu. V případě odběru vzorku metodou SSam
TM

 – 2 jsou penetrační testy orientovány 

vždy rovnoběžně s rovinou povrchu zkoušené součásti [7]. 
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5. Experimentální část 

 

Cílem experimentální části práce bylo zjistit tranzitní teplotu TSP pro tři orientace 

zkušebních těles pro penetrační testy a to pro směr tangenciální, axiální a radiální. Jako 

experimentální materiál pro penetrační test byla použita trubka  Ø 508 x 25 mm o chemickém 

složení (viz tab. 1), jakosti P22 (15 313, 10CrMo 9-10), výroba Válcovny trub Chomutov. 

 

prvek C S Mn Si P Cu Ni 

hmot. % 0,13 0,017 0,46 0,24 0,011 0,082 0,064 

 

prvek Cr Mo V Ti Nb W Co 

hmot. % 2,25 0,92 0,012 < 0,005 < 0,003 0,005 0,005 

 

prvek As Sb Sn Al N 

hmot. % 0,004 0,004 0,005 0,021 0,016 

 

Tabulka č. 1: Chemické složení experimentálního materiálu 

 

5.1 Příprava vzorků 

 

5.1.1 Příprava vzorků pro zkoušku rázem v ohybu 

 

Pro provedení zkoušky rázem v ohybu byla vyrobena zkušební tělesa z trubky Ø 508 x 

25 mm v tangenciálním směru (orientace tělesa byla v souladu s normou ČSN EN 10216 – 2). 

Poté byly zkušební tělesa obrobeny na požadovaný tvar 10 x 10 x 55 mm s V vrubem, který 

měl velikost 2 mm (viz obr. 14). 

 

 

Obr. 14: Zkušební vzorek pro zkoušku rázem v ohybu 
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5.1.2 Příprava vzorků pro penetrační test 

 

Byla odebrána tři zkušební tělesa, a to ve směru axiálním, tangenciálním a radiálním 

(viz obr. 15). Ve všech třech směrech byl odebrán z trubky experimentální materiál, ze 

kterého byly vyrobeny válečky o průměru 8 mm. Tyto válečky byly následně nařezány na 

kruhová tělíska o průměru 8 mm a tloušťce asi 0,6 mm. Pro získání potřebné tloušťky 0,5 ± 

0,005 byl použit brusný papír o zrnitosti 320 a 1200.  

 

 

 

Obr. 15: Odběr zkušebních vzorků 
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5.2 Průběh zkoušky 

 

5.2.1 Průběh zkoušky rázem v ohybu 

 

Zkouška rázem v ohybu byla provedena pomocí Charpyho kladiva o maximální energií 

300 J. Byla použita zkušební tělesa o velikosti 10 x 10 x 55 mm s V vrubem o hloubce 2 mm. 

 Zkušební tělesa byla před samotnou zkouškou ochlazena nebo zahřátá na požadovanou 

teplotu (-80 °C až +100 °C). Jako chladící medium byl použit tekutý dusík. Následně byla 

zkušební tělesa vložena na dvě podpěry do Charpyho kladiva. Zkušební tělesa byla vždy 

položená tak, aby byl vrub umístěn proti nárazu kladiva (viz obr. 16). Po provedení zkoušky 

byla odečtena hodnota spotřebované nárazové práce. Z odečtených hodnot nárazové práce 

byly vypočteny hodnoty vrubové houževnatosti KCV, podíl houževnatého lomu FA a příčné 

rozšíření LE (viz tab. 2). 

 

Obr. 16: Způsob uložení zkušebního vzorku a směr úderu kladiva 

 

5.2.2 Průběh penetračního testu  

 

Zkouška byla provedena na penetračních tělískách tvaru disku o průměru 8 mm a 

tloušťce 5 mm (viz obr. 17) pro všechny tři orientace (axiální, tangenciální a radiální směr). 

Zkoušky byly provedeny v rozmezí teplot –193 °C až +23 °C. V případě zkoušení za 

snížených teplot byla použita chladící komůrka, ve které byla penetrační tělíska ochlazena na 

požadovanou teplotu. Jako chladící medium byl opět použit tekutý dusík. 

Penetrační tělíska byla umístěna na spodní opěrnou matrici. Ta byla dána do pouzdra a 

přes vodící pouzdro sevřena horní přítlačnou matricí. Přes otvor přítlačné matrice byl vložen 

kuličkový razník do vodícího pouzdra a poté byla celá sada dána do zkušebního stroje. 
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V průběhu zkoušky byla snímána závislost síly na posunutí razníku (viz obr. 18). Z této 

závislosti byla stanovena lomová energie, která byla potřebná ke stanovení přechodové 

teploty daného vzorku. Lomová energie byla dána plochou pod křivkou závislosti síly na 

posunutí razníku. Přechodová teplota se určila ze závislosti energie na teplotě. 

 

 

Obr. 17: Zkušební vzorek před a po provedení zkoušky 

 

 

 

Obr. 18: Příklad závislosti síly na posunutí razníku 
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5.3 Vyhodnocení přechodové teploty FATT zkouškou rázem v ohybu 

 

Měření bylo provedeno na dvaceti čtyřech vzorcích, které byly odebrány 

v tangenciálním směru. Měření se provádělo při teplotách -80, -60, -40, -20, 0, +20, +50 a 

+100 °C a to vždy tři vzorky pro každou teplotu. Z naměřených hodnot nárazové práce KV 

byla vypočtena vrubová houževnatost KCV pomocí vzorce: 

S

KV
KCV   [J/cm

2
] 

Kde:  S … plocha [cm
2
] 

 

Poté byl pomocí tabulek stanoven podíl houževnatého lomu FA. Také bylo vypočtené příčné 

rozšíření LE. 

  Teplota Nárazová práce Vrubová houževnatost Podíl houž. lomu Příčné rozšíření 

n t[°C] KV[J] KCV[J/cm
2
] FA[%] LE[mm] 

1 

-80 

11 13,8 

10,0 

0 

0 

0,13 

0,08 2 5 6,3 0 0,02 

3 8 10,0 0 0,09 

4 

-60 

12 15,0 

36,7 

0 

2 

0,24 

0,30 5 23 28,8 0 0,29 

6 53 66,3 6 0,38 

7 

-40 

21 26,3 

42,9 

6 

6 

0,34 

0,53 8 37 46,3 6 0,59 

9 45 56,3 6 0,66 

10 

-20 

49 61,3 

60,0 

21 

21 

0,84 

0,81 11 46 57,5 21 0,78 

12 49 61,3 21 0,81 

13 

0 

66 82,5 

94,6 

47 

46 

1,12 

1,26 14 81 101,3 44 1,35 

15 80 100,0 47 1,32 

16 

20 

104 130,0 

120,0 

67 

66 

1,58 

1,51 17 100 125,0 67 1,59 

18 84 105,0 65 1,37 

19 

50 

119 148,8 

148,8 

85 

87 

1,85 

1,90 20 116 145,0 85 1,88 

21 122 152,5 92 1,98 

22 

100 

123 153,8 

155,0 

100 

100 

2,10 

2,04 23 127 158,8 100 2,05 

24 122 152,5 100 1,98 

Tabulka č. 2: naměřené a vypočtené hodnoty zkouškou rázem v ohybu 
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Vynesením naměřených hodnot (nárazové práce, příčného rozšíření, vrubové 

houževnatosti) do grafu v závislosti na teplotě získáme přechodové křivky (viz obr. 19., 20., 

21). Pomocí těchto přechodových křivek, nazývaných též Vidalovy křivky, je možno stanovit 

hodnotu přechodové teploty FATT (teplota odpovídající podílu 50 % houževnatého lomu). 

Hodnota přechodové teploty FATT pro tangenciální směr byla 5 °C. 

 

Obr. 19: Závislost nárazové práce na teplotě 

 

 

Obr. 20: Závislost houževnatého lomu na teplotě 
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Obr. 21: Závislost vrubové houževnatosti na teplotě 
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5.4  Vyhodnocení tranzitní teploty pomocí penetračního testu 

 

Měření bylo provedeno na penetračních tělíscích v rozmezí teplot -193 až +23 °C. Pro 

jednotlivé teploty byla stanovena hodnota lomové energie. Vynesením naměřených hodnot 

lomové energie do grafu v závislosti na teplotě byly získané přechodové křivky pro daný směr 

(axiální, tangenciální a radiální), (viz obr. 22., 23., 24). Následně byly jednotlivé křivky 

vloženy do jednoho grafu (viz obr. 25).  Hodnota přechodové teploty pro podélný směr byla 

108 K, pro příčný směr byla 116 K a pro Z – směr byla 99 K. Hodnoty FATT (viz. tab. 3) 

byly vypočteny pomocí jednoduchého vzorce: 

 

][KTFATT SP    

Pro přepočet TSP na FATT byla použita hodnota α = 0,4 

 

orientace TSP[K] TSP[°C] FATTvýp.[K] FATTvýp.[°C] 

axiální směr 108 -165 240 -33 

tangenciální směr 116 -157 260 -13 

radiální směr 99 -174 217 -56 

 

Tab. 3: Experimentálně určené hodnoty TSP a přepočtené hodnoty FATT pro penetrační 

testy 
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Obr. 22: Závislost lomové energie na teplotě pro axiální směr 

 

Obr. 23: Závislost lomové energie na teplotě pro tangenciální směr 
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Obr. 24: Závislost lomové energie na teplotě pro radiální směr 

 

 

Obr. 25: Srovnání závislostí lomové energie na teplotě pro axiální, tangenciální a 

radiální směr 
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6. Diskuze 

 

Z provedených experimentů vyplývá, že u studované trubky má orientace vliv na 

hodnoty TSP určené penetračními testy. Maximální rozdíl mezi směry činil 17 K. Získané 

výsledky se tak příliš neliší od výsledků uvedených v práci [7], kde maximální rozdíl v TSP 

mezi jednotlivými směry nepřesáhnul 5 K. Je otázkou do jaké míry mohou být tyto výsledky 

ovlivněny rozdílnou jakostí materiálu, výchozí velikostí materiálu a použitou výrobní 

technologií. 

Porovnáním s hodnotou FATT = 278 K stanovenou zkouškou rázem v ohybu a FATT = 

260 K stanovenou z korelace penetračních testů je zřejmý rozdíl, který je však možné přičíst 

nevhodně zvolené hodnotě koeficientu α při přepočtu.  

V každém případě však dosažené výsledky svědčí o vynikající úrovni křehkolomných 

vlastností studovaného materiálu. 
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7. Závěr 

 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo stanovit vliv orientace zkušebních těles na 

tranzitní teplotu TSP stanovenou penetračními testy.  

V první části práce byly popsány penetrační testy a jejich rozdělení. V dalších částech 

byly popsány mechanické vlastnosti a faktory ovlivňující výsledek zkoušky. 

 V experimentální části byly provedeny zkoušky pro stanovení přechodové teploty TSP 

pomocí penetračních testů pro tří různé orientace (axiální, tangenciální, radiální směr) 

zkušebních těles. Hodnoty FATT byly vypočteny pomocí koeficientu α z naměřených hodnot 

přechodových teplot TSP, stanovených penetračními testy. 

Hodnoty přechodových teplot TSP a FATT byly:  

 axiální směr – TSP = 108 K, FATT = 240 K 

 tangenciální směr - TSP = 116 K, FATT = 260 K 

 radiální směr - TSP = 99 K, FATT = 217 K 
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