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Abstract

Steels for gas and oil pipelines must represent specific mechanical properties in low 

temperatures, in which they are sensitive to brittle fracture. In case drop weight tear test 

(DWTT) application of these steels is assessed by percentage of ductile fracture on fracture 

surface of DWTT specimens. Therefore the essential step of this test is the proper evaluation 

of percentage of ductile fracture on fracture surface. There are a lot of standards which are 

describing the process of this test and analyzing results, for example ASTM, GOST, CSN. 

Obtained results are dependent on the standard, which was used and subjective view of 

expert, who tested specimens. The goal of this work is to examine the fracture surfaces of the 

DWTT specimens by using fractal analysis. To achieve this goal was made an algorithm, 

which determinate fractal dimension of surfaces. Evaluation was made on DWTT specimens, 

fabricated by steel X52. Obtained results were compared with results by analysis according to 

standards. Also was founded correlation between fractal dimension of fracture surfaces and 

percentage of ductile component of fracture on fracture surface.

Keywords: DWTT; Brittle Fracture; Ductile Fracture; Fractal Dimension; ASTM; GOST; 

CSN.

Abstrakt

hod

z itmus k 

z oceli X52. Výsledky fraktální analýzy byly porovnány s

z norem. Byla nalezena korelace mezi fraktální dimenzí lomových ploch a jejich PHL. 
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Úvod 

 Oceli používané pro výrobu plynovod  a ropovod  jsou využívány v místech s 

klimatickými podmínkami, kde mohou nastat extrémn  nízké teploty až do -50 C, p i kterých 

je ocel náchylná ke vzniku k ehkého porušení. Proto tyto oceli musí vykazovat nejen zna nou 

pevnost, ale i vysokou houževnatost, a to z d vodu zvýšené schopnosti absorpce plastické 

deforma ní energie. Jednou z nejd ležit jších zkoušek pro ur ení použitelnosti oceli k výrob  

produktovod  je zkouška padajícím zavážím (DWTT). Provádí se na zkušebních t lesech, 

jejichž tlouš ka odpovídá skute né tlouš ce plech  ur ených k výrob  potrubí. U DWTT 

zkoušky se stanovují vlastnosti charakterizující odolnost oceli proti vzniku k ehkého lomu, a 

to je (procentuální) podíl houževnatého lomu (PHL) na lomové ploše DWTT t lesa, a ten se 

stanovuje v závislosti na teplot . Existuje ada mezinárodních norem používaných pro 

provedení a hodnocení výsledk  DWTT zkoušky, nap íklad ASTM, GOST a SN. Ovšem 

ur ení PHL z lomové plochy velmi závisí na norm  použité k hodnocení a na subjektivním 

posouzení hodnotitelem. Proto je pot eba vyvinout nové postupy pro ur ení PHL, které 

poskytnou objektivní výsledky. 

Z d vodu složité a lenité morfologie lomové plochy kov  se ukazuje, že 

Mandelbrotem nav ená a dále rozpracována koncepce fraktální analýzy je vhodná k jejich 

popisu. ada autor  odborných publikací se zabývala studiem lomových ploch s fraktální 

analýzou a hledáním korelace mezi fraktální dimenzí a houževnatostí materiál . Dokonce 

v roce 1994 vydal Russ knihu, ve které se zabývá problematikou fraktální analýzy s ohledem 

na fraktální popis porušení materiál . Avšak stále nejsou nalezeny závislosti mezi fraktální 

dimenzí lomové plochy a mechanickými vlastnostmi materiál . 

 Cílem této práce je p edstavit nové postupy využívající algoritmy na koncepci 

fraktální analýzy, které mohou být užity k p esnému ur ení PHL na lomové ploše.  Navržené 

postupy jsou testovány na souboru lomových ploch DWTT t les vyrobených z oceli jakosti 

X52. Pro posouzení korelace mezi PHL a vypo ítanou fraktální dimenzí lomových ploch je 

PHL stanoven postupy p edepsanými v normách a z charakteru morfologie lomového 

porušení ur ený autorkou práce. 
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1. Lom v DWTT t lesech 

Spolehlivé mechanické namáhaní konstrukce a konstruk ních ástí je podmín no pevností 

materiálu a jeho schopností absorbovat dostate né množství deforma ní energie. U potrubí 

provozovaných za nízkých teplot, je schopnost absorpce plastické deforma ní energie nízká a 

takový materiál je náchylný ke vzniku k ehkých lom . Koncentrátory nap tí, jakými jsou 

trhliny, vedou k lokálnímu zvýšení nap tí, a proto mohou zp sobit nízkoenergetické k ehké 

porušení. 

 

1.1 Lomová mechanika 

Lom je nehomogenní proces deformace materiálu, ve struktu e je doprovázen tvorbou 

nových povrch , a jeho d sledkem je ztráta základní funkce materiálu, p enosu nap tí. 

Lom v  t lese nebo konstruk ním prvku nastane, když p sobením zatížení bude vyvolán 

mezní stav namáhání. V p ípad  t les neobsahujících vn jší nebo vnit ní poruchy, mezní stav 

nastane tehdy, když nap tí v t lese p evýší jeho mez pevnosti. Ale konstruk ní prvky tém  

vždy obsahují trhliny nebo konstruk ní vruby, které jsou koncentrátory nap tí (Hriv ák, 

2009). To znamená,  že v jejich okolí je ve srovnání s nominální hodnotou nap ti  

lokalizováno vyšší nap tí max >  (Strnadel, 2008). Pro hodnocení mezního stavu namáhaní 

v t chto p ípadech používáme lomovou mechaniku. Podle kritéria sou initele intenzity nap tí 

KI pro první zp sob zatížení lom v t lese nastane, když KI  KIC 

  (1.1) 

kde KIC je lomová houževnatost materiálu, a polovi ní délka trhliny,  tvarový faktor. T leso 

nebo konstruk ní prvek nemusí na za átku obsahovat trhlinu, anebo trhlina, kterou obsahuje, 

je ješt  menší než její kritická velikost. Trhlina však m že r st, nap íklad mechanismem 

únavy nebo koroze, a lom nastane, až její délka p ekro í kritickou velikost.   

 Je možné, že trhlina je stabilní a neroste, ale p sobení degrada ních proces  (jakými 

jsou stárnutí, precipita ní k ehnutí, radia ní k ehnutí atd.) zp sobí pokles lomové 

houževnatosti, na takovou hodnotu, že délka existující trhliny se stane kritickou (Hriv ák, 

2009). 

Z energetického, Griffithového kritéria (Ku era, 1997), lom v t lese nastane, když 

p sobící nap tí dosáhne hodnoty lomového nap tí 
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kde E je modul pružnosti v tahu a  je skute ná povrchová energie vyjad ující práci nutnou 

na tvorbu jednotkové plochy povrchu. Ve v tšin  inženýrských materiál  dochází b hem 

lomu k plastické deformaci v ko eni trhliny, ve kterém se vytvá í procesní zóna. V d sledku 

lokální deformace se v ko eni trhliny maximální nap tí snižuje oproti vypo ítanému. Proto 

v rovnici (1.2) je možné   doplnit o další leny 

                                                              

kde len  je povrchová energie,  je energie plastické deformace,  je energie elastické 

deformace (Hriv ák, 2009). 

 U materiál  s vysokou schopností plastické deformace (kovy, polymery atd.), je 

energie nutná pro r st trhliny mnohem vetší než , která m že být vypo ítaná podle vztahu 

(1.2). Je to zp sobeno tím, že p ed trhlinou se v takových materiálech formuje plastická zóna, 

která zastavuje ší ení trhliny. Z hlediska hnací síly trhliny GI pro první zp sob zatížení 

k nestabilnímu ší ení trhliny dojde, jestliže GI > GIC 

                                                                 

kde GIC je kritická hnací síla trhliny, =E p i stavu rovinné napjatosti a =E/(1-
2
) p i stavu 

rovinné deformace a  je Poissonovo íslo. Jestliže faktor intenzity nap tí je roven lomové 

houževnatosti KIC, odpor proti ší ení trhliny je konstantní a je roven kritické hnací síle trhliny 

GIC. Pokud je hodnota GIC blízká , pak p i zahájení ší ení trhliny vzniká okamžit  lomová 

nestabilita (Strnadel, 2007).  

Z hlediska technické praxe je asto d ležité odhadnout dobu zbývající do finálního 

lomu konstruk ní ásti s trhlinou. V reálných konstruk ních ástech se lomový proces ídí 

zákonitostmi lomové mechaniky. V p ípad  konstruk ních ocelí se nej ast ji používá lineární 

lomová mechanika, která definuje lomovou houževnatost jako kritickou hodnotu faktoru 

intenzity nap tí. 

1.2 Klasifikace lom  

 Lomy lze rozd lit podle jejich morfologie, spot ebované energie porušení, rozsahu 

plastické deformace, atd. Studium povrchu lom  se provádí r znými zp soby. Jedním z nich 
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je klasifikace lom  na bázi makro a mikroskopických znak , tj. makro a 

mikrofraktografie. 

 P i mikroskopickém pohledu z hlediska spot ebované energie se m že lomové 

porušení d lit na k ehké (nízkoenergetické) a houževnaté (vysokoenergetické). 

 Nízkoenergetické lomy se velmi rychle ší í p es strukturu materiálu. Pokud velikost 

trhliny dosáhne kritické hodnoty, nízkoenergetický lom se za ne ší it rychlostí zvuku. 

P í inou je to, že plastická zóna na ele trhliny je velmi malá a proto hnací síla trhliny  GIC, 

stanovená podle vztahu (1.4) je prakticky stejná jako skute ná povrchová energie . 

 Mohou nastat dva zp soby ší ení nízkoenergetického lomového porušení. Pokud se 

trhlina bude ší it p es zrno, takový druh nízkoenergetického porušení se bude nazývat  

transkrystalické (št pné).  V p ípad , že se trhlina ši í po hranících zrn, nazývá se takové 

porušení interkrystalické (k ehké) (Strnadel, 2007). 

Interkrystalický k ehký lom je d sledkem zeslabení hranic zrn snížením jejich 

povrchové energie, které má p í inu v segregaci povrchov  aktivních prvk  IV., V., VI. 

skupiny periodické soustavy. Na Obr. 1.1 jsou uvedeny schémata a fotografie vytvo ení 

lomové plochy p i porušení nízkoenergetickým lomem. 

 

Obr. 1.1 Schémata a fotografie vytvo ení a lomové plochy porušené nízkoenergetickým 

lomem a) transkrystalický (št pný) lom, b) interkrystalický (k ehký) lom 

  Št pný lom nikdy nevzniká v oblasti elastických deformací. Lomu vždy p edchází 

plastická deformace. Proto podmínkou nutnou, nikoliv však posta ující, pro vznik št pného 

lomu je plastická deformace.  V d sledku zat žování polykrystalických materiál  dochází k 

Trhlina 
Trhlina 

a b
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vytvo ení a pohybu dislokací ve skluzových pásech. Dislokace se hromadí na p ekážkách, na 

hranicích zrn nebo na ásticích sekundární fáze a lokální zvýšení nap tí v okolí takového 

nakupení m že iniciovat mikrotrhlinu (Strnadel, 2007). 

 Vysokoenergetické porušení vzniká v d sledku p etížení, když materiál má vysokou 

schopnost plastické deformace a p ed elem trhliny se objeví rozsáhlá plastická zóna, bránící 

jejímu ší ení. P ed ší ením vysokoenergetického tvarného lomu se formují defekty ve form  

dutin nebo smykových pás . Pro tento druh lomu jsou charakteristické jamky na lomových 

plochách (Obr 1.2). 

 Vysokoenergetické porušení polykrystalických kovových materiálu se m že 

v závislosti na struktu e realizovat transkrystalickým tvárným lomem, interkrystalickým 

tvárným (smykovým) lomem a plastickým selháním. 

 

Obr. 1.2 Lomová plocha p i tvarném porušení 

 Transkrystalický tvárný lom je v d sledku vn jšího zatížení iniciován dekohezí 

matrice a ástic sekundární fáze rovnom rn  rozd lených ve struktu e materiálu. Pokud jsou 

drobné ástice sekundární fáze precipitovány ve vysoké hustot  na hranicích zrn, materiál se 

poruší interkrystalickým tvárným lomem se smykovým mechanismem. Jestliže je n který 

z t chto mikromechanism  potla en, kovové polykrystalické materiály jsou porušeny 

plastickým selháním. Tento mechanismus porušení vzniká p i b žných rychlostech 

deformace, teplotách T blížících se teplot  tání TM (T > 0,8TM) a je doprovázen hodnotou 

kontrakce v tší než 90 %. 

 Z makroskopického hlediska, podle rozsahu plastické deformace v okolí lomové 

plochy se lomy klasifikují:  
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Vizuáln  k ehké lomy, v nichž se plastická deformace omezuje jen na elo postupující 

trhliny, a lom je bez viditelné plastické deformace. Základními mechanismy porušení 

v t chto lomech je nízkoenergetické transkrystalické št pení nebo nízkoenergetické 

interkrystalické porušení. 

Vizuáln  houževnaté lomy, jejichž vzniku p edchází rozsáhlá plastická deformace se 

vizuáln  projevující kontrakcí materiálu v okolí lomové plochy a p ípadn  i 

prodloužením t lesa. Takové lomy jsou v tšinou transkrystalické a jejich povrch je 

matný a jemn  vláknitý (Hriv ák, 2009). 

Krom  rozsahu plastické deformace v makroskopickém me ítku je informativní 

charakteristikou každého typu lomu vzhled struktury lomového povrchu (jemná nebo drsná, 

lesklá nebo matná atd.), orientace lomového povrchu a místo iniciace lomu. 

1.3 Houževnatost a tranzitní teplota  

Houževnatost je odpor materiálu proti iniciaci a ší ení trhlin a roste se vzr stající 

schopnosti plastické deformace. Houževnatost je rostoucí funkcí teploty, protože schopnost 

plastické deformace materiálu roste se zvyšující se teplotou. Znamená to, že se zv tšuje 

velikost plastické zóny na ele ší ící se trhliny a kritická hnací síla trhliny GIC vzr stá 

z dvojnásobku povrchové energie do limitních hodnot, charakteristických pro daný typ 

materiálu. Zárove  se v závislosti na teplot  m ní mechanismus porušení z 

nízkoenergetického na vysokoenergetické (Strnadel, 2007). 

Kovové materiály májí t i základní typy závislosti houževnatosti na teplot . U kov  s fcc 

m ížkou (kubická plošn  centrovaná), jakými jsou austenitické oceli, Al-slitiny, Cu-slitiny, o 

typu lomu nerozhoduje teplota. U istých kov  s bcc m ížkou (kubická prostorov  

centrována) lomu vždy p edchází plastická deformace a lom bude houževnatý, ale u n kterých 

slitin m že dojít k zablokování dislokací a lom bude k ehký. Kovy s hcp m ížkou 

(hexagonáln  bazáln  centrovanou), jako Mg-slitiny, mají za normální teploty nízký po et 

skluzových systém  a lom je zpravidla k ehký, za zvýšených teplot je možné vyvolat 

plastickou deformaci a lom bude tvarný, tj. tyto kovy mají monotónní závislost houževnatosti 

na teplot . U kov  s m ížkou bcc (C-oceli, nízko a st edné legované oceli, Ti-slitiny, Cr, Mo, 

W) o typu lomu rozhoduje teplota, rychlost zat žování a typ napjatosti (tlouš ka st ny, 

vruby). Houževnatost bcc kov  p i nízkých teplotách s rostoucí teplotou mírn  roste, v jisté 

teplotní oblasti vzr stá velmi rychle až k horní mezi, viz Obr 1.3. P i vyšších teplotách je 

horní mez houževnatosti prakticky konstantní. 
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P esná znalost oblasti p echodu houževnatosti konstruk ních uhlíkových ocelí z dolní na 

horní mez je d ležitá pro konstruk ní prvky provozované za nižších teplot. Omezená 

schopnost plastické deformace materiálu, která snížení houževnatosti doprovází, má za 

následek zvýšené riziko vzniku náhlých k ehkých lom .  Z hlediska posouzení bezpe nosti 

konstrukce je proto d ležité stanovit nejnižší dovolenou teplotu provozování konstrukce . 

Tato teplota je odvozena z polohy p echodové oblasti charakterizované tranzitní teplotou . 

Pro stanovení tranzitní teploty se užívá závislosti vrubové houževnatosti KCV na teplot  T 

(Obr. 1.3) a  se stanovuje podle zvoleného kritéria, které závisí na charakteru konstrukce, 

na její velikosti, na provozních podmínkách, ale i na materiálu, ze kterého je konstrukce 

vyrobena. Obecn  nejnižší p ípustná pracovní teplota konstruk ní ásti se stanoví ze vztahu 

  (1.5) 

kde  je p ídavek k tranzitní teplot  na bezpe nost konstrukce. Hodnoty závisí na 

rozptylu výsledku m ení houževnatostí v tranzitní oblasti a jsou specifikovány podle 

charakteru konstrukce v p íslušných technických normách (Strnadel, 2008). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.3 Závislost vrubové houževnatosti uhlíkové oceli na teplot  

 Podmínka nejnižší pracovní teploty je pro ur itou hodnotu velikosti polovi ní délky 

trhliny a lomového nap tí ekvivalentní podmínce minimální hodnoty lomové houževnatosti 

materiálu  , podle Strnadela, 2008 platí 

                                        

Pro ur itou úrove  namáhání  tato podmínka bude odpovídat podmínce maximální p ípustné 

velikosti vady 

K
C

V
 [

J 
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] 

 

T [°C] 

Dolní mez houževnatosti 

Horní mez houževnatosti 

Tranzitní oblast 
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První zkouškou vrubové houževnatosti byla navržena zkouška rázem v ohybu podle 

Charpyho, a ta stále pat í mezi nejpouživateln jší p i hodnocení náchylnosti ocelí ke 

k ehkému porušení. Je to nejjednodušší zkouška houževnatosti. Cílem je zjistit hodnotu 

celkové energie nutnou k p eražení vrubovaných vzorku a vrubovou houževnatost materiálu 

( SN EN 10 045 -1). 

Koncepce tranzitní teploty se velmi asto využívá p i hodnocení odolnosti konstrukcí 

proti vzniku náhlých k ehkých lom , ale má adu nedostatk . Nap íklad obtížné posouzení 

charakteru lomu z malé lomové plochy pod vrubem p i Charpyho zkoušce. Proto se tato 

zkouška a s ní související  nahrazuje zkouškami na velkých t lesech nebo zkouškami 

lomové houževnatosti. 

1.4 Zkouška padajícím závažím (Drop Weight Tear Test – DWTT) 

Jednou z významných zkoušek velkorozm rných konstruk ních ástí je zkouška 

padajícím závažím, která se užívá u ocelových plech  ur ených k výrob  tlakových potrubí. 

Výsledkem zkoušky zpravidla je: 

procento houževnatého lomu (PHL) na lomové ploše p i ur ité teplot , 

p echodová teplota (FATT). 

V p ípad  instrumentovaného kladiva ješt  lze pro odpovídající teplotu ur it množství 

absorbované energie. 

Tlouš ka t lesa odpovídá tlouš ce st ny trubky. Zkoušku zavedla “American Gas 

Association”. P i zkoušení se p eráží zkušební t leso s vrubem vylisovaným za studena o 

velikosti 5 mm, které je na koncích podep eno, p i emž rázová síla p sobí proti vrubu 

(Obr. 1.4). Zkouška se provádí na padostroji nebo kyvadlovém kladivu p i r zných teplotách. 

Energie nárazu musí být taková, aby zkušební t leso bylo p eraženo jediným úderem. Po 

zlomení zkušebního t lesa se ur uje  . P echodová k ivka vyjad uje závislost PHL na 

teplot . P echodová teplota je kritériem odolnosti plechu proti vzniku k ehkého 

porušení. Kriteriální hodnota  obvykle odpovídá PHL nad 85% ( SN EN 10274). 

P i m ení p echodových teplot na skute ném potrubí a jejich porovnáním s výsledky 

DWTT zkoušky byl nalezen korela ní vztah a experimentáln  se prokázalo, že vzniku a ší ení 
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k ehkého lomu na potrubí lze zabránit, provozováním za teplot vyšších než je p echodová 

teplota zjišt ná DWTT zkouškou. 

P íprava zkušebních t les, provedení a hodnocení výsledk  zkoušky feritických oceli je 

popsáno v r zných mezinárodních normách, nejvýznamn jší jsou Americká ASTM 436-03,  

Ruská GOST 30456-97 a doporu ení API (Recommended Practice for Conducting Drop-

Weight Tear Tests on Line Pipe). V eské republice je provedení a zpracování výsledk  

zkoušky padajícím závažím popsáno ve dvou normách SN 42 0346 a SN EN 10274. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.4 Geometrie zkušebního t lesa 

 

1.5 Postupy užívané k vyhodnocení lomových ploch DWTT t les 

Pohled na lomovou plochu DWTT t lesa je uveden na Obr. 1.5. Pro hodnocení PHL u 

zkušebních t les s tlouš kou 19 mm nebo mén , se nebere v úvahu povrch lomu do 

vzdálenosti jedné tlouš ky vzorku t od ko ene vrubu a do vzdálenosti jedné tlouš ky vzorku 

od strany naproti vrubu. Šrafovaná oblast na Obr. 1.5 ukazuje ást povrchu lomu, která se 

bere v úvahu p i hodnocení . Plocha lomu se musí hodnotit v pohledu kolmém k povrchu 

( SN EN 10274). 

Houževnaté ásti lomové plochy mají podle norem ASTM, API, GOST, SN a SN EN 

matný šedý vzhled a jsou sklon ny k povrchu t lesa zpravidla pod úhlem menším než 90, viz 

Obr. 1.6. K ehké ásti lomových ploch mají lesklý krystalický vzhled a jsou obvykle kolmé 

k povrchu t les, viz Obr. 1.6. 
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Obr. 1.5 Schéma stanovení PHL na lomové ploše 

  

Obr. 1.6 Lomová plocha a stanovení PHL 

K ur ení PHL lomu lze využít jednoduché postupy, které jsou uvedeny v normách: 

zm ení  pomocí planimetru z fotografie nebo optické projekce lomové plochy, 

vizuální porovnání zkoušené lomové plochy s kalibrovanými referen ními vzorky 

nebo jejich fotografiemi, u kterých  bylo stanoveno planimetrem se stejnou 

tlouš kou jako u vyhodnocovaného zkušebního t lesa ±3 mm, 

stanovení  výpo tem z jednoduchých vztah  nebo ode tením z grafických 

schémat, 

 použitím jakéhokoliv jiného postupu, který m že prokázat, že stanovené hodnoty jsou 

rovnocenné s n kterým z výše uvedených postup .  

P i ur ení PHL pomocí planimetru p esnost m ení je p ibližn  ±3%. 

 

 

 
t 

 t t 

Vrub 
Vyhodnocována oblast p i stanovování PHL 

Houževnatý lom K ehký lom 
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1.6 Vztahy užité v normách k výpo tu PHL DWTT t les  

Vzorce pro výpo et PHL se liší v závislosti na použité norm .  

Je-li odhadnutý podíl PHL v rozmezí mezí 0 až 45% a tvar lomové plochy podle Obr. 1.7, 

lze  PHL stanovit ze vztah : 

Hodnocení podle SN 420346 

                                                           

kde  je tlouš ka t lesa v mm,  ší ky pr m t  houževnatých ástí lomu do roviny 

kolmé k nejdelší stran  t lesa v mm, viz Obr. 1.7.a. 

Hodnocení podle GOST 30456-97 

                                                                 

kde   jsou tlouš ky k ehké asti v mm, viz Obr. 1.7.b. 

Hodnocení podle ASTM 436-03 a API pro dané PHL a tvar lomové plochy je stejné 

jako hodnocení podle GOST. 

Je-li odhadnutý PHL vyšší než 45 % a ára rozhraní mezi houževnatou a k ehkou ásti 

lomu má “jazykovitý“ tvar, viz Obr. 1.8, vypo ítá se PHL ze vztah : 

podle SN 420346 a SN EN 10274 árá rozhrání mezi houževnatou a k ehkou ásti 

má tvar kubické paraboly a PHL se vypo ítá podle vztahu 

                                                           

kde  je ší ka k ehké asti lomu ve vzdálenosti  od ko ene vrubu nebo od místa 

nárazu beranu na t leso v mm,  je ší ka zkušebního t lesa,  je délka k ehké ásti 

lomu v mm ve vymezené oblasti lomové plochy t lesa, viz Obr. 1.8.a.  

Hodnocení podle ASTM 436-03 a API pro daný  a tvar lomové plochy je stejné 

jako hodnocení podle SN. 

Hodnocení podle GOST 30456-97 
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kde c délka k ehké ásti lomu ve vymezené oblasti lomové plochy t lesa pro 

vyhodnocování v mm, vi ší ka k ehké asti lomu ve vzdálenosti ic/4 v mm ,  ší ka 

ásti povrchu lomu, která se bere v úvahu p i hodnocení PHL, viz Obr. 1.8.b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.7 Povrch lomové plochy s  < 45% a) hodnocení podle SN 420346, b) hodnocení 

podle GOST, ASTM, API 

V norm  SN EN 10274 je popsán ješt  jeden možný tvar oblasti k ehkého porušení a 

to jsou šípovité oblasti na povrchu lomu, viz Obr. 1.9. V žádné jiné výše uvedené norm  není 

napsáno, že oblasti takového tvaru se májí hodnotit jako k ehké. 

 Krom  normy GOST 30456-97 je ve všech výše uvedených normách popsáno, že p i 

výskytu lom , které májí p erušované oblasti houževnatého a k ehkého lomu, viz Obr. 1.10 se 

v takovém p ípad  pro ur ení PHL neuvažuje oblast mezi plochami k ehkého lomu ve st edu 

tlouš ky t lesa. 
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Obr. 1.8 Povrch lomové plochy s k ehkou ásti “jazykovitého“ tvaru a) hodnocení podle 

SN, ASTM, API b) hodnocení podle GOST 

  

Obr. 1.9 Šípovitý k ehký lom (K) podle SN EN 10274 

 

  

 

 

Obr. 1.10 Lomová plocha se st ídavým houževnatým a k ehkým (k) lomem 

V norm  GOST 30456-97 se p i výskytu k ehkých oblastí r zných tvar  a rozm r  v 

ploše houževnatého lomu, viz Obr. 1.11, se PHL po ítá podle vzorce 
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kde Fi je plocha i-té k ehké oblasti, a ta se po ítá jako polovina sou tu ploch odpovídající 

vepsané a opsané kružnice. 

P i stanovení PHL z jednoduchých vztah  m že být chyba kolem 5-10%. 

 

 

 

Obr. 1.11 Lomová plocha obsahující k ehké oblastí r zných tvar  a rozm r  

U ízen  válcovaných plech  se p i zkoušce DWTT mohou tvo it rozšt py. 

Vyhodnocení PHL není možno provést pomocí norem GOST, ASTM a SN. Tyto rozšt py 

nevyhovují definici k ehkého a houževnatého lomu uvedeného v t chto normách, ale tento 

p ípad je popsán v doporu ení API 5L3.  Št pný lom rovnob žný s povrchem lomové plochy 

se p i hodnocení PHL neuvažuje, viz Obr. 1.12.  Št pný lom v rozšt pech, které jsou šikmé 

k lomové ploše, se musí zapo ítat p i hodnocení PHL a má být zahrnutý do houževnatého 

lomu, viz Obr. 1.12. 

 

Obr. 1.12 Hodnocení PHL ízen  válcovaného ocelového plechu 
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1.7 Abnormální lomy 

Jevem zp sobujícím obtíže p i posouzení PHL a negativn  ovliv ujícím p esnost 

výsledk  DWTT zkoušek je tzv. abnormální lom. Tento jev se vyskytuje u vysoce pevných 

ocelí. 

Podle Hwanga, 2003 všechny abnormální lomy vyskytující se v praxi, lze zat ídit do t ech 

hlavních typ , viz Obr. 1.13: 

Inverzní lom se vytvá í v kladivem ovlivn né oblasti a v ní dochází k náhlému nár stu 

velikosti lomové plochy, viz Obr. 1.13.a.     

Št pný lom, který má velkou plochu, vytvá í se ve st edu vzorku a pokra uje do konce 

lomové plochy, jeho tlouš ka je v tší než p vodní tlouš ka vzorku, viz Obr. 1.13.b. 

Inverzní lom se tvo í ve st edu vzorku v uzav ené oblasti, jejíž tlouš ka je menší než 

p vodní tlouš ka vzorku, viz Obr. 1.13.c (Hwang, 2003). 

Na Obr. 1.13 jsou uvedené fotografie abnormálních lom  z DWTT t les hodnocených 

v praktické asti této práce. 

 

 

 

Obr. 1.13 Typy abnormálních lom  

a 

c 

b 
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2. Fraktální metody vhodné k analýze lomových ploch DWTT t les 

Koncepce fraktální analýzy byla v práci Mandelbrota (Mandelbrot, 1983) užita, pro 

popis složitých sob podobných (self-similar) a sob odpovídajících (self-affine) objekt . 

Od tohoto okamžiku se tato analýza za ala používat pro popis morfologických a dynamických 

charakteristik p írodních proces  a útvar . Fraktální geometrie se používá v geofyzice, 

geomorfologii, astronomii, mechanice tekutin a materiálovém inženýrství nap íklad pro 

matematický popis lomových ploch (Weiss, Engineering Fracture Mechanics, 2001). 

2.1 Fraktální dimenze 

 Bez ohledu na existenci velkého množství teoretických a výzkumných prací, doposud 

neexistuje p esná matematická definice pojmu fraktál. Podle Mandelbrotovy definice je 

fraktál množina nebo geometrický útvar, který po rozd lení na menší ásti v každé své ásti 

vykazuje tvarovou podobnost (Mandelbrot, 1983). Invariance v i zm n  me ítka 

(sob podobnost) je hlavní charakteristikou fraktálu. V p írod  má sob podobnost statistický 

vyznám pouze v omezeném rozsahu. Fraktály lze klasifikovat jako:  

algebraické, 

geometrické, 

stochastické a 

p i spln ní ur itých podmínek se stochastické fraktály mohou nazývat multifraktály.  

 Každému geometricky hladkému objektu (tj. objekty jednoduchého tvaru mezi jaké 

pat í krychle, koule, p ímka, aj.) se m že p i adit jisté celé íslo, které se nazývá po et 

rozm r  nebo topologická dimenze. Topologická dimenze udává po et parametr  nezbytn  

nutných k ur ení polohy bodu na objektu. Nap íklad to neznamená, že k ivka dimenze 1 je 

zobrazována v jednorozm rném prostoru, ale že polohu libovolného bodu na ní lze ur it 

jedním íslem. Jakákoliv hladká plocha má topologickou dimenzi rovnu 2, to znamená, že 

polohu bodu na ní lze ur it dv ma parametry. Krychle nebo koule má topologickou dimenzi 

rovnu 3, protože poloha bodu je jednozna n  ur ena t emi sou adnicemi (Zelinka, 2006). 

 Pokud se bude m it délka p ímky s topologickou dimenzí 1, získá se p i r zných 

me ítkách zv tšení vždy stejné íslo. Když se bude uvažovat fraktální analýza p i m ení 

délky mo ského pob eží, pak se p i zmenšování me ítka délka pob eží stává nekone n  

velkou. lenitá k ivka zabírá v rovin  více místa než hladká, ale nevypl uje zcela celou 
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rovinu. To znamená, že skute ná dimenze pob eží je v tší než topologická dimenze hladké 

k ivky, ale je menší než topologická dimenze roviny. Dimenze takového útvaru není 

celo íselná a takto definována dimenze se nazývá fraktální dimenze (Zelinka,2006).  

Pro vysv tlení koncepce fraktální dimenze se bude používat k ivka na ploše (Obr 2.1). 

K zjišt ní délky této k ivky se mohou použít dv  metody výpo tu fraktální dimenze, a to jsou 

úse ková („yardstick“) nebo m ížková („box-counting“) dimenze.  

.  

Obr. 2.1 M ení délky k ivky na ploše a) úse ková metoda, b) m ížková metoda (zdroj Weiss, 

Engineering Fracture Mechanics, 2001) 

 Pro m ení délky k ivky „yardstick“ metodou se budou používat úse ky délky , což 

je znázorn no na Obr 2.1.a.  Zm ená délka v tomto p ípad  bude . Pro p ímku 

délky L tato zm ená délka  není závislá na délce úse ky  a platí vztah . Tento 

vztah neplatí pro k ivo aré k ivky, u kterých se zv tšujícím se  se zmenšuje délka 

úse ky . Pro takzvané „klasické“ k ivky závislost  asymptoticky konverguje 

ke konstantní délce L, pokud  . Avšak pro n které k ivky složitého tvaru bude pro 

závislost  platit 

                                                                                     

kde . Tyto k ivky se nazývají fraktální s fraktální dimenzí D a jsou sob podobné. 

P íkladem matematického fraktálu, pro který platí vztah (2.1) je Kochova k ivka (Mandelbrot, 

1983). Pro p írodní fraktály vztah (2.1) platí jenom v ur itých mezích (Weiss, International 

Journal of Fracture, 2001). 

a 

b 
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 Alternativní metodou pro ur ení fraktální dimenze D, mající velký význam pro 

studium lomových povrch , je tak zvaná „box-counting“ metoda, Obr. 2.1.b. Na ploše je 

vytvo ena sí  pravidelných tverc  o velikosti . A   je minimální po et tverc  

pot ebných k pokrytí k ivky. Pak pro tuto fraktální k ivku platí vztah, podle (Weiss, 

International Journal of Fracture, 2001) 

                                                            

P i výpo tu fraktální dimenze v 3D prostoru se tverce nahrazují krychlemi a pro 

jednorozm rný soubor hodnot se používají úse ky o délce  (Hilborn, 2001). 

V p írodních objektech vztahy (2.1) a (2.2) budou mít omezenou platnost, 

viz Obr. 2.2, na kterém je znázorn na k ivka logaritmické závislosti po tu m ení N na 

velikosti me ítka . S poklesem velikosti m ítka  k ivka vykazuje prudký nár st v po tu 

m ení z horní na dolní mez rozlišení. Vztahy (2.1) a (2.2) mají platnost v lineární ásti 

k ivky. Dolní mez je spojena s fyzikálními procesy, které ídí fraktální chování a horní mez 

odpovídá rozm r m zkoumaného objektu. 

 

 

 

 

 

              

 

 

Obr. 2.2 K ivka logaritmické závislosti po tu m ení N na velikosti me ítka  

Pro d kaz toho, že vztah (2.2) dává správnou definici dimenze, budou uvedeny 

jednoduché p íklady. V rovin  se nachází geometrický objekt, a  to bude: 

Bod: Pro tento p ípad se používá tverec o stran  . Jenom jeden tverec je nutný 

k pokrytí bodu, to znamená že   P i dosazení  do vztahu (2.2) se zjistí, 

Lineární ást 

lo
g

 N
 

log  

Horní mez 
rozlišení 

Dolní mez rozlišení
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že dimenze v tomto p ípad  se rovná nule a tato hodnota se shoduje s velikostí 

topologické dimenze, viz Obr 2.3.a (Hilborn, 2001). Z toho vyplývá, že bod není 

fraktálním objektem. 

Úse ka jednotkové délky: V tomto p ípad  se úse ka rozd lí na N díl , viz Obr 2.3.b a 

bude se používat tverec o délce strany  

 

Ze vztahu (2.2) se m že odvodit rovnice pro výpo et dimenze 

 

 

 

 

 

 

Po dosazení (2.3) do rovnice (2.4) se získá velikost fraktální dimenze p ímky 

 

Tato hodnota se shoduje s hodnotou topologické dimenze p ímky. Z toho vyplývá, že 

p ímka není fraktálním objektem. 

tverec se stranou jednotkové délky: Po dvojnásobném zv tšení tverec vypadá tak, 

jako by m l ty násobnou plochu, viz Obr 2.3.c. V takovém p ípad  pro  platí 

 

Po dosazení (2.5) do rovnice (2.4) se stanoví hodnota fraktální dimenze tverce 
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 Její velikost se shoduje s hodnotou topologické dimenze tverce. Z toho vyplývá, že 

tverec není fraktálním objektem a je hladkým plošným útvarem Euklidovské 

geometrie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr 2.3 Ur ení fraktální dimenze jednoduchých útvar  m ížkovou metodou 

Aplikováním postupu výpo tu fraktální dimenze na nejjednodušší fraktál na ploše 

Kochovu k ivku, viz Obr. 2.4 se po každé iteraci délka hrany zmenší na  p vodní délky a 

po et sob podobných úsek  vzroste na = 4 (Zelinka, 2006). P i trojnásobném zjemn ní 

k ivky se její délka ty ikrát zv tší, a proto její fraktální dimenze nebude celo íselná. Do 

rovnice (2.4) je t eba dosadit hodnoty  a fraktální dimenze Kochovy k ivky je 

 

Topologická dimenze této k ivky se rovná jedni ce a je menší než D, to znamená, že Kochova 

k ivka je fraktálem. 

a

b

c 
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Obr. 2.4 Kochova k ivka po n kolika iteracích 

M ížková metoda ur ení fraktální dimenze se asto aplikuje ve fyzice, ale m že být 

uplatn na pro jakýkoliv soubor bod  na ploše nebo v prostoru. Pro studium lomových ploch 

se tato metoda jednoduše aplikuje na soubor dat popisujících drsnost získanou p i zkoumání 

plochy pomocí profilometru, konfokálního mikroskopu nebo pomocí zp tn  odražených 

elektron  (Charkaluk, 1998). 

 Užitím vztah  (2.1) a (2.2) je možno prokázat, že úse ková a m ížková metoda 

k ur ení fraktální dimenze jsou ekvivalentní (Weiss, Engineering Fracture Mechanics, 2001). 

2.2 Definice fraktální dimenze  

 V p edchozí kapitole byla fraktální dimenze po ítána pomocí dvou metod, avšak 

k jejímu stanovení existuje ada r zných p ístup , viz (Alligood, 2000). Fraktální dimenze se 

mohou rozd lit na dv  základní skupiny: 

n=0 

n=1 

n=2 

n=3 

n=6 
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Metrické dimenze jsou závislé na metrických vlastnostech objektu. P íkladem dimenzí 

z této skupiny jsou Minkowského dimenze a Hausdorffova-Besicovitchová a ob  tyto 

dimenze ješt  pat í mezi kapacitní fraktální dimenze. 

Informa ní dimenze jsou závislé na pravd podobnostních vlastnostech objektu a 

dimenze zde udává jeho po et stup  volnosti. Pokud t eba znát množství informace, 

které je pot ebné k ur ení polohy bodu v objektu rozd leného na množiny o velikosti 

r, pak se i-té množin  p i adí nenulová pravd podobnost pi, když se v ní nachází bod. 

A podle Shannova vztahu (Horák a kol., 2003) se množství informace S, pot ebné 

k ur ení polohy bodu v objektu stanoví z 

 

Podle vztah  (2.4) a (2.6) pro informa ní dimenzi D1 platí 

 

Do této skupiny dimenzí pat í i Hausdorffova fraktální dimenze. 

Rozdíl mezí kapacitní a informa ní dimenzí je v tom, že p i výpo tu kapacitní 

dimenze p ispívá každá neprázdná množina o velikosti r k množství stejnou m rou, avšak u 

informa ní dimenze je její p ísp vek úm rný po tu stav , který v ní leží. P i rovnom rném 

rozložení dat v prostoru je kapacitní dimenze rovná informa ní dimenzi. Obecn  je 

informa ní dimenze dolní mez kapacitní dimenze  (Horák, 2003). 

 Minkowského dimenze byla jako jedna z prvních použita k ur ení délek k ivek nebo 

velikostí povrch  komplikovaných geometrických útvar . K stanovení délky k ivky byl 

zaveden pojem tzv. ’’klobásy’’, jenž obklopuje hranici zkoumané k ivky. P i konstrukci této 

’’klobásy’’ se uvažuje pouze hranice oblasti a kolem každého jejího bodu se zkonstruuje 

množina všech bod , které jsou od ní vzdáleny nejvýše o a, což je zvolené kladné íslo. 

Nap íklad v trojrozm rném prostoru je každý bod nahrazen kouli o polom ru a. Pokud 

p vodní množina vypadá jako ást eliptického oblouku a všechny hrani ní koule budou 

sjednoceny do jednoho celku, pak výsledný útvar bude vypadat jako ’’klobása’’ a její celkový 

objem bude rostoucí funkcí parametru a. Vztah mezí rozm rem klobásy a jejím objemem je 

Minkowského míra. V praxi se studuje závislost mezi logaritmem parametru a a logaritmem 

objemu klobásy, když se parametr a blíží k nule zprava. Jestliže lze nalézt hodnotu derivace a 

ode íst jí od dimenze vektorového prostoru, ve kterém je geometricky útvar umíst n, pak se 

dostane íslo, které je nazýváno Minkowského dimenzí dané množiny (Kukal, 2009). 
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 Hausdorffova fraktální dimenze pat í do skupiny informa ních dimenzí a poprvé byla 

zavedena  Hausdorffem v roce 1919 a je založena na tzv. Hausdorffov  mí e. Pro definici této 

dimenze se zvolí dv  kladná ísla r, D a s využitím koulí o polom ru v tším nebo rovném r se 

hledá tvar útvaru, který by celý obklopoval studovanou hranici množiny. Takový zp sob, jak 

s vynaložením minimálního úsilí zamaskovat p vodní tvar hranice se nazývá pokrytí. 

Parametr D se užije k m ení kvality pokrytí útvaru elementy o rozm ru nejmén  r. Tento 

parametr p edstavuje exponent, na který se umocní p íslušné polom ry jednotlivých koulí a 

uvedené mocniny se se tou. V p ípad , že se parametr r blíží k nule zprava, pak se výsledný 

sou et blíží k nule nebo jde do nekone na. Existuje však ur itá kritická hodnota parametru 

DH, p i které dochází k p epnutí mezi nulou a nekone nem a to je Hausdorffova dimenze 

množiny (Kukal, 2009). V praxi je její výpo et velmi obtížný a z reálných dat se obvykle 

nepo ítá. 

Korela ní dimenze (Horák, 2003) je v sou asné dob  nejpoužívan jším zp sobem 

výpo tu fraktální dimenze a je definovaná vztahem 

 

itatel ve vztahu (2.8) udává pravd podobnost toho, že dva náhodn  vybrané body na 

objektu, ze kterého po ítáme dimenzi, leží v i-té množin  o velikosti r. Obecn  pro velikost 

dimenzí platí 

 

Avšak p i praktických výpo tech rozdíl mezi nimi není podstatným. 

2.3 Sob podobné a sob odpovídající fraktály 

 Fraktální charakter lomových ploch je spíše sob odpovídající než sob podobný 

(Ferfecki, 2009). 

 Sob podobné fraktální množiny vykazují invariantnost v i zm n  me ítka a p i 

použití m ížkové metody se definují vztahem 

                                                                              

Pro sob podobnou fraktální k ivku definovanou na  ploše, sou adnice  a  jsou 

ekvivalentní a hodnota fraktální dimenze je . Invariantnost v i zm n  me ítka se 
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získá, tak že se m ítko zmenší nebo zv tší o ur itou hodnotu  (2.9) ve dvou sm rech 

(  a . Invariantnost v i zm n  me ítka sob podobných povrch  s hodnotou 

fraktální dimenze  v  prostoru se získá zm nou me ítka o stejnou hodnotu  ve 

všech sm rech ( ,  a ). Avšak lomové plochy jsou sob odpovídající 

(Russ, 1994). Výška z-ové sou adnice je kolmá k lomové ploše a není ekvivalentní x-ové a y-

ové sou adnici. Jinými slovy me ítko škálování v ploše a výšce je r zné. K popisu 

sob odpovídajících fraktál  se používá Hurst v exponent 

Sob podobné fraktály jsou statisticky izotropní a sob odpovídající fraktály jsou 

statisticky anizotropní (Schmittbuhl, 1995). V p ípad , sob odpovídající k ivky na xy ploše se 

sob podobnost získá použitím r zných me ítek v  a   sm ru (  , ), kde 

hodnota H  1 se nazývá Hurst v exponent (Weiss, International Journal of Fracture, 2001). 

P íklad sob odpovídajícího fraktálního profilu je uveden na Obr. 2.5. Tento profil je 

vytvo en algoritmem využívajícím náhodné iterativní generování bod  (Weiss, International 

Journal of Fracture, 2001). Na Obr. 2.5.a je sob odpovídající fraktální profil s hodnotou 

Hurstova exponentu H = 0,5 zobrazen v me ítku  = 4000 ve sm ru osy x.  Na Obr. 2.5.b je 

znázorn na ást fraktálního profilu z Obr.2.5.a, pozorovaná v me ítku  = 400 ve sm ru osy x 

a se stejnou hodnotou  podél z-ové osy ( = 0,1).  Na Obr. 2.5.c je znázorn na stejná ást 

fraktálního profilu pozorovaná v me ítku  = 400 ve sm ru osy x, avšak p i použití jiného 

zv tšení ve sm ru osy z   ( = 0,316).  Obr. 2.5.c má podobný vzhled jako Obr.2.5.a. 

2.4 Hurst v exponent 

 Koncepce Hurstova exponentu je d ležitá p i zkoumaní lomových ploch a vyplývá 

z formální definice sob odpovídajících fraktál  na dvojrozm rné xy ploše. Podle této definice 

a použití m ížkové metody ur ení dimenze, kde po et tverc   je statisticky 

sob podobný s  (Weiss, Engineering Fracture Mechanics, 2001) 

                                                                          

P i použití vztahu (2.10) se mohou definovat sob odpovídající povrchy v xyz prostoru. To 

znamená, že po et krychlí  je statisticky sob podobný s .  

 



27

 

        Obr. 2.5 Sob odpovídající fraktální profil (zdroj Weiss, Engineering Fracture Mechanics, 

2001)  

U lomových ploch je sob podobnost v rovin   a v z-ovém sm ru svázána 

Hurstovým exponentem menším než jedna. Jinými slovy z-ová sou adnice je statisticky 

závislá s  sou adnicemi, ale má menší rozsah. Vztah mezi sou adnicemi x, y a z (podle 

Russ, 1994) platí 
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kde  je „horizontální“ vzdálenost (  pro sob odpovídající k ivku a  

pro sob odpovídající povrch) a  je maximální rozdíl mezi výškami (zmax-zmin). Proto, aby 

sob odpovídající fraktály vypadaly stejn  p i zv tšení (zmenšení) o velikost faktoru    

horizontální sou adnice se musí zv tšit (zmenšit) o velikost faktoru  sou adnice ve sm ru 

svislé osy. Povrchy mají nepravidelný tvar a velkou drsnost, pokud je hodnota H nízká a 

naopak, když se H blíží k jedni ce, je povrch hladší. 

 Podle lánku (Weiss, International Journal of Fracture, 2001) platí pro 

sob odpovídající povrchy mezi fraktální dimenzí jejího povrchu  a Hurstovým exponentem 

vztah 

                                                                               

Pro fraktální dimenzi vypo ítanou v horizontálním sm ru DL, fraktální dimenzi lomové 

plochy DS a Hurstovým exponentem H platí  . Obecn  pro 

sob odpovídající fraktální množiny o dimenzi D se ve vztahu (2.12) místo 3 napíše dimenze 

D (Weiss, Engineering Fracture Mechanics, 2001). Mandelbrot ukázal analýzou 

sob odpovídajících fraktál  ležících v ploše nap íklad vytvo ené z mo ského pob eží, že mají 

sob podobný charakter a zjistil, že vyhovující odhad fraktální dimenze dává hodnota  

(Mandelbrot, 1983). 

2.5 Fraktální analýza lomových ploch 

 Morfologie lomových ploch je závislá na houževnatosti materiálu a ta je funkcí celé 

ady parametr , jakými jsou teplota, napjatost, … viz kapitola 1.3, a proto její p esná analýza 

je velmi d ležitá. Primárním zájmem studia lomových ploch pomocí fraktální analýzy jsou 

zkušební t lesa získána z ší ení trhlin materiálem v p í ném sm ru k aplikovanému zatížení. 

Existuje málo odborných publikací zabývajících se koncepcí fraktální analýzy u lomových 

ploch. 

 První zkoumání lomových ploch fraktální analýzou bylo u in no Mandelbrotem 

(Mandelbrot, 1984) na základ  provedeného experimentu se vzorky z tahové zkoušky. P i 

stanovení fraktální dimenze lomových ploch Mandelbrot použil dv  metody. První je analýza 

výškových profil  celého lomového povrchu a druhá je tak zvaná analýza „ostrov “ (lomová 

plochá se rozd lí plochou kolmou ke sm ru p sobícího nap tí a tím se vytvo í „ostrovy“). 

Pomocí analýzy „ostrov “ Mandelbrot zjistil, že lomové plochy kov  je možno popisovat 

pomocí fraktální analýzy a nalezl zápornou korelaci mezi fraktální dimenzí a houževnatostí 
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materiálu. A v roce 1990 Ray a Mandal (Russ, 1994) p i obdobném zkoumání ocelí dosp li k 

záv ru, že existuje korelace mezi fraktální dimenzí a nárazovou prací. 

 Auto i v lánku (Mu, Lung, 1988) hledali p í inu Mandelbrotem nalezené záporné 

korelace pomocí zákon  mechaniky lomu. Jak je uvedeno v kapitole 1.1, podle lineární 

elastické lomové mechaniky kritická hnací síla trhliny se rovná dvojnásobku povrchové 

energie. Avšak díky iregularit  a drsnosti lomových povrch  ocelí je jejich skute ná plocha 

mnohem vetší než ta, která se zjistí makroskopickým m ením. Pak plocha lomového povrchu 

na jednotku tlouš ky vzorku se bude rovnat  kde  je nepravidelná cesta ší ení 

trhliny a  je p ímá cesta ší ení trhliny. Spojením pojmu kritické hnací síly a podíl  délek 

cest ší ení trhliny ploch se dostane 

 

kde  je délka úse ky, viz kapitola 2.1 a pak podle Mandelbrota platí 

 

 

Použitím vztahu (1.4) pro výpo et hnací síly trhliny a vztahu (2.14) Mu a Lung odvozují 

vztah 

 

 

a pokud  a S  se uváží jako konstanty, tak platí 

 

Takto se zjistilo, že fraktální dimenze je p ibližn  lineární funkcí logaritmu lomové 

houževnatosti a proto existuje záporná korelace mezi D a KIC. 

 ada autor , nap íklad Cher-Mant (Russ, 1994) pracovali s vertikálními výškovými 

profily, avšak tento p ístup ke zkoumání anizotropie fraktálních povrch  byl hodn  kritizován. 

Cher-Mant ur il hodnotu fraktální dimenze lomových ploch a nalezl kladnou korelaci 
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s lomovou houževnatostí materiálu. Tímto postupem Banerji a Underwood zjistili, že 

nejmenší hodnota fraktální dimenze lomové plochy odpovídá typu tepelného zpracování oceli, 

jenž zp sobuje zk ehnutí materiálu.  Avšak za dva roky už dosáhli zcela opa ného záv ru, že 

lomové plochy nejsou fraktály, protože logaritmická závislost po t  m ení na použitém 

me ítku nevykazuje lineární charakter.      
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3. Vizuální posouzení charakteru lomového porušení 

3.1 Vstupní informace 

 DWTT zkoušky byly provád ny na 14 t lesech, odebraných z ocelových plech  

jakosti X52. Chemické složení vzork  je uvedeno v tabulce 3.1. 

Tabulka 3.1 Chemické složení zkušebních t les 

P. . 
Obsah prvk  [%] 

C Mn Si P S Cu Ni 

1 0,035 0,84 0,31 0,007 0,0016 0,03 0,02 

2 0,039 0,84 0,3 0,01 0,0015 0,03 0,02 

3 0,038 0,88 0,33 0,006 0,0012 0,06 0,04 

4 0,037 0,84 0,29 0,007 0,0013 0,03 0,03 

5 0,044 0,88 0,31 0,007 0,0012 0,03 0,02 

6 0,045 0,85 0,28 0,01 0,0011 0,03 0,02 

7 0,036 0,85 0,3 0,005 0,0018 0,05 0,03 

8 0,049 0,84 0,32 0,004 0,001 0,07 0,03 

9 0,044 0,88 0,31 0,007 0,0012 0,03 0,02 

10 0,034 0,85 0,31 0,008 0,0017 0,03 0,02 

11 0,044 0,89 0,3 0,006 0,0012 0,05 0,02 

12 0,043 0,85 0,29 0,01 0,0012 0,05 0,03 

13 0,035 0,84 0,31 0,007 0,0016 0,03 0,02 

14 0,031 0,85 0,35 0,006 0,0012 0,05 0,03 

P. . 
Obsah prvk  [%] 

Cr Mo V Ti Al N Fe 

1 0,04 0,005 0,017 0,023 0,032 0,004 98,6353 

2 0,04 0,005 0,017 0,022 0,025 0,005 98,6455 

3 0,06 0,007 0,017 0,025 0,036 0,006 98,4936 

4 0,06 0,006 0,017 0,021 0,034 0,004 98,6224 

5 0,05 0,005 0,016 0,023 0,032 0,007 98,5747 

6 0,05 0,005 0,018 0,02 0,025 0,006 98,6395 

7 0,05 0,006 0,017 0,024 0,033 0,006 98,5914 
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P. . 
Obsah prvk  [%] 

Cr Mo V Ti Al N Fe 

8 0,05 0,005 0,017 0,022 0,037 0,006 98,5495 

9 0,05 0,005 0,016 0,023 0,032 0,007 98,5747 

10 0,05 0,005 0,019 0,021 0,033 0,006 98,6122 

11 0,04 0,005 0,018 0,019 0,026 0,006 98,5751 

12 0,06 0,005 0,016 0,02 0,03 0,006 98,5887 

13 0,04 0,005 0,017 0,023 0,032 0,004 98,6353 

14 0,05 0,005 0,019 0,023 0,026 0,005 98,5535 

T lesa byly opracované na rozm r 300 x 75 mm. V tabulce 3.2 je uveden seznam t les a 

p esná tlouš ka, zm ená u každého t lesa. 

Tabulka 3.2 Seznam t les a jejich p esná tlouš ka 

P. . 1 2 3 4 5 6 7 

Tlouš ka [mm] 16,2 16 16,1 16,1 16,1 16,1 16,25 

P. . 8 9 10 11 12 13 14 

Tlouš ka [mm] 16,1 16,3 16,1 16,1 16,15 16,2 16,1 

 

Z plech  stejné tavby, jako ze kterých byly vyrobeny t lesa pro DWTT zkoušku, byly 

zhotoveny vzorky pro zkoušku rázem v ohybu podle Charpyho a tahovou zkoušku. Pro 

všechny vzorky byly provedeny tahové zkoušky ( SN EN 10002-5) p i teplot  20 C a z 

nap ové deforma ní charakteristiky se ur ovala tažnost typu A50, smluvní mez kluzu Rp0,2 a 

mez pevnosti Rm. V tabulce 3.3 jsou uvedeny mechanické vlastnosti materiálu získané z 

tahových zkoušek. 

Tabulka 3.3 Materiálové vlastnosti stanovené tahovou zkouškou  

P. . 1 2 3 4 5 6 7 

Rp0,2 [MPa] 414 404 409 415 430 427 448 

Rm [MPa] 483 467 474 472 474 485 487 

Rp0,2/Rm [-] 0,86 0,87 0,86 0,88 0,91 0,88 0,92 

A50 [%] 45,8 45,6 41,4 43,2 41,8 44,2 42 
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P. . 8 9 10 11 12 13 14 

Rp0,2 [MPa] 433 415 383 393 415 426 423 

Rm [MPa] 492 478 464 466 481 476 489 

Rp0,2/Rm [-] 0,88 0,87 0,83 0,84 0,86 0,89 0,87 

A50 [%] 45,6 41,8 45 41,6 44,2 45 46,6 

 

Na zkušebních t lesech s V vrubem byly provedeny zkoušky rázem v ohybu ( SN EN 

10 045-1) p i teplot  -18 C. Z každého plechu byly vyrobeny t i zkušební t lesa, a pak se 

vypo ítal pr m r absorbované deforma ní energie. V tabulce 3.4 jsou uvedeny hodnoty 

absorbované deforma ní energie oceli získané z této zkoušky. 

Tabulka 3.4 Hodnoty absorbované deforma ní energie p i zkoušce rázem v ohybu podle 

Charpyho 

P. . KV 1 [J] KV 2 [J] KV 3 [J] KVstr [J] 

1 300 300 300 300 

2 300 300 300 300 

3 300 300 300 300 

4 300 300 300 300 

5 300 300 300 300 

6 298 296 298 297 

7 300 300 300 300 

8 300 300 300 300 

9 300 300 300 300 

10 300 300 300 300 

11 300 300 300 300 

12 293 290 290 291 

13 300 300 300 300 

14 300 300 300 300 

 

Podle doporu ení API 5L u ocelí jakosti X52 musí byt minimální hodnota meze kluzu 

Rp0,2 358 MPa, minimální hodnota meze pevnosti Rm 454 MPa a maximální hodnota podílu 
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Rp0,2/Rm rovna 0,93. Hodnoty, získané pomocí tahových zkoušek, spl ují všechny tyto 

požadavky, viz tabulka 3.3. 

Z d vodu hledání korelace mezi mechanickými vlastnostmi a PHL na lomové ploše 

byli provedené tahová zkouška a zkouška rázem v ohybu. Avšak kv li omezení finan ních 

prost edk  zkoušky byli provedený pouze u jediného zkušebního t lesa. Po provedení DWTT 

zkoušky ze zkušebního t lesa íslo 5 byly vyrobeny t i vzorky malé velikosti pro tahovou 

zkoušku a t i vzorky pro zkoušku rázem v ohybu podle Charpyho. Všechny zkoušky byly 

provedeny v souladu s odpovídajícími normami SN, které jsou uvedeny výše.  V tabulce 3.5 

jsou uvedeny pevnostní charakteristiky, získané pomocí tahové zkoušky a na obrázku 3.1 jsou 

znázorn ny experimentáln  zjišt né nap ov  deforma ní charakteristiky každého vzorku.  

Tabulka 3.5 Pevnostní vlastnosti stanovené zkouškou tahem u vzorku 5 

P. . Rp0,2 [MPa] Rm[MPa] Rp0,2/Rm [-] 

1 406 465 0,87 

2 407 464 0,88 

3 421 464 0,91 

 

 

Obr. 3.1 Nap ov  deforma ní charakteristiky pro vzorky, vyrobené ze zkušebního DWTT 

t lesa, íslo 5 

Hodnoty Rp0,2, Rm a podílu Rp0,2/Rm u zkušebního t lesa íslo 5 spl ují požadavky API pro 

ocel jakosti X52. Ovšem mechanické vlastnosti Rp0,2 a Rm nam ené z tahové zkoušky 

 [
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              1 

              2 

              3 
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provedené na malých t lesech se maximáln  odlišují jen o 5 % a 2 % vzhledem k výsledk m 

z tabulky 3.3. 

 Pomocí kladiva se závažím 30 kg byla provedena zkouška rázem v ohybu vzorku 

s V vrubem a hodnoty absorbované deforma ní energie jsou 230 J, 240 J a 256 J. Tyto 

výsledky se neshodují s hodnotami uvedenými v tabulce 3.3 u vzorku íslo 5. Avšak tento 

rozdíl je zp soben tím, že se nepoda ilo jedním rázem kladiva zcela p erazit zkušební vzorky 

a t ením v uložení vzorku došlo k disipaci energie. 

3.2 Provedení DWTT zkoušky a hodnocení PHL 

 Zkoušky byly provád ny na za ízení “Drop Weight Tester 40” s beranem o hmotnosti 

800 kg p i teplot  -18 . Následn  byly lomové plochy zast íkány speciálním lakem pro 

ochranu proti korozi. Fotografie lomových ploch jsou uvedeny v p íloze íslo 1. 

 Po provedení zkoušky bylo provedeno hodnocení PHL na fotografiích lomových ploch 

podle norem: 

ASTM 436-03,  

GOST 30456-97, 

API 5L3 (Recommended Practice for Conducting Drop-Weight Tear Tests on Line 

Pipe), 

SN 42 0346, 

SN EN 10274. 

Dále bylo hodnocení souboru vzork  provedeno z hlediska vlastního posouzení charakteru 

k ehkého nebo houževnatého porušení lomových ploch, a tedy do k ehkého porušení byly 

zahrnuty i k ehké plošky ležící v houževnaté oblasti a naopak. Všechny rozšt py ve vzorcích 

byly uváženy jako k ehké porušení.  

 Stanovení PHL bylo provedeno podle výše uvedených norem p evedením fotografií 

lomových ploch v grafickém programu do škály t í barev a tedy bílou barvou byl ozna en 

k ehký, ernou houževnatý lom a pozadí v okolí lomové plochy bylo ozna eno ervenou 

barvou, viz p íloha 2. Výpo et PHL, dle vlastního posouzení, byl proveden po íta ovým 

algoritmem vytvo eným v softwaru MATLAB, který ur il podíl velikosti erné barvy, tj. 

houževnatého lomu. 
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Hodnocení PHL bylo taky provedeno nezávislým hodnotitelem podle normy 

SN 420346.  

V tabulce 3.6 jsou uvedeny výsledky všech zp sob  hodnocení. P esnost ur ení PHL 

je podle norem ±5 %.  PHL ur ený podle norem ASTM 436-03, SN 42 0346 a doporu ení 

API je stejný, viz kapitola 1.7. Znázorn ní zjišt ných výsledk  PHL je v histogramu Obr. 3.2. 

Porovnáním dosažených výsledk  je vid t, že stanovená hodnota PHL je závislá na 

užité norm . Pro stejnou lomovou plochu se hodnoty PHL mohou lišit až o n kolik procent, 

nap íklad pro plochu 2, viz tabulka 3.6 a p íloha 2, hodnoty PHL stanovené podle ASTM, 

API, a SN se liší až o dev t procent od hodnoty, stanovené pomocí GOST.  Ovšem u 

ostatních vzork  mohou být rozdíly zp sobeny existencí k ehkého šípovitého lomu (nap íklad 

u vzork  9, 11 a 12), který je jenom popsán v SN EN 10274. 

Tabulka 3.6 Hodnocení PHL 

P. . 

PHL [%] 

ASTM, API, 

SN 420346 
GOST

SN  

EN 10274 

Vlastní 

posouzení 

Nezávislý 

hodnotitel 

1 57 63 57 69 70 

2 61 52 61 55 55 

3 64 62 66 70 50 

4 65 61 65 61 55 

5 66 69 67 74 65 

6 66 63 67 69 60 

7 72 67 69 71 80 

8 77 80 77 74 80 

9 85 84 81 62 85 

10 86 88 82 67 90 

11 92 93 87 80 90 

12 95 94 90 70 95 

13 97 99 97 84 100 

14 100 100 100 91 100 
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Obr. 3.2 PHL 

Rozdíl mezí PHL, stanoveným nezávislým hodnotitelem a vypo ítaným v této práci, lze 

vysv tlit z hlediska používaných vztah  pro výpo et. Ve vztahu (1.8) se pro výpo et PHL 

používá hodnota tlouš ky vzorku p ed zkouškou, ale nap íklad u vzorku 6 je vid t, že tlouš ka 

lomové plochy je mnohem menší než p vodní, a proto PHL vypo ítaný podle tohoto vztahu 

bude vyšší než je ve skute nosti. 

 U vzork  5 a 13 se hodnotily komplementární lomové plochy, které byly ozna eny 

ísly 15 (pro vzorek íslo 5) a 16 (pro vzorek íslo 13). Jejich fotografie jsou uvedeny 

v p íloze 1. V p íloze 2.5 je zobrazení k ehkého a houževnatého porušení pro tyto dv  plochy. 

Hodnocení PHL u t chto dvou ploch bylo provedeno dv ma zp soby. Prvním je hodnocení 

podle ASTM 436-03, SN 42 0346 a doporu ení API, druhým je hodnocení podle vlastního 

posouzení. Hodnocení ostatními zp soby nebylo provedeno, protože tyto lomové plochy 

nemají specifické morfologické znaky. P i výpo tu PHL prvním zp sobem bylo zjišt no, že 

plocha 15 má 66% a plocha 16 má 98% houževnatého lomu. P i výpo tu PHL druhým 
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zp sobem bylo zjišt no, že plocha 15 má 74% a plocha 16 má 85% houževnatého lomu. Tyto 

hodnoty se shodují s výsledky vzork  5 a 13 a liší se jenom o 1%.  

 Z šestnácti hodnocených ploch jich dev t vykazuje abnormální lomy, viz kapitola 1.7: 

plochy 2,13,14,16 jsou prvního druhu, 

plochy 3,5,7,15 jsou druhého druhu, 

plocha 8 je t etího druhu. 

 

3.3 Metalografický rozbor 

 

 

 

Obr. 3.3 Mikrostruktura studované oceli ve st edu plechu (x1000) vzork  íslo: a) 14, b) 9, c) 2 

a 

b

c 
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Pro hodnocení mikrostruktury daného plechu byly vybrány vzorky s r znou hodnotou PHL: 

14 (100% PHL) a tlouš ce po zkoušce 16,1 mm,  

9 (85% PHL) a tlouš ce po zkoušce 16,3 mm,  

2 (61% PHL) a tlouš ce po zkoušce 16 mm. 

Hodnocení bylo provedeno ve st edové oblasti (1/2 tlouš ky plechu). Mikrostruktura byla 

vyvolaná naleptáním v 4% Nitalu.  Na Obr. 3.3 jsou znázorn né odpovídající struktury. 

 Mikrostruktura oceli odpovídá mikrostruktu e po termomechanickém válcování. Je 

usm rn na, jemnozrnná, tvo ena feritem o r zné velikosti zrna a malým množstvím perlitu a 

bainitu. 

  



40

4. Vytvo ení algoritm  využívajících fraktální metody k analýze lomových 

ploch 

4.1 Digitalizace lomové plochy 

 Pro p esné ur ení  PHL z lomové plochy pomocí numerických metod je lomová 

plocha p evedena do digitální formy. K vytvo ení digitálního obrazu lomové plochy se 

použila kamera 3D-Cam, vyrobena spole nosti Limess, která využívá optické triangulace 

k sestavení trojrozm rného obrazu lomové plochy. Pomocí této kamery povrch lomové 

plochy je aproximován sítí diskrétních bod  v trojrozm rném prostoru.  P esnost skenování je 

závislá na: 

vzdálenosti mezi kamerou a skenovaným objektem, 

velikosti skenovaného objektu, 

kalibraci kamery (p esn ji, viz Bothe, 2007). 

Naskenovány digitální obraz je nejmén  p esný v místech rozšt p  na lomové ploše. 

 Pro zachování stejné p esnosti skenování pro všechny vzorky, to znamená pro 

zachování stejné vzdálenosti mezi kamerou a lomovou plochou, je plocha pevn  uchycena ve 

stojanu, viz Obr. 4.1. K potla ení vzdáleného pozadí za skenovaným povrchem je použito 

stínítko. Skenování bylo provád no v temné místnosti pro zajišt ní dobrého kontrastu mezi 

sv tlými a tmavými ástmi v lomové ploše. 

 

Obr. 4.1 Stojan pro skenování lomové plochy 

Stínítko DWTT vzorek Kamera/Projektor

Rám



41

 Digitalizována lomová plocha je tvo ená sítí bod  v trojrozm rném prostoru 

s neekvivalentním krokem po délce a tlouš ce plochy, sou adnice t chto bod  jsou uloženy 

v textovém souboru. Pomocí autorkou navrženého softwaru byly odstran ny body, ležící 

v pozadí lomové plochy. Oblasti lomové plochy nenaskenované kamerou jsou lineárn  

extrapolovány ze sou adnic okolních bod . Sí  bod  v trojrozm rném prostoru 

s neekvivalentním krokem po délce a tlouš ce plochy je nahrazena sítí bod  s ekvidistantním 

krokem po délce a tlouš ce lomové plochy. 

4.2 Trojrozm rný po íta ový obraz lomových ploch a jejich vrstevnice 

 Pro další použití souboru dat, získaných naskenováním lomových ploch byly z 

trojrozm rných obraz  vytvo eny výškové mapy. Barevná škála byla ve formátu RGB a škála 

zobrazení šedi m la 256 úrovní. V RGB systému erné barv  odpovídá nulová intenzita 

složek RGB ( ervená=0, zelená=0, modrá=0), bílé barv  odpovídá nejvyšší intenzita složek 

RGB 255 ( ervená=255, zelená=255, modrá=255). Každému bodu ze sít  jsou p i azeny 

pixely, které mají ur itý úrove  jasu (stupn  šedi),  závislý na výšce daného bodu. Bod, ležící 

v nejnižší poloze je nejtmavší, v nejvyšší je bílý viz Obr. 4.2. Mapy vytvo ené takovým 

zp sobem budou použity pro výpo et fraktální dimenze lomových ploch. 

 

 

Obr. 4.2 Trojrozm rný obraz lomové plochy - výška (VLP), tlouš ka (TLP) a délka (DLP) 

lomové plochy 
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4.3 Metody analýzy 

 Hodnocení fraktální dimenze lomových ploch bylo provád no pomocí m ížkového 

algoritmu (box-counting). Ukázalo se, že fraktální dimenzi není vhodné ur ovat ze sklonu 

lineární oblasti k ivky logaritmické závislosti po tu m ení N na velikosti me ítka . Proto je 

hodnota fraktální dimenzi vypo ítána z lokální fraktální dimenze, nebo  tímto postupem se 

dosáhne p esn jších výsledk . Pro ov ení správnosti výsledk  je u n kolika vzork  

vypo ítána fraktální dimenze ze sklonu lineární oblasti k ivky logaritmické závislosti N na . 

 Pro vysv tlení koncepce lokální fraktální dimenze lze použit vztah pro výpo et 

m ížkové dimenze uvedený v kapitole 2.1: 

                                                                                                         

Tento vztah se m že upravit, tak že se uváží dolní mez velikosti m ížky 0 a me ítko  se bude 

rovnat podílu skute né velikosti m ížky  a její dolní mezi, = / 0. V takovém p ípad  platí  

 

Zlogaritmováním tohoto vztahu  

 

 

 

Vztah (4.2) definuje lokální fraktální dimenzi, která je ur ována se závislosti    na 

ln( ). Správnému odhadu lokální fraktální dimenze odpovídá oblast plata, která je vid t na 

Obr. 4.3. Ve výsledcích numerických výpo t  je  nahrazeno písmenem r. 
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4.4 Algoritmus výpo tu m ížkové dimenze 

Obrázek, u n hož se zjiš uje dimenze, se umístí m ížka tvo ená stejnými tverci a 

v prvním kroku se ur í, pro po áte ní délku tverce kolik je neprázdných bun k m ížky. 

V dalším kroku se vezme tverec s menší délkou strany a znovu se spo ítá po et tverc  

obsahujících ást obrázku a toto se opakuje pro n kolik velikostí sítí. Nakonec se vykreslí 

v logaritmických sou adnicích závislost po tu neprázdných tverc  na délce strany tverc . 

Sm rnice p ímky proložených bod  v této závislosti udává m ížkovou (box-counting) 

dimenzi. Numerické experimenty ukázaly, že hodnota m ížkové dimenze p edevším závisí: 

(1) na rozsahu lineárního úseku, jehož sm rnice odpovídá m ížkové dimenzi a (2) na orientaci 

m ížky na obrázku.  

Výpis používaného algoritmu v jazyku MATLAB k výpo tu fraktální dimenze 

m ížkou metodou u dvojrozm rných objekt  (nap . obrázku) je uveden níže. 

% VSTUP: oo - pole pro ur ení fraktální dimenze 
% VÝSTUPY: - závislost log(N(epsilon)) - osa y na log(epsilon) - osa x 
% - závislost d log(N(epsilon))/ d log(epsilon) - osa y na log(epsilon) - osa x 
 
ii=1; 
vv0=log(max(size(oo)))/log(2);vv=ceil(vv0);ss=2^vv;pp=zeros(ss,ss);pp(1:size(oo,1),1:size(o
o,2))=oo;oo=pp; 
 
nn=zeros(1,vv+1);  
nn(vv+1) = sum(oo(:)); 
for i3=(vv-1):-1:0 
  rr = 2^(vv-i3); 
  rrr = round(rr/2); 
  for i0=1:rr:(ss-rr+1) 
    for i1=1:rr:(ss-rr+1) 
      oo(i0, i1)=(oo(i0, i1+rrr)||oo(i0+rrr, i1)||oo(i0, i1)||oo(i0+rrr, i1+rrr)); 
    end 
  end 
  nn(i3+1)=sum(sum(oo(1:rr:(ss-rr+1),1:rr:(ss-rr+1)))); 
end 
nn=nn(end:-1:1); 
ee=2.^(0:vv); 
 
figure(ii+1);plot(log(ee),log(nn),'bo-',log(ee),log((ee/ee(end)).^-2), 'r+-');xlabel('ln(r) [-
]');ylabel('ln[n(r)] [-]');legend('clenita hranice','hladka hranice');title('2D box-counting'); 
 
figure(ii+2);s=-diff(log(nn))./diff(log(ee));plot(log(ee(1:end-1)), s, 'bo-');a=axis;axis([a(1) 
a(2) 0 2]);xlabel('ln(r) [-]');ylabel('- d ln[n(r)] / d ln(r) [-]');title('Odhad lokalni fraktalni 
dimenze'); 
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4.5 Ov ení správnosti hodnocení m ížkové dimenze pomocí vytvo eného algoritmu 

 Nejlepším zp sobem kontroly správnosti vypo tené m ížkové fraktální dimenze 

pomocí vytvo eného algoritmu je hodnocení dimenze útvaru, u kterého hodnotu dimenze 

p esn  známe. V kapitole 2.1 byl popsán výpo et m ížkové fraktální dimenze pro r zné 

útvary, pomocí autorkou vytvo eného algoritmu je proveden vypo et dimenze p ímky 

jednotkové délky a Kochovy k ivky. 

  Pro p ímku jednotkové délky platí, že její topologická dimenze se rovná fraktální a je 

rovná 1. P i numerickém výpo tu vytvo eným algoritmem, hodnota lokální fraktální dimenze 

p ímky vyšla 1,048 ± 0,061, viz Obr. 4.3.a. U Kochovy k ivky platí, že její fraktální dimenze 

je vyšší než topologická a p ibližn  je rovna 1,262. Numerickým výpo tem se zjistila lokální 

fraktální dimenze Kochovy k ivky o hodnot  1,265 ± 0,061, viz Obr. 4.3.b. Chyby z výpo tu 

jsou zp sobeny omezeným rozsahem vyhodnocovaných iterací Kochovy k ivky, p esností 

zobrazení a zjišt né chyby jsou malé, nebo  nep evyšují 5%. 

 

 

a)                                                                     b) 

Obr. 4.3 Odhad lokální fraktální dimenze pro: a) úse ku jednotkové délky, b)Kochovu k ivku 

(n=8) 
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5. Po íta ové experimenty 

5.1 Výpo et lokální fraktální dimenze z vrstevnic lomové plochy 

 Jak je uvedeno v kapitole 4.2, digitalizovaná DWTT t lesa jsou trojrozm rné plochy. 

Výpo et fraktální dimenze z výškových sou adnic je proveden z plošného útvaru tvo eného 

vrstevnicemi lomové plochy. V programovém balíku MATLAB jsou vrstevnice lomové 

plochy vytvo eny p íkazem contour (Z, n), jenž vygeneruje obrázek s n vrstevnicemi z matice 

Z. Vytvo ené obrázky, jsou upraveny v souladu s postupy v normách, tj. nebere se v úvahu 

ást lomové plochy do vzdálenosti jedné tlouš ky vzorku od ko ene vrubu a do vzdálenosti 

jedné tlouš ky vzorku od strany naproti vrubu. 

 Po íta ové výpo ty byly provedeny pro 8 r zných hodnot po tu vrstevnic: 10, 20, 30, 

100, 150, 200, 300, 1000. Na Obr. 5.1 je ukázáno, jak vypadají tyto k ivky pro vzorek íslo 7. 

10        20     

30       100  

150       200  

300    1000  

 

Obr. 5.1 Vrstevnice pro lomovou plochu íslo 7 
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 Jednou ze zásadních otázek p i výpo tu fraktální dimenze byl výb r vhodného po tu 

vrstevnic. Tato otázka byla vy ešena tak, že se u každého vzorku s r zným po tem vrstevnic 

vytvo il jeden pr b h lokální fraktální dimenze a v n m bylo hledáno plato. U vzorku íslo 7 

je to znázorn no na Obr. 5.2. Z tohoto grafu je vid t trend ve formování plata s r stem po t  

vrstevnic. Avšak jde vid t, že n které pr b hy v grafu se chovají odlišn . Pr b hy vytvo ené 

pro 10 a 20 vrstevnic nemají výrazné plato, a proto nejsou k výpo tu fraktální dimenze 

vhodné. Naopak pr b hy 300 a 1000 vrstevnic už nespl ují trend vzr stu. V tabulce 5.1 jsou 

uvedeny hodnoty fraktální dimenze a jejich sm rodatných odchylek vypo ítané z vrstevnic. 

 

Obr. 5.2 Odhad lokální fraktální dimenze u vzorku íslo 7 p i r zném po tu vrstevnic 

 

Zadáním vstupu ve tvaru vrstevnic lomové plochy je ve vytvo eném algoritmu m ížkové 

metody stanovován po et neprázdných tverc  obsahujících ernou barvu a tím je vypo ítána 

dimenze útvaru k ivky ohrani ené plochou. Protože zkoumané k ivky ohrani ující plochu 

nejsou Euklidovského typu (k ivky), je dimenze necelo íselná. Její hodnota se blíží 2 

(tabulka 5.1), nebo  se jedná o dimenzi k ivky ohrani ené plochou.  
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Tabulka 5.1 Odhad lokální fraktální dimenze vzork  

Po et 
vrstevni

c[-] 

íslo vzorku [-] 

1 2 3 4 5 6 

30 
1,731 

+/- 0,183

1,780 

+/- 0,064 

1,735 

+/- 0,091 

1,745 

+/- 0,122 

1,721 +/- 

0,140 

1,756+/- 

0,011 

100 
1,787 

+/- 0,213

1,801 

+/- 0,076 

1,785 

+/- 0,114 

1,847 

+/- 0,104 

1,778 

+/- 0,056 

1,803 

+/- 0,080 

150 
1,786 

+/- 0,213

1,887 

+/- 0,063 

1,794 

+/- 0,081 

1,871 

+/- 0,060 

1,778 

+/- 0,057 

1,810 

+/- 0,081 

200 
1,791 +/- 

0,217 

1,890 +/- 

0,203 

1,797 +/- 

0,063 

1,861 +/- 

0,049 

1,777+/- 

0,057 

1,813 +/- 

0,085 
Po et 

vrstevni
c[-] 

íslo vzorku [-] 

7 8 9 10 11 12 

30 
1,730 

+/- 0,193

1,733 

+/- 0,047 

1,747 

+/- 0,224 

1,728 

+/- 0,195 

1,718 

+/- 0,198 

1,735 

+/- 0,220 

100 
1,774 

+/- 0,077

1,781 

+/- 0,064 

1,781 

+/- 0,238 

1,786 

+/- 0,214 

1,765 

+/- 0,199 

1,792 

+/- 0,212 

150 
1,790 

+/- 0,130

1,788 

+/- 0,066 

1,789 

+/- 0,216 

1,787 

+/- 0,215 

1,766 

+/- 0,174 

1,805 

+/- 0,212 

200 
1,786 

+/- 0,130

1,782 

+/- 0,067 

1,789 

+/- 0,216 

1,787 

+/- 0,215 

1,764 

+/- 0,198 

1,785 

+/- 0,234 

Po et 
vrstevnic 

[-] 

íslo vzorku [-]     

13 14 15 16 

30 
1,704 

+/- 0,196

1,696 

+/- 0,140 

1,729 

+/- 0,045 

1,711 

+/- 0,178   

100 
1,766 

+/- 0,205

1,766 

+/- 0,044 

1,779 

+/- 0,045 

1,773 

+/- 0,143   

150 
1,771 

+/- 0,212

1,764 

+/- 0,081 

1,787 

+/- 0,046 

1,784 

+/- 0,143   

200 
1,778 

+/- 0,211

1,775 

+/- 0,042 

1,791 

+/- 0,046 

1,791 

+/- 0,179   

 

 Z této tabulky je vid t, že plocha 5 a její komplementární dopln k 15 mají p ibližn  

stejnou hodnotu fraktální dimenze a totéž lze íct o druhém páru lomových ploch 13 a 16. To 

znamená, že pro ob  plochy jsou správn  ur eny plata.  

Pro ov ení správnosti výsledk  ur ených z lokálního pr b hu fraktální dimenze jsou pro 

plochy 3 a 6 vypo ítány fraktální dimenze ze sklonu lineární oblasti k ivky logaritmické 

závislosti N( ) na . Sklon k ivky je stanoven metodou nejmenších tverc . Na Obr. 5.3 jsou 

uvedeny tyto k ivky pro 100 vrstevnic a pro vzorky íslo 3 a 6. V tabulce 5.2 jsou vypsány 

fraktální dimenze v etn  sm rodatné odchylky pro 30, 100, 150 a 200 vrstevnic. 



48

  

Obr. 5.3 K ivky logaritmické závislosti po tu m ení na velikosti me ítka pro 100 vrstevnic: 

a) vzorek 3, b) vzorek 6 

Tabulka 5.2 Odhad fraktální dimenze pro vzorky 3 a 6. 

Po et 

vrstevnic 

[-] 

íslo vzorku [-] 

3 6 

30 1,735 +/- 0.057 1,758 +/- 0,012 

100 1,766 +/- 0.098 1,796+/- 0,07 

150 1,786 +/- 0,081 1,809 +/- 0,115 

200 1,802 +/- 0,111  1.825+/- 0.106 

 

Pokud porovnáme hodnoty z tabulek 5.1 a 5.2 pro tyto 2 vzorky je vid t, že jsou p ibližn  

stejné, a tedy oba p ístupy dávají stejnou hodnotu fraktální dimenze. 

5.2. Vypo et fraktální dimenze z výškové hranice  

 Dalším zp sobem výpo tu fraktální dimenze box-counting algoritmem vychází 

z výškové hranice sestavené ohrani ením výšek odpovídajících r zným úrovním šedi 

odpovídající výškovým sou adnicím. Jak je uvedeno v kapitole 4.2 k uložení celé škály všech 

úrovní šedi je užito 256 barev. 

 Pro daný numerický výpo et se používaly výškové hranice lomových ploch z úrovní 

šedi. To znamená, že pomocí speciáln  vytvo eného programu, v kterém se zadávalo íslo 

intenzity úrovn  šedi, byla zjišt na výšková hranice. Výsledkem jsou k ivky, omezující 

a b 
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lomový povrch p i dané výšce.  Avšak v t chto výškových hranicích se mohly objevit 

osam lé body nebo naopak tlusté k ivky, a to snižuje p esnost vypo ítané fraktální dimenze. 

Proto se ukázalo, že nejvhodn jší je uvážit blízké hodnoty úrovní šedi. Na Obr. 5.4 je uveden 

jako p íklad pr b h lokální fraktální dimenze pro vzorek íslo 1 a úrove  šedi 152. Pr b hy 

pro ostatní vzorky jsou uvedeny v p íloze 3.1 a v p íloze 3.2 jsou zobrazeny odpovídající 

výškové hranice. Výpo et byl proveden pro úrovn  šedi od 96 do 224 s krokem 8.  Pro úrove  

šedi 152 byl proveden výpo et fraktální dimenze v etn  sm rodatné odchylky a výsledky jsou 

shrnuty v tabulce 5.3. Výsledky pro všechny stanovované úrovn  šedi jsou v tabulce 5.4  

 

Obr. 5.4 Odhad lokální fraktální dimenze pro vzorek 1 a úrove  šedi 152 

Tabulka 5.3 Fraktální dimenze pro úrove  šedi 152 

P. . 1 2 3 4 5 6 7 8 

D 1,267 1,331 1,239 1,285 1,167 1,281 1,2 1,159 

Sm r.odch 0,057 0,102 0,113 0,098 0,049 0,064 0,068 0,052

P. . 9 10 11 12 13 14 15 16 

D 1,279 1,278 1,187 1,251 1,165 1,089 1,21 1,219 

Sm r.odch 0,034 0,037 0,041 0,052 0,084 0,058 0,059 0,076

 

Na rozdíl od p edchozího zp sobu stanovení fraktální dimenze je nyní hodnocená dimenze 

výškové hranice a m ížkovou metodou je po ítána dimenze bílo erné hranice p i zobrazení 

pomocí dvou barev (P íloha 3.2). Proto algoritmus m ížkové metody p i tomto typu vstupu 

stanovuje po et neprázdných bílo erných tverc . Zjistilo se, že tyto k ivky mají dimenzi 

v tší než jedna (tabulka 5.3 a 5.4) a tedy mají fraktální charakter. 
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Tabulka 5.4 Fraktální dimenze pro úrovn  šedi od 96 do 224 

Úrove  
šedi 

P. . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

96 - 1,178 - - 1,245 - 1,381 - - - - - - - - - 

104 - 1,211 - - 1,261 - 1,356 - - - - - - - - - 

112 - 1,257 1,401 - 1,194 - 1,286 1,164 - - - - - - - - 

120 - 1,262 1,431 - 1,216 - 1,282 1,197 1,355 - 1,179 - 1,313 - 1,211 - 

128 - 1,276 1,244 - 1,202 - 1,299 1,163 1,368 1,296 1,175 - 1,321 - 1,313 - 

136 1,281 1,179 1,245 - 1,245 - 1,155 1,292 1,282 1,268 1,228 1,129 1,284 - 1,234 1,256 

144 1,326 1,378 1,223 1,193 1,231 1,311 1,131 1,344 1,231 1,265 1,179 1,195 1,223 - 1,19 1,224 

152 1,267 1,336 1,239 1,285 1,167 1,281 1,2 1,159 1,279 1,278 1,187 1,251 1,165 1,089 1,21 1,219 

160 1,233 1,215 1,143 1,347 1,22 1,287 1,091 1,227 1,236 1,211 1,269 1,256 1,184 1,236 1,2 1,235 

168 1,241 - 1,323 1,236 1,246 1,259 1,146 1,225 1,226 1,225 1,278 1,255 1,007 1,191 1,261 1,181 

176 1,187 - 1,101 1,267 1,187 1,256 1,217 1,171 1,051 1,266 1,194 1,172 1,191 1,177 1,194 1,153 

184 1,149 - 1,112 1,244 - 1,201 1,114 1,181 1,213 1,211 1,176 1,264 1,275 1,123 1,186 1,211 

192 1,275 - 1,177 1,228 - 1,235 1,235 1,135 - 1,207 1,179 1,196 1,159 1,255 1,234 1,235 

200 1,166 - 1,191 1,262 - 1,281 1,213 1,292 - - 1,217 1,265 - 1,28 1,205 1,195 

208 - - 1,245 - - 1,222 1,231 1,248 - - - 1,229 - 1,187 - - 

216 - - 1,256 - - - - - - - - 1,255 - 1,229 - - 

224 - - 1,247 - - - - - - - - 1,257 - - - - 

Str.hodn. 1,236 1,255 1,239 1,258 1,219 1,259 1,222 1,215 1,249 1,247 1,206 1,227 1,212 1,196 1,222 1,212 

Sm r.odch. 0,059 0,068 0,093 0,046 0,029 0,035 0,087 0,063 0,093 0,034 0,038 0,044 0,094 0,062 0,038 0,031 
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6. Porovnání výsledk  získaných z vizuálního hodnocení lomových ploch 

 V této práci je dv ma odlišnými p ístupy hodnocen PHL u 16 lomových ploch. Prvním 

p ístupem je vizuální posouzení charakteru lomového porušení, k emuž byly využity postupy 

popsané v normách a vlastní posouzení autorkou práce a druhé hodnocení bylo provedeno 

fraktální analýzou. 

 Vizuální posouzení lomových ploch, viz kapitola 3, bylo realizováno n kolika 

zp soby, p i emž zjišt né výsledky PHL u jednoho DWTT t lesa se mohou lišit až o 20%, 

viz tabulka 3.6. Nejobjektivn jší posouzení PHL je dosaženo postupem, ve kterém jsou 

oblasti houževnatého a k ehkého porušení na lomové ploše ur eny autorkou práce z jejich 

morfologie. Zjišt né rozdíly mezi posouzením PHL z norem a vlastním ur ením jsou z ejm  

zp sobeny tím, že ve vlastním hodnocení jsou: 

jako k ehké oblasti uváženy všechny malé k ehké oblasti, které se nachází i uvnit  

houževnatých ástí plochy a 

PHL je stanoveno p esn ji, nebo  velikosti ploch jsou vypo ítány po íta ovým 

programem. 

Tudíž porovnání výsledk  z fraktální analýzy je provedeno pro PHL z vlastního posouzení. 

6.1 Porovnání výsledk  získaných z vizuálního hodnocení a fraktální analýzy 

 Odhad lokální fraktální dimenze vrstevnic je popsán v kapitole 5.1 a v tabulce 5.1 jsou 

pro r zné po ty vrstevnic vypo ítány odpovídající dimenze. Na Obr. 6.1 je znázorn na 

závislost mezi vypo ítanými lokálními fraktálními dimenzemi vzork  a jejich procentuálním 

PHL. Na této závislosti nejsou vyzna eny dimenze vypo ítané pro vzorky 6 a 12, protože tyto 

vzorky májí stejný PHL jako vzorky 1 a 3, a taky nejsou vyzna eny hodnoty dimenze pro 

komplementární vzorky 15 a 16.  Tato závislost je sestavena tak, že na ose x jsou se azeny 

hodnoty PHL od nejmenší po nejv tší hodnotu a úse kami je u každé hodnoty dimenze 

vyzna ena i odpovídající sm rodatná odchylka. 

Z Obr. 6.1 je vid t, že pro jakýkoliv po et vrstevnic hodnota vypo ítané dimenze klesá 

s rostoucím PHL na lomové ploše. Dimenze jsou necelo íselné, a tedy lomové plochy mají 

fraktální charakter. Navíc se ukázalo, že existuje záporná korelace mezi hodnotou fraktální 

dimenze vzorku a PHL. Ovšem n které hodnoty dimenze se mírn  odchylují od daného 

trendu a to pravd podobn  z d vodu: 
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nedostate né p esnosti skenování lomových ploch pomocí 3D kamery, 

nedostate né p esnosti ur ení PHL p i vizuálním hodnocení a 

obtíží spojených s užitím m ížkové metody, viz d íve. 

 Odhad lokální fraktální dimenze z výškové hranice je popsán v kapitole 5.2. V 

tabulkách 5.3 a 5.4 jsou uvedeny všechny vypo ítané hodnoty dimenzí pro r zn  zvolené 

úrovn  šedi. Na Obr. 6.2 jsou znázorn ny závislosti mezi hodnotou lokální dimenze vzork  a 

jejich procentuálním PHL pro úrove  šedi 152 a na Obr 6.3 je vykreslena tatáž závislost pro 

st ední hodnotu dimenze, stanovenou pro všechny úrovn  šedí. Hodnoty nevykreslených 

dimenzí jsou u stejných vzork  jako p i výpo tu fraktální dimenze z vrstevnic.  

Z pr b h  závislostí znázorn ných na Obr. 6.2 a Obr. 6.3 je vid t, že s r stem PHL 

hodnota dimenze klesá, je necelo íselná a tedy fraktální a existuje záporná korelace mezi ní a 

PHL na lomové ploše. Ukazuje se, že pr m rná hodnota fraktální dimenze ze všech úrovní 

šedí je nižší než u zvolené st ední hodnoty šedi odpovídající 152. Ovšem v obou p ípadech je 

z eteln  vid t záporná korelace mezi fraktální dimenzí a PHL. Taktéž i zde jsou odchylky od 

tohoto trendu, ale zdají se býti menšími než u fraktální dimenze stanovené z vrstevnic. 
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Obr. 6.1 Závislost fraktální dimenze na PHL pro r zné po ty vrstevnic 
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Obr. 6.2 Závislost fraktální dimenze na PHL pro úrove  šedi 152 

 

Obr. 6.3 Závislost fraktální dimenze vypo ítané ze všech úrovní šedi na PHL  
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Záv r 

 V sou asné dob  má velký význam bezpe ný provoz konstrukcí, a proto ur ení kritérií 

odpovídajících za bezpe ný provoz je zvlášt  d ležité u ocelí používaných pro výrobu 

plynovod  a ropovod . Tato práce je v nována hledání nových a objektivních postup  ur ení 

PHL na lomových plochách DWTT t les, které je kritériem odolnosti t chto ocelí vzhledem 

ke k ehkému porušení. Proto v  teoretické ásti jsou popsány p í iny lomového chování ocelí, 

r zné mechanismy lomového porušení a hodnocení výsledk  DWTT zkoušek podle n kolika 

mezinárodních norem. Postupy vytvo ené v této práci k ur ení PHL jsou založeny na 

algoritmech využívající fraktální analýzy, a tudíž druhá polovina teoretické ásti je v nována 

fraktálním metodám vhodným k analýze lomových ploch. 

 Zkoumání PHL je ud láno na souboru DWTT t les vyrobených z oceli jakosti X52. Za 

ú elem po íta ového hodnocení je vytvo en postup digitalizace a úprav obrazu lomové 

plochy. Je provedeno porovnání PHL ur eného podle postup  z mezinárodních norem, 

z morfologie lomové plochy ohodnocené autorkou a po íta ovým programem, který k 

výpo tu fraktální dimenze lomových ploch využívá algoritmus m ížkové metody. Na základ  

provedených experimentálních m ení (fraktografickém hodnocení lomových ploch, 

skenování) a po íta ových analýz lze shrnout následující nejd ležit jší záv ry: 

Odhad PHL pomocí postup  z norem je závislý na použité norm  a dosažené výsledky 

se mohou lišit až o 15-20%.  

Pro p esn jší odhad PHL je t eba uvažovat i malé k ehké oblasti nacházející se uvnit  

houževnatých ástí lom .  

Lomové plochy DWTT t les jsou fraktálními objekty (dimenze není celo íselná) a 

mohou být popsány fraktální analýzou.  

Fraktální dimenze lomových ploch klesá s rostoucím PHL. 
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Seznam použitých zkratek 

ASTM  American Society for Testing and Materials 

API  American Petroleum Institute 

SN  eská soustava norem ( eské technické normy) 

DWTT  zkouška padajícím zavážím 

FATT   p echodová teplota  

GOST  Gosudarstvennyj standart 

KV  absorbována deforma ní energie 

PHL  procentuální podíl houževnatého lomu 

bcc  kubická plošn  centrována m ížka 

fcc  kubická prostorov  centrována m ížka 

hcp  hexagonální bazáln  centrována m ížka 
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Seznam použitých symbol  

A  tažnost [%] 

D  fraktální dimenze [-] 

D0  kapacitní dimenze [-] 

D1  informa ní dimenze [-] 

D2  korela ní dimenze [-] 

DL  fraktální dimenze áry [-] 

DS  fraktální dimenze plochy [-] 

E  modul pružnosti [GPa] 

F  plocha k ehké oblasti [mm
2
] 

GI  hnací síla trhliny [kJ/m
2
] 

GIC  kritická hnací síla trhliny [kJ/m
2
] 

H  Hurst v exponent [-] 

KI  faktor intenzity nap tí [MPa/mm
1/2

] 

KIC  lomová houževnatost [MPa/mm
1/2

] 

L( )  zm ená délka [-] 

N( )  minimální po et útvar  pot ebný k pokrytí objektu [-] 

Rm  mez pevnosti [MPa] 

RP0,2  smluvní mez kluzu [MPa] 

S(R)  množství informace pot ebné k ur ení polohy bodu [-] 

TM  teplota tání [K] 

TTT  tranzitní teplota [K] 

Y  tvarový faktor [-] 

a  délka trhliny [mm] 

ac  kritická hodnota délky trhliny [mm] 

b  ší ka k ehké asti lomu ve vzdálenosti  od ko ene vrubu nebo od místa nárazu 

beranu na t leso [mm] 
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ci  ší ky pr m t  houževnatých ástí lomu do roviny kolmé k nejdelší stran  

t lesa [mm] 

bp  ší ka hodnocené asti povrchu lomu [mm] 

bt  ší ka zkušebního t lesa [mm] 

l  délka k ehké ásti lomu ve vymezené oblasti lomové plochy [mm] 

pi  pravd podobnost i-tého jevu [-] 

vi  tlouš ky k ehké asti [mm] 

T  p ídavek k tranzitní teplot  [K] 

e  energie elastické deformace [J] 

p  energie plastické deformace [J] 

s  povrchová energie [J] 

  me ítko [-] 

  Poissonovo íslo [-] 

c  lomové nap tí [MPa] 
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Seznam p íloh: 

P íloha 1 – Fotografie lomových ploch 

P íloha 2 – Zobrazení k ehkého a houževnatého porušení: 

2.1 Hodnocení podle ASTM 436-03, SN 42 0346, API 

2.2 Hodnocení podle GOST 30456-97 

2.3 Hodnocení podle SN EN 10274 

2.4 Hodnocení podle vlastního posouzení 

2.5 Hodnocení podle ASTM 436-03, SN 42 0346, API a vlastního posouzení vzork  

15 a 16 

P íloha 3 – Odhad lokální fraktální dimenze  

3.1 Odhad lokální fraktální dimenze pro úrove  šedi 152 

3.2 Výškové hranice k výpo tu fraktální dimenze 

 


