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Abstrakt 

Základním cílem předložené Diplomové práce je posouzení vlivu plastické deformace 

na změnu mechanických vlastností ocelí určených k výrobě důlních výztuží. V teoretické části 

je popsána tahová zkouška a napěťové a deformační charakteristiky získané ze zkoušky 

tahem. Podrobně jsou rozepsány způsoby zpevňování materiálů. V praktické části jsou 

provedeny tahové zkoušky s různou úrovní předdeformace a měření tvrdosti podle Rockwella 

na oceli 12 149, určené k výrobě důlní ocelové výztuže. Výsledky jsou porovnány s výchozím 

stavem, jsou získány křivky zpevnění. Pozornost je věnována také vlivu plastické deformace 

na změnu tažnosti materiálu. 

Klíčová slova: napětí a deformace, zpevnění, ocelová důlní výztuž, tahová zkouška, 

mechanické vlastnosti 

 

Abstract 

The basic aim of this thesis is to the assessment of the influence of plastic deformation 

on the change of mechanical properties of steels used to make of mine supports. The 

theoretical part describes the tensile test and stress and deformation characteristics obtained 

from tensile tests. There are detailed ways of strain hardening of materials. The practical part 

of the tests with different levels pre-deformation and Rockwell hardness measurements on 

12 149 steel used to make of mine steel support. The results are compared with baseline, the 

strain hardening curves obtained. Attention is also paid to the influence of plastic deformation 

on the change of ductility of the material. 

Keywords: stress and deformation, strain hardening, mine steel support, tensile test, 

mechanical properties 
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1. Úvod 

Mezi velmi důležité vlastnosti konstrukčních ocelí patří garance požadované úrovně 

pevnosti. Hledání nových technologií zvyšování únosnosti konstrukčních částí je spojeno se 

znalostmi vlivu mikrostruktury na pevnostní vlastnosti materiálu. Oceli určené pro výrobu 

výztuží pro důlní díla vyráběné společností ArcelorMittal Ostrava a.s. patří do skupiny nízko 

až středně uhlíkových ocelí. Tato diplomová práce se zabývá studiem vlivu plastické 

deformace na pevnostní vlastnosti a změnu mikrostruktury konstrukčních ocelí. 

V teoretické části práce jsou popsány způsoby zvyšování pevnosti materiálů – zpevnění 

tuhým roztokem, hranicemi zrn, disperzní zpevnění a především zpevnění plastickou 

deformací. Je stručně popsána zkouška tahem, napěťové a deformační charakteristiky získané 

z tahové zkoušky a obecně popsán napěťový a deformační stav materiálu. Materiál použitý 

pro praktické zkoušky pochází z produkce společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., proto je 

jedna kapitola věnována popisu sortimentu důlních výztuží, které se ve společnosti vyrábí. 

V praktické části jsou provedeny tahové zkoušky z oceli používané k výrobě důlních 

výztuží. Je zde také hodnocen výchozí stav materiálu a provedeny tahové zkoušky s různou 

úrovní předdeformace a porovnán s materiálem z reálné části důlní výztuže, vyrobené 

v provozních podmínkách. 
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2.  Teoretická část 

2.1. Napěťové a deformační charakteristiky kovů 

Pro zajištění bezpečného provozu je v praxi velmi důležité zabezpečení požadovaných 

mechanických vlastností konstrukčních materiálů. Mechanické vlastnosti jsou konečné 

vlastnosti každého materiálu, které podmiňují jeho vhodnost pro určenou funkci a 

použitelnost v praxi. K tomuto účelu byla vyvinuta celá řada zkušebních metod, potřebných 

pro získání souhrnu informací v širokém oboru fyzikálně metalurgických parametrů. Jednu 

skupinu z nich tvoří mechanické zkoušky, které jsou podkladem hlavně pro pevnostní výpočet 

konstrukčních materiálů. Dalšími vlastnostmi, které tato oblast zkoumá, jsou tvárnost, 

houževnatost, tvrdost, odolnost proti porušení a únavě, tečení a další [1].  

Výsledkem mechanické zkoušky je obecně charakteristika materiálu nebo jeho vlastnost 

stanovená vždy pro konkrétní podmínky zkoušení. Mechanické namáhání je takové namáhání, 

při kterém na těleso působí vnější mechanické síly, které těleso elasticky nebo plasticky 

deformují v závislosti na míře vnitřního odporu tělesa. Mechanické vlastnosti jsou vlastně 

kvalitativním a kvantitativním vyjádřením reakce tělesa na definované mechanické namáhání. 

 

2.1.1. Napětí a deformace 

Zatížení tuhých těles vnějšími silami vede ke změně jejich tvaru, tj. deformaci. Pokud se 

těleso po odtížení vrací beze změn tvaru a velikosti zpět do původního stavu, pak těleso 

vykazuje pružné chování, jehož projevem je pružná (elastická) deformace. V případě 

jednoosého zatížení izotropního tělesa v oblasti pružných deformací je závislost poměrné 

deformace ε na napětí σ lineární a vyjadřuje ji Hookův zákon (rov. 1).  

 

 εσ ⋅= E ; [MPa] Rov. 1 

 

kde E je Youngův modul pružnosti. Jeho hodnota závisí především na tuhosti vazby 

mezi atomy a na hustotě vazeb. Vyšší hustota vazeb a růst tuhosti vazby mezi atomy, modul 

pružnosti zvyšují. Pro většinu kovů je typické, že před porušením vykazují mimo pružné i 

trvalou (plastickou) deformaci [2]. V krystalických látkách nastává plastická deformace 

různými mechanismy, které jsou krystalograficky definované vzájemným relativním posunem 

atomárních rovin. Pro nekrystalické látky je charakteristická viskózní deformace, při které 

malé skupiny sousedních atomů nebo molekul mění své polohy s určitou volností, která 

v krystalech zpravidla není možná [3]. Trvalá plastická deformace není v lineárním vztahu ke 
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složkám působícího napětí a Hookův zákon zde neplatí. Plastická deformace je na rozdíl od 

elastické deformace mnohem více ovlivněna strukturními parametry materiálu, 

nehomogenitou napěťového pole v okolí koncentrátorů napětí a zpevňujícími procesy, které 

se v průběhu zatěžování aktivují. Výsledný deformační stav po plastické deformaci materiálu 

je závislý i na historii zatěžování a nejen na počátečním a konečném napěťově-deformačním 

stavu tělesa. Pro popis napěťového chování v oblasti plastických deformací se používá 

exponenciální funkce ve tvaru (rov. 2) 

 

 nK εσ ⋅= ; [MPa] Rov. 2 

 

kde K je koeficient pevnosti a n koeficient deformačního zpevnění. Pro většinu 

zpevňujících kovů je hodnota koeficientu deformačního zpevnění v rozmezí 0,1 až 0,5 a 

nemusí být v celé oblasti rovnoměrných deformací konstantní. Protože rov. 2, zejména pro 

velmi nízké nebo naopak velmi vysoké hodnoty deformace, nemusí popisu napěťově-

deformačního chování vyhovovat, používá se někdy modifikovaná forma ve tvaru (rov. 3): 

 

 ( )nK εεσ +⋅= 0 ; [MPa] Rov. 3 

 

kde ε0 je deformace vzniklá zpevněním před vlastní tahovou zkouškou [4].  

 

2.1.2. Tahová zkouška 

Tahová zkouška patří mezi nejstarší zkoušky mechanických vlastností materiálů. Je 

podle svého významu zařazována na první místo mezi zkoušky, jejichž výsledky popisují 

vlastnosti materiálů v nejširším rozsahu. Hodnotí elastické, plastické, lomové vlastnosti, 

anizotropii vlastností, deformační zpevnění a další.  

Princip této zkoušky spočívá v jednoosém zatěžování zkušební tyče zpravidla až do 

jejího porušení ve vhodném zkušebním stroji, přičemž osa zatěžování je totožná s hlavní 

podélnou osou zkušební tyče. Všechny mechanické vlastnosti, které se z tahové zkoušky 

odvozují, lze řadit do oblasti napěťových a deformačních charakteristik [5]. 

Průběh zkoušky je v běžných případech zaznamenáván v souřadnicích síla-prodloužení 

nebo napětí-deformace. Výsledkem záznamu je tahový diagram. Na obr. 1 je znázorněn 

smluvní tahový diagram s výraznou mezí kluzu. Tento diagram je základem hodnocení 

napěťových i deformačních charakteristik.  
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Obr. 1: Tahový diagram s výraznou mezí kluzu, 
kde σ znamená napětí [MPa], ε je deformace [%]. 

 

Tahový diagram lze obvykle rozdělit do čtyř oblastí: 

1 – oblast elastické deformace, 

2 – oblast elasticko – plastické deformace, 

3 – oblast homogenní plastické deformace, 

4 – oblast heterogenní plastické deformace [5]. 

 

První oblast tahového diagramu je charakterizována lineární závislostí mezi napětím a 

deformací nebo sílou a prodloužením a vyjadřuje ji již zmiňovaný Hookův zákon.  

Oblast nad mezí mikroplastické deformace je zařazována do oblasti pružných 

deformací. Ve druhé oblasti tahového diagramu deformační křivka začíná být skutečnou 

křivkou, odklání se od počáteční přímky a při odlehčení zůstává ve zkušebních tyčích vlivem 

nehomogenně probíhající plastické deformace v objemu zkušební tyče zbytková deformace. 

Přechod mezi elastickou a elasticko-plastickou oblastí zatěžovací křivky je charakterizován 

mezí kluzu. Fyzikálně se mez kluzu charakterizuje jako nejmenší napětí, při kterém začíná 

výrazná plastická deformace. Po dosažení napětí na mezi kluzu dochází k uvolnění 

blokujících překážek plastické deformace [5]. 

Třetí oblast tahového diagramu popisuje oblast homogenní plastické deformace. 

Deformační křivka je ovlivňována dvěma současně působícími procesy – zpevněním a 

rozvojem plasticity. Tato oblast je také charakterizována jednoosým napěťovým stavem až do 

meze pevnosti, což je nejvyšší hodnota smluvní zátěžné charakteristiky.  

1 2 3 4 

σ 

[MPa] 

ε[%] 
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Po dosažení maximální měřitelné zatěžovací síly dochází buď k lomu (např. u křehkých 

materiálů), nebo k tvorbě krčku u plastických materiálů. Tato oblast je již charakterizována 

trojosým napěťovým stavem, který je typický pro poslední oblast tahového diagramu-oblast 

heterogenní plastické deformace [5]. 

V průběhu zatěžování u tahové zkoušky dochází ke kontrakci průřezu, proto skutečné 

hodnoty napětí a deformace jsou odlišné od hodnot smluvních, tj. hodnot vztažených 

k původnímu průřezu vzorku. Na obr. 2 je znázorněn smluvní tahový diagram, 

charakterizovaný spojnicí bodů O-E-M-F, a skutečný tahový diagram, charakterizovaný 

spojnicí bodů O-E-M’-F’, a kontrakce průřezu zkušební tyče se zvětšující se deformací. 

 

Obr. 2: Smluvní a skutečný tahový diagram. 

 

Zkušební těleso kruhového nebo obdélníkového průřezu je v průběhu tahové zkoušky 

zatěžováno silou F. Síla F v tělese vyvolá podle rov. 4 napětí σ, označované jako smluvní 

napětí, 

 

 
0S

F
=σ ; [MPa] Rov. 4 

kde S0 je počáteční plocha průřezu tělesa. Během zatěžování však dochází ke změně průřezu a 

skutečné napětí σ je v kterémkoli okamžiku zatěžování rovno podílu síly a skutečné plochy 

průřezu tělesa S (rov. 5). 

 

 
S

F
=σ ; [MPa] Rov. 5 
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Změna délky zkušební tyče z hodnoty L0 na konečnou hodnotu L odpovídá smluvní deformaci 

ε (rov. 6).  

 

 1
000

0
−=

∆
=

−
=

L

L

L

L

L

LL
ε ; [ - ] Rov. 6 

 

Smluvní deformace má použití pouze v elastické oblasti namáhání a při vzniku 

deformací v plastické oblasti namáhání je nutné deformační stav hodnotit pomocí skutečné 

deformace ε  (rov. 7). 

 

 ( )εε +=







= 1lnln

0L

L
; [ - ] Rov. 7 

 

Pro malé hodnoty smluvní deformace ε (do 0,01) jsou hodnoty smluvní a skutečné 

deformace téměř totožné. Pro vyšší hodnoty smluvních deformací tato rovnost již neplatí. 

U většiny materiálů se v technické praxi ovšem k popisu napěťově-deformačního chování 

zcela běžně používá charakteristiky smluvního napětí jako funkce smluvní deformace. 

Diagram, který zaznamenává trhací stroj, charakterizuje průběh odporu zkoušeného 

materiálu proti deformaci a porušení. Na obr. 3 jsou znázorněny základní typy konvenčních 

tahových diagramů. Na obr. 3a je všeobecný tvar diagramu s obvyklým poměrem 

jednotlivých oblastí a bez výrazné meze kluzu. Obr. 3b znázorňuje diagram materiálu, který 

se v důsledku intenzivního deformačního zpevňování poruší při maximální síle bez vytvoření 

krčku. Obr. 3c je diagram křehkého materiálu, který se před porušením jen nepatrně plasticky 

deformuje. Obr. 3d představuje diagram materiálu s výraznou mezí kluzu. Poslední diagram 

na obr. 3e je diagram materiálu, který má v oblasti plastické stability jen malou schopnost se 

deformačně zpevňovat [6]. 

 

Obr. 3: Základní typy tahových diagramů. 
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2.1.2.1. Napěťové charakteristiky tahové zkoušky 

Mezi napěťové charakteristiky, které lze určit z tahového diagramu udávajícího 

závislost mezi zatížením a prodloužením, patří meze kluzu (smluvní i výrazná) a mez 

pevnosti. Ve všech případech se jedná o smluvní hodnoty napětí. Specifikace a možné 

varianty stanovení mezí kluzu uvádějí schémata na obr. 4a až 4e. 

Horní mez kluzu, ReH je maximální hodnota napětí před prvním poklesem zatížení. 

Dolní mez kluzu, ReL se stanoví z nejnižšího zatížení vyvolávajícího plastický tok před oblastí 

deformačního zpevňování, přičemž se zanedbávají počáteční přechodové efekty. Příslušné 

napěťové hodnoty ReH a ReL se získají podělením odečtených hodnot výše uvedených zatížení 

počáteční průřezovou plochou S0. 

   

 Obr.4a:Výrazné meze kluzu ReH a ReL. Obr. 4b: Výrazné meze kluzu ReH a ReL. 

Smluvní mez kluzu, Rp0,2. Obr. 4c znázorňuje způsob stanovení smluvní meze kluzu Rp0,2, 

která koresponduje s plastickým prodloužením 0,2 %. Na osu X se vynese uvedené 

prodloužení měřené průtahoměrem a vede se z něj rovnoběžka s lineární částí diagramu, která 

reprezentuje oblast pružných deformací (směrnice této přímky se využívá k odhadu modulu 

pružnosti v tahu ve smyslu Hookova zákona). Její průsečík s křivkou tahového diagramu 

udává zatížení, které po podělení průřezovou plochou S0 dává hledanou hodnotu smluvní 

meze kluzu Rp0,2. 
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Obr. 4c: Smluvní mez kluzu Rp0,2, plastické prodloužení pod zatížením. 

Smluvní mez kluzu, Rt0,5. Obr. 4d uvádí případ smluvní meze kluzu Rt0,5 vycházející 

z celkového prodloužení v %. Tato smluvní mez se využívá především v amerických normách 

ASTM a její stanovení je založeno na vymezení celkového prodloužení 0,5 % na ose X. Z něj 

se pak vede rovnoběžka s osou Y, jejíž průsečík s křivkou tahového diagramu specifikuje 

zatížení na mezi kluzu Rt0,5. Hodnota smluvní meze kluzu Rt0,5 se získá podělením 

stanoveného zatížení průřezovou plochou S0.  

    

 Obr. 4d: Smluvní mez kluzu Rt0,5,  Obr. 4e: Smluvní mez kluzu Rr0,1,  
 celkové prodloužení pod zatížením. trvalé prodloužení po odlehčení. 
 

Smluvní mez kluzu, Rr0,1. Obr. 4e ilustruje nejméně častý případ ověřování smluvní meze 

kluzu definované trvalým prodloužením 0,1 % po odlehčení, tj. Rr0,1. Zkušební tyč se podrobí 

zatížení odpovídajícímu stanovenému napětí po dobu 10 až 12 sekund a po odlehčení se 

ověřuje, zda trvalé prodloužení měřené průtahoměrem nepřevýší předepsané procento 

prodloužení. Veškeré hodnoty prodloužení, které se předepisují pro vymezení smluvních mezí 

kluzu, je nutno měřit průtahoměrem. 

Mez pevnosti v tahu, Rm je charakterizována jako smluvní napětí odpovídající největšímu 

zatížení, které předchází porušení zkušební tyče [7]. 
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Obr 5: Mez pevnosti v tahu Rm u tahového diagramu s výraznou mezí kluzu. 

 

2.1.2.2. Deformační charakteristiky tahové zkoušky 

Deformační charakteristiky, které jsou odvozeny z diagramu tahové zkoušky, 

znázorňuje obr. 6. I zde se jedná o charakteristiky vycházející ze smluvních deformací. 

 

Obr. 6: Definice prodloužení měřených průtahoměrem. 

 

Celkové prodloužení v % měřené průtahoměrem při maximálním zatížení, Agt. Toto 

prodloužení lze procentuálně vyjádřit pomocí rov. 8 jako: 

 100100
e

m

e

em
gt ⋅

∆
=⋅

−
=

L

L

L

LL
A ; [%] Rov. 8 

kde Le, Lm je měřená délka průtahoměru na počátku zkoušky a při maximálním zatížení [mm]; 

∆Lm je prodloužení měřené průtahoměrem při maximálním zatížení [mm]. 

Plastické prodloužení v % měřené průtahoměrem při maximálním zatížení, Ag  spočívá ve 

stanovení prodloužení měřeného průtahoměrem při maximálním zatížení Agt, od kterého se 
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odečte příslušná pružná složka Agel (rov. 9). Úsek plastického prodloužení v %, Ag, je dán 

vztahem (rov. 10): 

 100
E

m
gel ⋅=

m

R
A ; [%] Rov. 9 

a pak: 

 100
E

m

e

m ⋅
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L

L
Ag ; [%] Rov. 10 

kde Le, Lm je měřená délka průtahoměru na počátku zkoušky a při maximálním zatížení [mm]; 

∆Lm je prodloužení měřené průtahoměrem při maximálním zatížení [mm]; 

mE je směrnice pružné části v závislosti zatížení - prodloužení v % měřené průtahoměrem 

[MPa] a Rm je mez pevnosti [MPa]. 

Celková tažnost v %, At je stanovena z prodloužení měřeného průtahoměrem v okamžiku 

lomu v závislosti zatížení-prodloužení měřené průtahoměrem (rov. 11): 
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A ; [%] Rov. 11 

kde Lf je měřená délka v okamžiku lomu [mm]; 

∆Lf je prodloužení měřené průtahoměrem v okamžiku lomu [mm]. 

Tažnost, A je vyjádřena jako trvalé prodloužení měřené délky po lomu (Lu – L0), v procentech 

počáteční měřené délky (L0), která je na zkušební tyč vynesena v případě manuálního 

rozměrového měření (rov. 12): 

 100100
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A ; [%] Rov. 12 

Hodnota konečné měřené délky Lu se stanoví měřením až po lomu zkušební tyče, kdy se obě 

porušené části k sobě přiloží tak, aby byly v těsném kontaktu a jejich podélné osy ležely 

v jedné přímce. Prodloužení po lomu ∆Lu dané rozdílem konečné a počáteční měřené délky, 

(Lu – L0) [mm], se musí stanovit s přesností na nejbližších 0,25 mm. Toto měření je platné 

pouze tehdy, když vzdálenost mezi lomem a nejbližší značkou měřené délky je nejméně jedna 

třetina počáteční měřené délky L0. Měření je ale platné, nehledě na polohu lomu, jestliže 

tažnost převyšuje nebo alespoň dosahuje předepsanou hodnotu [7]. 
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Kontrakce, Z je největší změna průřezové plochy, ke které došlo během zkoušky, (S0 – Su), 

vyjádřená v procentech počáteční průřezové plochy S0 (rov. 13) 

 100u0 ⋅
−

=
oS

SS
Z ; [%] Rov. 13 

Při stanovení hodnot kontrakce se musí přetržené části zkušebního tělesa přiložit pečlivě 

k sobě tak, aby jejich osy ležely na přímce. 

 

1.1 Mechanismy zpevňování kovů 

Jedním z nejdůležitějších požadavků kladených na konstrukční materiály je jejich 

dostatečná pevnost. Vynikající pevnostní charakteristiky materiálů jsou předpokladem pro 

zajištění vysoké spolehlivosti a bezpečnosti konstrukčních částí, které jsou z nich vyrobeny. 

Mimo dostatečné pevnosti materiálu je bezpečnost konstrukčních částí podmíněna také jejich 

odolností proti iniciaci a šíření trhlin, to znamená vysokou schopností absorbovat deformační 

energii. Tato schopnost absorbování deformační energie se obecně označuje jako 

houževnatost materiálu. 

Stěžejním hlediskem pro posouzení vhodnosti materiálu pro konkrétní účel použití je 

posouzení vhodné kombinace houževnatosti a pevnostních charakteristik. Metody 

systematického zvyšování pevnosti, které nazýváme procesy zpevňování materiálu, musí být 

uskutečňovány cíleně vzhledem k odpovídající houževnatosti. Pro dosažení vysoké pevnosti 

při dostatečné houževnatosti (dosažení vysoké hodnoty meze kluzu a vysoké hodnoty 

koeficientu deformačního zpevnění) se používají u různých materiálů různé způsoby 

ovlivňování struktury [4]. 

Výsledkem výzkumu podstaty pevnosti zejména kovových materiálů byla identifikace 

několika mechanismů, které různou intenzitou přispívají k výsledné pevnosti. Mezi tyto 

mechanismy patří zjemňování zrn, zpevnění tuhého roztoku atomy příměsí, zpevnění 

částicemi jiných fází, dislokační (deformační) zpevnění nebo účinky kombinovaných 

mechanismů zpevnění [8]. 

Základní podstatou zpevňování je zvyšování odporu proti vzniku a rozvoji plastické 

deformace a ten je možno zvýšit tím, že se zhorší podmínky generování a pohybu dislokací. 

Napětí, potřebné k plastické deformaci reálného kovového materiálu, závisí na druhu, 

množství a rozdělení překážek pro pohyb dislokací a na aditivnosti jejich působení [9]. 
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2.2.1. Zpevnění hranicemi zrn. 

Plastická deformace polykrystalů neprobíhá na rozdíl od monokrystalů v jednotlivých 

zrnech samostatně. Hranice zrn jsou efektivní překážkou pro pohyb dislokací. Skluzový 

mechanismus plastické deformace je brzděn na hranicích zrn. Zbrzďující účinek hranic zrn 

závisí na krystalografické orientaci stykových ploch zrn a na charakteru hranic zrn, to 

znamená na druhu a výskytu cizích fází. Hranice zrn představují přechodovou oblast mezi 

zrny s různou krystalografickou orientací. Jejich šířka se zvětšuje s rostoucím úhlem 

krystalografické desorientace a stupněm znečištění hranic (obr. 7 a 8). 

 

 

 Obr. 7: Maloúhlová hranice zrn. Obr. 8: Struktura hranic zrn 
 reálného kovu. 
 

Při maloúhlových hranicích, zejména u subzrn a dvojčat, tvoří hranici zrn řady paralelně 

uspořádaných hranových dislokací. Čím jsou menší vzdálenosti mezi dislokacemi, tím 

obtížnější je pronikání pohybujících se dislokací hranicemi zrn [10]. 

Při vysokoúhlových hranicích jsou atomy v přechodové oblasti umístěny neuspořádaně 

současně se zvýšeným obsahem nečistot. Hranice zrn mají vyšší úroveň volné energie a také 

vyšší chemickou aktivitu, proto jsou termodynamicky méně stálé než zrna a vytvářejí 

příznivější podmínky pro vylučování cizích fází (karbidy, nitridy atd.). Za zvýšené teploty, 

zejména u vysokoúhlových hranic, může docházet k pokluzům po hranicích zrn [11]. 

Působíme-li vnější silou na polykrystalický materiál, dislokace emitované dislokačním 

zdrojem (např. Frank-Readovým zdrojem) se hromadí u hranic zrn (obr. 9). To způsobuje 

vznik lokalizovaných napětí a teprve, když je napětí na čele nakupení dislokací dostatečně 

vysoké, dochází k aktivaci jednoho nebo více skluzových pásů v sousedním zrnu. Pokud je 
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pevnost hranic zrn nízká, může napětí od nakupených dislokací iniciovat na hranicích zrn 

vznik trhlin a interkrystalický lom [12]. 

 

 

Obr. 9: Dislokační zdroj. 

 

Šíření plastické deformace přes hranice zrna je mnohem obtížnější než u monokrystalu. 

Mez kluzu polykrystalického kovu je mnohem vyšší než kritické skluzové Peierls-Nabarrovo 

napětí u monokrystalu. Experimentálně bylo prokázáno, že plastická deformace se šíří 

snadněji, čím je dezorientace dvou sousedních zrn nižší [4]. Závislost meze kluzu σy na 

velikosti zrna popisuje Hall-Petchova rovnice (rov. 13). 

 2/1
0

−⋅+= gyy dkσσ ; [MPa] Rov. 13 

kde σ0 znamená Peierls-Nabarrovo vnitřní třecí napětí, tj. napětí potřebné k překonání 

odporu při pohybu odpoutaných dislokací v rovině skluzu, dg je velikost zrna a ky Hall-

Petchova konstanta. 

 2/1lk dy ⋅= σ ; [MPa·m1/2] Rov. 14 

σd v rovnici 14 vyjadřuje napětí potřebné k odpoutání dislokace od její atmosféry a l je 

vzdálenost čela skupiny dislokací, nakupených u hranice od nejbližšího Frankova-Readova 

zdroje v sousedním zrnu. Hall-Petchova konstanta ky (rov. 14) se u uhlíkových ocelí pohybuje 

v rozmezí od 14 do 24 MPa mm1/2 a s rostoucím vnitřním třecím napětím σ0 klesá. 

Celý mechanismus zpevnění hranicemi zrn při šíření plastické deformace je podmíněn 

dostatečným počtem skluzových systémů. Vzhledem k překážkám, které musí dislokace 

překonat při pohybu z jednoho zrna do druhého, neprobíhá skluz v polykrystalickém 

materiálu tak, že by dislokace protínala hranici zrn. Skluzový pás, který je zadržen hranicí, 

vyvolá koncentraci napětí v okolí čela nakupení dislokací (pile-up), která spolu s přiloženým 
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napětím stačí uvést v činnost dislokační zdroje v sousedních zrnech[13]. Navíc se jednotlivá 

zrna nedeformují jednoduchým skluzem jako monokrystaly, neboť by to znamenalo, že by se 

různá zrna deformovala v různých směrech a na hranicích zrn by vznikaly dutiny. 

Přinejmenším pět nezávislých skluzových rovin a směrů skluzu je nutných pro to, aby se 

každé zrno deformovalo do tvaru určovaného tvarem sousedních zrn, na hranicích zrn 

nevznikly dutiny a plastická deformace se mohla šířit do sousedních zrn [11]. Dutiny, které 

jsou označovány jako kavity, mohou vznikat na hranicích zrn pouze za zvýšených teplot při 

aktivaci creepových mechanismů. Kavity vzniklé difuzí nebo pokluzy po hranicích zrn 

v průběhu času rostou a jejich postupným propojováním se formuje interkrystalický lom. 

Velikost zrna též ovlivňuje koeficient deformačního zpevnění a tudíž i pevnost. 

V průběhu plastické deformace materiálu se projevuje jeho deformační zpevnění uvnitř zrn a 

u oceli pro koeficient deformačního zpevnění n platí vztah (rov. 15): 

 2/110

5
−+

=
d

n   Rov. 15 

Hall-Petchův vztah se často používá i pro výpočet tranzitní teploty přechodu 

houževnatého lomu na křehký lom TB (rov. 16): 

 2/1
0

−⋅−= dKTT BB ; [°K] Rov. 16 

Z tohoto vztahu vyplývá, že houževnatost materiálů se zvyšuje s klesající velikostí zrna. 

Vztah Hall-Petchova typu platí i pro lamelární struktury [8], například pro perlitickou 

strukturu, kde se plastická deformace přednostně uskutečňuje v deskách feritu (rov. 17): 

 py k σλσ −⋅= − 2/1 ; [MPa] Rov. 17 

kde λ je mezilamelární vzdálenost lamel perlitu a σp zahrnuje velikost kolonií perlitu. 

Podobně závisí zpevnění na šířce latěk bainitu nebo martenzitu u tepelně zpracovaných ocelí 

s bainitickou nebo martenzitickou strukturou [4]. 

 

2.2.2. Zpevnění tuhým roztokem 

Rozpustí-li se atomy příměsí v tuhém roztoku (matrici), vytváří se kolem nich pole 

napětí za předpokladu, že mají odlišný rozměr, než atomy tvořící tuhý roztok. Tato pole brání 

pohybu dislokací při plastické deformaci, čímž se zvyšuje pevnost tuhého roztoku. Nestejná 
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velikost atomů při přípravě tuhých roztoků slitin kovů mění velikost mřížkového parametru a 

často může dojít i ke změnám samotného typu mřížky. 

Atomy mohou jednak nahrazovat atomy mřížky v jejich polohách (substituční zpevnění) 

nebo mohou být v určitých prostorách mezi atomy mřížky (interstitické zpevnění) [8]. 

V substitučním tuhém roztoku jsou všechny atomy obou složek umístěny v uzlových 

bodech krystalové mříže. Tyto roztoky se mohou vyskytovat v soustavách jak s neomezenou, 

tak i s omezenou rozpustností v tuhém stavu. Každý prvek má na vlastnosti tuhého roztoku 

tím větší vliv, čím menší je jeho rozpustnost v tuhém roztoku. Mezní rozpustnost v tuhém 

roztoku je limitována, a to i v případě, že obě složky mají stejnou krystalovou strukturu. 

V soustavách s neomezenou rozpustností v tuhém stavu bude mezní rozpustnost limitována, 

pokud rozdíly ve velikosti atomů přesáhnou cca 8 %. V soustavách s omezenou rozpustností 

by rozdíly ve velikosti atomů měly být menší než cca 15 %. Na vznik substitučních tuhých 

roztoků má vliv i chemická afinita základní matrice a rozpuštěné složky. Čím je jedna složka 

elektropozitivnější a druhá elektronegativnější, tím je větší sklon ke vzniku sloučenin na úkor 

tuhých roztoků, tzn., že je zde pozitivní ovlivnění u tvorby substitučních tuhých roztoků 

v případě malého rozdílu elektronegativit. Je zde i vliv poměru mocenství dvou složek. Kovy 

s vyšším mocenstvím se lépe rozpouští v kovu s nižším mocenstvím. 

Atomy v tuhém roztoku se ukládají takovým způsobem, aby bylo dosaženo minimální 

hodnoty Gibbsovy volné energie. V závislosti na energii vazeb mezi atomy stejného druhu a 

atomy matrice a příměsi dochází v substitučním tuhém roztoku k uspořádání na krátkou nebo 

dlouhou vzdálenost [14]. 

Uspořádání atomů v tuhém roztoku je komplikovanější než u čisté krystalové struktury. 

Atomy jsou při zachování koncentrace uspořádány do supermřížek a v okolí přísadového 

atomu dochází k lokální deformaci.  

V případě substitučního zpevnění feritu v ocelích přispívají ke zpevnění nejvíce atomy 

fosforu. Na obr. 10 je znázorněna závislost příspěvku zpevnění na mezi kluzu ve feritu a 

obsahu různých legujících prvků. 
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Obr. 10: Závislost nárůstu meze kluzu na obsahu legujících prvků. 

 

Zpevnění substitučními atomy σs způsobují všechny substituční atomy. Jejich zpevňující 

účinek se charakterizuje lineární závislostí a při přítomnosti několika substitučních prvků 

v matrici se předpokládá jejich aditivní účinek (rov. 18).  

 ∑ ⋅= iiS xkσ ; [MPa] Rov. 18 

kde ki je součinitel pro daný prvek a xi je obsah prvku v hm. %. 

I přes výrazný zpevňující účinek P, As a Sb je snaha snížit jejich obsah v oceli z důvodu 

jejich škodlivé segregace na hranicích zrn [9]. 

Atomy příměsí v intersticiálních tuhých roztocích jsou umístěny v meziuzlových 

polohách krystalové mříže (obr. 11). Tyto polohy mohou být obsazovány pouze velmi malými 

atomy, jejichž atomový poloměr je menší než 0,1 nm. Mezi tyto intersticiální prvky řadíme: 

vodík, bór, uhlík, dusík a kyslík. Umístění takových atomů do intersticiálních poloh mříže 

vždy vyvolává distorze v rozložení sousedících atomů v krystalové mříži. Lokálně dochází 

k expanzi mřížky a to se projeví i ve změně mřížkového parametru. Mezi základní pravidlo 

tvorby intersticiálních tuhých roztoků patří, že poměr velikosti atomu rozpuštěného prvku a 

atomu základní mřížky musí být menší než 0,58. Jinak jsou preferovány složitější struktury. 

Taktéž vhodný tvar meziuzlových volných prostor je důležitější než jejich velikost [14]. 
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Obr. 11: Atom uhlíku v oktaedrické dutině KPC mřížky železa γ-Fe. 

 

Příkladem intersticiálních tuhých roztoků je tuhý roztok uhlíku v α-Fe označovaný jako 

ferit nebo tuhý roztok uhlíku v γ-Fe nazývaný austenit. Zpevnění intersticiálními atomy σi 

podle rov. 19 se významně uplatňuje v ocelích při vzniku výrazných nerovnovážných 

koncentrací intersticiálních atomů (C, N) při martenzitické přeměně. Je vhodné započítat tento 

příspěvek pro zakalené oceli s vyšším obsahem uhlíku bez přítomnosti silně karbidotvorných 

prvků, které vážou C a N na karbidy, nitridy a karbonitridy [9]. Z experimentů vyplývá, že 

 cki ⋅≈ 2σ ; [MPa] Rov. 19 

kde k = 4,7. 104 MPa a c je atomový zlomek intersticiálních atomů [-]. 

 

Jak intersticiální, tak i substituční atomy v mřížce základního kovu mají vliv na pohyb 

dislokací a vznik plastické deformace. Napětí v okolí cizích atomů vyvolané lokální 

deformací mřížky mění modul pružnosti materiálu a v důsledku interakce s polem napětí 

v okolí dislokací se pohyb dislokací zpomaluje a plastická deformace se stává více obtížná. 

Cizí atomy v mřížce základního kovu zvyšují proto napětí pro pohyb dislokací a tím se 

zvyšuje mez kluzu a pevnost materiálu. Zpevnění tuhým roztokem závisí na teplotě; při 

vyšších teplotách je účinek zpevnění nižší. To je způsobeno hlavně difuzními procesy a 

zotavením [4]. 
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2.2.3. Disperzní zpevnění 

Zpevnění částicemi jiných fází je založeno na přítomnosti jedné nebo více dalších fází 

v základní matrici ve formě částic, které jsou rozděleny pokud možno co nejjemněji. Tyto 

částice brzdí pohyb dislokací, a tak zvyšují pevnost. Částice se do struktury zabudovávají buď 

mechanickým legováním, nebo precipitací z tuhého roztoku [8]. 

Tuhé roztoky, u kterých se maximální rozpustnost přísadového prvku s rostoucí teplotou 

zvyšuje, lze zpevňovat tepelným zpracováním označovaným jako vytvrzování. Rychlým 

ochlazení z teploty maximální rozpustnosti přísadového prvku se získá přesycený tuhý roztok, 

z něhož se následně při normální nebo zvýšené teplotě vylučují jemné částice (precipitáty) 

s chemickým složením odlišným od základní matrice. Nejznámějším příkladem 

precipitačního zpevnění je zpevnění slitiny hliníku s přísadou 4 % mědi (dural) [4]. 

Částice mohou být s matricí koherentní nebo nekoherentní. Pohybující se dislokace 

prochází koherentními precipitáty po stejné skluzové rovině jako v základním kovu. Říkáme, 

že dislokace precipitát protíná. Zvýšení skluzového napětí, které je spojeno s protínáním 

koherentních precipitátů, se skládá z několika příspěvků. Závisí na vlivu rozdílů energie 

vrstevné chyby v částici a v základním kovu, dále na vlivu rozdílů mřížkových konstant 

matrice a precipitátu. Při průchodu dislokace částicí dochází také ke zvětšení plochy rozhraní 

mezi oběma fázemi (obr. 12). 

 

Obr. 12: Pohyb dislokace částicí precipitátu. 

 

Při protnutí částice uspořádané na dlouhou vzdálenost vznikne antifázové rozhraní a při 

průchodu dislokace precipitáty uspořádanými na dlouhou vzdálenost dojde ke vzrůstu 

skluzového napětí [14]. 

I když příspěvky uvedených vlivů ke zvýšení meze kluzu lze samostatně v závislosti na 

velikosti precipitátu a na jeho objemovém podílu kvantifikovat, ve vzájemné interakci je sice 
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hodnocení zpevnění koherentními precipitáty obtížné, ale určitě je rostoucí funkcí jejich 

velikosti a jejich objemového podílu v matrici. 

Nekoherentní precipitáty ve skluzové rovině nemohou být protnuty pohybující se 

dislokací. Když se dislokace zachytí na nekoherentním precipitátu, musí se zvýšit napětí, aby 

plastická deformace mohla pokračovat [14]. Orowanův mechanismus interakce dislokace 

s nekoherentními precipitáty je založen na obcházení dislokace předtím ukotvené na 

precipitovaných částicích a anihilaci zbylých částí dislokace v prostoru mezi precipitáty za 

vzniku dislokačních smyček (obr. 13). 

 

Obr. 13: Mechanismus a)protínání koherentní částice dislokací,  
b) Orowanův mechanismus interakce dislokace s nekoherentními částicemi. 

 

K tomuto mechanismu je nutné dostatečné napětí (rov. 20): 

 
λ

ασ
Gb

d

f
Gb v 2

≈=∆ ; [MPa] Rov. 20 

kde b je Burgesův vektor dislokace, G je modul pružnosti ve smyku, α je konstanta, která 

závisí na typu dislokace, d znamená velikost nekoherentních částic a λ je vzdálenost mezi 

částicemi. Z uvedené rovnice vyplývá, že s rostoucí velikostí nekoherentních částic zpevnění 

klesá [4]. 

U disperzně zpevněných mikro nebo středně legovaných ocelí lze uplatněním vhodného 

postupu tepelného zpracování získat rovnoměrnou distribuci jemných karbidů v základní 

matrici. Tyto karbidy (např. V4C3, Mo2C, W2C) jsou stabilní i při zvýšených teplotách a 

zajišťují žárupevnost ocelí. Precipitace jiných, komplexních karbidů nezpůsobuje 

významnější zvýšení tvrdosti. Rozdíl koncentrací přísadového prvku v přesyceném tuhém 

roztoku a precipitátu je kontrolující parametr jejich růstu.  
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Při vyrovnání koncentrací částice dosáhne kritické velikosti a koncentrace v jejím okolí začne 

klesat. Důsledkem toho je, že malé precipitáty se rozpustí a velké začínají naopak hrubnout. 

Hrubnutí precipitátů znehodnocuje mechanické vlastnosti ocelí. 

 

2.2.4. Dislokační zpevnění 

Pevnost ocelí lze zjednodušeně charakterizovat jako míru odporu struktury proti pohybu 

pohyblivých dislokací působícím napětím. Kovy jsou více nebo méně pevné podle toho, jaké 

překážky a jejich množství brání pohybu dislokací matricí. Za překážky můžeme považovat 

velikost zrn, vliv atomů příměsí rozpuštěných v matrici a vliv vnesených částic. Za efektivní 

překážky můžeme považovat také nepohyblivé dislokace nacházející se v matrici [8]. 

K deformačnímu zpevnění dochází, jestliže kovový materiál plasticky deformujeme 

(tváříme) za studena. Při plastické deformaci nejen, že dochází ke skluzu dislokací, ale rovněž 

vznikají ze zdrojů dislokací dislokace nové. Příkladem zdroje dislokací je tzv. Frankův-

Readův zdroj schematicky zobrazený na obr. 14. Nutnou podmínkou činnosti zdroje je 

existence překážek pohybu dislokací [15]. 

 

 

 

Obr. 14: Frank-Readův zdroj dislokací. 

 

Dislokační nebo také deformační zpevnění je důsledkem obtížnější plastické deformace 

již přetvořeného materiálu.  
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Deformační zpevnění, které se projevuje vzrůstem pevnosti nebo obecně vyjádřeno nárůstem 

napětí na dané úrovni deformace, je vyjádřeno na obr. 15 opakovanou přerušovanou tahovou 

zkouškou. 

 

Obr. 15: Zpevnění vyvolané opakovanou přerušovanou tahovou zkouškou. 

 

Napětí σ1, které je vyšší než mez kluzu σy, způsobí po odtížení trvalou plastickou 

deformaci ε1. Pro dosažení meze kluzu je nyní nutné napětí vyšší než původní σy a zatížení na 

úrovni σ2 > σ1 způsobí po odtížení jen deformaci ε2 < ε1. Opakování zatížení téhož vzorku při 

každém dalším cyklu vyžaduje vždy vyšší hodnotu napětí, aby došlo k dosažení hodnoty 

meze kluzu [4]. 

Dislokační zpevnění je zpevnění způsobené dislokační substrukturou. Dislokační 

substruktura zahrnuje hranice zrn a subzrn a uspořádání dislokací uvnitř zrn, ať již vznikla 

plastickou deformací nebo fázovou transformací (např. martenzitická struktura). V zásadě jde 

o interakci pohyblivých dislokací se zakotvenými dislokacemi, shluky a sítěmi dislokací, 

jinými pohybujícími se dislokacemi atd. [13]. Pro kvantifikaci tohoto síťoví se používá pojem 

hustoty dislokací ρ, což je parametr velmi dobře charakterizující stav dislokační substruktury. 

Jelikož je dislokace lineární porucha mřížky, je hustota dislokací délka všech dislokací 

v jednotce objemu (např. cm v cm3). Hustota dislokací se proto udává se v cm-2 nebo m-2 [16]. 

Hustota dislokací se v různých typech struktur liší. Například v polyedrickém feritu je 

ρ ≈ 1013 m-2, v bainitu ρ ≈ 1014 m-2 a martenzitu ρ ≈ 1015 m-2. Při tepelně mechanickém 

zpracování metastabilního austenitu se dosahuje hustota dislokací až 1017 m-2. Korelace mezi 

velikostí zpevnění a hustotou dislokací vychází z představy, že geometricky potřebných 

dislokací je v materiálu tolik, kolik vyžaduje uskutečnění deformace [9]. 
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Zvyšování hustoty dislokací během deformace vede ke zhoršení podmínek jejich vzniku 

a obtížným se stává i jejich pohyb. Mez kluzu proto roste a v závislosti na hustotě dislokací ji 

lze vyjádřit rov. 21: 

  

 2/1ρασσ Gbiy += ; [MPa] Rov. 21 

 

kde σi je vnitřní třecí napětí mřížky označované jako Peierls-Nabarrovo napětí nutné pro 

vlastní pohyb dislokací v mřížce skluzovým pohybem, G je modul pružnosti ve smyku, b je 

Burgesův vektor a α je číselná konstanta, která je přibližně α = π/2.  

Deformační zpevnění, druhý člen pravé strany rov. 21, má své důsledky nejen na 

zvýšení meze kluzu, ale s rostoucí deformací roste také mez pevnosti, avšak kontrakce a 

tažnost s růstem deformace klesá (obr. 16). Protože kovy s HCP strukturou mají menší počet 

skluzových systémů než kovy krystalizující v BCC nebo FCC soustavě, je zde účinek 

deformačního zpevnění mnohem nižší [17]. 

 

 

Obr. 16: Křivka zpevnění materiálu. 

 

Protože mimo Peierls-Nabarrova napětí je pohyb dislokací ovlivněn i jinými 

překážkami, nejčastěji hranicemi zrn, je nutné deformační zpevnění uvádět v závislosti na 

stavu mikrostruktury. Tvářením za studena se mění dislokační struktura a také dochází ke 

změnám ve tvaru zrn. Během tváření zrna rotují a prodlužují se v preferovaném 

krystalografickém směru. Tímto způsobem vzniká vysoký stupeň anizotropie struktury a 

vlastností, který je označován jako textura [4]. 
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2.2.5. Kombinované a ostatní mechanismy zpevnění 

Mezi zatím nejmenované mechanismy zpevnění patří i martenzitická transformace. 

Martenzit je fáze s tetragonální prostorově centrovanou mřížkou (BCT), která vzniká po 

prudkém ochlazení bezdifuzní fázovou transformací. Nejčastěji je tato transformace 

využívána ke zpevňování uhlíkových, nízkolegovaných nebo středně legovaných ocelí. 

U ocelí vzniká martenzit podchlazením v rozmezí teplot Ms (teplota začátku tvorby 

martenzitu) a teplotou Mf (teplota, pod kterou již nedochází ke zvyšování podílu martenzitu ve 

struktuře). Austenit s FCC strukturou se přetransformuje na přesycený tuhý roztok uhlíku 

v α železe (BCT struktura), označovaný α'. Martenzitické oceli jsou velmi pevné, ale křehké. 

Hlavní příčina je v tetragonální prostorově centrované struktuře. Ta totiž nemá 

krystalografické roviny s těsným uspořádáním atomů a nedochází zde ke snadnému skluzu při 

pohybu dislokací. Plastická deformace proto probíhá velmi obtížně [18]. Martenzit není 

termodynamicky stabilní a je zde nutný proces popouštění. Tímto způsobem sice dojde 

k poklesu pevnosti, ale také ke zlepšení plastických vlastností. 

Mezi další příklady zpevňování patří spinodální rozpad. Některé tuhé roztoky totiž 

nejsou plně stabilní v celém rozsahu složení a teplot. Při ochlazování takového roztoku 

dochází k rozpadu na dva tuhé roztoky rozdílného složení, ale stejné krystalové struktury. 

Tato difuzní transformace však na rozdíl od precipitace probíhá spontánně a bez inkubační 

periody. Spinodální rozpad probíhá jen u omezeného počtu soustav, např. Al-Zn nebo Cu-Ni-

Fe [4]. 

V reálných podmínkách působí jednotlivé mechanismy zpevňování společně. 

Nejlepších účinků lze dosáhnout kombinací dvou nebo více mechanismů současně. Mezi 

nejčastější kombinace patří zpevnění tuhým roztokem a hranicemi zrn, uplatňované např. 

u mosazí. Kombinace plastické deformace a vytvrzování patří také mezi velmi účinné 

možnosti zpevnění materiálu (např. u Al-slitin typu Cu-Al). Plastická deformace urychluje 

vznik precipitátů a zkracuje celý proces stárnutí.  
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1.2 Sortiment důlních výztuží. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. patří mezi největší výrobce ocelových důlních 

výztuží. Důlní ocelová výztuž má rozsáhlé uplatnění při zakládání dlouhých důlních děl 

uhelných a rudných šachet a při ražení tunelů a štol. Pro důlní ocelové výztuže se používají 

kvalitní oceli vyrobené ve vlastní ocelárně. 

Pro výrobu ocelových oblouků a spojek se používá ocel jakosti 11500.0 dle ČSN 

411500 odpovídající oceli E 295 dle evropské normy ČSN EN 10025+A1. Pro šlechtěné důlní 

oblouky se používá ocel 12130 dle podnikové normy KN 12130. Ocel 12149 dle KN 41 2149 

je plně srovnatelná s materiálem 31Mn4 dle německé normy DIN 21530. V tabulce č. 1 je 

uvedeno chemické složení ocelí a jejich mechanické vlastnosti dle příslušných norem. 

 

Tabulka 1: Chemické složení v hm. % a mechanické vlastnosti ocelí. 

Chemické složení [hm. %] 
Značení 

oceli 
ČSN, EN, 

DIN 
C Mn Si Smax Pmax Alcelk Nmax 

11500.0 ČSN411500    0,045 0,045  0,009 

E295 EN 10025+A1    0,045 0,045  0,009 

12130  0,28-0,35 1,00-1,30 0,35-0,60 0,040 0,040   

31Mn4 DIN 21530 0,32-0,36 0,80-1,10 0,20-0,50 0,045 0,045 0,020 min  

Mechanické vlastnosti 
Značení 

oceli 
Norma 

Norma 
zahraničí 

Re min 
[MPa] 

Rm 
[MPa] 

A5 min 
[%] 

Profily vyráběné z příslušné oceli 

11500.0 ČSN 411500  295 470-610 20 K21; K24; P28 

E295  EN 10025+A1 295 470-610 20 K21; K24; P28 

12130 KN 412130  510 690-930 15 K24 

31Mn4 KN 412149 DIN 21544 350 550 min. 18 TH16,5; TH21; TH29; TH34; TH36 

 

 

Vyráběné důlní výztuže jsou rozděleny podle tří hledisek: podle hmotnosti profilu, 

podle způsobu ohybu a podle tvaru světlého průřezu. Podle prvního hlediska jsou důlní 

výztuže rozděleny na následující typy profilů a v závorce jim odpovídající stupně hmotnosti: 

P28 (27,94 kg/m), K21 (20,74 kg/m), K24 (23,67 kg/m), TH16,5 (16,7 kg/m), TH21 (20,92 

kg/m), TH29 (29,00 kg/m), TH34 (33,90 kg/m) a TH36 (35,90 kg/m). Na obr. 17 jsou 

znázorněna schémata důlních profilů typu K a TH. 
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a) b) 

Obr. 17: Schéma důlního profilu K (a) a TH (b). 

 

Podle způsobu ohybu výztuže se dále rozdělují na normálně ohýbané a obráceně 

ohýbané (obr. 18). 

 

 

a) b) 

Obr. 18: Normální (a) a obrácený (b) ohyb výztuže. 

 

Normálně ohýbané mohou být všechny výše uvedené profily, ale mezi profily, které 

mohou být ohýbané obráceně, patří pouze profily typu K21; K24; TH16,5; TH21 a TH29. 

Podle tvaru světlého průřezu se důlní výztuže dělí na: 

a) obloukovou výztuž poddajnou s oblými bočními díly (obr. 19), 

b) na obloukovou poddajnou výztuž s rovnými konci bočních dílů, 

c) na obloukovou důlní výztuž s protiklenbou, 

d) na kruhovou důlní výztuž, 

e) na rozšířenou obloukovou důlní výztuž, 

f) na lichoběžníkovou poddajnou výztuž a 

g) na tunelovou výztuž [19]. 
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Obr. 19: Oblouková výztuž poddajná s oblými bočními díly. 
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2. Experimentální část 

Experimentální část této diplomové práce je zaměřena na prokázání vlivu plastické 

deformace na pevnostní vlastnosti konstrukční oceli pomocí tahové zkoušky. Na zkoušeném 

materiálu konstrukční oceli byla provedena charakteristika materiálu ve výchozím stavu a 

tahové zkoušky s různou úrovní předdeformace. Dále byla provedena tahová zkouška na 

stejném materiálu po ohybu.  

 

2.1 Zkušební materiál 

Pro experimentální část této diplomové práce byla použita ocel 12 149 určená k výrobě 

důlní ocelové výztuže. Požadavky na chemické složení, mechanické vlastnosti a způsob 

zkoušení důlní ocelové výztuže válcované za tepla stanoví norma KN 41 2149. Zkušebním 

materiálem byl profil TH 29 jakosti H58A s číslem tavby 23360. Chemické složení tavby je 

uvedeno v tabulce č. 2.  

 

Tabulka 2: Chemické složení tavby 23360 v hm. %. 

Prvek C Mn Si P S 

množství 0,330 0,929 0,400 0,024 0,013 

Prvek Cu Ni Cr Alcelk. N 

množství 0,077 0,043 0,069 0,036 0,0053 

 

Na obr. 20 je zobrazen zkoušený profil TH 29, ze kterého byly vyrobeny zkušební 

vzorky. 

 

 

Obr. 20: Profil TH 29. 
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Ze zkoušeného materiálu byl vyroben vzorek pro stanovení mikrostruktury v příčném i 

podélném směru. Mikrostruktura byla hodnocena pomocí optického mikroskopu OLYMPUS 

GX51. Charakteristický vzhled mikrostruktury je zdokumentován na obr. 21 a 22. 

Mikrostruktura vzorku je tvořena feritem a perlitem. Podíl perlitu byl vyhodnocen obrazovou 

analýzou pomocí programu ImagePro Plus. V mikrostruktuře oceli byla stanovena hodnota 

podílu perlitu 50 %. Podle normy ČSN EN ISO 643 [20] byla srovnávací metodou stanovena 

velikost zrna G = 8,5. Mezi mikrostrukturou v podélném a příčném řezu je patrný určitý 

rozdíl. Vzorek mikrostruktury v podélném řezu vykazuje řádkovitost 1c/2C podle normy ČSN 

42 0469 [21].  

 

 
Obr. 21: Mikrostruktura podélný řez. Lep. Nital. 

 

 

Obr. 22: Mikrostruktura příčný řez. Lep. Nital. 
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2.2 Metodika zkoušení 

Zkoušeným materiálem byly tvarové tyče TH 29 válcované za tepla pro důlní ocelovou 

výztuž. Zkušební vzorky byly připraveny z přímých tvarovaných profilů, konkrétně z patních 

částí profilu TH 29. Zkušební tělesa byla odebrána v podélném směru, to znamená 

rovnoběžně s hlavním směrem válcování. Na obr. 23 je znázorněna poloha zkušebních těles 

při odběru z daného profilu.  

 

 

Obr. 23: Poloha zkušebních těles při odběru vzorku. 

 

Zkušební vzorky byly taktéž připraveny z ohýbaných dílů. Na provoze Důlní ocelové 

výztuže jsou přímé tvarové profily ohýbány na ohýbacím stroji na požadovaný tvar. Délka 

ohnuté tvarové tyče byla L = 3300 mm a úhel ohybu α = 55°, jak je znázorněno na obr. 19. 

Z těchto ohnutých částí byly připraveny tahové tyče stejných rozměrů a odběr byl proveden 

taktéž z patních částí profilu TH 29. Ohyb profilů v místě odběru tahových zkušebních tyčí 

způsobil namáhání tahem v jejich patní části.  

Tahové zkoušky byly provedeny na zkušebním stroji pro stanovení pevnosti kovů 

Z1200E, který umožňuje maximální zatížení 1200 kN. Na obr. 24 je tahový stroj, na kterém 

byly provedeny všechny tahové zkoušky. 

Tahové zkoušky včetně výroby zkušebních tyčí byly provedeny podle normy ČSN EN 

ISO 6892-1 Kovové materiály – Zkoušení tahem – Část 1: Zkušební metoda za pokojové 

teploty [7]. Pro zkoušku tahem byla použita standardní zkušební tělesa s počáteční měřenou 

délkou, která odpovídá rov. 22. 

 00 65,5 SL ⋅= ; [mm] Rov. 22 

kde L0 je počáteční měřená délka [mm] a S0 znamená počáteční průřez [mm2]. 
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Pro tahovou zkoušku byla vyrobena zkušební tělesa kruhového průřezu s počátečními 

průměry d0 v rozmezí 9,50 – 10,01 mm a jim odpovídající průřezy S0. Počáteční měřená délka 

L0 podle rov. 22 byla rovna 50,0 mm. 

 

 
Obr 24: Tahový stroj Z1200E. 

 

Pro experimenty byly vyrobeny vzorky z patních částí s následujícím označením: 

1, 2, 3 – původní materiál (odběr z levé patky), 

4, 5, 6 – tahová zkouška po 1% předdeformaci (levá patka), 

7, 8, 9 – tahová zkouška po 3% předdeformaci (pravá patka), 

10, 11, 12 – tahová zkouška po 5% předdeformaci (pravá patka), 

13, 14 – tahová zkouška po 7% předdeformaci (levá patka), 

15, 16 – tahová zkouška po 9% předeformaci (levá patka), 

17, 18 – tahová zkouška po 11% předdeformaci (levá patka), 

19, 20, 21 – tahová zkouška po 3% + 3% předdeformaci (pravá patka), 

22, 23, 24 – tahová zkouška po 3% + 3% + 3% předdeformaci (pravá patka).  

Součástí této části experimentu bylo i provedení tahových zkoušek z přímého profilu (před 

ohybem) rovněž z patních částí s označením: 

25, 26, 27 (odběr z levé patky), 

28, 29, 30 (odběr z pravé patky). 

Z materiálu, kde byl proveden ohyb profilu TH 29 na ohýbacím stroji, byly vyrobeny vzorky 

také z patních částí s označením: 

31, 32, 33 (odběr z levé patky), 

34, 35, 36 (odběr z pravé patky). 
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U každé série měření byly zhotoveny dva až tři zkušební vzorky. Nejprve byly 

provedeny tahové zkoušky na zkušebních tyčích vyrobených z původního přímého materiálu. 

Následně byly vykonány zkoušky s předdeformací zkušebního materiálu. Na tahovém stroji 

bylo provedeno zatížení odpovídající zkoušené úrovni deformace (např. 1 %) a následně bylo 

provedeno odlehčení. Pak následovala tahová zkouška, která proběhla až do přetržení 

zkušební tahové tyče. Takto byly připraveny vzorky s úrovní předdeformace 1, 3, 5, 7, 9 a 

11% a provedeny úplné tahové zkoušky. 

Dále byla uskutečněna zkouška s 3% předdeformací, odlehčením, další 3% 

předdeformací, odlehčením, tj. s 2x opakovanou předdeformací, a pak následně byla 

provedena tahová zkouška až do přetržení. Taktéž bylo provedeno měření s 3x opakovanou 

předdeformací (3% předdeformace, odlehčení, 3% předdeformace, odlehčení, 3% 

předdeformace, odlehčení) a následná tahová zkouška. 

Tahová zkouška proběhla i na materiálu po ohybu. 

Součástí experimentu bylo provedení měření tvrdosti na původním materiálu a 

materiálu s 11 % předdeformací. Měření tvrdosti podle Rockwella bylo provedeno ve 

zkušebně společnosti ArcelorMittal na tvrdoměru EM5U-030 s maximální zatížení 3000 kN 

podle normy ČSN EN ISO 6508-1 Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Rockwella – 

Část 1: Zkušební metoda (stupnice A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) [22]. Pro měření tvrdosti 

byla použita ocelová kulička (HRB) o průměru D = 1,5875 mm při celkovém zatížení 

980,7 N. 

U  zkušebních těles ve výchozím stavu a po 3, 7 a 11% předdeformaci bylo provedeno 

makrofraktografické a mikrofraktografické hodnocení lomových ploch pomocí řádkovacího 

elektronového mikroskopu JEOL JSM-6490LV v režimu sekundárních elektronů. 
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2.3 Výsledky zkoušky 

U všech provedených tahových zkoušek byly naměřeny hodnoty smluvní meze kluzu 

Rp0,2; meze pevnosti Rm; tažnosti A5 a tažnosti Agt. V tabulce 3 jsou mimo vyjmenované 

hodnoty zaznamenány počáteční průměry d0 a jim odpovídající počáteční průřezy S0 a poměry 

Rp0,2/Rm. 

Tabulka 3: Výsledky tahových zkoušek. 

označení 
vzorku 

předdef. 
[%] 

d0 

[mm] 
S0 

[mm2] 
Rp0,2 

[MPa] 
Rm 

[MPa] 
Agt 

[%] 
A5 

[%] 
Rp0,2/Rm 

[%] 

1 10,01 78,7 350 635 13,8 26,5 55 

2 10,00 78,5 352 636 13,9 26,2 55 

3 

- 

10,00 78,5 348 636 13,5 26,9 55 

průměr    350±2 636±1 13,7±0,2 26,5±0,4 55±0 

4 9,67 73,4 436 647 12,0 25,0 67 

5 9,96 77,9 408 643 13,1 26,0 63 

6 

1 

9,95 77,8 444 643 10,0 24,7 69 

průměr    429±18 644±1 11,7±1,5 25,2±0,7 66±3 

7 9,88 76,7 521 651 10,9 23,2 80 

8 9,86 76,4 526 654 10,9 23,9 80 

9 

3 

9,86 76,4 521 654 10,8 24,1 80 

průměr    523±3 653±1 10,9±0,0 23,7±0,2 80±0 

10 9,81 75,6 585 661 8,7 20,8 89 

11 9,79 75,3 588 664 9,3 22,2 89 

12 

5 

9,76 74,8 587 664 9,1 21,8 88 

průměr    587±1 663±1 9,0±0,2 21,6±0,3 89±1 

13 9,67 73,4 632 680 7,0 19,8 93 

14 
7 

9,66 73,3 631 681 7,2 18,5 93 

průměr    632±1 681±1 7,1±0,1 19,2±0,9 93±0 

15 9,58 72,1 648 694 5,6 18,3 93 

16 
9 

9,60 72,4 661 694 5,3 16,6 95 

průměr    655±9 694±0 5,4±0,3 17,5±1,2 94±1 

17 9,50 70,9 683 708 4,7 16,4 97 

18 
11 

9,49 70,7 684 709 4,5 15,9 96 

průměr    684±1 709±1 4,6±0,2 16,2±0,4 97±1 

Pozn. Počáteční délka zkušební tyče L0 = 50 mm u všech vzorků. 
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Výsledky zkoušek po 2-násobné 3% předdeformaci a po 3-násobné 3% předdeformaci 

jsou uvedeny v tabulce 4.  

Tabulka 4: Výsledky tahových zkoušek po 2-násobné 3% předdeformaci a po 3-násobné 3% 
předdeformaci. 

označení 
vzorku 

předdef. 
d0 

[mm] 
S0 

[mm2] 
Rp0,2 

[MPa] 
Rm 

[MPa] 
Agt 

[%] 
A5 

[%] 
Rp0,2/Rm 

[%] 

19 2x 3% 9,71 74,1 614 674 7,7 20,5 91 

20 2x 3% 9,73 74,4 610 671 8,3 20,7 91 

21 2x 3% 9,72 74,2 614 676 7,8 18,8 91 

průměr    613±2 674±3 7,9±0,3 20,0±1 91±0 

22 3x 3% 9,58 72,1 661 694 5,7 18,2 95 

23 3x 3% 9,60 72,4 657 690 5,8 18,4 95 

24 3x 3% 9,59 72,2 659 691 5,7 17,7 95 

průměr    659±1 692±1 5,7±0,0 18,1±0,4 95±0 

Pozn. Počáteční délka zkušební tyče L0 = 50 mm u všech vzorků. 

 
Výsledky tahových zkoušek z přímého vzorku a vzorku ohnutého na ohýbacím stroji 

jsou shrnuty v tabulce 5.  

Tabulka 5: Výsledky měření na přímém a ohnutém vzorku. 

označení 
vzorku  

stav 
vzorku 

d0 

[mm] 
S0 

[mm2] 
Rp0,2 

[MPa] 
Rm 

[MPa] 
A5 

[%] 
Z 

[%] 
Rp0,2/Rm 

[%] 

25 9,98 74,1 395 665 26,4 53,5 59 

26 9,98 78,2 361 630 27,7 60,5 57 

27 9,99 78,4 365 629 26,6 60,1 58 

28 9,98 78,2 373 630 26,8 59,3 59 

29 9,99 78,4 366 629 27,5 60,0 58 

30 

Přímý 
profil 

9,99 78,4 364 626 27,4 59,0 58 

průměr    371±13 635±15 27,1±0,5 58,7±2,6 58±1 

31 9,99 78,4 570 659 21,4 56,7 87 

32 9,98 78,2 581 663 21,4 55,9 88 

33 9,96 77,9 581 667 20,9 57,5 87 

34 9,99 78,4 545 648 23,6 53,0 84 

35 9,98 78,2 580 656 19,0 53,3 88 

36 

Po ohybu 

9,98 78,2 559 645 23,5 57,2 87 

průměr    569±15 656±9 21,6±1,7 55,6±2 87±1 

Pozn. Počáteční délka zkušební tyče L0 = 50 mm u všech vzorků. 
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Na původním vzorku (vzorek č. 1) a na vzorku po maximální, tj. 11% předdeformaci, 

byla změřena tvrdost podle Rockwella. Tabulka 6 shrnuje naměřené hodnoty tvrdosti. Na 

každém vzorku byla provedena 3 měření a stanoven průměr měření. 

 

Tabulka 6: Výsledky měření tvrdosti. 

označení 
vzorku 

tvrdost HRB tvrdost HRB tvrdost HRB 
průměr 
měření 

1 94 93 93 93 ± 0,6 

17 96 96 96 96 ± 0,0 

 

Výsledkem měření na tahovém stroji jsou tahové diagramy v souřadnicích aplikované 

napětí – deformace. Z každé série měření, to znamená pro původní materiál, materiál po 1, 3, 

5, 7, 9 a 11% předdeformaci je zobrazen jeden tahový diagram (obr. 25 – 31). 
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Obr. 25: Tahový diagram vzorek č. 1 – původní vzorek. 
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Obr. 26: Tahový diagram vzorek č. 5 – po 1% předdeformaci. 
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Obr. 27: Tahový diagram vzorek č. 7 – po 3% předdeformaci. 
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Obr. 28: Tahový diagram vzorek č. 10 – po 5% předdeformaci. 
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Obr. 29: Tahový diagram vzorek č. 12 – po 7% předdeformaci. 
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Obr. 30: Tahový diagram vzorek č.15 – po 9% předdeformaci. 

0 5 10 15

0

200

400

600

Deformace, %

N
a
p
ě
tí
, 
M

P
a

 

Obr. 31 : Tahový diagram vzorek č. 17 – po 11% předdeformaci. 
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Dále jsou zobrazeny tahové diagramy po 2x 3% předdeformaci a po 3x 3% předdeformaci 

(obr. 32 a 33). 
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Obr. 32: Tahový diagram vzorek č. 19 – po 2x3% předdeformaci. 
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Obr. 33: Tahový diagram vzorek č. 24 – po 3x3% předdeformaci. 
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Na původním vzorku a vzorcích po 3, 7 a 11% předdeformaci byly vyhodnoceny 

lomové plochy tahových tyčí pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu JEOL JSM-

6490LV (SEM). Byly zhotoveny snímky z náhledu lomové plochy (a) a následně detailu 

lomové plochy (b) (obr. 34 – 37). Lomové plochy tahových zkušebních tyčí vykazovaly 

typický číškový lom s transkrystalickým tvárným lomem a jamkovou morfologií. 

 

   
a) b) 

Obr. 34: Lomová plocha původního vzorku, a) náhled, b) detail středu 
 

   
a) b) 

Obr. 35: Lomová plocha vzorku po 3% předdeformaci, a) náhled, b) detail středu 
 

   
a) b) 

Obr. 36: Lomová plocha vzorku po 7% předdeformaci, a) náhled, b) detail středu 
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a) b) 

Obr. 37: Lomová plocha vzorku po11% předdeformaci, a) náhled, b) detail středu 
 

 

Z naměřených hodnot průměrů lomových ploch tahových zkušebních tyčí byly podle 

rov. 13 vypočítány kontrakce. Výsledky měření jsou shrnuty v tabulce 7. 

 

Tabulka 7: Výsledky měření kontrakce. 

označení 
vzorku 

předdef. 
[%] 

d0 
[mm] 

du  
[mm] 

Z  
[%] 

3 - 10,00 6,40 59,0 

5 1 9,96 6,40 58,7 

9 3 9,86 6,50 56,5 

11 5 9,79 6,50 55,9 

14 7 9,66 6,50 54,7 

15 9 9,58 6,45 54,7 

18 11 9,49 6,40 54,5 

 

 

Z hodnot naměřených při tahových zkouškách byl pro jednotlivé úrovně předdeformace 

vypočten koeficient deformačního zpevnění n, který byl zmíněn v rov. 2. Vypočtené hodnoty 

koeficientu deformačního zpevnění jsou s příslušnými hodnotami meze kluzu a meze pevnosti 

zaznamenány v tabulce 8. 
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Tabulka 8: Výsledky koeficientu deformačního zpevnění. 

označení 
vzorku 

předdef. 
[%] 

Rp0,2 

[MPa] 
Rm 

[MPa] 
n 
[-] 

1 - 350 635 0,230 

5 1 408 643 0,185 

7 3 521 651 0,115 

10 5 585 661 0,079 

14 7 631 681 0,060 

15 9 648 694 0,042 

17 11 683 708 0,031 
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2.4 Vyhodnocení výsledků. 

Pro experimenty byla použita ocel 12 149 určená pro výrobu důlní ocelové výztuže. 

Požadované chemické složení jednotlivých prvků v hmotnostních procentech a minimální 

hodnoty meze kluzu Rp0,2, meze pevnosti Rm a tažnosti A5 jsou uvedeny v normě KN 41 2149. 

Porovnáním chemického rozboru tavby (tab. 2) a mechanických hodnot výchozího materiálu 

(tab. 3) bylo zjištěno, že všechny požadované hodnoty korespondují s požadavky normy KN 

41 2149 (tab. 1). 

Z výsledků tahových zkoušek po předdeformacích 1, 3, 5, 7, 9 a 11%, které jsou 

zaznamenány v tabulce 3, je patrný nárůst meze kluzu Rp0,2, meze pevnosti Rm a pokles 

tažnosti A5. Mez kluzu Rp0,2 z původní průměrné hodnoty 350 MPa výrazně vzrostla na 

konečnou hodnotu 684 MPa po 11% předdeformaci, což je nárůst o 95% původní hodnoty. 

Průměrná mez pevnosti Rm materiálu v původním stavu byla 636 MPa a po nejvyšší 11% 

předdeformaci byla zjištěna hodnota 709 MPa. Nárůst meze pevnosti Rm je o 11 % původní 

hodnoty a je zřejmé, že přírůstek meze pevnosti je mnohem menší než meze kluzu. 

Z naměřených hodnot meze kluzu a meze pevnosti při zkoumaných hodnotách předdeformace 

byla vyhodnocena jejich grafická závislost zaznamenaná na obr. 38. V této závislosti byly ze 

souboru naměřených hodnot aproximovány křivky pomocí metody nejmenších čtverců a 

nalezena vhodná aproximační funkce pro zjištěné hodnoty. U aproximovaných křivek jsou 

uvedeny rovnice regrese, vyjádřené jako polynom druhého stupně. Získaná rovnice regrese 

pro nárůst meze kluzu Rp0,2 na deformaci má tvar (rov. 22): 

 7,36136,58722,2 2
2,0 ++−= εεpR ; [MPa]. Rov. 22 

Pro vyjádření závislosti nárůstu meze pevnosti Rm na deformaci byla vypočtena rov. 23: 

 3,636196,5125,0 2 ++= εεmR ; [MPa]. Rov. 23 

Ze získaných regresních rovnic můžeme teoreticky vypočítat, jak bude probíhat 

zpevňování zkoumaného materiálu i při hodnotách deformace, které nebyly součástí 

experimentu. U jednotlivých regresních rovnic jsou také vypočteny hodnoty koeficientů 

determinace R2, který nám vyjadřuje míru těsnosti proložení křivky. Oba koeficienty 

determinace mají hodnoty blízké hodnotě 1 (v případě rovnice regrese pro nárůst meze kluzu 

Rp0,2 0,997 a u rovnice regrese pro nárůst meze pevnosti Rm 0,993) a to znamená, že získaný 

model zpevnění je přesný. 
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Obr. 38: Závislost hodnot Rp0,2 a Rm na předdeformaci. 

 

Z tabulky 3 je také patrný pokles tažnosti A5 z původní hodnoty 26,5 % na hodnotu 

16,2 % po 11% předdeformaci, což znamená pokles o 39 %. Hodnota celkového prodloužení 

při maximálním zatížení Agt klesla z původních 13,7 % na hodnotu 4,6 %, která znamená 

pokles o 66 %. Z naměřených hodnot A5 a Agt vztažených k hodnotám předdeformace byla 

sestavena grafická závislost vyjádřená na obr. 39. Naměřené hodnoty byly také aproximovány 

metodou nejmenších čtverců a i zde jsou zobrazeny regresní rovnice a vypočteny hodnoty 

koeficientů determinace R2.  

 

Obr. 39: Závislost hodnot A5 a Agt na předdeformaci. 
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Získaná rovnice regrese pro závislost poklesu tažnosti A5 na deformaci ε má tvar rov. 24:  

 59,26103,1012,0 2
5 +−= εεA ; [%]. Rov. 24 

Pokles celkového prodloužení při maximálním zatížení Agt na deformaci ε vyjadřuje rov. 25: 

 34,13102,1017,0 2 +−= εεgtA ; [%]. Rov. 25 

Koeficient determinace R2 pro rovnici regrese, vyjadřující pokles tažnost A5, má 

hodnotu 0,996, u rovnice regrese pro pokles celkového prodloužení při maximálním zatížení 

Agt má koeficient determinace R2 hodnotu 0,983. Z toho vyplývá, že získaný model zpevnění 

je přesný. 

Na obr. 40 jsou zobrazeny tahové diagramy všech úrovní předdeformace. Se vzrůstající 

hodnotou předdeformace dochází k prodloužení lineární části tahových diagramů, tj. 

k rozšíření oblasti elastické deformace a k zúžení oblasti rovnoměrné plastické deformace. Na 

ose x je každý z diagramů znázorněn s posunem. 

 

Obr. 40: Tahové diagramy jednotlivých úrovní předdeformace. 

Na zkoušeném materiálu byly provedeny rovněž násobné deformace, jejichž výsledky 

jsou uvedeny v tabulce 4. Po dvojnásobné 3% předdeformaci byly dosaženy průměrné 

hodnoty meze kluzu Rp0,2 613 MPa, meze pevnosti Rm 674 MPa. S využitím regresní přímky 

(rov. 22) byla vypočtena hodnota odpovídající 6% předdeformaci (měřením stanoveny 
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hodnoty pouze hodnoty pro 5% a 7% předdeformaci), a to mez kluzu Rp0,2 614 MPa a mez 

pevnosti Rm 672 MPa. Po třínásobné 3% předdeformaci byly průměrné hodnoty meze kluzu 

659 MPa, meze pevnosti 692 MPa. Naměřené hodnoty po 9% předdeformaci pro mez kluzu 

odpovídaly 655 MPa a pro mez pevnosti 694 MPa. Ze získaných hodnot je patrné, že násobná 

deformace, která je součtem jednotlivých deformací, se rovná výsledkům po jednoduché 

deformaci. 

Z výsledků provedených měření tvrdosti podle Rockwella (HRB) na původních 

vzorcích a vzorcích po nejvyšší 11% deformaci je patrný mírný nárůst tvrdosti. Tvrdost 

zkoušeného materiálu vzrostla z původní průměrné hodnoty 93 HRB na hodnotu 96 HRB. 

Průměrné hodnoty naměřených tvrdostí byly převedeny na pevnost podle převodní tabulky 

A.1 v normě ČSN EN ISO 18265 Kovové materiály – Převod hodnot tvrdosti [23]. Pevnost 

převedená z tvrdosti u původního vzorku byla přibližně o 35 MPa vyšší než pevnost 

stanovená tahovou zkouškou. U vzorku po 11% deformaci byla pevnost stanovená převodem 

z naměřených hodnot tvrdosti o asi 15 MPa vyšší. Převod tvrdosti na hodnoty meze pevnosti 

v tahu je spojen s větším rozptylem a systematickými chybami. Jedním z důvodů je velká 

nejistota u, která může být ovlivněna změnami mikrostruktury, vyplývajícími například 

z tepelného zpracování nebo tváření za studena. Dalším důvodem je skutečnost, že hodnoty 

meze pevnosti, uvedené v citované normě, jsou pouze přibližné a nemohou nahradit výsledky 

tahové zkoušky [23]. 

Tahové zkoušky byly provedeny také na materiálu po praktickém ohybu na ohýbacím 

stroji na požadovaný tvar podle schématu na obr. 19, kde délka ohnuté tvarové tyče byla 

L = 3300 mm, úhel ohybu α = 55° a poloměr R = 3400 mm. Odběr všech vzorků byl proveden 

z patek profilu TH 29. Ze známých hodnot byla vypočtena tahová deformace po ohybu asi 

2,5%. Z naměřených hodnot meze kluzu a meze pevnosti vzorků po ohybu a porovnáním 

s hodnotami získanými pomocí předdeformace materiálu byl proveden odhad skutečné 

hodnoty deformace asi 3,5%. Rozdíl mezi vypočtenou teoretickou deformací a deformací na 

skutečném materiálu může být způsoben tím, že tahová deformace probíhala pouze v krajních 

vláknech patek. Dalším důvodem může být i zohlednění místa odběru vzorku, který nemůže 

být proveden na kraji profilu a také odlišnost provedení zkoušení – pro praktický ohyb byla 

použita jiná tvarová tyč, byť stejné tavby a stejného chemického složení. 

Z naměřených hodnot průměrů lomových ploch zkušebních tahových tyčí po přetržení 

po různých úrovních předdeformace byly stanoveny kontrakce (tab. 7). Kontrakce Z 
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z původní průměrné hodnoty 59 % klesla na hodnotu 54,5 % po 11% předdeformaci, tj. o 

7,6 %, což není tak výrazný rozdíl jako při změně tažnosti. 

Koeficient deformačního zpevnění n (tab. 8) po tahových zkouškách bez předdeformace 

byl stanoven 0,23. Po 11% předdeformaci klest koeficient deformačního zpevnění na 0,031, 

tj. o 86,5 %. Předdeformace zkušebních tyčí vedla ke zvýšení pevnostních vlastností 

materiálu, ale zároveň došlo k výraznému vyčerpání plasticity zkoušeného materiálu vlivem 

dislokačního zpevnění po předchozí plastické deformaci za studena, která souvisí s nárůstem 

hustoty dislokací. 
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3. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo posouzení vlivu plastické deformace na změnu 

mechanických vlastností konstrukčních ocelí. Předmětem zkoušení byla ocel 12 149 určená 

k výrobě důlní ocelové výztuže. Změny vlastností byly sledovány na přímém profilu TH 29 a 

na stejném profilu po ohybu. 

V teoretické části byly popsány napěťové a deformační charakteristiky kovů, zkouška 

tahem a podrobně rozepsány způsoby zpevnění materiálů. 

V praktické části byl popsán výchozí materiál a také metodika zkoušení. Na vzorcích 

odebraných z patních částí profilu TH 29 byly provedeny tahové zkoušky s různou úrovní 

předdeformace, tj. 1-11%, fraktografické hodnocení lomových ploch po tahové zkoušce a 

měření tvrdosti podle Rockwella. 

Z  výsledků tahových zkoušek, provedených na přímém profilu, je zřejmý nárůst meze 

kluzu Rp0,2, meze pevnosti Rm a naopak pokles tažnosti Agt a A5. Nárůst meze kluzu je 

mnohem výraznější než přírůstek meze pevnosti, a to až o 95 % původní hodnoty po 11% 

předdeformaci. Z naměřených hodnot charakteristik mechanických vlastností byly 

aproximovány křivky zpevnění a vypočteny regresní rovnice. Dosažené regresní rovnice 

umožňují zjistit zpevnění konkrétní oceli i při jiných úrovních deformace a mohou sloužit při 

odhadu deformačního chování obloukové důlní výztuže v praxi. 

Z výsledků měření tvrdosti podle Rockwella (HRB) na původních vzorcích a vzorcích 

po nejvyšší 11% deformaci byl zjištěn mírný nárůst tvrdosti, a to o 3 HRB. 

Tahové zkoušky byly provedeny také na profilu po praktickém ohybu. Ze známých 

hodnot ohnuté tvarové tyče byla spočtena 2,5% tahová deformace po ohybu a byl proveden 

odhad skutečné deformace z výsledků získaných z tahových zkoušek. Porovnáním obou 

hodnot byl zjištěn 1% rozdíl mezi teoretickou deformací a deformací na reálném materiálu po 

ohybu. Tento rozdíl může být způsobený skutečností, že v místě odběru tahových tyčí 

neprobíhala pouze tahová deformace, ale mohlo dojít k trojosému napěťově deformačnímu 

stavu. 

Lomové plochy zkušebních tyčí po tahové zkoušce vykazovaly ve všech případech 

transkrystalické tvárné porušení. Z průměrů lomových ploch tahových zkušebních tyčí bylo 

zjištěno, že předdeformace, která vedla ke zpevnění materiálu a snížení tažnosti, měla jen 

menší vliv na jeho kontrakci. 

Z koeficientu deformačního zpevnění n je rovněž patrné, že předdeformace zkušebních 

tyčí, která vedla ke zvýšení pevnostních vlastností materiálu, způsobila výrazné snížení 
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plastických vlastností zkoušeného materiálu vlivem dislokačního zpevnění po předchozí 

plastické deformaci za studena, která souvisí s nárůstem hustoty dislokací. 
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