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Abstrakt  

Tato práce je věnována vlivu vrubu na tranzitní teplotu TSP stanovenou z výsledků 

penetračních testů. V teoretické části diplomové práce je představena metoda penetračních 

testů, způsob vyhodnocení mechanických vlastností a stanovení tranzitní teploty TSP. 

V experimentální části diplomové práce je charakterizován zkoušený materiál (A350 Grade 

LF2), včetně výroby zkušebních těles a stanovena tranzitní teplota TSP na zkušebních tělesech 

bez vrubu a tělesech s U vrubem. Cílem práce je zpřesnit údaje o tranzitní teplotě, vyšetřit 

vliv anizotropie a vrubu v různých směrech v závislosti na posunutí výsledných křivek 

tranzitních teplot TSP. 

Diplomová práce vznikla jako součást bilaterálního projektu v programu LH-

KONTAKT II č. LH 12199 „Porovnání zkušebních postupů pro stanovení mechanických 

vlastností pomocí penetračních testů mezi EU a Čínou“.  

Klíčová slova: penetrační testy, tranzitní teplota TSP, materiál A350 Grade LF2, U vrub 

 

Abstract  

This thesis deals with the influence of notch on the transition temperature TSP set out 

small punch tests. In the theoretical part of the thesis is presents a method of small punch 

tests, evaluation method of mechanical properties and determine transition temperatures TSP. 

In the practical part of the thesis is characterized test material A350 Grade LF2, including the 

manufacture of test specimens and determination of transition temperatures TSP on specimens 

without notch and specimens with U notch. The aim of this thesis is to refine the details 

of transit temperature, to investigate the effect of anisotropy and notch in different directions 

depending on the resulting displacement curves transition temperature TSP. 

This thesis is created as part of a bilateral project in LH-II CONTACT LH No. 12199 

„The Comparison of Codes of Practice for Determation of Mechanical Properties by SP Tests 

between EU and China.“ 

Keywords: small punch tests, transit temperature TSP, material A350 Grade LF2, U notch 

 

 



 

 

Seznam použitých symbolů

Symbol Rozměr Význam    

 

E
SP

 [J] Lomová energie penetračního testu odpovídající ploše pod závislostí              

síla-posunutí razníku 

 

FATT [K] Tranzitní teplota odpovídající 50% houţevnatého lomu 

 

Fm [N] Maximální síla zaznamenaná z průběhu zkoušení (slouţí pro výpočet meze 

pevnosti) 

 

Fe [N] Síla charakterizující odklon od linearity do stádia spojovaného s rozvojem 

plastické deformace (slouţí pro výpočet meze kluzu) 

 

Fh [N] Velikost síly charakterizující moment poklesu maximální síly o 20%        

(dochází k porušení zkušebního tělesa) 

 

h0 [mm] Počáteční tloušťka zkušebního tělesa  

 

TSP [K] Tranzitní teplota stanovená z výsledků penetračních testů 

 

um [mm]  Posunutí razníku odpovídající maximální síle Fm 

 

uf [mm] Posunutí razníku odpovídající poklesu maximální síly o 20% (dochází k porušení 

zkušebního tělesa) 
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1. Úvod 

 

Degradace vlastností materiálu v průběhu aktivního ţivota provozované součásti je 

ovlivněna volbou materiálu, způsobem namáhání/zatěţování a prostředím, v němţ se 

provozovaná součást nachází. Riziko ztráty integrity provozovaného zařízení je pak funkcí 

přípustné a kritické velikosti defektu, která je závislá na aktuální úrovni lomové houţevnatosti 

materiálu [1]. Je to problém, kterým se zabývá nejedna vědní disciplína vyuţívající 

rozmanitých druhů mechanických a technologických zkušebních metod. Z podstaty těchto 

potřeb vznikla i metoda penetračních testů. 

Rozvoj a praktické vyuţití této metody, vyvinuté na počátku 80. let minulého století 

v USA a  Japonsku především pro hodnocení vlivu radiačního záření na mechanické 

vlastnosti materiálů pouţívaných v jaderné energetice a hodnocení vlivu teplotního stárnutí na 

degradaci materiálových vlastností zařízení pracujících v creepové oblasti, byl vyvolán 

snahou zjednodušit a zlevnit zkušební postupy pro stanovení mechanických vlastností ocelí a 

byl významně urychlen vývojem zařízení pro „nedestruktivní odběr“ malého mnoţství 

zkušebního materiálu z rozměrných zařízení [2]. 

Velkou předností této metody je tedy potřeba velmi malého mnoţství zkušebního 

materiálu pro výrobu zkušebních těles, aniţ by došlo k poškození/ztrátě funkčnosti zařízení, 

ze kterého byl materiál odebrán. Pomocí penetračních testů lze tedy hodnotit míru degradace 

a například společně za pomoci metalografického rozboru stanovit zbytkovou ţivotnost 

materiálu/zařízení. 

U zrodu této metody sice stály potřeby jaderné energetiky, avšak dnes mají penetrační 

testy bezpočet uplatnění v různých průmyslových oblastech. Vyuţívá je jak zmíněná 

energetika, tak strojírenství a například stavební průmysl k rozmanitým účelům, mezi něţ 

patří například stanovení mechanických vlastností materiálů, tranzitních teplot či míra 

degradace materiálů v podmínkách průmyslového pouţití. 

Penetrační testy jsou stále poměrně mladou metodou zkušebnictví podléhající 

neustálému vývoji. V České republice byla tato metoda zavedena na počátku 90. let ve 

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

METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.) prof. Ing. Jaroslavem Purmenským, DrSc., po skončení 

jeho stáţe na Univerzity College ve Swansea [3, 4]. 
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Od roku 1995 metodu pouţívá Ústav fyziky materiálů ČAV v Brně. Dalšími 

následovateli jsou VÚHŢ, a.s., Škoda Výzkum s.r.o. a COMTES FHT, a.s. 

V září roku 2004 uspořádal Evropský výbor pro normalizaci (CEN) v Bruselu CEN 

Workshop 21 on Small Punch Method for Metallic Materials [5], kterého se zúčastnili 

zástupci 32 institucí ze 13 zemí Evropy. Tento Workshop inicioval vznik dokumentu CWA 

15627 (CEN Workshop Agreement) „Small Punch Test Method for Metallic Materials“ [6]. 

Dokument je příručkou penetračních testů a poskytuje návod pro stanovení 

mechanických vlastností kovových materiálů. Obsahuje dvě části, kde část A „A Code of 

Practice for Small Punch Creep Testing“, představuje vyuţití penetračních testů pro stanovení 

creepových charakteristik a část B „A Code of Practice for Small Punch Testing for Tensile 

and Fracture Behaviour“ pro zjišťování meze kluzu, meze pevnosti v tahu a lomového 

chování. 

Od roku 2010 je kaţdoročně pořádána mezinárodní konference SSTT (Small Sample 

Test Techniques) „Determination of Mechanical Properties of Materials by Small Punch and 

Others Miniature Testing Techniques“. Náplní konference jsou vědecké přednášky z oblasti 

penetračních testů a dalších zkušebních metod pracujících s malými vzorky. První dvě 

konference SSTT byly pořádány v Ostravě [7, 8]. 

Tato diplomová práce vychází ze současných poznatků v oblasti penetračních testů 

a ze zkušeností MATERIÁLOVÉHO A METALURGICKÉHO VÝZKUMU s.r.o. Teoretická 

část přibliţuje principy penetračních testů, blíţe představuje průběh kuličkového penetračního 

testu včetně hodnocení mechanických vlastností, FATT a tranzitní teploty TSP. Praktická část 

diplomové práce charakterizuje zkoumaný materiál včetně výroby zkušebních těles 

a vyšetřuje vliv U vrubu na posunutí výsledných křivek tranzitních teplot TSP pro materiál 

A350 Grade LF2. 

Důvodem pro experimentální měření na zkušebních tělesech s U vrubem je fakt, ţe 

penetrační tělesa vychází z korelací stanovených z výsledků zkoušek rázem v ohybu, kde jsou 

ovšem zkušební tělesa pro stanovení tranzitní teploty (hranolek s rozměry 10x10x55 mm) 

opatřena V vrubem. Vrub slouţí jako koncentrátor napětí vhodný k stabilnějšímu šíření 

trhliny dle teoretických výpočtových předpokladů. Dalším důvodem je vytvořit pozvolný růst 

lomové energie E
SP

 v levé části křivky tranzitní teploty. 
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Diplomová práce vznikla jako součást bilaterálního projektu v programu LH-

KONTAKT II č. LH 12199 „Porovnání zkušebních postupů pro stanovení mechanických 

vlastností pomocí penetračních testů mezi EU a Čínou“ mezi MATERIÁLOVÝM A 

METALURGICKÝM VÝZKUMEM s.r.o. a School of Mechanical and Power Engineering, 

East China University of Science and Technology, Shanghai, China. 
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2. Teoretická část 

 

2.1 Princip penetračního testu 

Penetrační test je mechanická zkouška, při níţ dochází k zatěţování zkušebního tělesa 

tvaru disku (čtverce) zpravidla hemisférickým razníkem aţ do jeho porušení. Během testu je 

snímána závislost síla-posunutí razníku. Parametry odečtené z této závislosti jsou vhodné pro 

stanovení materiálových charakteristik zkoušených těles. Na obr. 1 je znázorněno 

schematické uspořádání penetračního testu. 

 

Obr. 1 Schéma uspořádání penetračního testu [6] 

 

1 - zkušební těleso tvaru disku 

2 - razník 

3 - spodní opěrná matrice 

4 - horní přítlačná matrice 

5 - snímač posunutí 
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2.2 Typy penetračních testů 

Penetrační testy rozlišujeme dle tvaru funkční plochy nástroje (razníku) a způsobu 

uchycení zkušebního tělesa. Podle Lucase [9] dělíme penetrační testy na: 

 Ohybový test (Disc Bend Test) 

 Střihový test (Shear Punch Test) 

 Kuličkový test (Bulge Punch Test) 

 

Penetrační testy je moţné provádět v širokém rozmezí teplot. Penetrační testy za 

laboratorní teploty slouţí ke zjištění mechanických vlastností materiálu jako je například mez 

kluzu a mez pevnosti. Pro stanovení tranzitní teploty TSP je rozsah teplot stanoven od +23°C 

do -193°C, to je dáno pouţitím kapalného dusíku (teplota varu -196°C) jako chladícího 

média.  

 

2.2.1 Ohybový penetrační test (Disc Bend Test) 

Ohybový penetrační test byl jako první pouţit pro hodnocení mechanických vlastností 

pomocí disku o průměru 3 mm a tloušťce 0,25 mm [10]. Tato metoda spočívá v protlačování 

razníku kuţelového tvaru vzorkem o tvaru disku či čtverce o tloušťce 0,2 ÷ 0,6 mm, 

za podmínky volného uloţení vzorku na opěrné matrici (obr. 2). 

 

Obr. 2 Princip ohybového penetračního testu [2] 
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2.2.2 Střihový penetrační test (Shear Punch Test) 

Metoda střihového penetračního testu spočívá v protlačování ostrohranného 

kruhového razníku zkušebním tělesem sevřeným mezi spodní opěrnou matricí a horní 

přítlačnou matricí. Zkušební vzorek se deformuje pouze v oblasti vůle mezi razníkem 

a matricemi (obr. 3).  

 

Obr. 3 Průběh deformace při střihovém penetračním testu [11] 

 

Závislost síla-posunutí razníku (obr. 4) se podobá závislosti síla-velikost deformace 

běţně získávaná při standardizované zkoušce tahem. Obecně lze tento průběh rozdělit 

do třech základních oblastí. Počáteční lineární závislost síla-posunutí razníku (oblast I) 

přechází do oblasti charakteristické odklonem od linearity a vedoucí k plastické deformaci 

aţ do maximální síly Fm (oblast II). Následný pokles zatíţení a porušení vzorku je klasickým 

obrazem v oblasti III. 

 

Obr. 4 Závislost síla-posunutí razníku [12] 
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2.2.3 Kuličkový penetrační test (Bulge Punch Test) 

Metoda kuličkového penetračního testu spočívá v protlačování razníku 

s hemisférickou plochou nebo ocelovou či keramickou kuličkou zkušebním tělesem sevřeným 

mezi spodní opěrnou matricí a horní přítlačnou matricí.  

Klasický průběh závislosti síla-posunutí razníku při laboratorní teplotě je uveden 

na obr. 5. Rozdělení do pěti oblastí (I-V) charakterizuje děje probíhající během zkoušky. 

Jedná se o křivku houţevnatého materiálu. Tvar skutečného průběhu závislosti síla-posunutí 

razníku se mění v rozsahu pouţitých teplot. 

 

 

Oblast I - Oblast vratné elastické deformace bez makroskopické trvalé deformace. Pouze 

v místě pod razníkem vzniká mikroplastická deformace v důsledku vysokého počátečního 

napětí mezi razníkem a povrchem zkušebního tělesa.  

Oblast II - Oblast charakterizující odklon od linearity do stádia spojovaného s rozvojem 

plastické deformace. Dochází k poklesu rychlosti zatěţování – membránový efekt. Oblast 

plastického ohybu. 

Oblast III - Oblast závislá na charakteristikách zpevnění materiálu, kde dochází k přechodu 

od plastického ohybu k membránovému protahování. 

 

Obr. 5 Závislosti síla-posunutí razníku při laboratorní teplotě (klasický průběh) [2] 



9 

 

Oblast IV - V oblasti kontaktu razníku se zkušebním tělesem dochází k tvorbě hrdla 

a následkem toho ke sníţení sklonu závislosti síla-posunutí razníku. 

Oblast V - Na počátku této oblasti dochází k iniciaci trhliny, ta má za následek strmý pokles 

síly aţ do následného porušení zkušebního tělíska. Zkouška je u konce. 

Na obr. 6 je moţno porovnat závislosti síla-posunutí razníku pro všechny tři základní 

typy penetračních testů. 

 

Obr. 6 Porovnání závislostí síla-posunutí razníku pro ocel S355J2G3 [2] 

 

Metoda kuličkového penetračního testu patří celosvětově mezi nejrozšířenější formu 

penetračních testů. Ve společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. 

je tato forma penetračního testu vyuţívána, jak k výzkumným účelům, tak k řešení 

komerčních zakázek. Zbylé dva typy penetračních testů z dlouhodobého hlediska nenašly 

uplatnění.  
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2.3 Postup kuličkového penetračního testu 

Kapitola 2.3 definuje postup měření pomocí kuličkového penetračního testu. Tento 

druh testu byl aplikován v experimentální části k zjištění mechanických vlastností materiálu 

a k stanovení tranzitních teplot TSP.  

 

2.3.1 Příprava a průběh penetračního testu při laboratorní teplotě (23°C) 

Penetrační testy za laboratorní teploty slouţí ke zjištění mechanických vlastností 

materiálu (mez kluzu a mez pevnosti). Laboratorní teplotou se rozumí teplota 23±5°C. 

Teplotní stálost v laboratoři zajišťuje programovatelná klimatizace. 

K stanovení mechanických vlastností materiálu se obvykle provádí více zkušebních 

měření, následně se výsledné hodnoty zprůměrují. Pokud je dostatek zkušebních těles, 

provádí se standardně tři měření.  

Penetrační zkoušku je moţno vykonávat se dvěma druhy razníku s hemisférickou 

plochou, a to s razníkem o průměru 2 mm a razníkem o průměru 2,5 mm. Pro potřeby měření 

tranzitní teploty TSP byl dle CWA 15627:2007 doporučen razník o průměru 2,5 mm (obr. 7). 

Pro výpočet mechanický vlastností byl pouţit razník o průměru 2 mm, jelikoţ jsou pro tento 

typ razníku stanoveny potřebné korelace. 

Sestava přípravku pro měření při laboratorní teplotě (obr. 8) z materiálu 11 600 

(přítlačná matrice, pouzdro) a nástrojové oceli (spodní opěrná matrice, vodící pouzdro).  

 

Obr. 7 Razník 2,5 mm 
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Obr. 8 Sestava přípravku pro měření při laboratorní teplotě 

Zleva: spodní opěrná matrice, vodící pouzdro, přítlačná matrice, pouzdro 

 

Spodní opěrná matrice společně s razníkem musí splňovat podmínky tvrdosti 

minimálně 55 HRC, tím je docíleno toho, ţe zkušební těleso během penetračního testu sice 

přenáší deformační síly na přípravek, avšak tyto síly jsou vzhledem k vysoké mezi kluzu a 

pevnosti zakalených přípravků zanedbatelné, takţe nemohou způsobit plastickou deformaci 

přípravku. (obr. 9).  Vysoká tvrdost přípravku dále zaručuje otěruvzdornost. Jednotlivé části 

přípravku je nutno před kaţdým měřením zkontrolovat, razník a spodní opěrná matrice patří 

mezi nejvíce opotřebovávané části a jejich bezvadný stav zaručuje standardní průběh 

zkoušky. 

 

Obr. 9 Schematický řez spodní opěrnou matricí, vodícím pouzdrem a razníkem [13] 
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Postup při penetrační zkoušce za laboratorní teploty: 

Teplota laboratoře na měření penetračních testů je pravidelně kontrolována podle 

teplotních čidel a programovatelné klimatizace. Rozdíl od poţadované teploty měření (23°C) 

by neměl přesáhnout ±5°C. Vybroušené zkušební těleso, či těleso s U vrubem je vloţeno do 

jiţ zmíněného speciálního přípravku. Zkušební těleso s U vrubem se ukládá vrubem směrem 

dolů, razník tedy působí z opačné strany. Při tomto úkonu je potřeba dbát na to, aby bylo 

zkušební těleso vloţeno do spodní opěrné matrice rovně a celým objemem (viz obr. 9). 

V opačném případě nemusí vodící pouzdro vzorek srovnat a následně vykonaná zkouška 

neproběhla v pořádku a je tudíţ neplatná. Pokud se tak stane, je chyba uloţení zkušebního 

tělesa evidentní, jak z vykreslení záznamu závislosti síla-posunutí razníku, tak ze vzhledu 

zkušebního tělesa, na nějţ razník evidentně nepůsobil silou kolmo, ale pod jiným úhlem. 

Po správném vloţení zkušebního tělesa do přípravku následuje uloţení přípravku 

do rámu zkušebního stroje. I tam je nutno dbát na správné umístění. Na rám stroje je poloţen 

vodící talíř, přípravek do něj uloţený musí být volně otočný kolem své osy. V případě 

zadrhávání není zajištěna souosost systému rám zkušebního stroje-spodní opěrná matrice-

vzorek-razník-příčník zkušebního stroje. Správné uloţení je vyobrazeno na obr. 10. 

Po správném uloţení přípravku do rámu zkušebního stroje, a zápisu 

charakteru/parametrů zkoušky do softwaru počítače propojeném se strojem, sestoupí příčník 

do polohy vhodné pro měření a nastává zkouška. 

Průběh penetračního testu lze sledovat na monitoru počítače, kde se on-line vykresluje 

záznam síla-posunutí razníku v reálném čase. Doba zkoušky se pohybuje mezi 1-2 minutami 

(vyplývá z rychlosti posuvu příčníku, která se obvykle volí 1,5 mm/min, dle doporučení 

uvedeném v CWA (CEN Workshop Agreement) 15627:2007) [6]. 

Samotný průběh zkoušky ukončí zkušební stroj, je-li během měření zaznamenán 

pokles maximální síly působícího příčníku na vzorek o 20%. Takovýto pokles znamená 

porušení zkušebního tělesa. 
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2.3.2 Příprava a průběh penetračního testu při záporných teplotách 

Pro stanovení tranzitní teploty TSP penetračními testy je oblast pouţitelnosti záporných 

teplot moţná aţ do teploty samotného chladícího média, kterým je kapalný dusík, tedy 

do teploty -196°C.  

Doba zkoušky při záporných teplotách bývá tedy časově náročnější, protoţe nastává 

potřeba velmi dobře chladící komoru zamrazit. Zkušební těleso je uloţeno ve speciálním 

přípravku vyrobeném z nástrojové oceli (obr. 11). 

 

 

Obr. 10 Průběh zkoušky při laboratorní teplotě 
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Obr. 11 Sestava přípravku pro měření záporných teplot 

Zleva: spodní opěrná matrice, vodící pouzdro, přítlačná matrice, pouzdro 

 

Postup při penetrační zkoušce za záporných teplot: 

Uloţení zkušebního tělesa do přípravku pro měření záporných teplot je obdobné 

jako u jiţ zmiňovaného přípravku pro měření za laboratorních teplot. I zde musí být vzorek 

zajištěn spodní opěrnou matricí a vodícím pouzdrem. Obě tyto části přípravku jsou identické 

jako u předchozího měření.  

Speciální přípravek je zašroubován do zařízení chladící komory, která slouţí 

k vymraţení a výdrţi vzorku na poţadované teplotě. I zde musí být splněna souosost systému 

rám zkušebního stroje-spodní opěrná matrice-vzorek-razník-příčník zkušebního stroje. 

Doba zkoušení při záporných teplotách se pohybuje v rozmezí 1 – 2 minut. Teplota se 

v průběhu zkoušení pohybuje v rozmezí ±3°C. 

I zde je zkouška ukončena, dojde-li během měření k poklesu maximální síly 

působícího příčníku na vzorek o 20%. 
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 Chladící komora: 

Plášť, víko a nálevka chladící komory (obr. 12,13) tvoří materiál textit (texgumiod). 

Jedná se vrstvený izolant vyráběný lisováním tkaniny a pojiva. Jeho předností jsou velmi 

dobré mechanické a kluzné vlastnosti, odolnost vůči slabým kyselinám, vodě a olejům. 

Snadná opracovatelnost a především nízká hmotnost z textitu dělá vhodný materiál pro plášť 

chladící komory, která je dále vystuţena dalšími komponenty (kovové části, polystyren-

izolace).  

Důleţité je, aby byl vnitřní prostor chladící komory náleţitě odizolován vlivu okolní 

teploty. Jako izolace mezi vnitřním a vnějším pláštěm slouţí polystyrenová výplň. 

 

Obr. 12 Řez chladící komorou [2] 

 

Během opakovaného zachlazování a výdrţe na teplotě se časem na vnějším povrchu 

chladící komory vytvoří námraza, avšak ta nikterak neovlivňuje průběh zkoušení. Chladící 

komoru, stejně jako všechny ostatní přípravky, je potřeba před kaţdým měřením zkontrolovat 

a ověřit jejich funkčnost, na které závisí úspěšná opakovatelnost zkoušení.   
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Důleţité je především, před kaţdým uloţením zkušebního tělesa, řádně vysušit 

přípravek a razník. Jakákoliv vlhkost můţe způsobit zamrzání razníku v přípravku a negativně 

tím ovlivnit průběh zkoušení. 

 

Obr. 13 Chladící komora během prováděné zkoušky 

 

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. pouţívá dva typy 

chladících komor. Novější typ chladící komory je opatřen regulačním systémem umoţňujícím 

udrţet teplotu vzorku neomezeně dlouho. Tento systém, vyvinutý MATERIÁLOVÝM A 

METALURGICKÝM VÝZKUMEM s.r.o., byl v roce 2011 úspěšně prodán zákazníkovi 

z Indie a ve výzkumném ústavu se vyuţívá především pro měření komerčních zakázek. 
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2.4 Stanovení mechanických vlastností a tranzitního chování materiálu pomocí 

penetračních testů 

 

Výsledkem penetračního testu je závislost síla-posunutí razníku. Všechny veličiny 

získané z této závislosti jsou významně závislé na poloměru razníku r, vnitřním průměru 

spodní opěrné matrice D a počáteční tloušťce zkušebního vzorku h0. Metody pouţité pro 

stanovení pevnostních a křehkolomových charakteristik z výsledků těchto zkoušek proto musí 

tuto skutečnost respektovat [2]. 

 

2.4.1 Mez kluzu a mez pevnosti 

Mez kluzu a mez pevnosti se stanovují korelací mezi parametry penetračních zkoušek 

a výsledků standardizovaných zkoušek tahem nebo pomocí metod vyuţívajících 

matematického modelování a simulací, ale i zde jsou potřeba výsledky reálných tahových 

zkoušek (např. metoda konečných prvků).  

 

Obecné charakteristiky meze kluzu a meze pevnosti: 

Mez kluzu Re [MPa] definuje přechod mezi elastickou a elasticko-plastickou oblastí. 

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

plastická deformace [14]. 

Rozlišujeme mezi výraznou a nevýraznou mezí kluzu. Výrazná mez kluzu 

je v tahovém/tlakovém diagramu snadno rozpoznatelná díky rozdílu horní meze kluzu ReH 

a dolní meze kluzu ReL (obr. 14a). Nevýraznou mez kluzu je potřeba vyjádřit smluvně jako Rp 

(smluvní mez kluzu získána z trvalé deformace při probíhajícím zatíţení – obr. 14b) nebo jako 

Rr (smluvní mez kluzu získána z trvalé deformace po odlehčení). 

Hodnota meze kluzu je brána jako nejdůleţitější mechanická vlastnost materiálu, 

vyjadřuje jeho odolnost proti vzniku plastické deformace. Velikost meze kluzu závisí 

na struktuře materiálu, chemickém sloţení, tepelném zpracování a dalších vlivech. 
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Obr. 14a Výrazná mez kluzu [14] Obr. 14b Nevýrazná mez kluzu [14] 

 

Z výsledků penetračních testů lze určit sílu Fe [N] charakterizující odklon od linearity 

do stádia spojovaného s rozvojem plastické deformace, a to pomocí proloţení dvou tečen 

v diagramu síla-posunutí razníku, názorně dle obr. 15.  

 

 

Obr. 15 Určení síly Fe [N] [6] 
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Mez pevnosti Rm [MPa] je definována jako smluvní napětí odpovídající největšímu 

zatíţení Fm [N], které předchází porušení zkušebního tělesa.  

Hodnotu největšího zatíţení Fm [N] lze taktéţ vyčíst z výsledku penetrační zkoušky, 

ze záznamu závislosti síla-posunutí razníku. 

 

2.4.2 Stanovení Re, Rp0,2 a Rm z empiricky stanovených korelací  

První rovnice stanovující mez kluzu a mez pevnosti byly publikovány v práci 

„Development of a Further-Miniaturized Specimen of 3 mm Diameter for TEM Disc (Ø 3 

mm) Small Punch Test“ [15] ve tvaru:  

 

𝑅𝑒   𝑅𝑝0,2 = 360 .  
𝐹𝑒

ℎ0
2      MPa, kN, mm           (1) 

𝑅𝑚 = 130 .  
𝐹𝑚

ℎ0
2  –  320   MPa, kN, mm             (2) 

 

Tyto rovnice vycházely z výsledků penetračních testů ocelového materiálu 

při laboratorní teplotě. Stanovené korelace jsou přímo závislé na zvoleném poloměru razníku, 

opěrné matrici a tloušťce zkušebního tělesa. Rozhodujícím faktorem je i samotný druh 

zkoušeného materiálu. Korelační závislosti tudíţ nejsou obecně platné.  Korelační rovnice pro 

výpočet meze kluzu a meze pevnosti z výsledků penetrační testů vychází z výsledků 

standardizovaných tahových zkoušek. 

Například pro ocel 15 128 mají korelační závislosti meze kluzu a meze pevnosti, 

stanovené MATERIÁLOVÝM A METALURGICKÝM VÝZKUMEM s.r.o., hodnoty 

dle obr. 16, 17.  
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Obr. 16 Korelační závislost mezi mezí kluzu a velikosti síly Fe [N] stanovená pro 

 ocel 15 182 [2] 

 

 

 
Obr. 17 Korelační závislost mezi mezí pevnosti a parametry penetračního testu stanovená pro 

ocel 15 128 [2] 
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2.4.3 Tranzitní teplota FATT (Fracture Appearance Transition Temperature) 

Tranzitní teplota FATT je teplota, při níţ je podíl houţevnatého lomu na lomové ploše 

standardního zkušebního tělesa pro zkoušku rázem v ohybu s V vrubem roven 50%. Obecně 

lze tvrdit, ţe při sniţování teploty, za které zkouška probíhá, klesá i nárazová práce potřebná 

k porušení zkušebního vzorku. Při sniţování teploty tedy materiál postupně ztrácí svou 

houţevnatost a je náchylný ke křehkému porušení. Průběh teplotní závislosti však závisí na 

mnoha faktorech (obr. 18). 

Interní faktory: 

- Chemické sloţení 

- Velikost zrna 

- Krystalová struktura 

- Tepelné zpracování 

- Orientace vzorku vzhledem k válcování 

Externí faktory: 

- Vliv velikosti zkoušeného vzorku 

- Přítomnost vrubů a vad v materiálu 

- Rychlost zatěţování 

 

 

Obr. 18 Faktory ovlivňující tranzitní chování kovů [16] 
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Křehký lom je výsledkem lomového procesu, projevujícího se náhlým porušením 

tělesa bez makroplastické deformace. Vzniká při působení lomového napětí σu, které je niţší 

neţ makroskopická mez kluzu, tj. σk > σu [17].  Lomová plocha vzorku bývá často rovinná, 

kolmá k působící síle a na její realizaci se uplatňují mechanismy transkrystalického 

a interkrystalického štěpení. 

Houţevnatý lom je výsledkem zatíţení materiálu, který má lomovou pevnost vyšší, 

neţ je mez kluzu, tj. σk < σu. Lom se rozvíjí postupně při vzrůstu působícího napětí, a tedy 

mnoţství přivedené energie [17].   

 

2.4.4 Tranzitní teplota TSP 

Tranzitní teplota TSP je určena jako teplota v místě střední hodnoty lomové energie E
SP

 

přepočtené z výsledků maximální a minimální lomové energie v levé části křivky závislosti 

„lomová energie-teplota“ sestrojené z výsledků penetračních testů. Penetrační testy jsou 

obvykle prováděny v rozsahu zkušebních teplot od 25°C do -196°C [6].  

Lomová energie E
SP

 je hodnotou odpovídající ploše pod závislostí síla-posunutí 

razníku [6], kde F je síla vyvinutá mezi zkušebním tělesem a razníkem při posunu u. 

𝐸𝑆𝑃 =  𝐹
𝑢𝑓

0
 𝑢  𝑑𝑢              (3) 

Empirický vztah mezi tranzitní teplotou získanou pomocí penetračních testů TSP a 

tranzitní teplotou FATT stanovenou z rázových zkoušek v ohybu lze napsat ve tvaru: 

FATT = a . TSP,                  (4) 

kde koeficient a nabývá hodnot v rozmezí a= 0,35 ÷ 0,44. Na obr. 19 je znázorněno 

porovnání teplotní závislosti lomové energie pro TSP a FATT materiálu 15 128. Podrobnější 

postup pro získání tranzitní teploty TSP je uveden v praktické části diplomové práce.  

Empirické korelace mezi TSP a FATT můţou být ovlivněny: 

- Typem slitiny 

- Uţitím vrubu na zkušebních tělesech 
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Část odborných prací uvádí dále vliv orientace zkušebních vzorků, avšak existuje i 

řada prací, z nichţ vyplývá, ţe orientace tělesa nemá na empirické korelace ţádný vliv [20]. 

Průměrem hemisférického razníku (obr. 20) lze ovlivnit absolutní hodnoty lomových energií, 

ale stanovená tranzitní teplota TSP se nemění. 

 

 

Obr. 19 Teplotní závislost lomové energie pro TSP a FATT  [18] 

 

 

Obr. 20 Změna lomové energie při pouţití dvou razníků různých průměrů, zkoušený materiál 

ocel 14MoV6-3 [19] 
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V následující experimentální části diplomové práce se nachází charakteristika 

zkušebního materiálu (A350 Grade LF2) a výroba zkušebních těles bez vrubu a s U vrubem. 

Dále je zmíněna laboratorní technika potřebná k realizaci zkoušení. 

 Praktická měření na materiálu A350 Grade LF2 jsou rozdělena na dvě části. V první 

části jsou obsaţeny výsledky mechanických hodnot z měření penetračních testů při 

laboratorní teplotě (pro radiální, axiální a tangenciální směr) a následně porovnány s výsledky 

tahových zkoušek univerzity School of Mechanical and Power Engineering, East China 

University of Science and Technology, Shanghai, China. 

V druhé části praktických měření jsou stanoveny tranzitní teploty TSP z výsledků 

penetračních testů na zkušebních tělesech bez vrubu a zkušebních tělesech s U vrubem, pro 

radiální, axiální a tangenciální směr. 
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3. Experimentální část 

 

3.1 Zkušební materiál a výroba zkušebních těles 

Pro hodnocení vlivu vrubu na tranzitní teplotu TSP z výsledků penetrační testů byly 

dodány vzorky z Čínské lidové republiky, odebrané z kované příruby o průměru 822 mm 

materiálu A350. Jedná se o houţevnatou C-Mn ocel běţně pouţívanou pro výrobu tlakových 

nádob a potrubních systémů, dle značení A350 Grade LF2, standardní chemické sloţení je 

uvedeno v tabulce č. 1. Analýza chemického sloţení ze zkoušené příruby je uvedena v tabulce 

č. 2. Chemické sloţení materiálu příruby tedy vyhovuje poţadavkům normy. 

 

 

Potrubní armatura s pouţitím materiálu A350 Grade LF2 na obr. 21 (odráţka č. 2 - 

sedlo) znázorňuje řez zpětnou klapkou samočinně zabraňující zpětnému proudění média 

(voda, vodní pára, vzduch, ropa a jiné) nebo rázům v potrubí. Rozpětí pracovních teplot sahá 

od +595°C do -50°C. Komponenty potrubních systémů tudíţ podléhají šetření tranzitní 

teploty. 

Příruba dosud nebyla provozována, a proto je ideálním zkušebním materiálem pro 

posouzení vlivu vrubu na výsledné hodnoty penetračních testů a zkoumání anizotropie 

materiálu ve třech směrech. Jedná se radiální, axiální a tangenciální směr (obr. 22), ze kterých 

byly mechanicky odebrány polotovary tvaru válečku pro výrobu zkušebních těles (obr. 23).  

Tabulka č. 1 Norma ASTM A350 

A350 Grade LF2 ASTM A350 (USA)    hm [%] 

C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo V Nb 

max   

0,3 

0,15 

0,30 

0,60  

1,35 

max 

0,035 

max    

0,04 

max    

0,3 

max     

0,4 

max    

0,4 

max   

0,12 

max  

0,08 

max   

0,02 

Tabulka č. 2 Analýza chemického sloţení odebraných vzorků [20] 

Analýza chemického sloţení    hm [%] 

C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo V Nb 

0,20 0,20 0,86 0,025 0,015 0,12 0,098 0,14 0,05 <0,001 <0,001 
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Obr. 21 Řez zpětnou klapkou [21]   

 

1-těleso, 2-sedlo, 3-talíř, 4-rameno, 5-matice, 6-čep ramene, 7-třmen, 8-matice víka, 9-šroub 

víka, 10-šroub, 11-těsnění, 12-víko 

 

 

 

Obr. 22 Schéma tří směrů odběru [20] 
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Při úvaze o anizotropii příruby materiálu A350 Grade LF2 se tato diplomová práce 

opírá o výsledky z měření identické příruby, jenţ jsou popsány v práci s názvem „Comparison 

of Mechanical Properties with Different Sampling Positions from In-Service Component 

by Small Punch Test“ [20], kde byla na materiálu A350 Grade LF2 provedena standardní 

tahová zkouška, zkouška rázem v ohybu a penetrační testy (výsledky uvedeny v kapitole          

 „3.3 Výsledky penetračních testů při laboratorní teplotě“ a porovnány s výsledky naměřených 

hodnot MATERIÁLOVÝM A METALURGICKÝM VÝZKUMEM s.r.o.). 

Mikrostruktura z metalografického rozboru příruby materiálu A350 Grade LF2 

je zobrazena na obr. 24a, 24b, se stanovením velikosti feritického zrna 3,0 (tangenciální směr) 

a 4,0 (axiální směr).  

 

Obr. 24a (tangenciální směr) [20] 

 

Obr. 24b (axiální směr) [20] 

  

 

Obr. 23 Odebraný materiál „váleček“ 
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Zkušební tělesa pro penetrační test byla zhotovena metodou elektroerozivního řezání 

na přístroji Accutex AU-500iA (obr. 25) z původně dodaných válečků, odebraných z příruby 

materiálu A350 ve třech různých směrech, jak jiţ bylo popsáno na předcházejících stránkách. 

Samotný princip metody lze popsat tak, ţe při vzájemném přiblíţení se obrobku a nástroje – 

elektrody, na niţ je přivedeno elektrické napětí – dochází k elektrickému výboji, čímţ dochází 

k roztavení mikroskopických částeček materiálu obrobku a díky jejich následnému vyplavení 

a odstranění z prostoru obrábění dochází k dělení nebo opracování obrobku do poţadovaného 

tvaru či rozměru [22].  

 

 

Obr. 25 Zobrazení řezného nástroje a přípravku pro výrobu vrubu 
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Nástrojem je pomalu se odvíjející mosazný drát o průměru 0,25 mm uloţený společně 

s obrobkem v demineralizované vodě. Demineralizovaná voda plní funkci dielektrika. 

Výhodou této metody je moţnost výroby problematických tvarů a velmi přesných rozměrů 

(aţ tisíciny milimetru). Mezi další výhody patří například energetická nenáročnost metody. 

Z takto nařezaných těles (tloušťky 0,6 – 0,75 mm) je na brusném papíře zrnitosti P 300 

a následně P 1 200 vybroušeno zkušební těleso o průměru 8 mm a tloušťce 0,5±0,005 mm 

(obr. 26). Tloušťka je během úběru materiálu kontrolována pomocí laboratorního mikrometru, 

pro poţadované opracování povrchu byl sestaven vhodný přípravek (obr. 27). Na některých 

zkušebních tělesech byl následně vyroben U vrub o hloubce 0,2 mm po celé délce tělesa    

(obr. 28, 29). 

 

Obr. 26 Zkušební těleso 

 

 

Obr. 27 Přípravek pro broušení zkušebních těles 

 



30 

 

Hloubka vrubu 0,2 mm byla zvolena čistě experimentálně s přihlédnutím na celkovou 

velikost zkušebních těles, moţnostech úspěšné realizace (zásahu do malého zkušebního 

vzorku) a poměru ke zkušebním tělesům pro zkoušku rázem v ohybu, kde standardizovaná 

tělesa s rozměry 10x10x55 mm mají V vrub o hloubce 2 mm. Realizace V vrubu, na 

zkušebních tělesech pro penetrační testy, byla vzhledem k jejich velikosti zamítnuta. 

 Vyvstává zde otázka, zda U vrub vytvořený elektroerozivním obráběním neobsahuje 

ovlivněnou zónu schopnou negativně ovlivnit výsledky měření. Zkušební tělesa vzniklá 

dělením polotovarů (dodaných válečků mat. A350 Grade LF2) se odbrušují na 

metalografických papírech, avšak vytvořený U vrub této operaci nepodléhá. 

 

 

 

Obr. 29 Detail U vrubu 

 

 

Obr. 28 Zkušební těleso s U vrubem 
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3.2 Zkušební stroj  

Penetrační testy byly vykonávány na zkušebním stroji LabTest 5.10ST (obr. 30) 

výrobce Labortech s.r.o. Software pro ovládání zkušebního stroje byl taktéţ dodán firmou 

Labortech s.r.o. Přípravky pro uloţení vzorku a chladící komoru zkonstruoval 

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. pro potřeby vlastního měření. 

 

 

Obr. 30 Zkušební stroj LabTest 5.10ST 

 

3.2.1 Software  

Samotný zkušební stroj by bez příslušného softwaru nemohl fungovat. Software slouţí 

k ovládání zkušebního stroje, zápisu zkoušky a základnímu vyhodnocení průběhu 

penetračních testů. K zápisu dat zkoušky dochází ještě před jejím vykonáním (obr. 31, 32). 

Tato data jsou obsaţena i na protokolu o provedení zkoušky.  
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Obr. 31 Data zkoušek 

 

 

Obr. 32 Rozměry 

 

Poté co byl proveden zápis dat, sestoupí příčník do poţadované polohy (poloha 

definovaná jako 0 mm – počáteční poloha pro opakovatelný návrat příčníku nad razník). 

Funkcí najetí na upínací délku dojde nejprve k sestupu příčníku a ke kontaktu na hranici 

příčník-razník, následně k vystoupání příčníku do poţadované vzdálenosti 0,15 mm             

nad razník. Po této proceduře je moţné spustit zkoušku.  
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3.3 Výsledky penetračních testů při laboratorní teplotě 

Mechanické vlastnosti materiálu A350 Grade LF2 vycházejí ze zkoušek prováděných 

při laboratorní teplotě, tj. 23±5°C na zkušebních tělesech bez vrubu. Pro kaţdý ze tří 

orientačních směrů odebraných vzorků (radiální, axiální a tangenciální směr) byly provedeny 

tři zkoušky razníkem s hemisférickou plochou o průměru 2 mm.  

V následující tabulce (tab. 3) jsou uvedeny meze pevnosti stanovené z výsledků 

penetračních testů měřených MATERIÁLOVÝM A METALURGICKÝM VÝZKUMEM 

s.r.o. a z tahových zkoušek prováděných School of Mechanical and Power Engineering, East 

China University of Science and Technology, Shanghai, China [20]. Výsledky mechanických 

vlastností získaných penetračními testy jsou v dobrém souladu s výsledky tahových zkoušek. 

Korelační závislost pro uhlíkové oceli uvedená na obr. 33. 

Tabulka č. 3 Porovnání mechanických vlastností 

 

Orientace 

Mez pevnosti [MPa] 

MVV s.r.o. 

(penetrační testy) 

China University 

(tahové zkoušky) 

A350 LF2 standard 

Radiální směr 495 499  

485÷655 Axiální směr 515 475 

Tangenciální směr 504 502 

 

 

Obr. 33 Korelace mezi standardizovanou tahovou zkouškou a penetračními testy 
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Na obr. 34 jsou dobře patrná vytvořená hrdla a trhliny na zkušebních tělesech bez 

vrubu. Tvorba hrdla koresponduje s houţevnatostí materiálu. Naproti tomu obr. 35, kde jsou 

zkušební tělesa z identického materiálu (A350 Grade LF2) podchlazena v dusíku a zkoušena 

v široké škále záporných teplot. Hrdla i tvar trhlin se mění. 

 

 

Obr. 34 Zkušební tělesa bez vrubu po skončení kuličkového penetračního testu za laboratorní 

teploty 

 

 

Obr. 35 Zkušební tělesa bez vrubu po skončení kuličkového penetračního testu v široké škále 

záporných teplot 
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3.4 Výsledky tranzitních teplot TSP stanovených z penetračních testů 

3.4.1 Radiální směr 

První ze zkoušených směrů byl směr radiální, kde bylo pro tvorbu závislosti lomová 

energie-teplota a následně hodnocení tranzitní teploty TSP pouţito 22 zkušebních těles bez 

vrubu a 15 zkušebních těles s U vrubem (obr. 36, 37). 

 

Obr. 36 Stanovení tranzitní teploty TSP na zkušebních tělesech bez vrubu pro radiální směr 

 

 

Obr. 37 Stanovení tranzitní teploty TSP na tělesech s U vrubem pro radiální směr 
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Sloučením obou grafů závislosti lomová energie-teplota lze vysledovat posunutí 

křivek tranzitní teploty, jakoţto i tranzitní teploty TSP samotné (obr. 38). Tranzitní teplota pro 

zkušební tělesa bez vrubu činí TSP=138 K, pro zkušební tělesa s U vrubem TSP=150 K.  

Došlo tedy k posunu tranzitní teploty TSP o 12 K a ke zploštění levé větve teplotní 

závislosti lomové energie u křivky pro zkušební tělesa s U vrubem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 38 Porovnání stanovených tranzitních teplot TSP na zkušebních tělesech bez vrubu a 

s vrubem pro radiální směr 
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3.4.2 Axiální směr 

Pro tvorbu závislosti lomová energie-teplota a následné hodnocení tranzitní teploty 

TSP pro axiální směr, bylo pouţito 23 zkušebních těles bez vrubu a 14 zkušebních těles s U 

vrubem (obr. 39, 40). 

 

 

Obr. 39 Stanovení tranzitní teploty TSP na zkušebních tělesech bez vrubu pro axiální směr 

 

 

Obr. 40 Stanovení tranzitní teploty TSP na tělesech s U vrubem pro axiální směr 
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Sloučením obou grafů závislosti lomová energie-teplota lze vysledovat posunutí 

křivek tranzitní teploty, jakoţto i tranzitní teploty TSP samotné (obr. 41). Tranzitní teplota pro 

zkušební tělesa bez vrubu činí TSP=139 K, pro zkušební tělesa s vrubem TSP=133 K.  

Došlo tedy k posunu tranzitní teploty TSP o 6 K a ke zploštění levé větve teplotní 

závislosti lomové energie u křivky pro zkušební tělesa s U vrubem.  

 

 

Obr. 41 Porovnání stanovených tranzitních teplot TSP na zkušebních tělesech bez vrubu a 

s vrubem pro axiální směr 
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3.4.3 Tangenciální směr 

Posledním ze zkoušených směrů byl směr tangenciální, kde bylo pro tvorbu závislosti 

lomová energie-teplota a následně hodnocení tranzitní teploty TSP pouţito 24 zkušebních těles 

bez vrubu a 14 zkušebních těles s U vrubem (obr. 42, 43). 

 

 

Obr. 42 Stanovení tranzitní teploty TSP na zkušebních tělesech bez vrubu pro tangenciální 

směr 

 

 

Obr. 43 Stanovení tranzitní teploty TSP na tělesech s U vrubem pro tangenciální směr 
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Sloučením obou grafů závislosti lomová energie-teplota lze vysledovat posunutí 

křivek tranzitní teploty, jakoţto i tranzitní teploty TSP samotné (obr. 44). Tranzitní teplota pro 

zkušební tělesa bez vrubu činí TSP=135 K, pro zkušební tělesa s vrubem TSP=142 K.  

Došlo tedy k posunu tranzitní teploty TSP o 7 K a ke zploštění levé větve teplotní 

závislosti lomové energie u křivky pro zkušební tělesa s U vrubem.  

 

 

Obr. 44 Porovnání stanovených tranzitních teplot TSP na zkušebních tělesech bez vrubu a 

s vrubem pro tangenciální směr 
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3.5 Celkové zhodnocení tranzitních teplot TSP z výsledků penetračních testů  

Proloţením všech tří křivek tranzitních teplot TSP (pro radiální, axiální a tangenciální 

směr), bylo získáno celkové porovnání zkušebních těles bez vrubu (obr. 45). Jak je patrné, 

křivky jsou téměř totoţné a jednotlivé tranzitní teploty TSP (138 K, 139 K, 135 K) se příliš 

neliší. Potvrdilo se tedy, ţe tranzitní teplota TSP nezávisí na orientaci zkušebních vzorků. 

 

 

Obr. 45 Porovnání stanovených tranzitních teplot TSP na zkušebních tělesem bez vrubu pro 

všechny směry 

 

Naproti tomu u proloţení všech tří křivek tranzitních teplot TSP u těles s U vrubem 

(obr. 46) jsou patrné rozdíly mezi jednotlivými křivkami tranzitních teplot a jednotlivé 

tranzitní teploty TSP (150 K, 133 K, 142 K) se významněji odlišují, jak mezi sebou, tak 

srovnáním výsledků získaných pomocí zkušebních těles bez vrubu. 

Zde můţe hrát významnou roli volba a kontrola technologie výroby U vrubu na 

zkušebním tělese, jak je patrné z velmi vysokého rozptylu výsledků pro konkrétní měřenou 

teplotu např. při 296,15 K (23°C). 
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Obr. 46 Porovnání stanovených tranzitních teplot TSP na zkušebních tělesech s U vrubem pro 

všechny směry 
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4. Závěr 

V teoretické části diplomové práce byla představena metoda penetračních testů včetně 

způsobu hodnocení mechanických vlastností a tranzitní teploty TSP. 

V experimentální části probíhalo zkoušení ve třech směrech dle odebraných vzorků z 

materiálu A350 Grade LF2 (radiální, axiální a tangenciální směr odběru), a to na zkušebních 

tělesech bez vrubu a na zkušebních tělesech s U vrubem. 

Výsledky mechanických vlastností získaných pomocí penetračních testů jsou ve velmi 

dobrém souladu s výsledky tahových zkoušek provedených School of Mechanical and Power 

Engineering, East China University of Science and Technology, Shanghai, China. 

V rámci jednotlivých směrů se křivky tranzitních teplot i hodnoty tranzitní teploty TSP 

pro zkušební tělesa bez vrubu a pro tělesa s U vrubem od sebe liší. Křivky tranzitních teplot 

pro tělesa s U vrubem vykazují pozvolnější nárůst lomové energie E
SP

 v levé části větve 

teplotní závislosti lomové energie. 

Na proloţení všech tří křivek (pro radiální, axiální a tangenciální směr) tranzitních 

teplot TSP u zkušebních těles bez vrubu je patrné, ţe křivky jsou téměř totoţné a jednotlivé 

tranzitní teploty TSP (138 K, 139 K, 135 K) se příliš neliší. Tranzitní teplota TSP tedy nezávisí 

na orientaci zkušebních vzorků. 

Naproti tomu u proloţení všech tří křivek tranzitních teplot TSP u těles s U vrubem 

jsou patrné rozdíly mezi jednotlivými křivkami tranzitních teplot a jednotlivé tranzitní teploty 

TSP (150 K, 133 K, 142 K) se výrazněji odlišují. Patrný je velký rozptyl výsledku měření.  

Na základě provedených experimentů je nepochybně nutné v budoucnu věnovat 

významnou pozornost technologii přípravy vrubu a následnému proměření geometrických 

charakteristik vyrobeného vrubu u kaţdého zkušebního tělesa. Tato opatření povedou 

nepochybně k výraznému sníţení rozptylu výsledků měření. 
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