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i.  

Abstrakt 

Diplomová práce na téma „Metody stanovení přechodových teplot u tlustých plechů“ se 

zabývá vlivy materiálových charakteristik na hodnotu přechodové teploty (Tp) materiálu a 

rozličnými metodami jejího určení. V teoretické části diplomové práce jsou představeny 

nejčastěji využívané zkoušky houževnatosti pro stanovení přechodové teploty a základní 

interní a externí faktory mající vliv na hodnotu Tp materiálu, dále jsou v této části práce 

rozebrány základní metody stanovení přechodové teploty. V experimentální části je popsán 

zkoušený materiál jakosti P355NL2 se zaručenou houževnatostí při pracovních teplotách do   

-50°C, na kterém byly provedeny zkoušky rázem v ohybu metodou Charpy pro stanovení 

přechodové teploty různými metodami.  

 

Klíčová slova :  

tranzitní teplota, zkouška rázem v ohybu, experimentální materiál P355NL2 

 

 

 

Abstract 

The thesis „Evaluation Methods of Transition Temperatures for Heavy Plates“ is dealing with 

the influence of material charakteristics on a transition temperature (Tp)  and  with various 

methods of its evaluation. The theoretical part of the thesis presents the most common impact 

tests used to determine the transition temperature, and basic internal and external factors 

affecting its value. In this part of the diploma thesis basic methods of the transition 

temperature evaluation are discussed. In the experimental part the testing material of 

P355NL2 grade with the guaranteed impact strength at temperatures down to -50 ° C is 

characterised. Charpy impact tests were carried out on this material and the transition 

temperatures were evaluated by  a number of methods.  

 

Keywords :  

Transition temperature, impact test, experimental material P355NL2 
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i.  

Seznam použitých značek, zkratek, veličin 

 

KV ….  nárazová práce [J] 

KC ….  vrubová houževnatost [J/mm
2
] 

KCV ….  vrubová houževnatost na tělísku s V-vrubem [J/mm
2
] 

KCU ….  vrubová houževnatost na tělísku s U-vrubem [J/mm
2
] 

h ….   výška [mm] 

Wp ….   potenciální energie [J] 

Fg ….   gravitační síla [N] 

SKL ….  plocha křehkého lomu 

S0 ….   počáteční průřez [mm
2
] 

b  ….   příčné šíření [mm] 

b1 ….   příčné šíření na přeraženém zkušebním tělísku [mm] 

b0 ….   počáteční šířka zkušebního tělíska [mm] 

w ….   počáteční výška zkušebního tělíska [mm] 

PL  …..   podíl houževnatého lomu [%] 

EDT ….  nárazová práce stanovená zkouškou Dynamic Test [J] 

tNDT ….  teplota nulové houževnatosti materiálu [°C] 

Tp  .….   přechodová teplota [°C] 

TT
DWTT

 ….  přechodová teplota stanovená zkouškou padajícím závažím [°C] 

ymax ….  maximální stanovený průhyb tělesa 

Re ….   mez kluzu materiálu [MPa] 

DT ….  Dynamic Tear  

DWT ….  Drop Weight Test 

DWTT ….  Drop Weight Tear Test 

FATT ….  Fracture Appearance Transition Temperature 
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i.  

1. Úvod 

 

Z důvodu nutnosti nalezení vhodných materiálů pro skladování a dopravu zkapalněných plynů 

vznikl požadavek na rozvoj ocelí použitelných za nízkých až kryogenních teplot. Podle 

minimální pracovní teploty lze konstrukční oceli rozdělit do tří základních skupin: 

- oceli pracující do teplot -50°C, 

- oceli pracující do teplot -100°C, 

- oceli pracující do teplot blížících se teplotě absolutní nuly. 

 

Obecně lze tedy říci, že oceli, které jsou používány při velmi nízkých teplotách, musí kromě 

svých základních charakteristik splňovat hlavně požadavek vysoké úrovně lomové 

houževnatosti i v podmínkách nízkých pracovních teplot. Například konstrukční jemnozrnné 

oceli pracující do teplot -50°C si oproti běžným konstrukčním materiálům musejí zachovávat 

především dostatečnou houževnatost a také vysokou pokud možno v závislosti na teplotě se 

nesnižující pevnost. 

Houževnatost materiálu je velmi důležitým parametrem při navrhování jakékoliv konstrukce 

či součásti a existují rozličné způsoby jak experimentálně tuto charakteristickou hodnotu 

stanovit jak na tělesech o původních rozměrech tak i na tělískách o standardizovaných 

rozměrech jako je to například u nejčastěji používané zkoušky rázem v ohybu metodou 

Charpy. 

 

Cílem této diplomové práce je popsat jednotlivé běžně využívané metody pro stanovení 

houževnatosti materiálu, jeho tranzitní teploty a tím tedy minimální teploty pro jeho použití 

v praxi. Jsou zde srovnány vlivy materiálových charakteristik jak mechanických tak 

chemických či technologických na hodnotu dosahované přechodové teploty a představeny 

jednotlivé rozdílné metody pro stanovení Tp.  

Součástí diplomové práce je i vyhodnocení provedených zkoušek rázem v ohybu na 

experimentálním materiálu P355NL2 vhodném pro použití za nízkých pracovních teplot, 

stanovení jeho přechodové teploty různými metodami vyhodnocení Tp a diskuze dosažených 

výsledků.  
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i.  

2. Teoretická část 

2.1. Základní mechanické vlastnosti kovových materiálů 

Cílem studia mechanických vlastností materiálů je jejich neustálé zlepšování a možnost 

poskytnout konstruktérovi kvantitativní informace o chování materiálu za různých podmínek 

namáhání a to v takové míře, aby se zabránilo poruchám zařízení způsobených selháním 

materiálu. 

Mechanické vlastnosti každého materiálu podmiňují jeho vhodnost pro určitou funkci a pro 

jeho další použití v praxi. Mechanické vlastnosti materiálů vyjadřují schopnost materiálu 

odolávat mechanickému namáhání. Díky neustálému vývoji a inovacím jsou kladeny stále 

vyšší nároky na mechanické vlastnosti používaných materiálů, cílem společnosti je proto 

poznávání a zlepšování mechanických vlastností konstrukčních materiálů za účelem 

uspokojení svých potřeb a zvýšení komfortu každodenního života.  

 

Kovy jako konstrukční materiály jsou pro své specifické vlastnosti v technické praxi 

nenahraditelné a stále se proto hledají možnosti, jak zlepšit jejich mechanické vlastnosti. 

Proto kovové materiály zkoumáme do detailu a vystavujeme je různým experimentálním 

podmínkám namáhání, které simulují funkci stroje nebo zařízení, abychom zjistili materiálové 

charakteristiky a mezní stavy daného materiálu. Účelem zkoušení je zaručení bezpečnosti, 

spolehlivosti a životnosti vyráběných konstrukcí a zařízení. Nástrojem tohoto zkoumání je 

vystavení zkoumaných kovových materiálů sérii zkoušek. Které charakterizují jejich základní 

mechanické vlastnosti, a to pružnost, pevnost, plasticitu a houževnatost. 

Základní mechanické vlastnosti vyjadřují obecné požadavky na kvalitu materiálu a jsou 

měřeny klasicky definovanými charakteristikami, které se nevztahují jen na určitý typ 

lomového procesu (mezního stavu materiálu) a jejich charakteristiky se určují na konvenčně 

definovaných vzorcích určitých velikostí a tvarů. Naopak speciální mechanické vlastnosti 

mají přímý vztah k určitému lomovému procesu a jejich charakteristiky, které jsou z velké 

části produktem moderního výzkumu v oblasti materiálových věd, často závisí na způsobu 

namáhání, velikosti a tvaru zkušebního tělesa. 

 

Při mechanickém namáhání dochází k deformaci zatěžovaných těles, proto je mnoho 

mechanických charakteristik dáno hodnotami fyzikálních veličin, resp. jejich funkcí 

v okamžicích, které odpovídají přechodům mezi dvěma stavy s rozdílnou fyzikální podstatou 

(tzv. mezní stavy). [1][2] 



12 

i.  

2.1.1. Rozdělení zkoušek mechanických vlastností 

Kovy mají určité pro ně typické vlastnosti, které umožňují jejich široké uplatnění v praxi. 

Jsou to zejména vlastnosti jako dobrá elektrická a tepelná vodivost a magnetismus, ale hlavně 

dobré mechanické vlastnosti, a to vysoká pevnost při zachování dobré houževnatosti a 

tvářitelnosti, to je hlavní důvod proč mají kovy dominantní a zatím nezastupitelné postavení 

v praxi.  

Většina kovových materiálů se používá ve sféře mechanického namáhání, proto se výzkum a 

vývoj v materiálové oblasti koncentruje především na nové teorie a technologie zvyšování 

pevnosti, houževnatosti, plasticity, korozní odolnosti a dalších vlastností kovových materiálů. 

 

Reakce zkoušeného materiálu na působení vnějších sil je dána vzájemným působením čtyř 

základních faktorů:  

- zatížením, 

- tvarem zkušebního tělesa, 

- materiálem zkušebního tělesa, 

- podmínkami zkoušky. 

Zkoušení mechanických vlastností lze podle jednoho ze základních typů dělení rozdělit na 

dvě oblasti mechanických zkoušek a to: 

-destruktivní mechanické zkoušky, při zkoušce dojde k poškození či úplnému zničení 

zkušebního vzorku (rozdělení destruktivních zkoušek v Tab.1) 

 

-nedestruktivní mechanické zkoušky, při zkoušce nedojde k trvalé změně tvaru, rozměrů, 

chemického složení ani struktury zkoušeného materiálu (metalografie, optická a elektronová 

mikroskopie, zkoušky elektromagnetické, ultrazvukem, rentgenové). [1][2] 

 

Tab.1  Rozdělení destruktivních zkoušek 

Zatížení Krátkodobé Dlouhodobé 

Statické 

zkouška tahem zkouška tečení (creep) 

tlakem   

ohybem   

krutem   

střihem   

Dynamické 

zkouška rázem v ohybu 
zkoušky vysokocyklové 

únavy 

zkoušky nízkocyklové 

únavy 
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i.  

2.1.2. Lomy 

Procesy porušování kovových materiálů v provozních podmínkách jsou velmi složité a 

variabilní a mohou vést až k lomovému poškození materiálu. Porušování a lom kovových 

materiálů lze v současné době rozlišit zejména na dva základní fyzikální pohledy: 

1. Lomová mechanika – zkoumá makroskopické zákonitosti procesu porušování a 

stability trhliny a stanovuje napěťově-deformační a energiová kritéria lomu. 

Základními pojmy lomové mechaniky jsou stabilní lom (šíření trhliny může být řízeno 

změnou vnějšího zatížení) a nestabilní lom (šíření trhliny má nekontrolovatelný náhlý 

průběh). 

 

2.  Materiálové vědy – vyšetřují mikromechanismus porušování a souvislosti mezi 

strukturními a mechanickými charakteristikami lomových procesů. 

 

Základními typy lomových procesů z fyzikálně-materiálového hlediska jsou tvárný lom, 

křehký lom, lom korozí pod napětím, únavový lom a creepový lom. [2] 

 

Při studiu mikromechanismů procesů poškozování kovových materiálů ze různých vnějších 

podmínek bylo zjištěno, že všem typům lomů předchází následující stádia procesů 

poškozování:  

- plastická deformace (v celém objemu tělesa, nebo lokalizovaná), 

- nukleace mikrodefektů (trhlin, dutin, kavit), 

- stabilní růst defektů,  

- náhlý dolom (nestabilní růst magistrální trhliny). 

 

Tato stádia lomu nemusejí přísně navazovat jedno na druhé. Zejména v polykrystalických 

materiálech často dochází k souběhu prvních dvou až tří stádií v různých částech objemu 

kovu. Také délka trvání jednotlivých stádií je závislá na typu lomového procesu. 

Posledním stádiem lomového procesu je dolom, je dovršením porušení tělesa, které se tím 

rozpadá na dvě a více částí. [2] 

Faktografický rozbor povrchu lomu umožňuje zjistit kritické místo, které se odhalí na 

povrchu lomu a umožňuje tím vysvětlit příčinu porušení. 

Fraktografie umožní zjistit i kinetiku porušení, protože makroskopický a mikroskopický 

vzhled a tvar lomu předchází konečné fázi lomového procesu. [1] 
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i.  

Tvárný lom 

 

Z mechanického hlediska lze tvárný lom definovat jako vysokoenergetický plastický kolaps, 

ke kterému dochází po vzniku plastické nestability v kritickém průřezu tělesa. Z fyzikálně-

metalurgického hlediska jde o proces nukleace, růstu a propojování mikrodutin v okolí částic 

sekundární fáze, zakončené smykovým porušením mikroskopicky tenkých můstků mezi 

dutinami.  

Nízkoenergetické mezikrystalové tvárné porušení je charakteristické pro materiály s vměstky 

či precipitáty po hranicích zrn, jež mají dostatečně plastickou základní matrici.  

Bodový či čarový tvárný lom je charakterický pro velmi čisté materiály, kdy k lomu dochází 

po téměř úplné kontrakci materiálu a tvar lomové plochy je prakticky bodový, pro válcová 

zkušební tělesa, či přímkový pro plochá zkušební tělesa. 

Tvárný lom není z inženýrského hlediska příliš významný, jeho praktický význam je dán 

především potřebami výrobních technologií a často se také uplatňuje v mikroskopickém 

měřítku na čele šířící se trhliny. 

Nejčastěji se provádí studium tvárného lomu buď za podmínek tahové zkoušky, nebo 

v podmínkách lokální rovinné deformace na čele trhliny. 

 

Mezi základní typy tvárného lomu řadíme: 

 

- Bodový či čarový tvárný lom je charakteristický pro velmi čisté materiály a k lomu dochází  

až po téměř 100% kontrakci materiálu, tento druh tvárného lomu, není v praxi příliš častý. 

 

- Číškový tvárný lom vzniká v důsledku usmyknutí krajních částí tělesa v rovině 

maximálního smykového napětí, tj. v rovině svírající přibližně úhel 45° se směrem osového 

napětí. Ve střední části je lomová plocha tvořena přibližně rovnoosými mikroskopickými 

jamkami. Tímto mechanismem vzniká charakteristický tvar lomové plochy pro tento druh 

tvárného lomu a to tzv. číška. 

 

- Smykový lom je v technické praxi velmi vzácný a vyskytuje se pouze u materiálů, jejichž 

výrazná tvářecí textura leží přibližně ve směru největšího smykového napětí. [2] 
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i.  

Křehký lom 

 

Křehký lom je z makroskopického hlediska protikladem tvárného lomu. Oproti tvárnému 

lomu, jenž je kontrolován mezním stupněm plastické deformace, je křehký lom řízen 

kritickou hodnotou normálového napětí (u těles bez apriorních trhlin) resp. kritickou 

hodnotou hnací síly trhliny (u těles s trhlinami). 

Křehký lom nastává v materiálu bez větší předchozí plastické deformace pod makroskopickou 

mezí kluzu materiálu (obr. 2.1.2.). Lom nastává tak, že u krystalických látek dojde k porušení 

soudržnosti oddělením dvou částí krystalu podle krystalografických rovin, tzv. štěpení. Proto 

je někdy křehký lom označován jako štěpný lom. Charakteristické pro křehký lom je jeho 

vznik v materiálu zejména při nižších teplotách. K lomu u monokrystalů dochází při těch 

orientacích, kdy složka napětí způsobující skluz (smyk) je malá oproti normálové složce. 

Napětí, při kterém k lomu dojde, se mění s orientací monokrystalu, a to tak, že k štěpení dojde 

při kritické hodnotě normálové složky napětí. K tomu, aby došlo ke štěpnému rozšíření 

trhliny v krystalu, je třeba, aby napětí na čele trhliny dosáhlo hodnoty ideální tahové pevnosti. 

Rozlišujeme dva způsoby křehkého porušení v materiálu. [2] 

Křehký lom transkrystalický, kdy k porušení a lomu v materiálu dojde přes hranice zrn 

(obr.2.1.2.a). 

Křehký lom interkrystalický, kdy k porušení a lomu v materiálu dojde po hranicích zrn  

(obr. 2.1.2.b). 

                         

Obr. 2.1.2. Těleso pro zkoušku rázem v ohybu s tvárným lomem a křehkým lomem 

                                   

   Obr. 2.1.2.a Transkrytalický křehký lom          Obr. 2.1.2.b Interkrystalický křehký lom 
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i.  

2.2. Zkoušky houževnatosti 

 

Houževnatost je vyjádřená velikostí mechanické energie potřebné k vyvolání plastické 

deformace v materiálu, nebo jeho porušení. Hodnota mechanické práce představuje míru 

houževnatosti, a tudíž hodnota této mechanické práce závisí na typu zkoušeného materiálu. U 

kovů je houževnatost větší, čím je větší práce spotřebovaná na vyvoláních plastické 

deformace.  

 

Houževnatost má význam v oblastech: 

-  namáhaných konstrukčních ocelí, jako jejich mechanická vlastnost, která charakterizuje  

odolnost vzniku křehkého lomu. 

-  technologie zpracování kovu, zejména u tváření, kde houževnatost slouží jako měřidlo  

měrného odporu kovu proti vzniku plastické deformaci. Kov s nízkou houževnatostí se  

dají tvářet za vynaložení malých tvářecích sil a energie, tedy se snadno ohýbají, lisují,  

válcují, protlačují a podobně.[1] 

 

Spolehlivé mechanické namáhání konstrukční části je kromě kritéria pevnosti materiálu, 

určovaného zkouškou jednoosým tahem, podmíněno i schopností materiálu absorbovat 

dostatečné množství plastické deformační energie. Tato podmínka je velmi důležitá v těch 

případech, kdy je těleso namáháno dynamicky, vysokou rychlostí deformace nebo za 

zvláštních podmínek namáhání, např. za nízkých teplot a tehdy, když se ve struktuře materiálu 

objevují defekty, póry, dutiny a trhliny. Schopnost absorpce plastické deformační energie 

materiálem je nízká zejména při vysokých rychlostech deformace materiálu a za snížených 

teplot zkoušení, materiál je za těchto podmínek náchylný ke vzniku křehkých lomů. 

Příčiny takového chování je nutné hledat v malé pohyblivosti dislokací a někdy i 

v nedostatečném počtu skluzových systémů, směrů a rovin jejich pohybu.  

 

Odolnost materiálu proti růstu trhliny, označovaná také jako houževnatost se lokálně mění, 

z důvodu nerovnoměrného uvolňování deformační energie při šíření trhliny a tvorbě 

lomových ploch. Proto vznikla potřeba navrhnout zkoušení materiálu, které by kromě celkové 

energie nutné ke tvorbě nových lomových ploch umožnilo hodnotit i lokální podmínky pro 

šíření trhliny spojené se změnou napětí, nebo mikrostruktury materiálu. [5] 
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Výhody zkoušek vrubové houževnatosti spočívají v jejich jednoduchosti a ekonomické a 

časové nenáročnosti. Jejich hlavní oblast použití je při porovnávání různých stavů jednoho 

materiálu, případně za různých zkušebních teplot, anebo různých materiálů mezi sebou. 

Obvykle se vyhodnocují přechodové křivky, ze kterých se zjišťují přechodové teploty daného 

materiálu a maximální houževnatost.  

Veličiny, které lze vyhodnotit ze zkoušek vrubové houževnatosti a jejich vzájemná závislost 

jsou znázorněny na obrázku níže (obr. 2.2.). [2] 

 

 

Obr. 2.2. Veličiny vyhodnocované zkouškami vrubové houževnatosti [6] 

 

Zkoušky houževnatosti lze rozdělit na dva typy zkoušek: 

- srovnávací zkoušky. 

- specifické zkoušky. 

Mezi specifické zkoušky řadíme například zkoušku podle Robertsona, lomový diagram podle 

Pelliniho a pro hodnocení tranzitních teplot na velkých tělesech zkoušky teploty nulové 

houževnatosti DWT a zkoušky DWTT na zkušebních tělesech o plné tloušť zkoušeného 

metriálu. 

V současné době se ve světě jako uznávaná srovnávací zkouška pro hodnocení houževnatosti 

materiálů používá zkouška rázem v ohybu podle Charpyho. Hlavním účelem srovnávacích 

zkoušek je posouzení náchylnosti materiálu ke křehkému lomu a k tranzitnímu chování. 

Vyhodnocuje se citlivost materiálu ke změně lomového chování v závislosti na teplotě. 

Hlavní požadavky na srovnávací zkoušky jsou levná výroba zkušebních těles, jednoduchá 

proveditelnost zkoušky a reprodukovatelnost výsledků. 



18 

i.  

2.2.1. Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy 

Zkouška rázem v ohybu (zkouška vrubové houževnatosti) je nejrozšířenější zkouškou pro 

hodnocení náchylnosti ke křehkému lomu. Jde o srovnávací zkoušku, avšak v posledních 

letech je snaha využít i této zkoušky pro potřeby konstruktéra. Srovnávací zkoušky se 

používají pro posouzení citlivosti materiálu ke změně lomového chování v závislosti na 

teplotě a k posouzení náchylnosti materiálu ke křehkému lomu a k tranzitnímu chování. 

Použití srovnávacích zkoušek jako je např. zkouška rázem v ohybu je vhodné zejména při, 

kontrole kvality při výrobě a při přejímce konstrukčních ocelí, při vyšetřování příčin lomů , 

které se vyskytly v provoze a pro získání údajů pro potřeby konstruktéra (např. nejnižší 

provozní teplota, maximální přípustná délka trhliny apod.). 

 

Charakteristiky, které lze ze zkoušky rázem v ohybu běžně získat jsou: 

- hodnota KCV (KCU) jako podíl práce spotřebované na přeražení vzorku a 

plochy průřezu v místě vrubu (V resp. U-tvaru vrubu), 

- vzhled lomu, 

- deformační charakteristiky (zúžení, průhyb), 

- tranzitní teploty (pro střední vrubovou houževnatost, 50% štěpného lomu, 

danou hodnotu vrubové houževnatosti). 

Cílem zkoušky je určit hodnotu nárazové práce, která je definovaná jako práce spotřebovaná  

na zlomení zkušebního vzorku a to za určitých stanovených podmínek dle Charpyho, které  

zahrnuji: 

- teplotu zkušebního tělesa, 

- způsob namáhání (trojbodový symetrický ohyb), 

- rychlost zatížení, 

- geometrie a tvar zkušebního tělesa (těleso obvykle čtyřhran s rozměry 10x10x55 mm), 

- tvar, hloubka a ostrost vrubu. 

 

Princip je schematicky znázorněn na obrázku (obr. 2.2.1). Zkušební vzorek S s vrubem je 

ustaven na opěrku P tak, aby rovina kladiva protínala osu vrubu.  

Zkouška proběhne tím způsobem, že je kladivo uvolněno z výchozí polohy a následně svou 

vahou klesá směrem ke zkušebnímu vzorku. Přitom se mění potenciální energie kladiva na 

kinetickou. V nejnižší poloze má kladivo maximum kinetické energie, která je využita k 

přeražení vzorku.  
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Účelem zkoušky je zjistit velikost spotřebované energie čili práce na přeražení zkušebního 

tělesa. Spotřebovanou energii zjistíme tak, že určíme velikost potenciální energie kladiva na 

začátku zkoušky, kdy bylo v určité výšce h a konstantní potenciální energie se určí dle vztahu 

Wp=Fg∙h (1), kde Fg je gravitační síla, která je dána hmotností kladiva a gravitačním 

zrychlením. Na konci zkoušky je určena potenciální energie  W´p=Fg∙h´ (2) snížená právě o 

práci potřebnou na přeražení vzorku, tedy hledanou nárazovou práci.  

Nárazová práce KV se většinou spotřebuje na plastickou deformaci objemu tyče v okolí 

vrubu. Z tohoto důvody by z fyzikálního hlediska bylo vhodnější vztahovat vykonanou 

nárazovou práci na deformovaný objem okolí lomu. Měření skutečné velikosti 

deformovaného objemu je však experimentálně velmi náročné, a proto se vrubová 

houževnatost například u těles s V vrubem KCV vyjadřuje podílem spotřebované nárazové 

práce KC a plochy výchozího příčného průřezu zkušební tyče pod vrubem   S0=w∙B   (3)            

KCV= KV/S0  [Jcm
-2

]   (4) 

Jelikož hodnota vrubové houževnatosti KCV se se změnou podmínek zkoušky, tedy geometrií 

vrubu, zkušební teploty, velikostí zkušebního tělesa, výrazně mění, zkušební postup musí být 

přísně normalizovaný.  

U zkušebních těles s U vrubem, z důvodu nižší lokalizované koncentrace napětí v blízkosti 

kořene vrubu oproti tělesu s V vrubem, dostáváme obvykle vyšší hodnotu vrubové 

houževnatosti KCU. V-vrub se používá pro materiály vykazující tranzitní lomové chování a je 

uveden v technických dodacích podmínkách EN-svařitelné oceli tvářené, na odlitky a tvárná 

litina, U vrub se vyskytuje zpravidla v materiálových listech-legované oceli a perlitické oceli. 

[2] [5] 

 

Obr. 2.2.1. Princip zkoušky rázem v ohybu a způsob umístění vzorku na podpěry stroje [6] 
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Hlavní faktory, které ovlivňují množství absorbované energie při zkoušce rázem v ohybu, 

jsou deformační rychlost, velikost a geometrie vrubu a hlavně teplota při které dojde 

k přeražení vzorku. Zkouška rázem v ohybu se provede za různých zkušebních teplot a tím se 

získá velké množství údajů o hodnotách absorbované nárazové práce v závislosti na teplotě 

zkoušení vzorku.  

Největší přínos zkoušky rázem v ohybu tedy spočívá v určení přechodové teploty materiálu, 

ze kterého je zkoušený vzorek.  Po grafickém zpracování takto získaných experimentální 

údajů získáme tzv. přechodové křivky, čím více experimentálních výsledků máme k dispozici, 

tím jsou tyto křivky přesnější.  

 

Kromě nárazové práce se při zkoušce rázem v ohybu vyhodnocuje dále: 

- Procentuální zastoupení tvárného lomu PL (%), a to na základě měření rozměrů plochy      

štěpného a tvárného porušení SKL (obr.2.2.1.a). 

 

- Deformační charakteristika Δb příčné rozšíření, která se určuje jako rozdíl délek b1 a b0. 

 

 

.100,,,
0

0121 KLL
KL

KLKL PP
S

S
PbbbxxS     (5) 

 

                 

Obr. 2.2.1.a Vyhodnocení procenta houževnatého lomu a příčného šíření na zkušebním tělísku 

po zkoušce rázem v ohybu metodou Charpy [20] 
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Zkušební tělesa pro zkoušku rázem v ohybu metodou Charpy 

 

Základní zkušební tyč pro zkoušku rázem v ohybu je dle normy ČSN ISO 148-1 čtvercového 

průřezu s délkou hrany 10 mm a celkovou délkou 55 mm. Uprostřed její délky je vrub, jsou 

možné dva tvary vrubu a to V a U. Hloubka V vrubu dle normy ČSN ISO je 2mm a hloubka 

U vrubu je 5mm. V technické praxi je rovněž využíváno možnosti výroby zkušebních tyčí se 

sníženou tloušťkou dle zkoušeného materiálu a možností výroby tělísek (např. 7,5x10x55, 

5x10x55 či dokonce 2,5x10x55 mm). 3 

Základní možné typy zkušebních tyčí s V nebo U vrubem jsou znázorněny na obr. 2.2.1.b a 

jejich rozměry jsou uvedeny v tab. 2. 

 

a)        b) 

 

Obr. 2.2.1.b Zkušební tyče a) s V vrubem b) s U vrubem [6] 

 

Tab. 2 Rozměry a tolerance rozměrů zkušebních tyčí s U a V vrubem dle ČSN ISO 148-1 3 

Označení Zkušební tyč s U vrubem Zkušební tyč s V vrubem 

Jmenovitý 

rozměr 

Mezní 

úchylky 

Jmenovitý 

rozměr 

Mezní 

úchylky 

Délka 55 mm  0,60 mm 55 mm  0,60 mm 

Výška 10 mm  0,11 mm 10 mm  0,11 mm 

Šířka: 

- základní zkušební tyč 

- zkušební tyč menších rozměrů 

- zkušební tyč menších rozměrů 

 

10 mm 

- 

- 

 

 0,11 mm 

- 

- 

 

10 mm 

7,5 mm 

5 mm 

 

 0,11 mm 

 0,11 mm 

 0,06 mm 

Úhel vrubu - - 45º  2º 

Výška zkušební tyče v místě vrubu  5 mm  0,09 mm 8 mm  0,06 mm 

Poloměr zaoblení dna vrubu 1 mm  0,07 mm 0,25 mm  0,025 mm 

Vzdálenost mezi rovinou souměrnosti vrubu a konců 

zkušební tyče 

-   při ručním vkládání zkušební tyče na podpěry 

-   při automatickém vkládání zkušební tyče na podpěry 

 

 

27,5 mm 

27,5 mm 

 

 

 0,42 mm  

 0,165 mm 

 

 

27,5 mm 

27,5 mm 

 

 

 0,42 mm  

 0,165 mm 

Úhel mezi rovinou souměrnosti vrubu a podélnou osou                                         

zkušební tyče  

 

90º 

 

 2º 

 

90º 

 

 2º 

Úhel mezi sousedními podélnými plochami zkušební     

tyče 

 

90º 

 

 2º 

 

90º 

 

 2º 
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Instrumentovaná zkouška rázem v ohybu 

 

Tato metoda se řídí normou ČSN EN ISO 14556 Ocel - Zkouška rázem v ohybu na 

kyvadlovém kladivu tyčí Charpy s V-vrubem – Instrumentovaná zkušební metoda. 

Zkouška spočívá v měření nárazové síly v závislosti na průhybu zkušebního tělesa v průběhu 

zkoušky rázem v ohybu prováděné v souladu s ČSN ISO 148-1. Plocha pod křivkou závislosti 

síly na průhybu určuje práci spotřebovanou při lomu zkušebního tělesa.  

Křivky síla – průhyb pro různé ocelové výrobky a různé teploty mohou být zcela odlišné, 

ačkoliv plochy pod křivkami a spotřebovaná práce jsou stejné. Z křivek síla-průhyb 

rozdělených na charakteristické části je možno usuzovat na charakteristické rysy různých fází 

zkoušky, což poskytuje významné informace o lomovém chování zkušebního tělesa.  

Ke stanovení křivek síla-čas nebo síla-průhyb je nutno použít kyvadlové rázové kladivo podle  

ČSN ISO 148-2 v instrumentovaném provedení.  

Princip instrumentace je břit s tenzometry, které snímají průběh síly na čase, snímač průhybu 

vzorků který snímá polohu beranu v závislosti na čase. Vyloučením časové osy získáme 

závislost síla-průhyb vzorku. Integrací plochy pod křivkou zjistíme velikost práce potřebné na 

přeražení vzorku.  

Zkušenost ukazuje, že v případě zkušebního tělesa s V-vrubem leží nominální nárazové síly 

pro všechny typy ocelí v rozmezí od 10 kN do 40 kN.  

 

Měření síly se obvykle provádí pomocí dvou aktivních elektrických odporových tenzometrů 

připevněných ke standardnímu břitu kladiva tak, že tvoří snímač síly. 

Průhyb může být určen bezkontaktním měřením posuvu břitu vzhledem k podporám. Systém 

měření průhybu musí být konstruován pro nominální hodnoty do 30 mm. 

Jako zkušební těleso je používáno standardizované zkušební těleso typu Charpy s V-vrubem, 

které plně odpovídá rozměrům a tolerancím dle ČSN ISO 148-1. 

Na kyvadlovém kladivu se provede zkouška rázem v ohybu metodou Charpy a vyhodnotí se 

křivka síla-průhyb s ohledem na charakteristické fáze průběhu deformace a lomu zkušebního 

tělesa (obr. 2.2.1.d). Pokud není průhyb měřen přímo na zkušebním zařízení, vypočte se 

křivka síla-průhyb následovně. Závislost síly na čase měřená na břitu kladiva je úměrná 

charakteristice zrychlení. Průhyb tělesa lze vypočíst dvojnásobnou numerickou integrací za 

předpokladu tuhého kyvadla kladiva o reálné hmotnosti. [21] 
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Zjednodušené příklady křivek síla – průhyb jsou uvedeny na obr. 2.2.1.c. Tyto křivky jsou 

uspořádány přibližně v pořadí podle závislosti nárazové práce na teplotě.  

Z výsledného grafu se určí typ křivky síla-průhyb porovnáním se schématickými ukázkami 

v obr. 2.2.1.c. 

 

• křivka typu A: pro spodní prahové hodnoty, 

dochází pouze k nestabilnímu šíření trhliny,  

• křivka typu B: pro spodní prahové hodnoty, 

může nastat stabilní i nestabilní šíření,  

• křivky typu C, D a E: pro přechodovou 

oblast, dochází pouze k nestabilnímu šíření 

trhliny,  

• křivka typu F: pro horní prahové hodnoty, 

pouze stabilní šíření trhliny.  

 

 

 

 

Obr.2.2.1.c Příklady křivek síla-průhyb [21] 

 

Obr. 2.2.1.d  Záznam průběhu zkoušky na instrumentovaném Charpyho kladivu [7]   
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2.2.2. Izodova zkouška 

Izodova zkouška je oproti zkoušce podle Charpyho, jenž je využívána 

zejména v Evropě, více používaná ve Velké Británii a USA. Jedná se o 

odlišný způsob zkoušení vrubové houževnatosti, nejčastěji používaný 

pro keramické materiály. Tato zkušební metoda se od Charpyho 

metody liší způsobem upnutí a zatížení zkušební tyče. Houževnatost se 

vyjadřuje hodnotou práce potřebné k přeražení tělesa. 

Princip zkoušky (obr. 2.2.2.) spočívá v tom, že ostří kladiva naráží na 

volný konec jednostranně upnuté (vetknuté) zkušební tyče čtvercového 

průřezu (10x10x55 mm). Mezi hranou upínače a volným koncem 

zkušební tyče je ze strany nárazu kladiva vytvořen vrub. Kladivo je 

uvolněno z počáteční polohy a svojí vahou padá na volný konec 

zkušebního vzorku, který se nárazem zlomí. Vyhodnocen je rozdíl 

energií čili, velikost spotřebované práce na přeražení vzorku. [5] 

Obr. 2.2.2. Princip Izodovy zkoušky [5] 

 

 

2.2.3. DT - Dynamic Tear - zkouška rázem v ohybu velkých těles 

 

Principem zkoušky je přeražení zkušebního tělesa jedním rázem beranu. Zkušební těleso má 

uprostřed vrub a je položeno na dvou podpěrách. Těleso je na podpěrách orientováno tak, že 

vrub je umístěn na odvrácené straně údaru beranu. Cílem zkoušky je určit nárazovou práci. Je 

možno zkoušku provádět při různých teplotách zkušebního tělesa. Zkouška rázem v ohybu 

velkých těles se provádí zpravidla na obřím rázovém kladivu o vysoké energii, např. 10 000 J. 

Ke zkouškám se jako zkušební tělesa používají tělesa o tloušťce 16mm, šířce 40mm a délce 

180mm, nebo tloušťce 25mm, šířce 120mm a délce 460mm (obr. 2.2.3.). Vrub je v tělese 

zhotoven třískovým obráběním a ostrý kořen vrubu se vytvoří vlisováním pomocí lisovníku 

z povrchově tvrdé nástrojové oceli. 

Přednostně se volí tloušťka zkušebního tělesa 16mm. V případě zkušebního tělesa s tloušťkou 

25mm se ve zkušebním tělese zhotoví křehká vrstva natavením titanu pomocí elektronového 

paprsku. V tělese se vytvoří žlábek, do nějž se vloží drát z nelegovaného titanu. Drát se 

v tělese utěsní, popřípadě bodově svaří s tělesem. Do takto vytvořené křehké vrstvy se 

broušením zhotoví vrub. 
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Cílem zkoušky je určit velikost energie spojené s lomovým procesem za mezních podmínek 

namáhání. Ke zkoušce se používají zkušební tělesa upravená takovým způsobem, aby 

k iniciaci trhliny došlo již v počáteční fázi zatěžování, tedy aby energie potřebná k iniciaci 

trhliny měla zanedbatelnou hodnotu. Jedná se o dynamickou zkoušku rázovým zatěžováním, 

zjišťuje se nárazová práce EDT, která představuje energii pro šíření trhliny. Teplotní závislost 

nárazové práce je uvedena schematicky na obr. 2.2.3.a. Z této závislosti lze určit tři 

charakteristické teploty tkDT, tYC a thDT.  

Z pohledu praxe má největší význam tranzitní teplota tYC. Zkouška se provádí dle české 

normy ČSN 42 0340:1982 Zkoušení kovů. Zkouška rázem v ohybu velkých těles. [6] [23] 

                    

Obr. 2.2.3. Zkušební tělesa pro zkoušku DT o tloušťce 16 a 25 mm [6] 

 

Obr. 2.2.3.a.  Porovnání nárazové práce metodou Charpy a DT [6] 
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i.  

2.2.4. DWT – Drop Weight Test - zkouška padajícím závažím 

U svařovaných konstrukcí je velmi důležité určit vliv základního materiálu na náchylnost celé 

konstrukce ke vzniku křehkého lomu. Zkouška spočívá v namáhání zkušebního tělesa 

opatřeného návarem s vrubem jedním rázem v ohybu při omezené deformaci.  

Cílem této zkoušky, jinak nazývané zkouška teploty nulové houževnatosti, je stanovení 

limitní teploty tNDT (nil ductility temperature), nad níž nedojde k nestabilnímu šíření lomu. 

Principem je namáhání plochých zkušebních těles z oceli (obr. 2.2.4.) tříbodovým ohybem 

dynamickou rázovou silou, při kterém je omezen průhyb zkušebního tělesa. Zkušební tělo 

(obr. 2.2.4.a.) je připraveno tak, že na straně tahových napětí je opatřeno návarovou 

housenkou, ve které je vyfrézován vrub. Vrub slouží jako koncentrátor napětí při ohybu tělesa 

a je iniciačním místem pro vznik lomu. Maximální průhyb tělesa ymax je pomocí zarážky 

omezen tak, aby se tahové napětí v povrchové vrstvě zkušebního tělesa rovnalo konvenční 

mezi kluzu Re základního materiálu. 

 Zkouška se provádí za různých teplot a nejvyšší teplota, při které ještě přechází lom z návaru 

do základního materiálu desky, je označována jako teplota nulové houževnatosti tNDT.  Teplota 

tNDT  nezávisí na tloušťce desky a je vždy v korelaci s tranzitní teplotou materiálu stanovenou 

ze zkoušky vrubové houževnatosti a nachází se přibližně v oblasti přechodu vrubové 

houževnatosti z oblasti spodní meze do tranzitní oblasti. Zkušební zařízení pro tento druh 

zkoušky je padostroj o vysoké energii. Zkouška se provádí podle normy ČSN 42 0349:1988 

zkoušení kovů. Stanovení teploty nulové houževnatosti konstrukčních ocelí. [5] [6] [24] 

         

Obr. 2.2.4. Princip zkoušky DWT      Obr. 2.2.4.a. Zkušební těleso pro DWT [6] 
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i.  

2.2.5. DWTT – Drop Weight Tear Test – zkouška padajícím závažím 

Cílem zkoušky je stanovit přechodovou teplotu ocelových plechů na výrobu tlakových 

potrubí (nádob) ve kterých je plyn. Při této zkoušce se na rozdíl od zkoušky vrubové 

houževnatosti, plechy zkoušejí na velkých zkušebních tělesech, jejichž tloušťka přímo 

odpovídá tloušťce plechu.  

K určení přechodové teploty se používají 

zkušební tělesa jednotné šířky a délky, 

tloušťka zkušebního tělesa musí mít až do 

tloušťky 19 mm plnou tloušťku stěny plechu, 

při tloušťkách nad 19 mm může mít těleso buď 

plnou tloušťku, nebo zmenšenou na 19 mm. 

Zkušební těleso je uprostřed své délky 

opatřené ostrým vlisovaným V vrubem. 

 Obr. 2.2.5. Zkušební těleso pro DWTT [6]    

 

Zkušební tyč s V vrubem (obr. 2.2.5.) se zatěžuje rázovým tříbodovým ohybem do úplného 

zlomení, přičemž ráz působí proti vrubu. Zkoušky se provádějí na padostroji anebo na 

vvysokohmotnostním kyvadlovém kladivu při různých zkušebních teplotách. Energie nárazu 

musí být tak velká, aby nastalo porušení tělesa jediným úderem.  

Po zlomení zkušebního tělesa se na lomových plochách vyhodnocuje procento houževnatého 

lomu PL. Vymezená část plochy lomu, ze které se určuje podíl PL je lomová plocha tělesa, 

zmenšená o dva čtverce, jejichž strana je rovná tloušťce tělesa, přičemž jeden je pod kořenem 

vrubu a druhý pod místem nárazu beranu na těleso viz. obr. 2.2.5.a.  

Houževnaté části lomových ploch mají matný šedý vzhled a jsou skloněné k povrchu tělesa 

zpravidla pod menším úhlem než 90°. Křehké části lomových ploch mají lesklý krystalický 

vzhled a jsou zpravidla kolmé k povrchu tělesa. 

Podíl PL se přednostně určuje planimetrováním z promítnuté lomové plochy nebo z její 

fotografie, lze jej však i vypočítat. 
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A-šířka plochy křehkého lomu ve vzdálenosti T od hrany zkušebního tělesa pod vrubem (mm). 

B-délka plochy křehkého lomu mezi oběma čarami T (mm). 
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i.  

T-tloušťka zkušebního tělesa (mm). 

W-šířka zkušebního tělesa (mm). 

a-hloubka vrubu (mm). 

x-tloušťka zkušebního tělesa při tloušťkách ≤19 mm . 

 

Přechodová teplota se stanoví ze závislosti podílu PHL na zkušební teplotě. 

Přechodová křivka se sestrojuje v souřadnicích procenta houževnatého lomu PL v závislosti 

na zkušební teplotě. Kritériem, zkoušených plechů na produktovody, odolnosti proti vzniku 

křehkého porušení je přechodová teplota TT
DWTT

  odpovídající obvykle 75% podílu 

houževnatého lomu, PL=75% (obr. 2.2.5.a). V některých případech může být kriteriální 

hodnota požadovaného PL i vyšší až 95%. [2][5] 

Jedná se o reprezentativní technickou zkoušku velkorozměrových konstrukcí, jež je velkým 

přínosem pro zajištění bezpečnosti jejich provozu. Byl potvrzen korelační vztah mezi 

přechodovými teplotami naměřenými na skutečném potrubí a na zkušebních tyčích pro 

DWTT, čímž se prokázalo, že lze zabránit vzniku a šíření křehkého lomu na potrubí. Musí být 

však zaručeno, že provozní teplota potrubí je vyšší než stanovená přechodová teplota plechů. 

Jelikož je těleso při zkoušce DWTT opatřeno vlisovaným V vrubem, lze předpokládat, že 

energie nutná k iniciaci trhliny bude zanedbatelná. Hlavní část deformační energie se tedy 

spotřebuje na šíření trhliny materiálem, zkoušku DWTT lze proto považovat za zkoušku 

odolnosti proti šíření trhliny v materiálu.  

Zkouška se provádí dle české normy ČSN EN 10274:2001 Kovové materiály-Zkouška 

padajícím závažím, ČSN 42 0346:1979 Zkoušení kovů. Stanovení přechodové teploty 

konstrukčních ocelí zkouškou rázem v ohybu velkých těles původní tloušťky. [25][10][11]  

 

Obr.2.2.5.a. Vyhodnocení zkoušky DWTT [6]    
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i.  

2.3. Tranzitní chování 

 

Změnu, či přechod v lomovém chování ocelí označujeme jako tranzitní lomové chování ocelí. 

Za určitých vnějších podmínek namáhání se ocelová součást poruší lomem houževnatým a za 

jiných podmínek namáhání se součást ze stejné oceli poruší lomem křehkým.  

Zpravidla stačí, aby se snížila provozní teplota součásti, vzrostla rychlost zatěžování případně, 

místo tělesa bez koncentrátoru napětí bylo zatěžováno těleso s vrubem nebo s trhlinou a dojde 

ke změně lomového chování. Součást, pro kterou bylo charakteristické tvárné porušení, se 

náhle poruší lomem křehkým při zásadní změně některé z těchto podmínek provozování 

součásti. 

Z uvedených tří faktorů, které mají vliv na výskyt křehkého lomu součásti jsou výskyt 

koncentrátorů napětí a zvýšení rychlosti zatěžování konstantní. Třetí faktor, jímž je teplota se 

mění tak, že získáváme závislost množství energie nutné na přeražení zkušebního tělesa 

(absorbované energie, nárazové práce) na teplotě. Tuto závislost označujeme pojmem 

tranzitní (Vidalova či přechodová) křivka.  

 

2.3.1. Přechodová (Vidalova, tranzitní) křivka 

 

Při navrhování konstrukcí či konstrukčních prvků odolných vůči křehkému porušení se často 

používá tzv. přístup tranzitní teploty, který zajistí, aby tranzitní teplota materiálu zvoleného 

pro konkrétní aplikaci ležela dostatečně nízko pod oblastí teplot použití navrhované součásti. 

Nejběžnějším experimentálním postupem pro určení tranzitní teploty je zkouška rázem 

v ohybu podle Charpyho. Zkoušky na Charpyho kladivu se provedou v dostatečně širokém 

intervalu zkušebních teplot a vyhodnocená závislost nárazové práce na teplotě se nazývá 

tranzitní křivka. 

Zpřehlednění souboru naměřených dat pomocí souvislé křivky vyžaduje vhodný postup tzv. 

vyhlazení. Nejčastěji používanou metodou vyhlazení je regrese pomocí vhodných regresních 

funkcí obsahujících regresní parametry, jejichž hodnoty spolu s typem regresní funkce 

jednoznačně popisují tranzitní křivku. Za regresní parametry jsou voleny parametry se 

vztahem ke geometrickému tvaru tranzitní křivky, popř. parametry mající technický či 

praktický význam. Regresní funkce je volena tak, aby popsala širokou škálu možných tvarů 

reálných tranzitních křivek, především křivost jejich ohybů, asymetrii a nekonstantní průběh 

především horní úrovně nárazové práce. 



30 

i.  

Teplotní závislost nárazové práce při zkoušce rázem v ohybu se nejčastěji popisuje funkcí 

typu hyperbolický tangens, jejímž grafem je středově symetrická neklesající křivka. 

 

    dtctghbatfAE   (7) 
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Kde AE je nárazová práce (absorbovaná energie při zkoušce rázem v ohybu) a t je zkušební 

teplota. Parametry a, b, c a d jsou regresní parametry a jsou výsledkem regresních výpočtů. 

Parametr a představuje průměr dolní a horní úrovně tranzitní křivky, parametr b polovinu 

jejich rozdílu, parametr c souvisí se strmostí tranzitní křivky v tranzitní oblasti, pouze 

parametr d je volen vhodně, neboť představuje teplotu odpovídající středu symetrie křivky, 

kterou lze ztotožnit s tranzitní teplotou. 

Pro regresi tranzitních křivek lze také použít funkce typu arkus tangens. 
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Regrese použitím funkce arkus tangens obsahuje parametry s totožným významem jako 

funkce hyperbolický tangens, avšak rozdíl spočívá v tom, že prochází dále od průsečíku 

asymptot a tečny v inflexním bodě a pozvolněji se blíží k asymptotám. Důsledkem při použití 

této regrese je menší křivost v ohybech tranzitní křivky.[22] 

 

Obr. 2.3.1. Srovnání průběhu funkce typu tgh x a jejích mocnin s funkcí typu arctg x [22] 



31 

i.  

Přechodová teplota TP, tj. teplota, pod níž se materiál chová křehce. Nad touto teplotou má 

lom tvárný charakter (obr. 2.3.1.a.).  

 

Obr. 2.3.1.a. Přechodová křivka - závislost vrubové houževnatosti na teplotě zkoušení [17] 

 

Tranzitní křivku lze rozdělit na tři teplotní oblasti: nízkoteplotní oblast s křehkým porušením 

dosahovaným při nízkých hodnotách nárazové práce, přechodovou tzv. tranzitní oblast 

s výrazným nárůstem hodnot nárazové práce (tato oblast je charakteristická velkým rozptylem 

naměřených hodnot nárazové práce) a oblast vyšších teplot s plně houževnatým lomem 

zkušebních tyčí, který je podmíněn vysokými hodnotami nárazové práce. 

Tranzitní křivky lze konstruovat nejen pro závislost nárazové práce na teplotě, ale také pro 

příčné rozšíření ∆b zkušební tyče v bezprostřední blízkosti lomu a pro procentuální podíl 

křehkého resp. tvárného porušení na lomové ploše zkušební tyče %PL. 

V závislosti na poklesu zkušební teploty lze od určité hodnoty klesající nárazové práce 

sledovat, jak se mění rozsah plastické deformace v okolí lomové plochy vzorku a taky její 

vzhled. Na lomové ploše lze pozorovat malé lesklé plošky, tzn. důkaz, že dochází ke 

křehkému lomu, nejčastěji se jedná o lom transkrystalický štěpný. [16] 

Na tranzitní křivce materiálu, je možno vysledovat přechodovou oblast, v níž dochází 

v relativně úzkém intervalu teplot k velkému poklesu nárazové práce, dá se říci, že materiál 

při poklesu teploty přes uvedený interval křehne. Šířka tohoto teplotního intervalu a jeho 

poloha na teplotní ose stejně jako velikost poklesu hodnoty nárazové práce je pro daný 

materiál charakteristická. Poloha tranzitní oblasti na teplotní ose je specifikována pomocí 

tranzitní teploty Tp, jež je charakteristikou daného materiálu.  

Důležitým výstupním parametrem hodnocení tranzitní oblasti a Tp je určení pracovní teploty 

součásti, jež musí vždy být v oblasti houževnatého lomu. Nevýhodou je, že Tp udává jen 

minimální teplotu, při které může být materiál provozován, ale neudává kritické napětí, které 

při dané teplotě způsobí. [18] 
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2.3.2. Faktory ovlivňující tranzitní chování kovů 

 

Tvar a pozice tranzitní křivky jsou důležité faktory ovlivňující určení tranzitní teploty, která je 

důležitá pro stanovení provozní teploty a bezpečné použití materiálu. 

Faktory ovlivňující tranzitní chování kovů lze rozdělit na interní faktory a externí. [26] 

Na obrázku obr. 2.3.2. je přehled základních činitelů a jejich vlivu na posuv tranzitní křivky. 

 

Interní faktory : 

- krystalová struktura, 

- velikost zrna, 

- chemické složení, 

- tepelné zpracování, 

- orientace vzorku vzhledem ke směru válcování. 

 

Externí faktory : 

- rychlost zatěžování, 

- přítomnost vrubů a vad v materiálu, 

- vliv velikosti zkoušeného vzorku. 

 

 

 

Obr. 2.3.2. Základní činitelé ovlivňující tranzitní chování kovů [7] 
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Interní faktory ovlivňující tranzitní chování ocelí 

Typ krystalové mřížky 

 

Naprosto zásadní vliv na tranzitní chování 

kovů má typ krystalové mřížky kovu. 

Naštěstí běžně používané konstrukční 

materiály (uhlíkové feriticko-perlitické 

oceli) mají prostorově centrovanou 

kubickou mřížku bcc a vykazují výraznou 

závislost nárazové práce na teplotě  

 

Obr. 2.3.2.a Přechodové křivky kovů podle typu krystalové mřížky [7] 

- U kovových materiálů s bcc mřížkou rozhoduje o typu lomu teplota, rychlost zatěžování a 

napjatost (tloušťka vzorku, koncentrátory napětí-vruby). Příčinou je skutečnost, že 

šroubové dislokace v  bcc struktuře jsou v klidovém stavu rozštěpené (neúplné dislokace 

propojené vrstevnou chybou). Plastická deformace a tedy pohyb dislokací vyžaduje 

stažení tohoto rozštěpení. Pokud je teplota dostatečně vysoká, tak se toto stažení děje 

v rámci tepelných kmitů mřížky.  

V závislosti na poklesu teploty klesají tepelné fluktuace a ke stažení je třeba stále vyšší 

napětí. Tato teorie se označuje jako teorie tepelně aktivovaných dějů při plastické 

deformaci.  

Tranzitní křivka kovu s bcc mřížkou vykazuje proto výraznou přechodovou oblast, v níž 

dochází v relativně úzkém intervalu teplot k velkému poklesu nárazové práce, pro tuto 

oblast je charakteristický vzhled lomové plochy obsahující oba typy porušení, jak křehký 

lom po okrajích vzorku tak houževnatý ve středu vzorku. Poloha tranzitní oblasti a Tp je 

charakteristická pro daný materiál (obr. 2.3.2.a). 

- Kovy s plošně centrovanou mřížkou fcc vykazují jen velmi pozvolný a hlavně relativně 

plynulý nárůst nárazové práce s rostoucí teplotou. Nemají jasně detekovatelnou Tp. Jedná 

se zejména o austenitické oceli, čisté kovy a některé slitiny. 

- Kovy s hexagonální mřížkou hcp, mají malý počet skluzových systémů a jejich lom je 

zpravidla křehký, pouze za zvýšených zkušebních teplot je možné pozorovat plastickou 

deformaci. [16] [18] 

FCC kovy BCC kovy, 

keramika, polymery 

N
ár

az
o

v
á 

p
rá

ce
 

Teplota 

Křehký lom Houževnatý lom 

Vysoce pevné materiály 

Tranzitní teplota 



34 

i.  

Velikost zrna 

  

Na hodnotu kritického lomového napětí 

má vliv velikost zrna může to být i velikost 

paketu např. u ocelí nízkolegovaných se 

strukturou popuštěného bainitu.  

Tranzitní teplota oceli se posouvá směrem 

k nižším teplotám díky jemnozrnné 

struktuře oproti Tp u hrubozrnných ocelí a 

zároveň se zvyšuje i mez kluzu.  

Obr. 2.3.2.b Vliv velikosti zrna na polohu tranzitní teploty [26] 

Jemnozrnné struktury je možno dosáhnout normalizačním žíháním oceli případně další 

možností jak dosáhnout malé velikosti zrna oceli je termomechanické válcování, za 

předpokladu, že se jedná o uklidněnou ocel. Zrno je také možno zjemnit přísadou niobu, 

vanadu a titanu.[26] 

 

 

Chemické složení oceli 

 

Zcela zásadní vliv na strukturu oceli má uhlík, jehož obsah v oceli je určujícím pro podíl 

feritu a perlitu ve struktuře. Oceli s feriticko-perlitickou strukturou představují základní typ 

oceli s mezí kluzu do 900 MPa.  

 

Vliv obsahu uhlíku v oceli na hodnotu nárazové práce KV je zobrazen na obr. 2.3.2.c. Obecně 

oceli s vyšším procentem uhlíku mají vyšší Tp  a tranzitní křivka se posouvá směrem doprava. 

Obrázek 2.3.2.c ukazuje, že dostatečně vysokou houževnatost při záporných teplotách je 

možno získat při snížení obsahu uhlíku pod 0,2%. Vysoké plastické vlastnosti, nízkou 

přechodovou teplotu a dobrou svařitelnost mají oceli s velmi nízkým obsahem uhlíku u 

kterých je však potřeba zvýšit mez kluzu jiným způsobem. 

 

Dalším prvkem, jež má výrazný vliv na vlastnosti oceli je mangan. Mangan j obsažen ve 

všech běžných konstrukčních ocelích, je lehce dostupný a poměrně laciný. Mangan posouvá 

přechodovou teplotu ocelí k nižším teplotám.  
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Vliv přísady tohoto prvku na změnu tranzitního lomového chování je uveden na obr.2.3.2.c. 

Feriticko-perlitické oceli obsahují většinou 1,5 až 1,8% Mn, díky obsahu tohoto prvku mají 

jemnější zrno, s růstem obsahu Mn se mění složení karbidů a zejména jejich tvar, z lamelek se 

stávají globule.  

Lze konstatovat, že mangan neovlivňuje energii spojenou se štěpením feritu, ale ovlivňuje 

strukturní parametry, jako je velikost zrna a tvar karbidů.[16]  

  

 

Obr. 2.3.2.c Vliv obsahu uhlíku a manganu na tvar a posunutí tranzitní křivky [7] 

 

 

 

Vliv legujících prvků 

 

Křemík jako legující prvek zvyšuje v ocelích s nízkým obsahem uhlíku pevnost a mez kluzu, 

při obsahu nad 0,7% však již příliš klesá vrubová houževnatost. 

 

Nikl snižuje transformační teplotu gama-alfa, takže vznikající perlit má jemnější lamely, a tím 

i vyšší mez kluzu. Nikl rozpuštěný ve feritu zvyšuje houževnatost, přechodová teplota se 

posouvá výrazně doleva, tj. k nižším teplotám. Oceli s přísadou 0,5% Ni mají proto po 

normalizačním žíhání vyšší mez kluzu, ale také dobrou houževnatost. Při vyšší obsahu Ni se 

již mohou objevit v matrici jemných plechů nežádoucí ostrůvky bainitu. Jelikož je však nikl 

drahý, používá se hlavně u ocelí k zušlechťování, u kterých se získávají maximální 

mechanické vlastnosti.  
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Niob, přísada niobu v ocelích podstatně zvyšuje mez kluzu po vytvrzení, nevýhodné však je, 

že se současně posouvá přechodová teplota doprava. Pokud mají mít oceli s přísadou Nb 

dobré plastické vlastnosti, je třeba maximálně snížit velikost zrna oceli.  

Po tepelném zpracování se Nb váže převážně jako karbonitrid, pouze jeho malá část zůstává 

rozpuštěna ve feritu a tím zvyšuje jeho pevnost. Optimální množství niobu ve feriticko-

perlitických ocelích je mezi 0,02 až 0,06%. 

 

Titan, v ocelích mikrolegovaných Ti se posouvá po vytvrzení přechodová teplota doprava. 

Tento jev je výrazný zejména při větší tloušťce stěny. Nepříznivý vliv Ti je nutno snížit 

dostatečným zjemněním zrna, např. normalizačním žíháním nebo snožením doválcovací 

teploty. Oceli miklolegované Ti nejsou vhodné na součástky vystavené nárazům při 

záporných teplotách. Obsah Ti ve feriticko-perlitických ocelích se pohybuje nejčastěji okolo 

0,08%. 

 

Většina svařitelných jemnozrnných ocelí je uklidněna hliníkem a proto i přísada hliníku ve 

vhodném množství snižuje náchylnost ocelí ke křehkému lomu. Oceli uklidněné hliníkem 

tvoří základ tzv. mikrolegovaných ocelí.[26] [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3.2.d Vliv legujících prvků na tranzitní teplotu [7] 
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Vliv tepelného zpracování na tranzitní chování ocelí 

 

V důsledku vlivu technologie výroby a tepelného zpracování dochází k posuvu křivky teplotní 

závislosti vrubové houževnatosti k vyšším teplotám (obr.2.3.2.e). 

Normalizační žíhání je z hlediska houževnatosti oceli velmi příznivé, neboť se při něm 

zjemňuje velikost zrna oceli. [17] 

Stárnutí oceli se projevuje podstatným zvýšením Tp, zejména u nízkouhlíkové oceli (0,1%C). 

 

 

Obr. 2.3.2.e Vliv technologie výroby a tepelného zpracování na přechodovou křivku [17] 

 

 

Orientace vzorku vzhledem ke směru válcování 

 

U vzorků zkoušených zkouškou rázem 

v ohybu podle Charpyho, lze pozorovat 

anizotropní vlastnosti válcované oceli. 

Rozdílná orientaci vzorku při zkoušení 

vzhledem ke směru válcování dává odlišnou 

hodnotu nárazové práce (obr.2.3.2.f). 

 

 

 

 

Obr. 2.3.2.f Vliv orientace vzorku vzhledem ke směru válcování na posuv tranzitní křivky [26] 
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Podélná orientace vláken ve zkoušeném vzorku dává vyšší hodnotu absorbované nárazové 

práce, jelikož šíření trhliny je přes vlákna vzorku. 

Příčná orientace vláken ve zkoušeném vzorku naproti tomu dosahuje nižších hodnot 

absorbované nárazové práce, jelikož šíření trhliny probíhá podél vláken vzorku shodně se 

směrem válcování. [26] 

 

 Externí faktory ovlivňující tranzitní chování ocelí 

 

Rychlost zatěžování 

Se vzrůstající rychlostí zatěžování dochází k posuvu tranzitní oblasti směrem k vyšším 

teplotám. 

 

Tvar a velikost vrubu 

Přítomnost vrubu ve zkoušeném tělese posouvá 

tranzitní teplotu výrazně směrem k vyšším 

hodnotám.  

 

 

 

Obr.2.3.2.2.a Vliv tvaru a velikosti vrubu na tranzitní chování ocelí [17] 

 

 

Vliv velikosti zkoušeného vzorku 

 

Vliv velikosti zkoušeného vzorku má zásadní vliv na 

hodnotu absorbované nárazové práce. S rostoucí 

velikostí zkoušeného vzorku roste i Tp a celá křivka 

se posouvá výrazně doprava směrem k vyšším 

teplotám. U vzorků s větší tloušťkou je větší 

pravděpodobnost přítomnosti nečistoty či defektu ve 

struktuře, což výrazně ovlivňuje houževnatost a 

lomové chování materiálu. [26] 

Obr. 2.3.2.2.b Vliv velikosti vzorku na tranzitní chování ocelí [26]  
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2.3.3. Metody stanovení tranzitních teplot 

 

Pro stanovení přechodové teploty materiálu neplatí žádný závazný normativní postup. 

Jelikož není tranzitní teplota jednoznačně definována, existuje více kritérií jejího určování.  

Na obr.2.3.3.- a) je vidět průběh křivky závislosti vrubové houževnatosti stanovené zkouškou 

rázem v ohybu na teplotě a základní způsoby stanovování přechodových teplot z tvaru 

přechodové křivky.  

Na obrázku obr.2.3.3.- b) jsou zobrazeny metody stanovení Tp 

případ křivky: a-stanovení přechodové teploty metodou inflexního bodu,  

b- metoda KCVstřední,  

c- metoda KVsmluvní.  

 

Stanovení tranzitní teploty je možné některým z následujících způsobů: 

- nejnižší teplota, při níž je lom zkušební tyče v celém průřezu houževnatý, 

- teplota při níž houževnatý lom tvoří 50% celkové lomové plochy, 

- teplota odpovídající střední hodnotě vrubové houževnatosti, 

- teplota odpovídající inflexnímu bodu křivky teplotní závislosti vrubové houževnatosti, 

- teplota odpovídající dohodnuté, tzv. smluvní vrubové houževnatosti. 

 

 

 
Obr.2.3.3. a) obecná přechodová křivka     b)metody stanovení přechodové teploty [17] 
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2.3.4. FATT, KVsmluvní, KVstřední  

 
 

Odolnost materiálu proti křehkému porušení se nejčastěji hodnotí zkouškou rázem v ohybu 

metodou Charpy, jejíž princip je popsán v kapitole 2.2.1. Zkoušený materiál se hodnotí při 

různých zkušebních teplotách a výsledkem je sestrojení závislosti absorbované energie nebo 

nárazové práce na teplotě, tzv. přechodové křivky.  

Z přechodové křivky lze různými metodami stanovit přechodovou teplotu materiálu Tp jež je 

určující pro pracovní teplotu součásti. 

 

 

 

Metoda stanovení přechodové teploty - FATT-  Fracture Appearance Transition 

temperature 

 

 

 
 

 

 

Obr. 2.3.4. FATT- vzhled lomové plochy tělíska po zkoušce rázem v ohybu [4] 

 

 

Podíl houževnatého lomu je poměr plochy houževnatého lomu k celkové ploše lomu zkušební 

tyče. Podíl houževnatého lomu se vyjadřuje v procentech. Určení podílu houževnatého lomu 

se provede měřením rozměrů středového lichoběžníka nebo porovnáním se stupnicí uvedenou 

například v normě ČSN ISO 148-1 Po provedené zkoušce rázem v ohybu je oblast lomové 

plochy deformována v houževnaté části lomu. Středová část však zůstává po zkoušce 

nedeformovaná a lze ji zpravidla měřit jako plochu geometrického obrazce-lichoběžníka.  

100%  křehkého lomu 100 % houževnatého lomu 

Vrub 

Houževnatá oblast 

Křehká oblast 

Boční rozšíření 
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Plocha křehkého lomu se vypočítá jako součin střední šířky lichoběžníka x1 a jeho výšky x2 

21 xxSKL    (10) 

Podíl křehkého lomu se vypočítá ze vzorce  

0S

S
P KL
KL    (11) 

Podíl houževnatého lomu se vyjídří jako rozdíl podílu kehkého lomu do 100%   

.100 KLL PP   (12)   (obr.2.3.4.a.) 

 

Obr.2.3.4.a. Stanovení podílu houževnatého lomu [20] 

 

 

Takto vyhodnocené lomové plochy se vyjádří křivkou závislosti %PL na teplotě. 

Nejčastěji se za tranzitní teplotu odečtenou metodou určení procenta houževnatého lomu 

považuje dosažení vzhledu lomové plochy s 50% houževnatého a 50% křehkého lomu. 

Na obr. 2.3.4.b je znázorněna t50%  určená z grafu závislosti %PL na teplotě zkoušení. 

 

 
 

Obr. 2.3.4.b Závislost %PL na teplotě a určení t50%-metoda FATT, určení t27J-metoda KVsmluvní 

[16]   
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Metoda stanovení přechodové teploty - KVsmluvní 

 

 

Nejčastěji používanou tranzitní teplotou, která vychází z teplotní závislosti KV, je nejnižší 

teplota, při níž hodnota KV neklesne pod jistou mez. Pro nízkouhlíkové svařitelné oceli se 

používá tranzitní teplota t27J, což odpovídá teplotě, kde hodnota nárazové práce KV je rovna 

27 J. 

 
Obr. 2.3.4.c Určení t27J -hodnoty nárazové práce pro nešíření trhliny [16] 

 

 

Na základě experimentálních výzkumů byla stanovena hodnota nárazové práce pro nešíření 

trhliny a bylo zjištěno, že odpovídá 27J. Hodnota 27J leží u oceli zpravidla v ohybu tranzitní 

křivky, nad touto teplotou nárazová práce s teplotou prudce vzrůstá. Tak se stalo, že se 

kriteriální hodnota nárazové práce začala používat v doporučeních pro volbu materiálu. 

Smluvní hodnota nárazové práce však záleží na charakteru oceli, v současnosti jsou další 

varianty kriteriální hodnoty nárazové práce v normách stanoveny na 40 a 60J. [16]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

i.  

Metoda stanovení přechodové teploty - KVstřední 

 

Hodnota tranzitní teploty se touto metodou stanoví jako průměrná hodnota nárazové práce ze 

součtu nejvyšší a nejnižší dosažené hodnoty nárazové práce při zkoušce rázem v ohybu za 

různých zkušebních teplot.  

 

 

2

minmax KVKV
KVstřtřed


  (J)   (13) 

 

Obrázek 2.3.4.d. souhrně zobrazuje různé metody stanovení přechodové teploty materiálu a 

odlišnou hodnotu stanovené Tp  v závislosti na použité vyhodnocovací metodě. 

Přechodová teplota zkoumaná na shodném materiálu vyhodnocená různými metodami může 

vykazovat odlišnou hodnotu Tp.  

 

 

 

Obr. 2.3.4.d  Metody stanovení tranzitních teplot [4] 

 

T1-100% houževnatého lomu. 

T2- FATT-50% houževnatého a 50% křehkého lomu. 

T3- KVstřední –průměr mezi nejvyšší a nejnižší dosaženou hodnotou nárazové práce. 

T4- KVsmluvní – smluvní hodnota nárazové práce (nejčastěji 27J). 

T5- 100% křehkého lomu- také označováno jako NDT-nil ductility temperature. 
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3. Praktická část 

 

3.1. Základní informace o experimentálním materiálu P355NL2 (1.1106) 

 

dle EN 10 028-3-P355NL2, dle ČSN-11 503, dle ASME-SA516, dle ASTM-A516 Gr.70,    

dle DIN-EStE355. 

 

Zvolený experimentální materiál je v Evropě nejčastěji označován jako P355NL2, jedná se o 

svařitelnou, nelegovanou, ušlechtilou, normalizačně žíhanou, jemnozrnnou ocel pro použití za 

nízkých provozních teplot.  

Parametr, jenž zaručuje použitelnost za nízkých provozních teplot je hodnota absorbované 

nárazové práce zkoušené zkouškou rázem v ohybu na vrubovaném tělese metodou Charpy, při 

zkoušce podél při -50°C minimálně 30J a při zkoušce příčně 27 J.  

Nejčastější využití této jakosti je na součásti zařízení pracujících při teplotách +400°C  až 

50°C, vysoce namáhané svařované konstrukce, mostové stavby, tlakové nádoby a na výrobu 

lodí. 

 

Vývalek, z nějž pochází odebrané vzorky pro potřeby hodnocení přechodových teplot u 

tlustých plechů v této diplomové práci, byl válcován konvenční metodou válcování na 

válcovací trati 3,5 Kvarto, společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., patří mezi přední evropské výrobce válcovaných výrobků 

z oceli. Od roku 2005 je společnost součástí přední vertikálně integrované ocelářské a 

těžařské skupiny EVRAZ GROUP S.A.  

 

Válcovna 3,5 Kvarto byla založena v roce 1971 a prošla rozsáhlou modernizací v roce 1999, 

což umožnilo výrazně zlepšit geometrii vyválcovaného plechu, povrchovou kvalitu a rozšířit 

sortiment. Sortiment plechů je válcován v tloušťkách 5-80 mm a šířkách 1000 - 3300 mm, 

maximální délka plechů je 16 000 mm. Ohřev vsázky zajišťují dvě narážecí pece o výkonu  

75 a 90 t/h. 

 Tepelné zpracování je realizováno ve třech žíhacích pecích s kapacitou 3 x 30t. Užitečná 

šířka pece je maximálně 4 500 mm a maximální délka plechů 16 000 mm. 
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Chemické vlastnosti zkoušeného experimentálního materiálu 

 

Výroba a následné zkoušení vývalku probíhalo plně v souladu s materiálovou normou ČSN 

EN 10 028-3. 

 

Tab. 3 Srovnání tavební analýzy zkoušené oceli (vývalek č. 783274) s požadavky normy  

C Mn Si P S Cu Ni Cr

0,164 1,400 0,380 0,010 0,005 0,015 0,051 0,017

0,900

0,180 1,700 0,500 0,025 0,015 0,300 0,500 0,300

Mo V Ti Al N Nb B Ca H (ppm)

0,005 0,003 0,003 0,038 0,004 0,037 0,000 0,001 0,000

0,020

0,08 0,100 0,05

dle normy* min

dle normy* max

skutečné %

vývalek 783274

Tavební analýza (%)

skutečné %

dle normy* min

dle normy* max

 

* materiálová norma ČSN EN 10 028-3 

 

Dalším důležitým kritériem při posuzování jakosti oceli, zvláště u oceli se zaručenou 

svařitelností je uhlíkový ekvivalent Cekv.  Svařitelnost oceli je ovlivněna jak chemickým 

složením, tak technologií výroby a následným tepelným zpracováním. Mezi prvky které 

nejvíce ovlivňují svařitelnost oceli patří zejména uhlík. 

 

1556

CuNiVMoCrMn
CCekv





        [hm%]   (14) 

 

%41,0
15

015,0051,0

5

003,0005,0017,0

6

400,1
164,0 hmCekv 





       

 

Norma ČSN EN 10 028-3 stanovuje pro jakost P355NL2 maximální hodnotu Cekv=0,43 hm%  

Konkrétní hodnota experimentálního materiálu (vývalek č.783274)  je Cekv=0,41hm%. 

 

Je-li Cekv ≤ 0,45 hm% a zároveň platí, že C ≤ 0,20 hm% a svařovaná tloušťka části                 

tl. ≤ 25 mm, nejsou nutné při svařování žádná zvláštní opatření. Není-li splněna některá z 

podmínek, je nutné použít zvláštní opatření, aby se zamezilo vzniku trhlin. K těmto opatřením 

patří zejména předehřev. 
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Informace o válcování vývalku a následném tepleném zpracování 

 

Brama z níž byl vyválcován vývalek č. 783274 byla vyrobena v závodě skupiny EVRAZ 

GROUP S.A. a to Nizhny Tagil. 

Počáteční rozměry bramy, tl. 300 mm, šířka 1800 mm, délka 2190 mm, hmotnost 9295 kg. 

 

Brama byla ohřáta před samotným válcováním v narážecí peci a následně konvenčně 

válcována na 15 úběrů na trati kvarto 3,5. Doválcovací teplota vývalku byla 927 °C, rozměry 

výsledného vývalku tl. 35 mm, šířka 2500 mm, délka 12 000 mm. Vývalek nebyl dále dělen a 

byl označen jako finální plech pro danou zakázku. 

 

Pro dosažení mechanických vlastností požadovaných danou jakostí, byl vývalek po 

vyválcování normalizačně žíhán v jedné ze žíhacích pecí na hale kvarto. 

 

Normalizační žíhání spočívá v ohřevu vývalku nad teplotu horní přeměny Ac3 nebo Acm, po 

němž následuje chladnutí na klidném vzduchu. Materiál se vsazuje do pece ohřáté asi na     

400 °C a nechává se prohřívat na každých 25 mm tloušťky 1 hodinu. Po prohřátí se ihned 

kusy z pece vytáhnou a nechávají se na volném vzduchu chladnout. Normalizační teplota se 

nevolí zbytečně vysoko nad předepsanou teplotu, neboť může zhrubnout zrno a součásti při 

rychlém chladnutí dostanou zbytečně nové pnutí. Tímto žíháním vznikne poměrně 

jemnozrnná struktura s vyšší pevností a odstraníme nerovnosti struktury vzniklé předchozím 

tvářením. 

Normalizační teplota u vývalku č. 783274 použitého pro následné stanovení tranzitních teplot, 

což je účelem této práce, byla 920°C, výdrž na teplotě 17 min a následovalo pozvolné 

chladnutí na vzduchu. 
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Mechanické vlastnosti zkoušeného experimentálního materiálu 

 

Obr.3.1. uvádí požadavky normy ČSN EN 10 028-3 na mechanické vlastnosti jakosti 

P355NL2, konkrétně na hodnoty meze kluzu, meze pevnosti a tažnosti které zkoušený 

materiál musí minimálně dosahovat. 

 

 

*vyznačené hodnoty platí pro použitý experimentální materiál-vývalek č.783274 o tloušťce 35 mm. 

Obr.3.1. Mechanické vlastnosti jakosti P355NL2 požadované materiálovou normou [14]   

 

Z vývalku byl odstřižen talon, ze kterého byly na poloautomatickém plazmovém stroji 

vypáleny polotovary zkušebních těles.  

Vzorek pro zkoušku tahem byl odebrán z ¼ šířky plechu a z povrchu tloušťky plechu. Takto 

odebraný vzorek byl dále opracován frézováním zkoušené části vzorku. 

 

Zkoušení vzorků bylo realizováno v nově postavených Zkušebních laboratořích EVS, jenž 

jsou nejmodernější mechanickou zkušebnou ve střední Evropě. Výsledky ploché tahové 

zkoušky jsou uvedeny v tabulce (Tab.4.). 

 

tvar 

vzorku

tloušťka 

(mm)

vzd. od 

kraje

vzd. od 

povrchu

směr 

vláken

zkušební 

teplota (°C)

požadovaný 

typ meze kluzu

požadovaný 

typ tažnosti

Re-mez 

kluzu (Mpa)

Rm-mez 

pevnosti (Mpa)
Re/Rm

A-tažnost 

(%)

P-plochý 35  1/4 0 T 20 ReH A5 390 540 0,72 28,8

 

Tab.4 Výsledky tahové zkoušky odebrané z experimentálního materiálu  

 

Tahová zkouška svými výsledky splňuje požadavky materiálové normy. Výsledné hodnoty 

leží nad minimálními požadovanými hodnotami.  
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Obr.3.1.a uvádí požadavky normy ČSN EN 10 028-3 na mechanické vlastnosti jakosti 

P355NL2, konkrétně hodnoty absorbované nárazové práce v joulech. Jelikož se jedná o jakost 

se zaručenou houževnatostí při -50°C, jsou kritéria pro dosahovanou hodnotu nárazové práce 

přísnější než u obyčejných jakostí. Hodnota nárazové práce se liší podle orientace vláken 

zkoušeného vzorku vzhledem ke směru válcování a zkušební teploty. 

 

Obr. 3.1.a. Minimální hodnoty nárazové práce stanovené normou ČSN EN 10 028-3 pro 

normalizačně žíhaný stav materiálu. [19]   

 

Na experimentálním materiálu byly provedeny zkoušky rázem v ohybu dle normy ČSN ISO 

148-1, vzorky byly odebrány z povrchu vývalku a ve směru příčném na směr válcování. Dle 

normy ASTM E23-07a
e1

 byla provedena jedna zkouška při zkušební teplotě -40°C a vzorek 

pro tuto zkoušku byl odebrán z ¼ tloušťky plechu a ve směru podélném na směr válcování. 

Výsledky jsou uvedeny v tabulce níže (Tab.5). 

 

Nejvýznamnější rozdíl mezi normami, kromě způsobu odebírání těles, je v použitém tvaru a 

geometrii zkušebního břitu na Charpyho kladivu. Při zkoušení podle normy ASTM je 

poloměr břitu Charpyho kladiva 8mm a u normy ČSN ISO je nejčastěji používaný poloměr 

břitu kladiva 2mm. Normy také nepatrně liší v tolerancích na rozměrovou přesnost 

zkušebního tělíska.  

vzd. od 

povrchu

směr 

vláken

zkušební 

teplota

typ 

zk.tyče
KV1 (J) KV2 (J) KV3 (J) norma

 1/4 L -40 KV2 187 160 173 ASTM

0 T -20 KV2 143 156 145 ČSN ISO

0 T -50 KV2 106 104 117 ČSN ISO
 

Tab.5 Výsledky zkoušek rázem v ohybu experimentálního materiálu 
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Metalografická analýza zkoušeného experimentálního materiálu 

 

Segment z vývalku č. 783274 o tloušťce 35 mm, jakosti P355NL2 (11503), konvenčně 

válcován s následným normalizačním žíháním, byl podroben metalografické analýze. 

  

 Makrostrukturní rozbor   

Studium makrostruktury bylo provedeno  po naleptání 10% HNO3. U obou studovaných 

výbrusů byla  po celé ploše vzorku zjištěna jemnozrnná, homogenní makrostruktura, ve středu 

tloušťky plechu  byla pozorována odlišná leptatelnost s výskytem drobných vycezenin (příčný 

řez), zatímco v podélném řezu byla lokálně zjištěna výraznější protáhlá vycezenina tmavšího 

kontrastu. 

 

Mikrostrukturní rozbor 

Pro mikrostrukturní rozbor byl z dodaného segmentu zcela náhodně připraven příčný a 

podélný řez. Mikrostruktura vzorků  byla hodnocena  po naleptání v  4% Nitalu. 

Dokumentace mikrostruktury byla vždy  provedena v  ¼ tloušťky plechů. U studovaných řezů  

byla pozorována jemnozrnná, homogenní, řádkovitě usměrněná mikrostruktura, tvořená směsí 

feritu a perlitu.  

V  ¼  tloušťky studovaného plechu byla orientačně stanovena velikost feritického zrna G, a to 

porovnáním s etalony normy ASTM E112-10.   

Velikost feritického zrna činila G = 11(10).   

 

          

a)          b) 

Obr. 3.1.b.  a) Příčný směr, ¼ tloušťky plechu     b) Podélný směr, ¼ tloušťky plechu zv. 500x 
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3.2. Zkoušky rázem v ohybu metodou Charpy od +20°C do -90°C 

Zkoušky rázem v ohybu metodou Charpy pro potřeby stanovení přechodových teplot tlustých 

plechů, což je předmětem šetření této diplomové práce, byly provedeny ve Zkušebních 

laboratořích EVS, jež jsou součástí společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

Mechanická zkušebna Zkušebních laboratoří EVS je akreditovaná akreditačním orgánem 

ČIA, akreditovány jsou i zkušební metody pro zkoušky rázem v ohybu za pokojových a 

snížených teplot, jež byly prováděny na experimentálním materiálu. 

 

Zkušební zařízení 

 

Zkušebním zařízením, na němž byly zkoušky rázem v ohybu prováděny, je kyvadlové kladivo 

Charpy od Švýcarského výrobce zkušebních zařízení Walter + Bai AG Testing Machines. 

Zkoušky byly prováděny s počáteční potenciální energií kladiva 450 J.  

V průběhu zkoušky byly z důvodu rozdílných tloušťek zkoušených tělísek měněny podpěry 

pro jednotlivé typy tloušťky tělíska tj. 10 mm, 7,5 mm, 5 mm.  

Před samotným zkoušením byl proveden volný překyv kladiva a hodnota tzv. vnitřního tření 

kladiva (1,8 J) byla vždy od výsledné stanovené hodnoty absorbované nárazové práce 

odečtena. [12]   

Zkoušení probíhalo dle normy ČSN ISO 148-1 s poloměrem břitu kladiva 2 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

                        a)                       b)  

Obr. 3.2. a) Kyvadlové kladivo Charpy [12]     b) Mobilní kryostat [13]   
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Chlazení vzorků pro zkoušení za snížených teplot probíhalo v mobilním kryostatu. Kryostat 

provádí chlazení vzorků v kapalném médiu a to v technickém lihu. Obsah vany pro chlazení 

vzorků je 40 litrů a lázeň je nepřetržitě čeřena pomocí čerpadla. Dle normy byla dodržena 

výdrž na zkušební teplotě před samotným zkoušením minimálně 10 min. Dodržení zkušební 

teploty je dle normy stanoveno v rozsahu ±2°C, teplota v kryostatu je měřena vnitřním 

teplotním čidlem s přesností na dvě desetinná místa. [13]   

 

Provádění zkoušek 

 

Zkoušení vzorků bylo prováděno za teplot 

v rozpětí +20°C až -90°C (obr.3.2.a.). Jednalo se o 

zkušební tělíska vyrobená v souladu s normou a 

odpovídající svými rozměry dovoleným 

rozměrovým tolerancím s V-vrubem.  

K dispozici byly sady po třech zkušebních 

tělískách pro každou tloušťku zkušebního tělíska 

(10 mm, 7,5 mm, 5 mm) a každou zkušební 

teplotu, příklady tělísek na obr. 3.2.2.a. 

 

Tělíska byla označena vyraženými interními 

sedmimístnými čísly vzorků pro jejich jasnou 

identifikaci. 

 

Obr. 3.2.a. Zkušební tělíska s V-vrubem pro provádění zkoušek rázem v ohybu 

 

                 

a) tělísko 5x10x55mm        b) tělísko 7,5x10x55mm          c) tělísko 10x10x55mm 

Obr. 3.2.b  Příklady zkušebních tělísek a interního značení vzorků 
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Rozměrová přesnost vyrobených zkušebních tělísek byla náhodně prověřena na 

profilprojektoru, který umožňuje s přesností na čtyři desetinná místa určit jak rozměry 

samotného tělíska, tak i úhel a rádius V-vrubu. Tabula (Tab.6.), uvádí rozměry a rozměrové 

tolerance zkušebních tělísek a skutečně naměřené rozměry na prověřovaném zkušebním 

tělísku o rozměrech 10x10x55m, doplněné fotografií detailu V-vrubu z měření na 

profilprojektoru (obr.3.2.c.) 

Tab.6. Naměřené rozměry zkušebního tělíska o rozměrech 10x10x55mm 

Rozměry a rozměrové 

tolerance pro zkušební 

tělísko 10 x 10mm

rozměry a tolerance 

dle normy (mm)

naměřené hodnoty 

(mm)

délka 55±0,60 55,21

výška 10±0,11 10,09

šířka 10±0,11 9,99

úhel vrubu 45°±2° 46°

výška pod vrubem 8±0,06 8,03

poloměr zaoblení vrubu 0,25±0,025 0,252  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2.c Detail V-vrubu prověřovaného na profilprojektoru. 

 

Zkušební tělíska o rozměrech 10x10x55 mm byla zkoušena za snížených teplot až do teploty        

-170 °C, oproti ostatním vzorkům. Chlazení vzorků od teploty -90°C až do nejnižší teploty     

-170°C probíhalo v plynných parách dusíku s výdrží na zkušební teplotě až 30 min. Tyto 

vzorky byly zkoušeny na Charpyho kladivu opatřeném kryokomorou pro chlazení v parách 

dusíku a automatickým podavačem vzorků. Na tomto typu rázového kladiva mohou být, 

vzhledem k omezeným možnostem automatického podavače, zkoušeny pouze vzorky o 

standardním rozměru 10x10x55mm. 

naměřený úhel vrubu 46° Naměřený poloměr zaoblení vrubu 0,252 mm 
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3.3. Vyhodnocení tranzitní teploty různými metodami  

 

Zkušební tělíska o rozměrech 10x10x55 mm, 7,5x10x55mm a 5x10x55mm 

U zkušebních tělísek o rozměrech 10x10x55mm byly provedeny zkoušky rázem v ohybu 

v rozmezí teplot +20°C až -170°C. U zkušebních tělísek se sníženou tloušťkou o rozměrech 

7,5x10x55mm a 5x10x55mm byly provedeny zkoušky rázem v ohybu v rozmezí teplot 20°C 

až -90°C. Z experimentálního materiálu – vývalek č. 783274, bylo odebráno 13 polotovarů o 

rozměrech 70x100x35mm. Zkušební tělíska byla odebrána z ¼ šířky plechu a z povrchu 

tloušťky plechu a celkové tloušťce 35 mm. Orientace vláken tělísek při zkoušení vzhledem ke 

směru válcování byla podélná.  

Na vyzkoušených tělesech byly hodnoceny parametry pro stanovení přechodových křivek 

různými metodami. Nejprve byla zaznamenána hodnota absorbované nárazové práce při 

přeražení zkušebního tělíska při dané teplotě (KV), dále bylo hodnoceno boční rozšíření 

tělíska (∆b) a procento houževnatého lomu (%PL).  

 

Různými metodami hodnocení přechodových teplot byla stanovena mírně rozdílná hodnota 

přechodové teploty Tp (°C) v závislosti na naměřených hodnotách a v případě %PL na 

subjektivním hodnocení procenta houževnatého lomu v lomové ploše. 

 

Přechodová teplota Tp (°C) stanovená z naměřených hodnot absorbované nárazové práce KV 

(J) byla hodnocena metodou KVstřední, odečtením hodnoty Tp z grafu závislosti nárazové práce 

na zkušební teplotě (obr. 3.3.a, obr.3.3.d, obr.3.3.g). 

2

minmax KVKV
KVstřtřed


  (J)   (15) 

 

Přechodová teplota Tp (°C) stanovená měřením bočního rozšíření zkušebních tělísek, byla 

stanovena odečtením z grafu v místě střední hodnoty příčného rozšíření (obr. 3.3.b, obr.3.3.e, 

obr.3.3.h). 

Procento houževnatého lomu %PL (%FATT) bylo na lomové ploše stanovenou subjektivně, 

podle vzhledu lomové plochy a následným orientačním změřením oblasti křehkého lomu a 

porovnáním s převodní tabulkou uvedenou v normě ČSN ISO 148-1.  Tranzitní teplota touto 

metodou byla stanovena jako T50%, odečtením z grafu, v místě s 50% houževnatého lomu na 

lomové ploše zkušebního tělíska (obr. 3.3.c, obr.3.3f, obr.3.3.i). 
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Obr. 3.3.a Stanovení Tp hodnocením KVstřední u tělísek o rozměrech 10x10x55 mm 

 

Obr. 3.3.b Stanovení Tp  hodnocením příčného rozšíření u tělísek o rozměrech 10x10x55 mm 

  

Obr. 3.3.c Stanovení Tp  hodnocením podílu houževnatého lomu u tělísek o rozměrech 

10x10x55 mm 



55 

i.  

 

Obr. 3.3.d Stanovení Tp hodnocením KVstřední u tělísek o rozměrech 7,5x10x55 mm 

 

Obr. 3.3.e Stanovení Tp  hodnocením příčného rozšíření u tělísek o rozměrech 7,5x10x55 mm 

 

Obr. 3.3.f Stanovení Tp  hodnocením podílu houževnatého lomu u tělísek o rozměrech 

7,5x10x55 mm 
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Obr. 3.3.g Stanovení Tp hodnocením KVstřední u tělísek o rozměrech 5x10x55 mm 

 

Obr. 3.3.h Stanovení Tp  hodnocením příčného rozšíření u tělísek o rozměrech 5x10x55 mm 

 

Obr. 3.3.i  Stanovení Tp  hodnocením podílu houževnatého lomu u tělísek o rozměrech 

5x10x55 mm 
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Dle uvedené regresní rovnice s použitím funkce hyperbolický tangens byla pro každou 

metodu stanovení tranzitní teploty, určena Tp pro všechny typy zkušebních tělísek, dosazením 

naměřených výsledků ze zkoušky rázem v ohybu. 
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Zkušební tělíska o rozměru 10x10x55 mm 
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Zkušební tělíska o rozměru 7,5x10x55 mm 
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Zkušební tělíska o rozměru 5x10x55 mm 
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3.4. Zhotovení etalonů pro metodu FATT 

Zkušební tělísko o rozměrech 10x10x55 mm 

 

    

Lom při zkušební teplotě +20°C   Lom při zkušební teplotě  0°C  

     

Lom při zkušební teplotě  -20°C   Lom při zkušební teplotě -40 °C   

    

Lom při zkušební teplotě  -50°C   Lom při zkušební teplotě  -60°C 

4,5 mm 

1,5 mm 

PL =92% PL=100% 

8,0 mm 

2,0 mm 

PL =80% 

3,0 mm 

9,0 mm 

PL =66% 

9,5 mm 

4,0 mm 

PL =52% 

10,0 mm 

5,0 mm 

PL =37% 
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4. Zhodnocení 

Pro stanovení přechodové teploty na experimentálním materiálu jakosti P355NL2 byly 

využity tři hlavní metody hodnocení Tp, a to porovnání naměřených hodnot KV, subjektivní 

hodnocení procenta houževnatého lomu na lomové ploše (FATT) a vyhodnocení bočního 

šíření na přeraženém zkušebním tělísku.  

Ze stanovené závislosti nárazové práce na zkušební teplotě byla Tp určena metodou KVstřední, 

tedy odečtením z grafu v místě střední hodnoty naměřené KV.   

Při hodnocení metodou FATT byla Tp určena jako t50%, tedy jako teplota při které byl 

stanoven, na lomové ploše zkušebního tělíska, podíl houževnatého lomu ke křehkému jako 

50%-ní.  

Metodou hodnocení Tp založené na bočním šíření přeraženého zkušebního tělíska byla 

vyhodnocena Tp v místě střední hodnoty dosaženého bočního šíření. 

 

Jako nejreprezentativnější výsledky hodnocení Tp  považuji metody KVstřední a FATT  

naměřené na zkušebním tělísku o standardizovaných rozměrech 10x10x55mm (obr. 4.). 

Hodnocení prováděné na zkušebních tělískách se sníženou tloušťkou bylo pouze doplňkovým 

pro tuto diplomovou práci, avšak pro potřeby Zkušebních laboratoří EVS bylo výstupem i 

hodnocení těchto tělísek a zhotovení etalonů pro metodu FATT na všech typech zkušebních 

tělísek. 

 

Obr. 4. Srovnání Tp vyhodnocených metodami KVstřední a FATT  na zkušebním tělísku o 

rozměrech 10x10x55mm 
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5. Závěr 

 

Teoretickou částí této diplomové práce je představení základních typů zkoušek pro hodnocení 

houževnatosti materiálu jako jeho základní materiálové charakteristiky. Jsou zde uvedeny 

zkoušky na tělesech o původních rozměrech jako je tomu např. u zkoušky DWTT tak i 

zkoušky na tělískách o standardizovaných rozměrech jako je nejčastěji používaná zkouška 

rázem v ohybu metodou Charpy.  

V teoretické části jsou rovněž uvedeny interní a externí faktory ovlivňující přechodovou 

teplotu materiálu a jsou zde hodnoceny jejich vlivy na změnu této teploty. Poslední kapitola 

se zabývá odlišnými metodami hodnocení přechodové teploty. 

 

Výsledkem z provedeného zkoušení v experimentální části této diplomové práce je stanovení 

přechodové teploty zkoušeného materiálu P355NL2 a porovnání výsledků jednotlivých metod 

vyhodnocení Tp mezi sebou. Zkoušení bylo realizováno na standardizovaných tělískách 

(10x10x55mm) a doplňkově i na tělískách o snížené tloušťce. Vyhodnocena byla závislost 

nárazové práce, bočního šíření a procenta houževnatého lomu na zkušební teplotě. Tato 

závislost byla vynesena do grafu a následně byla z grafu odečtena hodnota Tp pro jakost 

P355NL2, jenž je určena pro provoz za nízkých pracovních teplot (až do -50°C).  

 

Experimentálně vyhodnocená Tp metodou KVstřední byla stanovena pro použitý materiál na       

-65°C, kdy materiál dosahoval hodnoty KV≈110J což značně převyšuje jeho normou 

zaručenou minimální hodnotu při -50°C při zkoušení podél KV=42 J (dle ČSN EN 10 028-3). 

Hodnoty KV≈42 J dosahoval zkoušený materiál až při zkoušení za teploty -110°C a při 

zkoušení za teploty -50°C dosahoval KV≈150 J. 

  

Při hodnocení Tp metodou FATT vykazoval materiál Tp při teplotě -55°C, kdy byl na lomové 

ploše zkušebního tělíska podíl houževnatého lomu 50%.  

 

Při hodnocení příčného rozšíření byla stanovena Tp = -65°C. Příčné rozšíření tělíska 

dosahovalo hodnot od 2,5mm při +20°C až po 0,1mm při -170°C. Příčné rozšíření při 

stanovené tranzitní teplotě bylo 1,32mm. 
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