
 

 



 

 



 

 

 



  



Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vlivem způsobu dělení a obrábění na deformačním 

chování dělených (obráběných) plechů. Při dělení a obrábění obecně dochází k ovlivnění 

povrchu a podpovrchové vrstvy materiálu. Je to především vlivem vneseného tepla do místa 

řezu u tepelného dělení. U mechanických metod obrábění řezný nástroj deformuje povrch 

obrobku a mechanická práce vynaložená na vznik třísky se mění v teplo. Tato práce má za cíl 

ověřit, jestli může dojít vlivem různorodých dělících a obráběcích metod ke změnám 

v deformačním chování takto dělených a obráběných materiálů. Byly provedeny série 

tahových zkoušek doplněné metalografickým rozborem a SEM hodnocením lomových ploch. 

Taktéž byly provedeny zkoušky mikrotvrdosti a instrumentované tvrdosti. 

Abstract 

This thesis deals with the influence of the cutting method and machining on the 

deformation behavior of cut (machined) solids. In general, the surface and subsurface layers 

of material are affected during cutting and machining. It is mainly due to the heat input of 

thermal cutting to the cut position. Cutting tool deforms the work-piece surface during 

mechanical machining methods and mechanical work involved in the creation of chips is 

converted into heat. This work aim is to verify if changes in deformation behavior of such cut 

and machined materials can be caused by various cutting and machining methods. Series of 

tensile tests followed by metallographic analysis and SEM evaluation of fracture surfaces 

have been carried out. Micro-hardness and instrumented hardness tests have also been 

performed. 
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Instrumentovaná zkouška tvrdosti, tvrdost, mikrotvrdost, tepelně ovlivněná oblast, 

obrábění, dělení, elektroerozívní obrábění, plazma. 
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 1 ÚVOD 

Dělení a obrábění je jednou ze základních operací při dnešním zpracovávání kovových 

materiálů. Ať už provádíme dělení kyslíkem, řežeme pilovým listem, stříháme, frézujeme, 

nebo soustružíme, dochází při těchto technologických operacích k ovlivňování mechanických 

vlastností v okolí prováděného řezu a výsledných povrchů na pálených nebo obráběných 

plochách. To pak s sebou může nést určité změny, které se mohou projevit při deformačním 

chování takto opracovaných dílů. 

U tepelného dělení je to především vnesené teplo do řezné spáry, které podporuje 

vznik teplotně ovlivněné oblasti, ve které se mění okolní struktura materiálu, což je hlavní 

příčinou změn mechanických hodnot na řezných plochách. Čím větší tloušťka děleného 

materiálu a pomalejší rychlost řezání, tím je větší tepelně ovlivněná oblast a tím je i větší 

ovlivnění mechanických vlastností daného materiálu. U mechanických metod dělení 

a obrábění řezný nástroj deformuje povrch obráběného materiálu a mechanická práce nástroje, 

která je využita na tvorbu třísky se mění v teplo. To přispívá k vytvoření teplotně ovlivněné 

oblasti na povrchu a těsně pod povrchem obráběné plochy. 

V dnešní době, kdy se snažíme snížit časovou náročnost obráběcích a dělících 

úkonů použitím vysokořezných nástrojů a vysokovýkonných dělících CNC center, vstupují do 

tohoto procesu nemalou měrou řezné podmínky, které mají podstatný vliv na jakost 

obrobeného povrchu a vlastnosti povrchové vrstvy. Výrobní program společnosti 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s. tvoří převážně válcované plechy a tvarové výpalky 

z těchto plechů. Plechy se podle zadaných požadavků dělí na dané rozměry, nebo se z nich 

vypalují různé tvary podle přání zákazníka.  

Výsledky práce mají prověřit do jaké míry, a zdali vůbec, mohou různé druhy dělících 

a obráběcích metod použitých k dělení a následnému opracování vyrobených plechů ovlivnit 

jejich bezproblémovou funkčnost. Obrábění nebo dělení nejsou totiž v mnoha 

případech konečné operace při přípravě finálních výrobků, ale mohou přibýt i další, 

jako je např. svařování, ohýbání aj., které by mohly umocnit případné negativní vlivy již dříve 

zmíněných dělících a obráběcích procesů. 
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 2 DĚLENÍ A OBRÁBĚNÍ MATERIÁLU 

Dělení materiálů je stále velmi důležitou a nepominutelnou výrobní operací. 

Vesměs jde o první výrobní operaci, kterou je nutné provést při výrobě nějaké součásti. 

Používá se k tomu celá řada metod, každá z nich si vytvořila svoji oblast optimálního použití, 

ale také každá z nich má nějaký závažný nedostatek, který brání jejímu univerzálnímu 

používání, a tak přicházejí stále další a další modernější postupy [1]. 

Obrábění kovů je proces, kdy je materiál obrobku deformován tak silně, až se odděluje 

ve formě třísek. Při tomto procesu vzniká velké množství tepla, většina tohoto tepla se tvoří 

v oblasti střihu, méně tepla je pak generováno třením mezi třískami, řeznou hranou 

a obrobkem. Toto teplo následně způsobuje zvýšení teplot (v daném čase a prostoru) v oblasti 

řezu (nástroje, obrobku a třísek) [2]. 

V následujících kapitolách bude věnována pozornost dělícím a obráběcím metodám, 

které jsou v běžné praxi nejpoužívanější, a které byly použity při přípravě zkušebních těles. 

Tato zkušební tělesa byla podrobena mechanickým zkouškám, které měly za cíl zjistit 

případné ovlivnění mechanických hodnot materiálu na řezných a obráběných plochách 

v závislosti na deformačním chování. Za nejpoužívanější dělící metody byly vybrány tyto: 

dělení materiálu plazmou, dělení kyslíkem, elektroerozívní řezání (dělení) a stříhání. 

Z mechanických metod obrábění byly zvoleny následující: frézování, soustružení a řezání. 

 2.1 Rozdělení dělících metod kovových materiálů 

a) Mechanické dělení materiálů [3] 

Mezi mechanické dělení kovových materiálů patří: 

 dělení stříháním, lámáním a sekáním, 

 dělení rozřezáváním (pilový list nebo pás, pilový kotouč), 

 dělení rotačních součástí upichovacím nožem na soustruhu, 

 dělení rozbrušovacím nebo třecím kotoučem, 

 dělení frézováním kotoučovou frézou. 
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b) Tepelné dělení materiálů [3] 

Mezi základní druhy tepelného dělení kovových materiálů patří: 

 dělení kyslíkem, 

 dělení plazmou, 

 dělení laserovým paprskem, 

 dělení elektrickým obloukem. 

c) Ostatní druhy dělení materiálů [3] 

Zde patří tyto metody: 

 dělení elektrojiskrové, 

 dělení vodním paprskem. 

 2.2 Tepelné metody dělení  

Tepelné dělení materiálů lze v rámci strojírenské výroby zařadit mezi operace přípravy 

materiálu. Pod tímto pojmem rozumíme technologii řezání, pracující na principech lokálního 

tavení, spalování nebo odpařování, případně kombinace těchto jevů, kdy energie potřebná 

k inicializaci procesu a jeho průběhu je dodávána různými tepelnými zdroji. 

Obecně lze tepelné dělení materiálů aplikovat na celou škálu konstrukčních materiálů: 

nelegované a nízkolegované oceli, vysokolegované oceli a slitiny na bázi niklu, neželezné 

kovy a jejich slitiny (hliník, měď, …), vysoce reaktivní materiály a jejich slitiny citlivé 

na kyslík (hořčík, titan, …), nekovové materiály (plasty, kompozity, dřevo, papír, sklo, …) 

[1]. 

První materiál, který byl v historii zpracován postupem tepelného řezání (kyslíkem), 

byly nelegované oceli. Řezání za pomocí elektrického oblouku umožnilo dále řezat všechny 

elektricky vodivé materiály, s nástupem laserových technologií přišla možnost tepelného 

dělení prakticky jakéhokoliv druhu materiálu včetně elektricky nevodivých materiálů 

s extrémně vysokou afinitou ke kyslíku nebo dusíku, jako je titan nebo zirkonium v inertní 

ochranné atmosféře. V průmyslové praxi jsou používány tři základní metody tepelného řezání 

kyslíkem, plazmou a laserem [1]. 
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 2.2.1 Dělení materiálů plazmou 

Obrábění nebo řezání plazmou je založeno na ohřevu nebo tavení materiálu 

za extrémně vysokých teplot (nad 10 000 °C), které vznikají rozkladem molekul plynu 

při jejich průchodu elektrickým obloukem. Oblouk hoří mezi netavící se katodou (vyrobena 

z wolframu) a anodou, která může být tvořena opracovávaným materiálem, nebo tělesem 

hořáku. Z hořáku vychází vysokou rychlostí úzký paprsek plazmy o průměru řádově 1mm. 

Při řezání je roztavený materiál vyfukován z místa řezu asistenčním plynem [4]. 

Jako plazmový plyn může být používán jednoatomový argon, anebo dvouatomové 

plyny vodíku, dusíku, kyslíku a vzduchu. Tento plazmový plyn se ionizuje a disociuje energií 

plazmového oblouku. Rekombinací atomů a molekul mimo plazmovou trysku systému 

plazma prudce uvolní přijatou energii a umocňuje tepelný účinek paprsku plazmatu 

na obráběný předmět. Na obr. 1 je schematicky znázorněn řezný proces plazmou [1]. 

Obr. 1 Schematické znázornění řezného procesu (převzato z [1]) 

Výhody plazmového dělení materiálů [3]: 

 vyšší rychlost řezání (až 10x) než u řezání kyslíkem pro tenké a střední tloušťky, 

 snížení vneseného tepla do materiálu - menší TOO a deformace, 

 možnost řezání všech kovových materiálů především vysokolegovaných ocelí, hliníku, 

niklu, mědi, a jejich slitin, 

 bez alternativy při řezání vysokolegované oceli a hliníkových materiálů ve střední 

a větší tloušťce, 

 minimální vliv kvality povrchu řezaných materiálů, 
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 libovolné zpracování kvalitního řezu u středních a silných rozměrů plechů 

s technologií vířivého plynu ve spojení s technickými plyny, 

 řezání plazmou pod vodou pro velmi malé tepelné ovlivnění řezaného materiálu 

a malou hladinu hluku v okolí pracoviště, 

 řezání vysoce pevné konstrukční oceli s menším tepelným příkonem, 

 snadná automatizace a mechanizace. 

Nevýhody plazmového dělení materiálů [3]: 

 úhel řezné hrany je větší než u řezání kyslíkem, 

 horní hrana plechu je oblejší než u kyslíkového řezání, 

 velký vývin dýmů, par kovů, ozónu a oxidů dusíku a intenzivní UV záření, 

 vysoká hladina hluku od 80 do 100 dB, 

 vyšší pořizovací náklady, 

 obtížné propalování otvorů u tloušťky nad 15 mm, 

 omezení použití do 160 mm (180 mm) u suchého řezání a 120 mm u řezání pod 

vodou. 

 2.2.2 Dělení materiálů kyslíkem 

Podstatou řezání kyslíkem je ohřátí kovu na teplotu spalování (např. u oceli 1 100 °C) 

a jeho následné spálení v proudu kyslíku. Předehřátí materiálu zajišťuje plamen vytvořený 

směsí hořlavého plynu a kyslíku. Dalším přívodem proudu kyslíku pak dojde ke spalování 

řezaného materiálu v úzkém pruhu a tím vzniká řezná spára. Na obr. 2 [5] je uveden princip 

řezání materiálu kyslíkem. Přestože spalováním oceli v proudu kyslíku vzniká velké množství 

tepla, nemohl by řez pokračovat bez neustálého předehřívání. Struska vznikající při spalování 

je z řezu tlakem kyslíku vyfukována a částečně ulpívá na hranách řezu. Pro maximální 

rychlost řezání má rozhodující význam čistota použitého kyslíku. Použitím kyslíku o vysoké 

čistotě se dosahuje vysoké produktivity. Hořlavý plyn volíme podle požadavků na kvalitu 

řezu, doby předehřevu a tloušťky materiálu [6]. 
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Výhody dělení materiálů kyslíkem [6]: 

 pro střední a větší tloušťku materiálů, 

 hospodárné použití několika hořáků, 

 malé investiční a provozní náklady, 

 soupravy až se 3 hořáky v jedné soupravě. 

Nevýhody dělení materiálů kyslíkem [6]: 

 špatné řezání pod 5mm, 

 materiálové zakřivení plechu; nutné rovnání, 

 vysoký přívod tepla, velká tepelně ovlivněná oblast, 

 malá rozměrová stálost u opakujících se řezů následkem vlivu tepla, 

 malá řezná rychlost. 

 2.2.3 Elektroerozivní dělení 

Jedná se o elektrotepelný proces, u kterého se dosahuje úběr materiálu elektrickými 

výboji mezi katodou (nejčastěji ji tvoří nástrojová elektroda) a anodou (nejčastěji ji tvoří 

obrobek) ponořenými do tekutého dielektrika, což je většinou kapalina s vysokým 

elektrickým odporem, schematické znázornění této dělící metody je uvedeno na obr. 3 [4]. 

Základem úběru materiálu je elektroeroze. Vlivem vysoké koncentrace energie 

(10
5 

až 10
7 
Wmm

-2
) materiál taje a odpařuje se. Touto metodou lze dělit jen elektricky vodivé 

materiály [4]. 

 

 

Obr. 2 Princip tepelného dělení materiálů kyslíkem (převzato z [5]) 
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Hlavní zákonitosti elektroeroze [4]: 

 podléhají jí všechny elektricky vodivé materiály, 

 může probíhat v plynném i kapalném prostředí (dielektriku), 

 vhodným zapojením a volbou pracovních parametrů elektrického obvodu 

lze dosáhnout dvou druhů výbojů: - stacionární výboj a nestacionární výboj, 

 výboje probíhají mezi elektrodami ve vzdálenosti 5 až 100 µm. 

Celkové množství materiálu odebraného výbojem se rozloží na úběr na anodě a úběr 

na katodě, a závisí na energii výboje a na frekvenci výboje. Cílem procesu je dosáhnout 

opakovanými výboji na elektrodě, kterou tvoří obrobek, maximálního úběru materiálu 

a na elektrodě, kterou tvoří nástroj, minimálního opotřebení (tj. úběru), a to při požadované 

produktivitě, tvarové přesnosti a jakosti opracované plochy. Toho lze docílit vhodným 

zapojením napájecího elektrického obvodu, tj. jeho polaritou. Dále pak vhodnými 

elektrickými parametry charakterizujícími jednotlivé výboje a četností výbojů. V neposlední 

řadě to je správnou volbou materiálu elektrody, kterou tvoří nástroj a správnou volbou 

dielektrika [4]. 

 2.2.3.1 Řezání drátovou elektrodou 

Princip elektroerozívního řezání drátovou elektrodou ukazuje obr. 4 [4]. Platí zde 

všechny zákonitosti elektrické eroze uvedené v předchozích odstavcích. Metoda umožňuje 

vyrábět tvarové přímkové plochy s velkou přesností a minimální řeznou spárou. 

 

Obr. 3 Princip elektroerozívního obrábění (převzato z [4]) 
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Stroj pro elektroerozívní řezání drátovou elektrodou sestává z těchto hlavních skupin: CNC 

řídicí systém, generátor pulzů, systém dodávání a filtrace dielektrika, systém podávání 

a vedení drátové elektrody, drátová elektroda a upínač obrobku [4]. 

 

¨ 

Nástrojová elektroda je tvořena tenkým drátem, který se pomocí speciálního zařízení 

odvíjí, aby se předešlo jeho nadměrnému opotřebení. Drát je většinou měděný, na větší 

průměry se používá mosazný a na velmi jemné řezy se používá molybdenový drát o průměru 

0,03 až 0,07 mm. Mezi nástrojovou elektrodou a obrobkem vznikají elektrické výboje. 

Pracovní mezera mezi obrobkem a elektrodou se vytváří samočinně úběrem materiálu 

obrobku před elektrodou [4]. 

Dosahované technologické parametry při elektroerozívním řezání drátovou elektrodou 

jsou následující [4]: 

 max. úběr materiálu 35 až 200 mm
2
 . min

-1
, 

 rovnoběžnost řezu do 2 μm na 100 mm tloušťky materiálu, 

 jakost obrobeného povrchu Ra = 0,15 až 0,3 μm, 

 přesnost rozměrů a tvaru obrobeného povrchu je závislá na tepelné stabilizaci stroje, 

 max. tloušťka řezaného materiálu je 350 mm. 

 2.2.4 Dělení materiálu vodním paprskem 

Technologický proces dělení a řezání materiálů vysokoenergetickým vodním 

paprskem využívá úzký vysokotlakový a vysokorychlostní proud vody (tlak vody je okolo 

400 MPa) jako řezný nástroj. Samotný proces dělení materiálů je založen na přeměně 

kinetické energie molekul kapaliny na mechanickou práci, za současného působení kavitační 

koroze. Paprsek pracovní kapaliny vystupuje při vysokých tlacích z pracovní trysky rychlostí 

 

Obr. 4 Princip elektroerozívního řezání drátovou elektrodou (převzato z [4]) 
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až čtyřikrát větší než je rychlost zvuku a svým účinkem na okolí se chová jako pevné těleso. 

V kapalině vznikají za určitých podmínek bubliny vyplněné sytou párou, při jejich zániku 

vznikají rázy a dochází k vytrhávání částic materiálu z povrchu součásti, tzv. kavitační korozi. 

Na obr. 5 je schematicky uveden princip řezání vodním paprskem [4, 7]. 

Z hlediska použitého pracovního média se rozlišují dvě základní metody [7]: 

 Water Jet Machining (WJM) – čistý vodní paprsek neboli tzv. hydrodynamické 

obrábění (pracovní tlak až 690 MPa) 

 Abrasive Waterjet Machining (AWJ) – obrábění abrazívním vodním paprskem – vodní 

paprsek s přísadou jemného abraziva (pracovní tlak 60 – 400 MPa). Jako abrazivo 

slouží např.: přírodní granát, minerální písek, oxid hlinitý. 

 

Historie obrábění vodním paprskem začala na konci 60. let 20. století hlavně v USA, 

kde se tato technologie aplikovala při řešení problémů s výrobou raketoplánu. První zařízení 

začalo pracovat v roce 1979 ve firmě Boeing. Touto metodou lze dělit a obrábět prakticky 

všechny materiály, například sklo, keramiku, plasty, vysokopevnostní a nerezové ocele, 

tvrdý a těžko obrobitelný materiál, nástrojovou ocel, titan, beton a další [7]. 

Abrazívní vodní paprsek jako moderní technologie vhodná pro 21. století se vyznačuje 

vícero přednostmi, ze kterých jsou nejdůležitější [7]: 

 vysoká řezná rychlost, 

 schopnost řezat rovinné, ale i tvarově složitější plochy v úzkých tolerancích, 

 

Obr. 5 Princip metody řezání vodním paprskem (převzato z [7]) 
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 minimální tepelné ovlivnění povrchu, 

 malé deformační napětí v opracovaném povrchu, 

 možnost řezat v různých směrech bez ztráty účinnosti paprsku, 

 malá šířka řezu a tím menší ztráta materiálu řezáním, 

 možnost řídit dráhu paprsku počítačem. 

Mezi nevýhody této metody dělení patří [7]: 

 zvýšená úroveň hluku při průchodu paprsku materiálem do volného prostoru, 

 omezená stabilita vodního paprsku v kolmém směru na svoji osu – lehce se deformuje, 

 ve směru síly proudu v místě výstupu může vodní paprsek poškozovat materiál, 

což zapříčiňuje vznik trhlin. 

 2.2.5 Dělení materiálů stříháním 

Stříhání je všeobecný termín používaný na dělení plechů. Jde o přímočaré mechanické 

přeřezání plechu, pásu nebo tyče mezi dvěmi řeznými hranami. Jakost střihu závisí na úhlu 

čela nože (úhlu nastavení), na ostrosti řezné hrany a nastavení stříhacího stroje. 

Princip stříhání a rozložení tlaků v okolí střižné zóny je uveden na obr. 6 [8]. 

 

 2.3 Rozdělení obráběcích metod 

Hlavní způsoby obrábění [5, 9]: 

1. tradiční, 

2. netradiční. 

 

 

Obr. 6 Princip stříhání a rozložení tlaků v okolí střižné zóny (převzato z [8]) 
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Mezi tradiční způsoby obrábění patří [5, 9]: 

 ruční obrábění (pilování ručním pilníkem, zaškrabávání), 

 třískové mechanické obrábění (soustružení, frézování, vrtání, vyhrubování, 

vystružování, zahlubování, vyvrtávání, protahování, protlačování, hoblování, obrážení, 

broušení, superfinišování, lapování, honování), 

 řezání. 

Mezi netradiční způsoby obrábění patří [5, 9]: 

 elektrojiskrové, 

 chemické, 

 světelným paprskem (laser), 

 vysokotlakým vodním paprskem. 

 2.3.1 Řezání 

Jedná se o nejpoužívanější způsob dělení tyčového materiálu. Používají se rámové, 

kotoučové a pásové pily. Řezání pilou je operace, při které se úběr materiálu děje břity 

nástroje. Odebraný materiál odchází ve tvaru třísek. Tato definice platí obecně pro všechny 

způsoby obrábění řeznými nástroji [5]. 

Princip řezání materiálu pilami spočívá ve vnikání břitů nástroje (pily) do materiálu 

obrobku, kdy nástroj (pila) koná přímočarý vratný, plynulý přímočarý nebo otáčivý pohyb 

a obrobek koná přímočarý posuvný pohyb (přísuv). U rámových pil koná přísuv nástroj 

a obrobek je nehybný. Princip řezání je vyobrazen na obr. 7 [5]. 

 

 

Obr. 7 Princip řezání pilovým listem (převzato z [5]) 
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 2.3.2 Soustružení 

Soustružení je obrábění rotačních ploch, zpravidla jednobřitým nástrojem. 

Soustružení patří po vrtání mezi nejstarší obráběcí operace. Stroje, na kterých se soustružení 

provádí, se jmenují soustruhy. Lze na nich obrábět válcové, kuželové, kulové i obecné rotační 

plochy, rovinné plochy i závity. Kromě zmíněných druhů operací lze na soustruzích provádět 

operace jako např. vrtání, vyhrubování, vystružování, řezání závitů, atd. Pomocí přídavných 

zařízení lze na soustruzích i brousit nebo frézovat [5]. 

Hlavním pohybem při soustružení je otáčivý pohyb obrobku. Nástroj koná vedlejší 

pohyby, tj. podélný posuv, rovnoběžný s osou otáčení obrobku, a příčný posuv, kolmý k ose 

obrobku. Výsledkem podélného posuvu je válcová plocha, výsledkem příčného posuvu 

je čelní rovinná plocha. Obě tyto varianty jsou vyobrazeny na obr. 8 [5]. 

Nástroje pro soustružení se používají soustružnické nože [5]. 

 

 2.3.3 Frézování 

Frézování je obrábění rovinných nebo tvarových ploch, vnitřních nebo vnějších, 

vícebřitým nástrojem. Opět se jedná o třískové mechanické obrábění, kdy nástroj – fréza 

(vícebřitý) koná hlavní řezný pohyb (otáčivý) a obrobek koná pohyb posuvný, obvykle 

přímočarý, někdy otáčivý, nebo obecný pohyb po prostorové křivce [5]. 

Řezný proces je přerušovaný, jednotlivé zuby nástroje postupně vcházejí a vycházejí 

z materiálu a odebírají třísku proměnného průřezu. Rozeznáváme dva základní způsoby 

frézování: frézování obvodem válcové frézy a čelem čelní frézy. Oba tyto způsoby frézování 

jsou názorně vyobrazeny na obr. 9 [5]. 

 

Obr. 8 Princip soustružení (převzato z [5]) 



 

 

13 

 

Obr. 9 Způsoby frézování (převzato z [5]) 
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 3 ZMĚNY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PŘI DĚLENÍ A 

OBRÁBĚNÍ 

Při dělení materiálů tepelnými nebo mechanickými metodami dochází k ovlivnění 

mechanických vlastností v místě jejich dělení. V případě tepelných dělících metod 

je to vlivem vneseného tepla do místa řezu, které vzniká z principu použitých dělicích metod. 

U plazmového dělení materiálu je to především teplota plazmového plynu, která se podílí 

na vneseném teplu v prováděném řezu. U kyslíkové metody dělení se velkou měrou 

na tepelném ovlivnění základního materiálu podílí nahřívací plamen kyslíkového hořáku, 

který má za úkol nahřát vlastní materiál na zápalnou teplotu a tím začne vlastní proces dělení. 

U elektroerozívního dělení materiálu jsou to hodnoty elektrického proudu a frekvence výbojů, 

které do jisté míry určují dělící teplotu materiálu a tím i jeho případné ovlivnění.  

V případě použití mechanických metod dělení nebo obrábění řezný nástroj deformuje 

povrch obráběného materiálu a mechanická práce nástroje vynaložená na tvorbu třísky 

se mění na teplo. V dalším textu budou popsány vlivy dělících a obráběcích metod 

na materiál, hlavně na povrchové a podpovrchové vrstvy, které se účastní řezného nebo 

obráběcího procesu. 

 3.1 Tepelně ovlivněná oblast u plazmového a kyslíkového dělení 

Nežádoucím jevem při všech svařovacích a řezacích procesech je vznik tepelně 

ovlivněné oblasti, dále jen TOO, a to hlavně při tepelném dělení materiálu větší síly, 

neboť hloubka TOO je především závislá na množství vneseného tepla do materiálu. 

TOO vzniká nestejnoměrným ohříváním a ochlazováním kovu a platí zde, že čím větší 

tloušťka řezaného materiálu a nižší řezací rychlost, tím větší množství vneseného tepla a větší 

TOO. Při tomto procesu dochází v této oblasti k nežádoucím změnám vlastností materiálu 

(vznik trhlin, změna chemického složení, změna mechanických vlastností). TOO se dá zmírnit 

optimálním nastavením svařovacího - dělícího zařízení, nebo výběrem vhodné technologie. 

Velikost TOO v závislosti na tloušťce děleného materiálu při řezání kyslíkem je uvedena 

na obr. 10 [6]. 



 

 

15 

 

Obr. 10 Závislost tloušťky materiálu na TOO (převzato z [6 ]) 

Dělení plamenem je nejrozšířenější metodou dělení pro celý rozsah tloušťky materiálu. 

Pálení plamenem má také nejvíce degradovanou TOO, která se musí v mnoha případech 

odstranit (broušením, obráběním). Plazmové dělení je sice limitováno výkonem dělící plazmy, 

ale i tak se pro praxi jeví jako nejvhodnější dělící metodou a to i pro silné materiály, právě pro 

minimální hodnotu TOO. Na obr. 11 [10] je vidět makro snímek řezu provedeného špičkovou 

plazmou Fine focus 1600 o výkonu plazmy 600 ampér (vpravo). Řez je proveden na materiálu 

S 690 o síle materiálu 100 mm. Zkušebně byl ještě proveden dělící (hrubý) řez na 2D 

plazmové sestavě a bez fokusace plazmy (vlevo) [10]. 

 

Obr. 11 Tepelně ovlivněná oblast u plazmového dělení (převzato z [10]) 
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 3.1.1 Změny mikrostruktury v TOO 

Změny mikrostruktury v TOO budou vysvětleny na metodě svařování materiálu, 

neboť se jedná o opak k metodě dělení a jsou zde patrnější změny ve struktuře tepelně 

ovlivněného materiálu. TTO je tedy ta část materiálu, která přiléhá ke svárovému kovu a ve 

kterém došlo v důsledku působení tepelného zdroje ke změnám v mikrostruktuře. U svařování 

kovů a slitin bez polymorfní přeměny (Cu, Ni, Al) nedochází ke změně mikrostruktury, v 

těchto případech probíhají jen substrukturní změny, rekrystalizace nebo růst zrn. K výrazným 

změnám mikrostruktury v TOO dochází u kovů a slitin s polymorfní přeměnou. Tyto změny 

závisí na chemickém složení svařovaného materiálu a na výchozí mikrostruktuře, která je 

ovlivněná tepelným zpracováním. Další vliv má teplota ovlivnění a rychlost ochlazování. Na 

obr. 12 [8] je uveden vliv teplotního účinku svařování (dělení) na strukturu okolního 

základního materiálu [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1.2 Změny mechanických a fyzikálních vlastností v TOO 

Mechanické a fyzikální vlastnosti TOO jsou projevem mikrostrukturních změn v této 

oblasti. U mikrolegovaných ocelí může být, podle typu mikrolegování, pro hrubnutí zrna 

kritická teplota až 1350 °C. Míra růstu zrna závisí na chemickém složení oceli a na intenzitě 

tepelného ovlivnění. Zhrublé zrno ovlivňuje vlastnosti TOO následovně [11]: 

 výrazně zhoršuje plasticitu – vrubovou a lomovou houževnatost, 

 zvyšuje náchylnost k praskání, 

Obr. 12 Vliv teplotního účinku svařování (dělení) na strukturu okolního 

materiálu (převzato z [8]) 
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 hrubé zrno brzdí kinetiku rozpadu austenitu, 

 v kovech bez polymorfní přeměny snižuje pevnost. 

V oblasti okolo teploty A1 můžeme v souvislosti s vyšším popuštěním mikrostruktury 

nebo s překrystalizací pozorovat jistý pokles tvrdosti. Naopak v oblasti přehřátí je výrazné 

zvýšení tvrdosti. Maximum tvrdosti závisí na chemickém složení oceli, teplotě předehřevu 

a tepelném příkonu. V TOO těsně nad teplotou A1 u ocelí legovaných zušlechtěných 

a termomechanicky zpracovaných pozorujeme pokles pevnosti jen výjimečně [11]. 

 3.2 TOO u elektroerozívního dělení 

Při elektroerozívním řezání dochází v povrchové vrstvě materiálu vlivem vysokých 

teplot k namáhání strukturními a chemickými změnami, čemu napomáhá i vnikání částic 

z pracovní kapaliny případně i z materiálu nástroje do povrchové vrstvy obráběného 

materiálu. Na povrchu materiálu se tvoří tenká, tzv. bílá vrstva, která má v porovnání 

se základním materiálem řadu rozdílných vlastností a to např. vyšší tvrdost, jiné antikorozní 

vlastnosti apod. Řez touto povrchovou vrstvou je vyobrazen na obr. 13 [7]. 

 

 

Výzkum této vrstvy ukázal, že je tvořená rychlým utuhnutím předtím roztaveného 

materiálu, který tepelně vzájemně účinkoval s pracovní kapalinou. Byla prokázána 

i přítomnost materiálu nástroje (drátová elektroda) v této vrstvě. Při obrábění materiálů 

obsahující uhlík se v této vrstvě vyskytuje austenit a produkty jeho přeměn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Stav povrchové vrstvy po elektroerozívním řezání (převzato z [7]) 
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Teoretické a experimentální údaje svědčí o difuzním a kalícím původu bílé vrstvy. 

Vlastnosti bílé vrstvy závisí na velikosti tepelného impulzu, vlastnostech materiálu, 

od výchozí struktury, od fázového složení a disperzních fází, které se tvoří při sekundárních 

procesech [7]. 

Celkový obraz napěťového stavu povrchové vrstvy je výsledkem činnosti tahových, 

případně tlakových napětí, které vznikají následkem krystalizace a fázových přeměn 

obráběného materiálu. Velikost a hloubka rozložení zbytkových napětí závisí na parametrech 

impulzů, na vlastnostech obráběného materiálu a fyzikálně – mechanických vlastnostech 

vytvořené povrchové vrstvy. Zbytková napětí rostou se zvětšením energie impulzů při jejich 

stabilní délce. Při určitých podmínkách obrábění, v závislosti na druhu obráběného materiálu, 

můžou zbytková napětí převýšit mez pevnosti materiálu a může dojít ke vzniku sítě 

mikrotrhlin [7]. 

 3.2.1 Vliv charakteru povrchu na mechanické vlastnosti 

Mechanická pevnost je při statickém zatížení součástí vyrobených metodou 

elektroerozívního obrábění prakticky stejná jako pevnost součástek vyrobených konvenčním 

způsobem. V případě spékaných karbidů nastává pokles pevnosti v ohybu i za podmínek, 

které vylučují vznik mikrotrhlin. Můžeme to vysvětlit tím, že tu existuje změna fyzikálně –

 mechanických vlastností povrchové vrstvy [7]. 

Únavová pevnost je v důsledku existence přetavené vrstvy a přítomnosti zbytkových 

napětí o něco nižší (např. při elektroerozívním obrábění žáropevných slitin dokončovacími 

podmínkami je pokles 5 – 10 %). Objevení mikrotrhlin v povrchové vrstvě způsobuje ještě 

rychlejší pokles únavové pevnosti. Zkoušky ukázaly, že odstranění jenom bílé vrstvy zvyšuje 

únavovou pevnost o 4 – 5 %, ale odstranění celé ovlivněné vrstvy obnovuje únavovou 

pevnost na 95 % původní hodnoty [7]. 

Odolnost vůči korozi po elektroerozívním obrábění, podobně jako po mechanickém 

obrábění, závisí hlavně na drsnosti povrchu. Se zmenšující se drsností povrchu bude odolnost 

vůči korozi vzrůstat. Významný vliv z hlediska odolnosti proti korozi může mít i specifický 

charakter mikrogeometrie povrchu [12] po elektroerozívním obrábění a existenci mikrotrhlin 

na povrchu [7]. 
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 3.3 TOO při mechanickém obrábění materiálu 

Teplota (teplo) na řezné hraně závisí, mimo jiné, na tepelné vodivosti nástroje 

(břitové destičky) a materiálu obrobku (třísek), řezných podmínkách a geometrii řezné hrany. 

Tato teplota (kompozitní teplota) významně ovlivňuje opotřebení a životnost nástroje [2]. 

Vezme – li se v úvahu plné využití řezivosti nových nástrojových materiálů a příkonů 

strojů, které jsou několikanásobné ve srovnání s klasickými, vzniká zde otázka, zda toto 

množství energie převedené na břit nástroje neovlivní výrazněji vlastnosti obrobeného 

povrchu, především jeho jakost. Jakost obrobeného povrchu je možné posuzovat podle 

následujících hledisek [13]: 

Přesnost rozměru a tvaru je dána vlastní přesností stroje, tuhostí systému stroj -

 nástroj - obrobek a dalšími faktory, které ale působí nepřímo na technologický proces [13]. 

Drsnost a mikrostruktura povrchu je ovlivněna bezprostředně procesem řezání. 

Nejvýznamnějšími prvky tohoto vlivu jsou řezná rychlost, tvar nástroje, působení různých 

řezných materiálů, jejich opotřebení apod. [13]. 

Vlastnosti povrchové vrstvy jsou vyjadřovány strukturními změnami a stupněm 

zpevnění, které jsou úměrné velikosti zbytkových napětí. Vzhledem k tomu, že intenzita 

procesu řezání se stále zvyšuje v důsledku dalšího růstu vyšších řezných rychlostí a vyššího 

energetického působení na břit nástroje, je nutno počítat s tím, že vlastnosti povrchové vrstvy 

součásti se mohou výrazně měnit vzhledem k vlastnostem materiálu ve větší vzdálenosti 

od povrchu [13]. 

Teplota řezání ovlivňuje změny v materiálu obrobku a v důsledku toho, jak již bylo 

zmíněno i kvalitu obráběného povrchu. Teplota třísky může být použita pro zkoumání chování 

a funkce tření obráběcích nástrojů, protože tato teplota je závislá na energii tření, 

která vstupuje do třísky v úhlu čela [14]. 

Množství tepla generovaného v procesu řezání kovů je vyjádřeno prací odvedenou 

během procesu a mechanickým ekvivalentem tepla [15], ve formě [14]: 

 

 

E
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                    (1) 
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kde Q  je množství tepla generovaného v procesu řezání kovu 

Fz·v  - práce vykonaná v procesu 

E  - mechanický ekvivalent tepla. 

Teplo během procesu řezání kovů může být vyjádřeno následovně [14]: 

4321 Q+Q+Q+Q=Q                                              (2) 

kde Q je celkové množství tepla vzniklého při řezání 

Q1  - množství tepla vneseného do třísek 

Q2  - množství tepla, které zůstane v obráběcím nástroji 

Q3  - množství tepla procházejícího do obrobku 

Q4  - množství tepla vyzařovaného do okolního vzduchu. 

Podle empirických šetření, 60 – 86 % tepla přejde do třísek a roste s nárůstem řezné 

rychlosti. Pro provoz soustruhu je tento podíl následující: 50 – 86 % tepla je přeneseno 

do třísek, 10 – 40 % zůstává v řezném nástroji, 3 – 9 % zůstává v obrobku a asi 1 % 

je vyzařováno do okolí [14]. 

Počet faktorů, které ovlivňují vznik tepla je mnoho. Nejdůležitější z nich jsou: 

řezná rychlost a hloubka řezu [16]. Lze si také povšimnout, že více tepla je odváděno 

do obrobku při závěrečném opracování než při hrubování. Teoreticky existují tři oblasti 

vzniku tepla viz obr. 14 [14], které mohou být zjištěny v průběhu obrábění [16]: 

 oblast řezání, 

 oblast kontaktu nástroje s třískou, 

 oblast kontaktu nástroje a obrobku. 
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Teploty v různých bodech řezného nástroje, třísky a obrobku jsou odlišné, 

jak je znázorněno na obr. 15 [14, 15]. Teplota vrstev v blízkosti povrchu řezacího nástroje 

je vyšší než u těch, které jsou od něj vzdáleny. Nejvyšší teplota se podle očekávání objevuje 

v bodě dotyku nástroje a obrobku (označen jako T na obr. 15), přičemž teplota dalších bodů 

je dána jako podíl této teploty. 

 

Faktory, které přímo ovlivňují řezací teplotu, stejně jako teplotu třísky 

při kovoobráběcím procesu jsou: typ materiálu obrobku, řezací podmínky (řezná rychlost, 

posuv a hloubka řezu), rozměry a geometrické charakteristiky řezného nástroje, 

množství a tlak chladicí kapaliny, atd. [14]. 

Materiál obrobku - obecně, větší množství tepla vzniká při řezání oceli ve srovnání 

 

 

Obr. 15 Rozložení teploty v řezném nástroji, třísce a obrobku (upraveno a převzato z [14, 15]) 

 

 

Obr. 14 Oblasti vzniku tepla při třískovém obrábění (upraveno a převzato z [14]) 
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s litinou. Litiny mají také nižší tepelnou vodivost než oceli. Vysoký tlak na vrcholu řezného 

nástroje při řezání litiny způsobuje krátké a popraskané třísky. Mechanické vlastnosti 

materiálu obrobku ovlivňují výrazně řeznou teplotu. Čím vyšší je pevnost v tahu a tvrdost 

obrobku, tím větší je odporová síla, která musí být překonána během řezání, tzn., že je nutno 

provést více práce, což vede k vyšším řezným teplotám. Na druhé straně, čím vyšší tepelná 

vodivost a tepelná kapacita obrobku, tím vyšší je úroveň tepla odvedeného z místa, 

kde se vytváří, do třísky a do obrobku. Zároveň je v povrchových vrstvách nástroje nižší 

teplota [14]. 

Řezné podmínky - řezné síly neúměrně klesají s nárůstem řezné rychlosti [16]. 

Například vzrůstající řezná rychlost přibližně o 500 % způsobí snížení řezné síly o 21 % [17]. 

Množství tepla vznikajícího v průběhu procesu řezání kovů závisí na řezné rychlosti a řezné 

síle. Obecně platí, že vyšší teplota vzniká s rostoucí řeznou rychlostí. Řezná síla, 

jak je uvedeno výše, se zvyšuje neúměrně se zvýšením rychlosti posuvu, a proto se řezná 

teplota zvyšuje také. Zvýšení řezné síly a řezací teploty je pomalejší než zrychlení 

posuvu [14]. 

Geometrie nástroje - řezná teplota je přímo závislá na úhlech řezných nástrojů, 

stejně jako na poloměru špičky. Řezné úhly nástroje definují velikost a polohu oblasti 

maximálního tepelného příkonu. Čím větší rádius, tím větší síla odporu a řezací teploty. 

Zvýšení poloměru má také pozitivní vliv - například zvýšení aktivního břitu, tj. oblasti, 

která je v ohnisku deformace. V tomto smyslu, je k dispozici lepší vedení tepla mezi 

nástrojem a obrobkem [14]. 

Typ chladiva - použitím chladicí kapaliny se teplota snižuje dvěma způsoby. Za prvé, 

je množství tepla odváděno přímo řeznou kapalinou. Druhou je pozitivní vliv na mazání 

a snížení tření mezi nástrojem a obrobkem. Proud chladicí kapaliny musí být zaměřen 

na kontaktní bod nástroje s obrobkem, zatímco množství použité tekutiny závisí na rychlosti 

řezání [14]. 

 3.3.1 Vznik zbytkových napětí  

Při posuzování vlivu technologických procesů na vlastnosti povrchové vrstvy obrobku 

při jeho výrobě je možné vycházet z druhu a intenzity energií, které se na jeho realizaci 

podílejí. Jedná se o energii mechanickou, tepelnou a chemickou. Je nutné ale brát v úvahu 

i vlivy metalurgické, fyzikální a také vlastností materiálu [13].  
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Hlavní příčinou vzniku zbytkových napětí jsou [13]:  

 nerovnoměrná plastická deformace v obrobeném povrchu,  

 nerovnoměrný ohřev a ochlazování materiálu, které vyvolává jeho roztažení 

a smršťování,  

 nerovnoměrné změny struktury, vyvolané působením tepla a mechanických sil,  

 chemické procesy spojené s reakcí částic pronikajících do povrchové vrstvy.  

Každá technologická operace dosahuje přestavby zbytkových napětí svým vlastním 

způsobem jen v takovém objemu materiálu, v jakém je schopna vyvolat plastickou deformaci 

a tepelně jej ovlivnit. Při obrábění je podstatou vzniku zbytkových napětí pružně – plastická 

deformace v oblasti tvoření třísky. Důležitým faktorem je doba působení vlivů podmínek 

řezání a rychlost změn probíhajících stavů. To se výrazně projevuje např. při broušení, 

kdy ohřev je velmi rychlý a krátkodobý, rychlost ohřevu i doba chladnutí probíhají 

za extrémních podmínek [13]. 

 3.4 Ovlivnění povrchu materiálu vodním paprskem 

Mezi technologické parametry, které charakterizují účinky působení vodního paprsku 

na řezaný materiál, patří kvalita řezné plochy a hloubka řezu. Pod pojmem kvalita řezné 

plochy se chápe zejména drsnost obrobené plochy, zpevnění materiálu, výška nerovností 

povrchu a sklon řezné plochy [7]. 

Abrazivní vodní paprsek, jako všechny vysokoenergetické paprskové technologie, 

zanechává viditelné rýhování na obrobené ploše. Toto výrazně ovlivňuje rozměrovou přesnost 

obrobků a kvalitu dokončeného povrchu. Při pronikání vodního paprsku do materiálu ztrácí 

paprsek postupně svoji kinetickou energii a vychyluje se, tím se tvoří dvě typické zóny 

viz obr. 16 [7], které mění i texturu povrchu na dvě zřetelné oblasti podél stěny řezu. 

Relativně hladká oblast, v horní části řezu, je výsledkem zóny řezného opotřebení a druhá 

rýhovaná oblast ve spodní části řezu vzniká jako důsledek deformačního opotřebení při řezání 

abrazivním vodním paprskem [7]. 
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Absolutní a poměrná šířka obou zón závisí především na tlaku pracovní kapaliny, 

rychlosti řezání a vzdálenosti nástroje od povrchu obrobku. Důležitý vliv na hloubku řezu 

a kvalitu obráběného povrchu má rychlost posuvu. Čím nižší je tato rychlost, tím se dosahuje 

kvalitnější obrobené plochy a větší hloubky řezu. V místě výstupu paprsku z materiálu 

vznikají trhliny a částečky obráběného materiálu se vylamují. Tento jev se kompenzuje 

snižováním rychlosti posuvu obrobku [7]. 

 

 

 

Obr. 16 Zóny na ploše řezu (převzato z [7]) 
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 4 ZKUŠEBNÍ METODY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ 

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

Jsou to především některé fyzikální vlastnosti, například dobrá elektrická a tepelná vodivost, 

magnetizmus, ale hlavně dobré mechanické vlastnosti, a to především vysoká pevnost 

při dobré houževnatosti a tvářitelnosti. Proto mají kovy jako konstrukční materiály 

dominantní a zatím nezastupitelné postavení v praxi [18]. 

 4.1 Rozdělení mechanických vlastností 

Širokou škálu vlastností kovových materiálů můžeme rozdělit podle fyzikální podstaty 

a vnější povahy do těchto skupin [18]: 

a) Fyzikální [18]: 

 magnetické, 

 transportní (tepelná a elektrická vodivost, supravodivost, termoelektrický jev), 

 tepelné (tepelná roztažnost, měrné teplo), 

 radiační. 

b) Fyzikálně – chemické [18]: 

 chemické a elektrochemické (oxidační, korozní), 

 optické a emisní, 

 kontaktní a třecí, 

 v disperzním stavu (kovové prášky). 

c) Mechanické [18]: 

 základní (pružnost, pevnost, plasticita, houževnatost), 

 odvozené (tvrdost, odolnost proti křehkému a únavovému lomu, odolnost proti tečení). 

d) Technologické [18]: 

 tvářitelnost, 

 obrobitelnost, 
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 svařitelnost, 

 slévatelnost, 

 kalitelnost, 

 spékatelnost. 

 4.2 Rozdělení zkušebních metod 

Všechny údaje o vlastnostech kovů se získávají prostřednictvím nějaké zkoušky, 

při které se zachovává určitý zkušební postup a která se dělá za určitých podmínek. 

Proto tyto údaje nejsou nějakými absolutními konstantami daného kovu, ale jsou to veličiny, 

které více či méně závisí na podmínkách zkoušky. Aby se však mohly tyto vlastnosti 

navzájem porovnávat a reprodukovat, musela být uskutečněna určitá dohoda o zkušebních 

postupech. Konvenčnost vlastností tedy znamená, že daný údaj se získal určitou přesně 

definovanou zkušební metodou. Při přesně definovaném zatížení, zkušebním tělese a jeho 

materiálu jsou ostatní podmínky zkoušky určené především zkušební teplotou a obklopujícím 

prostředím. Mechanické zkoušky kovů jsou většinou normalizované. Příslušná norma (ČSN), 

která je závazná, stanovuje stejné podmínky a postupy při zkoušce (teplota, rychlost 

zatěžování, rozměry zkušebních vzorků, jakost povrchu apod.). Po ukončení zkoušky 

se vystaví protokol o zkoušce, který obsahuje všechny důležité výsledky a údaje zjištěné 

při zkoušce [18]. 

Zkoušky mechanických vlastností se dělí následovně [18]: 

a) Podle stavu napjatosti [18] 

 jednoosá napjatost 

 víceosá napjatost 

b) Podle způsobu zatížení [18] 

 tahem 

 tlakem 

 ohybem 

 krutem 
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 střihem 

c) Podle časového průběhu zatěžující síly [18] 

 statické 

 dynamické 

d) Podle účinku zatížení na zkušební těleso [18] 

 destruktivní (zkušební těleso se deformuje, nebo poruší) 

 nedestruktivní (nedojde k trvalé změně tvaru, rozměrů, celistvosti, chemického 

složení, skupenství a struktury zkušebního tělesa). 

 4.3 Tahová zkouška 

Za nejrozšířenější statickou zkoušku je považována tahová zkouška a její provedení 

je popsáno v ČSN EN ISO 6892-1 [19]. Předpokládá se, že zatěžující síla se zvyšuje pomalu 

a plynule, bez náhlých změn. Rovněž se předpokládá, že pohyb činných částí zkušebního 

stroje je taktéž pomalý a plynulý, takže lze zanedbat setrvačné síly. Je nutná téměř u všech 

materiálů, protože z ní získáváme některé základní hodnoty potřebné pro výpočet 

konstrukčních prvků a volbu vhodného materiálu. Zkoušky tahem se zpravidla nedělají přímo 

na vyrobené součásti, ale na zkušebních tyčích, jejichž tvary a rozměry jsou normalizovány 

[20, 21]. 

Princip zkoušky spočívá v roztrhnutí zkušební tyče s cílem zjistit napěťové 

a deformační charakteristiky zkoušeného materiálu. Na jedné zkušební tyči lze pak zjistit čtyři 

normované základní mechanické vlastnosti, a to [18]: 

 pevnost v tahu 

 mez kluzu 

 tažnost 

 kontrakci 

Mimo tyto základní vlastnosti lze speciálním zkušebním postupem zjistit [18]: 

 modul pružnosti E 

 mez úměrnosti 

 konvenční mez pružnosti 
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Zkušební tyče mohou být kruhového nebo plochého profilu, krátké nebo dlouhé. 

Zkušební tyče kruhové, krátké i dlouhé, se liší tvarem hlav. Volí se podle zkoušeného 

materiálu a upínacího zařízení trhacího stroje, které bývá výměnné. Základní tvary zkušebních 

tyčí jsou uvedeny na obr. 17 [20]. 

 

 

Vlastní měřená délka l0 závisí na průřezu zkušební tyče a je při kruhovém průřezu tyče 

10 d0 a u tyčí krátkých 5 d0 (d0 = průměr zkušební tyče). Aby bylo možné měřit prodloužení 

zkušební tyče po přetržení, vyznačí se na ní před zkouškou kontrolní rysky [20]. 

U všech statických zkoušek vzniká v materiálu napětí. Je to míra vnitřních sil, 

které vznikají v materiálu působením sil vnějších. Číselná hodnota napětí se určí jako podíl 

síly a plochy, na níž síla působí. Rozeznáváme napětí normálové σ (tah, tlak, ohyb) a tečné 

(smykové) τ. Podíl síly a skutečné plochy průřezu v kterémkoliv okamžiku zkoušky se nazývá 

skutečné napětí σ. Běžně se však používá smluvní jmenovité napětí R, protože se neuvažuje 

změna průřezu tyče. Zatížení se proto vztahuje na počáteční průřez tyče S0 [20]. 

Pevnost v tahu Rm (σPt) je smluvní hodnota napětí daného podílem největší zatěžující síly Fm, 

kterou snese zkušební tyč a původního průřezu tyče S0 [20]. 

0

m

m

S

F
=R    [MPa]                                         (3) 

 

 

Obr. 17 Tvary zkušebních tyčí pro zkoušku tahem (převzato z [20]) 
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Byla-li původní délka zkušební tyče L0 a délka zjištěná po přetržení Lu, je celkové 

(absolutní) prodloužení (změna délky): 

0u L-L=LΔ                                              (4) 

Poměrné prodloužení ε je dáno poměrem změny délky ∆L k původní délce tyče L0. 

0L

LΔ
=ε                                                                  (5) 

Tažnost A je poměrné prodloužení v procentech počáteční délky: 

100.ε=A    [%] (6) 

Uvádí se s indexem (A5, A10), zda byla získána na krátké nebo dlouhé tyči. 

Kontrakce Z je dána poměrem zúžení průřezu tyče po přetržení (S0 – Su) k původnímu 

průřezu tyče S0, vyjádřený v procentech: 

100.
S

)S-S(
=Z

0

u0

   [%]                                          (7) 

Pevnost v kluzu Re (mez pevnosti v kluzu) je napětí, při němž se zkušební tyč začne výrazně 

prodlužovat, aniž by stoupala zatěžující síla, nebo při němž nastává prodlužování 

doprovázené poklesem zatěžující síly. 

0

e

S

F
=R    [MPa]                                                (8) 

Grafickým výstupem (výsledkem) tahové zkoušky na trhacím stroji je pracovní 

diagram, který udává závislost poměrného prodloužení ε na napětí σ (nebo celkové 

prodloužení ∆L na zatěžující síle F). Na obr. 18 [18] jsou uvedeny základní typy tahových 

diagramů o souřadnicích ε – σ (∆L – F) [20]. 
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Obr. 18 Základní typy tahových diagramů (převzato z [18]) 

 4.4 Zkoušky tvrdosti 

Tvrdost jako fyzikální veličina, popisující charakteristickou vlastnost materiálů, 

je známa více než 100 let. Lze říci, že historicky jedním z prvních testů tvrdosti byl vrypový 

test, pomocí něhož Réaumur (1722) poprvé testoval tvrdost ocelí vrypy minerály. 

Zkoušky tvrdosti a tvrdost samotná se poprvé užívaly v mineralogii. Rakouský mineralog 

Friedrich Mohs (1773 – 1839) sestavil tabulku deseti minerálů, přičemž pro jejich vzájemné 

odlišení použil vrypový test (tvrdší minerál je schopen zanechat vryp do měkčího). 

Jako nejtvrdší minerál s číslem 10 byl stanoven diamant [22]. 

Od okamžiku kdy se tvrdost začala používat k popisu chování materiálů, 

převážně kovů a jejich slitin, vzniklo mnoho zkoušek tvrdosti včetně snahy o matematický 

popis či analytické a exaktní zpracování naměřených dat [22]. 

Ve světle zvýšených nároků na vlastnosti materiálů při jejich miniaturizaci se ukázalo, 

že jako naprosto nejmocnějším, a dá se říci univerzálním nástrojem použitelným v případě 

vyšetření chování materiálů v mikrooblastech, jsou právě vtiskové zkoušky tvrdosti. 

Mluvíme - li ale o vyšetřování pouze malého objemu materiálu, pak se jedná o mikrotvrdost 

a v případě striktně nekompaktních částí (nanočástice) pak máme na mysli nanotvrdost. 

Jako přelomový mezník v oblasti vtiskového testování, tj. měření tvrdosti, lze označit 

sedmdesátá léta dvacátého století, kdy byly položeny základy vtiskové metodě DSI 

(Depth Sensing Indentation – Instrumentovaná zkouška tvrdosti) [22]. 

Tvrdost je definována jako odolnost materiálu vůči vnikání jiného pevného tělesa. 
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Je to vlastnost materiálu, která udává jeho schopnost vzdorovat trvalé plastické deformaci. 

Tedy vtisková tvrdost je definována jako odpor vyvolaný materiálem, který klade proti 

vytvoření vtisku. Tvrdost poté posuzujeme z velikosti trvalé deformace (vtisku), 

kterou vtlačované cizí těleso v povrchu zkoušeného vzorku vyvolá. Vnikající těleso přitom 

nesmí podléhat plastickým deformacím a musí proto vykazovat vysokou tvrdost, 

Youngův modul a mez pevnosti, a proto se nejčastěji jako materiál indentoru volí diamant. 

Vzhledem ke skutečnosti, že při měření tvrdosti dochází k víceosému namáhání měřeného 

vzorku, jsou výsledné hodnoty tvrdosti ovlivněny celou řadou faktorů a výsledná tvrdost 

je tak ovlivněna komplexem mechanických a fyzikálních vlastností, například záleží na [22]: 

 elastických vlastnostech měřeného materiálu, zejména na modulu pružnosti v tahu 

a ve smyku; 

 plastických vlastnostech zkoušeného materiálu, zejména na mezi kluzu a míře 

deformačního zpevnění zkoumaného materiálu; 

 velikosti zátěžové síly a rychlosti, kterou indentor vniká do měřeného vzorku. 

Vztah mezi pevností a tvrdostí, byť jen přibližný, je hlavní příčinou neobyčejného 

rozšíření zkoušek tvrdosti. Jednoduchým způsobem a bez valného porušení výrobku, je 

možno nabýt u houževnatého kovu zkouškou tvrdosti přibližný obraz o jeho pevnosti, což má 

pro mnohé technologické účely velký význam [23]. 

 4.4.1 Zkouška tvrdosti podle Vickerse 

Tato zkouška je popsána v ČSN EN ISO 6507-1 [24]. Při zkoušce tvrdosti podle 

Vickerse je do měřeného vzorku vtlačován pravidelný čtyřboký jehlan (pyramida) vyrobený 

z diamantu. Osy protilehlých stěn jehlanu svírají úhel 136° a určují tak rozevření jehlanu. 

Vzhledem k tomu, že podstavu jehlanu tvoří čtverec, má půdorys vzniklého vtisku v materiálu 

tvar čtverce. Velikost tvrdosti je rovna podílu použité síly F a velikosti plochy vtisku AS 

tj. plocha stěn, nikoliv projekční plocha. K určení tvrdosti se změří úhlopříčka vtisku d [22]. 

Na obr. 19 [25] je znázorněn princip zkoušky tvrdosti podle Vickerse. 
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Obr. 19 Schematické znázornění principu zkoušky tvrdosti podle Vickerse (převzato z [25]) 

 

Zkouška mikrotvrdosti podle Vickerse 

Zkouška mikrotvrdosti podle Vickerse se provádí stejně jako výše popsaná metoda 

zkoušky tvrdosti. Jediný rozdíl je ve velikosti zkušebního zatížení, jehož hodnota je do 2 N. 

Další odlišnost je v rozměrech vnikacího indentoru, který je daleko menší než u klasické 

zkoušky tvrdosti podle Vickerse. Výhodou této metody je, že můžeme měřit tvrdost u velmi 

malých předmětů. Tuto metodu lze také s úspěchem aplikovat při měření velmi tenkých 

povrchových vrstev materiálu a v neposlední řadě je vhodná pro měření tvrdosti jednotlivých 

strukturních složek v metalografii. 

 4.4.2 Zkouška tvrdosti podle Brinella 

Zkouška tvrdosti podle Brinella se svým provedením řadí mezi statickoplastické 

zkoušky tvrdosti. Zkouška je popsána v ČSN EN ISO 6506-1 [26]. U této zkoušky se používá 

velká ocelová kulička, speciálně o průměru 10 mm při aplikaci relativně velké síly. Použitá 

síla je 3000 kg pro poměrně tvrdé materiály jako jsou například oceli a litiny a 500 kg pro 

měkčí materiály jako jsou slitiny mědi a hliníku. U velmi tvrdých materiálů se standardní 

ocelová kulička nadměrně deformuje, proto se používá kulička z karbidu wolframu [27]. 

Princip zkoušky je následující: pod známým zatížením W se kulička o známém 

průměru D vtlačuje do měřeného materiálu. Po odlehčení, tedy vyjmutí kuličky, vznikne 

v měřeném vzorku otisk kuličky resp. vtisk, u něhož je následně změřen průměr d, 

pomocí něhož se vypočte tvrdost zkoušeného vzorku [22]. Schéma Brinellovy zkoušky 
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tvrdosti je vyobrazeno na obr. 20 [28]. 

 

 

Obr. 20 Princip zkoušky tvrdosti dle Brinella (převzato a upraveno z [28]) 

 4.4.3 Instrumentovaná zkouška tvrdosti DSI 

Jedním z hlavních důvodů pro vznik nové indentační techniky byla snaha o zjištění 

mechanických vlastností tenkých vrstev. Tradiční zkoušky mikrotvrdosti resp. přístroje nebyly 

schopny vytvořit tak malé zatížení, aby nebyl samotnou indentací ovlivněn i substrát, na němž 

byla vrstva nanesena. Požadavkem bylo, aby celková hloubka vtisku byla rovna 10 % 

z celkové hloubky vrstvy. A pokud se vytvořil vtisk dle daného požadavku, nebylo možné 

jeho rozměry v klasickém tj. optickém mikroskopu přesně změřit. Rozměry vtisku se musely 

proměřit elektronovým mikroskopem, což práci prodlužovalo a znesnadňovalo, 

určování mikro, resp. ultramikrotvrdosti se stávalo nepohodlným [22]. 

Podstatou této metody je, že přístroj je schopen detekovat okamžitou hloubku vtisku 

a hodnotu zatížení, což umožňuje podrobně sledovat průběh měření a také lépe zhodnotit jeho 

výsledky. Po napojení měřicího přístroje na počítač je možné sledovat okamžité hodnoty 

a tyto vynášet do grafu závislosti hloubky vtisku na působícím zatížení, čímž vznikají 

specifické indentační křivky, které nám umožňují s velkou přesností určovat mechanické 

vlastnosti tenkých vrstev o tloušťce několika set nanometrů [29]. 

Instrumentovaná vnikací zkouška tvrdosti (Depth Sensing Indentation nebo také 

Instrumented Indentation Testing) se začala používat v 70. letech 20. století. Poprvé se o její 
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uvedení do praxe pokusili ruští vědci Bulychev a Alekin. Ač byli schopni sledovat okamžitou 

hloubku vtisku v závislosti na zatížení, nedokázali tyto hodnoty použít k výpočtu kontaktní 

plochy [29]. 

Prvním úspěšným modelem, který se o to pokusil, byla analýza Doernera a Nixe, 

kteří předpokládali, že budou-li změny kontaktní plochy vzorku a indentoru při odlehčování 

dostatečně malé, je možné jimi použitý indentor považovat za část podstavy válce [29]. 

Během dalších dvou desetiletí zaznamenala metoda výrazný vývoj a dospěla 

do podoby, ve které se téměř beze změny používá i dnes. Současnou podobu vyvinuli 

Oliver a Pharr v roce 1992 [29]. 

 4.4.3.1 Některé důležité veličiny získávané metodou DSI 

Velká přesnost a podrobnost měření pomocí metody DSI nám umožňuje definovat 

nové hodnoty tvrdosti. Oproti klasicky naměřené tvrdosti, kterou lze definovat jako podíl 

maximální velikosti síly Fmax, která na vzorek působí, a zbytkové plochy vtisku As, 

která ukazuje velikost plastické deformace: 

s

max

A

F
=H  (9) 

lze definovat také Martensovu tvrdost HM (někdy označována jako univerzální tvrdost HU), 

která nám udává okamžitou hodnotu tvrdosti. Můžeme ji vyjádřit jako podíl maximální 

působící síly a maximální hloubky vtisku. Je zde tedy započítána nejen deformace plastická, 

ale i elastická: 

maxd

max

hA

F
=HU     (10) 

kde  Fmax  je maximální působící síla 

Ad  - kontaktní plocha 

Hmax - maximální hloubka vtisku 

Další veličiny, které lze získat vyhodnocením dat z měření DSI, je plastická tvrdost 

HUpl, která na rozdíl od výše zmíněné univerzální tvrdosti HU charakterizuje odpor materiálu 

proti plastické deformaci. Tuto hodnotu určíme podle vztahu: 

rd

max

pl

hA

F
=HU  (11) 
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kde hr je fiktivní hloubka vtisku a její hodnotu získáme lineárním prodloužením 

odtěžovací křivky, kdy probíhá ještě čistě elastická deformace což je vidět na obr. 21 [29]. 

 

 

Obr. 21 Analýza odlehčovací křivky – grafické znázornění veličin hp, hr, hc a hmax (převzato z [29]) 

 

Nejdůležitější, či nejčastěji používanou veličinou pro vyjádření lokálních 

mechanických vlastností látek na nano - (případně mikro -) úrovni je Instrumentovaná 

(indentační) tvrdost [29].  

cp

max

IT

hA

F
=H                                                    (12) 

kde  Ap  je průmět kontaktní plochy při hloubce hc 

Efektivní modul pružnosti (někdy označován jako odtěžovací modul, či modul 

elastické vratnosti) lze určit z analýzy odlehčovací křivky. Jeho hodnotu určuje vztah: 

22

s

s

i

i

r

υ1

E
=

E

υ1

E

1

1
=Y                                (13) 

kde  Ei  je Youngův modul pružnosti pro diamantový indentor (tabulková hodnota 

1141 GPa) 
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υi  - Poissonův poměr pro diamant (0,07) 

Analogicky Es je Youngův modul pružnosti pro daný vzorek a υs je Poissonův poměr 

testovaného vzorku. Na obr. 22 [29] je uveden příklad závislosti zátěže na hloubce vtisku 

a ukázka významu veličiny Ap a Ad [29]. 

 

 

Obr. 22 Příklad závislosti „zátěž - hloubka“ na standartu BK7 (borosilikátové sklo) a ukázka významu veličiny 

Ad a Ap (převzato z [29]) 

 4.4.3.2 Indentační křivky 

Během měření mikro a nanotvrdosti je naším cílem také zjištění elastického modulu 

měřeného vzorku. Obě tyto veličiny jsou pak zjistitelné analýzou indentačních křivek, 

které nám umožňuje moderní technika sestrojit. Během měření jsme schopni zjišťovat 

při daném zatížení i okamžitou hloubku vtisku a tyto hodnoty sledovat v průběhu celého 

procesu až do vyjmutí indentoru ze vzorku (například při použití metody DSI). 

Křivka, která vynesením těchto hodnot do grafu (závislost okamžité hloubky na působící síle) 

vznikne, nám umožňuje zjistit mnohé vlastnosti materiálu, upozorní nás na případné výrazné 

změny tvrdosti při měření (například při měření tvrdosti tenkých vrstev, kdy se objeví 

zakolísání na křivce v okamžiku, kdy indentor prošel tenkou vrstvou a začal pronikat 

do substrátu, který má jiné mechanické vlastnosti), nebo výskyt creepu (tečení) [29]. 

Následující obr. 23 [29] ukazuje průběh indentačních křivek při konkrétních měřeních 

na různých materiálech. 
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Obr. 23 Průběh indentačních křivek u různých materiálů (převzato z [29]) 

 

Stručný popis grafů a - f: 

 a) graf znázorňuje křivku při měření tvrdosti nanokompozitního diamantu. Je patrné, 

že při daném zatížení docházelo pouze k elastické deformaci a materiál 

se po odlehčení vrátil opět do původního tvaru. 
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 b) zde můžeme sledovat měření na polyuretanu. Při tomto měření si všimneme 

výrazného creepu (tedy deformace i při konstantním zatížení). Materiál se během 

odlehčování dále plasticky deformoval, okamžik nejvýraznější deformace 

je na obrázku označena šipkou. 

 c) graf znázorňuje závislost hloubky na zatížení, ukazuje měření na oceli armco. 

Při tomto měření je taktéž na první pohled zřejmý výskyt creepu, téměř svislá 

část grafu po odlehčování ukazuje na minimální výskyt elastické deformace, 

probíhá zde hlavně výrazná plastická deformace. 

 d) obrázek ilustruje průběh měření na keramice Al2O3, kde si můžeme všimnout 

zajímavého poměru elastické a plastické deformace, které jsou v tomto případě 

zastoupeny téměř rovnoměrně. 

 e) toto měření bylo provedeno na křemíku, což je materiál tvrdý a křehký a tyto jeho 

vlastnosti jsou dobře patrny i na průběhu indentační křivky. Na zatěžovací 

i odlehčovací fázi jsou dobře patrné určité nespojitosti, které jsou pro materiál, 

jako je křemík, typické. Šipky opět upozorňují na oblasti s největším výskytem těchto 

nespojitostí. 

 f) tady v tomto případě můžeme sledovat měření na ZrO2, s malým podílem příměsi 

Yb2O3. Výsledný materiál je křehký, což je na samotné křivce patrno zvláště v oblasti 

označené šipkou jedna. Druhá zvýrazněná oblast (šipka dvě) upozorňuje na náhlou 

změnu hloubky vtisku z důvodu odštípnutí části materiálu. 

 4.4.3.3 Jevy, které mohou negativně ovlivňovat průběh a výsledky měření 

Metoda DSI je jistě průlomová a umožňuje měřit s velkou přesností to, co by bylo 

staršími metodami nemyslitelné. Avšak právě pro její přesnost může měření ovlivnit velké 

množství faktorů, které závisí na prostředí, ve kterém měření provádíme, kalibraci a nastavení 

přístroje a umístění vzorku do přístroje (povrch nesmí být nakloněný). Dále jsou to také 

samotné vlastnosti měřeného materiálu, který může na průnik indentoru reagovat různě 

(efekty sink – in a pile – up, vliv velikosti vtisku a další) a také povrchové vlastnosti vzorku 

(velikost zrn, hrubost, nečistoty) nebo znečištění indentoru [29]. 
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Vliv velikosti vtisku (Indentation Size Effect = ISE) 

Předpokladem při měření homogenních izotropních materiálů je, že jejich tvrdost 

nebude závislá na zatížení. Často ale můžeme pozorovat, že hodnota tvrdosti se zvětšuje 

se snižujícím se zatížením vzorku (pod hodnotu 5 N) [29]. 

Příčiny tohoto jevu jsou spatřovány v několika skutečnostech. Měření malých hloubek 

vtisku může být snadněji ovlivněno například vibracemi měřicího přístroje, odlišnými 

vlastnostmi povrchu vzorku oproti zbytku jeho objemu (například leštění či oxidace mohou 

povrch zpevnit a hodnota tvrdosti je poté vyšší než u velkých zatížení, kdy indentor proniká 

do větší hloubky vzorku), případně může být nepřesnost způsobena optickými nepřesnostmi 

přístrojů při vyhodnocování měření [29]. 

Tento jev lze ale přičítat i vlastnostem materiálu jako takového. Elastická deformace 

materiálu může být při nižších zatíženích patrnější, možnou příčinou tak může být deformační 

zpevnění materiálu. Modelů, které se snaží zdůvodnit a kompenzovat ISE, je více a jejich 

použití závisí na okolnostech měření [29]. 

Povrchová hrubost vzorku 

Ani při nejpečlivější výrobě vzorku není možné se vyhnout nepravidelnostem jeho 

povrchu. Tyto hrubosti vznikají nejen při samotné výrobě vzorku, jeho obrábění a přípravě, 

ale také později, následkem působení vzduchu a vlhkosti, tenké povrchové vrstvy mohou 

oxidovat apod. Pokud měříme tvrdost v makroskopické oblasti, pak jsou tyto nerovnosti 

většinou zanedbatelné, neboť hloubka vtisku je mnohonásobně větší, než jsou rozměry 

jednotlivých nerovností. V oblasti nanotvrdosti, a zvláště pak při měření vlastností tenkých 

vrstev, ale mohou nerovnosti výsledek ovlivnit velmi výrazně. V případě, že povrch je hrubý, 

dochází totiž k větším deformacím i při malém zatížení a výsledek je poté zkreslený. 

Obecně platí, že měření sférickým indentorem je k těmto nepřesnostem náchylnější 

než měření kónickým indentorem [29]. 

Pro určitou kompenzaci je možné povrch vzorku předem prozkoumat metodou 

kontaktní profilometrie, kdy se po povrchu vzorku postupně posunuje hrot a zaznamenává 

případné nerovnosti. Pomocí počítače je poté možné nasimulovat podobu profilu daného 

vzorku a takto vybrat případné nejvhodnější místo pro měření [29]. 
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Zbytková napětí 

Při zpracování materiálů, zejména v poslední fázi, může dojít ke vzniku míst 

se zbytkovým napětím, tedy takových, ve kterých existuje určité napětí i bez působení 

vnějších sil. Tato zbytková napětí mohou vznikat nerovnoměrnou plastickou deformací 

povrchu, nerovnoměrným ohřevem či ochlazením, případně dalším mechanickým 

nebo chemickým působením, která mohou kvalitu vzorku ovlivnit. Při měření tvrdosti mohou 

tato zbytková napětí ovlivňovat výsledek, a to zejména napětí tahová [29]. 

Pro analýzu, zda se ve vzorku vyskytují oblasti se zbytkovým napětím, používáme 

zejména experimentálních metod (odvrtávací metoda, difrakční metody, Ramanova 

spektroskopie, ultrazvuková metoda, indentační metoda), méně už analytických metod, neboť 

ty nemusí být ve všech případech použitelné [29]. 

Náklon povrchu vzorku 

Má-li být měření tvrdosti co nejvíce přesné a objektivní, je potřeba odstínit všechny 

faktory, které by jej mohly ovlivňovat. Pokud nebudeme při indentaci působit hrotem 

na vzorek kolmo, můžeme dospět k velmi chybným závěrům. Působíme-li totiž pod jiným 

úhlem, než je 90 °, stávají se výsledky měření závislými na zvoleném úhlu, kontaktní plocha 

bude asymetrická a pokud bude povrch vzorku navíc hrubý, může být téměř nemožné určit 

hloubku vtisku. Z důvodu, že nevodorovnost povrchu může takto výrazně ovlivnit měření, 

je dnes již většina moderních přístrojů vybavena tak, aby byla schopna tuto případnou chybu 

odhalit a upozornit na ni [29]. 

Nepřesnosti způsobení teplotními změnami 

Vzhledem k tomu, že při měření mechanických vlastností tenkých vrstev 

se pohybujeme v oblastech v řádu mikro a nanometrů, je nutné zajistit měřicím přístrojům 

teplotně konstantní prostředí. Změny, které by se mohly při zahřátí či ochlazení pracovního 

prostředí projevit, by při takto malých rozměrech byly více než markantní. Před každým 

měřením je tedy nutné přístroj i měřený vzorek nechat vyrovnat na stejnou teplotu. 

Pokud toto není možné, dá se matematickými metodami rozdíl teplot dodatečně 

zkorigovat [29]. 
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Efekty pile – up a sink – in 

Nejdůležitější plastický jev, který ovlivňuje přesnost měření pomocí metody DSI, 

je pile - up efekt (navrstvení, nakupení okraje), kde se materiál plasticky zvedá kolem 

provedeného vtisku způsobem znázorněným schematicky na obr. 24 [29]. Pile – up 

se neobjevuje u všech materiálů. Nicméně tam kde ano, je kontaktní plocha větší 

než předpokládá teorie pružného kontaktu (materiál se propadá během čistě elastického 

kontaktu), a obě dvě hodnoty jak H (tvrdost), tak E (modul pružnosti) jsou nadhodnoceny, 

protože jejich hodnocení závisí na styčné ploše odečtené z dat ve výsledném grafu (zatížení - 

posunutí) [30, 31, 32]. 

Chování materiálu při plastické deformaci lze popsat na základě poměru E/Y 

a na schopnosti deformačně zpevňovat, kde E je Youngův modul a Y mez kluzu. Obecně platí, 

že je – li poměr pro daný materiál E/Y velký, pak při indentaci bude dominovat pile – up 

efekt. Naopak, je - li poměr E/Y malý, znamená to, že materiál je měkký a je schopen 

deformačního zpevnění. Proto se při indentaci spíše projeví efekt sink – in. 

Schopnost zpevnění materiálu zabraňuje pile – up efektu, protože okolní materiál přiléhající k 

indentoru během vtlačování do zkoušeného materiálu na povrchu ztvrdne a to v konečném 

důsledku omezuje vzestupný tok (navršení) materiálu [22, 30]. 

Sink – in efekt (vtažení okraje) obr. 24 [29] se vyskytuje u materiálů s malým 

poměrem mezi efektivním modulem pružnosti k mezi kluzu, u kterých se zároveň rozvine 

výrazná oblast plastické deformace [29].  

 

Obr. 24 Grafické znázornění efektu pile – up (vlevo) a sink – in (vpravo) (převzato z [29]). 

 

Zpevnění 

Lokální zpevnění měřeného vzorku může také výrazně ovlivnit výsledky měření. 
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Takovéto lokální zpevnění může být způsobeno zejména mechanickou deformací vzorku, 

v jejímž důsledku vzniknou vzájemně se blokující dislokace a tvrdost v takto mechanicky 

pozměněné oblasti vzrůstá. Tento nechtěný efekt vzniká zejména v případě povrchové úpravy 

vzorku (leštění, obrušování), nedbalým zacházením, anebo také malými prostorovými 

vzdálenostmi mezi jednotlivými indentacemi, neboť každý průnik indentoru vyvolá ve svém 

bezprostředním okolí deformaci, způsobující lokální zpevnění a pokud budeme druhé měření 

provádět v takto zasažené oblasti, na výsledcích se to může negativně projevit [29]. 

Mechanická poškození vzorku způsobená měřením 

Během měření tvrdosti může dojít u některých materiálů k nežádoucím jevům, 

které mohou měření zkreslovat nebo povrch měřeného materiálů poškodit tak, že další měření 

v té samé oblasti vzorku může být již velmi obtížné [29]. 

Pokud je vzorek či jeho povrch příliš křehký, může dojít k rozlámání povrchové vrstvy 

a k jeho popraskání. Zvláště náchylné jsou k tomu vzorky skládající se ze dvou či více 

materiálů a také tenké vrstvy nanesené na substrátu. Pokud se v povrchových vrstvách vzorku 

vyskytuje zbytkové napětí, může dojít k rozlámání povrchu nejen v bezprostředním okolí 

vtisku, ale i k rozšíření tohoto problému na mnohem větší plochu. Pokud dojde k popraskání 

povrchu vzorku a v materiálu se vyskytuje zbytkové napětí, může dojít i k odchlípnutí malých 

částí povrchu a jejich deformaci [29]. 

Dalším problémem, který se může vyskytnout, je delaminace vrstvy. K té dochází 

v případech, kdy vrstva substrátu je během zatížení deformována plasticky, kdežto povrchová 

vrstva elasticky. Po odlehčení se povrchová vrstva vrací do původní polohy, ale substrát 

pod ní zůstává již trvale deformován [29]. 

Jiným typem mechanického poškození může být vyboulení (buckling), které 

se vyskytuje zvláště v případech, kdy se v materiálu vyskytovalo zbytkové napětí 

způsobené například prudkou změnou teploty, nebo vylamování (chipping), které přímo 

souvisí s delaminací [29]. 

Různé z těchto komplikací se mohou vyskytovat během měření společně a dále 

se vzájemně ovlivňovat. Čím více se jich vyskytne, tím více se komplikuje postup měření 

a jeho vyhodnocení. Je proto dobré se vyvarovat alespoň těm chybám, u kterých to lze, 

vzorky připravovat pečlivě a zacházet s nimi opatrně [29]. 
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 5 PRAKTICKÁ ČÁST 

Pro praktickou část této práce byly vybrány čtyři značky ocelí z výrobního programu 

společnosti Evraz Vítkovice Steel, a.s., které jsou dále stručně popsány a je uvedeno jejich 

normované chemické složení včetně základních mechanických parametrů. Aby bylo možné 

hodnotit případné vlivy dělících a obráběcích procesů na jednotlivé značky ocelí, byly 

připraveny metalografické vzorky s cílem zjistit rozsah TOO, náběhy pálených hran, 

popřípadě deformace způsobené řezným nástrojem a taktéž celkový průběh použitých dělících 

a obráběcích metod na dělených hranách zkušebních těles a polotovarů. Následné měření 

mikrotvrdosti na pálených a obráběných hranách materiálu mělo podpořit zjištěné skutečnosti 

z metalografického rozboru. 

Zkušební polotovary a tělesa byly upáleny na CNC plazmovém řezacím stroji 

OMNICUT 2600 od firmy MGM, kde použitý stabilizační plyn byl dusík. Další polotovary 

a zkušební tělesa byly páleny na kyslíkovém CNC stroji MG 2, kde byl jako topný plyn 

použit zemní plyn. Pro elektroerozívní dělení bylo použito CNC stroje EIR 008. 

Ze zkušebních polotovarů byla vyrobena zkušební tělesa plochého a kruhového tvaru a ta byla 

podrobena tahové zkoušce. V návaznosti na tyto zkoušky bylo provedeno SEM hodnocení 

lomových ploch. Dále byly provedeny zkoušky tvrdosti podle Brinella a v neposlední řadě 

byla provedena měření tvrdosti metodou DIS. 

Praktická část vznikla ve spolupráci s laboratoří VŠB – TU Ostrava, VÍTKOVICE 

TESTING CENTER s.r.o., a firmou V – NASS a.s. 

 5.1 Rozbor vstupního materiálu 

V tab. 1 je souhrnně uvedeno chemické složení zkoušených značek ocelí a v tab. 2 jsou 

uvedeny jejich základní mechanické hodnoty. Následuje stručný popis vybraných ocelí 

s ohledem na jejich vlastnosti a uvedením postupu při přípravě zkušebních těles včetně 

řezných plánů. 
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Tab. 1 Chemické složení zkoušených ocelí 

Značka oceli Označení dle Chemické složení [%] 

C Mn Si P S Cr Ni V Mo Nb Ti Cu Al N 

19312 

(90MnCrV8+A) 

ČSN 419312 0,75 

až 

0,85 

1,85 

až 

2,15 

0,15 

až 

0,35 

max. 

0,03 

max. 

0,035 

max. 

0,25 

max. 

0,35 

0,1 

až 

0,2 

      

33902 (S355GP) ČSN EN 10248 – 1 0,24 1,6 0,55 0,04

5 

0,045         0,009 

15121  

(13CrMo4-5 NT) 

ČSN 415112 0,1 

až 

0,18 

0,4 

až 

0,7 

0.15 

až 

0,35 

max. 

0,04 

max. 

0,04 

0,7  

až 

1,3 

  0,4 

až 

0,6 

     

31146  

(S460MC) 

EN 10027 – 1  max. 

0,16 

max. 

1,7 

max. 

0,6 

max. 

0,03 

max. 

0,025 

max. 

0,3 

max. 

0,8 

max. 

0,12 

max. 

0,2 

max. 

0,05 

max. 

0,05 

max. 

0,55 

max. 

0,02 

max. 

0,03 

 

Tab. 2 Mechanické hodnoty zkoušených ocelí 

Značka oceli Označení dle Minimální mez kluzu 

ReH [MPa] 

Pevnost v tahu Rm 

[MPa] 

Minimální tažnost   

A 

19312 

(90MnCrV8+A) 

ČSN 419312 neuvádí se (HB max. 225) neuvádí se 

33902 (S355GP) ČSN EN 10248 – 1 355 480 22 

15121  

(13CrMo4-5 NT) 

ČSN 415121 294 430 až 600 20 

31146  

(S460MC) 

EN 10027 – 1  440 540 až 720 17 

 

Ocel 19312 (90 MnCrV8+A) 

Jedná se o mangan – vanadovou ocel se střední prokalitelností, která je vhodná 

ke kalení v oleji. Ocel má zvlášť dobrou stálost rozměrů při tepelném zpracování (změny 

rozměrů jsou obvykle kolem ± 0,05 %). Dále vyniká dobrou odolností proti opotřebení 

a řezivosti (je lepší než u uhlíkových a nízkolegovaných ocelí). Je značně citlivá 

na ochlazování vodou při kalení a popouštění, dobře se leští, dobře se tváří za tepla a dobře 

se obrábí v žíhaném stavu. Pevnostní charakteristiky se zde neuvádí, je uvedena pouze tvrdost 

a to HB max. 225 [33]. Z této jakosti byl použit k dalšímu zkoumání zkušební polotovar 

o rozměrech 175 mm x 50 mm x 30 mm (d x š x tl), ze kterého byly vyrobeny dvě kruhové 
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zkušební tyče o průměru 10 mm (vzorky č. 9A a 9B) a jedna plochá (vzorek č. 9). 

Kruhová zkušební tělesa byla odebrána z neovlivněné části polotovaru a posloužila k ověření 

pevnostních charakteristik daného materiálu. Naproti tomu plochá zkušební tyč byla odebrána 

tak, aby jedna plochá strana byla upálena kyslíkem, druhá strana byla dělena elektroerozívně 

a bylo tak možno při tahové zkoušce posoudit případný vliv těchto dělících metod 

při deformačním zatížení. Na obr. 25 je znázorněn řezný plán zkušebního polotovaru 

a naznačen odběr zkušebních těles pro tahovou zkoušku včetně označení zkušebních vzorků. 

 

Ocel 33902 (S355GP) 

Tato nelegovaná ocel se podle ČSN EN 10248-1 [34] používá na výrobu štětovnic 

válcovaných za tepla. Z této jakosti byl použit střižený pás oceli o rozměrech 390 mm x 

55 mm x 9 mm (d x š x tl), který byl podélně rozpálen na dvě poloviny a z těchto polovin byla 

vyrobena celkem tři nestandardní plochá zkušební tělesa (vzorky 7A, 7B a 7C) s výřezem ve 

tvaru širokého „U“, tak aby byla záruka redukované sekce. Tato tělesa byla navržena, aby se 

dal vyhodnotit vliv dělící metody stříhání spolu s dělením kyslíkem a elektroerozí při 

deformačním zatížení. Tvar těles je znázorněn na obr. 26. 

Obr. 25 Plánek rozřezu zkušebního polotovaru jakosti 19312 
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Ocel 15121 (13CrMo4-5 NT) 

Dle ČSN 415121 [35] se jedná o žárupevnou ocel, dobře tvárnou za tepla i za studena 

a dobře obrobitelnou. Má zvýšenou odolnost proti vodíku a korozi v prostředí vodní páry. 

Je vhodná pro energetická a chemická zařízení do 560 °C dle ČSN 420090. Z této značky byla 

použita dvě zkušební tělesa plochého tvaru (vzorek 2 a 3) a rozdílných tlouštěk. Jedno těleso 

mělo zkušební část pálenou pouze plazmou a druhé těleso mělo jednu stranu obrobenou 

frézou a druhá strana byla pálená kyslíkem. Tvar těchto těles a způsob obrobení hran je 

vyobrazen na obr. 27. Dále byl použit zkušební polotovar o rozměrech 

195 mm x 60 mm x 60 mm (d x š x tl), který byl rozřezán na dvě zkušební tělesa plochého 

tvaru (vzorek 10.1 a 10.2) a na čtyři tělesa kruhového tvaru (vzorky 10.3, 10.4, 10.5 a 10.6) 

dle řezného plánu na obr. 28. Kruhová zkušební tělesa byla odebrána z neovlivněné části 

polotovaru a posloužila k ověření pevnostních charakteristik, ploché zkušební tyče byly 

odebrány tak, aby jedna plochá strana byla upálena kyslíkem a druhá strana byla řezána 

rámovou pilou. 

 

 

Obr. 26 Tvar navržených zkušebních těles pro tahovou zkoušku 
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Ocel 31146 (S460MC) 

Tato ocel se používá k výrobě termomechanicky válcovaných plechů podle 

EN 10025 - 4 [36]. Klasickými způsoby zpracování těchto plechů jsou ohýbání, lemování, 

profilování atd. Jsou vhodné k žárovému pozinkování a také jsou výborně svařitelné 

vzhledem k nízkému uhlíkovému ekvivalentu. Zkušební tyč plochého tvaru (vzorek 5) měla 

jednu stranu obrobenou frézováním a druhá strana byla pálená plazmou, viz obr. 29. 

 

Obr. 27 Plochá tělesa a způsob přípravy zkušebních částí 

 

Obr. 28 Řezný plán zkušebního tělesa č. 10 



 

 

48 

 

 5.2 Zkouška tvrdosti podle Brinella 

Na již připravených zkušebních tělesech a polotovarech, které byly použity na výrobu 

těles, byla provedena zkouška tvrdosti podle Brinella. Cílem bylo zjistit homogenitu a odhalit 

případné změny ve zkoušeném materiálu. Na každém měřeném objektu se provedlo celkem 

pět kontrolních vpichů a naměřené hodnoty tvrdostí jsou uvedeny v tab. 3. Hodnoty se od 

sebe lišily jen velmi málo, což svědčí o velmi dobré homogenitě zkoumaných materiálů. 

                      Tab. 3 Výsledky měření tvrdosti podle Brinella 

Vzorek 

číslo 
Značka oceli 

HBW 2,5/187,5 

1 2 3 4 5 

2 
13CrMo4-5 NT 

154 156 157 153 152 

3 147 149 143 148 144 

5 S460MC 219 219 216 217 216 

7 S355GP 179 183 182 173 182 

9 90 MnCrV8+A 232 232 226 233 230 

 

 5.3 Metalografický rozbor 

Ze zkušebních polotovarů a tam, kde to dostatek materiálu dovolil, byly z ovlivněných 

hran odebrány vzorky pro metalografii. Cílem bylo určit míru a průběh ovlivnění materiálu 

použitými dělícími a obráběcími metodami na jednotlivé značky ocelí. Po zabakelitování, 

vybroušení a vyleštění vzorků se tyto naleptaly 4 % Nitalem (roztok kyseliny dusičné 

s etanolem) a provedla se fotodokumentace pozorovaných struktur na mikroskopu 

 

Obr. 29 Zkušební plochá tyč 
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Olympus IX 70. 

 

Ocel 19312 (90 MnCrV8+A) 

U této oceli byly použity dvě tepelné metody dělení a to kyslíkem a elektroerozí. 

Na obr. 30 je TOO na horním rohu pálené hrany polotovaru vzniklá při kyslíkovém dělení, 

velikost ovlivněné vrstvy je zde největší a to cca. 3081 µm. Poté se hloubka ovlivněné vrstvy 

snižuje na 2550 µm obr. 31. Na následujícím obr. 32 je zobrazen dolní roh pálené hrany 

polotovaru a hloubka tepelného ovlivnění zde činí cca 1738 µm. Na obr. 33 je tenká 

povrchová vrstva, kterou tvoří perlit a ledeburit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 TOO na horním rohu polotovaru 

Obr. 33 Perlit a ledeburit Obr. 32 TOO na dolním rohu polotovaru 

Obr. 31 Šířka TOO pod horním rohem polotovaru 
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Navazující ovlivněná vrstva je tvořena perlitem a cementitem, který se zde vyskytuje 

ve formě síťoví a jehlic a lze ji pozorovat na obr. 34. Obr. 35 pak ukazuje laťkový martenzit 

se zbytkovým austenitem. 

 

Struktura na obr. 36 je opět laťkový martenzit se zbytkovým austenitem (bílá místa) 

a tmavá místa označují jemný lamelární perlit také zvaný troostit. Další obr. 37 ukazuje perlit, 

martenzit a zbytkový austenit. Nedokonale sféroidizovaný ferit a zbytkový austenit 

lze pozorovat na obr. 38. Na následujícím obr. 39 je vidět základní materiál, který je tvořen 

velmi jemnými karbidy a mezi nimi lze pozorovat zbytky nesféroidizovaných lamel. 

 

 

 

Obr. 36 Laťkový martenzit, zbytkový austenit a  

troostit 

Obr. 37 Perlit, martenzit a zbytkový austenit 

Obr. 35 Laťkový martenzit a zbytkový austenit Obr. 34 Perlit a cementit ve formě síťoví a jehlic 
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Jako další způsob tepelného dělení byla použita metoda elektroerozívního dělení 

materiálu. Na obr. 40 a obr. 41 je uveden řez za použití této metody. Pozorujeme zde velmi 

tenkou a nesouvislou vrstvičku blíže nespecifikovaného složení s četnými charakteristickými 

výstupky a krátery, jejichž velikost se pohybuje okolo 13 µm a ovlivnění materiálu je tak 

zanedbatelné. 

 

Z obráběcích metod byly použity dvě a to frézování obr. 42 a řezání pilou, 

které je uvedeno na obr. 43. U obou metod je vidět, že k ovlivnění obráběného materiálu 

prakticky nedošlo, u hrany obrobené frézou jsou patrné stopy po nástroji ve formě „zubů“. 

 

Obr. 40 Řez provedený elektroerozí Obr. 41 Charakteristický výstupek a kráter 

Obr. 38 Nedokonale sféroidizovaný ferit a zbytkový 

austenit 

Obr. 39 Zákl. mat. s jemnými karbidy 
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Ocel 33902 (S355GP) 

Tepelné dělící metody použité u této značky oceli byly následující: dělení plazmou, 

kyslíkem a elektroerozívní dělení. Hloubka ovlivnění u plazmy dosahovala v průměru 612 µm 

obr. 44. Na následujících obrázcích jsou zdokumentovány vzniklé struktury v TOO. 

Na obr. 45 je směs popuštěných zákalných struktur, u nichž je velmi obtížné optickou 

mikroskopií určit přesné složení. Na dalším obr. 46 jsou shluky feritického perlitu a zákalných 

struktur s nesouvislými feritickými pásy. Směsi zákalných struktur na obr. 47 pomalu ubývá 

a přibývá feritu za doprovodu hrubnutí zrna. 

 

 

 

 

 

Obr. 42 Hrana obrobená frézou Obr. 43 Řez provedený pilou 

Obr. 44 TOO na hraně pálené plazmou Obr. 45 Směs zákalných struktur 
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Obr. 50 Vrstvička vytvořená elektroerozí 

Obr. 48 a 49 představují základní materiál v jiném rozlišení a jsou na nich patrné 

shluky bainitu, feritu a perlitu. 

 

 

Ovlivnění u elektroerozívní metody 

(obr. 50) dosahovalo zanedbatelných 

28,9 µm. Vrstvička je nyní souvislá o blíže 

nespecifikovaném složení a opět s četnými 

výstupky a krátery. 

 

 

 

 

Obr. 46 Shluky feritického perlitu a zákalných 

struktur s nesouvislými feritickými pásy 

Obr. 47 Směs zákalných struktur s hrubším zrnem 

Obr. 49 Detail základního materiálu Obr. 48 Základní materiál (shluky bainitu, feritu a 

perlitu) 
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Třetí tepelnou metodou dělení u této značky oceli je kyslíkové řezání. Na obr. 51 

je horní roh pálené hrany polotovaru. TOO zde činí cca 2881 µm. Další obr. 52 dokumentuje 

střed pálené hrany, hloubka tepelného ovlivnění je 1630 µm a na obr. 53 je její dolní roh 

s hloubkou ovlivnění 1691 µm. Obr. 54 dokumentuje přechodovou strukturu, tvoří jí směs 

zákalných struktur s ojedinělým feritem. 

 

 

 

Na obr. 55 se nalézá další přechodová struktura, tentokrát tvořená bainitem 

s ojedinělým feritem. Obr. 56 pak ukazuje přechodovou strukturu tvořenou bainitem s místy 

vyloučeným feritem. Další obr. 57 zobrazuje přechodovou strukturu tvořenou feritem 

a bainitem a na obr. 58 můžeme vidět přechodovou strukturu tvořenou feritem, bainitem 

a místy vyloučeným perlitem. 

Obr. 54 Přechodová struktura, směs zákalných 

struktur s ojedinělým feritem 

Obr. 51 Horní roh kyslíkem pálené hrany Obr. 52 Střed pálené hrany 

Obr. 53 Dolní roh 
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Obr. 59 představuje přechodovou strukturu, ferit, bainit a perlit a konečně na obr. 60 

je pak základní materiál tvořený feriticko - perlitickou strukturou. 

 

Obr. 55 Přechodová struktura, bainit s ojedinělým 

feritem 

Obr. 56 Bainit a místy vyloučený ferit 

Obr. 58 Přechodová struktura, ferit, bainit a místy 

vyloučený perlit 

Obr. 59 Přechodová struktura, ferit, bainit a perlit Obr. 60 Základní materiál ferit a perlit 

Obr. 57 Přechodová struktura, ferit, bainit 
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Z obráběcích metod u této oceli bylo použito frézování, hloubka plastické deformace 

na frézované hraně, která vznikla vlivem obráběcího nástroje a dosahuje cca 41 µm, 

jak dokládá obr. 61. Na obr. 62 je patrná střižná hrana provedená na tabulových nůžkách. 

Lze pozorovat velmi výraznou plastickou deformaci s charakteristickým usmýknutím, 

hrana je plastickou deformací ovlivněna do hloubky 483 µm. Detailnější pohled na střižnou 

hranu s výrazným protažením feriticko - perlitické struktury ukazuje obr. 63. 

 

 

Ocel 15121 (13CrMo4-5 NT) 

Zde byly použity tři tepelné metody dělení. První z nich je dělení plazmou obr. 64, kde 

pozorujeme souměrnou TOO do hloubky přibližně 369 µm. Na obr. 65 se nachází bainitická 

struktura se shluky feritu s ojedinělými precipitáty. Na obr. 66 pozorujeme přechodovou 

oblast, zrno se zjemňuje a je viditelný přechod do základního materiálu, který je tvořen 

feriticko - perlitickou strukturou. Následující obr. 67 a 68 v rozdílném rozlišení dokumentují 

Obr. 63 Detail střižné hrany, výrazná plastická 

deformace 

Obr. 61 Hrana obrobena frézou Obr. 62 Střižná hrana 
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základní materiál, který tvoří ferit a perlit. Na dalším obr. 69 je řez provedený elektroerozí a 

opět pozorujeme velmi tenkou a nesouvislou vrstvu blíže nespecifikovaného složení s 

četnými výstupky a krátery, jejichž velikost se pohybuje okolo 13 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 65 Bainitická struktura se shluky feritu s 

ojedinělými precipitáty 

Obr. 64 TOO na hraně pálené plazmou 

Obr. 66 Přechodová oblast 

Obr. 69 Řez provedený elektroerozívním dělením 

Obr. 67 Feriticko - perlitická struktura základního 

materiálu 

Obr. 68 Detail základního materiálu 
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Třetí tepelnou metodou použitou při dělení této oceli bylo dělení kyslíkem. Na obr. 70 

je vidět TOO na horním rohu páleného polotovaru, hloubka ovlivnění činí bezmála 2994 µm. 

Na dalším obr. 71 je TOO uprostřed pálené hrany polotovaru, její šířka činí cca 1867 µm 

a je konstantní po celé délce pálené hrany. 

 

Na následujících obrázcích lze vidět vzniklé struktury v TOO. V obr. 72 můžeme 

pozorovat bainit s ojedinělým výskytem feritu. Další obr. 73 ukazuje výrazně zhrublou 

strukturu. 

 

 

Na obr. 74 lze pozorovat ojedinělý ferit, výrazně zhrublou strukturu a taky menší zrno. 

V dolní části obrázku se nachází globulární oxid. Obr. 75 dokumentuje oblast přechodového 

pásma, zde se nachází ferit a bainit, zároveň vzniká perlit. 

 

Obr. 70 TOO na horním rohu páleného polotovaru Obr. 71 TOO uprostřed pálené hrany 

Obr. 72 Bainit s ojedinělým výskytem feritu Obr. 73 Výrazně zhrublá struktura 
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Obr. 76 ukazuje uprostřed perlit obalený po vnějšku bainitem a feritem. Na obr. 77 

je základní materiál tvořený feritem a perlitem. 

 

 

Obráběcí metodu frézování použitou u tohoto materiálu dokládá obr. 78, kde je patrná 

výrazná deformace za studena (hloubka ovlivnění cca 74 µm) spolu s protažením feriticko -

 perlitických zrn. Obr. 79 názorně ukazuje řez provedený rámovou pilou, lze pozorovat jemný 

náznak deformace a protažení zrn. 

Obr. 75 Přechodové pásmo 

Obr. 76 Perlit obalený po vnějšku bainitem a 

feritem 

Obr. 77 Základní materiál tvořený feritem a 

perlitem 

Obr. 74 Ojedinělý ferit, globulární oxid 
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Ocel 31146 (S460MC) 

Tato ocel byla dělena dvěma metodami tepelného dělení. První z nich byla pálení 

plazmou, jak ukazuje obr. 80. Hloubka TOO je v tomto případě cca 436 µm, 

vrstva je souměrná po celé délce pálené hrany. Na obr. 81 je vzniklá struktura po pálení 

plazmou a můžeme zde pozorovat směsici zákalných struktur s ojedinělým feritem. Na obr. 82 

je přilehlá oblast z předešlého snímku a jsou zde vidět shluky zákalných struktur, které jsou 

vyloučeny v řádcích, a taktéž je vidět jemná feritická struktura. Obr. 83 pak ukazuje 

přechodové pásmo, ubývá zde zákalných struktur a přibývá feritu, s pozvolným přechodem 

do základního materiálu. 

 

 

 

 

Obr. 78 Hrana obrobená frézou Obr. 79 Řez provedený rámovou pilou 

Obr. 80 TOO na hraně pálené plazmou Obr. 81 Směsice zakalených struktur s ojedinělým 

feritem 
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Obr. 84 ukazuje zřejmě na nedokonalé tepelné zpracování daného materiálu, 

pozorujeme zde rozdílnou velikost zrn, struktura je feriticko - perlitická a na obr. 85 je 

základní materiál s viditelnou řádkovitostí, zřejmě po termomechanickém válcování. 

 

Druhá použitá metoda tepelného dělení bylo elektroerozívní řezání, jak dokládá 

obr. 86. Tento snímek dokumentuje horní část vzorku a vidíme zde poměrně souvislou vrstvu 

blíže nespecifikovaného složení s ojedinělými výstupky a krátery. Směrem dolů se tato vrstva 

ztenčuje (viz obr. 87), stále jsou zde přítomny výstupky a krátery, které jsou charakteristickým 

znakem elektroerozívního dělení materiálu. 

 

Obr. 82 Shluky zakalených struktur Obr. 83 Přechodové pásmo 

Obr. 84 Základní materiál Obr. 85 Základní materiál po termomechanickém 

válcování 
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Jediným zástupcem mechanického obrábění u této jakosti bylo frézování. Vliv této 

metody na deformaci obráběné hrany je minimální (viz obr. 88). Na obr. 89 je uveden detail 

frézované hrany s ovlivněnou vrstvou velkou cca 27 μm. 

 

 

 

Metalografická pozorování poměrně jednoznačně potvrdila, že obráběcí metody spolu 

s dělením plazmou a elektroerozí ovlivňují materiál do podstatně menší hloubky než je tomu 

u dělení kyslíkem. U obráběcích metod je hloubka ovlivnění do 80 µm a u plazmy se 

dostáváme na hodnotu cca 600 µm. Při střihu je hloubka ovlivnění materiálu 480 µm a 

zdaleka největší ovlivněná oblast vzniká při pálení kyslíkem, kdy hloubka ovlivnění činí 

3000 µm. Naproti tomu nejmenší ovlivnění se prokázalo u elektroerozívní metody dělení, kde 

se průměrné hodnoty hloubky ovlivněné oblasti pohybovaly do 30 µm. 

Obr. 86 Souvislá vrstva po elektroerozívním dělení Obr. 87 Výstupky a krátery v materiálu 

Obr. 88 Frézovaná hrana Obr. 89 Detail ovlivnění materiálu frézováním 
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 5.3.1 Metalografie po tahové zkoušce 

Po provedených tahových zkouškách byl odebrán metalografický vzorek ze všech 

přetržených plochých těles. Odběr byl proveden cca 10 mm pod vzniklým lomem a cílem 

bylo zjistit případné změny na dělených a obráběných hranách po nastalé deformaci. 

Ocel 19312 (90 MnCrV8+A) 

Z obr. 90 lze usuzovat, že strana pálená kyslíkem není nijak ovlivněná, nejsou zde 

trhliny a ani jiná viditelná deformační poškození. Na obr. 91 pozorujeme hranu dělenou 

elektroerozívní metodou a můžeme říct, že vlivem deformace nedošlo ke vzniku trhlin ani 

jinému poškození materiálu. Hrana obrobená frézou se nachází na obr. 92, a i zde nedošlo k 

viditelnému poškození této dělené hrany. 

 

 

 

 

Obr. 90 Hrana pálená kyslíkem Obr. 91 Hrana dělena elektroerozívně 

Obr. 92 Frézovaná hrana 
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Ocel 33902 (S355GP) 

Na straně pálené kyslíkem byly pozorovány četné trhlinky v  tepelně ovlivněné 

povrchové vrstvě materiálu (viz obr. 93). Tuto vrstvu převážně tvoří zákalné struktury, které 

jsou tvrdé a zároveň křehké. Na obr. 94 je zobrazena hrana, která byla vytvořena 

elektroerozívní metodou a není zde viditelné poškození vlivem deformace. Střižená hrana je 

na obr. 95 a vidíme zde vytvořenou trhlinu kopírující směr protažených feritickoperlitických 

zrn. 

 

 

 

Ocel 15121 (13CrMo4-5 NT) 

Na hraně dělené kyslíkem vznikla po deformaci místa ve formě „kráterů“, 

kde se ovlivněný materiál z povrchové vrstvy jakoby „vyloupl“, jak dokumentuje obr. 96. 

Na hraně pálené plazmou (viz obr. 97) lze pozorovat drobné trhliny a krátery, 

které se nacházejí v TOO. 

Obr. 93 Hrana pálená kyslíkem 

Obr. 95 Střižená hrana 

Obr. 94 Hrana dělená elektroerozí 
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Hrana, která byla vytvořena rámovou pilou, je vyobrazena na obr. 98. Tato hrana 

nevykazuje žádné viditelné trhliny, povrch je zdeformován a tvoří jaké si „vlnky“. 

Obdobně tomu bylo u hrany obrobené frézou, jak dokládá obr. 99. Povrch zůstal celistvý, 

ale s náznakem mírné deformace. 

 

 

Ocel 31146 (S460MC) 

Hrana, která byla vytvořená plazmou, je na obr. 100. Můžeme zde vidět velké 

množství malých trhlinek prostupujících přes povrchovou tepelně ovlivněnou vrstvu, která je 

na vícero místech popraskaná. Naproti tomu na hraně obrobené frézou (viz obr. 101) nejsou 

žádné trhlinky, jen mírná plastická deformace. 

Obr. 96 Krátery na hraně pálené kyslíkem Obr. 97 Trhlinky a krátery na plazmou pálené hraně 

Obr. 98 Hrana řezaná pilou Obr. 99 Hrana obrobená frézou 
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Metalografickým zkoumáním vzorků, které byly odebrány 10 mm pod lomem a 

nebyly primárně ovlivněny samotnou lomovou plochou deformačně zatížených těles, byly 

zjištěny následující skutečnosti. Povrchové vrstvy materiálu, které vznikly po plazmovém a 

kyslíkovém dělení, vlivem deformace popraskaly. Vzniklé trhliny nebyly výrazné ani hluboké 

a v některých případech se spíš jednalo o lokální „vydrolení“ této vrstvy. Povrchy vytvořené 

jednou z mechanických metod obrábění nevykazovaly žádné porušení celistvosti obrobeného 

povrchu, avšak u některých vzorků došlo vlivem nastalé deformace ke „zvlnění“ povrchu. To 

neplatí o povrchu, který vznikl po stříhání. V tomto případě se vytvořila trhlina jdoucí 

rovnoběžně s protaženými feriticko – perlitickými zrny. Je to zřejmě důsledek vyčerpané 

plasticity u takto dělených hran a může se tak vytvořit potencionálně nebezpečné místo pro 

vznik lomu. Plochy vytvořené elektroerozívním dělení, které byly následně podrobeny 

deformačnímu zatížení, nevykázaly žádná viditelná porušení, hrany byly čisté bez trhlin. 

 5.4 Zkouška mikrotvrdosti podle Vickerse 

Po metalografickém šetření bylo na daných vzorcích provedeno měření mikrotvrdosti 

podle Vickerse (HV 0,05). Mělo za cíl ověřit zjištěné skutečnosti z metalografického šetření, 

konkrétně změřit tvrdost ovlivněných tenkých povrchových a podpovrchových vrstev, 

které vznikly tepelným dělením, nebo obráběcími metodami. Výsledky měření jsou pro lepší 

přehlednost uspořádány do jednotlivých grafů. U každé značky oceli jsou vždy uvedeny dva 

grafy, jeden tvoří měření tvrdosti vrstev vzniklých tepelnými metodami dělení a druhý tvoří 

měření tvrdosti vrstev vzniklých mechanickými metodami obrábění. Pro lepší dokumentaci 

a srovnání naměřených hodnot, byla do každého grafu přidána křivka přepočtené tvrdosti 

Obr. 100 Popraskaná vrstva po plazmovém dělení Obr. 101 Frézovaná hrana 
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základního materiálu pro danou značku oceli, jejíž hodnota byla získána z meze pevnosti 

při provedených tahových zkouškách. Naměřená hodnota meze pevnosti byla následně podle 

normy ČSN EN ISO 18265 [37] převedena na hodnotu tvrdosti HV. Je nutno zdůraznit, 

že tato hodnota tvrdosti má pouze informativní charakter, neboť dochází k velké chybovosti 

při převodech z meze pevnosti na danou hodnotu tvrdosti. 

 

Ocel 19312 (90 MnCrV8+A) 

Z obr. 102 vyplývá, že největší naměřená tvrdost a to 1059 HV 0,05 byla na pálené 

hraně kyslíkem. Potvrdila se tak zjištění z metalografie, kdy ovlivněná oblast byla zdaleka 

největší a to 3 mm a kde se vyskytovaly zákalné tvrdé struktury. Po počátečním zvýšení 

tvrdosti došlo k jejímu poklesu, to koresponduje s popuštěním přilehlé ovlivněné oblasti 

a poté opět došlo ke zvýšení tvrdosti až na 957 HV 0,05. Pak následuje pozvolné snižování 

tvrdosti až na úroveň tvrdosti základního materiálu. Hloubka ovlivnění elektroerozí byla 

v porovnání s kyslíkem minimální. První změřená hodnota byla sice vyšší (523 HV 0,05), 

zřejmě se jednalo o vrstvičku blíže neurčeného složení, která byla pozorována 

při metalografickém šetření, další naměřené hodnoty již nevykazovaly žádné anomálie a měly 

konzistentní charakter. 

 

Obr. 102 Výsledky měření mikrotvrdosti tepelně dělených hran pro ocel 19312 

 

Na obr. 103 jsou uvedeny hodnoty měření mikrotvrdosti pro hrany obrobené frézou a 

dělené pilou. Obě metody vykazují shodný průběh zvýšení tvrdosti v podpovrchové vrstvě, 

následující naměřené hodnoty vypovídají o měření neovlivněné části materiálu. 
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Obr. 103 Výsledky měření mikrotvrdosti obráběných hran pro ocel 19312 

 

Ocel 33902 (S355GP) 

U této oceli dle očekávání došlo ke zvýšení tvrdosti na hraně pálené plazmou, 

což dokazují první dvě naměřené hodnoty 531 a 449 HV 0,05 (viz obr. 104). Překvapivé byly 

nižší naměřené hodnoty tvrdostí na hraně pálené kyslíkem ve srovnání s jinými jakostmi. 

Metoda elektroerozívního řezání nevykázala žádné abnormality a lze tak potvrdit 

metalografické výsledky, kdy ovlivnění při použití této metody bylo jen minimální. 

Další naměřené hodnoty u všech druhů dělení vykazovaly shodný průběh. 

 

Obr. 104 Výsledky měření mikrotvrdosti tepelně dělených hran pro ocel 33902 

 

Na obr. 105 jsou počáteční naměřené hodnoty stejné jak u stříhání, tak i u obrábění 

frézou. Další zvýšení tvrdosti při stříhání materiálu podporuje zjištění z metalografie, kdy 

hrana takto dělená, byla ovlivněna velkou plastickou deformací do hloubky přibližně 0,5 mm 
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a naměřené zvýšené hodnoty tvrdosti vypovídají o již vyčerpané plasticitě materiálu. 

Po úvodním zvýšení tvrdosti na frézované hraně následoval okamžitý pokles na úroveň 

odpovídající základnímu neovlivněnému materiálu. 

 

Obr. 105 Výsledky měření mikrotvrdosti obráběných hran pro ocel 33902 

 

Ocel 15121 (13CrMo4-5 NT) 

Na obr. 106 je znázorněn průběh měření mikrotvrdosti na hraně pálené kyslíkem, je 

zde patrná určitá rozkolísanost získaných hodnot, což může být způsobeno místní 

nehomogenitou materiálu. Pálení plazmou vykazuje prvotní zvýšení tvrdosti na dělené hraně, 

poté dochází k poklesu a opětovnému mírnému zvýšení měřených hodnot, až se nakonec 

hodnoty ustálily na úrovni hodnot pro neovlivněný základní materiál. Naproti tomu metoda 

elektroerozívního řezání nevykázala žádné zvýšení tvrdosti na dělené hraně a v podstatě 

všechny naměřené hodnoty se shodovaly s hodnotami pro základní materiál. 

 

Obr. 106 Výsledky měření mikrotvrdosti tepelně dělených hran pro ocel 15121 
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Průběh měření tvrdosti na obráběných hranách dokládá obr. 107, ze kterého je patrné, 

že použité metody měly jen minimální vliv na hodnotu tvrdosti povrchové vrstvy daného 

materiálu. 

 

Obr. 107 Výsledky měření mikrotvrdosti obráběných hran pro ocel 15121 

 

Ocel 31146 (S460MC) 

Obr. 108 dokumentuje výsledky měření mikrotvrdosti na hranách dělených plazmou 

a elektroerozí. V případě plazmy je evidentní prvotní zvýšení tvrdosti na pálené hraně, poté se 

hodnoty tvrdosti postupně snižují až na úroveň hodnot základního materiálu, což je v souladu 

s vytvořenými přechodovými oblastmi v TOO. U elektroeroze první měření ukázalo relativně 

nízkou hodnotu tvrdosti oproti ostatním hodnotám, které vykazovaly konzistentní průběh. 

 

Obr. 108 Výsledky měření mikrotvrdosti tepelně dělených hran pro ocel 31146 
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Vlivem frézování došlo u této značky oceli ke zvýšení hodnoty tvrdosti povrchové 

vrstvy, což potvrdila i metalografie, další naměřené hodnoty téměř odpovídají hodnotám pro 

základní materiál (viz obr. 109). 

 

Obr. 109 Výsledky měření mikrotvrdosti obráběné hrany pro ocel 31146 

 

Výsledky měření mikrotvrdosti podle Vickerse (HV 0,05) v zásadě korespondují 

s výsledky z metalografie. Překvapením však byla nižší naměřená tvrdost (371 HV 0,05) na 

hraně pálené kyslíkem u oceli S355GP v přímém porovnání s dělením plazmou u téže značky 

oceli, což je v příkrém rozporu se zjištěnými skutečnostmi z metalografie. Zřejmě by si tato 

anomálie zasluhovala bližší prozkoumání, popřípadě by mohlo být měření zopakováno. 

Metoda elektroerozívního řezání potvrdila svůj minimální vliv na tvrdost materiálu a 

v podstatě nevykázala žádné abnormality, vesměs již první měřené hodnoty ukazovaly na 

měření základního neovlivněného materiálu. Co se týká mechanických metod obrábění ty 

ovlivňovaly tvrdost jen velmi tenkých podpovrchových vrstev materiálu, o čemž svědčí pouze 

počáteční zvýšené hodnoty tvrdosti. U vzorku, jehož hrany byly střižené, byla změřena 

tvrdost 502 HV 0,05, což vypovídá o „zhutněném“ materiálu vlivem výrazné plastické 

deformace, která vzniká při fázi stříhání. 

 5.5 Tahové zkoušky 

U jakostí, kde to dostatek materiálu dovolil, byla připravena standardní tělesa 

kruhového tvaru o průměru 10 mm se závitovými hlavami, která posloužila pro ověření 

mechanických vlastností dané značky oceli. Taktéž byly připraveny zkušební tyče plochého 

tvaru, u kterých široké zkušební plochy byly ovlivněny jednou z dělících nebo obráběcích 

metod. Lépe se tak hodnotil účinek těchto metod na deformačně zatížený materiál. Rovněž 
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byla navržena nestandardní plochá tělesa (viz obr. 26). Tvar není úplně vhodný pro tahovou 

zkoušku, protože se zde nebude vyskytovat pouze jednoosá napjatost, ale cílem bylo zjistit, 

jak se budou chovat různě dělené a obrobené hrany zkušebních těles a to bylo beze zbytku 

splněno. Poslední plochá zkušební tělesa byla připravena tak, aby vždy jedna strana zkušební 

části byla obrobena vybranou metodou a bylo tak možno hodnotit jejich případný vliv na 

deformační zatížení, více o přípravě zkušebních těles viz kap. 5.1. Následně byly provedeny 

tahové zkoušky na zkušebním stroji ZWICK/ROEL Z250 a výsledky naměřených hodnot 

mechanických vlastností jsou souhrnně uvedeny v tab. 4. 

 

Tab. 4 Výsledky tahových zkoušek 

Číslo 

vzorku 

Jakost Max. 

zatížení 

Mez kluzu 

ReH 

Pevnost Rm Tažnost 

A5 

Kontrakce 

Z 

Tvar zkoušky 

[kN] [MPa] [%] 

9a 

19312 

62,5 423 796 20,6 36 
Kruhový tvar 

9b 62,5 425 796 21,4 36 

9 46,6 - 346 Utrženo předčasně Plochý tvar 

10/1 

15121 

96,2 369* 564 23,9 46,4 
Plochý tvar 

10/2 93,5 342* 534 23,5 49,8 

10/3 38,7 311 493 33,6 69,8 

Kruhový tvar 
10/4 38,5 343 490 33 68,6 

10/5 38,4 322 489 32,2 68,6 

10/6 38,3 351 488 32,2 66,4 

2 364 373 513 30 - 
Plochý tvar  

3 425 346 507 30,6 - 

7a 

33902 

135 79,7* 652 21 32,3 
Navržený  

plochý tvar  
7b 160 94,4* 658 14,7 27,5 

7c 106 66,7* 588 17,1 46 

5 31146 422 570 674 20 - Plochý tvar 

* Rp0,2 

 

Zkoušky vesměs vykazovaly shodný charakter průběhu napěťové křivky. U vzorku 

číslo devět došlo při počátku zatěžování k lomu tělesa, a proto chybí některé měřené údaje. 

Zatížení v době lomu bylo 46,6 kN a mez pevnosti byla naměřena 346 MPa. Kruhová tělesa 
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stejné značky oceli dosáhla meze pevnosti 796 MPa. Jak bylo později zjištěno, k předčasnému 

lomu došlo vlivem tepelného ovlivnění jedné ze širokých stran vzorku, která byla pálená 

kyslíkem. U navržených plochých zkušebních těles viz obr. 26, proběhla zkouška standardním 

způsobem. U vzorku 7c byl počátek porušení zkušebního tělesa na straně dělené stříháním, po 

ukončení zkoušky, muselo být zkušební těleso dolomeno na straně výřezu, který byl vytvořen 

elektroerozí. Zbylá dvě tělesa 7a a 7b byla přetržena normálně. 

 5.6 SEM hodnocení lomových ploch 

Po tahových zkouškách bylo provedeno hodnocení lomových ploch na vybraných 

zkušebních tělesech. Snahou bylo podchytit možné počátky iniciace lomového porušení 

materiálu a zároveň zdokumentovat případný vliv jednotlivých dělících a obráběcích metod 

na vznik lomu. Hodnocení se provádělo na SEM mikroskopu JEOL JSM – 6490LV metodou 

EDS přístrojem Inca x – act.  

Ocel 19312 (90 MnCrV8+A) 

Obr. 110 ukazuje celkový pohled na hranu pálenou kyslíkem u vzorku č. 9. 

Jsou zde pozorovány tři oblasti. Oblast 1 viz obr. 111, zde je vidět interkrystalický křehký 

lom. Na obr. 112 je oblast 2, zde můžeme pozorovat interkrystalický lom s malými dutinkami. 

Na obr. 113 pozorujeme oblast číslo 3, kde je patrné křehké štěpení lamelárního perlitu. 

 

 

Obr. 110 Strana pálená kyslíkem s naznačením 

oblastí 

Obr. 111 Interkrystalický křehký lom 
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Ocel 15121 (13CrMo4-5 NT) 

Na lomových plochách u této značky oceli (vzorek č. 10.1) byl pozorován především 

houževnatý lom. Na obr. 114 je vidět dutinkový (jamkový) tvárný lom s výtržky globulárního 

perlitu. Obr. 115 představuje detail hrany pálené kyslíkem, kde můžeme pozorovat náznak 

křehkého lamelárního porušení. 

 

 

Obr. 116 a obr. 117 představují hrany obráběné pilou a frézou, zde můžeme pozorovat 

tvárný dutinkový lom, u frézované hrany je lom doplněn o smykové pásy. 

Obr. 112 Interkrystalický lom s malými dutinkami Obr. 113 Křehké štěpení lamelárního perlitu 

Obr. 114 Dutinkový tvárný lom Obr. 115 Náznak křehkého lamelárního porušení 
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Ocel 31146 (S460MC) 

Lomová plocha vzorku č. 5 u hrany pálené plazmou obr. 118 vykazuje znaky tvárného 

lomu s malými dutinkami a s postupným porušováním perlitu. Na obr. 119 je vidět lomová 

plocha u hrany obrobené frézou, zde pozorujeme tvárný lom s vyšším procentem větších 

dutinek. 

 

 

Ocel 33902 (S355GP) 

Na obr. 120 je střižená hrana materiálu (vzorek č. 7a), kde pozorujeme transkrystalické 

štěpné porušování lamel perlitu a feritu. Obr. 121 představuje náběh na transkrystalický lom 

křehkého porušení ve struktuře feritu u hrany pálené kyslíkem. 

 

Obr. 116 Dutinkový lom u hrany řezané pilou 

Obr. 118 Tvárný lom s malými dutinkami 

Obr. 117 Dutinkový lom na frézované hraně 

Obr. 119 Tvárný lom s velkými dutinkami 
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Na straně dělené elektroerozí (vzorek č. 7c) můžeme na obr. 122 pozorovat tvárný 

dutinkový lom s vměstky uvnitř těchto dutinek. Obr. 123 pak představuje tvárný dutinkový 

lom vyskytující se ve středu lomových ploch všech zkušebních těles a je tak jejich společným 

znakem. 

 

SEM hodnocení poukázalo na některé skutečnosti, které nebyly patrné ihned po 

metalografickém šetření. Kromě interkrystalického křehkého lomu, který byl zdokumentován 

u oceli 90 MnCrV8+A, se vesměs jednalo o houževnatý lom s většími či menšími dutinkami 

v lomové ploše. Iniciace lomu, která by byla způsobena některou z metod dělení, nebo 

obrábění, nebylo možno metodou SEM jednoznačně určit. Na pálených hranách dělených 

kyslíkem sice byly náznaky křehkého lomového porušení, ale ovlivnění nebylo tak výrazné, 

aby se s určitostí mohlo potvrdit. 

Obr. 120 Transkrystalické štěpné porušování lamel 

perlitu a feritu 

Obr. 121 Náběh na transkrystalický lom u dělení 

kyslíkem 

Obr. 122 Tvárný dutinkový lom s vměstky uvnitř Obr. 123 Tvárný dutinkový lom 
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 5.7 Instrumentované zkoušky tvrdosti 

Pro měření instrumentované tvrdosti byla použita jedna polovina zkušebního tělesa, 

která vznikla po přetržení zkušebních tyčí u provedených tahových zkoušek. Cílem tohoto 

měření bylo zdokumentovat možnou změnu a průběh tvrdosti na pálených hranách 

ovlivněných případnou deformací. Jelikož si tato metoda žádá zcela rovné plochy 

zkoumaných vzorků, bylo přistoupeno k zarovnání horního a spodního povrchu měřených 

ploch až k místu lomu tak, aby se na levé i pravé straně nacházely ovlivněné hrany, které 

vznikly jednou z dělících nebo obráběcích metod. Tato úprava byla dělána s vědomím toho, 

že bude jednak odstraněna část ovlivněného materiálu a zároveň může opět dojít ke zpevnění 

měřeného povrchu vlivem frézování. Naměřené hodnoty tak budou mít zřejmě nižší 

vypovídající hodnotu než u provedené mikrotvrdosti HV. Měření probíhalo v předepsané 

vzdálenosti od okraje vzorku směrem od neovlivněné části materiálu k zúžené části 

co nejblíže k lomu. Přístroj, na kterém měření probíhalo, byl tvrdoměr ZHU zwicki – Line 

od firmy Zwick Roel, ten také naměřené hodnoty ihned zapisoval a následně vykresloval 

do grafu, který je uveden na obr. 124. Jedná se o závislost měřené hloubky vtisku ocelové 

kuličky o průměru 1 mm na zatěžovací síle. 

 

 

Obr. 124 Indentační křivka celkového průběhu jednoho vtisku 
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Pro měření byly vybrány tři vzorky, u kterých byly hrany děleny kyslíkem 

(vzorky 7a, 9, 10.2) a jeden vzorek (5) u kterého bylo použito pálení plazmou. 

Instrumentovaná tvrdost nabízí množství měřitelných veličin počínaje základními hodnotami 

tvrdostí přes zjištění meze kluzu až po zjištění hodnot pevnosti materiálu. Všechna naměřená 

data se pomocí matematických výpočtů převádějí na hodnoty, které následně slouží pro 

výpočet výše zmíněných veličin. Pro výsledky v této práci bude dostačující srovnání 

prvotních indentačních křivek (malá zatěžující síla a malá hloubka vtisku). Celé měření se 

skládá ze série podobných vtisků na ovlivněných hranách měřeného vzorku. Dostaneme tak 

několik jednotlivých křivek síla [N] – hloubka vtisku [μm]. U homogenních povrchů potom 

můžeme vzít všechny křivky jako typické pro náš povrch a po vyhodnocení můžeme získaná 

data zprůměrovat. Ze zaznamenaných křivek se pak dají odvodit některé skutečnosti. 

Na obr. 125 je vykreslena sada prvotních indentačních křivek z pálené hrany vzorku 7a, které 

dokumentovaly sérii měření provedenou na dělených hranách kyslíkem. Na obr. 126 je 

uveden tvar indentačních křivek u vzorku číslo 9. Obr. 127 dokumentuje průběh měření na 

vzorku 10.2 a opět z hrany pálené kyslíkem. Pro srovnání k výše uvedeným křivkám je na 

obr. 128 vyobrazen průběh měření na hraně dělené plazmou u vzorku číslo 5. 

 

 

           Obr. 125 Sada indentačních křivek vzorku 7a             Obr. 126 Sada indentačních křivek vzorku 9 
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Obr. 127 Sada indentačních křivek vzorku 10.2                              Obr. 128 Sada indentačních křivek vzorku 5 

 

Z vyobrazených křivek na předchozích obrázcích vyplývá, že jejich zatěžovací část 

(viz obr. 127) má hladký průběh a je v podstatě stejná pro všechny měřené vzorky. Dalším 

poznatkem je, že během indentace nedošlo k výraznému propadu indentoru do měřeného 

materiálu a tento se deformoval pouze plasticky. Pokud by tomu bylo naopak, na zátěžové 

křivce by se objevila jistá nespojitost zátěžové křivky, jejíž příčina by byla v náhlé změně 

hloubky vtisku při konstantní zátěži. Toto může být způsobeno například vznikem trhliny ve 

vzorku, nebo povrchové vrstvě. Další možnou příčinou mohou být různé fázové nebo 

krystalografické změny v struktuře materiálu. 

Odtěžovací část indentačních křivek (viz obr. 127) je víceméně shodná u všech 

zkoušených vzorků, jak dokládají obr. 125 až 128. Opět vidíme poměrně čistou linii 

odtěžovacích křivek, ale zhruba v jejich jedné třetině je viditelný malý „nos“ viz obr. 127, 

který naznačuje přechod z plastické deformace na elasticky – plastickou. 

Při pohledu na maximální hloubky vtisků u jednotlivých křivek na obr. 125 si lze povšimnout, 

že jsou tyto hodnoty téměř stejné. Určitý rozdíl zde najdeme, ale je tak malý, že nelze 

s určitostí říci, zdali došlo ke zvýšení tvrdosti v blízkosti lomu či nikoli. To u vzorku 9 jsou 

rozdíly v maximálních hloubkách jednotlivých křivek patrnější. Zde představuje červená 

křivka vtisk provedený v neovlivněné části materiálu a tudíž by měla být hloubka vtisku dle 

předpokladů co největší. Naproti tomu modrá a zelená křivka vykazují nižší hloubku a to 

koresponduje s měřením v blízkosti lomu, kde by měl být materiál tvrdší. U vzorku 10.2 
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obr. 127 je patrné stejné chování jako u vzorku 9. Hloubka vtisků u jednotlivých měření na 

vzorku 5 vykazuje abnormalitu, kdy hloubka prvního vtisku (neovlivněný materiál) se zcela 

shoduje s hloubkou posledního vtisku provedeného v blízkosti deformační oblasti (lomu). Na 

základě těchto skutečností nelze s určitostí prokázat zvýšení nebo snížení tvrdosti 

v deformačně ovlivněné oblasti u vzorku číslo 5. 
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 6 ZÁVĚR 

Práce je zaměřena na hodnocení vlivu způsobu přípravy zkušebních těles, na průběh 

a výsledky zkoušení mechanických vlastností materiálu, konkrétně ocelí různých jakostí. Byly 

definovány možné vlivy dělících a obráběcích metod na deformační chování materiálů. 

Při přípravě zkušebních těles z pálených polotovarů bylo využito dělících a obráběcích 

metod, které jsou v praxi nejrozšířenější. Jedná se především o dělení kyslíkem, plazmou a 

jako zástupce mechanického dělení bylo zvoleno stříhání materiálu na tabulových nůžkách. 

Z obráběcích metod byly do testu zvoleny dvě a to frézování a řezání rámovou pilou. Jako 

referenční dělící metoda byla zvolena metoda dělení elektroerozí. Pomocí metalografických 

pozorování a změn mechanických vlastností (tvrdost, mikrotvrdost, instrumentovaná tvrdost) 

byly dokumentovány vlivy jednotlivých metod na daný materiál, jenž se sestával ze čtyř 

značek ocelí. Materiál ve formě pálených polotovarů a již připravených zkušebních těles byl 

poměrně homogenní, což se prokázalo měřením tvrdosti podle Brinella. Následné pozorování 

probíhalo jak na metalografických vzorcích neovlivněných deformací, tak i na vzorcích po 

provedených zkouškách (po přetržení při zkoušce tahem), tedy s deformovanou oblastí.  

Byla dokumentována teplotně ovlivněná oblast u dělení kyslíkem s tloušťkou 3 mm 

oproti daleko menší teplotně ovlivněné oblasti u pálení plazmou, kde se tloušťka ovlivněné 

vrstvy materiálu pohybovala okolo 0,6 mm. Další výsledky prokázaly minimální mechanické 

ovlivnění obráběných hran frézou nebo řezáním pilou s výslednou hloubkou ovlivnění 

(metalograficky zjištěnou) do 0,08 mm. Stříhání materiálu na tabulových nůžkách ovlivňuje 

takto dělenou hranu do hloubky 0,5 mm, ovšem s výraznou plastickou deformací. V podstatě 

nulový vliv na dělený materiál byl pozorován při elektroerozívním dělení jakožto zástupce 

méně obvyklých dělících metod. Hloubka ovlivněné vrstvy činila zanedbatelných 0,03 mm 

(mírná oxidace).  

Při deformačním zatížení se podle očekávání negativně projevily následky tepelného 

dělení, kdy vzniklé tvrdé vrstvy na dělených hranách vlivem deformace popraskaly. 

Je potřeba říci, že vzniklé trhliny nebyly takového rozsahu, aby bylo možno v tomto 

konkrétním případě potvrdit, že budou tato místa přednostním zdrojem lomového porušení. 

Každopádně se jedná o potenciální místa, kde vlivem další deformace může dojít k rozvoji 

těchto trhlin a následnému porušení soudržnosti materiálu. Při dělení tabulovými nůžkami 

došlo při samotném procesu stříhání k výrazné plastické deformaci, což je logicky dáno 
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samotným fyzikálním principem této metody. Následně při deformačním zatížení a patrně 

vlivem vyčerpání plasticity materiálu byla pozorována výrazná trhlina podél protažených 

feriticko – perlitických zrn. Hrany řezané pilou, obrobené frézou a dělené elektroerozívně 

nevykazovaly náznaky jakéhokoli porušení při deformačním zatížení. 

Výsledky měření mikrotvrdosti jednoznačně poukázaly na značnou teplotně 

ovlivněnou oblast vzniklou při pálení kyslíkem. Tato skutečnost se nejvíce projevila u 

nástrojové oceli (90 MnCrV8+A), kde s výslednou hodnotou 1059 HV 0,05 jasně dominovala 

nad všemi ostatními v testu použitými značkami oceli. V teplotně ovlivněné oblasti nastaly 

takové strukturní změny, že se vytvořená vrstva stala sice velice tvrdou, ale zároveň velmi 

křehkou, křehkou do té míry, že už při počátečním zatěžování plochého zkušebního tělesa 

z výše jmenované značky oceli došlo k předčasnému ukončení tahové zkoušky z důvodu 

interkrystalického lomového porušení zkušebního tělesa. Na pomyslném druhém místě se 

umístila metoda dělení plazmou, kde se hodnoty mikrotvrdosti pohybovaly v rozmezí 455 až 

562 HV 0,05 podle značky dělené oceli. Zvýšená tvrdost (505 HV 0,05) byla rovněž 

naměřena na střižené hraně materiálu. Tvrdost na hranách vytvořených elektroerozívně se 

vesměs držela v relacích rozptylu hodnot pro základní neovlivněný materiál. U frézování a 

řezání byly zvýšené pouze počáteční hodnoty, další už klesaly k hodnotám neovlivněného 

materiálu.  

SEM hodnocení lomových ploch prokázalo interkrystalické lomové porušení 

u nástrojové oceli. U ostatních ocelí byl společným jmenovatelem lomových ploch tvárný 

dutinkový lom. Kromě výše zmíněné nástrojové oceli nebyl jednoznačně prokázán vliv 

jednotlivých dělících a obráběcích metod na vznik lomového porušení u zkoušených těles. 

Provedená zkouška instrumentované tvrdosti plně neprokázala spolehlivé výsledky při 

určování případných změn tvrdostí u ovlivněných hran materiálu a v deformačních oblastech 

vzniklých po tahových zkouškách. Z naměřených křivek se dají vyhodnotit pouze některé 

skutečnosti, ale v konečném důsledku to není spolehlivý způsob, jak přesně určit změnu 

tvrdosti vzhledem k rozkolísanosti výsledných hodnot vykreslených křivek. To může být také 

spojeno s požadavky na precizní přípravu zkušebních těles, a je tedy i v této oblasti třeba dále 

uvažovat nad tím, jaký typ zkušebních vzorků použít. Tato metoda je poměrně nová a zcela 

jistě si do budoucna zaslouží větší pozornost. 

Tělesa přímo připravovaná tepelnými metodami dělení, hlavně tedy plazmou, se již 
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v praxi využívají. Na základě zjištěných poznatků lze metodu řezání plazmou jednoznačně 

doporučit u zkušebních těles větších rozměrů, neboť s rostoucí velikostí vzorků možnost 

ovlivnění použitými metodami dělení logicky klesá. Pro lepší objasnění vlivu plazmového 

řezání na menší tělesa by bylo vhodné provést některá další zkoumání a měření, která by 

pokud možno zcela vyloučila vliv tepelných metod dělení na mechanické vlastnosti 

zkušebních těles. Pokud bychom potřebovali jistotu, že připravované vzorky nebudou tepelně 

ovlivněny, například vzorky určené pro vědecké účely, tak lze použít třeba elektroerozívní 

metodu dělení, u které byl prokázán téměř nulový vliv na zkušební tělesa, nebo jako další 

metoda řezání se nabízí vodní paprsek. To je velmi progresívní metoda a lze ji použít pro 

dělení v podstatě jakýchkoli materiálů. Vodní paprsek řeže gumu, plasty, sklo a dokonce i 

tvrdokovy. 

Samozřejmě, některé metody dělení nelze v dnešní velkoprůmyslové praxi použít a to 

hned z několika důvodů. Některé jsou velmi nákladné (vodní paprsek, laser), hlavně prvotní 

investice na pořízení takovýchto strojních center. Jiné jsou zase pomalé (elektroerozívní 

dělení) a z toho plynou dlouhé časy při výrobě těles. Někdy je zase nutností předdělení 

vstupních polotovarů na menší celky na jiných k tomu vhodných zařízeních. A konečně nelze 

opomenout nemalé investice vynakládané na údržbu a provozování těchto dost často 

komplikovaných strojů. Je proto vždy nutno tyto aspekty zvážit a rozhodnout se nakolik se 

daná metoda dělení vyplatí, na co bude využita a tomu také přizpůsobit následné 

technologické postupy. Metody dělení kyslíkem a plazmou tak i nadále zůstanou 

nejrozšířenějšími metodami pro svoji výkonnost, jednoduchost a cenovou dostupnost. 

.  
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SEZNAM ZKRATEK 

 

TOO  – Tepelně ovlivněná oblast 

DSI  – Depth sensing indentation – Instrumentovaná zkouška tvrdosti 

CNC  – Computer Numeric Control – číslicově řízený stroj 

Ra  – jakost obrobeného povrchu 

WJM  – Water Jet Machining – čistý vodní paprsek 

AWJ  – Abrasive Waterjet Machining – obrábění abrazivním vodním paprskem 

ISE  – Indentation Size Effect – vliv velikosti vtisku 

+A  – žíhaný na měkko 

G  – jiné charakteristiky 

P  – štětovnice  

NT  – normalizačně žíhaný a popuštěný 

M  – termomechanicky válcováno 
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