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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na ověření Hall – Petchova vztahu na materiálu ER7T, 

který se využívá pro výrobu železničních kol. Teoretická část se zabývá způsoby zpevňování 

kovů. Podrobně je popsáno několik mechanizmů, které vedou ke zpevnění materiálu, např. 

dislokační zpevnění, zpevnění hranicemi zrn nebo precipitační zpevnění. V úvodu 

experimentální části je charakterizován zkoumaný materiálu z hlediska jeho chemického 

složení a mechanických vlastností. Napěťové charakteristiky zkoušeného materiálu jsou 

znázorněny pomocí tahových diagramů a tabulek. K vyhodnocení mikrostruktury v podobě 

velikosti zrna bylo použito optického mikroskopu. Poslední část práce se věnuje závislostmi 

napěťových a strukturních charakteristik.  

Klíčová slova: zpevnění; deformace; dislokace; precipitát; fázová přeměna; velikost zrna 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis is focuses on the verification Hall - Petch relation to ER7T material, 

which is used for the production of railway wheels. The theoretical part deals with ways of 

strengthening metals. Several mechanisms which lead to strengthening of the material are 

described in detail such as dislocation strengthening, grain boundary strengthening or 

precipitation strengthening. The research material is characterized in terms of its chemical 

composition and mechanical properties at the beginning of the experimental part. Stress 

characteristics of the test material are represented by the tensile diagrams and tables. To 

evaluate the microstructure in the form of grain size was used an optical microscope. The last 

part is devoted relationship between stress and structural characteristics. 

Keywords: strengthening; deformation; dislocations; precipitates; phase transformation; grain 

size 
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1 Úvod 

Cílem bakalářské práce s názvem Ověření Hall-Petchova vztahu na materiálech ER7T 

ve firmě BONATRANS GROUP a.s., Bohumín je analýza závislosti výsledných napěťových 

charakteristik na mikrostruktuře tohoto materiálu. K realizaci ověření bude využito souboru 

standardních zkušebních těles, která jsou připravovaná z železničních jakostí ER7T a jsou 

určena pro potvrzení mechanických vlastností těchto výrobků při zkoušce tahem. 

Teoretická část bude věnována mechanizmům zpevňování kovů, které mohou ovlivnit 

jak mechanické tak strukturní výsledky. Bude stručně popsána norma na určení velikosti zrna 

podle amerických a evropských zvyklostí. 

V praktické části budou provedeny tahové zkoušky na matriálech ER7T. Soubor těchto 

zkoušek však bude tvořen tělesy s různou hodnotou meze kluzu v pevnosti. Chemické složení 

oceli všech použitých vzorků je stejné, respektive velmi podobné. Cílem bakalářské práce je 

prokázat, že výsledná hodnota charakteristik má přímou souvislost s aplikovaným tepelným 

zpracováním a tedy strukturním stavem materiálu. Poté co bude provedena zkouška tahem, 

hlavy zkušebních tyčí budou podrobeny analýze strukturního stavu pomocí optické 

mikroskopie. Konkrétně bude stanovena velikost zrna podle evropské normy ISO 643. 
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2 Teoretická část 

2.1 Mechanizmy zpevňování kovů 

Kovy se deformují jak elasticky tak plasticky. Elastická deformace je vratný stav a 

plastická deformace nevratný stav materiálu. Jestliže napětí, kterým působíme na materiál, je 

větší než napětí na mezi kluzu, pak nastává plastická (trvalá) deformace (obr. 1). Ta může 

probíhat kluzem nebo dvojčatěním.  

Deformaci lze obecně definovat jako posun určitého bodu tělesa vzhledem k sousedním 

bodům. Tento pohyb souvisí s pohybem dislokací. Pevnost materiálu může tedy být zvýšena 

omezením jejich pohybu. Naopak čím méně bude překážek bránících v pohybu dislokací, tím 

lehčeji se bude materiál deformovat a bude se chovat jako měkčí a méně pevný. Obecně lze 

tedy říci, že všechny mechanizmy zpevňování kovů závisí na omezení nebo ztížení pohybu 

dislokací. Největší překážkou pro pohyb dislokací jsou hranice zrn. Z tohoto logicky vyplývá, 

že jemnozrnný materiál poskytuje dislokacím obtížnější pohyb a navenek se materiál jeví jako 

tvrdší a pevnější. Právě Hall-Petchův vztah dává do nepřímé úměry velikost zrna a skluzové 

napětí.  

 

 

Obr. 1: Schéma elastické a plastické deformace. [1] 

 

2.1.1 Dislokační zpevnění 

Materiál je možno zpevnit předchozí plastickou deformací. Každý materiál má svou 

původní mez kluzu Re0. Při plastické deformaci nad jeho původní mezí kluzu se začnou 

vytvářet nové dislokace. Ty si začnou navzájem překážet a způsobí zvýšení meze kluzu 

z původní Re0 na Re1. Přírůstek zpevnění vyjadřuje rov. 1. 
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 ∆R = ∆σ = k √ρ  rov. 1. 

 

Kde ρ je hustot dislokací, konstanta k zahrnuje modul pružnosti ve smyku G a faktory, 

které charakterizují dislokace. Se zvyšující se mezí kluzu Re roste i mez pevnosti Rm. [2] 

Dislokace jsou čárové poruchy krystalické mřížky, které vznikají již během tuhnutí 

kovu. Dislokace se rozkládají podél smyšlené čáry, kterou nazýváme dislokační čára. Základ 

teorie dislokací položil v roce 1934 G. I. Taylor a E. Orowan. Rozlišujeme dva základní typy 

dislokací hranovou a šroubovou. Hranovou dislokaci si můžeme představit jako okraj 

polovrstvy atomů vložené do krystalu. Šroubovou dislokaci si zjednodušeně představujeme 

tak, že krystal ve tvaru válce nařízneme rovnoběžně s osou až k jeho středu. Obě části poté 

vzájemně posuneme o jednu meziatomovou vzdálenost. V reálných krystalech bývají 

dislokace zřídka pouze čisté šroubové povahy nebo čisté hranové povahy. Obvykle bývají 

smíšeného typu, tzn., že v sobě zahrnují oba druhy dislokací (obr. 2). [3, 4] 

Dislokace je určena dislokační čárou a vektorem vzájemného posunutí – Burgersovým 

vektorem b. Při hranové dislokaci je Burgersův vektor kolmý na dislokační čáru a u dislokace 

šroubové je s dislokační čárou rovnoběžný. [5] 

 

 

Obr. 2: Model hranové, šroubové a smíšené dislokace. [4] 
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K základním vlastnostem dislokací patří i schopnost pohybovat se krystalem. Jsou dva 

možné pohyby dislokace: skluz a šplh. Pohyb dislokace může být vyvolán napětím od 

vnějších sil, od jiných mřížkových poruch nebo tendencí snižovat volnou entalpii krystalu 

zkracováním dislokační čáry. Skluzem označujeme pohyb dislokace v mřížkové rovině – ve 

skluzové rovině, v níž dislokační čára leží a je rovnoběžná s Burgersovým vektorem. 

Skluzovou rovinou obvykle bývá rovina nejhustěji obsazená atomy. Hranové dislokace a 

hranové úseky smíšených dislokací se mohou kromě skluzu pohybovat také šplháním. Šplhání 

je spojeno s difúzí vakancí nebo intersticiálů základních atomů k dislokaci, kde se postupně 

připojují ke kraji „nadbytečné” polovrstvy. [5] 

O dislokačním zpevnění se dá hovořit u materiálů, které jsou tvářené za studena. Tyto 

materiály jsou měkké a tvárné. Tvářením za studena se materiál stává pevnější a tvrdší. Čím 

více matriál deformujeme, tím vzniká více zdrojů dislokací, které se začínají vzájemně 

odpuzovat a brání si v pohybu. Deformační zpevnění je často komerčně využíváno ke zvýšení 

pevnosti celého objemu materiálu nebo alespoň jeho povrchové vrstvy. 

Při plastické deformaci nejen, že dochází ke skluzu dislokací, ale rovněž vznikají ze 

zdrojů dislokací dislokace nové. Příkladem zdroje dislokací je tzv. Frankův – Readův zdroj 

(obr. 3). Nutnou podmínkou činnosti zdroje je existence překážek pohybu dislokací. [4] 

 

Obr. 3: Frank – Readův zdroj dislokací. [1] 

Hustota dislokací je definována jako hodnota uvádějící celkovou délku dislokačních čar 

v jednotce objemu, která se vztahuje obvykle k 1 cm
3
. Jednotka je cm

-2
. Ukazuje se, že 

v krystalech vyrobených v laboratorních podmínkách je hustota dislokací 10
6
 cm

-2
, 

v technických netvárných kovech 10
8
 cm

-2
. Po silném tváření stoupá hustota dislokací až na 

hodnotu 10
12

 cm
-2

. [3] 
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Průběh deformačního zpevňování můžeme sledovat v diagramech napětí-deformace na 

deformačních křivkách, které mají u monokrystalů a polykrystalických materiálů různý 

charakter (obr. 4). Intenzitu deformačního zpevnění vyjadřujeme koeficientem deformačního 

zpevnění h (rov. 2). Obecně platí, že při uplatnění jediného kluzného systému je koeficient 

deformačního zpevnění malý a deformační křivka má téměř lineární průběh. Tento případ 

platí pro některé kovy s hexagonální mřížkou, v níž se při plastické deformaci uplatňuje 

jediný systém, a to bazální rovina (0001).  

 

 



h   rov. 2 

kde ∆σ je změna napětí a ∆ε představuje změnu deformace.   

 

Obr. 4. Deformační křivky pro monokrystal a polykrystal. [6] 

Protože u polykrystalických materiálů je střední vzdálenost mezi jednotlivými zdroji 

dislokací menší, odpovídají deformační křivky polykrystalických materiálů za jinak stejných 

podmínek vyšším hodnotám napětí než deformační křivky monokrystalů. [7] 

 

2.1.2 Zpevnění hranicemi zrn 

U polykrystalických matriálů je nemožné, aby spojitě přecházel pohyb dislokací 

z jednoho zrna do druhého. Hlavní příčinou jsou hranice zrn. Ty tvoří překážky pro pohyb 

dislokací. Na hranicích zrn dochází k nakupení dislokací dosažení určité velikosti napětí a 

k vyvolání skluzových pásů v sousedním zrnu. Pokud je pevnost hranice zrn nízká, může toho 

napětí na hranicích zrn iniciovat vznik trhlin. Důležitou roli hraje také struktura materiálu. Pro 
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jemnozrnný materiál platí, že celková délka hranic zrn je větší než u materiálů hrubozrnných. 

Z toho vyplývá, že se dislokace obtížněji pohybují a materiál se tak jeví pevnější a tvrdší. 

Rozhraní (hranice zrn v polykrystalickém materiálu nebo oblasti mřížky se vzájemně 

odlišnou orientací v monokrystalu) představují plochu, popř. tenkou oblast, v níž se 

vyrovnává diskontinuita mřížek mezi zrny. Rozhraní je vždy méně uspořádané než vlastní 

zrno a je tedy i místem vyšší energie. Řada významných vlastností kovových materiálů a dějů, 

které v nich probíhají při jejich zpracování i použití, jsou výrazně závislé na těchto hranicích. 

Jsou to například mez kluzu, vysokoteplotní tečení, rekrystalizační procesy, superplastické 

chování, některé formy křehnutí, koroze. Rozhraní se nejčastěji dělí podle úhlu vzájemné 

desorientace mřížek po obou jeho stranách na rozhraní (hranice) maloúhlové a velkoúhlové. 

(obr. 5). [5] 

 

Obr. 5: Porovnání maloúhlové a velkoúhlové hranice zrn v krystalu. [9] 

Velkoúhlová hranice má tloušťku jen několika mřížkových parametrů. Z hlediska 

uspořádanosti je to vysoce poruchová oblast, která má vyšší energii než mřížka uvnitř zrna, a 

je charakterizována určitou měrnou energií. Proto se hranice zrna vyznačují specifickými 

fyzikálními i chemickými vlastnostmi, kterými jsou ovlivňovány některé pochody 

v polykrystalických materiálech. Vliv hranic závisí na velikosti jejich plochy v jednotce 

objemu kovu, tedy na velikosti zrna. Zrno v polykrystalických nízkomolekulárních 

materiálech (kovy, keramické látky) je proto významnou strukturní jednotkou a jeho velikost 

patří k základním strukturním charakteristikám. Maloúhlové hranice jsou tvořeny plošnými 

sítěmi dislokací a oddělují v rámci téhož zrna úseky mřížky – subzrna. Subzrna vznikají 
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například po žíhání kovu po tváření za studena. Pohyblivost maloúhlové hranice je omezena. 

[5] 

Na základě experimentálních zkoušek bylo zjištěno, že velikost zrna (charakterizována 

středním průměrem d) má rozhodující vliv na deformační napětí. Čím je menší velikost zrna, 

tím je vyšší hodnota deformačního napětí σy. Podle autorů je tento vztah označován jako 

Hallova a Petchova rovnice: (rov. 3) 

 σy = σ0 + kyd
-1/2

; [MPa] rov. 3 

kde σ0 je napětí závislé na pohyblivosti dislokací v krystalické mřížce, ky je Hallova-Petchova 

konstanta, která je mírou napětí nutného k vzájemné „koordinaci“ tvarové změny jednotlivých 

zrn. Hodnoty σ0 i ky se mění s chemickým složením, strukturou i technologickým zpracováním 

materiálu. U běžných typů konstrukčních ocelí je σ0 v rozmezí hodnot 10 - 200 MPa, 

ky v rozmezí 6 - 30 MPa·m
1/2 

. Hodnota ky je prakticky na teplotě nezávislá, kdežto σ0 

s klesající teplotou výrazně roste. [3, 10]  

 

2.1.3 Zpevnění tuhým roztokem 

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

bodech krystalické mřížky. Tyto roztoky se mohou vyskytovat v soustavách jak 

s neomezenou tak i s omezenou rozpustností v tuhém stavu. Mezní rozpustnost v tuhém 

roztoku je limitována, pokud rozdíly ve velikosti atomů dosáhnou cca 8 %. V soustavách 

s omezenou rozpustností by rozdíly ve velikosti atomů neměly být menší než 15 %. Jedním 

z vlivů, které ovlivňují vznik substitučních roztoků, je také chemická afinita. Nelze 

opomenout také vliv mocenství obou složek. Kovy s vyšším mocenstvím se lépe rozpouští 

v kovu s nižším mocenstvím.  

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

hodnoty Gibbsovy volné energie. V substitučním tuhém roztoku může dojít k uspořádání na 

krátkou nebo dlouhou vzdálenost. Toto uspořádání je závislé na energii vazeb mezi atomy 

matrice a příměsi.  

Atomy příměsí jsou v intersticiálních tuhých roztocích umístěny v meziuzlových 

(intersticiálních) polohách krystalické mřížky. Tyto polohy mohou být obsazovány pouze 

velmi malými atomy. Mezi intersticiální prvky řadíme např. vodík, uhlík, dusík, bor, kyslík. 
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Umístění těchto atomů do intersticiálních poloh mřížky vždy vyvolává distorze v rozložení 

sousedních atomů v krystalické mřížce. Tvorba intersticiálních tuhých roztoků se řídí dvěma 

pravidly:  

1. Poměr velikosti atomu rozpuštěného intersticiálního prvku a rozpouštědla musí být 

menší než 0,58.  

2. Vhodný tvar meziuzlových volných prostor, což je důležitější než jejich velikost. [6] 

Přidání příměsi do materiálu způsobí změnu mechanických vlastností (tvrdost, 

plasticita, tažnost). Intersticiální i substituční atomy v krystalické mřížce mají vliv na pohyb 

dislokací, což ovlivňuje plastickou deformaci a materiál se stává pevnější. 

Zpevnění tuhým roztokem je přírůstek meze kluzu úměrný druhé odmocnině 

koncentrace přísadového prvku C podle vztahu (rov. 4) 

 y = i +fG
3/2

C
1/2

; MPa
 

rov. 4 

kde i je vnitřní třecí napětí mřížky (Peiers-Nabarrovo napětí) nutné pro vlastní pohyb 

dislokací v mřížce, f je parametr, který závisí na modulu pružnosti s rostoucí koncentrací 

přísadového prvku, G je modul pružnosti ve smyku a  je konstanta. Rov. 4 s dodatečnou 

přesností vyhovuje pro nízké koncentrace přísadového prvku. (přibližně do 10 %). 

Přírůstek meze kluzu v tuhém roztoku závisí také na rozdílu poloměru atomů 

základního a přísadového prvku. Např. přírůstek meze kluzu Cu s přísadou Ni a Zn, které mají 

přibližně stejnou velikost jako Cu, je s rostoucí koncentrací celkem malý. Avšak přídavek Be 

a Sn s velkým rozdílem poloměrů atomů vzhledem k atomům Cu způsobí i při nízkých 

koncentracích poměrně vysoké zpevnění. [7] 

 

2.1.4 Precipitační zpevnění 

Překážky v pohybu dislokací jsou nejen dislokace a hranice zrn, ale i precipitáty. 

Precipitáty jsou částice v kovovém materiálu, které mají chemické složení a obvykle 

i krystalickou mřížku odlišnou10 od mřížky základního materiálu. [8] 

Přidání atomů jiného prvku do materiálu má většinou za následek podstatné zvýšení 

skluzových napětí. V případě, kdy tuhý roztok je přesycený, vzniknou po jeho rozpadu 
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podstatně silnější překážky (koherentní nebo nekoherentní precipitáty) pro pohyb dislokací 

než v případě tuhých roztoků. 

Pohybující se dislokace prochází koherentními precipitáty (protíná je), nekoherentní 

precipitáty naopak nemohou být dislokací protnuty (obr. 6). Precipitační zpevnění je projevuje 

např. při stárnutí po rozpadu dvou a vícesložkových tuhých roztoků. [12]  

Protínání koherentních precipitátů je spojeno se zvýšením skluzového napětí a skládá se 

z následujících příspěvků.  

 vliv rozdílů mřížkových konstant matrice a precipitátu, 

 při průchodu dislokace precipitáty uspořádanými na dlouhou vzdálenost dojde k vzrůstu 

skluzového napětí (rov. 5). 

 ∆τ = f
2/3

 r0
1/3 

γAF
4/3 

rov. 5 

 

kde f je objemový podíl precipitátu, r0 je velikost precipitátu, γAF je energie antifázové 

hranice. 

 vliv rozdílů energie vrstvené chyby v částici a v základním kovu, 

 zvětšení plochy rozhraní mezi oběma fázemi při průchodu dislokace částicí (obr. 7). [6] 

 

 

 

Obr. 6 Protínání koherentní částice dislokací (nahoře), Orowanův mechanizmus interakce 

dislokace s řadou nekoherentních částic (dole). [4] 
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Obr. 7: Vznik antifázového rozhraními průchodu dislokace koherentním precipitátem. [12] 

 

Nekoherentní precipitáty ve skluzové rovině nemohou být protnuty pohybující se 

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

plastická deformace mohla pokračovat. Dislokace se mezi záchytnými body na 

nekoherentních precipitátech prohýbá (obr. 6 dole). Napětí potřebné k tomu, aby prohnutí 

nabylo tvaru, při němž se boční úseky dislokace anihilují a kolem precipitátu se vytváří 

dislokační smyčka, je analogické napětí nutné pro činnost Frank - Readova zdroje (rov. 6). 

Uvolněné boční části dislokace se spojí a dislokace pokračuje v pohybu. Uvedený 

mechanizmus se nazývá Orowanův mechanizmus. [11] 

 





Gb2

d

Gbf

p

2/1

V  ; MPa rov. 6 

kde  je konstanta, která závisí na typu dislokace, dp je velikost nekoherentních částic, G 

modul pružnosti ve smyku, b velikost Burgersova vektoru, fV objemový podíl precipitátů a  

je vzdálenost mezi částicemi. [7] 

 

2.1.5 Zpevnění vlivem transformační fázové přeměny 

Fázové přeměny v tuhém stavu mají velký technický význam. Lze jimi podstatně měnit 

strukturu a vlastnosti kovových materiálů. K zahájení přeměny je nezbytně nutné určité 

podchlazení ∆T pod teplotou stability matečné fáze, při němž má vznikající fáze dostatečně 

veliký rozdíl volné entalpie od fáze původní.  
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Při vzniku zárodku se uplatňuje nejen změna objemové a povrchové volné entalpie jako 

při krystalizaci, ale navíc je nutno ještě uvažovat změnu volné entalpie ∆GE vlivem pružných 

deformací, vznikajících vytvořením zárodku nové fáze, který má obvykle jiný objem než fáze 

původní. Vztah pro změnu volné entalpie ∆G má tento tvar: (rov. 7) 

 

 ∆G = -V∆GV + Ωγ + ∆GE rov. 7 

 

kde ∆GV je změna jednotkové volné entalpie, Ω – povrch vzniklé fáze, γ – jednotková 

povrchová volná entalpie na rozhraní původní a nové fáze, ∆GE – změna volné entalpie, 

vyvolána pružnými deformacemi, přičemž závisí na poměru modulu pružnosti obou fází. 

Při růstu zárodku je třeba rozeznávat dvě rozdílné kinetiky: difúzní a bezdifúzní. Při 

difúzní přeměně určují rychlost průběhu přeměny faktory ovlivňující difúzi (gradient 

koncentrace, hranice zrn, struktura apod.) Rychlost růstu je na rozdíl od rychlosti tvorby 

zárodku strukturně necitlivá a často závisí na čase. Při bezdifúzní přeměně není rychlost růstu 

závislá na výměně míst jednotlivých atomů. Nejznámější z této skupiny je martenzitická 

přeměna. [13] 

Ochlazujeme-li vzorek z oblasti stabilního austenitu dostatečně rychle tak, aby jeho 

austenitická struktura prošla oblastí teplot perlitické a bainitické reakce beze změny, 

transformuje při nízkých teplotách martenziticky. Teploty martenzitické reakce jsou tak nízké, 

že při nich v ocelích není prakticky možná ani substituční difúze, ani difúze intersticiální. 

Proto je chemické složení martenzitu totožné se složením původního austenitu a přesuny 

atomů při transformaci jsou možné jen na vzdálenost kratší, než je meziatomová vzdálenost 

v mřížce. Mluvíme proto o bezdifúzní přeměně (obr. 8). Martenzitická reakce se vyznačuje 

velmi velkou rychlostí růstu částic (až 10
3
 m.s

-1
). Podle Bainova modelu se martenzitická 

transformace uskuteční změnou charakteru krystalografické soustavy. Kubická plošně 

centrovaná mřížka může přetransformovat na mřížku tetragonální prostorově centrovanou. 
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Obr. 8: Martenzitická struktura, zv. 1000x, leptáno Nital. [14] 

Tato transformace je ještě doprovázena nekoherentní deformací, která vyrovnává 

rozdíly mezi změnou mřížky a skutečnou změnou tvaru transformačního objemu. Podle 

povahy slitiny se tato plastická deformace nejčastěji uskutečňuje skluzem nebo tvorbou 

dvojčat, v některých případek též tvorbou vrstvených chyb. Vysoká hustota poruch, které 

takto v martenzitu vznikají, odpovídá struktuře slitin po velké plastické deformaci. Také 

mechanické vlastnosti martenzitických struktur jsou tím spoluurčeny: tvrdost a pevnost je 

zvýšena, tvárnost a houževnatost je snížena. [3] 

S rostoucím obsahem uhlíku se tvrdost zakalené martenzitické struktury zvyšuje. 

Zároveň ale v materiálu vzniká velmi velké vnitřní pnutí, které bylo způsobeno rychlou 

přeměnou, a to způsobuje křehkost. Popouštěním, které následuje ihned po kalení, se 

nežádoucí vnitřní pnutí odstraňuje. Obr. 9 znázorňuje závislost obsahu uhlíku na teplotě Ms 

(začátek martenzitické přeměny) a Mf (konec martenzitické přeměny). Jehlicovitá morfologie 

martenzitu je pevná a houževnatá, deskovitá morfologie je pevná, ale méně houževnatá. 



14 

 

 

Obr. 9: Vliv obsahu uhlíku na teplotách Ms a Mf,  

kde Mj – jehlicovitý martenzit, Md – deskovitý martenzit, AZ – zbytkový austenit. [15] 

 

2.2 Metody určení velikosti zrna 

Princip stanovení velikosti zrn spočívá ve zkoumání metalografického naleptaného 

výbrusu pomocí světelného mikroskopu. Pro stanovení velikosti zrna je nutné připravit 

vhodný metalografický výbrus. Jedná se o odebrání reprezentativního vzorku ze zkoušeného 

materiálu, jeho přípravu, která zahrnuje broušení, leštění a naleptání. K leptání používáme 

několik způsobů, podle charakteru zkoušeného materiálu. 

Pro vyhodnocení používáme normu ASTM E 112-10 nebo ČSN EN ISO 643. 

Vyhodnocujeme velikost původního austenitického zrna nebo zrna feritického. Austenitickým 

zrnem se rozumí krystal s plošně středěnou kubickou strukturou, která může nebo nemusí 

obsahovat žíhací dvojčata. Zrno feritické je krystal s prostorově středěnou kubickou 

strukturou, která nikdy neobsahuje žíhací dvojčata.  Na zviditelnění austenitických zrn ve 

struktuře používáme více metod. Je to například leptání ve vodním  roztoku nasycené 

kyseliny pikrové, metoda řízené oxidace, metoda zcitlivění zrn nebo metoda nauhličování. 

Tyto metody zviditelnění austenitického zrna se používají u vzorků, které vykazují 

martenzitickou či bainitickou strukturu. Pro zviditelnění feritického zrna se používá leptání 

v nitalu, což je 2 – 3 % roztok kyseliny dusičné v etanolu.  Normy umožňují stanovovat zrno 

podle tří základních metod.  

První z nich je metoda srovnávací. Jak už z názvu vyplývá, jedná se o srovnávání 

struktury, kterou vidíme v mikroskopu, se sérií odstupňovaných obrazců (etalonů – obr. 10). 
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Výsledná hodnota velikosti zrna je označena jako index G s číselnou hodnotou, která 

odpovídá číselnému označení etalonu, který vyhodnotíme jako shodný se zkoušenou 

strukturou. Pravidlem je čím větší index G, tím jemnější zrno.  

Počet zrn připadajících na 1 mm
2
 lze stanovit pomocí rov. 8 [16]. 

 m = 8  2G
 (mm

-2
) rov. 8 

kde m – počet zrn na mm
2
, G – číslo velikosti zrna. 

V příloze jsou uvedeny různé parametry ve vztahu hodnocení počtu zrn.  

 

 

Obr. 10: Etalony pro stanovení velikost austenitického zrna G = 5, 3 a 1 podle normy 

ČSN EN ISO 643. [16] 

Normovaná zobrazení velikosti zrn při 100 násobném zvětšení se číslují od 0 do 10. 

Pokud není zvětšení při porovnávání velikosti zrn stonásobné, musí se číslo velikosti zrna G 

rovnat číslu M nejbližšího normovaného zobrazení velikosti zrn, upravenému pomocí funkce 

poměru zvětšení. [16] 

V normě ČSN EN ISO 643 nalezneme tabulku, která uvádí vztah mezi čísly velikosti 

zrna a obvyklá zvětšení. Zrna, která obsahují dvojčata, normy povolují počítat jako jednotlivá. 

Hranice dvojčat ignorují.  

Metoda planimetrická, zahrnuje skutečný součet zrn zachycených na známé oblasti, 

která je pro tuto metodu charakteristická. Pro stanovení velikosti zrna G podle ASTM se 

používá počet zrn na jednotku plochy NA v mm
-2

 při 100 násobném zvětšení. Přesnost této 

metody je funkcí počtu sčítaných zrn. V rámci úsilí lze dosáhnout přesnosti ± 0,25 jednotek 

velikosti zrna. Výsledky nejsou zatíženy zkreslením a opakovatelnost a reprodukovatelnost 
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měření je menší než ± 0,5 jednotek velikosti zrna. Přesné počítání vyžaduje, aby se zrna při 

počítání označovala. [18] 

Třetí metodou je postup lineárních úseček. K tomuto postupu se používá zkušební rastr. 

Využívá se také svislých a vodorovných přímek. Uhlopříčky mají délku 150 mm a přímky 

100 mm. Je nutné zachytit alespoň 50 úseků zrn, a proto je nutné zvolit vyhovující zvětšení. 

Při této metodě se využívá měření pěti náhodně vybraných polí, jejichž celkový počet 

zachycených úseků zrn musí být 250. Pokud nepracujeme ve standardním stonásobném 

zvětšení, je možné rovněž měnit délku měřících čar.  

Kruhová průsečíková metoda využívá kružnici nebo soustavu kružnic. Jejich celková 

délka je 500 mm. Zvětšení musí být zvoleno tak, aby měřící rastr zachytil 40 až 50 úseků zrn. 

V případě použití jen jedné kružnice jde o zachycení nejméně 25 úseků zrn.  

Moderní metody měření velikosti zrna využívají například ultrazvuk, automatickou 

obrazovou analýzu a to za předpokladu, že jejich přesnost byla předem prověřena rozsáhlým 

vzájemným porovnáváním. [17] Při použití těchto metod je důležité si uvědomit, že odhad 

průměrné velikosti zrna není přesným měřením. Kovová struktura je agregátem 

trojrozměrných krystalů různých velikostí a tvarů. Žádná pole při pozorování tedy zjevně 

nemohou být přesně stejná. [18] 
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3 Experimentální část 

Experimentální část této bakalářské práce se věnuje porovnání strukturních a 

napěťových charakteristik. Řeší závislost pevnosti na velikosti zrna oceli na materiálech, které 

slouží výhradně pro výrobu železničních kol jakosti (třídy) ER7T. 

Tato práce je zaměřena na stanovení velikosti zrna podle normy ISO 643 a následnou 

aplikaci metody systému Zeiss Axio observer. K testování budou použita zkušební tělesa pro 

zkoušku tahem. Srovnání bude provedeno na třech vybraných vzorcích, které vykazují 

rozdílné pevnostní charakteristiky. Důležitý je statistický přístup a homogenita testovaného 

materiálu. 

 

3.1 Popis materiálu 

Pro experimentální část této práce byla využita zkušební tělesa pro deklaraci základních 

materiálových charakteristik železničních kol jakosti ER7T.  

Vstupním materiálem pro výrobu kol je kontinuálně litá vakuovaná ocel. ER7T je 

materiálovou značkou vycházející z evropských norem řady EN 1326X, kde „X“ představuje 

zástupný znak, který značí 0 - dvojkolí, 1 - nápravy, 2 - kola. Speciálně pro železniční kola 

jsou stanoveny technické podmínky normou EN 13262: 2004 + A2. [19] Za jakost ER7T je 

označován materiál určitého chemického složení, které popisuje tabulka 1. Při výrobě oceli je 

toto chemické složení ověřováno. Stejně tak ještě dochází k ověření u konečného výrobku. 

Tento typ materiálu je pro výrobu železničních kol využíván nejčastěji. Jeho limitující 

mechanické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 2. Požadované mechanické vlastnosti oceli 

získáme řízeným tepelným zpracováním.  

 

Tabulka 1: Chemické složení materiálu ER7T v hm. %. 

Prvek C Si Mn P S Cr 

Množství 0,52 0,40 0,80 0,02 0,02 0,30 

Prvek Cu Mo Ni V Cr+Mo+Ni 

Množství 0,30 0,08 0,30 0,06 0,50 
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Tabulka 2: Mechanické vlastnosti částí železničního kola. 

 
Rm [MPa] ReH, Rp0,2 [MPa] A % 

Věnec kola 820 – 940 min. 520 min. 14 

Deska kola nižší min. o 110 oproti Rm věnce informativně min. 16 

 

Je nutno zmínit, že vzorky, které jsou odebírány z věncové části kola, jsou 

nehomogenní. Tato nehomogenita je důsledek aplikovaného tepelného zpracování (kalení), 

které bylo provedeno pouze na věncové části kola. 

 

3.2 Metody zkoušení 

K testování byla použita zkušební tělesa pro zkoušku tahem. Odběr materiálu 

z železničního kola byl proveden dle evropské normy EN 13262: 2004 + A2 (obr. 11). 

Tahové zkoušky byly provedeny v BONATRANS GROUP a.s. na trhacím stroji Instron 5985 

(obr. 12). Všechny tahové zkoušky byly provedeny podle normy ČSN EN ISO 6892-1 

Kovové materiály – zkoušení tahem. Zkoušky byly provedeny za pokojové teploty 23
o
C. 

Počáteční průměr tyče d0 byl v rozmezí 9,97 – 10,03 mm. Počáteční měřená délka L0 byla 

rovna 50 mm. 

  

Obr. 11: Místa odběru zkušebních těles. [19]  

Legenda: 1, 2 – zkušební vzorek na zkoušku tahem, 3 – zkušební vzorek pro zkoušku 

rázem, 4 – jmenovitý průměr, 5 – vrub. 
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Obr. 12. Trhací stroj INSTRON 5985. 

Pro lepší statistické údaje byly vybrány tahové zkoušky o třech hladinách pevnosti a to 

na hranici horní, střední a dolní pevnosti přípustného intervalu pro výrobky jakosti ER7T. 

Zkušební vzorky byly připraveny z hlav tahových zkoušek. Byl proveden příčným řez a 

následné zalisování vzorků za tepla. V metalografické zkušebně byl připraven metalografický 

výbrus. 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, vzorek je nutné naleptat, aby mohla být 

stanovena velikosti zrna. Materiál ER7T se obvykle leptá v 4% Nitalu, což je roztok lihu a 

kyseliny dusičné. Pro pozorování jednotlivých struktur bylo využito zařízení optické 

mikroskopie firmy ZEISS Axio Observer Z1m (obr. 13). K vyhodnocení zrna byla použita 

norma ISO 643 aplikovaná pomocí systému Zeiss Axio Observer.  

Ze statistického hlediska je nutné provést dostatečné množství měření a eliminovat tak 

nehomogenitu prověřovaného materiálu. Měření bylo provedeno ve dvou směrech na každém 

vzorku. První směr byl orientován od povrchu jízdní plochy kola ke středu a druhý směr byl 

ze strany. 
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Obr. 13: Optický mikroskop firmy ZEISS Axio Observer. 

 

3.3 Výsledky a vyhodnocení zkoušek 

Pro experiment byla použita zkušební tělesa pro zkoušku tahem, jejichž výsledky se 

pohybovaly ve třech oblastech pevnosti. U provedených tahových zkoušek byly naměřeny 

kromě hodnot meze pevnosti Rm také hodnoty meze kluzu Rp0,2 a tažnosti A (tabulka 3). 

Tahové diagramy provedených zkoušek prezentují obr. 14, 15 a 16. 

Tabulka 3: Výsledky pevnostních charakteristik. 

Tavba/ 

p. č. 

Třída 

oceli 

d0 

[mm] 

S0 

[mm] 

L0 

[mm] 

Lu 

[mm] 

Rp0,2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A 

[%] 

42748/7 ER7 10,01 78,7 50,0 58,95 646 955 17,9 

43384/77 R7T
* 

10,0 78,5 50,0 58,45 577 881 16,9 

44296/23 ER7 10,0 79,0 50,0 58,95 508 811 17,9 

* Poznámka: Ocel s označením R7T byla vyrobena v souladu se starším standardem   

UIC 812-3. Chemicky i mikrostrukturně se jedná o totožnou ocel jako v případě ER7T dle 

EN 13262 + A2. 
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Obr. 14: Tahový diagram tavby 42748/7. 

 

 

Obr. 15: Tahový diagram tavby 43384/77.  

 

 

 

Vzorek 1 

Vzorek 1 

Vzorek 2 

Vzorek 2 
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Obr. 16: Tahový diagram tavby 44296/23. 

Na každém tahovém diagramu vidíme označení vzorek 1 a vzorek 2. Toto rozlišení se 

používá pro označení tahové zkoušky z věncové části kola (vzorek 1) a z části deskové 

(vzorek 2). Jednoznačně vidíme, že pevnostní charakteristiky věncové části jsou vyšší. Tato 

pevnost je způsobena provedeným kalením, kdy dochází ke změně struktury.  

K vyhodnocení velikosti zrna byl použit optický mikroskop ZEISS Axio Observer Z1m. 

Byla využita automatická metoda, která vyhodnocuje zrno podle rozložení strukturní fáze – 

feritu. Proběhlo měření ve dvou liniích, kdy linie 1 je směřována od povrchu jízdní plochy 

kola do středu a linie 2 ze strany do středu vzorku. Linie fotografií obsahují vždy 

15 fotografií, které byly nafoceny s 2% překrytím. Obr. 17 - 19 znázorňují fotografie 

mikrostruktury použitých taveb – perlit a feritickým síťovím po hranicích zrn.  

 

 

 

 

Vzorek 1 

Vzorek 2 
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Obr. 17: Typická mikrostruktura tavby 42748/7. 

 

Obr. 18: Typická mikrostruktura tavby 43384/77. 
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Obr. 19: Typická mikrostruktur tavby 44296/23. 

 

Automatický vyhodnocující systém optického mikroskopu zaznamenal výši 

procentuálního zastoupení každého indexu velikosti zrna, vždy na každé fotografii. Systém 

společnosti Zeiss pracuje s vlastní indexací, která lépe vyhovuje pro konstrukční materiály. 

Převodní tabulka mezi etalony normy ISO 643 a indexací Zeiss prezentována prostřednictvím 

tabulky 4.  
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Tabulka 4: Zatřídění indexů velikosti zrna dle ISO 643 do indexace dle Carl Zeiss. [20] 

Třída dle Zeiss 

Dolní hranice indexu velikosti 

zrna G 

dle ISO 643 

Horní hranice indexu velikosti 

zrna G 

podle ISO 643 

I 0 5 

II 5 6 

III 6 7 

IV 7 8 

V 8 9 

VI 9 10 

VII 10 11 

VIII 11 12 

IX 12 13 

X 13  

 

 

V tabulkách 5 – 7 jsou zaznamenány hodnoty, které byly naměřeny metodou firmy Zeiss. 

Každý řádek znázorňuje měření z jedné fotografie. Hodnoty jsou uvedeny v procentech a 

zaznamenávají, v jaké míře jsou indexy velikosti zrna G zastoupeny. Ze záznamů je patrné, že 

indexy velikosti zrna G rovny 1, 2, 3 a 10 jsou zastoupeny v malé míře. Na obr. 20 můžeme 

vidět, že ocel s největší pevností má největší četnost indexu G 7. Ocel střední pevnosti má 

největší zastoupení indexu G 6 (obr. 21) a u nejměkčí oceli převládá index velikosti G 7 

(obr. 22), avšak četnost vyšší velikosti zrna je nižší. Na obr. 23 jsou porovnány křivky 

četností velikosti zrna všech použitých ocelí. Křivka nejpevnější oceli má rozložení v užší 

oblasti než křivka materiálu nejměkčího. Lze tedy říci, že ocel s největší pevností má 

nejjemnější zrno. 
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Tabulka 5: Velikost zrna v procentuálním zastoupení tavby 44748/7. 

44748/7 Četnost indexu velikosti zrna G v % 

 

index 

1 

index 

2 

index 

3 

index 

4 

index 

5 

index 

6 

index 

7 

index 

8 

index 

9 

index 

10 

linie 1      1 0,00 0,00 0,46 4,17 5,26 10,20 10,66 7,88 5,72 2,63 

2 0,00 0,00 1,59 4,96 6,19 12,39 9,91 8,67 5,31 1,59 

3 0,00 0,00 1,90 4,57 7,81 9,90 12,57 8,95 4,19 1,52 

4 0,00 0,17 1,35 2,37 8,63 8,97 11,84 9,14 5,08 0,68 

5 0,00 0,21 1,23 4,94 11,73 8,44 10,08 7,82 3,91 2,47 

6 0,00 0,00 1,57 5,88 9,61 10,00 9,02 7,65 3,92 1,57 

7 0,00 0,00 1,99 4,97 4,97 10,74 9,94 7,16 3,98 1,79 

8 0,00 0,00 0,43 2,45 6,33 9,78 13,38 9,21 4,60 1,58 

9 0,00 0,00 0,82 3,61 7,70 10,00 12,62 8,69 4,43 0,82 

10 0,00 0,00 0,63 2,68 6,77 13,23 11,65 10,08 3,31 1,26 

11 0,00 0,00 0,99 3,15 8,77 8,61 10,10 8,11 3,48 1,66 

12 0,00 0,18 1,65 3,29 6,40 10,42 10,42 8,23 6,22 1,28 

13 0,00 0,00 0,34 3,87 7,56 11,09 11,26 7,73 5,38 1,51 

14 0,00 0,00 0,49 3,40 6,96 9,87 12,62 8,90 4,69 1,29 

15 0,00 0,00 0,71 4,42 7,26 9,38 10,08 10,62 5,13 1,06 

linie 2      1 0,22 0,22 1,74 5,65 7,39 5,87 10,00 5,65 5,00 2,39 

2 0,00 0,45 2,71 5,66 8,60 10,63 8,14 6,79 3,17 2,49 

3 0,00 0,40 1,20 4,02 6,43 10,04 11,24 6,22 1,61 0,60 

4 0,00 0,20 0,60 4,19 7,39 8,98 10,18 8,78 2,59 1,00 

5 0,00 0,19 1,50 3,20 8,27 10,15 12,03 8,27 3,76 1,13 

6 0,00 0,00 0,16 3,95 1,07 10,36 10,20 7,07 1,28 1,97 

7 0,00 0,15 0,59 2,08 5,93 11,87 11,72 9,50 3,86 1,48 

8 0,00 0,00 0,67 2,18 9,58 8,24 12,61 9,75 4,87 2,19 

9 0,00 0,00 1,46 3,46 8,74 10,38 11,66 7,47 4,37 0,73 

10 0,00 0,18 0,91 3,09 6,55 11,09 13,27 9,45 2,73 1,09 

11 0,00 0,00 1,13 2,43 7,94 11,67 11,35 7,78 3,40 0,81 

12 0,00 0,18 0,54 2,90 8,33 15,58 11,05 5,62 2,90 0,54 

13 0,00 0,00 0,75 4,51 7,71 12,41 12,22 8,08 2,44 0,94 

14 0,00 0,00 0,92 4,40 8,26 11,19 14,68 7,52 3,85 0,73 

15 0,00 0,00 1,01 3,63 8,27 12,50 13,31 5,24 0,42 0,40 

průměr 0,01 0,08 1,07 3,80 7,41 10,47 11,33 8,07 3,85 1,37 

směr. od. 0,04 0,13 0,58 1,06 1,83 1,78 1,45 1,32 1,33 0,62 
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Tabulka 6: Velikost zrna v procentuálním zastoupení tavby 43384/77. 

43384/77 Četnost indexu velikosti zrna G v % 

 

index 

1 

index 

2 

index 

3 

index 

4 

index 

5 

index 

6 

index 

7 

index 

8 

index 

9 

index 

10 

linie 1     1 0,00 0,17 0,69 3,79 7,40 11,19 13,25 6,20 3,79 2,24 

2 0,00 0,00 1,98 3,77 8,33 13,29 10,12 5,95 3,17 1,59 

3 0,00 0,00 0,24 1,47 5,37 12,58 14,16 8,18 5,98 1,71 

4 0,00 0,00 0,84 4,52 6,19 10,03 12,37 8,53 4,85 2,17 

5 0,00 0,00 0,00 1,85 6,24 8,44 12,37 10,98 6,24 2,08 

6 0,00 0,00 0,00 2,39 7,88 11,11 12,94 8,16 4,78 1,97 

7 0,00 0,00 0,40 1,60 5,73 11,45 14,38 7,19 5,06 2,93 

8 0,00 0,00 1,34 2,34 8,19 10,54 7,69 8,36 3,51 0,84 

9 0,00 0,18 1,08 4,32 6,47 10,61 10,97 7,37 3,96 1,98 

10 0,00 0,00 0,92 3,49 9,01 10,11 10,85 6,62 3,68 2,57 

11 0,00 0,45 2,02 3,36 11,21 7,85 7,85 5,83 2,91 2,02 

12 0,00 0,00 0,74 4,42 9,02 13,08 12,89 8,47 1,10 1,66 

13 0,00 0,00 0,40 4,38 9,76 14,74 11,75 5,38 1,79 0,60 

14 0,00 0,21 0,83 3,51 9,71 13,02 8,47 6,61 1,03 0,00 

15 0,00 0,00 1,05 5,46 12,61 13,87 13,45 3,15 1,05 0,42 

linie 2     1 0,00 0,25 2,00 6,50 10,00 10,00 8,00 4,50 3,25 0,75 

2 0,00 0,00 2,14 8,31 6,97 8,85 11,80 5,09 1,61 0,80 

3 0,00 0,70 1,88 4,69 6,34 11,03 10,56 6,81 3,52 1,41 

4 0,00 0,29 3,24 5,88 11,76 5,88 7,65 8,82 2,35 2,65 

5 0,00 0,85 4,27 6,55 5,98 12,25 7,69 5,98 2,56 1,14 

6 0,00 0,00 2,20 7,32 9,51 8,78 9,02 7,07 2,93 1,46 

7 0,00 1,07 1,34 6,15 7,75 13,37 8,82 4,28 4,28 0,27 

8 0,00 0,82 1,09 7,38 6,56 12,57 8,74 4,37 3,01 0,55 

9 0,00 0,25 2,48 6,20 8,19 10,92 8,68 7,69 3,47 0,74 

10 0,00 0,23 2,34 4,92 9,13 12,88 10,07 4,45 2,11 0,23 

11 0,28 0,28 2,27 5,95 11,90 12,75 10,48 4,25 2,83 0,28 

12 0,32 0,32 4,17 7,69 8,33 9,94 8,97 5,13 1,60 0,32 

13 0,00 0,00 1,66 6,24 7,48 11,85 13,72 5,82 0,62 0,42 

14 0,00 0,00 3,32 7,91 9,95 12,24 8,67 4,59 4,59 0,51 

15 0,00 0,00 1,30 7,13 9,07 12,31 11,66 5,83 1,51 0,65 

průměr 0,02 0,20 1,61 4,98 8,40 11,25 10,60 6,39 3,10 1,23 

směr. od. 0,08 0,30 1,12 1,97 1,93 1,98 2,17 1,76 1,47 0,84 
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Tabulka 7: Velikost zrna v procentuálním zastoupení tavby 44296/23. 

44296/23 Četnost indexu velikosti zrna G v % 

 

index 

1 

index 

2 

index 

3 

index 

4 

index 

5 

index 

6 

index 

7 

index 

8 

index 

9 

index 

10 

linie 1     1 0,00 0,00 0,12 1,36 6,29 8,63 11,96 9,74 5,06 1,73 

2 0,00 0,00 0,00 2,57 3,85 14,38 10,78 9,24 4,11 2,05 

3 0,00 0,00 0,13 2,98 6,08 10,87 10,48 8,41 5,17 1,29 

4 0,00 0,15 0,46 2,74 8,22 12,79 11,72 8,07 3,81 2,59 

5 0,00 0,22 1,09 6,55 10,04 8,95 10,70 7,21 3,71 1,09 

6 0,00 0,00 0,86 3,45 8,29 11,05 11,74 7,08 3,11 1,21 

7 0,00 0,00 0,88 4,23 7,76 11,82 11,11 5,64 3,17 1,41 

8 0,00 0,00 0,99 5,13 6,86 11,05 9,47 4,14 3,55 1,18 

9 0,00 1,83 3,67 4,59 8,26 8,87 9,17 3,98 3,36 0,61 

10 0,00 0,27 2,72 8,99 9,26 8,17 8,17 4,36 3,27 1,09 

11 0,22 0,00 1,97 4,82 7,46 10,53 7,89 5,70 5,26 1,10 

12 0,00 0,00 0,61 6,13 6,75 10,43 9,82 6,95 5,32 1,84 

13 0,00 0,00 1,28 5,57 8,57 8,78 11,13 5,14 3,85 1,28 

14 0,00 0,19 1,17 3,89 8,95 12,84 8,37 7,39 2,72 1,56 

15 0,00 0,00 0,83 2,34 5,68 13,02 13,02 7,01 3,01 1,17 

linie 2     1 0,00 0,00 0,00 1,26 3,88 7,95 11,92 11,14 7,56 3,68 

2 0,00 0,00 0,20 1,32 4,48 8,14 9,77 9,36 8,24 3,97 

3 0,00 0,00 0,21 2,14 5,02 7,48 9,08 10,15 5,77 3,10 

4 0,00 0,00 0,34 2,13 4,61 7,08 7,53 7,75 4,83 5,17 

5 0,00 0,00 0,54 1,62 3,88 6,79 9,16 7,44 6,25 4,09 

6 0,00 0,00 0,60 2,54 4,23 5,68 7,01 5,20 6,29 3,26 

7 0,00 0,00 0,32 2,25 3,00 6,21 5,25 7,07 5,67 4,50 

8 0,00 0,00 0,31 1,55 4,64 5,77 6,39 7,63 6,49 4,12 

9 0,00 0,00 0,35 1,42 2,83 4,96 8,15 6,38 5,58 5,05 

10 0,00 0,00 0,17 1,22 3,65 4,69 6,78 5,21 6,34 4,17 

11 0,00 0,00 0,00 1,56 3,21 5,50 6,42 6,51 5,59 3,85 

12 0,00 0,00 0,29 1,16 3,87 4,74 7,07 6,39 5,32 4,07 

13 0,00 0,00 0,33 1,98 5,07 5,29 7,38 5,73 4,07 6,06 

14 0,00 0,00 0,26 3,37 5,18 7,77 8,55 7,38 4,53 3,24 

15 0,00 0,00 0,11 2,16 4,89 5,57 8,52 6,14 6,25 6,14 

průměr 0,01 0,09 0,69 3,10 5,83 8,53 9,15 6,98 4,91 2,86 

směr. od. 0,04 0,34 0,83 1,91 2,09 2,80 1,99 1,77 1,41 1,64 
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Obr. 20: Četnost indexu velikosti zrna G tavby 44748/7. 

 

 

Obr. 21: Četnost indexu velikosti zrna G tavby 43384/77. 

 

 



30 

 

 

 

Obr. 22: Četnost indexu velikosti zrna G tavby 44296/23. 

 

 

 

Obr. 23: Grafické znázornění mezi pevnosti a velikosti zrna všech zkoušených taveb. 
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4 Závěr 

Cílem práce bylo prokázání závislosti mechanických vlastností na vnitřní struktuře 

materiálu, resp. pevnosti materiálu ER7T v tahu na velikosti zrna. Teoreticky je tato závislost 

popsána Hall-Petchovým vztahem, avšak v této teoretické rovině je předpokládáno, že 

vlastnosti materiálových charakteristik jsou konstantní v celém objemu zkoušeného materiálu. 

V rámci této práce byl řešen problém ověření této teorie na cíleně nehomogenním materiálu, 

který lze považovat za homogenní pouze z pohledu jeho chemického složení, avšak směrově 

nehomogenní v důsledku aplikovaného tepelného zpracování. 

S použitím tří mechanicky rozdílných materiálů ekvivalentního chemického složení 

bylo prokázáno, že vzorky s vyšší pevností mají vyšší četnost indexů identifikující menší zrno 

a zároveň že průměrná velikost zrna není významná, pokud absolutní hodnota kategorie 

četnosti je nízká, tj. existuje vyšší strukturální nehomogenita. 

Bylo tedy prokázáno, že i platnost Hall-Petchova vztahu je naplněna i ve strukturně 

nehomogenních materiálech, a to při správné definici okrajových podmínek případně jejich 

vhodném výkladu při analýze výsledku zkoušek. Z analýzy obsažené v této práci vyplývá, že 

mechanické vlastnosti kovového materiálu závisí na velikosti zrna a stupni strukturální 

nehomogenity testovaného tělesa. Materiály s vyšší pevností mají jemnější zrno, mají tedy 

větší index velikosti zrna G. 
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