
 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá možnostmi hodnocení podílu houževnatého lomu 

z výsledků instrumentované zkoušky rázem v ohybu. V teoretické části jsou popsány metody 

hodnocení odolnosti konstrukčních materiálů vůči náhlému nestabilnímu lomu, 

zkouška rázem v ohybu a instrumentovaná zkouška rázem v ohybu. Experimentální část 

se zabývá ověřením nejpoužívanějších vztahů pro výpočet podílu houževnatého lomu 

na lomové ploše standardního zkušebního tělesa pro zkoušku rázem v ohybu, založených 

na využití instrumentované zkoušky rázem v ohybu, tedy záznamu síla – průhyb. V práci jsou 

srovnány všechny nejpoužívanější vztahy uvedené v příslušných standardech pro provádění 

instrumentované zkoušky rázem v ohybu. Dále bylo provedeno jejich porovnání s hodnotami 

podílu houževnatého lomu stanovovanými standardní vizuální metodou. 

Abstract 

This Diploma thesis concerns the possibilities of evaluation of the percentage of shear 

fracture of structural steels from the instrument impact test record. In theoretical part 

are described the evaluation methods of resistance of structural materials towards unstable 

brittle fracture, Charpy impact test and instrumented impact test. Experimental part concerns 

verification of various relations using for calculation of shear fracture portion (percentage). 

The test was performed of standard testing sample for the Charpy impact test. As a base 

of calculation was taken instrumented impact test (force-deflection). In the work 

are compared all most used relations mentioned in relevant standards for performance 

of instrumented impact test. Further was performed a comparison with the values 

of percentage of shear fracture determinated by standard visual method.  
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1 ÚVOD 

Technické materiály jsou charakterizované svými fyzikálními, chemickými, 

mechanickými a technologickými vlastnostmi, ze kterých jsou pro konstruktéra nejdůležitější 

mechanické vlastnosti. Mechanické vlastnosti materiálů dávají konstruktérům informace 

o tom, jak se daný konkrétní materiál bude chovat v navrhované konstrukci [1]. 

Mezi nejpoužívanější mechanické vlastnosti patří pevnostní charakteristiky materiálu, 

které při výpočtech konstrukcí udávají její konečný rozměr a únosnost. Vedle pevnostních 

vlastností je pro konstruktéra důležité také znát chování materiálu při provozních teplotách 

a jeho odolnost vůči náhlému nestabilnímu lomu. Je tedy zřejmé, že odolnost proti náhlému 

nestabilnímu lomu je významnou materiálovou charakteristikou [2].  

Náhlý nestabilní lom je velmi nebezpečný, neboť vzniká náhle, neprojevuje 

se výraznou deformací tělesa a může mít často katastrofální následky jak po stránce 

ekonomické, tak po stránce lidských životů [1].  

Jednou z možností vedoucí ke snížení rizika náhlého nestabilního lomu je volba 

materiálu s dostatečnou houževnatostí, která má zajistit odolnost použitého materiálu proti 

křehkému porušení [2].   

Výskyt havárií konstrukcí, způsobených křehkým lomem, ukázal, že mechanické 

charakteristiky, stanovené zkouškou tahem, nejsou postačující pro navrhování konstrukcí, 

odolných vůči křehkému porušení, a že je nutno hledat další kritéria pro posuzování vlastností 

ocelí z hlediska odolnosti proti vzniku náhlého nestabilního lomu [2].   

V současné době se přístup k řešení tohoto problému dělí do dvou hlavních koncepcí, 

a to koncepce přechodové (tranzitní) teploty a koncepce lomové mechaniky [2].   

Zjišťování přechodových (tranzitních) teplot definovaných různými kritérii, 

je dlouholetou praxí osvědčeným a stále nejrozšířenějším způsobem posuzování 

materiálových charakteristik a bezpečnosti proti křehkému lomu [2]. 

Koncepce přechodové (tranzitní) teploty se uplatňuje zejména při posuzování 

vlastností konstrukčních ocelí nízké a střední pevnosti. Základem této koncepce 

je vyhodnocení teploty, při níž dochází ke změně houževnatosti spojené se změnou lomového 

mechanismu z tvárného na štěpný. Mezi nejdůležitější zkoušky patří zkouška rázem v ohybu 

dle Charpyho, zkouška padajícím závažím (DWT), zkouška rázem v ohybu velkých těles, 
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zkouška rázem v ohybu velkých těles původní tloušťky ( DWTT) a Robertsonova zkouška 

[2]. 

Koncepce přechodové (tranzitní) teploty a kritéria odolnosti proti vzniku lomu jsou 

širokou měrou uplatňovány jak v metalurgické praxi při hodnocení kvality vyráběných i nově 

vyvíjených ocelí, tak i v inženýrské praxi při volbě ocelí pro dané provozní podmínky. 

Nicméně z výsledků těchto zkoušek nelze přímo usuzovat např. o únosnosti konstrukce 

za přítomnosti defektu, popř. kvantitativně vyjádřit odolnost ocelí proti šíření trhlin pod a nad 

přechodovou (tranzitní) teplotou. To bylo důvodem vzniku kritérií lomové houževnatosti 

ocelí, založených na aplikaci představ lomové mechaniky [2]. 

Koncepce lomové mechaniky pojednává o chování defektů v tělesech, určuje 

podmínky nestability a definuje materiálové charakteristiky určující odolnost materiálu proti 

nestabilnímu, resp. stabilnímu šíření defektů. Hlavním cílem lomové mechaniky je definice 

lomových kritérií konstrukčních dílů, resp. zkušebních těles s trhlinami [2]. 

Cílem diplomové práce je ověření vztahů uváděných různými standardy pro výpočet 

podílu houževnatého lomu na lomové ploše standardního zkušebního tělesa pro zkoušku 

rázem v ohybu, založených na využití instrumentované zkoušky rázem v ohybu, 

tedy záznamu síla – průhyb a jejich porovnání s hodnotami podílu houževnatého lomu 

stanovovanými standardní vizuální metodou. 
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2 METODY HODNOCENÍ ODOLNOSTI KONSTRUKČNÍCH 
MATERIÁLŮ VŮČI NÁHLÉMU NESTABILNÍMU LOMU 

Lom je možno definovat jako porušení tělesa jeho rozdělením na minimálně dvě části 

zpravidla vlivem působení vnějšího zatížení. Jedná se o nehomogenní deformaci, na kterou 

je možno pohlížet z různého zorného úhlu [3]. 

Konstrukční dílce jsou podrobeny různým druhům namáhání – statickému, 

cyklickému, rázovému a to za normálních, snížených nebo zvýšených teplot. Příslušný rozvoj 

teorií a laboratorních zkušebních metod byl a je zaměřen na poznání podstaty vlastností 

při jednotlivých způsobech namáhání a na určování objektivních a reprodukovatelných 

parametrů mezních stavů umožňujících racionální navrhování konstrukcí [4]. 

Lodě, mosty, nádrže, kotle, tlakové nádoby, dálková potrubí, plynojemy, disky turbín, 

hřídele velkých průměrů, skříně raketových motorů, letecké konstrukce, jsou příklady typů 

rozměrných konstrukcí, u nichž byl zaznamenán výskyt křehkého lomu. Lomy obvykle 

nastávají bez jakékoliv předchozí výstrahy a mají často katastrofální následky a to jak 

po stránce ekonomické, tak i po stránce ztráty lidských životů [5]. 

Lomy můžeme hodnotit z různých hledisek [6]: 

• z atomistického hlediska 

- štěpné porušení 

- smykové porušení 

• dle způsobu šíření trhliny 

- transkrystalicky 

- interkrystalicky 

• dle rozsahu plastické deformace 

- křehký lom 

- houževnatý lom 

• na základě energetické bilance porušení 

- nízkoenergetický lom 

- vysokoenergetický lom 
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• dle způsobu namáhání 

- únavový lom 

- creepový lom 

- lom z přetížení 

- korozní praskání 

- radiační poškození 

Na atomární úrovni dochází k lomu porušováním atomárních vazeb buď ve směru 

kolmém k rovině lomu - štěpné porušení nebo podél roviny lomu - smykové porušení [3].  

Na mikroskopické úrovni dochází ke štěpnému lomu vznikem a rozvojem mikrotrhlin 

a porušováním zrn podél štěpných rovin. Ke smykovému lomu obvykle dochází tvořením 

dutin uvnitř zrn a následným porušováním materiálu mezi jednotlivými dutinami intenzivními 

smykovými deformacemi [3].  

Z makroskopického hlediska se štěpný lom šíří kolmo na směr maximálního hlavního 

napětí. Smykový lom nastává šířením tvárné trhliny buď kolmo na směr maximálního 

hlavního napětí, nebo v rovině maximálního smykového napětí [3].  

Mechanismy, mimo rozdílnou podstatu, se odlišují od sebe i velikostí plastické 

deformace, která je doprovází, a energií, která se na porušení spotřebuje. 

Každý z mechanismů porušování vytváří specifický charakter lomové plochy s rozdílnou 

morfologií lomových plošek, faset [7]. 

Procesu lomu se mohou zúčastnit i jiné vnější a vnitřní vlivy, např. teplota, 

cyklické namáhání, koroze apod. [3].  

Lomy mohou vznikat jako důsledek přetěžování konstrukce nad úroveň pevnosti nebo 

lomové houževnatosti materiálu, ze kterého byla součást nebo konstrukce vyrobeny a mohou 

být obecně křehké (štěpné) nebo houževnaté (tvárné) [3].   

2.1 Náhlý nestabilní lom 

Náhlý nestabilní (křehký) lom je jedním z nejnebezpečnějších mezních stavů (mezním 

stavem nazýváme ztrátu schopnosti konstrukce plnit funkci, pro kterou byla určena). 

Je možno vyjmenovat celou řadu mezních stavů, např. nadměrné opotřebení, ztráta stability, 

velké (nepřípustně velké) deformace, povrchové poškození - ztráta vzhledu, atd. 

Poznání podmínek a zákonitostí jeho vzniku je důležité pro zajištění životnosti, spolehlivosti 

a provozní bezpečnosti strojů a zařízení) [3]. 
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Náhlý nestabilní (křehký) lom (viz obr. 1) vzniká a šíří se bez plastických deformací, 

tzn., že mu nepředchází žádná varovná fáze, např. v podobě viditelných deformací součásti 

nebo konstrukce. Plastická deformace je v závislosti na konkrétních podmínkách lomu 

omezena na nejbližší okolí šířící se trhliny. Lomová plocha je většinou rovinná, kolmá 

na směr maximálních tahových napětí, má krystalický charakter, je světlá a lesklá [8].  

 

Obr. 1 Křehký lom (převzato z [8]) 

 

2.1.1 Mechanismus křehkého porušení 

Při napětí blízkém mezi kluzu se v určitých podmínkách může uskutečňovat postupné 

porušování meziatomových vazeb štěpením až k vytvoření lomu, bez makroskopické plastické 

deformace tělesa [9]. 

Křehké porušení štěpením se realizuje přes zrna materiálu – transkrystalicky, 

nebo po hranicích zrn – interkrystalicky [7]. 

Transkrystalické štěpení (viz obr. 2) se uskutečňuje v krystalografických rovinách 

s nízkými Millerovými indexy, a tedy v rovinách hustě obsazených atomy [7]. 

 

Obr. 2 Transkrystalické štěpné porušení (převzato z [10]) 
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Křehké štěpení je energeticky nejméně náročné. Gillman modeluje mechanismus 

transkrystalického štěpení zasunutím ostrého klínu do materiálu (viz obr. 3). Čelo trhliny 

nemusí postupovat při štěpení jen v jedné rovině, ale může probíhat v několika blízkých 

rovnoběžných rovinách určitého systému rovin [9]. 

. 

Obr. 3 Model křehkého štěpení. Znázornění faset (F) a stupňů (S) na štěpné ploše (převzato z [9]) 
 

Při postupu lomu se jednotlivé štěpné lomové plošky, tzv. fasety F propojují stupni 

štěpení S [9].  

Hranice zrn mohou být slabým místem struktury, např. následkem vyloučení 

precipitátů na hranicích zrn, následkem vytvoření souvislého filmu sekundární fáze nebo 

segregováním atomů příměsí, následkem snížení koheze na hranicích zrn při vyšších teplotách 

apod. Potom se porušení materiálu může uskutečnit interkrystalickým štěpením. 

Lomové fasety pak odpovídají velikosti ploch, které oddělují zrna kovu (viz obr. 4), 

přičemž mají charakter odpovídající mechanismu porušení [7]. 

 

Obr. 4 Lom po hranicích zrn slitin Fe-Ni-Sb (REM)  (převzato z [7]) 
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2.1.2 Charakteristické rysy křehkého lomu 

Obecně se proces křehkého porušení tělesa s ostrou trhlinou skládá z následujících  

etap: 

• nejprve dochází k otupení (zaoblení) původně ostrého čela trhliny a k malému nárůstu 

trhliny (dochází k mikroskopické deformaci), 

• k pomalému stabilnímu (subkritickému) růstu trhliny (v případech plastických materiálů), 

• a konečně k jejímu rychlému nestabilnímu růstu – k náhlému křehkému lomu [4]. 

U materiálů s nízkou lomovou houževnatostí je zaoblení čela trhliny poměrně malé 

a stabilní růst (pokud se vůbec vyskytuje) účinkem jednosměrného zatížení není velký [4]. 

K nezanedbatelnému subkritickému růstu dochází též při cyklickém namáhání (ať již na 

vzduchu nebo v korozivním prostředí) nebo při stálém zatížení v korozivním prostředí 

(koroze za napětí). Tyto okolnosti, stejně jako snižování lomové houževnatosti (u časově 

závislých lomů) vlivem cyklického namáhání, koroze a zkřehnutí (vodíkem, neutronovým 

zářením) vedou ke konečnému porušení náhlým nestabilním (křehkým) lomem [4]. 

Sklon ke vzniku náhlého nestabilního (křehkého) lomu závisí: 

• na geometrii tělesa a trhliny; 

• na mechanických vlastnostech (na chemickém složení, struktuře, mezi kluzu, 

houževnatosti); 

• na vnějších podmínkách (především na teplotě, stavu napjatosti, rychlosti deformace 

a velikosti tělesa) [4]. 

Náhlý nestabilní (křehký) lom se vyskytuje: 

1. u ocelí nízké a střední pevnosti (tj. u nízkouhlíkových a nízkolegovaných ocelí s mezí 

kluzu pod 1250 MPa), mající tranzitní chování, tj. schopnost porušovat se v závislosti 

na teplotě, rychlosti zatěžování atd. buď mechanismem vysokoenergetické tvárné 

separace nebo nízkoenergetickým transkrystalickým štěpením. Přechod z tvárného 

porušení na křehké štěpení je smluvně definován tzv. tranzitní teplotou; 

2. u ocelí vysoké pevnosti (tj. u ocelí s mezí kluzu nad 1250 MPa) prakticky v celém 

rozsahu teplot používaných při jejich aplikacích; 

3. u ocelí, u nichž se oslabily hranice zrn zkřehnutím (bez zřetele k pevnostním 

vlastnostem) [4]. 
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Za určitých okolností může nastat lom po dlouhodobém zatěžování materiálu 

proměnnými silami nebo po jeho dlouhodobé expozici v určitém prostředí při statickém 

namáhání. Mluvíme potom o časově závislých lomech, kdy konečnému porušení náhlým 

křehkým lomem předchází: 

• pomalý (subkritický) růst trhliny, 

• snižování houževnatosti [4]. 

Existuje 6 základních procesů, které vedou ke konečnému porušení náhlým nestabilním 

(křehkým) lomem: 

1. Únava – během cyklického zatěžování se vytváří trhlina s velmi ostrým kořenem, 

která roste až do dosažení rozměru kritického pro vznik náhlého nestabilního lomu. 

2. Tečení – negativní vliv tečení je v postupném rozvoji trhlin a ve snižování houževnatosti 

následkem tvorby kavit na hranicích zrn.  

3. Koroze pod napětím (korozní praskání) – současné působení statického namáhání 

a korozního prostředí. Potřebné namáhání nemusí být vždy podmíněno působením 

vnějšího zatížení. Často je dostačující zbytkové napětí existující v tělese po tváření 

za studena nebo po svařování. Účinkem koroze pod napětím se vytvářejí trhliny, 

které pozvolna rostou a mohou vést až k tvorbě křehkého lomu. V některých případech 

se efekt koroze pod napětím spojuje i s poklesem houževnatosti. 

4. Zkřehnutí v prostředí roztavených kovů - některé kovy a slitiny, jež jsou ve stavu 

napjatosti, podléhají účinkem jiných roztavených kovů zkřehnutí. Zkřehnutí se projevuje 

ve snížení lomové houževnatosti a v pozvolném růstu trhliny. 

5. Vodíkové zkřehnutí - jeho podstatou je difúze vodíku přítomného v tuhém roztoku 

do vnitřních mikrodutin, mikrotrhlin nebo k poruchám krystalové mřížky a v přeměně 

atomárního vodíku na molekulární provázané vytvářením stavu vysoké lokální napjatosti 

s tendencí rozšiřovat poruchu. Primárně je proto nepříznivý vliv vodíku spojován 

s pozvolným růstem trhliny. V některých případech je však mechanismus působení 

vodíku jiný. Vodík může být také adsorbován na povrchu postupující trhliny a snižovat 

tak hodnotu houževnatosti. 

6. Zkřehnutí vlivem neutronového záření – toto zkřehnutí nastává u některých materiálů, 

které jsou vystaveny účinkům neutronového záření. Povaha zkřehnutí může být 
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u různých materiálů různá. U ocelí používaných k výrobě reaktorových tlakových nádob 

se neutronové záření projevuje především v poklesu houževnatosti [6]. 

2.2 Houževnatý lom 

Odolnost materiálu vůči křehkému porušení je dána úrovní jeho houževnatosti. 

Houževnatost je obecný termín popisující schopnost materiálu deformovat se plasticky 

a absorbovat energii před a v průběhu porušování [5].  

Typický houževnatý lom probíhá přes zrna, uplatňuje se plastická deformace a má 

obvykle matný vzhled (viz obr. 5). 

   

Obr. 5 Houževnatý lom (převzato z [8]) 

Tvárné štěpení podle Crussarda a Plateaua [11] souvisí s rozvstrvením materiálu podél 

skluzových rovin. Jako model se používá představa zatlačování tupého klínu do materiálu 

(viz obr. 6). Tento mechanismus je přechodem mezi štěpením a tvárným porušením, 

a to z hlediska rozvoje plastické deformace a spotřeby energie v průběhu šíření lomové 

trhliny. Když jsou uvedené doprovodné znaky nízké, získá se morfologie blízká křehkému 

štěpení a když jsou výrazné, zaznamená se morfologie tvárnému porušení [9].  

 

Obr. 6 Model tvárného štěpení. Znázornění faset F a stupňů S na štěpné ploše (převzato z [9]) 
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2.2.1 Mechanismus tvárného porušení 

Když porušení předchází makroskopická plastická deformace tělesa, může se uplatnit 

smykový mechanismus a pozoruje se tvárné porušení. Velikost deformace před vznikem 

a šířením porušení je funkcí druhu, čistoty, struktury a deformačního stavu materiálu [7]. 

Při deformaci tělesa v místech lomového průřezu vznikají dutiny, které zvětšují svůj 

rozměr intenzívněji ve směru kolmém na směr hlavních tahových napětí. Můstky mezi 

dutinami se vytahují a zeslabují. Porušováním můstků se trhliny spojují až do konečné 

lomové plochy [7].   

Zárodky dutin se pozorují v místech výskytu jiné fáze, např. v oceli jsou to karbidy 

a vměstky. Vznik a šíření tvárného porušení vyžaduje relativně velkou energii v porovnání 

s křehkým štěpením [7].   

Povrch lomu po tvárném porušení má charakteristickou jamkovou morfologii 

(viz obr. 7). Jamky rostou z míst, kde se porušila působícím napětí soudržnost mezi částicemi 

druhé fáze (např. karbidů) a základní hmotou. Můstky mezi sousedními jamkami se vytahují, 

až se usmýknou a vytvoří část lomové plochy [10]. 

 

Obr. 7 Houževnatý lom s jamkovou morfologií (převzato z [10]) 

2.3 Zkoušky odolnosti ocelí vůči křehkému lomu  

Zkoušení odolnosti materiálu vůči křehkému porušení se věnuje značná pozornost, 

zvláště v dnešní době, kdy konstruktéři projektují konstrukce směrem k nižším hmotnostem 

a rozměrům, a to v prostředích, která byla ještě v minulém století nemyslitelná [1]. 

Zkoušky odolnosti vůči křehkému lomu můžeme rozdělit do dvou hlavních koncepcí: 

• zkoušky založené na koncepci přechodové (tranzitní) teploty, 

• zkoušky využívající lomové mechaniky. 
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2.3.1 Zkoušky založené na koncepci přechodové teploty 

Koncepce přechodové (tranzitní) teploty k hodnocení odolnosti materiálů a konstrukcí 

proti porušení křehkým lomem vychází ze znalosti tranzitního chování konstrukčních 

materiálů a následného požadavku, aby konkrétní konstrukce pracovala při teplotách, 

které leží v oblasti nad přechodovou (tranzitní) teplotou, tedy v oblasti, kde převažuje 

tendence daného materiálu porušovat se houževnatým lomem [3]. 

Přechodová teplota vyjadřuje přechod mezi křehkým a houževnatým chováním 

materiálů, tzn., že pod touto teplotou se materiál chová křehce a nad touto teplotou má lom 

tvárný charakter. 

Provede-li se zkouška rázem v ohybu u materiálu s mřížkou bcc při různých teplotách 

a výsledné hodnoty nárazové práce K nebo vrubové houževnatosti KC se vynesou v závislosti 

na teplotě T do grafu, získáme tzv. přechodovou křivku (viz obr. 8). Z přechodové křivky 

se stanovují tranzitní teploty, které nám slouží k hodnocení odolnosti materiálu vůči 

křehkému porušení. Tranzitní teplota TT  se může stanovit z různých kritérií: 

• pro jistou hodnotu vrubové houževnatosti, 

• ze střední hodnoty vrubové houževnatosti KCVstř., 

• pro 50 % podílu křehkého lomu PKL [12]. 

 

 

Obr. 8 Přechodová křivka při zkoušce rázem v ohybu (převzato z [12]) 
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Kromě energetického hlediska je možné pro stanovení tranzitní teploty použít 

i fraktografické hledisko, založené na posuzování a vyhodnocení vzhledu lomové plochy 

zkušební tyče [13]. 

Pro technickou praxi je důležité, aby konstrukční materiál byl provozovaný 

při teplotách nad tranzitní oblastí. Tranzitní oblast je ovlivňována množstvím metalurgických 

a vnějších faktorů, jako jsou technologické a tepelné zpracování, chemické složení, 

velikost zrna, stárnutí, ozáření neurony, svařování, teplota, rychlost zatěžování, konstrukční 

vruby, tloušťka tělesa, vnitřní napětí [13]. 

 Výhody koncepce přechodové teploty (pokud za její základ uvažujeme zkoušky rázem 

v ohybu dle Charpyho) jsou [3]: 

• Jednoduché vyhodnocení základních výsledků měření, tedy vrubové houževnatosti 

a podílu křehkého lomu v lomové ploše. 

• Jednoduché temperování (ochlazování, resp. ohřev) zkušebních těles. Vzhledem k jejich 

malým rozměrům je dosažení zkušební teploty poměrně rychlé, tělesa není nutno 

udržovat dlouho na požadované teplotě a chlazení i ohřev je možno provádět mimo 

samotné zkušební zařízení. 

• Dostatečně malé rozměry zkušebních těles umožňují studovat lokální vlastnosti 

v nehomogenních součástech, např. ve svarových spojích, rozměrných výkovcích 

a odlitcích apod. 

• Zkušební tělesa jsou malá a jednoduchá, zkoušky jsou tak (i s ohledem na zkušební 

zařízení a jednoduchost vyhodnocení výsledků) relativně levné a tudíž vhodné tam, 

kde je např. hledáno nejvhodnější chemické složení, optimalizována technologie apod. 

Koncepce přechodové teploty má také nevýhody, kterými jsou [3]: 

• Omezení možnosti její aplikace na materiály s tranzitním chováním, tj. kovy s kubickou 

prostorově centrovanou mřížkou (např. austenitické oceli s kubickou plošně centrovanou 

mřížkou nevykazují tranzitní chování, protože se neporušují štěpným lomom ani při 

kryogenních teplotách). 

• Nemožnost aplikovat tranzitní přístup na řešení problematiky křehkého lomu v případech, 

kdy z různých důvodů je nevyhnutelné provozovat součást nebo konstrukci pod tranzitní 

teplotou (např. z důvodu nemožnosti zvolit vhodnější materiál, klasickým příkladem jsou 

vysocepevné oceli, kde neexistuje klasické tranzitní chování a dochází 
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k nízkoenergetickému tvárnému porušení, což je de facto jeden z případů nestabilního 

křehkého lomu). 

Mezi nejznámější zkoušky založené na koncepci přechodové (tranzitní) teploty 

řadíme: 

• zkoušku rázem v ohybu dle Charpyho 

• zkoušku padajícím závažím – stanovení teploty nulové houževnatosti tNDT (DWT) 

• zkoušku rázem v ohybu velkých těles  

• zkoušku rázem v ohybu velkých těles původní tloušťky (DWTT) 

• zkoušku teploty zastavení trhliny podle Robertsona 

2.3.1.1 Zkouška rázem v ohybu dle Charpyho 

Zkouška rázem v ohybu dle Charpyho je dnešním výrazným representantem 

zkušebních metod pro hodnocení odolnosti materiálů proti křehkému lomu a nejběžnější 

zkouškou, pomocí které se hodnotí tranzitní chování materiálů. 

Historický vývoj, princip zkoušky a vyhodnocování výsledků zkoušky rázem v ohybu 

dle Charpyho jsou popsány v samostatné kapitole 3. 

2.3.1.2 Zkouška padajícím závažím – stanovení teploty nulové houževnatosti tNDT 

Tento test se používá ke zjištění podmínek, při kterých dochází k iniciaci křehkého 

lomu v konstrukčních ocelích. 

Cílem zkoušky vyvinuté Pellinim a Puzakem je stanovení limitní teploty, nad níž 

nedojde k šíření lomu do základního materiálu z malého uměle vyvolaného defektu, 

a to za podmínek dynamického namáhání napětím blízkým hodnotě meze kluzu. 

Někdy se používá k označení zkoušky zkratky DWT (drop weight test) a zkratka NDT 

v indexu teploty znamená (nil ductility temperature). Zkouška je určena pro polotovary 

a výrobky z konstrukčních ocelí, pokud mají tloušťku 16 mm a větší a mez kluzu menší než 

1 000 MPa [14]. 

Ke zkoušce se používají zkušební tělesa s návarem. V návaru (zhotoveného 

z křehkého materiálu) je vybroušený ostrý vrub, který slouží jako iniciátor trhliny 

(minimalizuje se složka energie pro iniciaci trhliny, na rozdíl od zkoušky rázem v ohybu, 

kde je celková energie na přeražení tyče dána součtem iniciační složky a složky pro šíření). 

Takto připravená tělesa se kladou na přípravek, umožňující omezený průhyb tělesa a jsou 
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namáhána na padostroji tříbodovým ohybem. Ohyb je vyvolán nárazem padajícího závaží 

padostroje (viz obr. 9) [15]. 

 

Obr. 9 Schéma Drop weight testu (převzato z [16]) 

Při určování tNDT se na padostroji přeráží série zkušebních těles za různých teplot 

a hodnotí se, zda křehká trhlina vzniklá ve vrubu návaru pronikla do základního materiálu. 

Teplota tNDT je nejvyšší teplotou, kdy ještě dojde k proniknutí trhliny do základního materiálu 

[14].  

2.3.1.3 Zkouška rázem v ohybu velkých těles 

Cílem této zkoušky je určit velikost energie spojené s lomovým procesem za mezních 

podmínek namáhání. Ke zkoušce se používají zkušební tělesa upravená tak, aby iniciace 

trhliny nastala v počáteční fázi zatěžování a aby energie potřebná k iniciaci lomu byla 

zanedbatelná [14]. 

Zkouška se provádí při rázovém zatížení, zjištěná nárazová práce představuje energii 

potřebnou pro šíření lomu (trhliny). Zkouška se někdy označuje jako „DT-zkouška“, 

podle anglického názvu „dynamic tear“ [14]. 

2.3.1.4 Zkouška rázem v ohybu velkých těles původní tloušťky 

Při zkoušce se hodnotí odolnost proti šíření lomu za podmínek rázového namáhání, 

při hodnocení se vychází ze vzhledu lomové plochy [14].  

Zkouška je určena pro hodnocení ocelových plechů na výrobu tlakových potrubí. 

Pro označení zkoušky se používá zkratka DWTT, z ang. „drop weight tear test“. 

Při zkoušce se vyhodnocuje pouze vzhled lomové plochy (viz obr. 10) – podíl 

tvárného lomu na lomové ploše PL [14]. 
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Obr. 10 Zkouška rázem v ohybu velkých těles původní tloušťky (převzato z [17]) 

2.3.1.5 Zkouška teploty zastavení trhliny podle Robertsona 

Cílem této zkoušky je zjistit podmínky, při kterých se uměle vyvolaná křehká trhlina 

zastaví [18]. 

Při této zkoušce je ploché zkušební těleso skutečné tloušťky konstrukční části opatřené 

na jedné straně umělým vrubem, zatíženo tahovým napětím. Jeden konec zkušebního tělesa 

je ochlazován, druhý konec se ohřívá (viz obr. 11). Tím vzniká po délce tělesa teplotní 

gradient. Úderem na čelo tělesa se z vrubu iniciuje trhlina, která se zpočátku, při nízké teplotě, 

šíří rychle, s nízkou energií porušení, později se rychlost jejího šíření zpomalí, a v jistém 

místě se trhlina úplně zastaví. Teplota v místě zastavení trhliny se nazývá teplota zastavení 

trhliny – TZT (anebo CAT z ang. – crack arrest temperature), která při daném nominálním 

napětí σ charakterizuje schopnost materiálu zastavit šířící se křehkou trhlinu [19]. 

 

Obr. 11 Zkouška podle Robertsona (převzato z [17]) 

 
a) vymezení lomové plochy 

 
b) změna vzhledu lomu 

s teplotou 
 

c) určení tranzitních teplot 
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2.3.2 Zkoušky využívající lomové mechaniky 

Rozvoj lomové mechaniky po teoretické i experimentální stránce v poslední čtvrtině 

minulého (dvacátého) století umožnil její efektivní využití v praktických případech 

posuzování odolnosti materiálů proti porušení křehkým lomem a při hodnocení bezpečnosti 

a spolehlivosti konstrukčních komponent i celých konstrukcí. Lomová mechanika se stala 

účinným nástrojem při optimalizaci technologie, byla a je používána při posuzování kvality 

svarových spojů a zejména v případech velkých výkovků a odlitků, které z teoretické podstaty 

i z praktického pohledu jsou náchylné k porušení křehkým lomem, přičemž takové lomy 

mohou mít závažné ekonomické důsledky a mohou vést i ke ztrátám na životech [3]. 

Jako prostředek pro hodnocení odolnosti materiálů, komponent a konstrukcí proti 

porušení křehkým lomem zavádí lomová mechanika pojem lomová houževnatost materiálu, 

která je definována jako kritická hodnota některé charakteristické veličiny (např. součinitele 

intenzity napětí v elastické oblasti, popř. J-integrálu nebo rozevření trhliny v elasticko-

plastické oblasti), a to v okamžiku, kdy trhlina existující v součásti se začne šířit. 

Počátek šíření může mít nestabilní - křehký charakter nebo může být stabilní – tvárný 

charakter. Tato otázka není pro základní principy lomové mechaniky podstatná, stejně 

tak základní princip lomové mechaniky neřeší, jakou formou bude následující šíření trhliny 

probíhat [3]. 

Podstatnou otázkou lomové mechaniky je, kdy (za jakých podmínek) kombinace 

tří veličin účastných v procesu zatěžování tělesa s trhlinou: trhliny daného tvaru, velikosti 

a polohy v dané součásti, nominálního napětí a odolnosti materiálu proti iniciaci trhliny 

(lomové houževnatosti), dosáhne kritické velikosti, kdy napětí (při konstantní délce trhliny) 

nebo délka trhliny (při konstantním napětí) nebo jejich kombinace dosáhne velikosti 

přesahující lomovou houževnatost daného materiálu [3]. 

Významnou předností lomové mechaniky v porovnání s tranzitním přístupem 

je schopnost kvantifikovat otázky houževnatosti materiálu formou, jaké nejsou schopny jiné 

charakteristiky houževnatosti, např. vrubové houževnatosti, různě definované tranzitní teploty 

apod. [3].  

V porovnání s koncepcí tranzitních teplot nabízí lomová mechanika řadu výhod: 

• Jedná se o řešení problematiky těles s trhlinami, takže odpadají problémy s vruby 

různého tvaru a velikosti, popř. porovnáním výsledků získaných různými metodami. 
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Vrub je používán pouze pro lokalizaci polohy trhliny ve zkušebních tělesech a urychlení 

procesu jejího vytváření cyklickým zatěžováním. 

• Lomová mechanika poskytuje universálně platnou metodu umožňující přenos výsledků 

mezi tělesy různého tvaru, velikosti a tloušťky, tedy také mezi zkušebními tělesy 

a reálnými součástmi. 

• Lomová mechanika poskytuje matematický výraz, který umožňuje využít lomovou 

houževnatost pro dimenzování konstrukčních částí podobným způsobem, jako klasické 

postupy dimenzování vycházející z meze kluzu nebo meze pevnosti materiálu. 

• Lomová mechanika může být použita v případech, kdy materiály nevykazují tranzitní 

chování a také v případech, kdy konstrukce z různých důvodů pracuje pod tranzitní 

teplotou. 

• Koncepce založená na lomové mechanice umožňuje řešit případy časově závislých 

procesů (creep, únava, šíření trhlin při únavě, korozi pod napětím a jejich případné 

kombinace) [3]. 

Nevýhody, které s sebou lomová mechanika přináší (především v porovnání 

s koncepcí tranzitních teplot) jsou také nezanedbatelné: 

• Odběr dostatečného množství materiálu je komplikovaný zvláště v případech 

provozovaných součástí. 

• Ve zkušebních tělesech je nutné „vyrobit“ cyklickým zatěžováním ostrou únavovou 

trhlinu, což může být časově náročný proces. 

• Vyhodnocení charakteristik lomové mechaniky je poměrně pracné a komplikované 

(posuzování platnosti naměřených hodnot, měření délek trhlin event. stabilních nárůstů 

trhlin při měření J-R křivek, nutnost dalšího experimentálního vybavení při měření 

v oblasti tvárné iniciace trhlin atd.). 

• Ohřev nebo ochlazování zkušebních těles může být vzhledem k jejich rozměrům 

a tloušťkám složité a zdlouhavé. S výjimkou zkoušek dynamické lomové houževnatosti, 

prováděných na vzorcích Charpy s únavovou trhlinou, nelze zkušební tělesa temperovat 

odděleně od zkušebního stroje. 

• Celkově se tedy jedná o poměrně nákladné zkoušky, které jsou používány pouze 

v odůvodněných případech [3]. 



 

18 

V závislosti na teplotě zkoušky je možno metody lomové mechaniky rozdělit podle 

způsobu iniciace trhliny následovně: 

1. Oblast lineární elastické lomové mechaniky (LELM), kde dochází ke křehké štěpné 

nestabilní iniciaci lomu z předem, cyklickým zatěžováním, vytvořené trhliny: iniciaci 

předchází pouze limitovaná plastická deformace, které neovlivňuje zásadním způsobem 

napěťově deformační pole v okolí čela trhliny, a kde lze odolnost proti křehkému 

porušení hodnotit klasickými parametry lomové mechaniky, především kritickou 

hodnotou součinitele intenzity napětí K, kterou při splnění dalších nutných podmínek 

nazýváme lomovou houževnatostí materiálu při dané teplotě [3]. 

2. Oblast elasticko-plastické lomové mechaniky (EPLM), kde především z důvodu 

uvedených v předchozím odstavci, tedy proto, že došlo k nadměrnému rozvoji 

plastických deformací a byly překročeny hranice platnosti LELM, musíme aplikovat jiné 

přístupy, např. a zejména J-integrálu nebo rozevření kořene trhliny. Obě uvedené 

charakteristiky, jak bylo prokázáno, lze opět při splnění určitých omezujících podmínek 

považovat za parametry umožňující charakterizovat odolnost materiálů proti (křehkému) 

porušení, lomovou houževnatost a lze je pomocí jednoduchých vztahů přepočítat 

na hodnoty KIC [3]. 
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3 ZKOUŠKA RÁZEM V OHYBU  DLE CHARPYHO 

Jedná se o zkoušku simulující schopnost testovaného materiálu odolávat křehkému 

porušení [5] a řídí se normou ČSN EN ISO 148-1 Kovové materiály – Zkouška rázem 

v ohybu metodou Charpy – Část 1: Zkušební metoda.  

3.1 Historický vývoj 

Historie laboratorního zkoušení houževnatosti kovů začíná počátkem 20. století. 

Na sjezdu Mezinárodního svazu pro technické zkoušení materiálu r. 1901 v Budapešti 

přednášel francouz G. Charpy (viz obr. 12) o svých zkouškách zjišťování houževnatosti 

přerážením prismatických tyčí opatřených vrubem. Na IV. kongresu v roce 1906 v Bruselu 

referoval o zkušenostech se zkouškou ve Francii a uváděl dva tvary tyčí a dvě velikosti strojů 

sloužících ke zkoušení. Konečně na V. kongresu v Kodani v roce 1909 bylo doporučeno 

normování Charpyho zkoušky, která se brzo ujala a ta se brzo rozšířila po celém evropském 

kontinentě [20].  

 

Obr. 12 Augustin Geoerges Albert Charpy (převzato z [20])  

V Anglii navrhl Izod odlišný způsob provedení zkoušky. Charpy ukládá zkušební tyč 

na dvě pevné podpory a vede ráz doprostřed proti vrubu (simple beam test) podle obr. 13, 

kdežto Izod vetknul tyč až ke vrubu do šaboty a na volný konec nechal působit ráz (cantilever 

beam test), jak ukazuje obr. 14. Hlavní rozdíl obou způsobů je v tom, že u zkoušky Charpyho 

narazí kladivo na zkoušenou tyč v rovině vrubu, kdežto u zkoušky Izodovy je ráz veden 

na místo od vrubu vzdálené. Zkouška Izodova byla zavedena v Anglii a částečně i v USA 

[21]. 
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Obr. 13 Princip rázové zkoušky dle Charpyho (převzato z [21]) 
 
 
 

 
 

Obr. 14 Princip rázové zkoušky dle Izoda (převzato z [21]) 
 
 

Na kodaňském kongresu byly doporučeny dvě velikosti zkušebních tyčí – větší 

na obr. 15 a menší na obr. 16 [22]. 

 
Obr. 15 Tvar a rozměry velké Charpyho tyče (převzato z [21]) 
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Obr. 16 Tvar a rozměry malé Charpyho tyče (převzato z [21]) 

Ale již na VI. kongresu v New Yorku roku 1912 bylo konstatováno, že výsledky 

získané na obou tyčích nejsou navzájem srovnatelné a že je potřebí zachovat obě tyče 

jako různé zkoušky. Za I. světové války v letech 1914 - 1918 se Mezinárodní svaz rozpadl 

a po ní nastal v metodice Charpyho zkoušky dokonalý chaos. Původní velká Charpyho tyč 

se ukázala prakticky nevhodnou a byla v různých zemích změněna na průřez 20 x 20 mm 

nebo 20 x 15 mm. Sloužila hlavně ke zkoušení kotlových plechů. Postupně však ztrácela stále 

na významu a dnes už není používána. U malé tyče byla původní délka zmenšena na 55 mm 

a vzdálenost podpor na 40 mm, což se setkalo se všeobecným souhlasem. Ale ve tvarech 

vrubů vznikla neobyčejná rozmanitost. Výsledky zkoušek na různých tyčích se lišily a nedaly 

se nijak převádět a srovnávat. Tím vznikly neobyčejné potíže v obchodních stycích. 

Ve dvacátých letech se proto často ozývaly vážné hlasy odsuzující vrubovou zkoušku jako 

prakticky neupotřebitelnou a některé hutě ji odmítaly uznat za zkoušku přejímací. Celý tento 

chaos vyplynul z neznalosti základních procesů probíhajících v materiálu při zkoušce rázem 

v ohybu [22]. 

Po první světové válce se nejvíce rozšířila tyč Mesnagerova s vrubem o hloubce 2 mm 

a poloměru 1 mm, která byla postupně normována v řadě zemí a také u nás (ČSN 1038 – 

1930). Jinde přicházely tyče s vrubem stejného poloměru, ale hloubky 2,5 nebo 5 mm. 

Kromě toho byly někde zavedeny tyče s ostrým vrubem, užívaným u zkoušky Izodovy, 

nebo i jiných tvarů [21]. 

Roku 1927 byl na kongresu v Amsterodamu ustaven nový mezinárodní svaz 

pro zkoušení materiálu, kde bylo pro nejednotnost názorů dohodnuto učinit vrubovou zkoušku 

předmětem zvláštního jednání na příštím kongresu, který se konal r. 1931 v Curychu. 

Bohužel ani na tomto kongresu nebylo možno názory sjednotit a výsledky celého dlouhého 

jednání lze shrnout asi takto: Téměř jednomyslně bylo konstatováno, že má vrubová zkouška 

velkou praktickou důležitost, že však je nevyhnutelně zapotřebí mezinárodní sjednocení 
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zkušební tyče. Za nejlépe vyhovující byla jednomyslně uznána dosud užívaná velikost 10 x 10 

x 55 mm; velká Charpyho tyč již nebyla vůbec uznávána. Ohledně tvaru vrubu nebylo 

dosaženo jednotnosti, ale většinou bylo uznáno, že Mesnagerova tyč není nejvhodnější a bylo 

doporučeno zvětšit hloubku vrubu na 3 mm podle německé normy (tvar DVM navržený 

Moserem). Pro zvláště houževnaté ocele přichází v úvahu německý návrh přídavné zkoušky 

s ostrým vrubem; o tvaru vrubu se však dohoda nedosáhla. Jednání bylo uzavřeno 

konstatováním, že normalizace zkušebních metod přísluší Mezinárodní normalizační asociaci 

(ISA). Bohužel ani v této organizaci nedošlo před válkou ke sblížení stanovisek, 

neboť jednání bylo komplikováno houževnatě hájeným návrhem francouzským, aby byl vrub 

prohlouben na 5 mm (tvar UF). Nakonec vyšel z užší komise prozatímní návrh, doporučující 

vruby 3 i 5 mm hluboké s poloměrem 1 mm. V souhlase s tím byly ve druhém vydání ČSN 

1038 z r. 1942 zavedeny dva tvary vrubu [22]. 

Curyšský kongres doporučil jednotlivým národním korporacím, aby sledovaly otázku 

ve svých zemích a prováděly srovnávací zkoušky. ČSN pověřila Československý zkušební 

svaz organizováním těchto zkoušek, které byly prováděny za součinnosti hutí. 

Byly srovnávány vrubové houževnatosti dvaceti druhů ocelí na tyčích se šesti tvary vrubů. 

Podrobné výsledky potvrdily starou zkušenost, že vruby ostré posuzují citlivost ocele proti 

rázu přísněji než vruby oblé. Nebylo však jasno, zda a v kterých případech je přísnějšího 

rozlišování potřebí [23]. 

Po druhé světové válce se naše norma znovu změnila, neboť vrub 5 mm hluboký 

se neujal, protože nepřinášel žádné výhody. Norma ČSN 420381, platná od r. 1953, 

se opět vrací ke dvěma tvarům tyčí s poloměrem a hloubkou vrubu 2 a 3 mm [22]. 

Roku 1946 byla mezinárodní normalizační spolupráce obnovena pod názvem 

Mezinárodní standardizační organizace (ISO), z níž vyšlo po dlouhém jednání roku 1959 

rozhodnutí R 83, doporučující jediný vrub 5 mm hluboký, který je souhlasný s usnesením 

Euronorm 7 – 55. Socialistické země, mezi nimi i tehdejší Československo, tato doporučení 

nepřijaly a normalizovaly dosavadní dva vruby 2 a 3 mm hluboké. Další vydání normy ČSN 

420381 z r. 1962 je v různých detailech upraveno podle mezinárodních doporučení, 

ale hloubky vrubů zůstávají nezměněny. Další změna této normy proběhla v roce 1978, 

rovněž ale zůstávají tvary a rozměry vrubů a zkušebních tyčí nezměněny [21]. 
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V roce 1998 došlo k výrazné změně. Česká Republika přejímá evropskou 

normu EN 10045-1, která nahrazuje normu 420381. Hloubka V-vrubu je stanovena na 2 mm, 

U-vrubu na 5 mm. V národní příloze této normy je uvedeno, že v České Republice se zkouška 

provádí též na zkušebních tyčích s U-vrubem s jinou hloubkou vrubu než 5 mm (např. 2 mm 

a 3 mm) a s jinou šířkou tyčí než 10 mm (např. 7,5 mm a 5 mm) [23]. V dnešní době je platná 

norma ČSN EN ISO 148-1 Kovové materiály – Zkouška rázem v ohybu metodou Charpy – 

Část 1: Zkušební metoda. 

3.2 Princip zkoušky 

Zkouška rázem v ohybu spočívá v přeražení jednostranně vrubovaných zkušebních 

tyčí nárazem beranu Charpyho rázového kyvadlového kladiva. Zkouška končí úplnou 

destrukcí – přeražením zkušebního vzorku [20]. Její velikost a typ lomu iniciovaného v kořeni 

vrubu je kritériem schopnosti materiálu odolávat křehkému porušení [24]. 

Cílem zkoušky je stanovení nárazové práce; z hodnoty nárazové práce byla dříve 

určována vrubová houževnatost materiálu. Nárazová práce se stanovuje v joulech. 

Je měřítkem odolnosti materiálu proti rázovému namáhání [23].  

Schématické znázornění měření nárazové práce je zobrazeno na obr. 17. 

 

 

Obr. 17 Princip měření nárazové práce na Charpyho kyvadlovém kladivu (převzato z [21]) 
 

H je výchozí výška kladiva vzhledem ke zkušební tyči 

h je konečná výška kladiva vzhledem ke zkušební tyči 

α je výchozí úhel kladiva 

β je konečný úhel kladiva 
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r je poloměr kyvu břitu 

G je tíha kladiva 

Kladivo vyzdvihneme do výšky H (úhel α), čímž mu dodáme potenciální energii 

o velikosti (Wp1=G·H). Po uvolnění pojistky začne kladivo padat dolů a potenciální energie 

se postupně mění na kinetickou. Část této kinetické energie je spotřebována na přeražení 

vzorku (tzv. nárazová práce K) a zbytek energie (Wp2=G·h) je využit na překmitnutí kladiva 

do výšky h (úhel β). Práce spotřebovaná na přeražení zkušební tyče (nárazová práce) 

K je dána rozdílem potenciálních energií Wp1 a Wp2 [21]: 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( )αββα coscoscos1cos12121 −=−−−=−−+=−=−= GrrrGhrhrGhHGWWK pp  (1) 

Hodnotu K lze jednoduše vyčíst pomocí ručičky na stupnici, s čímž se můžeme setkat 

u starších kladiv, popřípadě použít úhlového snímače, jak je tomu u novějších kladiv – ten 

pracuje na elektronickém snímání výchylky beranu, kterou ihned přepočítává na nárazovou 

práci, jejíž hodnotu ukazuje digitální formou na ukazateli [25]. 

Velikost nárazové práce závisí na mnoha faktorech, jako je koncentrace, rychlost 

deformace a charakter napětí ve zkušebních tyčích (tvar a velikost zkušebního tělesa, 

tvar vrubu), struktura, teplota a stav vnitřních pnutí. Proto jsou podmínky zkoušky 

za normální, zvýšené nebo snížené teploty stanoveny normami [25]. 

Schématické znázornění Charpyho kladiva je zobrazeno na obr. 18. 

 

 
Obr. 18 Charpyho kladivo (převzato z [23]) 
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3.3 Vrubová houževnatost 

Nárazovou práci lze přepočítat na vrubovou houževnatost KC (ozn. KCV nebo KCU 

podle typu vrubu) podle rovnice (2). Vrubová houževnatost KC se uvádí v jednotkách J·cm-2 

[12].  

0S

K
KC =   (2) 

K  nárazová práce [J] 

S0 plocha pod vrubem [cm2] 

3.3.1 Závislost vrubové houževnatosti na teplotě 

Vrubová houževnatost je závislá nejen na tvaru vrubu, ale také je výrazně ovlivněna 

teplotou. Zkouška se běžně provádí při teplotě 20 °C a často se zjišťuje celý průběh závislosti 

vrubové houževnatosti na teplotě [25]. 

Hodnocení odolnosti proti křehkému porušení nabývá na významu zejména u strojních 

součástí a zařízení pracujících určitou dobu provozu nebo i odstávky za snížených nebo velmi 

nízkých teplot. Byla prokázána obecná zákonitost silné teplotní závislosti hodnot vrubové 

houževnatosti, resp. % křehkého lomu, která platí především pro kovy s KSC mřížkou. 

Tuto zákonitost představuje tzv. Vidalova křivka teplotní závislosti vrubové houževnatosti 

(viz obr. 19). Z průběhu hodnot KCV, resp. reciproční závislosti % křehkého lomu na teplotě 

je definován tzv. křehký stav materiálu s velmi nízkými hodnotami KCV a množstvím 

křehkého lomu blízkému 100 %, následuje teplotní oblast přechodového stavu mezi křehkým 

a houževnatým stavem s indikací prudkého růstu hodnot KCV. Při vyšších teplotách 

je dosaženo prakticky plně houževnatého stavu se standardně vysokými hodnotami KCV 

a vymizením křehké složky z lomové plochy. K definici přechodu mezi oběma stavy 

se používá kritéria tzv. přechodové teploty s řadou variant. Jako nejčastěji používané 

a jednoduché kritérium je zjištění např. teploty T50 % - určující z křivky % křehkého lomu – 

teplota výskytu 50 % křehkého lomu na lomové ploše vzorků vrubové houževnatosti, 

podobně např. kritérium T70 J/cm2 je přechodová teplota zaručující z Vidalovy křivky 

dosažení hodnoty KCV = 70 J/cm2 [21]. 
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Obr. 19 Teplotní závislost hodnot vrubové houževnatosti, resp. % křehkého lomu ze zkoušek vrubové 

houževnatosti při různých teplotách zkoušení (převzato z [24]) 

Definice teplotní závislosti odolnosti proti křehkému porušení je velmi významné 

u velké řady materiálů pracujících prakticky ve všech odvětvích strojírenství (tlakové nádoby, 

potrubní systémy, dopravní zařízení, ocelové konstrukce atd.). Její podcenění je stále zdrojem 

řady těžkých havárií a katastrof, přičemž dominantní úlohu jejich vzniku představují svarové 

spoje. Je proto opodstatněná snaha docílit u použitých materiálů co největší posun přechodu 

mezi křehkým a houževnatým stavem směrem k nižším teplotám. Z příznivých vlivů 

lze jmenovat docílení jemnozrnné struktury, vysoké metalurgické čistoty oceli 

(nízké vměstkovitosti), malého výskytu vnitřních defektů a necelistvostí, vyššího stupně 

přetváření. U svarových spojů k tomu dále přistupují technologické vlivy, jako jsou likvidace 

hrubé dendritické struktury svarového kovu, jeho vysoká čistota, úzká oblast tepelně 

ovlivněné zóny, jemnozrnný charakter struktury svaru, zabránění nauhličení, nízký obsah 

vodíku, eliminace vnitřních pnutí vhodným předehřevem, tepelným zpracováním atd. [21]. 
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3.4 Vyhodnocování výsledků zkoušky rázem v ohybu 

3.4.1 Závislost nárazové práce na teplotě 

Zkoušky rázem v ohybu se mohou provádět za různých teplot – dostaneme tak velké 

množství údajů o hodnotách nárazové práce při různých teplotách. Po grafickém zpracování 

těchto experimentálních výsledků lze získat tzv. přechodové (tranzitní) křivky (viz obr. 20). 

Čím více údajů je k dispozici, tím jsou tyto křivky přesnější. Pro některé materiály 

má uvedená závislost dramatický průběh (křivka a na obr. 20), pro některé zase nevykazují 

dramatický pokles (křivka b na obr. 20). Naneštěstí výraznou závislost nárazové práce 

na teplotě vykazují právě běžně konstrukční materiály – uhlíkové oceli s prostorově 

centrovanou mřížkou (bcc). Naopak materiály s kubickou plošně centrovanou mřížkou (fcc), 

některé kovy s hexagonální mřížkou vykazují jen velmi pozvolný a hlavně relativně plynulý 

nárůst nárazové práce s rostoucí teplotou [21]. 

 

Obr. 20 Přechodové křivky (převzato z [21]) 

3.4.2 Tranzitní teploty 

Na křivce bbc materiálu (obr. 20 křivka a) je možno nalézt přechodovou (tranzitní) 

oblast, v níž dochází v relativně úzkém intervalu teplot k velkému poklesu nárazové práce; 

dá se říct, že materiál při poklesu teploty přes uvedený interval zkřehne. Šířka teplotního 

intervalu a jeho poloha na teplotní ose stejně jako velikost poklesu nárazové práce závisí 

na materiálu. Poloha tranzitní oblasti na teplotní ose je specifikována pomocí tzv. přechodové 

neboli tranzitní teploty TT charakteristické pro daný materiál [23]. 



 

28 

Existuje několik způsobů (metod) určení tranzitní teploty, které můžeme rozdělit na ty, 

které jsou definovány pomocí: 

1. velikosti nárazové práce, např.: 

- tranzitní teplota 27 J (T27J) je teplota, při které nárazová práce potřebná na přeražení 

vzorku dosáhne právě hodnoty 27 J 

- tranzitní teplota 0,5 (T0,5) je teplota, při které nárazová práce potřebná na přeražení 

vzorku dosáhne právě průměrné hodnoty určené vztahem (3) 

2
maxmin

5,0

KVKV
KV

+
=  (3) 

2. vzhledu lomové plochy zkušební tyče po přeražení: 

- tranzitní teplota 50 % (T50%) je teplota, při které procento tvárného lomu na lomové 

ploše dosáhne právě 50 %. Procento tvárného lomu PL [%] zjišťujeme měřením rozměrů 

krystalicky porušené oblasti na lomové ploše SKL (viz obr. 21) [23]. 

 

Obr. 21 Vyhodnocení procenta tvárného lomu PL a příčného rozšíření ∆b (převzato z [14]) 
 

Vyhodnocením lomové plochy je možno získat i další charakteristiku – tzv. příčné 

rozšíření ∆b, které se určuje jako rozdíl délek b1 a b0 (viz obr. 21) [23]. 

Vynesením podílu tvárného lomu PL v závislosti na teplotě zkoušky získáme tranzitní 

křivku, z níž se určují tranzitní teploty odpovídající určitému podílu PL (např. T50% nebo 

T75%) – tedy teploty, při kterých procento tvárného lomu na lomové ploše dosáhne právě 

50 % nebo 75 % (viz obr. 22) [23]. 

21 xxS KL ⋅=  (4) 

100
0

⋅=
S

S
P SL

KL
 (5) 

KLL PP −= 100  (6) 
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Obr. 22 Určení tranzitních teplot T50% a T75% (převzato z [23]) 

3.4.3 Vzhled lomu 

Lomová plocha zkušebních těles Charpy se často hodnotí prostřednictvím procent 

smykového lomu, ke kterému došlo. Čím větší je procento smykového lomu, tím vyšší 

je vrubová houževnatost materiálu. Lomová plocha většiny zkušebních vzorků Charpy 

vykazuje směs jak smykového, tak i štěpného (křehkého) lomu [26]. 

Procento smykového (houževnatého) lomu se libovolně určuje jednou z následujících 

metod: 

a) změří se délka a šířka štěpné části (“lesklé” části) lomové plochy, jak je uvedeno 

na obr. 23 a z tabulky 1 se určí procento smykového lomu; 

b) porovná se vzhled lomu zkušebního tělesa s mapou vzhledu lomů, jaká je uvedena 

na obr. 24; 

c) lomová plocha se zvětší a porovná se s předem kalibrovanou přiloženou průsvitkou 

vzhledů lomu nebo procento křehkého lomu se změří planimetrem a potom se vypočítá 

procento smykového lomu (jako 100 % - procenta štěpného lomu); 

d) vyfotografuje se lomová plocha ve vhodném zvětšení a změří se procenta štěpného lomu 

pomocí planimetru, potom se vypočtou procenta smykového lomu (jako 100 % - procenta 

štěpného lomu); 

e) procenta smykového lomu se změří technikami obrazové analýzy [26]. 
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Obr. 23 Určení procent smykového lomu (převzato z [26]) 

 

Tab. 1 Procenta smykového lomu při měření v milimetrech (převzato z [26]) 
 
 

 
Obr. 24 Vzhled lomu (převzato z [26]) 

 

1 vrub 

2 stěpná plocha (křehká) 

3 smyková plocha (matná) 
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4 INSTRUMENTOVANÁ ZKOUŠKA RÁZEM V OHYBU 

V dnešní době se uplatňuje i instrumentovaná zkouška rázem v ohybu, kdy je zkušební 

stroj vybaven elektronikou. Kyvadlové kladivo je na břitu vybaveno snímačem síly 

a na podpěrách snímači přemístění. Touto instrumentovanou zkouškou je měřitelný průběh 

síly na přemístění, který je podobný diagramu zjištěnému při tahové zkoušce [1]. 

Instrumentovaná zkouška rázem v ohybu se ukázala jako účinná metoda „zviditelnění“ 

lomových procesů probíhajících při zkoušce rázem a dává tak možnost hlubšího pohledu 

na získané výsledky měření a tím i na křehkolomové vlastnosti jako celek [27]. 

Kromě absorbované energie instrumentace umožňuje vyhodnotit: 

• zatížení odpovídající zplastizování celého průřezu pod vrubem; 

• maximální sílu dosaženou v průběhu lomu; 

• sílu odpovídající počátku křehkého nestabilního lomu; 

• sílu odpovídající zastavení trhliny; 

• dílčí energie potřebné pro iniciaci a pro šíření lomu; 

• energii spotřebovanou na dolomení tyče. 

Instrumentované zkoušky rázem jsou v současné době upraveny normou ČSN EN ISO 

14556 Ocel - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy s V-vrubem – 

Instrumentovaná zkušební metoda, zatímco standardizace je v ASTM STP 563 Instrumented 

Impact Testing.  

4.1 Historický vývoj 

Nejstarší známé práce z instrumentovaných rázových zkoušek jsou starší než první 

kyvadlové zkušební zařízení.   

V prvních letech testování dopadu vědci hodnotí širokou škálu zkušebních systémů 

a postupů při jejich hledání a pochopení jak odezvy materiálů na rázové zatížení, tak metody 

pro kvantifikaci na tuto odezvu. Nějaký smysl z prvního vývoje lze shrnout práce slavných 

vědců jako je Russell, Charpy, Fremont, Hadfield, Izod a Martens. Mnohé práce těchto autorů 

poskytli výsledky z hlediska absorbované energie, což byl jednoduchý a přesvědčivý způsob 

jak ohodnotit odolnost proti zlomení. Nabídli relativně reprodukovatelné a levné metody 

srovnávání různých materiálů [28]. 
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Ne všichni vědci se shodují na tom, že materiál daný pro určité použití může být 

hodnocen ze samotné absorbované energie. Dokonce i před 100 lety někteří vědci byli 

přesvědčeni, že údaje síla – čas jsou potřebné pro doplnění absorbované energie. 

Nejstarší z těchto vědců neměli přístup k sofistikované elektronice, kterou dnes používáme 

pro zachycení historie dynamické síly, ale byli schopni rozvíjet inovativní způsoby, 

jak zachytit data síly a času [28]. 

Nejstarší článek: 1897 

Věří se, že jako první technikou měření přírůstkové síly během nárazu načítání 

je zaznamenán B. W.  Dunem v roce 1897 [29]. Korber et al. [30] dodal přezkoumání nárazu 

zkušební instrumentovanou metodou v roce 1926 a také poukazuje na Dunnovu práci jako 

první dokument o instrumentované rázové zkoušce. Je zajímavé si všimnout toho, 

že Dunnova práce byla prováděna na pádové věži a jeho publikace časově předchází Russella 

[31], který představil jako první nárazové kyvadlové zařízení pro vyčíslení celkové 

absorbované energie. V úvodu Dunn popisuje, jak byl frustrovaný nemožností přesně změřit 

maximální tlak vytvořený expanzivní silou explodovanou střelným prachem. V čase Dunnovi 

práce bylo obvyklou praxí změřit maximální výbušné tlaky pomocí “indikátoru drtiče”, 

válcem z žíhané mědi, který byl vložen do bloku zádi a byl stlačen pevným ocelovým pístem, 

když se střelný prach zapálil. Komprimované s podobnou výchylkou v tahu/tlaku 

konvenčního zkušebního stroje. Dunn uznal, že použití statických dat vykládat dynamickou 

kompresí měděného válce nebylo správné a snažil se získat vybavení potřebné pro měření 

přírůstkového napětí. Po hledání takového zařízení došel k závěru, že “žádný přístroj 

s požadovanou jemností a přesností není k dispozici” [29]. Proto v roce 1891 představil 

metodu komprese měděného válce dynamicky při měření rezistence vůči deformaci [28]. 

Piezoelektřina a oscilografy: 1927 - 1930 

Během tohoto období v Japonsku provedli Yamada [32] a Watanabe [33] mnoho 

významných prací. Yamada byl schopen opticky změřit změnu rychlosti kyvadla při kontaktu 

se zkušebním vzorkem. Jeho dílo bylo vylepšením práce Korbera et al. [30].  Yamada použil 

zdroj světla a kruhový hliníkový disk se 128 štěrbinami od 1 mm šířky obráběné po obvodu 

pro vytvoření série linek na fotografické desce připojené na úderník. Díky tomu se kladiva 

zpomalila v důsledku styku se vzorkem, měřená vzdálenost mezi řádky klesala a došlo 

ke změně rychlosti. Tyto údaje byly následně analyzovány do křivky síla – průhyb [28]. 
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V roce 1929 Watanabe hlásil systematické studie o instrumentovaném nárazu pomocí  

C-kladiva kyvadlového stroje. Piezoelektrický snímač byl konstruován tím, že připojil krystal 

křemene na zkušební kovadliny jednoho ze zařízení. Snímač byl kalibrován staticky 

a působení bočních zatížení v důsledku vzorků ohýbání mezi doteky byly zváženy a bylo 

prokázáno, že jsou malé. Katodový osciloskop byl používán k záznamu dat síla – čas. 

Údaje síla – čas byly začleněny na základě výnosu síla – deformace [28]. 

Technologie tenzometru: 1930 - 1961 

V roce 1958 Tanaka [34] dodal zprávu o zlepšení piezoelektrického aparátu 

Watanabeho snímače zatížení. Tanaka přiložil Rochellovi solné krystaly za zadní stranu C-

kladiva a změřil odezvy síla – čas. Ve stejném roce a na téže schůzi Ono [35] informoval 

o použití tenzometru pro měření síly a časové odezvy při nárazu na kyvadlovém stroji. 

Ono použil vakuový elektronkový zesilovač k úpravě signálu pro zobrazení na osciloskopu. 

Použil světelný paprsek pro spuštění sběru dat. V roce 1961 Sakui [36] informoval 

o podobném režimu, ale tenzometr byl připojen k C-kladivu úderníku [28]. 

Je zajímavé poznamenat, že technologie tenzometru byla k dispozici celá desetiletí, 

než byla uplatněna v instrumentovaných přístrojových aplikacích. V Německu roku 1908 

Lord Kelvin představil to, o čem byli mnozí přesvědčeni, jako první spojil odporový 

tenzometr. Nicméně to nebylo možné až do roku 1950, kdy byly zavedeny kovové fólie 

ke spojení odporových tenzometrů, které rychle nahradili drátěné zástavy v důsledku zlepšení 

odvodu tepla, snížení tečení, lepší geometrie řízení a menší velikosti [28]. 

Světově prvním komerčním instrumentovaným nárazovým testovacím strojem 

(tzv. PSWO) vyrobeným firmou Werkstoffprüfmaschinen Lipsko v Německu (Siebel 1958), 

byl vliv rázového zatížení měřen piezoelektrickým senzorem připojeným za úderníkem. 

Oscillograph, který byl spuštěn fotobuňkou zaznamenal výstupní signál ze senzoru a vlajky 

připevněné ke kyvadlu. Stejný druh přístrojového vybavení byl také použit pro rotační 

nárazový stroj (RSO), což umožnilo testovat rychlosti až do 100 m/s [20]. 

1960 - současnost 

Od počátku roku 1960 do současné doby nebyly žádné velké změny ve spojení 

tenzometrického odporu deformace jiné než miniaturizace a zlepšení výkonu. Na druhou 

stranu, významné technologické pokroky na získávání dat a analýzu se objevili, 

zejména v posledním desetiletí. Dnes jsou k dispozici měřící systémy, které jsou schopny 

nabýt 106 bodů v průběhu doby rozsahu několika mikrosekund až několik sekund. 



 

34 

Tyto údaje snadno přeneseme do osobního počítače a po skončení zpracování produkujeme 

datové souhrnné zprávy [28].  

Instrumentovaná zkouška rázem v ohybu otevřela cestu k vyhodnocení lomové 

mechaniky, parametry týkající se zahájení a růstu trhlin při vyšších zátěžových mírách 

(hodnotách). Vliv dynamických účinků byl analyzován J. F. Kalthoffem (1985), který vyvinul 

koncept nárazových křivek pro měření lomové houževnatosti KId [20]. 

4.2 Princip zkoušky 

Princip zkoušky spočívá v měření velikosti nárazové síly v závislosti na průhybu 

zkušebního tělesa v průběhu zkoušky rázem v ohybu prováděné v souladu s ISO 148-1. 

Plocha pod křivkou závislosti síly na průhybu určuje práci spotřebovanou při lomu 

zkušebního tělesa [37]. 

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

odlišné, ačkoliv plochy pod křivkami a spotřebované práce jsou stejné. Z křivek síla-průhyb 

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

zkoušky, což poskytuje významné informace o lomovém chování zkušebního tělesa [37]. 

4.2.1 Zkušební zařízení a těleso 

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

kladivo podle ISO 148-2 v instrumentovaném provedení s výjimkou některých charakteristik 

daných ČSN EN ISO 14556/A. Zkušební těleso se používá těleso typu Charpy s V-vrubem 

v souladu s ČSN ISO 148-1 [38]. 

Na obr. 25 je instrumentované rázové kladivo typu PSW 300 E MFL. Na zvětšené 

oblasti na obr. 26 je zobrazen instrumentovaný beran kladiva zavěšený na otočném rameni. 

obr. 27 znázorňuje beran kladiva a detail na obr. 28 samotný instrumentovaný břit 

s tenzometry. Na obr. 29 a obr. 30 jsou dvě části indukčního snímače polohy beranu [21]. 
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Obr. 25 – 30 Instrumentované Charpy kladivo (převzato z [21]) 

Instrumentované 
Charpy kladivo              
PSW 300 E MFL 

  

Obr.30 

Obr. 27 

Obr. 29 

Obr. 26 

Obr. 25 

Obr. 28 
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Princip instrumentace spočívá v tom, že břit je osazen tenzometry, které snímají 

průběh síly na čase, snímač průhybu vzorků (indukční nebo optický), který snímá polohu 

beranu v závislosti na čase. Vyloučením časové osy získáme závislost síla-průhyb vzorku. 

Integrací plochy pod křivkou zjistíme velikost práce potřebné na přeražení vzorku [21]. 

4.2.2 Měření síly 

Měření síly se obvykle provádí pomocí dvou aktivních elektrických odporových 

tenzometrů připevněných ke standardnímu břitu kladiva tak, že tvoří snímač síly [37]. 

Celomůstkové uspořádání je tvořeno dvěma shodně zatěžovanými (aktivními) 

tenzometry upevněnými na protilehlých stranách břitu a dvěma kompenzačními (pasivními) 

tenzometry, nebo náhradními odpory. Kompenzační tenzometry nesmí být připevněny 

k žádné části zkušebního stroje, která je vystavena účinkům rázů nebo vibrací [37]. 

Instrumentace břitu by měla být uspořádána tak, aby dávala požadovaný nominální 

silový rozsah. Instrumentovaný břit musí být konstruován tak, aby jeho citlivost 

na nesymetrické zatížení byla minimální [37]. 

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

nárazové síly pro všechny typy ocelí v rozmezí od 10 kN do 40 kN [37]. 

4.2.3 Měření průhybu 

Průhyb může být určen bezkontaktním měřením posuvu břitu vzhledem k podporám 

za použití optických, indukčních (viz obr. 30 a 31), nebo kapacitních metod. 

Přenosové charakteristiky signálu systému měření průhybu musí odpovídat charakteristikám 

měřícího systému síly, aby bylo možné oba systémy synchronizovat [21]. 

Systém měření průhybu musí být konstruován pro nominální hodnoty do 30 mm, 

chyby linearity měřícího systému musí dávat měřené hodnoty s přesností do ± 2 % v rozsahu 

od 1 mm do 30 mm. Dynamickou kalibraci systému měření průhybu je možno provést 

spuštěním kyvadla bez zkušebního tělesa umístěného na podporách, kdy rychlost je dána 

vztahem [37]: 

hgv n20 =  (7) 

kde  v0 rychlost břitu kladiva v okamžiku nárazu 

gn tíhové zrychlení 

h výška zdvihu těžiště břitu kladiva 
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Signál systému měření rychlosti registrovaný v okamžiku průchodu beranu nejnižším 

bodem dráhy by měl odpovídat rychlosti v0 [37]. 

Doporučuje se určovat průhyby v intervalu od 0 do 1 mm z měření času a nárazové 

rychlosti břitu. V takovém případě je možno použít následující zjednodušený vztah [37]: 

( )00 ttvs −=  (8) 

kde s průhyb 

 t čas 

 t0 čas v okamžiku počátku deformace zkušebního tělesa 

4.2.4 Zkušební těleso 

Jako zkušební těleso se používá těleso typu Charpy s V-vrubem, které musí být 

v souladu s ISO 148-1 [37]. 

4.2.5 Registrační zařízení 

Registrace dynamických signálů se přednostně provádí prostřednictvím digitálních 

paměťových záznamníků umožňujících výstup výsledků zkoušení na X-Y zapisovač 

nebo ploter. Aby bylo možné pro digitální měření a registrační systém dosáhnout požadované 

přesnosti, je nutné použít alespoň 8 bitový analogo-digitální převodník se vzorkovací 

rychlostí 250 kHz (4 s), avšak doporučuje se používat převodník 12 bitový. Má-li být 

záznam odpovídající, je potřebná kapacita paměti 2 000 bodů pro každý signál, jehož doba 

záznamu přesahuje 8 ms. U signálů kratších než 8 ms může být kapacita paměti úměrně nižší 

[37].  

Pokud jsou hodnoty určovány ze záznamů síla-průhyb, je dostatečná přesnost 

dosažena použitím grafů o velikosti alespoň 100 mm x 100 mm [37]. 
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4.3 Vyhodnocování výsledků instrumentované zkoušky 

4.3.1 Vyhodnocení křivky síla-průhyb 

Zjednodušené příklady křivek síla–průhyb jsou uvedeny na obr. 31. Tyto křivky jsou 

uspořádány přibližně v pořadí podle závislosti nárazové práce na teplotě [23]. 

• křivka typu A  spodní prahové hodnoty 

dochází pouze k nestabilnímu šíření trhliny 

• křivka typu B  spodní prahové hodnoty 

může nastat stabilní i nestabilní šíření trhliny 

• křivky typu C, D a E přechodová oblast 

dochází pouze k nestabilnímu šíření trhliny 

• křivka typu F  horní prahové hodnoty 

dochází pouze ke stabilnímu šíření trhliny 

 
Legenda: 1 – typ křivky, 2 – schematické znázornění 

Obr. 31 Typy křivek síla – průhyb (převzato z [37]) 
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Typ skutečné křivky síla-průhyb se určí jejím porovnáním se schematickými ukázkami 

v obr. 31. Podmínkou pro další vyhodnocování závislosti síla-průhyb je zřetelné dosažení síly 

na mezi makroplastických deformací Fgy. Křivky síla – průhyb typu A a B nemohou 

být vyhodnoceny [21]. 

4.3.2 Určení charakteristických hodnot síly 

Vyhodnocení této zkoušky je založeno na správném určení typických sil pro tuto 

zkoušku, kterými jsou: 

• Síla na mezi makroskopických deformací Fgy – určí se jako síla odpovídající průsečíku 

strmě vzrůstající části v bodu přechodu z lineárně vzrůstající části křivky do zakřivené 

části křivky síla – průhyb (křivky typu C – F na obr. 31). 

• Maximální síla Fm – určí se jako maximální hodnota na křivce proložené oscilacemi. 

• Velikost síly při iniciaci trhliny Fiu – určí se jako síla v průsečíku křivky proložené 

oscilacemi a prudce klesající části křivky síla-průhyb. Je-li prudký pokles shodný 

s maximální registrovanou silou, potom Fiu=Fm (křivky typu C nebo D na obr. 31). 

• Velikost síly při zastavení trhliny Fa – určí se jako síla v průsečíku prudce klesající 

části křivky síla-průhyb s křivkou proloženou oscilacemi v následné části křivky síla-

průhyb (křivka typů D a E na obr. 31). Pokud se nestabilní trhlina nezastaví, Fa = 0 

(křivka typu C na obr. 31) [37]. 

4.3.3 Určení charakteristických hodnot deformace 

Charakteristické hodnoty deformace jsou hodnoty na ose úseček odpovídající 

charakteristickým hodnotám síly určených podle kapitoly 4.2.2 (viz obr. 31) [37]. 

- průhyb při dosažení meze makroskopických deformací sgy odpovídá síle Fgy; 

- průhyb při dosažení maximální síly sm odpovídá maximální síle Fm; 

- průhyb při iniciaci trhliny siu odpovídá síle při iniciaci trhliny Fiu; 

- průhyb při zastavení trhliny sa odpovídá síle při zastavení trhliny Fa; 

- celkový průhyb st je bod, kde prudce klesající křivka protne osu s [23]. 

4.3.4 Určení charakteristických hodnot nárazové práce 

Práce odpovídající maximální síle Wm se určí vyhodnocením plochy pod křivkou 

síla-průhyb v intervalu od s = 0 do s = sm. 
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Práce odpovídající okamžiku iniciace trhliny Wiu se určí vyhodnocením plochy 

pod křivkou síla-průhyb od s = 0 do s = siu. 

Práce odpovídající okamžiku zastavení trhliny Wa se určí vyhodnocením plochy 

pod křivkou síla-průhyb od s = 0 do s = sa. 

Velikost celkové nárazové práce Wt se určí vyhodnocením plochy pod křivkou síla-

průhyb od s = 0 do s = st [37]. 

4.3.5 Určení podílu houževnatého lomu v lomové ploše 

Pokud v průběhu křivky síla–průhyb nebo síla–čas nenastane prudký pokles síly 

(křivka F na obr. 31), může podíl tvárného lomu v lomové ploše činit 100 %. 

Pokud k prudkému poklesu síly dojde, je možné u záznamu typu C - F na lomové ploše 

očekávat jisté množství houževnatého lomu; u křivky typu F může jeho podíl  činit až 100 % 

[21]. 

Pro přibližný výpočet (s přesností do 20 %) podílu houževnatého lomu v lomové ploše 

jsou používány následující vztahy [37, 39]. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V následující kapitole jsou souhrnně uvedeny výsledky provedených experimentů, 

které byly získány ve spolupráci se společností Materiálový a Metalurgický výzkum s.r.o. 

Cílem experimentální části je ověření vztahů pro výpočet podílu houževnatého lomu 

na lomové ploše standardního zkušebního tělesa pro zkoušku rázem v ohybu, založených 

na využití instrumentované zkoušky rázem v ohybu, tedy záznamu síla – průhyb. 

V práci jsou srovnány všechny nejpoužívanější vztahy uvedené v příslušných 

standardech pro provádění instrumentované zkoušky rázem v ohybu a bylo provedeno jejich 

porovnání s hodnotami podílu houževnatého lomu stanovovanými standardní vizuální 

metodou. 

5.1 Zkušební materiál  

Ověření výše uvedených vztahů pro výpočet podílu houževnatého lomu na lomové 

ploše standardního zkušebního tělesa, bylo provedeno na dvou typech konstrukčních ocelí 

používaných pro energetické aplikace a to jak v dodaném stavu - ocel P92  (ASTM A335 P92, 

X10CrWMoVNb 9-2, tak i po provozu -  ocel 15128  (ČSN 415128, Cr-Mo-V).  

V tab. 2 je souhrnně uvedeno chemické složení použitých konstrukčních ocelí a dále 

následuje stručný popis těchto ocelí. 

Tab. 2  Chemické složení oceli P92 a 15138 [40, 41] 

Značka oceli Chemické složení [%] 

C Mn Si P S Cr Ni V Mo Nb N W B Al 

P92 0,11 0,48 0,37 0.013 0,005 8,58 0,09 0,227 0,33 0,058 0,037 1,62 0,0015 0,017 

15128 
0,10  
až 

0,112 

0,30 
až 

0,60 

0,20 
až 

0,50 
≤0,040 ≤0.040 

0,50 
až 

0,75 
- 

0,22 
až 

0,35 

0,40 
až 

0,60 
- - - - - 
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Ocel P92 (ASTM A335 P92, X10CrWMoVNb 9-2) 

Jedná se o martenzitickou ocel s 9 % Cr, která je koncipovaná pro využití 

v energetických zařízeních s nadkritickými parametry páry. Jde o modifikaci starší 

konstrukční oceli označené jako P91 (ASTM A335 P91, X10CrMoVNb 9-1), oproti které 

je ocel P92 legována wolframem (1,5 – 2,0 hm. %) a niobem (0,04 – 0,09 hm. %) pro zvýšené 

creepové odolnosti [40].  

Z oceli P92 bylo a bylo připraveno celkem 21 zkušebních těles o rozměru 10 x 10 mm 

s V-vrubem 2 mm. Zkušební tělesa byla odebrána v axiálním směru. 

Ocel 15128 (ČSN 415128, Cr-Mo-V) 

Jedná se o konstrukční Cr-Mo-V ocel, která je používaná na energetické součásti 

klasických elektráren pracující v oblasti creepového namáhání. 

Z oceli 15128 bylo připraveno 18 zkušebních těles o rozměru 10 x 10 mm s V-

vrubem 2 mm. Tyto tělesa byla připravena z provozované komponenty parovodu po cca 

100 000 hodinách provozu a odběr zkušebních těles byl rovněž proveden v axiálním směru. 

5.2 Použitá experimentální technika 

Instrumentovaná zkouška rázem v ohybu byla provedena dle ČSN EN ISO 14556 

na instrumentovaném rázovém kladivu typu LabTest CHK 450 J-I s počáteční potenciální 

energií 450 J (viz obr. 32) při různých zkušebních teplotách volených tak, aby bylo možné 

spolehlivě vykreslit celou teplotní závislost – Vidalovu křivku.  

 

Obr. 32 Přístroj LabTest CHK 450 J-I 
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5.3 Průběh experimentu 

Instrumentovaná zkouška rázem v ohybu byla provedena na zkušebních tělesech typu 

Charpy s V-vrubem vyrobených v souladu s normou ISO 148-1. K dispozici byly sady 

po třech zkušebních tělesech pro každou zkušební teplotu. Podíl houževnatého lomu byl 

na lomové ploše hodnocen vizuálně podle vzhledu lomové plochy a následným změřením 

délky a šířky štěpné části lomové plochy, jak je uvedeno na obr. 24 a z tab. 1 se určilo 

procento houževnatého lomu.  

Vyhodnocení instrumentované zkoušky rázem v ohybu je založeno na správném 

určení typických sil pro tuto zkoušku, kterými jsou Fgy, Fm, Fiu a Fa. Pro použité experimenty 

bylo vyhodnocení charakteristických sil provedeno automaticky softwarem kladiva. 

V průběhu instrumentované zkoušky rázem v ohybu byla snímána závislost síla-

průhyb, z níž byla graficky znázorněna křivka síla-průhyb, na které se vyhodnotily 

charakteristické hodnoty síly Fgy, Fm, Fiu a Fa získané registračním zařízením. 

Podíl houževnatého lomu byl vypočten dle vztahů (9) – (13) pro výpočet houževnatého lomu 

v lomové ploše uvedené v kapitole 4.3.5. Pro lepší přehlednost jsou výsledky uvedeny vždy 

pro konkrétní ocel.  

Ocel P92 

Instrumentovaná zkouška rázem v ohybu byla provedena na 21 zkušebních tělesech 

v rozpětí teplot -80 °C až  +50 °C.  Vyhodnocený podíl houževnatého lomu na všech 

zkušebních tělesech je uveden v tab. 3 a na obr. 33 - 37 jsou graficky porovnány podíly 

houževnatého lomu, které byly hodnoceny vizuálně a spočítány dle vztahů (9) – (13). 

V přílohách č. 1 - 21 jsou graficky znázorněny křivky síla – průhyb, na kterých jsou 

vyznačeny charakteristické hodnoty síly a jsou zde také uvedeny výsledky výpočtu podílu 

houževnatého lomu. 
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Tab. 3  Vyhodnocení podílu houževnatého lomu oceli P92 

Označení 

Tepl. 
Podíl 

houževnatého 
lomu 

Podíl 
houževnatého 

lomu 

Podíl 
houževnatého 

lomu 

Podíl 
houževnatého 

lomu 

Podíl 
houževnatého 

lomu 

Podíl 
houževnatého 

lomu 

  vizuálně vztah (9) vztah (10) vztah (11) vztah (12) vztah (13) 

T FA φ FA φ FA φ FA φ FA φ FA φ 

[°C] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

P92/16 -80 6 4 7 12 8 16 8 15 21 28 6 10 
P92/17 -80 0   20   27   24   36   15   
P92/18 -80 6   10   13   12   26   9   

                            
P92/10 -60 29 21 22 22 23 22 22 22 47 46 22 22 
P92/11 -60 17   19   19   19   43   19   
P92/12 -60 17   24   24   24   49   24   

                            
P92/7 -40 37 43 25 24 26 25 26 25 49 48 25 24 
P92/8 -40 41   19   20   19   43   18   
P92/9 -40 52   28   30   29   52   28   

                            
P92/4 -20 60 57 25 22 27 24 26 23 48 45 25 22 
P92/5 -20 52   19   21   20   42   18   
P92/6 -20 60   23   25   24   46   22   

                            
P92/13 ±0 81 74 35 31 37 33 36 32 55 52 34 30 
P92/14 ±0 70   30   32   31   51   29   
P92/15 ±0 70   28   30   29   49   26   

                            
P92/1 +20 100 100 46 42 48 44 47 43 66 63 45 41 
P92/2 +20 100   41   43   42   62   40   
P92/3 +20 100   40   42   41   61   39   

                            
P92/19 +50 100 100 37 40 39 42 38 41 56 60 36 38 
P92/20 +50 100   42   44   43   62   40   
P92/21 +50 100   40   43   41   61   39   

 

Obr. 33 Porovnání podílu houževnatého lomu oceli  P92 vizuálně – vztah (9) 



 

45 

 

Obr. 34 Porovnání podílu houževnatého lomu oceli P92 vizuálně – vztah (10) 

 

 

 

 

Obr. 35 Porovnání podílu houževnatého lomu oceli P92 vizuálně – vztah (11) 
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Obr. 36 Porovnání podílu houževnatého lomu oceli P92 vizuálně – vztah (12) 

 

 

 

 

Obr. 37 Porovnání podílu houževnatého lomu oceli P92 vizuálně - vztah (13) 
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Ocel 15128 

Instrumentovaná zkouška rázem v ohybu byla provedena na 18 zkušebních tělesech 

v rozpětí teplot -20 °C až  +100 °C.  Vyhodnocený podíl houževnatého lomu na všech 

zkušebních tělesech je uveden v tab. 4 a na obr. 38 - 42 jsou graficky porovnány podíly 

houževnatého lomu, které byly hodnoceny vizuálně a spočítány dle vztahů (9) – (13). 

V přílohách č. 22 - 39 jsou graficky znázorněny křivky síla – průhyb, na kterých jsou 

vyznačeny charakteristické hodnoty síly a jsou zde také uvedeny výsledky výpočtu podílu 

houževnatého lomu. 

Tab. 4  Vyhodnocení podílu houževnatého lomu oceli 15128 

Označení 

Tepl. 
Podíl 

houževnatého 
lomu 

Podíl 
houževnatého 

lomu 

Podíl 
houževnatého 

lomu 

Podíl 
houževnatého 

lomu 

Podíl 
houževnatého 

lomu 

Podíl 
houževnatého 

lomu 

  Vizuálně vztah (9) vztah (10) vztah (11) vztah (12) vztah (13) 

T FA φ FA φ FA φ FA φ FA φ FA φ 

[°C] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

15128/34 -20 0 0  35 31 48 42 42  37  61 56 25  23 

15128/35 -20 0   16   24   20   42   12   

15128/36 -20 0    41    53    48    66    33   

                            

15128/46 ±0 17 17 18 12 25 19 22 16 44 34 15 8 

15128/47 ±0 17   13   18   16   37   11   

15128/48 ±0 17   4   13   9   22   0   

                            

15128/31 +20 26 31 12 9 13 16 13 13 35 31 12 16 

15128/32 +20 33   6   16   11   26   0   

15128/33 +20 33   10   20   15   33   4   

                            

15128/43 +30 50 48 15 15 26 26 21 21 40 40 9 9 

15128/44 +30 45   15   25   20   40   9   

15128/45 +30 50   16   26   21   40   10   

                            

15128/40 +50 74 71 32 33 40 41 37 38 57 58 27 29 

15128/41 +50 70   29   37   33   54   24   

15128/42 +50 70   39   46   43   62   35   

                            

15128/37 +100 100 100 52 52 58 58 55 55 67 67 48 48 

15128/38 +100 100   52   59   56   67   49   

15128/39 +100 100   52   58   55   67   48   
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Obr. 38 Porovnání podílu houževnatého lomu oceli 15128 vizuálně - vztah (9) 

 
 
 
 

 
Obr. 39 Porovnání podílu houževnatého lomu oceli 15128 vizuálně - vztah (10) 
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Obr. 40 Porovnání podílu houževnatého lomu oceli 15128 vizuálně - vztah (11) 

 
 
 
 

 
Obr. 41 Porovnání podílu houževnatého lomu oceli 15128 vizuálně - vztah (12) 
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Obr. 42 Porovnání podílu houževnatého lomu oceli 15128 vizuálně - vztah (13) 

5.4 Diskuze výsledků 

Ocel P92 
Po provedené instrumentované zkoušce rázem v ohybu byl hodnocen podíl 

houževnatého lomu jak vizuálně, tak i dle výpočtových vztahů (9) – (13). Získané výsledky 

jsou graficky znázorněny na obr. 43 a vyplývá z nich, že vztahy (9), (10), (11) a (13) dávají 

v zásadě shodné výsledky. Výsledky hodnocené podle vztahu (12) vykazují stejnou tendenci, 

avšak jsou systematicky posunuty k vyšším hodnotám podílu houževnatého lomu. Z obr. 43 

je patrné, že podíly houževnatého lomu stanovené na základě instrumentované zkoušky 

se významně odlišují od vizuální metody hodnocení. Soulad mezi hodnotami je možné 

pro vztahy (9), (10), (11) a (13) pozorovat pouze v oblasti spodních prahových hodnot 

v rozmezí zkušebních teplot -80 °C až -60 °C, při vyšších zkušebních teplotách včetně teplot 

na horních prahových hodnotách je patrný významný nesoulad. Pro vztah (12) je pak oblast 

relativní shody s vizuální metodou vymezena teplotním intervalem -40 °C až -20 °C, 

který odpovídá podílu houževnatého lomu cca 50 %. Pro ostatní zkušební teploty je predikce 

podílu houževnatého lomu nepřesná. 
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Obr. 43 Porovnání podílu houževnatého lomu oceli P92 vizuálně – vztah (9) až (13) 

Jednou z možných příčin významně nesouhlasných výsledků by mohla být skutečnost, 

že při zpracování dat registrační zařízení zaznamenávalo pouze 500 bodů. Na sestavených 

křivkách síla-průhyb nejsou vidět charakteristické oscilace (viz příloha č. 1 – 21), které jsou 

pro přesné stanovení charakteristických sil nezbytné, při jejich absenci je možné, že stanovení 

těchto si je zatíženo vysokou chybou.  

Dle normy ČSN EN ISO 14556 křivka proložená oscilacemi, jak je ukázáno 

na obr. 44, nám dává zpravidla reprodukovatelné charakteristické hodnoty síly a kapacita 

paměti registračního zařízení má být alespoň 2 000 bodů, tak aby záznam byl odpovídající. 

Zcela běžně se počet záznamů pohybuje okolo 8 000 bodů a ze získaných výsledků je vidět, 

že registrační zařízení nesplnilo parametry dle normy ČSN EN ISO 14556, kde je potřebná 

kapacita paměti alespoň 2 000 bodů a na křivce síla-průhyb oscilace vidět nejsou 

(viz obr. 45).  
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Obr. 44 Stanovení charakteristických hodnot síly Obr. 45 Stanovení charakteristických hodnot síly 
(převzato z [37]) 

Vzhledem k této skutečnosti bylo přistoupeno k výměně registračního zařízení 

a instrumentovaná zkouška rázem v ohybu byla opětovně provedena na zkušebních tělesech 

z konstrukční oceli 15128. 

Ocel 15128 

Po výměně registračního zařízení byla opětovně provedena instrumentovaná zkouška 

rázem v ohybu na zkušebních tělesech z konstrukční oceli 15128. Registrační zařízení 

zaznamenalo 800 bodů a na sestavených křivkách síla-průhyb jsou oscilace vidět 

u zkušebních těles 15128/34, 15128/35, 15128/36 při teplotě -20 °C (viz příloha č. 22 – 24). 

Na ostatních sestavených křivkách síla-průhyb charakteristické oscilace vidět nejsou 

(viz příloha č. 25 – 39. Nicméně jak je patrné z doložených grafů jednotlivých zkoušek, 

ani tato úprava není ještě dostatečná a v budoucnu bude nutné snímače síly dále zpřesnit.  

Podíl houževnatého lomu byl hodnocen vizuálně a vypočten dle vztahů (9) – (13). 

Získané výsledky jsou graficky znázorněny na obr. 46 a vyplývá z nich, že podíl 

houževnatého lomu se s vizuálním hodnocením shoduje jen u výpočtů dle vztahů (9), (10), 

(11), (13) při teplotě ±0 °C a to odchylkou 20 %, kterou připouští norma ČSN EN ISO 14556.  

Vztah (12) se s vizuálním hodnocením shoduje při teplotě +20 °C. Dále vidíme, že vztahy (9), 

(10), (11), (13) mají při výpočtu podílu houževnatého lomu stejný průběh, ale v rozmezí 

teplot ±0 °C až +30 °C vztah (13) má odlišný průběh. Výsledky hodnocené podle vztahu (12) 

vykazují stejnou tendenci, avšak jsou systematicky posunuty k vyšším hodnotám podílu 

houževnatého lomu.  
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Obr. 46 Porovnání podílu houževnatého lomu oceli 15128 vizuálně – vztah (9) až (13) 

Z provedených experimentů je zřejmé, že výměna snímače částečně pomohla, 

zpřesnilo se stanovení hodnoty podílu houževnatého lomu v oblasti horních prahových hodnot 

a v tranzitní oblasti se začaly projevovat rozdíly mezi jednotlivými vztahy. Stále však určení 

podílu houževnatého lomu není dostatečně přesné a to ani při uvažování 20 % chyby, 

která bývá u takto stanovených zkoušek anoncována. 

V budoucnu, má-li být zkoušení touto metodou smysluplné, bude nutné zpřesnit 

registrační zařízení tak, aby se zvýšil průměrný počet pro jednotlivý záznam alespoň 

na minimální požadovanou hodnotu 2 000 bodů, nejlépe však na hodnotu cca 5 000 bodů. 
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6 ZÁVĚR 

Diplomová práce je zaměřena na možnosti hodnocení podílu houževnatého lomu 

z výsledků instrumentované zkoušky rázem v ohybu. 

V experimentální části byly ověřeny vztahy pro výpočet podílu houževnatého lomu 

na lomové ploše standardního zkušebního tělesa, založené na využití instrumentované 

zkoušky rázem v ohybu, tedy záznamu síla – průhyb. V práci jsou srovnány všechny 

nejpoužívanější vztahy uvedené v příslušných standardech pro provádění instrumentované 

zkoušky rázem v ohybu a bylo provedeno jejich porovnání s hodnotami podílu houževnatého 

lomu stanovovanými standardní vizuální metodou. 

Ověření vztahů (9) – (13) pro výpočet podílu houževnatého lomu na lomové ploše 

standardního zkušebního tělesa bylo provedeno na dvou typech konstrukčních ocelí 

používaných pro energetické aplikace a to jak v dodaném stavu - ocel P92 (ASTM A335 P92, 

X10CrWMoVNb 9-2, tak i po provozu -  ocel 15128  (ČSN 415128, Cr-Mo-V). 

Vyhodnocení instrumentované zkoušky rázem v ohybu je založeno na správném 

určení typických sil pro tuto zkoušku, kterými jsou Fgy, Fm, Fiu a Fa na křivce proložené 

oscilacemi. V průběhu zkoušky byla snímána závislost síla-průhyb, z níž byla graficky 

znázorněna křivka, na které se vyhodnotily charakteristické hodnoty síly Fgy, Fm, Fiu a Fa 

získané registračním zařízením. 

U oceli P92 byl vypočten podíl houževnatého lomu dle vztahů (9) – (13) a křivky 

vytvořené z naměřených hodnot v podstatě spolu korespondují, ale podíl houževnatého lomu 

hodnocený vizuálně s nimi nekoresponduje, s výjimkou naměřených hodnot při teplotě -60 °C.  

Jak bylo později prokázáno, registrační zařízení při snímání závislosti síla-průhyb 

zaznamenalo 500 bodů, namísto 2 000 bodů a tudíž nesplnilo parametry dle normy ČSN EN 

ISO 14556. Po výměně registračního zařízení byla zkouška opakována, ale již na oceli 15128, 

kde registrační zařízení zaznamenalo cca 800 bodů. Výsledné hodnoty byly dány do grafické 

podoby dle výpočtových vztahů (9) – (13) a vzniklé křivky opět vykazovaly téměř stejný 

průběh, ale křivka stanovená standardní vizuální metodou se shodovala jen při teplotě ±0 °C, 

s odchylkou 20 %, kterou připouští norma ČSN EN ISO 14556, ale celkový charakter křivky 

byl zcela odlišný od ostatních. I když po výměně registračního zařízení výsledky doznaly 

změny a například se projevily jednotlivé vztahy pro hodnocení, stále nebyly splněny 

podmínky normy. 
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Z výsledků měření u obou konstrukčních ocelí vyplývá, že výsledné křivky podílu 

houževnatého lomu dle vztahů (9) – (13) jsou si téměř podobné, ale výsledky hodnocené 

standardní vizuální metodou jsou diametrálně odlišné od výsledků vypočtených. Ani jedno 

z registračních zařízení nesplňovalo předepsanou hodnotu kapacity paměti 2 000 bodů, 

která je dána normou ČSN EN ISO 14556. Z tohoto důvodu by bylo vhodné zkoušku 

opakovat s registračním zařízením, které dosahuje předepsané parametry a zjištěné výsledky 

v této práci potvrdí nebo vyvrátí. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

TT  - tranzitní teplota 

KCVstř  - střední hodnota vrubové houževnatosti 

PKL  - podíl křehkého lomu 

DWT  - drop weight test 

DWTT  - drop weight tear test 

NDT  - nil duktility temperature 

tNDT  - tranzitní (přechodová) teplota při nulové houževnatosti 

PL  - podíl tvárného lomu 

TZT  - teplota zastavení trhliny 

CAT  - crack arest temperature 

KC  - vrubová houževnatost 

KSC, bcc - kubická prostorově centrovaná mřížka 

KPC, fcc - kubická plošně centrovaná mřížka 

SKL  - krystalicky porušená oblast na lomové ploše 

Fgy  - síla na mezi makroskopických deformací 

Fm  - maximální síla 

Fiu  - síla při iniciaci trhliny 

Fa  - síla při zastavení trhliny 

sgy  - průhyb při dosažení meze makroskopických deformací 

sm  - průhyb při dosažení maximální síly 

siu  - průhyb při iniciaci trhliny 

sa  - průhyb při zastavení trhliny 

st  - celkový průhyb 

FA  - podíl houževnatého lomu v lomové ploše 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 Křivka síla - průhyb P92/16 při teplotě -80° C 

Příloha č. 2 Křivka síla - průhyb P92/17 při teplotě -80° C 

Příloha č. 3 Křivka síla - průhyb P92/18 při teplotě -80° C 

Příloha č. 4 Křivka síla - průhyb P92/10 při teplotě -60° C 

Příloha č. 5 Křivka síla - průhyb P92/11 při teplotě -60° C 

Příloha č. 6 Křivka síla - průhyb P92/12 při teplotě -60° C 

Příloha č. 7 Křivka síla - průhyb P92/7 při teplotě -40° C 

Příloha č. 8 Křivka síla - průhyb P92/8 při teplotě -40° C 

Příloha č. 9 Křivka síla - průhyb P92/9 při teplotě -40° C 

Příloha č. 10 Křivka síla - průhyb P92/4 při teplotě -20° C 

Příloha č. 11 Křivka síla - průhyb P92/5 při teplotě -20° C 

Příloha č. 12 Křivka síla - průhyb P92/6 při teplotě -20° C 

Příloha č. 13 Křivka síla - průhyb P92/13 při teplotě 0° C 

Příloha č. 14 Křivka síla - průhyb P92/14 při teplotě 0° C 

Příloha č. 15 Křivka síla - průhyb P92/15 při teplotě 0° C 

Příloha č. 16 Křivka síla - průhyb P92/1 při teplotě +20° C 

Příloha č. 17 Křivka síla - průhyb P92/2 při teplotě +20° C 

Příloha č. 18 Křivka síla - průhyb P92/3 při teplotě +20° C 

Příloha č. 19 Křivka síla - průhyb P92/19 při teplotě +50° C 

Příloha č. 20 Křivka síla - průhyb P92/20 při teplotě +50° C 

Příloha č. 21 Křivka síla - průhyb P92/21 při teplotě +50° C 

Příloha č. 22 Křivka síla - průhyb 15128/34 při teplotě -20° C 

Příloha č. 23 Křivka síla - průhyb 15128/35 při teplotě -20° C 

Příloha č. 24 Křivka síla - průhyb 15128/36 při teplotě -20° C 

Příloha č. 25 Křivka síla - průhyb 15128/46 při teplotě 0° C 

Příloha č. 26 Křivka síla - průhyb 15128/47 při teplotě 0° C 

Příloha č. 27 Křivka síla - průhyb 15128/48 při teplotě 0° C 

Příloha č. 28 Křivka síla - průhyb 15128/31 při teplotě +20° C 

Příloha č. 29 Křivka síla - průhyb 15128/32 při teplotě +20° C 

Příloha č. 30 Křivka síla - průhyb 15128/33 při teplotě +20° C 

Příloha č. 31 Křivka síla - průhyb 15128/43 při teplotě +30° C 



 

62 

Příloha č. 32 Křivka síla - průhyb 15128/44 při teplotě +30° C 

Příloha č. 33 Křivka síla - průhyb 15128/45 při teplotě +30° C 

Příloha č. 34 Křivka síla - průhyb 15128/40 při teplotě +50° C 

Příloha č. 35 Křivka síla - průhyb 15128/41 při teplotě +50° C 

Příloha č. 36 Křivka síla - průhyb 15128/42 při teplotě +50° C 

Příloha č. 37 Křivka síla - průhyb 15128/37 při teplotě +100° C 

Příloha č. 38 Křivka síla - průhyb 15128/38 při teplotě +100° C 

Příloha č. 39 Křivka síla - průhyb 15128/39 při teplotě +100° C 
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Příloha č. 1 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 1,8500 6404,464189 

Fm 2,1500 6499,657139 

Fiu 2,7500 6275,768367 

Fa 4,6500 225,399908 

   

Určení podílu houževnatého lomu               
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 7 

(10) 8 

(11) 8 

(12) 21 

(13) 6 

 

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 6 
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Příloha č. 2 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 16,9 1350,197266 

Fm 17,5 1512,575928 

Fiu 19,4 1336,845337 

Fa 19,9 122,4764023 

   

Určení podílu houževnatého lomu               
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 20 

(10) 27 

(11) 24 

(12) 36 

(13) 15 

 

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 0 
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Příloha č. 3 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 1,8500 6546,816759 

Fm 2,2500 6756,097944 

Fiu 2,8500 6428,922537 

Fa 4,6500 377,1382139 

   

Určení podílu houževnatého lomu               
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 10 

(10) 13 

(11) 12 

(12) 26 

(13) 9 

 

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 6 
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Příloha č. 4 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 3,3500 11682,63752 

Fm 3,8500 11788,81712 

Fiu 4,5500 11746,23878 

Fa 7,2500 2558,019564 

   

Určení podílu houževnatého lomu               
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 22 

(10) 23 

(11) 22 

(12) 47 

(13) 22 

 

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 29 
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Příloha č. 5 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 2,5500 9218,442266 

Fm 2,6500 9286,540123 

Fiu 2,6500 9286,540123 

Fa 4,9500 1748,851705 

   

Určení podílu houževnatého lomu               
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 19 

(10) 19 

(11) 19 

(12) 43 

(13) 19 

 

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 17 
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Příloha č. 6 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 2,8500 9803,27609 

Fm 2,8500 9803,27609 

Fiu 2,8500 9803,27609 

Fa 5,0500 2383,00797 

   

Určení podílu houževnatého lomu               
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 24 

(10) 24 

(11) 24 

(12) 49 

(13) 24 

 

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 17 
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Příloha č. 7 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 19,6500 11475,02207 

Fm 20,9500 11623,47035 

Fiu 22,1500 11440,11223 

Fa 24,9500 2735,947317 

   

Určení podílu houževnatého lomu               
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 25 

(10) 26 

(11) 26 

(12) 49 

(13) 25 

 

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 37 
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Příloha č. 8 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 3,3500 11117,32856 

Fm 4,2500 11262,88866 

Fiu 5,2500 11217,83257 

Fa 8,0500 2087,163726 

   

Určení podílu houževnatého lomu               
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 19 

(10) 20 

(11) 19 

(12) 43 

(13) 18 

 

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 41 



 

71 

Příloha č. 9 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 3,3500 11167,98282 

Fm 4,8500 11356,72412 

Fiu 6,7500 10951,85777 

Fa 9,3500 2829,893685 

   

Určení podílu houževnatého lomu               
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 28 

(10) 30 

(11) 29 

(12) 52 

(13) 28 

 

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 52 



 

72 

Příloha č. 10 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 3,4500 11163,93872 

Fm 4,8500 11339,33996 

Fiu 7,1500 10792,01129 

Fa 9,9500 2335,738494 

   

Určení podílu houževnatého lomu               
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 25 

(10) 27 

(11) 26 

(12) 48 

(13) 25 

 

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 60 



 

73 

Příloha č. 11 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 3,3500 11341,62208 

Fm 4,8500 11608,84098 

Fiu 6,2500 11378,20166 

Fa 9,3500 1939,959679 

   

Určení podílu houževnatého lomu               
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 19 

(10) 21 

(11) 20 

(12) 42 

(13) 18 

 

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 52 



 

74 

Příloha č. 12 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 3,4500 11103,19035 

Fm 5,2500 11403,05233 

Fiu 7,0500 10950,59937 

Fa 10,0500 2136,789606 

   

Určení podílu houževnatého lomu               
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 23 

(10) 25 

(11) 24 

(12) 46 

(13) 22 

 

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 60 



 

75 

Příloha č. 13 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 3,3500 11458,14611 

Fm 4,7500 11820,53811 

Fiu 8,2500 10445,04711 

Fa 11,6500 2799,639996 

   

Určení podílu houževnatého lomu               
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 35 

(10) 37 

(11) 36 

(12) 55 

(13) 34 

 

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 81 



 

76 

Příloha č. 14 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 3,4500 11364,68803 

Fm 5,1500 11742,25842 

Fiu 8,1500 10658,63618 

Fa 11,2500 2451,454667 

   

Určení podílu houževnatého lomu               
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 30 

(10) 32 

(11) 31 

(12) 51 

(13) 29 

 

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 70 



 

77 

Příloha č. 15 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 3,4500 11252,53058 

Fm 5,3500 11622,4664 

Fiu 7,8500 10767,98234 

Fa 11,0500 2345,831059 

   

Určení podílu houževnatého lomu               
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 28 

(10) 30 

(11) 29 

(12) 49 

(13) 26 

 

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 70 



 

78 

Příloha č. 16 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 3,4500 11130,40465 

Fm 5,3500 11556,96331 

Fiu 8,1500 10586,05997 

Fa 12,4500 4360,27665 

   

Určení podílu houževnatého lomu         
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 46 

(10) 48 

(11) 47 

(12) 66 

(13) 45 

 

Určení podílu houževnatého lomu                    
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 100 

 



 

79 

Příloha č. 17 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 3,4500 11160,70813 

Fm 5,4500 11611,7243 

Fiu 8,3500 10701,67047 

Fa 13,5500 3864,459366 

   

Určení podílu houževnatého lomu      
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 41 

(10) 43 

(11) 42 

(12) 62 

(13) 40 

 

Určení podílu houževnatého lomu  
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 100 

 



 

80 

Příloha č. 18 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 3,5500 11088,95969 

Fm 5,3500 11522,71137 

Fiu 8,2500 10592,26061 

Fa 13,5500 3709,40064 

   

Určení podílu houževnatého lomu               
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 40 

(10) 42 

(11) 41 

(12) 61 

(13) 39 

 

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 100 



 

81 

Příloha č. 19 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 3,4500 10507,74471 

Fm 5,6500 10844,46319 

Fiu 8,7500 9573,307627 

Fa 13,4500 2704,92652 

   

Určení podílu houževnatého lomu               
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 37 

(10) 39 

(11) 38 

(12) 56 

(13) 36 

 

Určení podílu houževnatého lomu         
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 100 



 

82 

Příloha č. 20 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 3,4500 10793,66492 

Fm 5,4500 11321,20892 

Fiu 8,4500 10300,51489 

Fa 13,4500 3693,259609 

   

Určení podílu houževnatého lomu               
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 42 

(10) 44 

(11) 43 

(12) 62 

(13) 40 

 

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 100 

 



 

83 

Příloha č. 21 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 3,4500 10796,10116 

Fm 5,4500 11286,97915 

Fiu 8,2500 10482,51358 

Fa 13,6500 3731,387982 

   

Určení podílu houževnatého lomu               
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 40 

(10) 43 

(11) 41 

(12) 61 

(13) 39 

 

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 100 

 



 

84 

Příloha č. 22 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 0,240249931 382,1983032 

Fm 1,917249931 516,5760498 

Fiu 1,917249931 516,5760498 

Fa 2,175249931 178,7258453 

   

Určení podílu houževnatého lomu                  
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 35 

(10) 48 

(11) 42 

(12) 61 

(13) 25 

   

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 0 

 



 

85 

Příloha č. 23 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 0,4015 805,6427228 

Fm 1,756 888,2222542 

Fiu 1,756 888,2222542 

Fa 2,3365 146,3397766 

   

Určení podílu houževnatého lomu                  
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 16 

(10) 24 

(11) 20 

(12) 42 

(13) 12 

   

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 0 

 



 

86 

Příloha č. 24 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 16,55874996 356,2078552 

Fm 18,17124996 477,0419006 

Fiu 18,17124996 477,0419006 

Fa 18,49374996 196,3318787 

   

Určení podílu houževnatého lomu        
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 41 

(10) 53 

(11) 48 

(12) 66 

(13) 33 

   

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 0 

 



 

87 

Příloha č. 25 

 

Charakteristické hodnoty síly                   
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 2,143 8971,285333 

Fm 3,433 9795,501487 

Fiu 3,433 9795,501487 

Fa 5,368 1790,847352 

   

Určení podílu houževnatého lomu                  
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 18 

(10) 25 

(11) 22 

(12) 44 

(13) 15 

   

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 17 

 



 

88 

Příloha č. 26 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 2,2075 9056,024936 

Fm 2,917 9587,672101 

Fiu 2,917 9587,672101 

Fa 4,852 1273,631676 

   

Určení podílu houževnatého lomu                  
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 13 

(10) 18 

(11) 16 

(12) 37 

(13) 11 

   

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 17 

 



 

89 

Příloha č. 27 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 2,2075 9028,435702 

Fm 4,7875 10081,68411 

Fiu 4,7875 10081,68411 

Fa 6,916 442,7950022 

   

Určení podílu houževnatého lomu                  
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 4 

(10) 13 

(11) 9 

(12) 22 

(13) 0 

   

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 17 

 



 

90 

Příloha č. 28 

 

Charakteristické hodnoty síly           
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 2,2075 8872,03407 

Fm 2,3365 8920,897047 

Fiu 2,401 8868,89456 

Fa 4,465 1048,940318 

   

Určení podílu houževnatého lomu               
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 12 

(10) 13 

(11) 13 

(12) 35 

(13) 12 

   

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 26 

 



 

91 

Příloha č. 29 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 2,2075 8928,082218 

Fm 5,1745 10136,1451 

Fiu 5,1745 10136,1451 

Fa 7,303 621,2604011 

   

Určení podílu houževnatého lomu                  
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 6 

(10) 16 

(11) 11 

(12) 26 

(13) 0 

   

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 33 



 

92 

Příloha č. 30 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 2,2075 8839,31056 

Fm 5,368 10093,29195 

Fiu 5,8195 10068,41627 

Fa 7,8835 992,5724492 

   

Určení podílu houževnatého lomu                  
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 10 

(10) 20 

(11) 15 

(12) 33 

(13) 4 

   

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 33 

 



 

93 

Příloha č. 31 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 2,2075 8491,025918 

Fm 5,8195 9869,578004 

Fiu 6,4645 9801,32032 

Fa 8,7865 1428,226819 

   

Určení podílu houževnatého lomu                  
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 15 

(10) 26 

(11) 21 

(12) 40 

(13) 9 

   

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 50 

 



 

94 

Příloha č. 32 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 2,2075 8413,504816 

Fm 5,368 9712,714507 

Fiu 6,3355 9645,84762 

Fa 8,464 1404,141111 

   

Určení podílu houževnatého lomu                  
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 15 

(10) 25 

(11) 20 

(12) 40 

(13) 9 

   

Určení podílu houževnatého lomu                
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 45 

 



 

95 

Příloha č. 33 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 2,2075 8427,973042 

Fm 5,5615 9720,239071 

Fiu 6,4 9613,497435 

Fa 8,593 1412,030138 

   

Určení podílu houževnatého lomu                  
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 16 

(10) 26 

(11) 21 

(12) 40 

(13) 10 

   

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 50 

 



 

96 

Příloha č. 34 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 2,2075 8228,190303 

Fm 5,3035 9585,682177 

Fiu 6,4645 9370,358276 

Fa 8,7865 2852,816505 

   

Určení podílu houževnatého lomu                  
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 32 

(10) 40 

(11) 37 

(12) 57 

(13) 27 

   

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 74 

 



 

97 

Příloha č. 35 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 2,2075 8251,769072 

Fm 5,368 9497,309329 

Fiu 6,4 9334,882819 

Fa 8,722 2599,006517 

   

Určení podílu houževnatého lomu                  
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 29 

(10) 37 

(11) 33 

(12) 54 

(13) 24 

   

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 70 

 



 

98 

Příloha č. 36 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 2,2075 8272,166682 

Fm 5,0455 9465,58813 

Fiu 5,6905 9237,21284 

Fa 7,819 3454,161227 

   

Určení podílu houževnatého lomu                  
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 39 

(10) 46 

(11) 43 

(12) 62 

(13) 35 

   

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 70 

 

 



 

99 

Příloha č. 37 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 19,7515 7828,679475 

Fm 23,1055 9257,680337 

Fiu 27,4915 7169,385116 

Fa 30,3295 2704,463933 

   

Určení podílu houževnatého lomu                  
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 52 

(10) 58 

(11) 55 

(12) 67 

(13) 48 

   

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 100 

 



 

100 

Příloha č. 38 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 2,2075 7865,78443 

Fm 5,4325 9269,514633 

Fiu 9,625 7041,158322 

Fa 12,6565 2629,257094 

   

Určení podílu houževnatého lomu                  
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 52 

(10) 59 

(11) 56 

(12) 67 

(13) 49 

   

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 100 

 



 

101 

Příloha č. 39 

 

Charakteristické hodnoty síly                     
registrační zařízení 

 s [mm] F [N] 

Fgy 2,2075 7871,820548 

Fm 5,626 9249,278295 

Fiu 9,8185 7205,258458 

Fa 12,721 2728,441405 

   

Určení podílu houževnatého lomu                  
registrační zařízení 

vztah % houževnatého lomu 

(9) 52 

(10) 58 

(11) 55 

(12) 67 

(13) 48 

   

Určení podílu houževnatého lomu                 
vizuálně 

 % houževnatého lomu 

 100 

 


