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Abstrakt 

Pro optimální využití materiálů je podstatné znát jejich vlastnosti ve složitých provozních 

podmínkách. Nároky na vlastnosti konstrukčních materiálů se neustále zvyšují. Tyto 

požadavky na materiál musí být splněny, aby byla zaručena spolehlivost, bezpečnost a 

životnost vyráběných strojů a konstrukčních materiálů. Zjištěné výsledky zkoušením 

materiálů jsou důležité ve všech oblastech práce se samotným materiálem. Důležitou oblastí 

studia mechanických vlastností je znalost jejich odolnosti proti porušení. Hlavním cílem této 

diplomové práce je proto vyhodnocení teplotní závislost Charpyho zkoušky rázem v ohybu a 

stanovení přechodové teploty profilové konstrukční nelegované oceli dvou taveb s rozdílným 

chemickým složením. Práce je doplněna metalografickou a fraktografickou studií 

zkoumaných vzorků. Hodnocením výsledků zkoušek rázem v ohybu z různých profilů byly 

konstruovány pomocí programu MATLAB přechodové křivky se zobrazenou rovnicí regresní 

funkce. Na základě výše uvedeného hodnocení bylo zjištěno, že dosažené výsledky potvrzují 

vyšší houževnatost oceli s nižším uhlíkovým ekvivalentem (K55) za nízkých teplot. 

Klíčová slova: konstrukční materiál, profilová ocel, mechanické vlastnosti, Charpyho zkouška 

rázem v ohybu, přechodová teplota, struktura 

Abstract 

For the best application of materials is necessary to know their properties in complicated 

working conditions. Claims on properties of structural steels are steadily bigger for assurance 

of materials security, safety and service life. Permanent improvement is intention of study of 

mechanical properties; therefore this master thesis deals with this part of materials science. 

The main objective of this master thesis is evaluation of temperature dependence Charpy 

impact test and determination of transition temperature two smelts constructional unalloyed 

steal with different chemical composition with computer program MATLAB. The work is 

completed by metallographic and fractographic studies of examined patterns. The results of 

investigation verified that higher toughness at lower temperatures shows the steel with lower 

carbon equivalent.   

Key words: structural steel, profile steel, mechanical properties, Charpy impact test, transition 

temperature, structure   
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1 Úvod 

 Pro nejlepší využití kovových materiálů musíme znát jejich chování a vlastnosti ve 

složitých podmínkách. V současnosti se nároky na vlastnosti konstrukčních materiálů neustále 

zvyšují. 

 Tyto požadavky na materiál musí být splněny, aby byla zaručena spolehlivost, 

bezpečnost a životnost vyráběných strojů a konstrukčních materiálů. Zjištěné výsledky 

zkoušením materiálů jsou důležité ve všech oblastech práce se samotným materiálem. Pokud 

totiž materiál selže, může to mít následky spojené i se ztrátou na lidských životech. 

 Již koncem 19. a v 1. polovině 20. století se začaly objevovat neočekávané havárie 

konstrukčních materiálů, které byly způsobeny křehkým a únavovým lomem. Zkoušky 

materiálů ukázaly, že příčinnou kromě konstrukčních chyb byla i nízká kvalita použité oceli. 

 Hlavním cílem studia mechanických vlastností materiálů je jejich neustálé zlepšování. 

Tím můžeme poskytnout konstruktérovi kvalitní údaje o chování materiálů v různých 

podmínkách namáhání, aby se v maximální možné míře zabránilo poruchám, které vznikají 

selháním materiálů. 

 Konstrukční materiály tvoří hlavní část výrobního sortimentu hutních podniků v ČR. 

V současné době je značná pozornost věnována zavádění nových technologií výroby a 

zpracování s cílem dosáhnout co nejlepších vlastností, zejména mechanických. Předložená 

diplomová práce se zabývá studiem mechanických vlastností materiálů, zejména Charpyho 

zkouškou rázem v ohybu, která je užita pro posouzení vlivu teploty a parametrů výroby na 

houževnatost materiálu. Jde o jednu ze základních zkoušek mechanických vlastností. 

 Hlavním cílem práce je vyhodnotit teplotní závislost zkoušky vrubové houževnatosti u 

profilové oceli z nelegované konstrukční oceli tvářené za tepla podle normy EN 10025. 

Toto hodnocení bude doplněno studiem mikrostruktury a lomové plochy u vzorků po 

provedených zkouškách, které mají na houževnatost výrobku největší vliv. 

 Předložená práce se podílí na řešení problematiky společnosti Arcelor Mittal a.s. 
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2 Teoretická část 

2.1 Výrobní sortiment spole čnosti Arcelor Mittal Ostrava 
a.s. 

Výrobní činnost této společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování 

surového železa, oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché 

válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuže a silniční 

svodidla. Servis a obslužné činnosti jsou v převážné míře zajišťovány vlastními obslužnými 

závody. 

Výrobní program:  

Dlouhé výrobky a válcovaný drát 

Válcovny společnosti Arcelor Mittal Ostrava a.s. jsou tradičním výrobcem dlouhých 

výrobků v České republice. Dlouhé výrobky, určené především pro stavby a konstrukce, jsou 

vyráběny na dvou profilových a jedné kontidrátové trati. Hrubá profilová trať vyrábí hrubou a 

střední profilovou ocel od jednoduchých průřezů přes tvarové profily, profily speciálních 

průřezů a tyče I, IPE a U. Kontidrátová trať vyrábí ocelový drát válcovaný za tepla a tyče pro 

výztuž do betonu menších průměrů. Středojemná válcovna byla uvedena do provozu v roce 

1981 a vyrábí široký sortiment za tepla válcovaných dlouhých výrobků: jemnou a střední 

profilovou ocel základních tvarů, tyče pro výztuž do betonu v žebírkovém provedení, tyče 

průřezu I, IPE, U a některé speciální profily. 

Profily ocelové otevřené tvářené za studena

Tenkostěnné profily ocelové otevřené vyráběné za studena postupným profilováním 

ocelového pásu na profilovacích linkách mají široké uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu a 

ve stavebnictví. Použití je zvlášť vhodné tam, kde usilujeme o snížení hmotnosti (zařízení, 

vozidel, strojů, stojanů, regálu, sloupů, ocelových konstrukci, nosníků, vazníků atd.) a tím i 

snížení výrobních nákladů při dostatečné pevnosti a tuhosti. Často jde také o lepší, efektní 

vzhled výrobku nebo zařízení. 
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Ploché výrobky tvářené za tepla

Výroba za tepla válcovaných plochých výrobků ve společnosti Arcelor Mittal Ostrava 

a.s. má dlouholetou tradici. Výroba za tepla válcovaných pásů byla zahájena v roce 1958. 

V létech 1997 až 1999 došlo k zásadní modernizaci výrobního zařízení pro výrobu pásů

válcovaných za tepla. V roce 1997 bylo uvedeno do provozu bramové kontilití a v roce 1999 

nová širokopásová válcovací trať P - 1500 Steckel. Výrobní kapacita širokopásové trati 

Steckel je 1 milión tun za tepla válcovaných širokých pásů ročně. Tato válcovací trať

umožnila podstatné rozšíření výrobního sortimentu pásů nejen z hlediska rozměrů a kvality, 

ale byly tím zároveň vytvořeny další podmínky pro možnosti rozšiřování nabídky o nové 

značky a typy ocelí určených pro výrobu za tepla válcovaných pásů. 

Trubky

Arcelor Mittal je nejvýznamnějším výrobcem bezešvých trubek v České republice. 

Dále vyrábí trubky se šroubovicovým svárem a další  trubkové výrobky. 

Další výrobní programy: koks, strojírenské výrobky, slévárenské výrobky, důlní 

výztuže, silniční svodidla, výrobky pro ocelářství[1]. 

2.2 Nelegovaná konstruk ční ocel podle normy EN 10025 

K ověřování vybraných mechanických vlastností při řešení cílů diplomové práce byla 

vybrána  nelegovaná konstrukční ocel podle normy EN 10025. 

Použití ocelí uvedených v normě EN 10025: svařované, šroubované a nýtované 

konstrukce například pro stavbu hal, budov, mostů, jeřábů apod. Méně namáhané strojní díly 

a nosné konstrukce strojů. Oceli nejsou určeny k tepelnému zpracování vyjma normalizačního 

žíhání. 
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Klasifikace ocelí a jakostní stupně: oceli podle této normy jsou klasifikovány jako 

nelegované jakostní oceli. Číslo za písmenem S udává minimální mez kluzu v MPa. Jakostní 

stupně se liší zaručovanými hodnotami nárazové práce. Ocel S 355 se dodává v jakostních 

stupních JR, J0, J2 a K2. Rozlišení jakostních stupňů je zobrazeno v Tabulce 1. 

Tabulka 1 Rozlišení jakostních stupňů podle hodnot nárazové práce při zkouše rázem 

v ohybu. 

Jakostní stupně podle hodnot nárazové práce (EN 10027)Teplota zkoušení oC

27 J 40 J

+ 20 JR -

0 JO -

- 20 J2 K2

Vlastnosti charakterizující značku oceli : chemické složení - norma uvádí pro každou 

značku chemické složení tavby a hotového výrobku. Mechanické vlastnosti – norma uvádí 

mez kluzu ( Re ), mez pevnosti ( pevnost v tahu Rm ), tažnost a nárazovou práci [2]. 

V experimentální části této diplomové práce budeme pracovat s materiálem S 355. 

V Tabulkách 2 a 3 jsou uvedeny základní mechanické vlastnosti a chemické složení 

jednotlivých materiálu spadajících do normy EN 10025. 

Tabulka 2 Přehled chemického složení [2].

Chemické složení značek ocelí a jakostních stupňů, u kterých se stanovuje nárazová práce 

Označení oceli Chemické složení tavby 

( hmotnostní podíl v % ) 

C v % pro výrobek jmenovité 

 tloušťky v mm 

Značka Číselné  

označení 

≤ 16 >16 ≤40 > 40 

Mn 

Max. 

Si 

Max. 

P 

Max. 

S 

Max. 

N 

Max. 

S355JR 1.0045 0,24 0,24 0,24 1,6 0,55 0,035 0,035 0,012 

S355J0 1.0553 0,20 0,20 0,22 1,6 0,55 0,030 0,030 0,012 

S355J2 1.0557 0,20 0,20 0,22 1,6 0,55 0,025 0,025 -

S355K2 1.0596 0,20 0,20 0,22 1,6 0,55 0,025 0,025 -
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Tabulka 3 Přehled mechanických vlastností [2]. 

 Výroba: Materiál byl válcován za tepla. Pracujeme s různými typy profilů, jedná se o 

profil H, profil I a profil U, ze kterých byly odebrány vzorky pro tahovou zkoušku a zkoušku 

rázem v ohybu. 

2.3 Diagnostika oceli – potvrzení kvality oceli vyb ranými 
typy zkoušek 

Materiál, před dodáním zákazníkovi, musí být otestován, zda má požadované 

mechanické vlastnosti. U námi zkoušeného materiálu se provádějí tři základní mechanické 

zkoušky. 

a) zkouška tahová 

c) zkoušky tvrdosti 

b) zkouška rázem v ohybu 

Označení Minimální mez kluzu ReH v MPa 
tloušťka mm 

Pevnost v tahu Rm 
MPa 
tloušťka v mm 

Značka 
oceli 

Číselné 
označení 

≤16 >1
6 
≤4
0 

>4
0 
≤6
3 

>6
3 
≤8
0 

>80 
≤10
0 

>10
0 
≤15
0 

>15
0 
≤20
0 

>200 
≤250 

<3 ≥3 
≤10
0 

>10
0 
≤15
0 

>15
0 
≤25
0 

Teplot
a  
Stupn
ě  
C

Minimál
ní 
nárazová 
práce 

Tloušťka 
≤150 
mm 

S355JR 1.0045 355 345 335 325 315 295 285 275 510
- 
680 

470- 
630 

450- 
600 

450- 
600 

 20 27 

S355J0 1.0553 355 345 335 325 315 295 285 275 510
- 
680 

470- 
630 

450- 
600 

450- 
600 

 0 27 

S355J2 1.0557 355 345 335 325 315 295 285 275 510
- 
680 

470- 
630 

450- 
600 

450- 
600 

 -20 27 

S55K2 1.0596 355 345 335 325 315 295 285 275 510
- 
680 

470- 
630 

450- 
600 

450- 
600 

 -20 40 
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ad a) Zkouška tahová 

 Jedná se o jednu z nejdůležitějších kvazistatických zkoušek v technické praxi. Provádí 

se na zkušební tyči tak, že ji zatěžujeme tahovým namáháním až po její porušení. Cílem je 

zjistit napěťové a deformační charakteristiky materiálu. Tahovou zkouškou lze zjistit 

normované základní mechanické vlastnosti: 

- pevnost v tahu         Rm

- mez kluzu                Re, ReL, ReH, Rp 0,2

- tažnost                     A 

- kontrakci                 Z 

 Kromě těchto základních vlastností se dá tahovou zkouškou vyhodnotit: 

- modul pružnosti E 

- mez úměrnosti 

 Výsledkem tahové zkoušky je křivka závislosti zatížení na prodloužení, resp. napětí na 

deformaci, která je nazývána pracovní diagram. Název vychází z toho, že plocha pod křivkou 

udává práci potřebnou pro přetržení vzorku. Tvary pracovních diagramů jsou různé, záleží na 

použitém materiálu[3]. Na obr. 1 je zobrazen obecný pracovní diagram pro různé materiály. 

Obr. 1 Pracovní diagram[4]
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ad b) Zkouška tvrdosti 

 Tvrdost je chápána jako odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa. Při užití 

vtiskových nebo vrypových metod lze říci, že tvrdost je mírou odporu materiálu proti 

plastické deformaci, protože vtisková tělesa způsobují místní trvalou deformaci povrchu 

kovové součásti. Odolnost proti vnikání cizího tělesa je dána charakterem a velikostí 

vazebných meziatomových sil.  Tyto vazebné síly a tedy i tvrdost jsou ovlivněny několika 

základními činiteli ( tvar a velikost krystalitů, teplota, cizí příměsi a vnitřní pnutí). 

 Nejrozšířenější metody měření tvrdosti jsou metody vnikací. Ty spočívají ve 

vtlačování kuličky, jehlanu, kužele nebo jiného tělesa z tvrdého materiálu. Mírou tvrdosti je 

pak velikost vzniklého vtisku. Nejznámější metody jsou metoda Brinellova, Vickersova a 

Rockwellova[5]. 

ad c) Zkouška rázem v ohybu 

 Vzhledem ke skutečnosti, že diplomová práce je zaměřena na hodnocení materiálu 

spojeného se zkouškou rázem v ohybu, je princip této zkoušky podrobněji popsán v dalších 

kapitolách. 

2.4 Zkouška rázem v ohybu a koncepce tranzitní tepl oty 

Kromě kritéria pevnosti materiálu  je podmínkou pro bezpečné mechanické namáhání i 

schopnost absorbovat dostatečně velké množství plastické deformační energie. Tato 

podmínka je zásadní v případech, když je těleso zatěžováno dynamicky, vysokou rychlostí 

deformace nebo za zvláštních podmínek namáhání (nízká teplota). Nízká schopnost materiálu  

absorbovat plastickou deformační energii a tedy vyšší náchylnost ke křehkému porušení 

materiálu je právě při vysokých rychlostech deformace a za snížených teplot. Hlavní příčina 

tohoto chování je nízká pohyblivost dislokací. Křehké porušení objektu je často způsobené i 

koncentrací napětí v okolí ostrých trhlin za nízkých teplot nebo zkřehávajícím účinkem 

působení vnějšího prostředí.   
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 Teplota je významným faktorem ovlivňující lomové chování konstrukčních ocelí. Pro 

řadu konstrukcí je nutností k zajištění bezpečnosti přímo stanovit minimální dovolenou 

teplotu provozu zařízení s dostatečnou houževnatostí materiálu. Tato teplota je obecně

označována jako tranzitní teplota. 

2.4.1 Zkouška rázem  v ohybu ( zkouška vrubové houž evnatosti ) 

 Autorem této zkoušky je Francouz G. Charpy, který ji navrhl v roce 1901 na technické 

zkoušení houževnatosti konstrukčních ocelí. Je to nejstarší a přitom nejjednodušší zkouška 

houževnatosti, která od vzniku prodělala značný vývoj. Některé kovové materiály i přes 

vysokou mez kluzu a mez pevnosti jsou málo odolné proti porušení při dynamickém 

namáhání a snadno se při rázu lámou. Cílem je zjistit hodnotu vrubové houževnatosti, která je 

úměrná práci spotřebované na zlomení zkušební tyče při stanovených podmínkách[5]. Princip 

zkoušky je zobrazen na obr.2.    

Obr. 2 Princip Charpyho kladiva[6] 

 Zkušební tyč má uprostřed vrub.Vzhledem k vysoké houževnatosti ocelí by někdy 

nemuselo dojít k porušení ( přeražení ) zkušební tyče, ale jen k plastické deformaci. Proto se 

tyče opatřují tímto vrubem, který slouží ke koncentraci napětí, což zvyšuje pravděpodobnost 

křehkého porušení tělesa. Jedná se tedy o vrubovou zkoušku rázovou. Vruby na daných 

vzorcích se mohou lišit a taky ovlivňují samotný výsledek zkoušky. Rozdělujeme je na U a V, 

které se mohou dále lišit svou hloubkou. 
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hloubka U vrubu – 2 mm, 3mm, 5mm s poloměrem 1mm 

hloubka V vrubu – 2 mm 

Při V – vrubu je důležitý i úhel vrubu, který ovlivňuje hodnotu velikosti 

houževnatosti. Tvar i rozměry zkušebního tělesa jsou stanoveny normami, u nás předepsány 

ČSN 420381. Zkušební tyč o průřezu 10 x 10 mm a délky 55 mm se musí uložit na podpory 

tak, aby její vrub byl ve vertikální rovině letu kladiva na straně odvrácené od kladiva. Strana 

tyče s vrubem se musí dotýkat podpor. Při zkoušce padá kladivo z výšky H a v nejnižším 

bodě své dráhy přerazí zkušební tyč a vykmitne se do výšky h. Polohová  energie kladiva na 

počátku je rovna:  

HGE ⋅=1                                                               [ 1] 

Polohová energie kladiva po přeražení vzorku je rovna: 

hGE ⋅=2                                                              [ 2 ] 

Rozdíl počáteční polohové energie a koncové po přetržení vzorku nám určuje  

práci K spotřebovanou na přeražení zkušební tyče. 

)(21 hHGEEK −⋅=−=                                              [ 3 ] 

Kladivo se stupnicí nám udává spotřebovanou nárazovou práci K v Joulech. 

Spotřebovaná práce by se měla vztahovat na deformovaný objem zkušební tyče. V praxi je to 

velmi obtížné, a tak se tyto hodnoty vztahují na počáteční minimální průřezovou plochu 

zkušební tyče, tedy na plochu průřezu v rovině vrubu. Výsledná vrubová houževnatost KC 

určuje práci [ J ] spotřebovanou na přeražení plochy 1 cm2. Jde o nárazovou práci podělenou 

přeraženou plochou S0. 

0S

K
KC =      [ ]2−⋅cmJ                                                 [ 4 ] 
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Vypočtená vrubová houževnatost na tyčích s U– vrubem s hloubkou vrubu 2 mm se 

značí KCU2 a s hloubkou vrubu 3 mm se značí KCU3. Máme – li tyč s V– vrubem 

s hloubkou 2 mm, značíme ji vždy KCV. 

 Kyvadlová kladiva se vyrábí v různých velikostech. Rychlost nárazu kladiva závisí na 

výšce zdvihu kyvadla a její hodnota se má pohybovat podle ČSN 42 0381 v rozmezí 4,5– 7 

m.s-1.Zkušební tyč se zkouškou deformuje a materiál je vytlačován do stran. Po přeražení tyče 

má plocha lomu jistý charakteristicky vzhled. 

 Rozlišujeme 3 hlavní typy lomů: 

a) houževnatý lom – naměřená hodnota vrubové houževnatosti je vysoká 

b) křehký lom – dochází k nepatrné deformaci tyče, lomová plocha je hrubozrnná. 

c) smíšený lom – na lomové ploše lze vidět lom s křehkým charakterem (vnitřní část ), ale i 

s houževnatým charakterem ( vnější část ). U takových lomů můžeme určit procento křehkého 

lomu k.  

tk

k

SS

S
k

+
=                                                              [ 5 ] 

Sk – plocha křehkého lomu 

St – plocha tvárného lomu  

Vyhodnocení této zkoušky spočívá v jednoduchosti, ekonomické a časové 

nenáročnosti. Hlavní oblast použití je v porovnávání různých stavů jednoho materiálu nebo 

různých materiálů navzájem. Často se vyhodnocují celé přechodové křivky, ze kterých se 

zjišťují přechodové teploty a taky maximální energie houževnatosti[7], [8].                             

2.4.2 Teplotní závislost vrubové houževnatosti  

Jak už bylo řečeno, vrubovou houževnatost ovlivňuje geometrie zkušební tyče, 

rychlost rázu, ale i teplota. Vliv teploty na velikost vrubové houževnatosti  byl zjištěn  v roce 

1944. Houževnatost materiálu, jeho odpor proti tvorbě a šíření trhlin, roste se vzrůstající 

schopností plastické deformace. Protože schopnost plastické deformace materiálu se zvyšující 

se teplotou roste, je i houževnatost materiálu rostoucí funkcí teploty. U kovových materiálů
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existují dva základní typy závislosti houževnatosti na teplotě. U kovů s fcc mřížkou (Al – 

slitiny, Cu – slitiny nebo austenitické oceli), ale i u kovů s hpc mřížkou je závislost 

houževnatosti na teplotě monotónní. Znamená to, že se vzrůstající teplotou houževnatost 

materiálu rovnoměrně vzrůstá. Kovy s mřížkou bcc ( C – oceli, nízko a středně legované 

oceli, Ti – slitiny, Cr, Mo , W ) vykazují  závislost velikosti KC na  teplotě – přechodová 

křivka ( Vidalova křivka ). 

Obr. 3 Přechodová křivka vrubové houževnatosti[6]

V úzkém intervalu teplot se mění chování materiálu z křehkého na houževnatý a 

naopak. Snižováním zkušební teploty v určitém teplotním intervale náhle poklesne 

houževnatost z maximální hodnoty na minimální hodnotu. Tento interval nazýváme 

přechodová oblast a křivku, na které je tento pokles výrazný, přechodovou. Křivka je 

zobrazena na obr. 3. Strmá část křivky v přechodové oblasti tvoří rozhraní mezi teplotami, při 

kterých dochází k houževnatému a nebo ke křehkému porušení. Na této strmé části se nachází 

charakteristický bod, který má souřadnici na ose teploty odpovídající přechodové teplotě[9]. 

Přechodová teplota TT  se stanovuje jako teplota, při které:    

             

a) hodnota vrubové houževnatosti je rovna střední hodnotě.  

2
minmax KCKC

KCstr

+
=                                                     [ 6 ] 
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b) smluvní hodnota vrubové houževnatosti KCVo závisí na mezi kluzu materiálu 

Tabulka 4 Smluvní hodnoty vrubové houževnatosti pro stanovení tranzitivní teploty 

uhlíkových ocelí. 

Re (MPa) Do 300 300 – 400 400 – 550 550 – 700 

KCVo (Jcm-2) 30 40 50 60 

Kromě hlediska energetického se může na stanovení přechodové teploty použít i 

hledisko morfologické, založené na vyhodnocení vzhledu lomové plochy zkušební tyče. S 

klesající hodnotou KC se úměrně zvyšuje plocha křehkého lomu PKL. Přechodová teplota, 

určená podle vzhledu lomu, je definována jako teplota, při které má PLK určitou hodnotu , 

např. 50 % [5].   

2.4.3 Koncepce tranzitní teploty   
                                                                                

Náhlý pokles houževnatosti  konstrukčních uhlíkových ocelí z horní meze na dolní 

mez, který se nachází často ve velmi úzkém teplotním intervalu přechodové oblasti, je nutné 

brát v potaz, když se jedná o konstrukční část fungující za snížené teploty. Snížená schopnost 

plastické deformace, která je spojena se sníženou teplotou (sníženou houževnatostí), může 

vést ke vzniku náhlých křehkých lomů. Proto je v takových případech z důvodů dostatečné 

bezpečnosti konstrukce nutné stanovit nejnižší dovolenou provozní teplotu konstrukce Tmin. 

Ta je odvozena z polohy přechodové oblasti a tranzitní teploty TT. 

Nejnižší provozní teplota konstrukce je tedy: 

BT TTT ∆+=min                                                             [ 7 ] 

kde  BT∆  je přídavek k tranzitní teplotě na bezpečnost konstrukce. Hodnoty přídavku 

k tranzitní teplotě závisí na rozptylu výsledků měření houževnatosti v tranzitní oblasti a jsou 

specifikovány podle charakteru konstrukce v příslušných technických normách. 

Přesto, že tranzitní teplota se pro hodnocení odolnosti konstrukcí proti vzniku  náhlých 

křehkých lomů velmi často využívá, má tato koncepce řadu nedostatků. Tranzitní teplota 
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pouze udává hranici nad kterou nedochází k šíření křehkých trhlin, může však docházet 

k jejich iniciaci. Koncepce tranzitní teploty neumožňuje stanovit kritické napětí při vzniku 

křehkého lomu, jenž by mohlo být východiskem pro bezpečné dimenzování konstrukcí.  

 Zkoušky vrubové houževnatosti se vztahují na laboratorní zkušební tělesa 

standardních rozměrů a nelze je spolehlivě aplikovat na velkorozměrové konstrukce. Svarové 

spoje a defekty struktury materiálu posouvají tranzitní teplotu  k vyšším teplotám. Často se 

proto ve významných technických případech nahrazuje zkouška rázem v ohybu a s ní 

související tranzitní teplota zkouškami velkých těles nebo zkouškami lomové houževnatosti. 

V celé řadě případů je však pro zajištění bezpečnosti nutné zkoušet na zvláštních zařízeních 

celé konstrukce[6].    

2.4.4 Vztah mezi vnit řní strukturou materiálu a jeho vrubovou 
houževnatostí 

Tvar závislosti vrubové houževnatosti na teplotě, její polohu a tranzitivní teplotu 

ovlivňuje řada parametrů, z nichž nejvýznamnější je chemické složení a tepelné zpracování 

uhlíkových ocelí. Zvýšení obsahu  uhlíku v nelegovaných normalizačně žíhaných uhlíkových 

ocelích vyvolá zvýšení tranzitivní teploty TT při současném poklesu horní meze 

houževnatosti. S rostoucím obsahem uhlíku zároveň roste tranzitivní teplota. Různý způsob 

tepelného zpracování ocelí, který vede i k rozdílné konečné struktuře, má  také vliv na 

tranzitivní teplotu. Změny přechodové křivky se změnou chemického složení a změnou 

struktury jsou zobrazeny na obr. 4 a 5. 

Obr. 4 Vliv obsahu uhlíku na závislost vrubové houževnatosti na teplotě[6]
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Obr. 5 Vliv způsobů tepelného zpracování  uhlíkové oceli na charakter závislosti vrubové 

houževnatosti na teplotě, a) feriticko-perlitická, b)vysoko popuštěná bainitická, c) 

vysokopopuštěná, d) nízko popuštěná martenzitická struktura[6]

 Legování ocelí přísadovými prvky může mít rozdílný účinek na tranzitivní teplotu a 

výsledný efekt je ovlivňován i tepelným zpracováním, tedy v konečném důsledku velikostí 

zrna.  Vrubová houževnatost se při konstantním zakřivení  vrubu zmenšuje s rostoucí velikostí 

zrna. Negativní účinek na hodnoty KC má přítomnost nehomogenních materiálů – bubliny, 

póry, vměstky, mikrotrhliny atd. Největší negativní účinek mají trhliny a vměstky s protáhlým 

tvarem, protože mají ostrý vrubový účinek [7].  

                                                                 

 Legování uhlíkových ocelí Mn - manganem v rozmezí 0,02 – 1,90 % způsobí, že 

materiál má tendenci k porušování se tvárným lomem, podobný vliv má i zjemnění zrna. Ještě

výraznější vliv na snížení tranzitivní teploty má legování uhlíkové oceli Ni – niklem, čímž se 

sníží vnitřní třecí napětí mřížky a to v konečném důsledku může způsobit u výše niklem 

legovaných ocelí snížení tranzitivní teploty až o 70 °C. Legování Si – křemíkem do 0,5 % při 

jemném zrnu oceli snižuje tranzitivní teplotu. Naopak když je zrno oceli hrubé, TT se vlivem 

přísady Si zvyšuje. V důsledku zjemnění zrna lze dosáhnout poklesu tranzitivní teploty až o 

10 °C, u ocelí mikrolegovaných Al,Ti, N, Nb nebo Zr. Výrazně negativně působí na teplotní 

závislost KC zvýšený obsah S, který vyvolá mírné zvýšení tranzitivní teploty, ale silně snižuje 

horní mez vrubové houževnatosti.   
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 Měkké uhlíkové a nízkolegované oceli mají většinou dosti vysokou vrubovou 

houževnatost již ve stavu přírodním. Měkkých ocelí uhlíkových se sice obvykle používá 

v přírodním stavu, pro speciální účely lze však jejich vrubovou houževnatost zvýšit buď

normalizačním žíháním, nebo kalením, či zušlechtěním. V ocelích feritických a  

feriticko – perlitických bývá nositelem křehkosti ferit. Jeho povaha se mění zejména se 

stupněm desoxidace a přísadou legovacích prvků, zejména niklu a některých karbidotvorných 

prvků, protože ty mají vliv na rozdělení uhlíku mezi strukturní složky měkkých ocelí a mají i 

v malých množstvích výrazný vliv na zrnitost. Vrubová houževnatost perlitických uhlíkových 

ocelí nedosahuje nikdy vysokých hodnot vlivem malé soudržnosti mezi lamelami cementitu a 

feritu. Lom těchto ocelí je transkrystalický. Vyšší houževnatosti lze dosáhnout legováním 

ocelí a tepelným zpracováním na strukturu bainitickou. Struktury vznikající popouštěním 

martenzitu májí zpravidla vyšší vrubovou houževnatost než obdobné a stejně pevné struktury, 

které vznikly přímou přeměnou z austenitu. 

 Vliv vměstků je velmi rozdílný jak v závislosti na jejich rozmístění ve vzorku, tak i na 

jejich rozptýlení a tvaru, a konečně též v závislosti na vrubové citlivosti příslušné oceli.Oblé 

vměstky malých rozměrů nepůsobí na vrubovou houževnatost. Vměstky vyloučené na 

hranicích zrn jsou škodlivé a snižují vrubovou houževnatost jak ocelí litých, tak i ocelí 

tvářených. Stejným způsobem jako vměstky se též uplatní fosforové a karbidické segregace, 

poněvadž svou odlišnou pružností ovlivňují rozdělení rázového napětí ve zkušebním vzorku. 

Nejnepříznivější segregace jsou ty při povrchu, které mohou způsobit dokonce i zlomení 

vzorku mimo tvarový vrub, protože strukturní vrub vyvolal větší koncentraci napětí [6,10,11]. 

2.4.5 Česká technická norma – ČSN EN 10045 

Norma EN 10045 je platná pro kovové materiály při zkoušce rázem v ohybu podle 

Charpyho a obsahuje následujících částí: 

Část 1. Zkušební metoda: 

a) Předmět normy 

Tato část normy předepisuje zkoušku rázem v ohybu podle Charpyho ( U a V vrub) kovových 

materiálů. Pro některé zvláštní kovové materiály a jejich použití může být zkouška rázem 

v ohybu podle Charpyho předmětem zvláštních norem nebo požadavků. 



17

b) Podstata zkoušky 

Zkouška spočívá v přeražení zkušební tyče jedním rázem kyvadlového kladiva za 

stanovených podmínek, přičemž zkušební tyč má uprostřed vrub a je podepřena na obou 

koncích. Nárazová práce se stanovuje v joulech. Je měřítkem odolnosti materiálu proti 

rázovému namáhání. 

c) Zkušení tyče 

Základní zkušební tyč musí byt 55 mm dlouhá a čtvercového průřezu s délkou strany 10mm. 

Uprostřed její délky je vrub. Jsou předepsány dva typy vrubů (U a V vrub ), které mají dané 

své rozměry.Dále se v této části normy dozvíme jak má být vzorek obráběn a označen. 

d) Zkušební zařízení  

Zkušební zařízení musí být konstruováno a instalováno tak, aby tvořilo tuhý celek a musí být 

v souladu s evropskou normou EN 10045 – 2. 

e) Požadavky zkoušky 

Zkušební tyč musí být uložena kolmo proti opěrám tak, aby rovina souměrnosti vrubu od 

roviny souměrnosti opěr nebyla větší než 0,5 mm. Zkušební tyč musí být uložena na podpěry 

tak, aby vrub byl na odvrácené straně rázu. Jestliže teplota není předepsána v příslušné normě

na výrobek, pak se zkouška musí provádět při teplotě 23°C ± 5°C.Jestliže se zkušební tyč

během zkoušky deformuje ale nepřerazí, pak nárazovou práci nelze stanovit. V protokole o 

zkoušce se musí uvést, že zkušební tyč nebyla přeražena [12].   

   Část 2 Ověřování kyvadlových kladiv 

2.5 Konstrukce tranzitních k řivek– aproximace metodou 
nejmenších čtverc ů

Pro grafické znázornění přechodových křivek aproximací ze souboru získaných hodnot 

je využita metoda  nejmenších čtverců. Metoda nejmenších čtverců je matematická metoda 

určená ke statistickému zpracování dat. Jejím úkolem je nalézt vhodnou aproximační funkci 

pro dané empiricky zjištěné hodnoty. Daný je přitom parametrizovaný analytický předpis pro 
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hledanou funkci – hledají se tedy vlastně jenom hodnoty těchto parametrů. Uvažujeme – li 

závislost jisté proměnné y na proměnné x danou určitým předpisem y=f(x), pak metoda 

nejmenších čtverců hledá takovou funkci, že součet druhých mocnin odchylek jejich 

funkčních hodnot od daných naměřených  je nejmenší možný.  

Teplotní závislosti nárazové práce (vrubové houževnatosti) jsou obvykle vyjádřeny ve 

tvaru:  

)1(
0

1

T

TT
tghAKCV

−
+=                                          [8]

kde T [°C] je zkušební teplota a T1 a T0 jsou konstanty. 

Tento předpis funkce byl využit pro aproximaci a tedy i grafické znázornění získaných 

výsledků při zkoušce rázem v ohybu. Pro zhotovení přechodových křivek aproximací byl 

využit systém MATLAB [13,14].  

2.6 Metalografické hodnocení a p říprava 

Vzhledem k závislosti mechanických vlastností na mnoha faktorech, z nichž jedním 

z nejdůležitějších je struktura materiálu, je nutno v praxi velmi často provést kontrolu, zda 

určitá součástka má požadovanou strukturu odpovídající požadovaným vlastnostem.. 

Struktura zkoumaného materiálu je pozorována na vhodně odebraném vzorku, který se musí 

pro mikroskopické pozorování upravit. Zkoumaná plocha se připraví broušením a leštěním, 

aby byla dokonale rovná. 

Mikroskopické pozorování správně připraveného vzorku umožňuje zjistit: 

- strukturu 

- velikost, tvar a rozložení jednotlivých strukturních součástí 

- velikost odměšování jednotlivých prvků

- množství a způsob vyloučení nekovových vměstků

- vhodnost materiálu pro určité použití, jakost tepelného zpracování, příčinu porušení                                       

materiálu apod. 
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Příprava metalografického výbrusu se skládá z těchto operací: 

a) odebírání vzorku 

b) preparování 

c) broušení 

d) leštění 

e) vyvolávání struktury 

Při  odběru zkušebního vzorku je důležitá volba místa odběru a plochy, na které bude 

prováděno mikroskopické pozorování. Odběr vzorků je normovaný. Liší se odběr vzorků u 

materiálu se stejnou strukturou v celém objemu, u tvářeného materiálu, u vadných součástí. 

 Při odebírání zkušebního vzorku nesmí dojít ke změně struktury, ať již vlivem 

deformace nebo vlivem ohřevu. Po odebrání vzorku obráběcími nebo elektroerosivními 

metodami musíme vzorek ihned označit aby nedošlo k záměně. Poté se plocha zarovná na 

hrubé kotoučové brusce nebo pilníkem. Účelem broušení je dosáhnout minimální povrchové 

nerovnosti povrchu vzorků. 

 Plocha vzorku má i po vybroušení na nejjemnějším brusném papíře určitou drsnost, 

kterou můžeme odstranit pouze leštěním. Rozeznáváme tyto způsoby leštění: mechanické, 

elektrolytické, chemické, kombinované. 

  

 Po broušení a leštění získáváme vzorek bez povrchových nerovností, na kterém 

můžeme sledovat nekovové vměstky  a rozložení grafitu. Vlastní strukturu takového vzorku 

musíme nejdříve vhodným způsobem vyvolat. Pro vyvolání struktury se používají tyto 

způsoby: chemické leptáni, elektrolytické leptáni, leptání okysličováním povrchu vzorku 

během ohřevu (napouštění), tepelné leptání, vyvolávání struktury pomocí magnetické 

suspenze, reliéfní leštění a napouštění. 

 Takto připravené vzorky již můžeme pozorovat na metalografickém mikroskopu. 

Mikroskopická analýza je založena na pozorování struktury kovů pomocí mikroskopu. Takto 

pozorované struktury označujeme jako mikrostruktury [15].                  
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3 Experimentální část 

Experimentální část a její vyhodnocení je hlavní kapitolou celé diplomové práce, ve které 

bude popsán použitý materiál, příprava vzorků, průběh jednotlivých zkoušek a vyhodnocení 

získaných výsledků.  

3.1 Použitý materiál 

Materiál použitý v diplomové práci odpovídá konstrukčním materiálům dle normy EN 

10025, který je mikrolegovaný niobem – Nb, chemické složení je zobrazeno v Tabulce 5. Je 

používána jakost S355J2, která se využívá pro výrobu profilů. V  práci byly zkoumány 2 

rozdílné tavby, lišící se uhlíkovým ekvivalentem CEV (0,35% a 0,41%). Vzorky s nižším 

CEV jsou označeny K55 a vzorky s vyšším CEV jsou označeny K53. 

Tabulka 5  Chemické složení materiálu 

Prvek C Mn Si P S Al Nb 

Množství   

[%] 

max. 

0,20 

max. 

1,60 

0,14 – 

0,25 

max. 

0,025 

max. 

0,025 

max. 

0,020 

max. 

0,05 

Materiál je válcován za tepla do výsledných profilů. Vzorky těchto profilů byly  na 

houževnatost testovány zkouškou rázem v ohybu při různých teplotách (od -60°C do 20°C) a 

dále podrobně zkoumány. Zkušební vzorky pro zkoušku rázem v ohybu byly odebrány ve 

směru válcování (vrub je kolmý na směr válcování). Ze získaných výsledků byly 

konstruovány přechodové křivky a stanoveny přechodové teploty materiálu u jednotlivých 

profilů. Vybrané vzorky pak byly ještě podrobeny zkoušce tvrdosti materiálu, dále byla 

metalograficky zkoumána struktura materiálu. U dvou vzorků byla zkoumána fraktografie 

lomových ploch vzniklých zkouškou rázem v ohybu. 
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3.2 Tahové zkoušky, zkoušky rázem v ohybu, konstruk ce 
tranzitních k řivek a výsledky tranzitních teplot na 
jednotlivých profilech 

3.2.1 Profil U 

Na obr. 6 je zobrazeno schéma profilu U a pod obrázkem v tabulce 6 je zaznamenána 

přesná rozměrová specifikace jednotlivých typů profilů U. 

Obr. 6  Schéma profilu U[1]

           Tabulka 6  Přesné rozměry profilu U[1]
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3.2.1.1 Profil U180  

Byly testovány 2 tavby s rozdílným CEV (0,35% a 0,41%), které byly dále zkoumány.  

Vzorky s nižším CEV jsou označeny K55 a vzorky s vyšším CEV jsou označeny K53. 

3.2.1.1.1 Výsledky tahové zkoušky 

Bylo provedeno 8 tahových zkoušek po 4 na každé tavbě. Získané výsledky jsou 

zaznamenány v tabulce 7.  

Tabulka 7  Výsledky tahových zkoušek profilu U180 

Označení
tavby 

E 

[GPa]

ReH 

[MPa]

Rp 0,2

[MPa]

Rm 

[MPa]

A5 

[%] 

Rp 0,2/Rm

K53 201 460 444 596 28,3 0,75 
K53 194 467 452 591 26,9 0,76 
K53 201 460 443 601 27,1 0,74 
K53 156 469 453 595 29,2 0,76 
K55 198 459 450 571 27,4 0,79 
K55 193 472 453 569 28,3 0,80 
K55 202 448 443 576 25,6 0,77 
K55 168 466 447 571 28,3 0,78 

3.2.1.1.2 Výsledky zkoušky rázem v ohybu a konstrukce přechodových křivek 

Byly provedeny zkoušky rázem v ohybu na obou tavbách při teplotách 20°C, 0°C,        

-10°C, -20°C, -30°C, -40°C, -50°C,-60°C. Z výsledků uvedených v tabulce 8 a 9 byly 

konstruovány přechodové křivky, které jsou zobrazeny na obr. 7 a 8. Přechodové křivky byly 

vytvořeny pomocí programu MATLAB aproximací metodou nejmenších čtverců. V grafu je 

zobrazena rovnice regresní funkce, kterou využijeme k výpočtu tranzitních teplot. 
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Tabulka 8  Výsledky zkoušek rázem v ohybu  profilu U180 tavby K53 

Označení 
tavby 

KCV 
[J.cm-2] 

Teplota 
[°C] 

průměr. 
KCV 

[J.cm-2] 
Označení 

tavby 
KCV 

[J.cm-2] 
Teplota

[°C] 

průměr. 
KCV 

[J.cm-2] 
K53 222 20 K53 143 -30 
K53 232 20 K53 84 -30 
K53 247 20 233,67 K53 90 -30 105,67 
K53 136 0 K53 157 -40 
K53 206 0 K53 83 -40 
K53 196 0 179,33 K53 86 -40 108,67 
K53 249 -10 K53 52 -50 
K53 247 -10 K53 24 -50 
K53 194 -10 230,00 K53 39 -50 38,33 
K53 183 -20 K53 31 -60 
K53 201 -20 K53 56 -60 
K53 124 -20 169,33 K53 57 -60 48,00 

Obr. 7  Přechodová křivka profilu U180 tavby K53 
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Tabulka 9  Výsledky zkoušek rázem v ohybu  profilu U180 tavby K55 

Označení 
tavby 

KCV 
[J.cm-2]

Teplota 
[°C] 

průměr. 
KCV 

[J.cm-2] 
Označení 

tavby 
KCV 

[J.cm-2] 
Teplota

[°C] 

průměr. 
KCV 

[J.cm-2] 
K55 273 20 K55 211 -30 
K55 235 20 K55 184 -30 
K55 261 20 256,33 K55 196 -30 197,00 
K55 220 0 K55 204 -40 
K55 208 0 K55 193 -40 
K55 257 0 228,33 K55 169 -40 188,67 
K55 199 -20 K55 99 -50 
K55 208 -20 K55 138 -50 
K55 218 -20 208,33 K55 147 -50 128,00 

Obr. 8  Přechodová křivka profilu U180 tavby K55 
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3.2.1.1.3 Fraktografické hodnocení lomových ploch 

U tavby K53 byly na stereomikroskopu Olympus SZX12 sledovány lomové plochy 

vzorků při teplotě 20°C, -20°C, -50°C, které jsou zobrazeny na obr. 9, 10 a 11. 

   Obr.9 Lomová plocha vzorku zkoušeného 

při teplotě 20°C 

Obr.10 Lomová plocha vzorku zkoušeného 

při teplotě -20°C

Obr.11 Lomová plocha vzorku zkoušeného při teplotě -50°C

S klesající teplotou dochází k nárůstu procenta křehkého lomu, což souvisí se 

snížením houževnatostí materiálu při nižších teplotách. 

3.2.1.1.4 Stanovení tranzitní teploty 

Byla stanovena tranzitní teplota obou taveb pomocí několika kritérií: 

a) Kritérium inflexního bodu regresní křivky 

b) Kritérium závislosti KCV na mezi kluzu 

c) Kritérium smluvní hodnoty KCV 
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a) Kritérium inflexního bodu regresní křivky 

K zjištění inflexního bodu bylo využito druhé derivace regresní funkce: 

funkce: )1(
C

BT
tghAKCV

−+=                     A,B,C…konstanty 

1.derivace:

C

BTC

A
−2cosh

1

2.derivace:

C

BT
C

BT

C

A
−

−
−

3
2

cosh

sinh
2

  

Inflexní bod je v místě, kde 2. derivace je rovna 0, z toho vyplývá, že 
C

BT −
sinh = 0, 

a tedy i 
C

BT −
= 0. Z těchto výpočtů pak je zřejmé, že x-ová souřadnice inflexního bodu 

odpovídá konstantě B v rovnici regresní funkce. V tabulce 10 jsou zaznamenány výsledné 

tranzitní teploty získané výpočtem inflexního bodu z regresní funkce. 

Tabulka 10 Tranzitní teplota stanovena kritériem inflexního bodu. 

Tavba K53 K55 

Rovnice 

funkce 

Tranzitní 

teplota -33,27°C -53,99°C 

b) Kritérium závislosti KCV na mezi kluzu 

Tranzitní teplota bude stanovena  podle hodnoty KCV, která je vázána na velikost 

meze kluzu zkoušeného materiálu. Smluvní hodnota KCVo pro stanovení TT je zobrazena 

v tabulce 11. Výsledné hodnoty TT získané touto metodou jsou zobrazeny v tabulce 12.
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Tabulka 11 Smluvní hodnoty vrubové houževnatosti pro stanovení tranzitivní teploty 

uhlíkových ocelí. 

Re (MPa) Do 300 300 – 400 400 – 550 550 – 700 

KCVo (Jcm-2) 30 40 50 60 

Výpočet:  
Pro K53

( )[ ]

CarctghTt

TtghKCV

°−=−














 −=

++=

31,522672,332852,291
7933,116

50

2852,29/2672,3317933,116

Pro K55

( )[ ]

CarctghTt

TtghKCV

°−=−







⋅






 −=

++=

90,799927,532332,371
5477,125

50

2332,37/9927,5315477,125

Tabulka 12 Tranzitní teplota stanovena kritériem závislosti KCV na mezi kluzu. 

Tavba K53 K55 
pruměr. Rp 0,2 448 MPa 448,25 MPa 
KCV0 50 Jcm-2 50 Jcm-2

Tranzitní teplota -52,31 °C -79,89°C 

c) Kritérium smluvní hodnoty KCV 

V této části bude stanovena tranzitní teplota  podle smluvních hodnot KCV  

a to pro 67 Jcm-2  a 35 Jcm-2. Výsledné hodnoty TT získané tímto kritériem jsou zobrazeny 

v tabulce 13.
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Výpočet: 
Pro K53

( )[ ]

CarctghTt

CarctghTt

TtghKCV

°−=−







⋅






 −=

°−=−







⋅






 −=

++=

68,582672,332852,291
7933,116

35

60,462672,332852,291
7933,116

67

2852,29/2672,3317933,116

35

67

Pro K55

( )[ ]

CarctghTt

CarctghTt

TtghKCV

°−=−







⋅






 −=

°−=−







⋅






 −=

++=

88,879927,532332,371
5477,125

35

81,729927,532332,371
5477,125

67

2332,37/9927,5315477,125

35

67

Tabulka 13 Tranzitní teplota stanovena kritériem smluvní hodnoty KCV. 

Tavba K53 K55 

Tranzitní teplota pro KCV= 67 
Jcm-2

-46,60°C -72,81°C 

Tranzitní teplota pro KCV= 35 
Jcm-2

-58,68°C -87,88°C 

Tavba K55 vykazuje u všech kritérií nižší hodnoty tranzitních teplot, což odpovídá 

větší houževnatosti materiálu při nízkých teplotách. 

3.2.1.2 Profil U200  

Byly opět testovány 2 tavby s rozdílným CEV (0,35% a 0,41%), které byly dále 

zkoumány.  Vzorky s nižším CEV jsou označeny K55 a vzorky s vyšším CEV jsou označeny 

K53. 

3.2.1.2.1 Výsledky tahové zkoušky 

Bylo provedeno 7 tahových zkoušek, 3 z tavby K55 a 4 z tavby K53. Získané 

výsledky jsou zaznamenány v tabulce 14.  
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Tabulka 14 Výsledky tahových zkoušek profilu U200 

Označení 
tavby 

ReH 

[MPa]

Rp 0,2

[MPa]

Rm 

[MPa]

A5 

[%] 

Rp 0,2/Rm

K53 417 418 573 26,9 0,73 
K53 466 437 578 28,7 0,76 
K53 426 421 582 25,3 0,72 
K53 467 438 583 27,0 0,75 
K55 449 422 543 29,9 0,78 
K55 411 401 540 24,0 0,74 
K55 442 422 550 29,7 0,77 

3.2.1.2.2 Výsledky zkoušky rázem v ohybu a konstrukce přechodových křivek 

Byly provedeny zkoušky rázem v ohybu na obou tavbách při teplotách 20°C, 0°C,        

-10°C, -20°C, -30°C, -40°C, -50°C,-60°C. Z výsledků uvedených v tabulce 15 a 16 byly 

konstruovány přechodové křivky, které jsou zobrazeny na obrázcích 12 a 13. Přechodové 

křivky byly vytvořeny pomocí programu MATLAB aproximací metodou nejmenších čtverců. 

V grafu je zobrazena rovnice regresní funkce, kterou využijeme k výpočtu tranzitních teplot. 

Tabulka 15  Výsledky zkoušek rázem v ohybu  profilu U200 tavby K53 

Označení 
tavby 

KCV 
[J.cm-2]

Teplota 
[°C] 

průměr. 
KCV 

[J.cm-2] 
Označení 

tavby 
KCV 

[J.cm-2] 
Teplota

[°C] 

průměr. 
KCV 

[J.cm-2] 
K53 235 20 K53 151 -30 
K53 235 20 K53 78 -30 
K53 209 20 226,33 K53 81 -30 103,33 
K53 188 0 K53 107 -40 
K53 216 0 K53 91 -40 
K53 189 0 197,67 K53 80 -40 92,67 
K53 199 -10 K53 50 -50 
K53 163 -10 K53 15 -50 
K53 191 -10 184,33 K53 21 -50 28,67 
K53 171 -20 K53 22 -60 
K53 192 -20 K53 15 -60 
K53 169 -20 177,33 K53 28 -60 21,67 
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Obr. 12  Přechodová křivka profilu U200 tavby K53 

Tabulka 16  Výsledky zkoušek rázem v ohybu  profilu U200 tavby K55 

Označení 
tavby 

KCV 
[J.cm-2]

Teplota 
[°C] 

průměr. 
KCV 

[J.cm-2] 
Označení 

tavby 
KCV 

[J.cm-2] 
Teplota

[°C] 

průměr. 
KCV 

[J.cm-2] 
K55 275 20 K55 193 -30 
K55 256 20 K55 200 -30 
K55 267 20 266,00 K55 210 -30 201,00 
K55 241 0 K55 154 -40 
K55 221 0 K55 178 -40 
K55 225 0 229,00 K55 182 -40 171,33 
K55 277 -10 K55 208 -50 
K55 203 -10 K55 112 -50 
K55 208 -10 229,33 K55 176 -50 165,33 
K55 197 -20 K55 89 -60 
K55 208 -20 K55 120 -60 
K55 280 -20 228,33 K55 38 -60 82,33 
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Obr.13  Přechodová křivka profilu U200 tavby K55 

3.2.1.2.3 Fraktografické hodnocení lomových ploch 

U tavby K55 byly na stereomikroskopu Olympus SZX12 sledovány lomové plochy 

vzorků při teplotě 20°C, -20°C, -50°C, které jsou zobrazeny na obr. 14. 15 a 16. 

   Obr.14 Lomová plocha vzorku 

zkoušeného při teplotě 20°C 

Obr.15 Lomová plocha vzorku zkoušeného 

při teplotě -20°C
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Obr.16 Lomová plocha vzorku zkoušeného při teplotě -50°C

3.2.1.2.4 Stanovení tranzitní teploty 

Byla stanovena tranzitní teplota obou taveb pomocí tří kritérií: 

a) Kritérium inflexního bodu regresní křivky 

b) Kritérium závislosti KCV na mezi kluzu 

c) Kritérium smluvní hodnoty KCV 

a) Kritérium inflexního bodu regresní křivky 

Výpočet  inflexního bodu je zaznamenán v kapitole 3.2.1.1.4. Zjištěné tranzitní teploty 

tímto kritériem jsou zobrazeny v tabulce 17. 

Tabulka 17 Tranzitní teplota stanovena kritériem inflexního bodu. 

Tavba K53 K55 

Rovnice 

funkce 

Tranzitní 

teplota -31,91°C -53,59 °C 
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b) Kritérium závislosti KCV na mezi kluzu 

Tranzitní teplota byla stanovena  podle hodnoty KCV, která je vázána na velikost 

meze kluzu zkoušeného materiálu. Smluvní hodnota KCVo pro stanovení TT je zobrazena 

v tabulce 18. Výsledné hodnoty TT získané touto metodou jsou zobrazeny v tabulce 19.

Tabulka 18 Smluvní hodnoty vrubové houževnatosti pro stanovení tranzitivní teploty 

uhlíkových ocelí. 

Re (MPa) Do 300 300 – 400 400 – 550 550 – 700 

KCVo (Jcm-2) 30 40 50 60 

Výpočet:  
Pro K53

( )[ ]

CarctghTt

TtghKCV

°−=−







⋅






 −=

++=

99,469076,314147,241
0256,111

50

4147,24/9076,3110256,111

Pro K55

( )[ ]

CarctghTt

TtghKCV

°−=−







⋅






 −=

++=

01,755877,538555,301
2016,125

50

8555,30/5877,5312016,125

Tabulka 19 Tranzitní teplota stanovena kritériem závislosti KCV na mezi kluzu. 

Tavba K53 K55 
pruměr. Rp 0,2 428,5 MPa 415 MPa 
KCV0 50 Jcm-2 50 Jcm-2

Tranzitní teplota -46,99 °C -75,01°C 
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c) Kritérium smluvní hodnoty KCV 

V této části bude opět stanovena tranzitní teplota  podle smluvních hodnot KCV a to 

pro 67 Jcm-2  a 35 Jcm-2. Výsledné hodnoty TT získané tímto kritériem jsou zobrazeny 

v tabulce 20.

Výpočet: 

Pro K53

( )[ ]

CarctghTt

CarctghTt

TtghKCV

°−=−







⋅






 −=

°−=−







⋅






 −=

++=

37,529076,314147,241
0256,111

35

15,429076,314147,241
0256,111

67

4147,24/9076,3110256,111

35

67

Pro K55

( )[ ]

CarctghTt

CarctghTt

TtghKCV

°−=−







⋅






 −=

°−=−







⋅






 −=

++=

62,815877,538555,301
2016,125

35

12,695877,538555,301
2016,125

67

8555,30/5877,5312016,125

35

67

Tabulka 20 Tranzitní teplota stanovena kritériem smluvní hodnoty KCV. 

Tavba K53 K55 

Tranzitní teplota pro KCV= 67 
Jcm-2

-42,15°C -69,12°C 

Tranzitní teplota pro KCV= 35 
Jcm-2

-52,37°C -81,62°C 

Tavba K55 vykazuje u všech kritérií opět nižší hodnoty tranzitních teplot jako u 

profilu U180, což odpovídá větší houževnatosti materiálu při nízkých teplotách. 
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3.2.2 Profil I 

Na obr. 17 je zobrazeno schéma profilu I a pod obrázkem v tabulce 21 je zaznamenána 

přesná rozměrová specifikace jednotlivých typů profilů I. 

Obr.17  Schéma profilu I[1]

Tabulka 21  Přesné rozměry profilu I[1]

3.2.2.1 Profil I160 

Byla testována pouze tavba s CEV = 0,41% (K53), byly provedeny tahové zkoušky, 

zkoušky rázem v ohybu a poté byla zkonstruována tranzitní křivka.  
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3.2.2.1.1 Výsledky tahové zkoušky 

Byly provedeny 4 tahové zkoušky. Získané výsledky jsou zaznamenány v tabulce 22.  

Tabulka 22  Výsledky tahových zkoušek profilu I160 

Označení 
tavby 

E 

[GPa]

ReH 

[MPa]

Rp 0,2

[MPa]

Rm 

[MPa]

A5 

[%] 

Rp 0,2/Rm

K53 189 445 432 567 25,4 0,76 
K53 204 442 439 568 33,2 0,77 
K53 194 447 437 571 32,2 0,76 
K53 214 445 437 567 28,0 0,77 

3.2.2.1.2 Výsledky zkoušky rázem v ohybu a konstrukce přechodových křivek 

Byly provedeny zkoušky rázem v ohybu při teplotách 20°C až -60°C. Z výsledků

uvedených v tabulce 23 byla konstruována přechodová křivka, která je zobrazena na obr.18 a 

opět při konstrukci přechodové křivky byl využit program MATLAB. 

Tabulka 23  Výsledky zkoušek rázem v ohybu  profilu I160 

Označení 
tavby 

KCV 
[J.cm-2]

Teplota 
[°C] 

průměr. 
KCV 

[J.cm-2]
Označení 

tavby 
KCV 

[J.cm-2] 
Teplota

[°C] 

průměr. 
KCV 

[J.cm-2] 
K53 211 20 K53 84 -30 
K53 201 20 K53 139 -30 
K53 227 20 213,00 K53 186 -30 136,33 
K53 213 0 K53 74 -40 
K53 221 0 K53 146 -40 
K53 223 0 219,00 K53 99 -40 106,33 
K53 144 -10 K53 28 -50 
K53 215 -10 K53 11 -50 
K53 142 -10 167,00 K53 12 -50 17,00 
K53 158 -20 K53 11 -60 
K53 131 -20 K53 6 -60 
K53 131 -20 140,00 K53 9 -60 8,67 
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Obr.18  Přechodová křivka profilu I160 

3.2.2.1.3 Fraktografické hodnocení lomových ploch 

U profilu I160 byly na stereomikroskopu Olympus SZX12 sledovány lomové plochy 

vzorků při teplotě 0°C, -30°C, -60°C, které jsou zobrazeny na obr. 19, 20 a 21. 

   Obr. 19 Lomová plocha vzorku 

zkoušeného při teplotě 0°C 

Obr. 20 Lomová plocha vzorku zkoušeného 

při teplotě -30°C
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Obr. 21 Lomová plocha vzorku zkoušeného při teplotě -60°C

3.2.2.1.4 Stanovení tranzitní teploty 

Stanovení tranzitní teploty pomocí třech kritérií: 

a) Kritérium inflexního bodu regresní křivky 

b) Kritérium závislosti KCV na mezi kluzu 

c) Kritérium smluvní hodnoty KCV 

a) Kritérium inflexního bodu regresní křivky 

Výpočet  inflexního bodu viz kapitola 3.2.1.1.4. Zjištěná tranzitní teplota tímto 

kritériem je zobrazeny v tabulce 24. 

Tabulka 24 Tranzitní teplota stanovena kritériem inflexního bodu. 

Tavba K53 

Rovnice funkce  

Tranzitní teplota

-33,59°C 



39

b) Kritérium závislosti KCV na mezi kluzu 

Tranzitní teplota byla stanovena podle hodnoty KCV, která je vázána na velikost meze 

kluzu zkoušeného materiálu. Smluvní hodnota KCVo pro stanovení TT je zobrazena v tabulce 

25. Výsledná hodnota TT získaná touto metodou je zobrazena v tabulce 26. 

Tabulka 25 Smluvní hodnoty vrubové houževnatosti pro stanovení tranzitivní teploty 

uhlíkových ocelí. 

Re (MPa) Do 300 300 – 400 400 – 550 550 – 700 

KCVo (Jcm-2) 30 40 50 60 

Výpočet:  

( )[ ]

CarctghTt

TtghKCV

°−=−







⋅






 −=

++=

57,475899,337655,231
0869,106

50

7655,23/5899,3310869,106

Tabulka 26 Tranzitní teplota stanovena kritériem závislosti KCV na mezi kluzu. 

Tavba K53 
pruměr. Rp 0,2 436,25 MPa 
KCV0 50 Jcm-2

Tranzitní teplota -47,57 °C 

c) Kritérium smluvní hodnoty KCV 

V této části bude opět stanovena tranzitní teplota  podle smluvních hodnot KCV a to 

pro 67 Jcm-2  a 35 Jcm-2. Výsledné hodnoty TT získané tímto kritériem jsou zobrazeny 

v tabulce 27. 

Výpočet: 

( )[ ]

CarctghTt

CarctghTt

TtghKCV

°−=−







⋅






 −=

°−=−







⋅






 −=

++=

86,525899,337655,231
0869,106

35

78,425899,337655,231
0869,106

67

7655,23/5899,3310869,106

35

67
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Tabulka 27 Tranzitní teplota stanovena kritériem smluvní hodnoty KCV. 

Tavba K53 

Tranzitní teplota pro KCV= 67 
Jcm-2

-42,78°C 

Tranzitní teplota pro KCV= 35 
Jcm-2

-52,86°C 

3.2.3 Profil IPE 
Na obr. 22 je zobrazeno schéma profilu IPE a pod obrázkem v tabulce 28 je 

zaznamenána přesná rozměrová specifikace jednotlivých typů profilů IPE. 

Obr. 22  Schéma profilu IPE[1]
           

 Tabulka28  Přesné rozměry profilu IPE[1]
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3.2.3.1 Profil IPE200 

Byla testována pouze tavba s CEV = 0,35% (K55), byly provedeny tahové zkoušky, 

zkoušky rázem v ohybu a poté byla zkonstruována tranzitní křivka.  

3.2.3.1.1 Výsledky tahové zkoušky 

Byly provedeno 6 tahových zkoušek. Získané výsledky jsou zaznamenány  

v tabulce 29.  

Tabulka 29  Výsledky tahových zkoušek profilu IPE200 

Označení 
tavby 

E 

[GPa]

ReH 

[MPa]

Rp 0,2

[MPa]

Rm 

[MPa]

A5 

[%] 

Rp 0,2/Rm

K55 146 444 443 562 28,0 0,79 
K55 192 454 443 567 28,9 0,78 
K55 197 485 470 571 30,3 0,82 
K55 186 468 451 570 27,9 0,79 
K55 195 448 440 567 27,9 0,78 
K55 194 488 468 570 30,0 0,82 

3.2.3.1.2 Výsledky zkoušky rázem v ohybu a konstrukce přechodových křivek 

Byly provedeny zkoušky rázem v ohybu při  teplotách 20, 0, -10, -20, -30, -40, -50°C. 

Z výsledků uvedených v tabulce 30 byla konstruována přechodová křivka, která je zobrazena 

na obr.23. Při konstrukci přechodové křivky byl opět využit program MATLAB. 
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Tabulka 30  Výsledky zkoušek rázem v ohybu  profilu I160 

Označení 
tavby 

KCV 
[J.cm-2] 

Teplota 
[°C] 

průměr. 
KCV 

[J.cm-2] 
Označení 

tavby 
KCV 

[J.cm-2] 
Teplota 

[°C] 

průměr. 
KCV 

[J.cm-2] 
K55 227 20 K55 113 -30 
K55 221 20 K55 117 -30 
K55 235 20 K55 122 -30 
K55 220 20 K55 112 -30 
K55 224 20 K55 112 -30 
K55 218 20 224,17 K55 136 -30 118,67 
K55 214 0 K55 117 -40 
K55 187 0 K55 109 -40 
K55 182 0 K55 103 -40 
K55 214 0 K55 109 -40 
K55 251 0 K55 164 -40 
K55 180 0 204,67 K55 107 -40 118,17 
K55 178 -10 K55 106 -50 
K55 163 -10 K55 103 -50 
K55 226 -10 K55 101 -50 
K55 198 -10 K55 97 -50 
K55 220 -10 K55 98 -50 
K55 257 -10 207,00 K55 100 -50 100,83 
K55 178 -20 
K55 174 -20 
K55 138 -20 
K55 153 -20 
K55 122 -20 
K55 152 -20 152,83  
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Obr. 23  Přechodová křivka profilu IPE200 

3.2.3.1.3 Fraktografické hodnocení lomových ploch  

U profilu IPE200 byly na stereomikroskopu Olympus SZX12 sledovány lomové 

plochy vzorků při teplotě 20°C, -10°C, -40°C, ty jsou zobrazeny na obr. 24, 25 a 26. 

   Obr. 24 Lomová plocha vzorku 

zkoušeného při teplotě 20°C 

Obr. 25 Lomová plocha vzorku zkoušeného 

při teplotě -10°C
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Obr. 26 Lomová plocha vzorku zkoušeného při teplotě -40°C

3.2.3.1.4 Stanovení tranzitní teploty 

Stanovení tranzitní teploty pomocí třech kritérií: 

a) Kritérium inflexního bodu regresní křivky 

b) Kritérium závislosti KCV na mezi kluzu 

c) Kritérium smluvní hodnoty KCV 

a) Kritérium inflexního bodu regresní křivky 

Výpočet  inflexního bodu viz kapitole 3.2.1.1.4. Zjištěná tranzitní teplota profilu 

IPE200 tímto kritériem je zobrazena v tabulce 31. 

Tabulka 31 Tranzitní teplota stanovena kritériem inflexního bodu. 

Tavba K55 

Rovnice funkce  

Tranzitní teplota

-32,99°C 
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b) Kritérium závislosti KCV na mezi kluzu 

Tranzitní teplota byla stanovena podle hodnoty KCV, která je vázána na velikost meze 

kluzu zkoušeného materiálu. Smluvní hodnota KCVo pro stanovení TT je zobrazena  

v tabulce 32. Výsledná hodnota TT získaná touto metodou je zobrazena v tabulce 33. 

Tabulka 32 Smluvní hodnoty vrubové houževnatosti pro stanovení tranzitivní teploty 

uhlíkových ocelí. 

Re (MPa) Do 300 300 – 400 400 – 550 550 – 700 

KCVo (Jcm-2) 30 40 50 60 

Výpočet:  

( )[ ]

CarctghTt

TtghKCV

°−=−







⋅






 −=

++=

42,729887,32388,541
5619,131

50

388,54/9887,3215619,131

Tabulka 33 Tranzitní teplota stanovena kritériem závislosti KCV na mezi kluzu. 

Tavba K55 
pruměr. Rp 0,2 452,5 MPa 
KCV0 50 Jcm-2

Tranzitní teplota -72,42 °C 

c) Kritérium smluvní hodnoty KCV 

V této části bude opět stanovena tranzitní teplota  podle smluvních hodnot KCV  

a to pro 67 Jcm-2  a 35 Jcm-2. Zjištěné tranzitní teploty jsou zobrazeny v tabulce 34. 
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Výpočet: 

( )[ ]

CarctghTt

CarctghTt

TtghKCV

°−=−







⋅






 −=

°−=−







⋅






 −=

++=

96,839887,32388,541
5619,131

35

20,629887,32388,541
5619,131

67

388,54/9887,3215619,131

35

65

Tabulka 34 Tranzitní teplota stanovena kritériem smluvní hodnoty KCV. 

Tavba K55 

Tranzitní teplota pro KCV= 67 
Jcm-2

-62,20°C 

Tranzitní teplota pro KCV= 35 
Jcm-2

-83,96°C 

3.2.4 Profil H 

Na obrázku 27 je zobrazeno schéma profilu H a pod obrázkem v tabulce 35 je 

zaznamenána přesná rozměrová specifikace jednotlivých typů profilů H. 

Obr. 27  Schéma profilu H[1]
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Tabulka 35  Přesné rozměry profilu H[1]

3.2.4.1 Profil HEB140 

Byla testována pouze tavba s CEV= 0,41% (K53), byly provedeny tahové zkoušky, 

zkoušky rázem v ohybu a poté byla zkonstruována tranzitní křivka.  

3.2.4.1.1 Výsledky tahové zkoušky 

Byly provedeny 2 tahové zkoušky. Získané výsledky jsou zaznamenány v tabulce 36.  

Tabulka 36  Výsledky tahových zkoušek profilu HEB140 

Označení
tavby 

E 

[GPa]

ReH 

[MPa]

Rp 0,2

[MPa]

Rm 

[MPa]

A5 

[%] 

Rp 0,2/Rm

K53 196 422 424 580 28,1 0,73 
K53 187 426 422 578 28,8 0,73 

3.2.4.1.2 Výsledky zkoušky rázem v ohybu a konstrukce přechodových křivek 

Byly provedeny zkoušky rázem v ohybu při teplotách 20, 0, -10, -20, -30, -40, -50, 

 -60. Z výsledků uvedených v tabulce 37 byla konstruována přechodová křivka, která je 

zobrazena na obr. 28 a opět při konstrukci přechodové křivky bylo využito programu 

MATLAB. 
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Tabulka 37  Výsledky zkoušek rázem v ohybu  profilu HEB140 

Označení 
tavby 

KCV 
[J.cm-2]

Teplota 
[°C] 

průměr. 
KCV 

[J.cm-2] 
Označení 

tavby 
KCV 

[J.cm-2] 
Teplota

[°C] 

průměr. 
KCV 

[J.cm-2] 
K53 199 20 K53 103 -30 
K53 197 20 K53 134 -30 
K53 197 20 197,67 K53 107 -30 114,67 
K53 167 0 K53 105 -40 
K53 163 0 K53 51 -40 
K53 174 0 168,00 K53 58 -40 71,33 
K53 172 -10 K53 54 -50 
K53 151 -10 K53 20 -50 
K53 98 -10 140,33 K53 15 -50 29,67 
K53 124 -20 K53 8 -60 
K53 130 -20 K53 24 -60 
K53 86 -20 113,33 K53 26 -60 19,33 

Obr. 28  Přechodová křivka profilu HEB140 
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3.2.4.1.3 Fraktografické hodnocení lomových ploch 

U profilu HEB140 byly na stereomikroskopu Olympus SZX12 sledovány lomové 

plochy vzorků při teplotě 20°C, -20°C, -60°C, ty jsou zobrazeny na obr. 29, 30 a31. 

   Obr. 29 Lomová plocha vzorku 

zkoušeného při teplotě 20°C 

Obr. 30 Lomová plocha vzorku zkoušeného 

při teplotě -20°C

Obr. 31 Lomová plocha vzorku zkoušeného při teplotě -60°C

3.2.4.1.4 Stanovení tranzitní teploty 

Stanovení tranzitní teploty pomocí třech kritérií: 

a) Kritérium inflexního bodu regresní křivky 

b) Kritérium závislosti KCV na mezi kluzu 

c) Kritérium smluvní hodnoty KCV 
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a) Kritérium inflexního bodu regresní křivky 

Výpočet  inflexního bodu viz kapitola 3.2.1.1.4. Zjištěná tranzitní teplota profilu 

HEB140 tímto kritériem je zobrazena v tabulce 38. 

Tabulka 38 Tranzitní teplota stanovena kritériem inflexního bodu. 

Tavba K53 

Rovnice funkce  

Tranzitní teplota

-26,90°C 

b) Kritérium závislosti KCV na mezi kluzu 

Tranzitní teplota byla stanovena  podle hodnoty KCV, která je vázána na velikost 

meze kluzu zkoušeného materiálu. Smluvní hodnota KCVo pro stanovení TT je zobrazena 

v tabulce 39. Výsledná hodnota TT získaná toto metodou je zobrazena v tabulce 40. 

Tabulka 39 Smluvní hodnoty vrubové houževnatosti pro stanovení tranzitivní teploty 

uhlíkových ocelí. 

Re (MPa) Do 300 300 – 400 400 – 550 550 – 700 

KCVo (Jcm-2) 30 40 50 60 

Výpočet:  

( )[ ]

CarctghTt

TtghKCV

°−=−







⋅






 −=

++=

25,468962,262525,341
4009,102

50

2525,34/8962,2614009,102
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Tabulka 40 Tranzitní teplota stanovena kritériem závislosti KCV na mezi kluzu. 

Tavba K53 
pruměr. Rp 0,2 423 MPa 
KCV0 50 Jcm-2

Tranzitní teplota -46,25 °C 

c) Kritérium smluvní hodnoty KCV 

V této části byla opět stanovena tranzitní teplota  podle smluvních hodnot KCV  

a to pro 67 Jcm-2  a 35 Jcm-2. Zjištěné výsledné tranzitní teploty jsou zaznamenány  

v tabulce 41.

Výpočet: 

( )[ ]

CarctghTt

CarctghTt

TtghKCV

°−=−







⋅






 −=

°−=−







⋅






 −=

++=

94,538962,262525,341
4009,102

35

25,398962,262525,341
4009,102

67

2525,34/8962,2614009,102

35

67

Tabulka 41 Tranzitní teplota stanovena kritériem smluvní hodnoty KCV. 

Tavba K53 

Tranzitní teplota pro KCV= 67 
Jcm-2

-39,25°C 

Tranzitní teplota pro KCV= 35 
Jcm-2

-53,94°C 
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3.3 Zkoušky tvrdosti a jejich výsledky 

Na pěti vzorcích byly provedeny zkoušky tvrdosti podle Vickerse, vždy 3 vpichy při 

zatížení 10 kg. Tvrdost byla zkoušena na  tvrdoměru ZWICK ROELL Z2.5. Zjištěné výsledky 

jsou zaznamenány v tabulce 42. Pod tabulkou na obr. 32 až obr. 36 jsou zobrazeny plochy 

vpichu na jednotlivých profilech. 

Tabulka 42 Výsledky tvrdosti materiálu podle Vickerse 

Profil Označení 

tavby 

měření (d1 + d2)/2

[µm] 

tvrdost 

HV10 

1. 330,0 170 

2. 328,7 170 

U
20

0 

K55 

3. 328,5 172 

1. 337,3 163 

2. 338,5 162 

I1
60

 

K53 

3. 339,8 161 

1. 334,1 166 

2. 329,3 171 

IP
E

20
0 

K55 

3. 327,0 173 

1. 331,1 169 

2. 328,7 172 

H
E

B
14

0 K53 

3. 332,1 168 

1. 325,0 176 

2. 319,3 182 

U
18

0 

K53 

3. 323,6 177 

Obr. 32 plocha vpichu U200  Obr. 33 plocha vpichu I160 Obr. 34 plocha vpichu IPE200
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Obr. 35 plocha vpichu HEB140 Obr. 36 plocha vpichu U180

Výsledky tvrdostí jsou u všech profilů přibližně stejné, nedošlo k výrazným rozdílům 

tvrdosti materiálů změnou chemického složení u taveb K53 a K55, ani  tvářením do 

výsledných tvarů jednotlivých profilů. 

3.4 Metalografický rozbor 

Metalografický rozbor: U pěti vzorků byl proveden strukturní rozbor na optickém 

mikroskopu olympus IX70. Struktura je tvořena feritem a perlitem. Struktura jednotlivých 

profilů je zobrazena na obr. 37 až obr. 46, přičemž při válcování došlo k deformaci zrn. 

Vytváří se tzv. textura, která ovlivňuje mechanické vlastnosti v různých směrech. V našem 

případě jsou vzorky odebrány ve směru válcování, tzn. vrub  a tedy i lomová plocha jsou 

kolmé na směr válcování.  

Obr. 37 Struktura profilu U200 tavba K55 

Zvětšení 100x

Obr. 38 Struktura profilu U200 tavba K55 

Zvětšení 300x
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Obr. 39 Struktura profilu I160 tavba K53 

Zvětšení 100x

Obr. 40 Struktura profilu I160 tavba K53 

Zvětšení 300x

Obr. 41 Struktura profilu IPE200 tavba K55 

Zvětšení 100x

Obr. 42 Struktura profilu IPE200 tavba K55 

Zvětšení 300x

Obr. 43 Struktura profilu HEB140 tavba K53 

Zvětšení 100x

Obr. 44 Struktura profilu HEB140 tavba K53 

Zvětšení 300x
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Obr. 45 Struktura profilu U180 tavba K53 

Zvětšení 100x

Obr. 46 Struktura profilu U180 tavba K53 

Zvětšení 300x

3.5 Fraktografické hodnocení pomocí SEM 

 U dvou vybraných vzorků ( profil HEB140 tavba K53 a profil IPE200 tavba K55) byly 

na rastrovacím elektronovém mikroskopu JEOL JSM-6490LV sledovány lomové plochy, byla 

provedena fraktografická analýza lomových ploch. Lomové plochy jsou zobrazeny na obr.47 

a 50. Na obr. 48, 49, 51 a 52 jsou zobrazeny detaily lomových ploch zobrazující 

transkrystalický křehký lom a lom houževnatý na jednotlivých vzorcích.

Obr. 47 Fraktografie lomové plochy profilu HEB140 tavby K53 zkoušené při 0°C 
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Obr.48  Oblast  středu vzorku Obr.49 Oblast pod vrubem

Je patrné, že pod vrubem je lom houževnatý a oblast středu vzorku odpovídá 

transkrystalickému křehkému lomu. Jsou patrné trhlinky kolmo k ploše lomu na zkušebním 

vzorku. 

Obr. 50 Fraktografie lomové plochy profilu IPE200 tavby K55 zkoušené při 0°C 

Obr. 51  Oblast  středu vzorku Obr. 52 Oblast pod vrubem

U tohoto vzorku je možné vidět na lomové ploše převážně houževnatý lom, ve středu se 

objevuje oblast transkrystalického křehkého lomu. Při zkoušení s klesající teplotou zkoušky 

narůstá procento křehkého lomu. 
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4 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo vyhodnocení Charpyho zkoušky rázem v ohybu a 

stanovení přechodové teploty u vybraných profilových ocelí z konstrukční nelegované oceli 

tvářené za tepla podle normy EN 10025. 

V teoretické části práce byly popsány poznatky o studovaném materiálu, zkoušce rázem 

v ohybu, dále byla popsána teorie související s problematikou tranzitní teploty a vztahu mezi 

vnitřní strukturou materiálu a jeho vrubovou houževnatostí. V experimentální části bylo 

provedeno zkoušení jednotlivých vzorků  z různých profilů na Charpyho kladivu. 

Vzorky byly vyrobeny společností Arcelor Mittal Ostrava a.s., na nich byly provedeny 

zkoušky tahem ke stanovení základních mechanických vlastností a zkoušky rázem v ohybu. 

 Z výsledků zkoušek byly konstruovány pomocí programu MATLAB přechodové křivky 

se zobrazenou rovnicí regresní funkce. Na přechodových křivkách byly stanoveny přechodové 

teploty pomocí třech kritérií. Výběr kritéria pro hodnocení závisí na použití materiálu v praxi. 

Tranzitní teploty vycházejí pro jednotlivá kritéria různě, ale vždy v oblasti jednoho kritéria 

má ocel s nižším uhlíkovým ekvivalentem nižší tranzitní teplotu (K55). Z tohoto důvodu je 

tento materiál vhodnější pro použití za nízkých teplot. Dále bylo provedeno metalografické 

hodnocení materiálu na optickém mikroskopu a fraktografické hodnocení lomové plochy 

metodou SEM. 

Z hodnot získaných v experimentální části jsme dospěli k závěru, že dosažené výsledky 

potvrzují vyšší houževnatost oceli s nižším uhlíkovým ekvivalentem (K55) za nízkých teplot. 

Metalografické hodnocení potvrdilo vznik řádkovitosti při válcování. 

Na základě dříve uvedeného hodnocení je možné konstatovat, že cíle diplomové práce 

byly splněny. 
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