
Chem. Listy 105, s206s209 (2011)                                       LMV 2008                                                                   Regular Lectures 

s206 

MÁRIA MIHALIKOVÁ a ĽUBOMÍR 
AMBRIŠKO 

 
Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra 
náuky o materiáloch, Park Komenského 11, 043 85 Košice, 
Slovensko 
maria.mihalikova@tuke.sk, lubomir.ambrisko@tuke.sk 
 
 

Kľučové slová: plastická zóna, videoextenzometrické mera-
nie, hlbokoťažný plech 

 
 
1. Úvod 

 
Hlbokoťažné ocele považujeme za ocele hromadnej 

spotreby nielen pre ich priaznivé ekonomické charakteristiky 
výroby, ale hlavne pre ich dobré pevnostné vlastnosti, všetky 
poznatky o nich majú veľký praktický význam. Príspevok si 
kladie za cieľ posúdiť, ako sa dané vlastnosti budú meniť 
v prípade materiálu s koncentrátormi napätia. 

V práci bolo pozorované správanie hlbokoťažnej ocele 
pri jej zaťažovaní statickým jednoosovým napätím. Videoex-
tenzo-metrickou metódou bolo stanovené rozloženie deformá-
cií v okolí vrubov. 

Videoextenzometria je bezkontaktná metóda merania 
deformácií, ktorá využíva moderné počítačové a snímacie 
technológie, ako aj podporu nových programových 
aplikácií1,2. Vývoj tejto metódy merania je daný vývojom 
obrazovej analýzy, resp. vývojom programovej metódy vy-
hodnocovania snímaného obrazu, ale hlavne aplikačnými 
požiadavkami praxe3. 

O vplyve vrubov na deformáciu a vlastnosti konštrukč-
ných ocelí môžeme skonštatovať, že: 
 koncentrátory napätia spôsobujú viacosový stav napätos-

ti, 
 na veľkosť napätí v okolí vrubu vplýva polomer zakrive-

nia vrubu a jeho hĺbka, 
 s väčším polomerom vrubu sa zvyšujú pevnostné vlast-

nosti Re a Rm skúšaných ocelí. 
Na význam koncentrácie napätia v okolí ostrých vrubov 

prvý poukázal E. E. Inglis. Dokázal, že najväčšia koncentrácia 
napätia vzniká v mieste najväčšieho zakrivenia vnútorného 
povrchu vrubu. Ak bude polomer zakrivenia koreňa trhliny 
veľmi malý, jednoosové ťahové zaťaženie telesa s trhlinou 
vyvolá ťahové napätie nielen v smere y, ale aj v smere x, z 
čoho vzniká kolmá zložka napätia σx. Z toho vyplýva, že na-
pätie σy bude mať maximálnu hodnotu na hrote trhliny. 

Existuje niekoľko metód na snímanie a výpočet defor-
mácií a napätí. V práci boli porovnávané videoextenzometric-
ká metóda a výpočtová metóda získavania hodnôt veľkosti 
plastickej zóny. 

 

2. Materiál a metodika experimentov 

Pre statickú skúšku v ťahu boli použité skúšobné telesá 
z hlbokoťažnej žiarovo pozinkovanej mikrolegovanej ocele, 
akosti EN 10292/2000. Plechy hrúbky 1,6 mm boli valcované 
za studena, ich mechanické vlastnosti sú v tab. I. Skúšobné 
telesá boli odobraté kolmo k smeru valcovania. 

Pre skúšku jednoosovým ťahom boli pripravené telesá 
podľa STN 42 0321. Telesá mali obojstranný vrub tvaru U. 

Pre vyhodnotenie rozloženia deformácií bola urobená 
statická skúška jednoosovým ťahom na univerzálnom trhacom 
stroji FP 100/1 s rýchlosťou posuvu traverzy 1,5 mm min1, 
s rozsahom sily 10 kN. Rozmery skúšobného telesa podľa 
obr. 1 uvádza tab. II. 

 

Metalografická analýza 
 
Štruktúra ocele a zinkový povlak (obr. 2 a 3) boli pozo-

rované svetelným mikroskopom OLYMPUS na výbrusoch 
pripravených za mokra, klasickým brúsením, leštením 
a leptaním v 2% roztoku nitalu. Ide o oceľ s nízkym obsahom 
uhlíka (0,10 %), mikroštruktúru tvorí feritické zrno s malým 
množstvom perlitu. 

 

STANOVENIE VEĽKOSTI PLASTICKEJ ZÓNY VIDEOEXTENZOMETRICKOU  
METÓDOU  

Materiál Mechanické vlastnosti 
 EN 

10292/2000 
Rp 0,2 [MPa] 
priečne min. 

  

Rm [MPa] 
priečne min. 

Amin [%] 
L0 = 80 mm 

priečne 
340 410 20 

Tabuľka I 
Mechanické vlastnosti skúšaného materiálu 

Obr. 1. Tvar skúšobného telesa 

Tabuľka II  
Rozmery skúšobných telie 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

D 
[mm] 

E 
[mm] 

R 
[mm] 

2 134 14 20 2 2 



Chem. Listy 105, s206s209 (2011)                                       LMV 2008                                                                   Regular Lectures 

s207 

Pre otváranie trhliny (obr. 4) dĺžka plastickej zóny pre U 
vrub sa vypočíta podľa vzťahu (1)4. 

 

kde dpl – dĺžka plastickej zóny, σ – normálové napätie, Re – 
medza klzu materiálu, rpl – polomer plastickej zóny 

 
Na obr. 5 je znázornené skúšobné teleso pripravené na 

videoextenzometrické meranie5. Rozostup bodov bol 11 mm. 
Osvetlené skúšobné teleso upnuté do čeľustí trhacieho stroja 
snímala kamera, ktorá je súčasťou videoextenzometrického 
systému ME – 46. Snímaný obraz spracovával software Dot-
Measuring, ktorý automaticky ukladal snímaný obraz každú 
sekundu. Počas procesu ťahania skúšobnej tyče sa vo vopred 
stanovenom okamihu na ťahovom diagrame urobila značka 

a zároveň sa jej priradil daný obrázok. Získal sa tak sled ob-
rázkov ako aj záznam ťahového diagramu každého telesa. 
Obrázky sa vyhodnocovali v programe Ellipse. Stanovovali sa 
geometrické ťažiská kontrastných bodov na obrázku nedefor-
movaného a deformovaného telesa, tieto hodnoty boli vstu-
pom pre výpočet pozdĺžnej a priečnej deformácie programom 
VDTK. Pre jednotlivé deformácie platí výpočet podľa obr. 6. 

Pre deformáciu v smere osi y (tzn. v smere zaťaženia) 
pre element 11 v čase t platí vzťah (2): 

Výsledkom programu VDTK sú deformačné mapy, 
tvorené súradnicami ťažísk bodov a súradnicou z, ktorá 
v jednotlivých farebných odtieňoch znázorňuje deformáciu. 

 
 

3. Výsledky experimentov  
 
Rozloženie deformácií 

 
Na telesách s obojstranným vrubom typu U bolo vyhod-

notené rozloženie deformácií na dvoch miestach ťahového 
diagramu: na medzi pevnosti a pred perforáciou (okamih tes-
ne pred roztrhnutím skúšobného telesa). Pre každý stav sa 
zisťovali štatistické hodnoty ako: maximálna, minimálna 
a priemerná pre pozdĺžne a priečne deformácie. Výsledky 
hodnôt zahrňujú priemerné štatistické výsledky z niekoľkých 

Obr. 2. Mikroštruktúra skúšanej ocele          

Obr. 3. Zinkový povlak skúšanej ocele 
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Obr. 4. Otváranie trhliny  
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Obr. 5. Teleso s U vrubom 

Obr. 6. Grafické znázornenie výpočtu deformácií        
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roztrhnutých telies. Číselné hodnoty pozdĺžnych deformácií 
sú vyhodnocované ako elementy v okolí bodu pre daný stĺpec 
a vzdialenosť od vrubu. Grafickým zobrazením deformácií 
a ich rozloženia v okolí vrubov sú deformačné mapy. Program 
neumožňuje farebne zjednotiť mapy a preto ten istý odtieň 
farby na jednej mape neznamená tú istú hodnotu deformácie 
na druhej mape. 

Na obr. 7 sú vyznačené okamihy vyhodnocovania defor-
mácií. 

Tab. III uvádza podľa vzťahu (2) vypočítané hodnoty 
pozdĺžnych εy a priečnych εx deformácií zo vstupných údajov, 
ktoré sme získali z posunutia ťažísk kontrastných bodov na 
telese s U vrubom. Na ploche medzi vrubmi boli nanesené 
kontrastné body v 9 radoch a 11 stĺpcoch, vyhodnocovalo sa 
9 stĺpcov, obr. 5. Údaje sú z tesnej blízkosti vrubu z ľavej 
strany telesa, kde došlo skôr ku iniciácii trhliny. 

Rozloženie pozdĺžnej deformácie na telesách s U vru-
bom zobrazujú deformačné mapy na obr. 8 a 9. 

Aplikáciou vzťahu (1) pre výpočet veľkosti plastickej 
zóny pre vruby typu U a stanovením polomeru plastickej zóny 
s využitím deformačných máp pre skúšaný materiál sme dos-
peli k výsledkom uvedeným v tab. IV. Pri určovaní plastickej 
zóny sme zmerali na deformačných mapách maximálnu de-
formáciu vykreslenú červenou farbou, pričom za plastickú 
zónu sme považovali 60 % z maximálnej deformácie. 

 
 

4. Závery 
 

 Rozloženie deformácie u hladkých skúšobných telies na 
medzi pevnosti je homogénne. V práci boli sledované 
telesá s U vrubom, pričom nehomogenita rozloženia 
deformácií bola ovplyvnená vrubom, rozpätie hodnôt 
pozdĺžných deformácií na Rm bolo od 2,54 do 42,4 %. 

 Aplikáciou vzťahu pre výpočet veľkosti plastickej zóny 
pre vruby typu U a odmeraním plastickej zóny pre skú-
šaný materiál na medzi pevnosti sme dospeli k výsled-
kom, ktoré sa vzájomne odlišujú o 6,6 %. V prípade 
stavu tesne pred lomom sa výsledky líšia o 9,3 %. 
 

Prezentované výsledky boli získané v rámci riešenia projektov 
VEGA 1/4149/07 a APVV 0326-07. 
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Obr. 7. Okamihy vyhodnocovania deformácií; Rm – medza pevnosti; 
tesne pred lomom               

Tabuľka III  
Deformácie na telese s U vrubom 

Teleso  
s U vrubom 

Rm lom 

[ % ] [ % ] 

Deformácia εx εy εx εy 

Max. 2,04 42,4 2,3 89,94 

Min. 4,68 2,54 6,3 2,62 

Priemer 1,37 11,93 – – 

Obr. 8. Deformačná mapa telesa s U vrubom na Rm 

Obr. 9. Deformačná mapa telesa s U vrubom tesne pred lomom 

Tabuľka IV 
Veľkosť plastickej zóny pre teleso s U-vrubom 

U-vrub 
  

rpl [mm] 
vypočítané odmerané 

Rm 2,88 3,05 
lom 3,86 3,5 
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M. Mihaliková and Ľ. Ambriško (Department of mate-
rials science, Faculty of metallurgy, Technical university of 
Košice, Slovakia): Size of the Plastic Zone Determined by 
Videoextensometric Method 

 
This work deals with determination of deformations 

distribution. The deep - drawing steels with notches was 
loaded by static uniaxial tension. By videoextensometric 
method was established the size of plastic zone near notches. 
The size of plastic zone was rated with calculation too. Re-
sults of both methods are identic. 

 
 

 
 

 


