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1. Úvod 
 

Ochranné povlaky a spôsoby ich vytvárania sú predme-
tom mnohých výskumov a patentov. Funkčné a ochranné 
povlaky sa široko uplatňujú v priemysle a ich aplikácie priná-
šajú významný ekonomický efekt. 

Žiarové striekanie predstavuje perspektívnu technológiu 
poskytujúcu funkčne a ochranné povlaky. Tieto flexibilné, 
vysoko kvalitné a ekonomicky výhodné technológie umožňu-
jú optimálne prispôsobiť povrchové vlastnosti súčiastok pre-
vádzkovým podmienkam. To vedie k predĺženiu životnosti, 
zvýšeniu spoľahlivosti a  ekonomickej efektívnosti súčasti. 

Z rôznych spôsobov nanášania žiarovo striekaných po-
vlakov sa do popredia dostáva technológia žiarového strieka-
nia plazmou. Tá umožňuje nanášať prakticky všetky technic-
ky využiteľné materiály s vhodnými vlastnosťami na kovové 
aj nekovové substráty. Aplikujú sa kovové, keramické i kovo-
keramické  povlaky.  Väčšinu  nanášaných  povlakov  tvoria 
povlaky na báze keramiky, a to najmä oxidy (Al2O3, Cr2O3, 
ZrO2, MgO, CaO, MoO2), menej už karbidy, boridy, alebo 
silikáty. Keramické povlaky poskytujú výhody ako sú vysoká 
tvrdosť, odolnosť proti opotrebeniu, tepelné a elektro-izolačné 
vlastnosti, žiaruvzdornosť, stabilitu a v neposlednom rade aj 
výhodná cena13.  

 
 

2. Popis experimentálnych metód 
 
Keramický povlak sa nanášal na čelnú plochu vzoriek  

= 20 mm vyrobených z ocele 11 373 (ISO 630 - 80). Pre tvor-
bu povlakov bol použitý keramický prášok Al2O3 so zrnitos-
ťou 40–90 m a pripravený kompozitný prášok na báze 
Al2O3 s prísadou 5,12 a 20 % K30. Kovový Ni prášok K30 
mal zloženie: C  max 0,1 %, Si  max 3,5 %, B  max 
2,5 %, Cr  max 2,5 %, Fe  max 0,5 %, Ni  zvyšok. Zrni-
tosť uvedená výrobcom je 45–90 m. 

Povrch základného substrátu bol pred samotným nástre-
kom predupravený tryskaním. Na základe pôvodných poznat-
kov bol zvolený ostrohranný tryskací prostriedok – korundová 
drvina o rozmere zrna dz = 1–1,2 mm (cit.4). Tryskanie bolo 
realizované na laboratórnom mechanickom tryskacom zaria-
dení Di – 2. 

Keramické a kompozitné povlaky boli vytvorené žiaro-
vým striekaním,  pomocou plazmového horáka typu WSP 
PAL – 160 s vodnou stabilizáciou plazmového oblúka. Povla-
ky Al2O3 boli aplikované bez (A0) a s medzivrstvou CrNi 
(AM), kompozitné A5K, A12K a A20K bez použitia medzi-
vrstvy.  

Skúšky priľnavosti boli realizované na trhacom stroji 
ZD 10, v zmysle STN EN 582. Vzorka s povlakom sa zlepí 
s protikusom a pomocou upínacieho prípravku upne do čeľus-
tí skúšobného stroja a zaťažuje sa statický ťahom až do poru-
šenia spoja. Zisťuje sa odtrhové napätie. 

Štúdium stavby štruktúry a chemického zloženia skúma-
ných  povlakov,  bola  realizované  pomocou  elektrónového 
rastrovacieho  mikroskopu  JEOL  JSM  –  7000  F 
s mikroanalyzátorom INCA.  

 
 

3. Experimentálne výsledky a diskusia 
 
Obr. 1 a detailne obr. 2 a 3 dokumentujú stavbu povrchu 

keramického  povlaku tvoreného  oxidom hlinitým.  Povrch 
povlaku je výrazne heterogénny, tvorený jednotlivými splatmi 
v tvare diskov rôznej veľkosti a tvaru. Prehriate častice vytvá-

Obr. 1. Povrch keramického povlaku Al2O3  

Obr. 2. Stavba povrchu povla-
ku Al2O3  

Obr. 3. Čiastočne natavené 
častice povlaku Al2O3 
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rajú výstreky z ktorých sa oddeľujú častice globulárneho tva-
ru. Tie môžu spôsobovať zaprašenie povrchu5. Dutiny vznika-
jú  nedostatočnou  deformovateľnosťou  novej  vrstvy.  Póry 
vyskytujúce sa v povlaku sú rozmerovo malé, ale početné. 
Plošne rozsiahle častice sú v dôsledku dilatačných pnutí pri 
tuhnutí popraskané. Miestne sa vyskytujú čiastočne natavené 
častice. 

Detail lamelárneho usporiadania častíc na lomovej plo-
che keramického povlaku je na obr. 4. Vnútorná stavba povla-
ku je tvorená vrstvením častíc na seba. Jedná sa o charakteris-
tickú stavbu sendvičového typu, s pomerne malým množ-
stvom chýb. Väzba medzi  jednotlivými vrstvami (splatmi 

v tvare diskov) bude tým lepšia, čím menej bude obsahovať 
chýb ako sú póry, dutiny, studené spoje a čím viac bude vo 
vrstve preložiek, zaklinení6. 

Obr. 5 a 6 dokumentujú povrch kompozitného povlaku. 
Snímky sú vytvorené metódou SEI (Secondary Electron Ima-
ge). V porovnaní s keramickým povlakom (Al2O3), môžeme 
konštatovať, že obsahuje menej defektov z hľadiska výskytu 
pórov a dutín, ale predovšetkým prasklín, spôsobených dila-
tačnými pnutiami pri tuhnutí. Splaty dobre kopírujú povrch 
predchádzajúcich častíc.  

Dilatačné pnutia v povlakoch sú spôsobene rozdielnym 
koeficientom tepelnej rozťažnosti ocele (11,1–11,7.106 K1) 
a Al2O3 (7–8.106 K1)7, ako aj nízkou deformačnou schop-
nosťou keramiky. Koeficient tepelnej rozťažnosti Ni je 12–
13,5.106 K1. Táto hodnota a plastické vlastnosti niklu môžu 
v kompozitných povlakoch eliminovať dilatačné pnutia. 

Obr. 7 a 8 dokumentujú stavbu povrchu kompozitného 
povlaku Al2O3 + 12 % K30. Snímky boli vyhotovené v režime 
COMPO (signál spätne odrazených elektrónov, ktorý závisí 
na atómovom čísle prvku Z). Biele oblasti na povlaku sú tvo-
rené kovovou zložkou na báze niklu. Častice niklu vytvárajú 
nepravidelné útvary s množstvom odstrekov. Túto skutočnosť 
pravdepodobne  spôsobuje  vyššie  pretavenie  jednotlivých 
častíc niklu v procese letu, ako aj získanie väčšej kinetickej 
energie z dôvodu väčšej hmotnosti častíc oproti časticiam 
Al2O3. 

Na obr. 9 a  10 môžeme pozorovať typickú lamelárnu 
štruktúru kompozitného povlaku v režime COMPO. Splaty 
Al2O3 dosahujú hrúbku 5–10 m. Niklové (biele oblasti) sú 

Obr. 4. Sendvičová stavba keramického povlaku Al2O3 

Obr. 5. Povrch kompozitného povlaku –metóda SEI 

Obr. 6. Detail povrchu kompozitného povlaku  Obr. 8. Detail povrchu kompozitného povlaku – režim COMPO 

Obr. 7. Povrch kompozitného povlaku – režim COMPO 
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oveľa tenšie, ich hrúbka dosahuje 13 m, dokonale kopírujú 
keramické častice a porušujú sa plastický. Niklové splaty 
takto vytvárajú medzivrstvu medzi časticami Al2O3 a tým 
zväčšujú kohéznu pevnosť kompozitného povlaku ako aj ad-
héziu k oceľovému substrátu. 

Chemická analýza povrchu kompozitného povlaku vyko-
naná pomocou mikroanalyzátora INCA potvrdila prítomnosti 
kovovej zložky K30 na báze niklu v povlakoch. Obr. 10 
a obr. 11, zobrazuje chemickú spektrálnu analýzu svetlej čas-
tice na lomovej ploche kompozitného povlaku, ktorá potvr-
dzuje predpoklad, že biele oblasti sú na báze kovovej zložky 
K30 resp. niklu (spectrum 17). 

V príspevku bol ďalej hodnotený vplyv prídavku Ni 
(K 30) na priľnavosť kompozitných povlakov. Výsledky sú 
graficky spracované na obr. 12. Prídavok Ni do základného 
Al2O3 prášku výrazne zvyšuje adhéziu povlakov. Hoci tieto 
povlaky (A5K, A12K, A20K) boli vytvorené bez medzivrs-
tvy, už 5 % prídavok K 30 vykazuje hodnotu priľnavosti na 
úrovni povlaku Al2O3 s medzivrstvou (AM). Najvyššia adhé-
zia bola u kompozitného povlaku s 12 % K30, kde nameraná 
priemerná hodnota dosiahla takmer 25 MPa t.j.  5násobné 
oproti Al2O3 bez medzivrstvy (povlak A0). 
 
 
4. Záver 
 

Štúdium stavby a štruktúry plazmovo striekaných povla-
kov preukázalo, že keramický dostatočne prehriaty prídavný 
materiál vytvára vcelku homogénnu a pomerne málo defektnú 
vrstvu. Necelistvostí v stavbe vrstvy môžeme rozdeliť  na 
dutiny, póry,  mapovité praskliny a nedostatočne natavené 
častice. Kompozitné povlaky s prídavkom kovovej zložky 
(Ni)  vykazovali  celkovo  kompaktnejší  charakter  stavby, 
s menším výskytom trhlín a prasklín. Prídavok Ni do keramic-
kej matrice zlepšuje stavbu povlakov z hľadiska defektnosti, 
podstatne zvyšuje ich priľnavosť a umožňuje ich striekanie bez 
medzivrstvy, čím podstatne zlepšuje ekónomiu ich tvorby.  

 
Táto práca vznikla za podpory grantu MŠ SR KEGA 

č. 307-058TUKE-4/2010, VEGA č. 1/0510/10. 
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Obr. 9. Lamelárna štruktúra povlaku Al2O3 + 12 % K30 

Obr. 10. Analyzovaná častica na lomovej ploche         

Obr.11. Spektrálna analýza častice  - Spectrum 17 
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Obr. 12. Priemerné hodnoty priľnavosti skúmaných povlakov  
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Republic): The Analysis on the Structure and Adhesive 
Properties of Ceramics and Composite Coatings 

 
Paper deals with studies of structure and adhesive prop-

erties  of  ceramics  and  composite  coatings  on  ceramics 
(Al2O3) – metal (Ni) base. The coatings are prepared by 
plasma heat spraying with a water stabilized arc. Composite 
coatings achieved better properties in term of the structure but 
primarily in their adhesion.  
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1. Úvod 
 

Predložený príspevok analyzuje vplyv rýchlosti deformá-
cie na vlastnosti mikrolegovaných ocelí akosti S MC vhod-
ných pre tvárnenie za studena. Analyticky popisuje vplyv 
rýchlosti deformácie v rozsahu 104 až 2,3 s1 na základné 
mechanické vlastnosti (Re, Rm, A5, Z) mikrolegovaných ocelí 
S315 MC a S460 MC. Rozoberá vplyv príspevkov spevnenia 
na výsledné mechanické vlastnosti. 

 
 

2. Materiál a metodika experimentov 
 

 Experimenty boli realizované na pásoch mikrolegova-
ných ocelí S315 MC a  S460 MC valcovaných za tepla hrúb-
ky 8 mm, ktorých základné mechanické vlastnosti a chemické 
zloženie uvádzame v tab. I a tab. II. 

Skúšané ocele majú znížený obsah C, P, S a Si, čo je 
predpokladom dobrej tvárniteľnosti za studena. Vyznačujú sa 
vysokou odolnosťou proti krehkému a únavovému porušeniu, 
kvalitným povrchom a  výbornou zvariteľnosťou1.  Vysoká 

medza sklzu, ako aj ťažnosť a kontrakcia týchto ocelí sú vý-
slednicou ich štruktúry2,3. 

Zo strednej časti šírky skúšaných oceľových pásov boli 
odobrané vzorky a vyrobené skúšobné tyče pre skúšky v ťahu. 
Vzorky boli zaťažované na trhacom stroji INSTRON 1185 pri 
rýchlosti deformácie 3,32.104 s1 až 1 s1 a na kyvadlovom 
kladive PSW 1000 pri rýchlosti deformácie 2,3 s1.  

Štruktúrny rozbor skúšaných ocelí S315 MC a S460 MC 
bol robený na metalografických výbrusoch pomocou svetelnej 
mikrokopie mikroskopom OLYMPUS AH – 2 a  metódou 
tenkých fólii a extrakčných uhlíkových repík na transmisnom 
elektrónovom mikroskope  JEM 2000  FX.  Mikroštruktúru 
skúšaných ocelí dokumentujú obr. 1 a 2. Štruktúra oboch 
ocelí je jemnozrná feriticko-perlitická so zníženým obsahom 
perlitu.  Obsah  perlitu  (P),  ako  aj  veľkosť  zrna  (d) 
a vzdialenosť medzi precipitátmi () sú uvedené v tab. III. 

VPLYV RÝCHLOSTI DEFORMÁCIE NA ZMENU  MECHANICKÝCH VLASTNOSTI 
MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ  

Tabuľka I 
Základné mechanické vlastnosti skúšaných ocelí 

Materiál Re   Rm A5 Z KCV 

 [MPa] [MPa] [%] [%] [J cm2] 

S315 MC 390 477 38 80 360 

S460 MC 537 625 30 76 207 

Tabuľka II  
Chemické zloženie skúšaných ocelí 

Oceľ C Mn Si P S Al Ti V Nb 

[ [ [ [ [ [ [%] [%] [%] 

S 315 MC 0,05 0,87 0,02 0,011 0,007 0,042 0,011  0,042 

S 460 MC 0,07 1,53 0,02 0,011 0,004 0,05 0,015 0,082 0,051 

Obr. 2. Mikroštruktúra ocele S460 MC 

Obr. 1. Mikroštruktúra ocele S315 MC 
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Rozdiel medzi skúšanými oceľami je najmä vo veľkosti 
zrna, obsahu perlitu, ale aj vo veľkosti, druhu a množstve 
precipitátov nachádzajúcich sa v matrici47. Vo feritickej mat-
rici  sa  nachádzajú  precipitáty  karbidov  (NbC,  resp.  VC) 
a nitridov AlN. 

V tab. I sú prezentované základné mechanické vlastnosti 
skúšaných ocelí. Bola urobená analýza súvislosti medzi me-
dzou klzu Re a štruktúrou. Pre túto analýzu bol použitý vzťah 
(1) medzi Re a štruktúrou podľa2: 

Re = 40 + Rz + RMn + RSi + RPR + RP                             (1) 

kde: Rz je zrnové spevnenie (RZ = 20.d1/2), RMn, RSi sú substi-
tučné spevnenia (RMn=50.Mn%, RSi=83.Si%), RPR je precipi-
tačné spevnenie (RPR=78,9.1082) a RP je spevnenie od ob-
sahu perlitu (RP=3.perlitu%). Jednotlivé vypočítané príspevky 
spevnenia sú uvedené v tab. IV. 

Experimentálne výsledky vplyvu rýchlosti deformácie 
 na pevnostné a deformačné vlastnosti skúšaných ocelí sú 

grafický znázornené na obr. 3 a obr. 4. 
Z obr. 3 vyplýva, že rýchlosť deformácie v intervale 103 

až 2,3 s1 výraznejšie neovplyvňuje plastickosť skúšaných 
ocelí. Pevnostné vlastnosti Re, Rm so zvyšovaním rýchlosti 
deformácie do 2,3 s1 rastú a pre skúšané oceľové plechy je 
ich možné analitický popísať vzťahmi (2, 3): 



Re  = Re o + A.log ( / o)                                     (2) 

Rm  = Rm o + B.log ( / o)                               (3) 

Kde: ( ) je medza sklzu resp. pevnosť v ťahu pri  
danej rýchlosti deformácie , Re o, resp. Rm o je medza 
klzu resp. pevnosť v ťahu pri statickej rýchlosti deformácie (

 ), A a B sú materiálové konštanty vyjadrujúce 
citlivosť materiálu na rýchlosť deformácie. 
Zvýšenie pevnostných vlastnosti skúšaných ocelí pri rýchlosti 
deformácie 2,3 s1 oproti statickému zaťaženiu (cca 103 s1) 
je výrazneší u ocele S315 MC (Re o 30 %). U ocele S460 MC 
je zvýšenie Re len o 17 %. V štruktúre ocelí S460 MC je väč-
šie  množstvo prekážok voči  pohybu dislokácií  (jemnejšie 
zrno, väčší počet precipitátov a im zodpovedajúce príspevky 
spevnenia tab. IV), ako u ocelí S315 MC a tým je ovplyvnená 
aj citlivosť ocele na rýchlosť deformácie. Výsledky potvrdzu-
jú poznatky810, že čím má oceľ väčšie množstvo prekážok 
voči pohybu dislokácií, tým je menej citlivá na rýchlosť de-
formácie. 
 
3. Závery 
 

Z experimentov a ich rozboru vyplýva, že rozhodujúcou 
zložkou hodnoty Re skúšaných ocelí je zrnové spevnenie (60 
resp.  52 %). Podiel precipitačného spevnenia na hodnote 
Re pre oceľ S 315 MC je len 8 %, ale pre oceľ S 460 MC až 
24 %. 

So zvyšovaním rýchlosti deformácie v rozsahu  = 103 
až 2,3 s1pri jednoosom ťahu dochádza k zvyšovaniu medze 
klzu a pevnosti v ťahu a toto zvýšenie bolo popísané paramet-
rickými rovnicami (2, 3). 

   

   

eR mR
  

13
.

0 10.32,3  s



Tabuľka III 
Štruktúrne parametre skúšaných ocelí 

Oceľ d [mm] [mm] P [%] 

S 315 MC 0,009 1,68.104 3 

S 460 MC 0,006 0,81.104 1 

Obr. 4. Vplyv rýchlosti deformácie  na medzu sklzu Re a medzu 
pevnosti Rm 



Obr. 3. Vplyv rýchlosti deformácie  na deformačné vlastnosti 
skúšaných ocelí 



Oceľ Re RZ RMn RSi RPR RP RZ/Re RPR/Re 

[MPa] [MPa] [MPa] [MPa [MPa [MPa [%] [%] 

S 315 MC 390 211 44 2 78 9 60 8 

S 460 MC 537 258 77 2 150 3 52 24 

Tabuľka IV 
Príspevky spevnenia medze sklzu Re skúšaných ocelí 
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Rýchlosť  deformácie  v  uvedenom rozsahu prakticky 
neovplyvňuje charakteristiky plastičnosti (A5, Z) skúšaných 
ocelí. 

Poznanie vzťahov vplyvu rýchlosti deformácie na vlast-
nosti skúšaných ocelí  možno v praxi využiť pre výpočet pre-
tvárných odporov pri tvárnení za studena. 

 
Tento príspevok bol  napísaný s  podporou Grantovej 

agentúry APVV pri riešení projektov 0326-07 a SK–PL 0019 -
09 a VEGA 1/0780/11. 
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The present contribution deals with the influence of 
strain rate on properties of micro-alloyed steel grade S MC 
suitable for cold forming. Analytically describes the effect of 
strain rate ranging from 104 to 101 on the basic mechanical 
properties (Re, Rm, A5, Z) microalloyed steels S315 MC and 
S460 MC, the effect of static and dynamic loading. Results 
confirm that the steel which has more obstacles to dislocation 
motion, it is less sensitive to strain rate. 
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1. Úvod 

 
V súčasnej dobe môžme na výrobu automobilovej karo-

série použiť viac druhov ocelí. Použitie jednotlivých ocelí 
v automobiloch je závislé od ich pevnostných a mechanických 
vlastností1. V našich experimentoch sme použil dva druhy 
ocelí IF oceľ a DP oceľ. Štruktúru IF ocele (interstitial free 
steel) tvorí ferit s veľmi nízkym obsahom uhlíka a je určená 
pre extrémne hlboké ťahanie2,3. DP ocele (dual face steel) 
majú feriticko-martenzitickú mikroštruktúru. Charakteristic-
kým rysom dvojfázových ocelí je štruktúra, ktorá pozostáva z 
70 až 90 % feritu a 10 až 30 % martenzitu4,5. Pôsobením von-
kajších síl sa materiál deformuje pružne alebo plasticky6. 
Príspevok sa venuje snímaniu a meraniu plastických deformá-
cií.  

Prítomnosť  rôznych  druhov  vrubov  vyvoláva  veľmi 
zložité rozdelenie napätí v porovnaní so súčiastkami jednodu-
chých tvarov. Koncentrácia napätia má nepriaznivý vplyv na 
dynamickú únosnosť7,8. Pri realizácií experimentov sa veno-
vala pozornosť vplyvu vrubov U a V na rozloženie deformácii 
automobilových plechov.  

Na snímanie deformácii bola použitá videoextenzomet-
rická metóda. Videoextenzometria je bezkontaktná metóda, 
ktorá využíva na snímanie deformácií CCD kameru a vyhod-
nocovanie počítačom9 .Tento systém bol vyvinutý za účelom 
snímania deformácií na plochej vzorke pri statickej skúške 
jednoosovým ťahom. Túto metodiku sme využili na sledova-
nie rozloženia a prírastkov plastických deformácii.  

Ocele pre automobilový priemysel sú povrchovo uprave-
né žiarovým pozinkovaním, preto ako najvhodnejšia metóda 
na meranie tvrdosti bola použitá HV 10 (cit.1012).  
 
2. Experimentálna časť  
 

Pre statickú skúšku ťahom, videoextenzometrické mera-
nia a meranie tvrdosti HV 10 boli použité IF oceľ hrúbky 
1,6 mm a DP oceľ hrúbky 1,5 mm, ktorých chemické zloženie 
udáva tab. I a ich mechanické vlastnosti tab. II. Skúšobný 
materiál bol odobraný v smere valcovania. Rozmery krátkych 
skúšobných tyčí boli vyrobené podľa normy STN EN ISO 
6892. Tvary a veľkosti vrubov sú v tab. III. 
 

POROVNANIE PEVNOSTNÝCH A DEFORMAČNÝCH CHARAKTERISTÝK  
PLECHOV POUŽÍVANÝCH V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE 

Tabuľka I  
Chemické zloženie materiálov 

Materiál C S N Ti V 
IF 0,0013 0,010 0,0017 0,04 0,002 
DP 0,072 0,006 0,005 0,001 0,003 

Tabuľka II   
Mechanické vlastnosti ocelí 

Matriál Rp 0,2  [MPa] Rm  [MPa] A5 [%] 
IF 185 300 45 
DP 415 631 24 

Tabuľka III  
Rozmery vrubov 

Tvar vrubu R [mm] h [mm] 
V 0,3 3 
U 3 3 

Obr. 1. Schéma videoextenzometrie10 

Obr. 2. Grafické vykreslenie výpočtu deformácií 9 
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Statická skúška ťahom bola realizovaná na univerzál-
nom trhacom stroji FP 100. Vzorky s rastrom 1x1 mm sa 
upevnili do trhacieho stroja a pomocou kamery sa nasnímal 
celý priebeh skúšky ťahom obr. 1.  

Celý proces snímania ťahania vzorky sa dá rozložiť na 
jednotlivé sekvencie. Obrázky sú ukladané pomocou progra-
mu Dot-Measuring. Posunutia ťažísk jednotlivých bodov sa 
vyhodnocujú  pomocou  programu  Image-Pro.  Na  výpočet 
ťažísk boli použité princípy numerickej matematiky, kde pre 
jednotlivé deformácie platí obr. 2. Posunutia ťažísk sa vypočí-
tajú podľa vzťahu10: 

 
 

 
 

Ďalšie spracovanie údajov sa vykonáva pomocou progra-
mu VDTK, ktorý je nadstavbou programu MATLAB11. Vý-
sledkom tohto programu je deformačná mapa programu Mat-
lab obr. 3. Deformácia, je rozlíšená farebnou škálou. Program 
matlab stanovuje pre jednotlivé deformácie celú farebnú škálu 
priradenú pre jednotlivé maximálne deformácie. Pri vzájom-

nom porovnávaní tá istá farba ( max. deformácia – červená 
farba) môže reprezentovať pre jeden stav napr. 20 % a pre iný 
napr. 120 %. Najväčšiu deformáciu reprezentuje červená farba 
a najmenšiu odtiene modrej farby.  

Na roztrhnutých vzorkách sa merala tvrdosť  HV 10 
vo vyznačených bodoch pre snímanie deformácií. Namerané 
hodnoty tvrdosti HV 10 sa vyhodnotili pomocou programu 
Microsoft Excel. Výsledkom sú 3D grafy tvrdosti obr. 4. Jed-
notlivé hladiny farieb reprezentujú hodnoty tvrdosti HV 10, 
čiernou  farbou  sú  znázornené  najvyššie  hodnoty  tvrdosti 
a modrou najnižšie hodnoty tvrdosti HV 10. 

V tab. IVa V sú maximálne hodnoty nameraných tvrdos-
tí HV 10 pre obe ocele a maximalmé hodnoty prírastkov de-
formácií y. 
 
 
3. Výsledky a diskusia 
 

 Pre IF – oceľ a DP – oceľ boli zostrojené deformačné 
mapy  prírastkov pozdĺžnych deformácii y pre vzorky bez 
vrubu a pre vzorky s U aV vrubmi. Oceľ DP bez vrubov mala 
maximálnu hodnotu HV 10/230 a maximálny prírastok defor-
mácie y 60 % IF ocele vzrástol prírastok deformácie dvojná-
sobne pričom jej maximálna hodnota HV 10 bola iba HV 
10/164. Maximálnu hodnotu HV 10/216 sme namerali u DP 
ocele s V vrubom. Z deformačných máp vyplýva, že najväčšie 
hodnoty deformácií sa nachádzajú v tesnej blízkosti koreňov 
vrubov pre všetky použité materiály.  

 Môžeme konštatovať, že so stúpajúcimi  hodnotami 
prírastkov deformácii y dochádza u oboch ocelí k výraznému 
deformačnému spevneniu ktoré sa odrazilo na meraní HV 10 
pričom táto skutočnosť je najvýraznejšia u materiálu IF – 
oceľ. Namerané hodnoty korešponduju s prevnostnými vlast-
nosťami skúmaných ocelí. 
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Obr. 4. Mapa tvrdosti IF ocele s V vrubom 
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Obr. 3. Deformačná mapa IF ocele s V vrubom 

Tabuľka IV 
Maximalne hodnoty prírastkov deformácii a tvrdosti HV 10 
IF ocele 

Vrub max. tvrdosť HV 10  max. prírastky  
deformácií 
y [%] 

Bez vrubu 164 120 

V vrub 144 100 

U vrub 180 140 

Tabuľka V 
Maximalne hodnoty prírastkov deformácii a tvrdosti HV 10 
DP ocele 

Vrub max. tvrdosť HV 
10 

max. prírastky  
deformácií y [%] 

Bez vrubu 230 60 

V vrub 216 35 

U vrub 199 40 
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ka spoločnosť, Zagreb, Chorvátsko): Comparison of Stress 
and Deformation Characteristics of the Automotive Steels 
Sheets. 

 
This contribution compares the strength and deformation 

characteristics of steel used in automobile bodywork. The 
object of our investigation, the automotive IF steel sheets and 
the DP steel notched U and V. Dependence between the incre-
ment of deformation and hardness HV 10 has been found. The 
experiment was carried out by tensile tests. Increments defor-
mations  were  detected  videoextensometric  scanning  tech-
niques using CCD cameras. The result is deformation maps 
Matlab. Hardness HV 10 was measured at the places deter-
mining the deformation increments. We have obtained 3D 
maps by the measured hardness values. We found that with 
increasing values of deformation increments ey occurs in both 
steels a significant strain hardening. 


