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 Lomová zkouška byla kdysi jednou z hlavních a prvních zkušebních metod, které umožňovali 
ocel vyrábět, zpracovávat i oceňovat. Ačkoli původní funkce lomové zkoušky převzaly přesné, rychlé a 
objektivní laboratorní postupy, význam hodnocení lomových ploch pro praxi nikterak nepoklesl. 
Všechny studie prováděné s cílem objasnit okolnosti poruch strojních součástí za provozu začínají 
fraktografickým rozborem, jemuž připadá důležitá úloha při řešení příčin materiálových a 
technologických potíží ve výrobě. Lomová zkouška je doplňujícím kriteriem kvality některých 
speciálních hutních výrobků stejně jako osvědčenou výrobní praktikou v řadě aplikací tepelného a 
chemicko-tepelného zpracování, apod. Navíc se fraktografie stala důležitým nástrojem vědeckého 
poznání procesů šíření trhlin v kovových materiálech za různých podmínek namáhaní, při různých 
strukturních stavech a různé metalurgické kvalitě. 

Jestliže se lomy původně hodnotily pouze vizuálně, s rozvojem metalurgie a nových vědních disciplín 
se postupně došlo k potřebě studovat lomy i při větších zvětšeních a technikami difrakční a chemické  
analýzy. První pokusy vedly přirozeně přes lupu ke světelnému mikroskopu, ale teprve elektronová 
mikroskopie umožnila dosáhnout kvalitativně vyšší úrovně poznání typických a zákonitě se 
projevujících mikromorfologií lomových ploch. Řádkovací elektronová mikroskopie potom později 
přispěla k názorné představě o členitosti lomů a doplnila již známé informace o některé další, které 
nemohly být nepřímo replikační technikou, užívanou při elektronové mikroskopii postihnuty. 

 Metodami rentgenové difrakční analýzy byl hledán důkaz pro to, že ani nejkřehčejší lomy 
nevznikají bez rozvoje plastické deformace a elektronovou difrakcí byly postupně stanoveny některé 
fáze, které se účastní tvorby lomů nebo jejich určitý vzhled podmiňují. 

 V druhé polovině šedesátých let začínala československá materiálová vědecká pracoviště s 
intenzívním rozvojem elektromikroskopických a dalších subtilních metod v aplikaci na výzkum 
především kovových materiálů, kdy došlo i k jejich solidnímu přístrojovému vybavení. Jako jedno z 
předních se výrazně začalo prosazovat pracoviště na katedře materiálu na Vysoké škole technické v 
Košicích vedené prof. Šlesárem. Jeho výrazným reprezentantem se brzy stává Vojtech Karel. Hned po 
absolvovaní vysokoškolského studia se plně věnuje vědecké činnosti, jeho domenou se stává 
deformace a porušování ocelí a favorizovaným nástrojem poznání mikrofraktografické metody. Velmi 
mlád (krátce po třicítce) se habilituje [1] a na začátku sedmdesátých let má již za sebou nikoliv 
nevýznamnou publikační činnost včetně renomovaných zahraničních časopisů, např. [2] a [3] a je  již 
známou osobností v mikrofraktografii. 

 Výrazná potřeba posunout dopředu poznání kritických materiálových procesů a zvýšit 
materiálovou spolehlivost a životnost vede v těchto letech k vytvoření autorského kolektivu k napsání 
knihy " Lomy ocelových částí " [4]. 

 Jeho složení představuje takřka symbolické spojení dvou historicky i současně 
nejvýznamnějších materiálových pracovišť, plzeňského a košického, s bezprostřední návaznosti jednak 
na Škodovku s jejím jedním z nejstarších materiálových pracovišť (její výzkumný ústav má v té době 
za sebou již více než 60 let úspěšné činnosti), jednak na Východoslovenské železárny - mladý 
metalurgický gigant. 

 Vzniká kniha, jejíž těžištěm je v popisu hlavních morfologických znaků zaznamenávaných při 
vizuální a mikroskopické prohlídce lomových ploch a v diskuzi teoretických, technologických a 
mechanických příčin vzniku lomů různého vzhledu. Velká pozornost je přitom věnovaná laboratorním 
technikám, které se při studiu lomových ploch používají, zejména v mikrofraktografii. 



 O knize tehdy napsal její recenzent, prof. Jaroslav Němec: " Publikace podobného zaměření 
nebyla dosud v ČSSR vydána a ani v zahraničí nejsou známy monografie, které by pojednávaly o 
lomech takovým způsobem, jaký zvolili autoři knihy ". Kniha byla velmi brzy rozebrána. 

 Na její úrovni má mimořádný podíl prof. Karel. Zpracoval v ní kapitoly 2.1; 3.2; 3.3; 3.4. 
Zvláště kapitolu 3.2 i přes více než pětadvacetiletý odstup nelze hodnotit jinak než jako excelentní, jak 
po teoretické, obsahové, metodické, interpretační a formulační stránce. 

 Mikrofraktografické rozbory jsou založeny na elektronové fraktografii, která umožňuje 
mikromechanismus porušení, resp. definovat zákonitosti kombinace mikromechanismů porušovaní při 
tvorbě lomové plochy. Pro mikrofraktografickou analýzu na transmisním elektronovém mikroskopu se 
prof. Karelovi velmi dobře osvědčila jednostupňová pozitivní replika. 

 Druhou jím používanou základní metodou je řádkovací elektronová mikroskopie. Snímky 
lomů publikované v této kapitole mají tak vysokou interpretační a fotografickou úroveň, že by byly 
ozdobou každého renomovaného atlasu. Karelův přístup vychází ze skutečnosti, že metodou 
elektronové fraktografie se v posledních desetiletích podařilo dokázat, že přes velkou rozmanitost 
makrovzhledu lomových ploch existují pouze dva základní mikromechanismy transkrystalického 
porušení při přetížení: 1. křehké štěpení, 2. tvárné štěpení. 

 Tyto mechanismy se zásadně odlišují mírou průvodní plastické deformace, a tím i spotřebou 
energie během porušování. Křehké štěpení je typické pro rozvoj labilních, rychlých trhlin v kovech a 
jiných krystalických materiálech. Plochou křehkého štěpení bývá nejčastěji krystalografická rovina s 
nízkou sumou Millerových indexů. 

 Tvárné porušení vysoce čistých kovů charakterizuje 100 % kontrakce. U technických kovů 
zpravidla na více místech lomového průřezu vznikají dutiny, které na rozdíl od štěpných trhlin zvětšují 
svůj rozměr intezivněji ve směru hlavních tahových napětí než ve směru kolmém na tato napětí. 

 Každý ze základních mikromechanismů porušování představuje specifický způsob tvorby 
povrchů trhliny, a proto mu odpovídá specifická morfologie příslušné části lomové plochy. Každému 
mechanismu porušování lze tedy přiradit určitý typ lomových faset. Lomovou plochu tvoří souhrn 
lomových faset v rámci celého průřezu porušení. Fasety transkrystalického křehkého porušení jsou 
zákonitě krystalograficky orientovány, mají rovinný charakter a obvykle se na nich vyskytují dva druhy 
stupňů štěpení, které se běžně označují jako říčkové a jazýčkové stupně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

                   

 

 

 Říčkové stupně (obr.1) vznikají následkem protínání dislokací se šroubovou komponentou 
frontou štěpné trhliny. Říčkové stupně mohou být iniciovány buď dislokacemi, nakupenými v 
maloúhlových stočených hranicích, nebo dislokacemi statisticky rozloženými ve struktuře. 

 Podrobně je dokumentována hustota a výška stupňů i jejich rozvoj ve směru rozvoje trhlin. 
Jazýčkové stupně vznikají na plochách transkrystalického štěpení v souvislosti s procesem 
deformačního dvojčatění před frontou štěpné trhliny (obr.2). Fronta štěpné trhliny buďto naráží na 



hotová dvojčata ve struktuře materiálu, nebo se, častěji, setkává s trhlinkami vznikajícími v okamžiku 
tvorby dvojčete podél jeho hranice. V obou případech nastává lokální odskok fronty hlavní štěpné 
trhliny do  nového rovinného systému. Fronta hlavní trhliny obtéká sekundární trhlinku v původní 
rovině štěpení. Po spojení hlavní a sekundární trhliny vzniká jazýčkový stupeň. 

 Fasety smykového tvárného lomu se vyznačují hladkým, jen mírně zvlněným povrchem, bez 
stupňů štěpení v jakékoli podobě, taky bez říčkové nebo jazýčkové kresby. Na lomových plochách se 
často vyskytují plošky, které se morfologicky velmi podobají fasetám smykového lomu, jejichž vznik 
nemá s tímto mechanismem porušování nic společného (obr.3). Jde o dodatečně deformované fasety 
křehkého porušení, při důkladném zkoumání na nich najdeme kromě zřetelných skluzových pásů stopy 
po říčkových, event. jazýčkových stupních štěpení. 

 Oblasti tvárného porušení se vyznačují typickou důlkovou morfologii. Střihový tvárný lom má 
také důlkovou morfologii. Důlkové útvary jsou však prodlouženy ve směru maximálních smykových 
napětí, který je totožný se směrem šíření lomové trhliny (obr.4). Na dně důlků jsou zpravidla částice 
vměstků nebo precipitátů, které působí jako iniciátory tvárného porušení. 

 

 

 

 

             

 

 

                 

 

 

 

 

              
 

 

                  

 

 

 Pro interkrystalické lomy je především typické, že jejich povrch sleduje rozhraní jednotlivých 
zrn polykrystalického kovu. Přitom mohou při interkrystalickém porušení fungovat všechny 
mechanismy typické pro porušení transkrystalické, nastane-li jejich lokalizace do oblasti hranic zrn. To 
ovšem neznamená, že morfologie interkrystalických a transkrystalických lomů je totožný. Jsou-li 
hranice zrn oslabeny segregačními procesy, reprezentují křehké štěpné interkrystalické porušení hladké 
fasety, které velikostí  a tvarem odpovídají stěnám krystalitů (obr.5). Uplatní-li se při interkrystalickém 
porušení dutinový mechanismus, je mikromorfologie interkrystalického lomu důlková (obr.6). 
Neobyčejně poučná, instruktivní je v kapitole uvedená mikrofraktografická charakteristika jednotlivých 
základních druhů ocelí. 

 V nízkouhlíkových ocelích se strukturou polyedrického feritu se fasety transkrystalického 
křehkého štěpení vyznačují zřetelnou jazýčkovou nebo říčkovou kresbou, popřípadě smíšenou (obr.7). 
Vyskytují se i oblasti dutinového tvárného porušení (obr.8). 

 

 

              



 

 

                  

 

 

 

 

              

 

 

                  
 

 

 

 

 V globulárním perlitu probíhá transkrystalické křehké štěpení podobně jako ve feritické 
struktuře. Štěpné fasety kontrolují krystalografickou orientaci feritové matrice, mají rovinný charakter, 
vyskytují se na nich říčkové, někdy  i jazýčkové stupně štěpení. Globulární částice cementitu, které 
štěpná trhlina protíná, se nejčastěji samy porušují štěpením, jen málokdy dochází k jejich oddělení od 
matrice. Morfologie faset smykového porušení globulárního perlitu jsou karbidické částice 
nejefektivnějšími iniciátory dutin. S tehdy, jestliže následkem segregačních, popřípadě precipitačních 
procesů zkřehnou feritová, anebo častěji původní austenitová zrna. 

 V materiálu se strukturou lamelárního perlitu může být křehké štěpení spojité a nespojité. 
Tvárné porušení nastává v podmínkách trojosého stavu napjatosti při teplotách, které umožňují 
intenzívní rozvoj plastické deformace ve feritové matrici. U martenzitických struktur jsou nejčastějšími 
mechanismy porušení transkrystalické křehké štěpení, interkrystalické křehké štěpení a dutinové tvárné 
porušení. Fasety transkrystalického křehkého štěpení jsou v martenzitu mnohem členitější než ve feritu 
(obr.9). 

 U oceli se sorbitickou strukturou je pozoruhodné, že pokud se při vysokoteplotním popouštění 
martenzitu neobjevila vratná popouštěcí křehkost, probíhá porušování podobně jako u globulárního 
perlitu vzniklého žíháním na měkko. Vratnou popouštěcí křehkost charakterizuje výskyt faset 
interkrystalického křehkého lomu. Pro tyto fasety je typická reliefní morfologie, s viditelnými 
částicemi karbidů, které se většinou během porušování oddělují od kovové matrice (obr.10). 

 Karel neprovedl v knize jen brilantní klasifikaci základních typů faset na lomové ploše. 
Podává návod i k vlastní kvantitativní statistické analýze, bez níž by proces porušování nemohl být 
spolehlivě hodnocen. 

 Z koncipace celé kapitoly vyplývají hlavní zásady interpretace mikrofraktografických 
pozorování. Kapitola není jen původním přínosem k teorii poznání procesů porušování kovových 
materiálů, k objasnění jejich mechanismů, náročných a přesných způsobů hodnocení, ale i metodickým 
návodem k řešení příčin poruch ocelových strojních částí. Začteme-li se znovu po létech do této 
kapitoly, nemůžeme než znova ocenit jasnost a hloubku teoretického pohledu, pedagogickou 
promyšlenost výkladu, precisnost vyjadřování, terminologickou vytříbenost. Je nesporné, že zvláště 
tato kapitola byla příčinou toho, že kniha tehdy patřila k základnímu vybavení řady metalografických 
laboratoří a přispěla k rozvoji mikrofraktografie a kvalifikaci metalografických pracovníků. 

 Kapitola ani dnes neztratila nic na své platnosti a aktuálnosti. Je nesmírnou škodou pro naši 
vědu, že předčasný, náhlý skon profesora Karela nedovolil, aby brázda, kterou po sobě zanechal na poli 
nauky materiálu nemohla být mnohem mnohem hlubší. 
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