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Abstract 
 This paper concerns about the analysis of decided upper yield stress of hot rolled low 
carbon construction steels. Primary brand construction steel with chemical composition of     C 
0,101; Mn 0,338; Si 0,11; P 0,01; S 0,007; Al 0,048; N 0,004; Ti 0,001; Zr 0,001; Nb 0,002; V 
0,003; B 0,0002 was analysed. By this type of steels, decided yield stress is measured at random. 
Its value is higher than strength of rupture value and it exists only in vertical direction to rolling 
direction. Decided yield stress is typical for steels with carbon content under 0,1% without 
microalloying elements. Yield stress is changing between elastic and elasto-plastic area, which is 
physical described as the lower stress for plastic deformation start. The origin of decided yield 
stress relates with existence and effect of alloy atoms atmospheres around dislocations. The 
main role is give to tree (atomic) intersticial melted atoms of carbon and nitrogen, which retain 
dislocation segments stop their mobility. If plastic deformation is applied  into the material, 
annulling (inhibition) of decided upper yield stress is occurred. 
 Static tensile test was used for detection of origin and directivity of decided yield 
stress. The results were compared with data measured by different shredders. In regard to made 
experiments we suppose that detection of upper yield stress is dependently on strength and 
sensitivity sensor strength of shredder. Directivity of upper yield stress is possible to attribute to 
low plastic deformation, which is applied into the material by tensile specimens unbending and  
its value is higher in rolling direction than in vertical direction to rolling direction. 
 
 
Abstrakt 
 Práca sa zaoberá analýzou výraznej hornej medze klzu nízkouhlíkových 
konštrukčných ocelí valcovaných za tepla. Analyzovaná bola konštrukčná oceľ základného radu 
nasledovnej chemickej koncepcie: C 0,101; Mn 0,338; Si 0,11; P 0,01; S 0,007; Al 0,048; N 
0,004; Ti 0,001; Zr 0,001; Nb 0,002; V 0,003; B 0,0002. Náhodne je u toho typu ocelí nameraná 
výrazná horná medza klzu, ktorej hodnota je vyššia ako medza pevnosti. Výskyt takejto medze 
klzu bol zistený len v kolmom smere k smeru valcovania. Výraznou medzou klzu sa vyznačujú 
ocele s obsahom uhlíka pod 0,1%, bez mikrolegujúcich prvkov. Medza klzu je prechod medzi 
elastickou a elasticko-plastickou oblasťou, ktorá sa fyzikálne charakterizuje ako najmenšie napätie, pri 
ktorom začína plastická deformácia. Vznik výraznej medze klzu súvisí s existenciou a pôsobením 
atmosfér prímesových atómov okolo dislokácií. Hlavnú úlohu tu zohrávajú neviazané 
(atomárne) intersticiálne rozpustené atómy uhlíka a dusíka, ktoré zakotvujú dislokačné 
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segmenty a bránia im v ich pohybe. Ak sa do materiálu zavedie plastická deformácia, dochádza 
k odstráneniu (potlačenie) výraznej hornej medze klzu.   
 Na zistenie pôvodu a smerovosti výraznej hornej medze klzu, bola použila skúška 
ťahom, ktorej výsledky sa porovnávali s údajmi nameranými na rôznych trhacích strojoch. Na 
základe vykonaných experimentov sa domnievame, že zistenie hornej medze klzu je závislé na 
tuhosti a citlivosti snímača sily trhacieho stroja. Smerovosť hornej medze klzu je možné prisúdiť 
malej plastickej deformácii, ktorá sa do materiálu zavádza pri rovnaní ťahových vzoriek a táto je 
v smere valcovania väčšia ako v smere kolmom. 
  
Key words: mechanical properties, low-carbon construction steel, yield stress, tension diagram 
 
 
1. Úvod 
 Veľká pozornosť je v poslednom období venovaná zužovaniu rozptylu 
mechanických vlastností pri ich presne definovanej vzájomnej kombinácii. Prax si vyžaduje, aby 
sa dosahovala medza klzu vo veľmi úzkom rozmedzí, podobne medza pevnosti a súčasne, aby sa 
udržiaval ich vzájomný pomer [1].   
 V niektorých prípadoch nízkouhlíkových konštrukčných ocelí valcovaných za tepla je 
vzájomný pomer medzi hornou medzou klzu (ReH) a medzou pevnosti (Rm) nedodržaný 
(atypický)  - protichodný z doterajším poznaním, t.j. ReH je vyššia ako Rm. Výskyt takejto hornej 
medze klzu je problematický najmä z pohľadu odberateľov, nakoľko pri takýchto hodnotách 
strácajú dôveru vo vlastnosti daného materiálu, preto je potrebné tejto problematike venovať 
pozornosť. 
 

 
Fig.1 Discontinuous behavior of weight by decided yield stress [2]. 

 
 
 Doterajšie poznanie hovorí o tom, že u kovov s malým množstvom prísad vzniká 
výrazná medza klzu, ktorá sa prejavuje diskontinuitným priebehom znázorneným na Fig.1 
[2], t.j. že ReH je nižšia ako Rm. Po dosiahnutí určitého napätia — ReH, dochádza k prudkému 
poklesu napätia na dolnú medzu klzu ReL, pri ktorej deformácia prebieha pri konštantnom resp. 
mierne oscilujúcom napätí. Existencia hornej a dolnej medze klzu, ako aj plôška na medzi klzu má 
fyzikálnu podstatu v ukotvení dislokácií atómami prímesí a ich lavínovitého pohybu pri 
dosiahnutí kritického napätia. Jej tvar a veľkosť závisí od dvoch základných faktorov :  
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• vnútorných : chemické zloženie, vnútorná stavba kovu (štruktúra a subštruktúra) 
a starnutie ocele [4,5] 

• vonkajších : teplota, stav napätosti, rýchlosť a tuhosť zaťažovacieho mechanizmu  
trhacieho stroja [2,3].   

 Hodnoty mechanických vlastností môžu byť tiež ovplyvnené heterogenitou tepelného 
poľa vznikajúcou v priebehu procesov valcovania.  
 Cieľom tejto práce bolo sledovať náhodný výskyt výraznej ReH  objavujúci sa 
prednostne len v kolmom smere na smer valcovania, ako aj vplyv  vonkajších faktorov. Na 
základe experimentálnych výsledkov sú sformulované závery a možné opatrenia pre odstránenie 
výraznej ReH. 
 
 
2. Experimentálny materiál a metodika experimentov  
2.1  Experimentálny materiál 
 Experimenty boli robené na plechoch s konvenčnej konštrukčnej ocele valcovanej za 
tepla, ktorej chemické zloženie je uvedené v Tab.1 [7] , a odpovedá chemickému zloženiu ocele 
STN 41 1375. Predpísané mechanické vlastnosti sú uvedené v Tab.2 [7]. Tieto ocele sú 
charakterizované ako nelegované nízkouhlíkové ocele, ktoré majú feriticko-perlitickú štruktúru 
s 5 až 10 %-ným podielom perlitu v matrici [6].  
 
Table 1 Chemical composition of steel in [%] [7]. 

C Mn Si P S Al N Cu Ni Cr 

0,101 0,338 0,11 0,01 0,007 0,048 0,004 0,03 0,02 0,024 

As Ti Zr Nb V B Mo Sn Sb Ca 

0,008 0,001 0,001 0,002 0,003 0,0002 0,002 0,004 0,002 0,0004 

 
 
Table 2  Mechanical properties of steel [7]. 

h < 3.00 mm h = 3.00 až 9,09 mm 
ReH (Rp0,2)min 

[MPa] 
Rm 

[MPa] 
A 

[%] 
ReH (Rp0,2)min 

[MPa] 
Rm 

[MPa] 
A80 
[%] 

235 360-510 24 235 340-470 24 
 
 
2.2  Metodika experimentov 
 Bola použitá statická skúška v ťahu podľa normy EN 10002-1 (STN 42 0310), pri 
teplote 20°C. Skúšky boli realizované na štyroch rôznych trhacích strojoch ako ZWICK Z 400 
(s tuhou pevnostnou charakteristikou) a ZWICK 050, FP 100/1, Rauenstein ZDM 5/91 
(s mäkkou pevnostnou charakteristikou). Skúšobné ťahové vzorky boli odobraté z konca zvitku. 
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Fig.2 Microstructure construction steel  a.) in L direction,  b.) in T direction to rolling direction [7]. 
 
 Mikroštruktúra bola robená po hrúbke pásu v rovnobežnom (L) a kolmom (T) smere 
k smeru valcovania, ktorá je dokumentovaná na. Fig.2 [7]. U všetkých analyzovaných vzorkách 
je feriticko-perlitická štruktúra, ktorá má rovnomerné polyedrické feritické zrno veľkosti stupňa 
10 podľa STN 42 0462 [8], pričom percentuálny podiel perlitu je do 10%. 
 
 
3. Dosiahnuté výsledky a ich diskusia  
 Mechanické vlastnosti boli sledované na skúšobných tyčiach odobratých v L a T 
smere k smeru valcovania. Tvary ťahových diagramov sú uvedené na Fig.3 [7]. Atypický tvar 
ťahového diagramu, kedy medza klzu ReH prevyšovala hodnotu medze pevnosti Rm, bol zistený 
len na tyčiach v kolmom smere k smeru valcovania (Fig.3b). Namerané hodnoty mechanických 
vlastností sú uvedené v Tab.3. 

Fig.3  Diagram σ – ε   a.) in L direction,  b.) in T direction to rolling direction [7]. 
 
 
Table 3  Mechanical properties of steel in L and in T direction to rolling direction [7]. 

Direction Nominal thickness 
[mm] 

a0 
[mm] 

b0 
[mm] 

ReH 
[MPa] 

ReL 
[MPa] 

Rm 
[MPa] A80 

L 2 1,93 20,01 322 319 429 34 

T 2 2,02 20,04 424 324 412 29,5 

  
 Uvedené výsledky boli zistené na trhacom stoji Zwick Z400 s hydraulickým upnutím 
skušobnej vzorky, ktorý na snímanie sily používa extenzometer typu MULTISENS. Rýchlosť 
zaťaženia bola 5 mm/min do ReH. 
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3.1 Vplyv orientácie odberu vzoriek na ReH 
 Vzorky pre skúšky ťahom z rovnobežného smeru sa odobrali zo zvitku tak, aby sa 
driek skušobnej vzorky plasticky nedeformoval pri rovnaní, vyrovnané boli iba hlavy ťahových 
tyčí, ako je to zobrazené na ilustračnom Fig.4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4 Tension specimen shape [7]. 
 
 

 
Fig.5 Diagram σ – ε  of specimen with body radius of original roll [7]. 

 
 
 Ťahový diagram skušobnej tyče, ktorej telo má pôvodné zaoblenie zvitku je na Fig.5 
[7], s ktorého vyplýva, že ReH nebola zaznamenaná. Počas samotnej skúšky došlo k vyrovnaniu 
skušobnej vzorky. Vzniklá malá plastická deformácia, ktorá potlačila (odstránila) hornú medzu 
klzu. Vzorky odobraté z T smeru k smeru valcovania pri rovnaní prakticky nepodliehajú 
plastickej deformácii a preto sa ReH prednostne vyskytuje len na tyčkách odobratých v T smere.     
 
     
3.2 Porovnanie  nameraných materiálových charakteristík  na rôznych trhacích strojoch  
 Ďalšia fáza experimentov bola zameraná na overenie nameraných výsledkov 
ťahových skúšok, získaných na trhacom stroji Zwick Z400 s tuhou pevnostnou charakteristikou. 
Overovanie bolo robené na ďalších troch trhacích strojoch so samosvorným upnutím skušobnej 
vzorky.  
 Na trhacom stroj: ZWICK 050, ktorý na snímanie sily používa extenzometer typu 
MACRO, s rýchlosťou zaťaženia 5 mm/min. do ReH, nebola na tyčiach v T smere nameraná taká 
výrazná ReH, ktorá by presahovala Rm, ako to dokumentuje ťahový diagram na Fig.6 [7].  
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 Na trhacom stroji: FP 100/1 sa sledoval aj vplyv rýchlosť zaťaženia pri ťahovej 
skúške. Na Fig.7,8,9 [7] sú zdokumentované ťahové diagramy pri troch rôznych rýchlostiach 
skúšania 0,7 mm/min, 5 mm/min a 15 mm/min. Ako je vidieť ani na tomto trhacom stroji na 
tyčiach odobratých v T smere sa neprejavila taká výrazná ReH, ktorá by presahovala Rm. 
Stĺpcový diagram na Fig.10 zobrazuje vplyv rýchlosti zaťaženia ReH. S rastúcou rýchlosťou 
zaťaženia narastá ReH. 
 

  
 
Fig.6 Diagram σ – ε  of ZWICK 050  machine [7].   Fig.7 Diagram σ – ε  of  FP 100/1 machine with weight 

speed 0,7mm/min. [7]. 
 
 

   

 
 
 Ani na trhacom stoji Rauenstein ZDM 5/91, nebola na tyčiach v T smere nameraná 
taká výrazná ReH, ktorá by presahovala Rm, ako je to vidieť na ťahovom diagrame na Fig.11 [7].  
 Z experimentálnych výsledkov vyplýva, že ReH, ktorá je vyššia ako Rm, bola 
nameraná len na trhacom stroji Zwick Z400. Na stĺpcovom diagrame na Fig.12 je vidieť, že ReH 
je silne závislá na tuhosti trhacieho stroja. Charakter stroja Zwick Z400, ktorý je definovaný 
v jeho certifikáte ako „pevnostne tuhý“ stroj, preukázal dosiahnutie presnejších výsledkov, než 

Fig.8 Diagram σ – ε  of  FP 100/1 machine with 
weight speed 5 mm/min. [7]. 

Fig.9 Diagram σ – ε  of  FP 100/1 machine with 
weight speed 15 mm/min. [7]. 
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trhacie stroje klasifikované ako „pevnostne mäkké“, ktoré čiastočne pohlcujú (skresľujú) ReH 
elasticitou rámu. 

        
Fig.10 Influence of weight speed on ReH   Fig.11 Diagram σ – ε  of  Rauenstein ZDM 5/91 

machine [7]. 
 
   
 Autori  práce [9] uvažujú o vypracovaní normy ISO prip. EN pre meranie tuhosti 
skúšobných strojov, taktiež vypracujú prílohu týkajúcu sa presnosti ťahovej skušky a neistoty 
merania. 
 

 
Fig.12 Comparison of measured data. 

 
 
4. Záver 
 Na základe experimentálnych meraní a ich analýzy možno sformulovať nasledovné 
závery: 
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1. Výrazná  horná medza klzu bola nameraná na skušobných tyčiach odobratých len 
v kolmom smere k smeru valcovania. ReH v rovnobežnom smere bola potlačená 
(odstránená) malou plastickou deformáciou, ktorá nastáva pri rovnaní odobratých 
vzoriek. 

2. Na základe experimentálnych výsledkov sa domnievame, že rozdielne výsledky pri 
meraní  medze klzu sú spôsobené rôznou tuhosťou a citlivosťou skúšobných strojov.  

3. Výraznú medza klzu je možne z teplých pásov konštrukčných nízkouhlíkových ocelí 
odstrániť malou plastickou deformáciou pri ohybe pásu, napr. vo valčeko-
vých rovnačkách, ohybom pri prechode zavádzacími valčekmi moriacej linky, resp. na 
zariadeniach, kde sa daný pás viackrát poprehýba.  
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