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Abstrakt 

 

Práce se zabývá způsoby namáhání a poškození pistolových hlavní z oceli DIN 

32CrMoV12-10. V teoretické části jsou shrnuty důležité poznatky týkající se problematiky 

křehkého lomu, únavy materiálu a konstrukcí při cyklickém zatěžování, poznatky o 

konstrukci pistolové hlavně a charakteristiky zbrojařských ocelí.  

Praktická část pak analyzuje možné příčiny porušení konkrétních vzorků hlavní 

s využitím měření tvrdosti, metalografických šetření, dokumentace lomových ploch metodami 

elektronové mikroskopie a GDS analýz chemického složení, kdy se jako zdroj problémů jeví 

nízkocyklové únavové procesy. 

 

 

Klíčová slova: mechanické vlastnosti, cyklické zatěžování, pistolová hlaveň, lomová 

mechanika. 

 

 

 

 

 

Abstract 

The work deals with the types of strain and damage pistol major steel DIN 

32CrMoV12-10. In the theoretical section summarizes important findings concerning the 

issue of brittle fracture, fatigue and structures under cyclic loading, knowledge of the structure 

and characteristics of the pistol barrel from weapons of steel. 

The practical part analyzes the possible causes of a major violation of individual 

samples, using hardness testing, metallographic investigations, documentation, methods of 

fracture surfaces of electron microscopy and chemical composition analyzes GDS, when as a 

source of low-cycle fatigue seems problems processes. 

 

 

Keywords: mechanical properties, cyclic loading, pistol barrel, fracture mechanics.
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1 ÚVOD 

 

Pistole je krátká, ruční palná zbraň. První pistole byly jednoranové a používaly černý 

střelný prach. V 19. století se objevily víceranové pistole a jako náplň se začal užívat nově 

objevený bezdýmný střelný prach. Oproti revolverům a jiným krátkým palným zbraním se 

moderní pistole vyznačují ve valné většině samonabíjecí konstrukcí. Prakticky všechny 

moderní pistole užívají horizontálně posuvný, blokový závěrový mechanismus [1]. 

V České Republice jsou palné zbraně přísně hlídány a evidovány policií. Zákonem je 

dáno, že materiály, ze kterých se vyrábí hlavně palných zbraní, jsou přesně dány. Jedním 

z nich je i ocel ČSN 15 230 (odpovídá DIN 32CrMoV12-10), z níž jsou vyrobeny hlavně, 

které jsou předmětem této bakalářské práce. Oceli třídy 15 jsou nízkolegované oceli, které 

dělíme do několika skupin. Jsou zde zařazeny konstrukční oceli určené k zušlechťování 

s přísadou molybdenu a vanadu.  

Předmětem této bakalářské práce je zjištění příčiny vzniku lomu u pistolových hlavní 

zbraně ČZ 75 Tactical Sports. K lomu dochází při nízkocyklové únavě, prasknutím hlavně 

v místě, kde je hlaveň držena záchytem závěru k rámu zbraně. Praská tedy v kulise hlavně. Při 

střelbě dojde k lomu hlavně rovnoběžně s osou.  

Práce se v teoretické rovině zabývá problematikou lomových mechanismů, únavou 

materiálu a konstrukcí při cyklickém zatěžování, konstrukcí pistolové hlavně a 

charakteristikou oceli třídy 15.  

Druhá část práce je pak zaměřena na metalografickou dokumentaci lomových ploch, 

podle kterých byl určen typ lomu a nalezena místa iniciace trhliny. Dále bylo porovnáno 

chemické složení a mechanické vlastnosti ocelí DIN 32CrMoV12-10 a DIN 32CrMoNi6. 

Tyto dva materiály byly srovnány, protože u materiálu DIN 32CrMoV12-10, ze kterého byly 

hlavně vyrobeny, dochází k destrukci hlavně při daleko menším počtu výstřelů, než u 

materiálu DIN 32CrMoNi6. Pro tyto dva materiály byla provedena i zkouška tvrdosti dle 

Brinella. Všechny výsledky byly zpracovány a je navrhnuto řešení, jak problém odstranit. 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Paln%C3%A1_zbra%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%BD_st%C5%99eln%C3%BD_prach
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%BD_st%C5%99eln%C3%BD_prach
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Revolver
http://cs.wikipedia.org/wiki/Samonab%C3%ADjec%C3%AD_zbra%C5%88
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2 PROBLEMATIKA LOMU KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLŮ 

 

Lom můžeme definovat jako porušení tělesa jeho rozdělením na dvě a více částí, které 

byly odděleny působením vnějšího zatížení. Je to deformace nehomogenní. 

Z hlediska atomární úrovně dochází k porušení atomových vazeb v kolmém směru 

k rovině lomu, nebo podél roviny lomu. 

Z hlediska mikroskopické úrovně dochází k lomu zrodem a růstem mikrotrhlin a 

porušováním zrn podél štěpných rovin.  

Z makroskopického hlediska se lom šíří kolmo na směr maximálního hlavního napětí. 

Smykový lom nastává šířením tvárné trhliny kolmo na směr maximálního hlavního napětí, 

nebo v rovině maximálního smykového napětí. 

Transkrystalický lom vzniká šířením mikrotrhlin a dutin uvnitř zrn, ale 

transkrystalický lom vzniká podél hranic zrn. 

Lomy můžeme rozdělit na lomy křehké, nebo lomy houževnaté. Houževnaté lomy 

jsou stabilní a doprovázené plastickou deformací. Křehký lom je nestabilní a plastická 

deformace je omezena na nejbližší okolí lomu.  

Lomy nám mohou vznikat také jako důsledek přetěžování konstrukce nad úroveň 

pevnosti, nebo lomové houževnatosti materiálu [2]. 

 

2.1 Křehký lom 

 

Křehký lom je velice nebezpečný, co se týče ztráty schopnosti konstrukce plnit svou 

funkci, pro kterou byla navržena. Tento stav nazývá „mezní stav“. Mezní stavy jsou například 

nadměrné opotřebení, ztráta stability, velké deformace, povrchové poškození-ztráta vzhledu 

atd.  

Křehký lom má negativní vlastnosti: 

 

 Křehký lom je lom nestabilní – šíří se akumulovanou energií v tělese 

v daném okamžiku, pro jeho šíření není třeba další energie 

 

 Křehký lom vzniká a šíří se bez plastických makrodeformací – křehkému 

lomu nepředchází žádná varovná fáze. Lomová plocha je většinou rovná, kolmá na směr 

tahových napětí. 
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 Křehký lom může probíhat při nominálních napětích pod mezí kluzu – 

tato skutečnost byla dlouho dobu v rozporu s klasickými metodami dimenzování 

konstrukčních částí. Dokud nebyla vybudována metodika jak řešit případy křehkých lomů 

konstrukcí, byly tyto lomy nevysvětlitelné, protože k těmto docházelo při napětích, které byly 

v rozsahu dovoleného zatížení.  

 

 Lom (trhlina) se šíří velkou rychlostí (0,5 - 2 km/s) – k porušení dochází 

v krátkém časovém intervalu a vznikají dlouhé trhliny. Křehký lom probíhá nekontrolovaně a 

nelze v průběhu trhlinu zastavit 

 

 Ke křehkému lomu jsou náchylné rozměrné a silnostěnné konstrukce – je 

to způsobeno vyšší pravděpodobností výskytu defektů v konstrukci. Stává se to zejména u 

velkých výkovků a odlitků. 

 

 Vyskytuje se u ocelí – hliníkových a titanových slitin, tyto slitiny patří totiž 

mezi nejběžnější konstrukční materiály. Je ale běžný i u plastů a keramických materiálů. 

 

Metody hodnocení odolnosti materiálů a konstrukcí proti porušení křehkým lomem se 

dělí do dvou skupin: 

1. Tranzitní přístup 

2. Lomová mechanika 

 

 

Na obrázku 1. jsou zobrazena stádia únavového procesu. Neporušená zkušební tyč 

před experimentem – č. 1 a zkušební tyč po provedení experimentu (pouhé ohnutí tyče č. 2, 

případně její nalomení – č. 3 v případě, že energie rázu nebyla dostatečná na přeražení tyče), a 

tyč porušená křehkým lomem – č. 4. 
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Obr. 1.: Stádia únavového procesu [3] 

 

2.2 Lomová mechanika 

 

Lomová mechanika je účinná při optimalizaci technologie, je používána při 

posuzování kvality svarových spojů a zejména u velkých výkovků a odlitků, které jsou ke 

křehkému lomu náchylnější. Tyto lomy jsou důležité z hlediska ekonomiky, ale i z hlediska 

bezpečnosti práce. Lomová mechanika se uplatňuje i při řešení problémů tečení materiálu za 

vyšších teplot, únavě a také při korozi pod napětím. 

Lomová houževnatost materiálu je pojem, který se používá pro hodnocení odolnosti 

materiálu a konstrukcí proti porušení křehkým lomem. Je definována jako kritická hodnota, 

kdy se trhlina začne v součásti šířit. 

Velkou schopnost lomové mechaniky je schopnost kvantifikovat houževnatost 

materiálu formou, jakou jiné charakteristiky houževnatosti schopny nejsou. 

V závislosti na teplotě zkoušky můžeme metody lomové mechaniky rozdělit podle 

způsobu iniciace trhliny takto: 

1. Oblast lineární elastické lomové mechaniky (LELM). Zde dochází ke křehké 

štěpné nestabilní iniciaci lomu z předem vytvořené trhliny.  

2. Oblast elasticko-plastické lomové mechaniky (EPLM). Zde dochází 

k překročení hranice platnosti LELM. Musíme zde aplikovat jiné přístupy. 
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2.3 Šíření trhlin a lomová mechanika 

 

Jak bylo již řečeno, lomová houževnatost je hodnocena jen a pouze k okamžiku, kdy je 

v daném materiálu dosaženo kritické rovnováhy mezi působícím zatížením, délkou trhliny a 

vlastnostmi materiálu. Původní podoba lomové mechaniky neřeší otázky šíření trhliny. Po 

dosažení kritického stavu, tedy po dosažení či překročení podmínek pro iniciaci trhliny, může 

být další šíření trhliny nestabilní křehké, nebo stabilní tvárné a hodnota lomové houževnatosti 

o tom nic nevypovídá. 

V oblasti tvárného růstu trhliny, tedy u horních prahových hodnot lomové 

houževnatosti nejsme schopni na pracovním diagramu určit bod nestability.  

Jestli těleso s trhlinou podkritické velikosti podrobíme cyklickému zatěžování, délka 

trhliny díky únavovému namáhání roste a její chování můžeme popsat pomocí lomové 

mechaniky [2]. 

 

3 CHOVÁNÍ MATERIÁLŮ PŘI CYKLICKÉM ZATĚŽOVÁNÍ, 

ÚNAVA MATERTIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 

 

U opakovaného cyklického zatěžování zkušebních vzorků se jedná o kumulativní 

poškozování materiálu, jehož jádrem je cyklická plastická deformace materiálu. Ke 

koncovému lomu dochází při namáhání napětím pod mezí pevnosti materiálu. Jedná se o 

napětí, které nevyvolá porušení nebo lom při jednorázovém zatížení. Výstižná definice únavy 

by mohla znít následovně [4]: jedná se o progresivní, lokalizované a trvalé poškození 

struktury materiálu, ke kterému dochází při cyklicky se měnící deformaci při napětích nižších, 

než je statická mez pevnosti daného materiálu. 

Únavový lom je v praxi nejčastěji vyskytovaný projev únavy. 80-90 % poruch 

materiálu má v praxi únavový charakter. Kromě kovového materiálu mají náchylnost podléhat 

únavovému lomu i polymerní a keramické materiály. 

Zatížení může působit jednoosým směrem (tah, tlak, ohyb) nebo trojosým (např.: 

torzní nebo kombinované, např.: dvojosý tah/tlak, ohyb/krut a podobně). Způsob zatěžování 

se může měnit pravidelně, harmonicky, to je nejčastěji např. sinusovým průběhem působení 

napětí, nebo napětí v závislosti na čase, či nahodile, scholasticky. 
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Tři základní mechanické charakteristiky únavového chování konstrukčních materiálů 

jsou: 

1. Křivka závislosti působícího napětí na počtu cyklů do lomu (tzv. S-N křivka). 

2. Křivka závislosti působící deformace na počtu cyklů do lomu (tzv. ε-N křivka). 

3. Závislost rychlosti růstu únavové mikrotrhliny na úrovni cyklického zatížení 

(vyjádření prostřednictvím parametrů lomové mechaniky, např. velikostí rozkmitu součinitele 

intenzity napětí). 

 

Tyto tři experimentální metody jsou velice často využívány v inženýrské praxi. První 

dvě považují materiál jako kontinuum a výsledná křivka neboli počet cyklů do lomu zahrnuje 

všechny stádia únavového procesu. Třetí metoda bere část únavového procesu odpovídající 

šíření makrotrhliny v součásti [2]. 

Únavové vlastnosti se stejně jako jiné mechanické charakteristiky určují laboratorními 

zkouškami. Většinou jde o opakované cyklické harmonické zatěžování zkušební tyče určitým 

způsobem zatěžování. Je zde registrován počet cyklů do lomu tyče, který se vztahuje na různé 

velikosti amplitudy napětí působícího zatížení nebo odlišné velikosti amplitudy deformace. Se 

zvýšeným napětím, nebo deformací nám čas do lomu (neboli počet cyklů) klesá a naopak při 

snižování napětí se doba do lomu prodlužuje. To nám vede u slitin železa a slitin titanu 

k situaci, kdy při určité úrovni namáhání nedojde k lomu tyče ani po teoreticky nekonečném 

(v praxi 10
7
) počtu cyklů. Této hranici říkáme mez únavy a je definována jako nejvyšší 

amplituda napětí, při které nedojde k porušení tyče ani po 10
7
 cyklů. Napěťový cyklus 

harmonického opakovaného zatěžování je charakterizován na obrázku 2. 

 

Obr. 2.: Charakteristiky únavového cyklu [5] 
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 Velikostí středního/hlavního napětí, které je průměrnou hodnotou max. a min. napětí 

daného zátěžového cyklu vypočítáme podle vztahu: 

 

   
           

 
      (1) 

 

 Amplitudou, rozdílu maximálního a minimálního napětí daného zátěžového cyklu 

vypočítáme podle vztahu: 

 

   
  

 
 

           

 
      (2) 

 

 koeficientem nesouměrnosti cyklu, který je dán podílem minimálního, a maximálního 

napětí cyklu vypočítáme podle vztahu: 

 

  
    

    
        (3) 

 

Podle konvence            jsou tlaková napětí záporná a tahová kladná. Tento 

střídavý souměrný cyklus je dán koeficientem nesouměrnosti cyklu       , míjívý cyklus, 

kdy       , je dán koeficientem nesouměrnosti cyklu      . 

Cyklické zatěžování zkušebních tyčí se děje v oblasti, kde vysoká úroveň namáhání 

vyvolá v průběhu zátěžného cyklu elastické i plastické deformace. Počet cyklů do lomu je tak 

poměrně nízký. Tuto oblast nazýváme jako oblast nízkocyklové únavy. Časy do lomu se 

v této oblasti pohybují okolo 10
4
 a 10

5
 cyklů. Pokud budeme tyč namáhat méně, dochází 

pouze k elastické deformaci a to vede k delším časům do lomu. Tato oblast zatěžování se 

nazývá jako oblast vysokocyklové únavy a doba do lomu se pohybuje okolo 10
5
 cyklů. 

 

3.1 Wöhlerova křivka (S-N křivka) 

 

Případ, kdy je zkušební tyč zatěžována jednoosým střídavým napěťovým cyklem /tah-

tlak/, nebo střídavým ohybem /tah-tlak s nestejným rozvržením napětí v průřezu/, nebo také 

krutem /dvojosá napjatost/. Zkušební tyč je v tomto případě obvykle hladká a nevrubovaná 

s konstantním průřezem. Pro získání závislosti pro příslušný materiál musíme zatížit více tyčí 

různými velikostmi amplitudy napětí, kde dojde k jejich porušení po diferencovaném počtu 
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cyklů a proložení křivky experimentálními body (např. metodou lineární regrese). Velikost 

středního napětí cyklu ovlivňuje výslednou křivku životnosti, která se stanovuje pro 

symetrický zátěžný cyklus, nebo pro cyklus míjivý. 

 Pokud je Wöhlerova křivka vynesena v logaritmických souřadnicích, výsledná křivka 

se rozpadá na dvě přímky, kde klesající přímka vyjadřuje časovou pevnost, kdy doba do lomu 

je závislá na velikosti působícího zatížení. Rovnoběžná přímka s časovou osou zobrazuje mez 

únavy materiálu při určitém typu zatížení. Mez únavy je u většiny materiálu v rozmezí 35-

60% meze pevnosti daného materiálu v tahu. 

Wöhlerova křivka má počátek v bodě, kde je pro amplitudu napětí rovnou mezi 

pevnosti počet cyklů do lomu roven nule. Zde lom tyče nastane v první čtvrtině zátěžového 

cyklu. Dalo by se říci, že tato zkouška je zkouška tahem při vyšší rychlosti zatěžování. U 

cyklu symetrického lomová oblast odpovídá krátkým časovým úsekům do lomu (přibližně do 

10
2
 cyklů) oblastí tzv. kvazistatických lomů. V tomto případě se ovšem nejedná o vlastní 

únavový proces charakterizovaný nukleací a šířením trhlin. Lomová plocha zde nevykazuje 

typické únavové znaky. U cyklu míjivého dochází v této oblasti k tzv. dynamickému tečení, 

které vytváří nárůst celkové deformace. U dynamického tečení nastává lom procesem 

nukleace a šířením únavové trhliny. 

Tyto dva případy nejsou pro případy inženýrské praxe nikterak významné. Použití je 

jen pro případ studia a pochopení procesů, které probíhají v zatěžovaném materiálu. 

Časová únava se rozděluje obvykle na oblast nízkocyklové a vysokocyklové únavy. 

Dělícím bodem je počet cyklů do lomu, které odpovídají (kvazi)statické, nebo dynamické 

mezi kluzu 

Únavová životnost je další charakteristikou odolnosti materiálu proti únavovému 

porušování. Únavová životnost je definována jako počet zátěžných cyklů způsobujících při 

daném namáhání únavový lom. 

Tyto experimentální metody určování mají stejně jako všechny jiné zkoušky 

mechanických vlastností určitý rozptyl. Ten je způsoben řadou faktorů jako je vlastní rozptyl 

lokálních mechanických vlastností v důsledku metalurgických a jiných technologických 

faktorů. Rozptyl může být způsoben také způsobem měření, a to přesností zatěžování. 

Výsledné křivky závislosti napětí na počtu cyklů do lomu jsou vytvořeny proložením křivky 

naměřenými body určitou regresní metodou. Jsou také doplněny o křivky, které vyjadřují 

pravděpodobnost, že u daného procenta vzorků dojde k tomuto porušení v uvedeném rozmezí 

[2,4]. 
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Obr. 3.: Wöhlerova S-N křivka [9] 

 

Souhrnně můžeme Wöhlerovu (S-N) křivku, která je zobrazena na obrázku 3. 

definovat takto [2]: 

 

 Jedná se o cyklické zatěžování konstantní amplitudy napětí, nejdůležitější typy 

zatěžování jsou charakterizovány koeficientem symetrie cyklu      (střídavé zatěžování) a 

    (míjivé zatěžování) 

 Homogenní vzorek/tyč je podroben homogenní (nejčastěji jednoosé) napjatosti 

 Wöhlerova křivka nerozlišuje jednotlivá stádia únavového procesu (stadia 

změn mechanických vlastností, iniciace a šíření trhlin až po konečný lom, a tak neumožňuje 

hlubší analýzu únavového porušování. Praktický význam spočívá v jednoduchosti jejího 

získání a způsobu aplikace při dimenzování konstrukcí) 

 Kvazistatický lom (charakter statického lomu, tvorba krčku u tvárných 

materiálů, postupný nárůst délky tyče-cyklický creep) 

 Nízko (málo)cyklová únava (lomová plocha již má únavový charakter: oblast 

šíření + oblast dolomení. K makroplastické deformaci dochází v celém objemu tělesa, rozvoj 

mikrotrhlin probíhá z mnoha míst povrchu). O nízkocyklové únavě mluvíme tehdy, když 

dojde k porušení mezi 10
2
-10

5
 cykly. V oblasti nízkocyklové únavy dochází k namáhání 

napětím vyšším než je mez kluzu Re. Tuto oblast vytváříme na základě Wöhler-Basquinova a 

Manson-Coffinova vztahu. Sečteme-li obě složky, dostaneme křivku životnosti: 

 

                (4) 
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 Vysokocyklová únava (plastická deformace je lokalizována do okolí místa 

iniciace trhliny a poté do okolí čela šířící se magistrální trhliny, v případě hladkých těles tvoří 

podstatnou část životnosti stadium nukleace trhliny, je zde v plném rozsahu použitelná 

koncepce lineární lomové mechaniky, oblast je zdola omezena hodnotou meze únavy, 

z inženýrského hlediska se jedná o nejdůležitější oblast – většina strojních částí je 

dimenzována k mezi únavy) [8] 

 Časovaná pevnost zahrnuje malocyklovou únavu a část vysokocyklové únavy 

do meze únavy (počet cyklů do lomu je nižší než 10
7
). 

 

3.2 Únavová životnost 

 

Únavová životnost se zaměřuje na rozdělení únavy z hlediska počtu cyklů do lomu. U 

vysokocyklové únavy počet cyklů přesahuje 10
4
 cyklů. Nízkocyklová únava se pohybuje 

v rozmezí mezi 10
2
-10

5
 cykly. Pokud je počet cyklů méně než 10

2
, jedná se o oblast 

kvazistatického lomu, nebo oblast cyklického creepu. Tato oblast je velice blízko mezi 

pevnosti, v místě lomu vzniká krček a velká plastická deformace. Jednotlivé oblasti mají své 

typy lomů a řídící mechanismy poškození. 

 

3.3 Stadia únavového procesu 

 

Únavový proces je složen ze stadia nukleace/iniciace trhliny a ze stadia šíření do 

koncového lomu. Stádia únavového procesu jsou ukázana na obrázku 4. 

 

 

 

Obr. 4.: Stádia únavového procesu [10] 
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Podrobný popis stadia únavového procesu [2]: 

 

1. Změny mechanických vlastností. (Ke změnám dochází v celém objemu měrné 

části zkušebních těles v důsledku změn hustoty a rozložení mřížkových poruch. Dochází 

k cyklické plastické deformaci předcházející nukleaci trhlin). 

 

2. Iniciace trhlin. (Iniciace jedné nebo více mikrotrhlin. Odehrává se převážně 

lokálně v povrchových vrstvách jako důsledek koncentrace cyklické plastické deformace). 

 

3. Šíření trhlin. (Děj se odehrává pouze v malé části zatěžovaného objemu. Šíření 

mikrotrhlin, vytvoření jedné nebo více makrotrhlin, šíření makrotrhlin. Proces šíření je 

determinován vlastnostmi plastické zóny před čelem šířící se únavové trhliny). 

 

K úzké lokalizaci procesu od změn dochází během cyklického zatěžování. Dochází 

k nim v celém namáhaném objemu materiálu odehrávajícím se v malé plastické zóně před 

čelem únavové makrotrhliny.  

 

Podmínky pro vznik únavového poškození: 

 Cyklické namáhání 

 Tahové napětí 

 Plastická deformace 

 

Tyto podmínky jsou „nutné“. Chybí-li jedna z těchto tří podmínek, únavová trhlina 

v materiálu nevznikne a nebude se šířit. 

Pokud máme proces únavy jako proces nukleace a šíření trhlin které končí lomem, 

popisujeme stádia únavového procesu takto [11]: 

1. Stadium nukleace/iniciace únavových trhlin zahrnuje veškeré procesy vedoucí 

ke vzniku únavové trhliny. 

2. Stádium šíření krátkých trhlin, rychlost šíření je závislá na konkrétních 

vlastnostech mikrostruktury. 

3. Stadium šíření makrotrhliny charakterizované nejčastěji metodami elastické 

nebo elastoplastické lomové mechaniky prostřednictvím závislosti rychlosti šíření trhliny na 

rozkmitu součinitele intenzity napětí nebo rozkmitu J-integrálu. 

4. Konečná nestabilita, lom. 
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3.4 Stadium změn mechanických vlastností  

 

Změny mechanických vlastností přicházejí již v počáteční fázi cyklického zatěžování. 

Dochází k nim vlivem strukturních změn, především změny hustoty a konfigurace 

mřížkových poruch. Čím vyšší je počet cyklů, tím je intenzita změn mechanických vlastností 

menší. Změny končí většinou saturovanou hysterezní smyčkou. 

 

Změny mechanických vlastností jsou např.: 

 Změny mechanických charakteristik, které získáváme zkouškou tahem 

do lomu a změny tvrdosti, které s touto zkouškou souvisí.  

 Závislost amplitudy působícího napětí na amplitudě deformace.  

 Změny tvaru a velikosti, plochy hysterezní smyčky v průběhu cyklického 

zatěžování. Pro vyhodnocení mechanických vlastností je nejlepší způsob měření parametrů 

hysterezních smyček [2,5].  

 

3.4.1 Cyklické zpevňování 

Cyklické zpevňování je vytvářeno stabilní dislokační strukturou. Je především 

charakteristické pro vyžíhané materiály a u ocelí Cr-Ni může znázorňovat desítky procent 

doby do lomu. 

 

3.4.2 Cyklické změkčování 

Cyklické změkčování je charakteristické pro materiály technologicky zpevněné (např.: 

deformačně, precipitačně, martenzitickou transformací, disperzně cizími částicemi v matrici a 

podobně). Je to důsledkem zvyšování hustoty pohyblivých dislokací. Cyklické změkčování je 

nežádoucí. Vede k intenzivnějšímu únavovému poškozování a zrychluje kupení jednosměrné 

plastické deformace při asymetrickém zatěžování (cyklický creep). 

Při určování, zda se nám bude daný materiál cyklicky zpevňovat nebo cyklicky 

změkčovat, platí pro nízkocyklovou oblast únavy empirické pravidlo [10]: Je-li poměr meze 

pevnosti a meze kluzu daného materiálu vyšší než 1,4, bude se materiál cyklicky zpevňovat. 

Je-li ovšem tento poměr nižší než 1,2, bude se materiál cyklicky změkčovat. Pro hodnoty 

uvedeného poměru v intervalu 1,2 až 1,4 by se měl materiál chovat relativně stabilně. 
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3.4.3 Hysterezní smyčka  

Plocha této smyčky je zobrazena na obrázku 5. a koresponduje s deformační energií, 

která je přivedena do zkušební tyče během jednoho cyklu. Jestliže zanedbáme změny plochy 

hysterezní smyčky v poměrně krátkém intervalu změkčování či zpevňování, můžeme 

celkovou energii do lomu určit jako součin počtu cyklů a velikosti energie náležité ploše 

saturované hysterezní smyčky [2,5]. 

 

Obr. 5.: Cyklická křivka napětí-deformace [7] 

 

3.5 Stadium iniciace trhlin 

 

Iniciace trhlin vzniká zejména na povrchu materiálu. Mohou se vyskytovat výjimky, 

kde se v materiálu tvoří vnitřní defekty dostatečné velikosti. 

Lom je v tomto případě spojen většinou spojen s volným povrchem. Takovéto jsou 

příčiny: 

1. Zrna na povrchu materiálu jsou v kontaktu s atmosférou, takže pokud je vliv 

atmosféry vlivem poškozujícím, jsou většinou tato zrna k defektu náchylnější. 

2. Povrchová zrna jsou v materiálu jediná zrna, která nemají kolem sebe žádná 

sousední zrna. Proto se tyto povrchová zrna snadněji deformují. 

3. Životnost materiálu můžeme prodloužit tak, že materiál přestaneme cyklicky 

zatěžovat a odstraníme z něj povrchovou vrstvu. Poté opět můžeme cyklicky zatěžovat. Takto 

můžeme životnost materiálu až několikanásobně zvýšit. 

4. Odolnost proti únavovému porušení můžeme také zvýšit metalurgickým 

zpevněním povrchu. 
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Iniciační místa: 

 Perzistentní skluzové pásy 

 Hranice zrn 

 Rozhraní vměstek-matrice 

 Rozhraní precipitát-matrice 

U obchodního materiálu stadium trhlin nenavazuje na stadium změn mechanických 

vlastností. Trhliny jsou iniciovány už při výrobě dislokační struktury v povrchové vrstvě. U 

ocelí bývají většinou iniciátory vměstky a karbidy. Nejškodlivější vměstky jsou karbidy a 

nitridy. 

Iniciaci trhlin můžeme zbrzdit chemickým, nebo fázovým složením hlavně u 

povrchové vrstvy. V materiálu bývají obecně defekty, které kvůli jejich malé velikosti nejsou 

rozeznány použitou metodou a nemohly být zjištěny nedestruktivními defektoskopickými 

postupy [9,11].  

 

3.6 Stadium šíření trhlin 

 

Jak se uvádí např. [14], stadium vzniku trhlin končí vznikem mikrotrhlin na povrchu 

tělesa, a sice (s výjimkou interkrystalických trhlin) podél skluzových rovin, které jsou 

orientované nejblíže do směru maximálního smykového napětí. V další fázi cyklického 

zatěžování tyto mikrotrhliny rostou a propojují se, ale také se ve velké míře zastavují (např. na 

hranicích zrn). Jen malá část ze vzniklých mikrotrhlin pronikne z povrchu tělesa do větší 

hloubky než několik desítek mikrometrů. Nakonec většinou zůstává jen jediná, tzv. 

magistrální trhlina. Její šíření neprobíhá krystalograficky, ale nekrystalograficky, kolmo na 

směr maximálního hlavního napětí. Diagram závislosti šíření únavové trhliny je na obrázku 6. 

 

Obr. 6.: Schématický diagram závislosti rychlosti šíření únavové trhliny [14] 
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3.7 Únavový lom 

 

Charakteristickým rysem únavových lomů je absence makroplastické deformace. 

Makroplastická deformace chybí ve fázi šíření únavové trhliny. Z toho plyne relativní 

makroskopická rovinnost lomové plochy, ta je orientována kolmo na směr hlavního tahového 

napětí a oblast dolomení. Oblast dolomení má charakteristické znaky klasického lomu 

odpovídajícímu překročení meze pevnosti materiálu. Na obrázku 7. je zachycen únavový lom.  

 

Lomová plocha únavového lomu ocelí má tři typické oblasti [2]: 

1. Ohnisko porušení. Oblast iniciace trhliny se vyskytuje většinou na povrchu 

součásti. Zde vlivem konstrukčních vrubů a technologických vrubů dochází ke koncentraci 

napětí a z ní vyplývající koncentraci cyklické plastické deformace. 

2. Oblast růstu únavové magistrální trhliny. Vypadá jako jemný lasturovaný 

lom a zahrnuje odpočinkové čáry, které jsou mnohdy dobře patrné. V této oblasti roste trhlina 

stabilně v závislosti na čase/počtu cyklů, ale můžou se vyskytovat i přestávky v růstu. Těsně 

před dolomením se zvyšuje rychlost šíření trhliny a lomová plocha má v této zóně větší 

drsnost povrchu. Častokrát se stává, že lomová plocha je vlivem otevírání a zavírání trhliny 

otlačena a okysličena. 

3. Oblast konečného porušení. Oblast dolomu se shoduje s konečným 

jednorázovým lomem zbývající délky průřezu a má povahu statického lomu. Dle vlastností 

daného materiálu a teploty se může dojít jak k lomu křehkému, tak k lomu tvárnému. 

Dolomení zbytkového nosného profilu se může rozšířit křehkým lomem, resp. tvárným 

lomem. 

 

Obr. 7.: Únavový lom [15] 
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3.8 Vlivy působící na mez únavy 

 

3.8.1 Vliv vnějších faktorů 

 

 Předpětí - při střídavém souměrném napětí má mez únavy nejnižší absolutní 

hodnotu, ve všech ostatních případech jsou absolutní hodnoty meze únavy vyšší. 

 Teplota – při vyšších teplotách probíhají snadněji cyklické plastické 

deformace, které způsobují únavové porušení. Čím vyšší je teplota, tím vyšší je rychlost šíření 

trhlin. U Wöhlerovy křivky životnost s rostoucí teplotou klesá. U Manson-Coffinovy křivky 

se při vyšší teplotě snižuje doba do lomu. 

 Frekvence – s rostoucí frekvencí se mez únavy zvyšuje 

 Kombinované namáhání – nejnižší mez únavy při shodné frekvenci (ohyb + 

krut, tah + krut)  

 Napjatost – vede k víceosé napjatosti, způsobuje intenzivnější průběh 

únavového procesu a tím i zkracuje dobu do lomu 

 Tvar a velikost – mez únavy klesá se zvětšujícím se průměrem zkoušeného 

vzorku 

 Vlastní pnutí – vznikají při technologických operacích a mají stejný účinek 

jako střední napětí cyklu 

 Kvalita povrchu – vliv povrchových vrstev, drsnosti, zpevnění válečkováním, 

kuličkování) 

 Technologické úpravy povrchu – změna struktury: povrchové kalení, 

chemicko tepelné technologie, zlepšují mez únavy o 50-70%. Galvanizace zhoršuje vlivem 

tahových pnutí na povrchu únavové vlastnosti 

 Historie zatěžování – snížení zatěžování způsobí dočasné zpomalení rychlosti 

šíření únavové trhliny 

 Korozní prostředí – ve vakuu, nebo v atmosféře interních plynů je rychlost 

číření únavové trhliny nejnižší. Jakékoli jiné prostředí vede ke zvýšení této rychlosti. Rychlost 

závisí jak na prostředí, tak na daném materiálu. 
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3.8.2 Vliv vnitřních faktorů 

 

 Legování – zvyšuje mez pevnosti a tím i únavu 

 Tepelné zpracování 

 Mechanické zpracování – vlákna jsou uspořádána ve směru namáhání 

 Zjemnění zrna – zvyšuje mez únavy, v praxi má největší význam jemnozrnná 

povrchová a hrubozrnná vnitřní struktura 

 

4 HLAVEŇ SAMONABÍJECÍ PISTOLE 

  

Obr. 8.: Pistole ČZ 75 Tactical Sports [16] 

 

Hlaveň je součástí každé palné zbraně (viz. obr. 8. a 9.). Je určena k vypuzení střely 

danou počáteční rychlostí v zadaném směru. Uvnitř se spaluje hnací náplň (střelný prach) a 

vzniklé plyny jsou původcem energie, která nám uvádí střelu do pohybu a také pohání funkční 

mechanismus (v našem případě závěr hlavně). 

 

Obr. 9.: usazení hlavně ve zbrani [16] 
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Naší hlaveň můžeme dle typu zařadit do hlavní malorážových. Jedná se vlastně o 

tlakovou nádobu válcovitého tvaru, která je zezadu uzamčena závěrem zbraně a ve směru 

pohybu střely je otevřená. 

Vnitřní úpravy hlavně umožňují, že se hlaveň spolehlivě nabíjí, těsní střelu a díky 

drážkování jí udává rotační pohyb kolem její podélné osy. Tento pohyb rotace umožňuje 

střele být stabilní za letu mimo hlaveň. Hlaveň je při užívání podrobena různým druhům 

zatížení a vlivů. K zjištění a posouzení se vychází z praktického použití zbraně a z požadavků 

na její bezpečnou funkci. Jedny ze základních požadavků na hlaveň jsou pevnost, zabezpečení 

pravidelného vymetení střely, přiměřenou životnost, optimální hmotnost, dobré provozní 

vlastnosti a nízké výrobní náklady [17]. 

Hlavně loveckých, sportovních a obranných zbraní patří z hlediska konstrukce stěny 

do hlavní jednoduchých, z hlediska ke stavu napjatosti ve stěně před výstřelem do hlavní jak 

nezpevněných, tak zpevněných. Hlavně mohou být uspořádány i do svazků. Konstrukční 

uspořádání svazku ovlivňuje jak řadu vlastností hlavně, tak její pevnostní výpočet. 

Sdružované jsou jak hlavně stejného druhu, tak i hlavně různého druhu (kombinace brokové, 

kulové, malorážkové) [18]. 

 

4.1 Zatížení hlavně při výstřelu 

 

Hlaveň má určující účinek na konstrukci zbraně jako celku a na její vlastnosti. U 

současných hlavní se maximální tlak prachových plynů pohybuje od 90MPa do 500Mpa. 

Doba tlaku působícího na hlaveň do opuštění střely se pohybuje od 0,5 do 5 milisekund. 

Samozřejmě je při používání hlaveň vystavena dalším různým druhům zatížení a špatným 

vlivům [17,18]. 

Z pohledu velikosti a charakteru zatěžování má většinový vliv na namáhání a tady i na 

pevnost hlavně výstřel. Výstřel zatěžuje hlaveň jak mechanicky, tak teplotně. Mechanický 

účinek je výsledek vzájemně působících prachových plynů, střely a samotné hlavně. 

Z hlediska praxe můžeme konstatovat, že význam jednotlivých zatížení pro pevnostní 

namáhání hlavně není stejný. Primární a největší vliv pro namáhání hlavně za výstřelu má 

tlakové zatížení prachovými plyny. Z pohledu dynamiky je tedy tlak na dno nábojové komory 

větší, než tlak na dno střely [17,18]. 
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4.2 Životnost zbraně 

 

Životnost je dána počtem výstřelů, po který jsou dodrženy její předepsané vlastnosti. 

Rozhodující věcí pro vyřazení zbraně je především životnost hlavně. Vývrt hlavně je 

podroben složitému namáhání, tlakovému a teplenému [19]. U výkonných hlavní z materiálu 

o vyšší pevnosti musíme pamatovat také na to, že ve výjimečných případech může dojít 

k vyčerpání životnosti hlavně i nízkocyklovou únavou [17]. 

V důsledku těchto uvedených faktorů se hlaveň opotřebuje a tím ztratí své vlastnosti. 

Projevem opotřebení je pokles počáteční rychlosti střely, zhoršení kvality vedení střely 

v hlavni a zhoršení jejich letových vlastností. Dále to je snížení přesnosti střelby a ztráta 

stability letu střely [20]. 

V porovnání s ostatními stroji je životnost hlavně velmi malá. Je to způsobeno 

velkými a často i nárazovými silami, působícími na základní součásti. 

U tenkostěnných hlavní kde snížení pevnosti vlivem únavy materiálu se projevuje 

dříve, než dojde k vyřazení hlavně z důvodů opotřebení vývrtu, přichází v úvahu kritérium 

životnosti podle počtu vystřelených ran. Jeho použití je někdy nutné i u ostatních hlavní 

vyrobených z kvalitnějšího materiálu, případně materiálů prokazatelně citlivých na porušení 

nízkocyklovou únavou [17]. 

 

4.3 Hlavňové materiály a technologie výroby hlavní 

 

Hlavňové materiály se musí vyznačovat především vysokou pevností, aby byly 

schopny odolávat vysokým tlakům prachových plynů. Dále musí být také houževnaté, aby 

nedocházelo k jejich křehkému lomu, ke kterému by mohlo dojít zejména za snížených teplot 

rychlým opakovaným zatěžováním při výstřelu. Tvrdost je důležitá zejména z hlediska 

nedeformování se a neomačkáváni se nárazy pohybující se střely. Musí být také žáruvzdorné 

a chemicky odolné a to hlavně proti působení prachových plynů, ale taky proti působení 

atmosférických vlivů. Důležitá je také dobrá obrobitelnost a tím svými mechanickými 

vlastnostmi a chemickým složením vhodné pro použitou technologii výroby hlavně. 

Ideálnímu hlavňovému materiálu se blíží nejvíce oceli legované. U nás je dán předpis, 

který určuje značky ocelí používaných k výrobě hlavní.  
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U nás jsou používány oceli 13 242 (LMV-4) a 15 230 (L-CVX). Toto jsou oceli, které 

obsahují prvky jako mangan, vanad, chrom a křemík. U zahraničního materiálu se složení 

může měnit například dalším přísadovým prvkem, jako je molybden.  

Dnešní hlavně se vyrábějí buďto z výkovku, nebo z tyčové oceli třískovým obráběním, 

nebo kováním [17,20].  

 

5 CHARAKTERISTIKA OCELI TŘÍDY 15 

 

Oceli třídy 15 dělíme do několika skupin. Jsou zde zařazeny konstrukční oceli určené 

k zušlechťování s přísadou molybdenu a vanadu.  

Skupina chromovo-molybdenových oceli má obsah uhlíku od 0,17 do 0,40%. Patří zde 

oceli jako 15 124, 15 130, 15 131, 15 142, 15 342. Molybden u těchto ocelí zvyšuje 

prokalitelnost a snižuje sklon k popouštěcí křehkosti. Tyto oceli jsou vhodné na součástky 

s velkým průřezem, nebo komplikovaným tvarem, které jsou třeba kalit v mírnějším prostředí. 

Chromovo-vanadové oceli 15 230, 15 241, 15 243 jsou další skupinou. Vanad zde 

zjemňuje zrno a zpomaluje jeho růst při tepelném zpracování a sváření. Ocel si zachovává 

dobrou lomovou houževnatost i při záporných teplotách.  

Chromovo-molybdenovo-vanadová ocel 15 330 je ocel určení k nitridování. 

Manganovo-chromové oceli s přísadou vanadu u těchto celí se využívá vliv chromu a 

manganu na zvýšení prokalitelnosti a vliv vanadu na zjemnění zrna. Oceli 15 231, 15 240, 

15 260, 15 261, 15 334. Tyto oceli mají obsah uhlíku od 0,20 do 0,62%. 

Chrommanganovo-vanadová ocel 15 260 se používá v zušlechtěném stavu s pevností 

800-1600 Mpa 

Samostatnou skupinu v třídě 15 tvoří žárupevné oceli, oceli na nitridování a svařitelné 

oceli s vyšší mezí kluzu [21,22]. 

 

6 VLIV JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ NA VLASTNOSTI OCELI 

 

Uhlík má podstatný vliv na vlastnosti oceli, ovlivňuje její pevnost, tvrdost, kalitelnost 

(s rostoucím C pevnost stoupá, ale klesá plasticita a houževnatost) 
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6.1 Škodlivé doprovodné prvky 

 

Síra se do oceli dostává z rud a paliva. Tvoří sulfidy. Oslabuje soudržnost 

austenitických zrn-křehkost při teplotách tavení eutektika (oblast tváření za tepla). Má ovšem 

velice příznivý vliv na obrobitelnost (přidává se do automatových ocelí) 

 

Kyslík-záleží na formě, ve které je přítomen. Rozpuštěný v Fe zvyšuje tvrdost a 

křehkost za teploty okolí. Zvyšuje náchylnost ke křehnutí při stárnutí a k bodové korozi, 

nepříznivě však ovlivňuje vrubovou houževnatost. 

 

Fosfor je velice náchylný k segregaci z taveniny a má sklon k sekundární segregaci. 

Vyvolává popouštěcí křehkost, zhoršuje vrubovou houževnatost, sklon k lámavosti za studena 

a zhoršuje tvářitelnost. 

 

Olovo mechanické vlastnosti nemění. Má ovšem příznivý vliv na lámavost třísek. 

 

6.2 Prospěšné doprovodné prvky 

 

Mangan zvyšuje pevnost a tvrdost při malém snížení tažnosti. Má vynikají 

desoxidační účinek (afinita k O), je obsažen ve všech ocelích. Rovněž má i dobrou afinitu k S. 

 

Křemík-taktéž desoxidační prvek. Zvyšuje pevnost a tvrdost, zhoršuje tvářitelnost a 

elektrickou i tepelnou vodivost. 

 

6.3 Slitinové prvky 

 

Mangan zvyšuje pevnost bez zhoršení plasticity, zvyšuje také sklon k hrubnutí zrna 

při překrystalizaci. Snižuje tepelnou vodivost, zvyšuje tepelnou roztažnost. Zvyšuje také 

prokalitelnost ale i náchylnost k popouštěcí křehkosti. 

 

Chrom zvyšuje prokalitelnost, pevnost, otěruvzdornost a zvyšuje pevnost za tepla. Při 

vyšším obsahu také odolnost proti tvoření okují. Zvyšuje odolnost proti tvoření koroze (13%). 
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Nikl zjemňuje krystalizaci, zvyšuje mez kluzu, zajišťuje velké hodnoty vrubové 

houževnatosti při normální a snížené teplotě. V kombinaci s chromem zvyšuje prokalitenost, 

plasticitu a houževnatost. 

 

Molybden je karbidotvorný, zvyšuje prokalitelnost (zvláště v kombinaci s Cr), snižuje 

vývin odstranitelné popouštěcí křehkosti a zvětšuje žárupevnost, řezivost, odolnost proti 

korozi a chemickým vlivům. 

 

Vanad má příznivý vliv na růst zrn a zlepšení únavových vlastností. Snižuje 

náchylnost ke stárnutí, zvyšuje odolnost proti opotřebení, řezivost, pevnost za tepla, odolnost 

proti popouštění a přehřátí, zvyšuje mez pružnosti. 

 

Wolfram je silně karbidotvorný, zlepšuje kalitelnost, brzdí růst zrn, zvyšuje odolnost 

vůči opotřebení při vysoké teplotě, řezivost, odolnost proti popuštění, zvyšuje žáruvzdornost u 

nízkolegovaných ocelí, tvrdost a stálost ostří u nástrojových ocelí a také zvyšuje mez pevnosti 

v kluzu. 

 

Hliník má sklon k tvoření nitridů s N a snižuje tak náchylnost ke stárnutí. Při legování 

zvyšuje odolnost proti oxidaci (povrchová ochrana), je významnou součástí korozivzdorných 

feritických ocelí s velkým odporem. 

 

Bór u podeutektoidních ocelí zvyšuje prokalitelnost, zvyšuje náchylnost ke křehkému 

lomu, u austenitických ocelí má příznivý vliv na pevnost při vyšších teplotách a absorbuje 

neutronové záření. 

 

Kobalt zlepšuje odolnost proti popuštění, pevnost za tepla, tepelnou vodivost. U 

rychlořezných ocelí zvyšuje řezivost.  

 

Měď zlepšuje kalitelnost (0,3%), zvyšuje odolnost proti atmosférické korozi (0,5%), 

zhoršuje svařitelnost a houževnatost (0,6%). U vysokolegovaných korozivzdorných ocelí 

zvyšuje odolnost proti H2SO4 a HCl, jinak je spíš nežádoucí. 
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7 EXPERIMENTÁLNÍ POSOUZENÍ VZNIKU LOMOVÉHO 

PORUŠENÍ PISTOLOVÝCH HLAVNÍ 

 

V této části je analyzována příčina vzniku lomu u pistolové hlavně zbraně ČZ 75 

Tactical Sports. K posouzení byly výrobcem dodány tři vadné kusy hlavní z oceli DIN 

32CrMoV12-10, kde došlo k porušení ve stejném místě. K lomu dochází prasknutím hlavně 

v místě, kde je hlaveň držena záchytem závěru k rámu zbraně. Praská tedy v kulise hlavně. Při 

střelbě dojde k lomu hlavně rovnoběžně s osou.  Dle výrobce byl materiál podroben 

tepelnému zpracování hlavní. 

Rozsah prací byl limitován dostupným materiálem, kdy hlaveň je jedním z hlavních 

dílů zbraně a podléhá tedy kontrole a evidenci policie ČR, tudíž se nejedná o volně přístupný 

materiál. Při analýzách musí být zachováno výrobní číslo apod. K dispozici byl rovněž kotouč 

-tenký příčný výřez o průměru 37 mm a délce 3 mm - vrtané hlavňoviny po definitivním 

tepelném zpracování oceli 32CrMoNi6 před definitivní úpravou vnějšího povrchu 

soustružením. Tyto dva materiály byly srovnávány, protože u materiálu DIN 32CrMoV12-10, 

ze kterého byly vyrobeny poškozené hlavně, dochází k destrukci hlavně při daleko menším 

počtu výstřelů, než u materiálu DIN 32CrMoNi6. Všechny tři vzorky pistolových hlavní, 

praskly mezi 12 000-18 000 výstřely. Dle technických požadavků by však hlavní díly zbraně, 

tedy i hlaveň, měly vydržet 30 000 výstřelů bez porušení. Vzorky pro veškeré dále uvedené 

analýzy byly připraveny standardními metalografickými metodami (broušením, leštěním). 

Vzhledem k rozměrovým možnostem, byl u hlavní analyzován povrch podélný, na kotouči 

odlišného materiálu pak povrch příčný. 

 

 

 

7.1 Fotodokumentace zkoumaných vzorků 

 

Na těchto fotografiích jsou ukázány tři vzorky a místa lomů pistolových hlavní. 

Všechny jsou stříleny ze stejné zbraně a praskly na stejném místě (viz. obr. 10. - 15.) 

 

 



 

26 
 

 

Obr. 10.: Fotografie vzorku A348810 z 

boku 

 

Obr. 12.: Fotografie vzorku 2393 z boku 

 

 

Obr. 14.: Fotografie vzorku A243149 

z boku 

 

Obr. 11.: Fotografie vzorku A348810 

zespod

 

Obr. 13.: Fotografie vzorku 2393 zespod 

 

 

Obr. 15.: Fotografie vzorku A243149 

zespod 

 



 

27 
 

7.2 Technické požadavky na hlavňový materiál dle normy České 

Zbrojovky Uherský Brod-N1885 

 

Tato norma slouží k přejímce dodávek a stanovení kritérií tyčí o průměru 34, 38, 42 a 

46 mm z oceli 1.7765 (odpovídá materiálu DIN 32CrMoV12-10) do výroby. 

 

7.2.1 Chemické složení 

V tabulce 1. je zobrazeno požadované chemické složení oceli DIN 32CrMoV12-10. 

 

Tabulka č. 1.: Chemické složení oceli [22] 

 

Chemické složení tavby v % 

 

C Si Mn P S Cr Mo V 

Značka oceli 0,30- ≤ 0,35 ≤ 0,6 max. 0,010- 2,80- 0,80- 0,25- 

DIN 32CrMoV12-10 0,35 

  

0,02 0,02 3,20 1,20 0,35 

 

Dovolené odchylky chemického složení hotového výrobku od 

mezních hodnot složení tavby v % 

  C Si Mn P S Cr Mo V 

 

± 0,02 0,03 0,04 0,005 ± 0,005 ± 0,10 ± 0,05 ± 0,02 

 

7.2.2 Mechanické vlastnosti 

V zušlechtěném stavu musí ocel odpovídat hodnotám, které jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

Tabulka č. 2.: Mechanické vlastnosti [22] 

Pevnost v tahu Rm 850-1000 (MPa) 

Mez kluzu Rp0,2 Min. 720 (MPa) 

Tažnost A5 Min. 15 (%) 

Kontrakce Z Min. 50 (%) 

Vrubová houževnatost KCU2 (při 20°C) Min. 60 (J.cm
-2

) 

Tvrdost podle Brinella 260-307 (HB) 
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7.2.3 Mikročistota 

Průměrná hodnota mikročistoty podle stupnice Jernkontoret nesmí přesáhnout stupeň 

2, přičemž nejhorší místo na hodnocených vzorcích nesmí přesáhnout stupeň 3. 

 

7.2.4 Mikrostruktura 

Mikrostruktura musí být jemnozrnná, tvořená popuštěným martenzitem, prostá 

volného feritu a feritické sítě. 

 

7.2.5 Makrostruktura 

Vnitřní vady jako staženiny, bubliny, pórovitost, makroskopické vměstky, řediny, 

vycezeniny a jiné vady viditelné neozbrojeným okem nebo lupou 6x zvětšující, nejsou 

dovoleny. 

 

7.2.6 Makročistota 

Zkoušená stupňovou zkouškou musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce 3. 

 

Tabulka č. 3.: Makročistota [22] 

Specifikace vad Přípustné množství a délka vad 

Celkové množství 5 

Maximální délka 6 (mm) 

Úhrnná délka na celém vzorku 25 (mm) 

Max. počet na jednom stupni 3 

Úhrnná délka na jednom stupni 10 (mm) 

 

7.2.7 Jakost povrchu tyčí 

Tyče se dodávají s povrchem okujeným. Dovolená hloubka povrchových vad měřená 

od skutečného rozměru, může činit maximálně 1,2mm. 

 

7.2.8 Délky tyčí 

Tyče se dodávají v délkách 6000±200 mm. 

 

7.2.9 Přímost tyčí 

Přípustná úchylka přímosti tyčí činí maximálně 5 mm/m. 
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7.2.10 Úprava konců tyčí 

Konce tyčí odpovídají dělení za tepla na pile nebo stříháním. Případná deformace 

konců je dovolena do vzdálenosti maximálně 46 mm od konců tyčí. 

 

7.3 Zkouška tvrdosti 

 

Z dostupných základních metod mechanického zkoušení byla využita Brinellova 

metoda měření tvrdosti (dle normy ČSN EN ISO 6506) stejně jako v normě České Zbrojovky 

Uherský Brod. Tato metoda je vhodná pro základní posouzení materiálu a z výsledků se pak 

dají posuzovat alespoň orientačně např. pevnostní vlastnosti, nebo homogenita materiálu. 

Tvrdost určujeme jako poměr síly a povrchu vtisku, tedy napěťový charakter. 

V daném případě byla hodnocena tvrdost HBW10 a bylo použito kuličky z tvrdokovu 

o průměru 1mm a zátěžné síly 98,7 N po dobu 10 sekund. 

 

Materiál DIN 32CrMoV12-10 

 

Tabulka č. 4.: Tvrdost oceli DIN 

32CrMoV12-10 

Vpich F d HBW 1 / 10 

1 98,084 219,6 260,70 

2 98,112 216,5 268,39 

3 98,085 217,7 265,53 

4 98,112 219,6 260,85 

5 98,089 219,1 262,05 

ø 98,0964 218,5 263,504 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál DIN 32CrMoNi6 

 

Tabulka č. 5.: Tvrdost oceli DIN 

32CrMoNi6 

Vpich F d HBW 1 / 10 

1 98,082 239,1 219,55 

2 98,100 238,7 220,28 

3 98,111 235,9 225,61 

4 98,111 235,1 227,09 

5 98,076 232,8 231,67 

ø 98,096 236,32 224,84 
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Při zkoušce tvrdosti bylo měřeno, zda materiál DIN 32CrMoV12-10 odpovídá 

předepsané tvrdosti, která je dle normy požadována. Pro srovnání bylo měření provedeno i na 

materiálu DIN 32CrMoNi6, kde víme, že k lomům v inkriminovaném místě nedochází tak 

často, jako je tomu u materiálu DIN 32CrMoV12-10.  

Na každém z měřených vzorků bylo provedeno 5 náhodných vtisků, na ploše cca 2cm
2
 

v souladu s normou ČSN EN 6506. Tyto výsledky jsou v tabulkách 4. a 5. Zapsány a 

aritmetickým průměrem získány objektivní tvrdosti materiálu. 

U oceli DIN 32CrMoV12-10, tedy materiálu, kde k lomu pistolové hlavně dochází po 

menším počtu ran, než je dle normy stanoven, byla naměřena průměrná tvrdost 

HBW=263,504. Tato tvrdost je sice skoro na nejnižší možné hranici, ale přesto ještě odpovídá 

požadavkům normy České Zbrojovky na dodávaný materiál, kde jsou požadovány hodnoty 

HBW=260-307. U materiálu DIN 32CrMoNi6 byla naměřena tvrdost HBW=224,84.  

Po srovnání obou tvrdostí materiálů bylo zjištěno, že materiál DIN 32CrMoNi6 má 

menší tvrdost, ale vydrží větší počet výstřelů. Vliv na diferenci této mechanické vlastnosti 

obou materiálu může být dán procentuálním rozdílem obsahu prvků, které jsou v materiálech 

obsaženy.  

 

 

7.4 Chemické složení 

 

Chemické složení matriálů bylo zjištěno optickou emisní spektrometrií. Tato metoda 

byla provedena na analyzátoru GDA 750 HP. Jedná se o optický emisní spektrometr 

s doutnavým výbojem pro stanovení prvkového složení povrchů a povlaků pevných látek.  

Principem optické emisní spektrometrie je registrování fotonů vzniklých přechody 

valenčních elektronů z vyšších energetických stavů na nižší. Měří se zářením emitované 

atomy nebo ionty v excitovaném stavu. Optický emisní spektrometr se skládá z budícího 

zdroje, optického systému, detektoru a vyhodnocovací jednotky. Jako budící zdroj je při 

analýze kovů nejčastěji používán doutnavý výboj. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 6.
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      Tabulka č. 6.: GDS-optická emisní spektrometrie s doutnavým výbojem 

Analyzovaný prvek 

Průměrný obsah [%] 

DIN 32CrMoV12-10 DIN 32CrMoNi6 

C 0,278 0,360 

Mn 0,513 0,502 

Si 0,253 0,235 

P 0,010 0,011 

S 0,007 0,030 

Cr 2,310 1,360 

Ni 0,044 1,410 

Mo 0,009 0,176 

Cu 0,008 0,026 

Ti 0,004 <0,001 

Co 0,015 0,017 

B <0,001 <0,001 

Pb <0,001 <0,001 

V 0,143 <0,001 

W 0,017 <0,001 

Al 0,022 0,030 

 

Předmětem analýzy chemického složení bylo zjistit procentuální obsah prvků 

v materiálu. Zkoumán byl vzorek oceli DIN 32CrMoV12-10 a DIN 32CrMoNi6.  

U DIN 32CrMoV12-10 byl srovnán výsledek měření s normou pro tento materiál a 

s dovolenými odchylkami chemického složení hotového výrobku od mezních hodnot složení 

tavby v %. Výsledkem bylo, že uhlík, síra, chrom, molybden a vanad jsou mimo rámec 

normativní tolerance, kterou povoluje norma pro tento materiál i norma České Zbrojovky, 

konkrétně pod minimální dovolenou hranicí. Toto je tedy jedním z možných důvodů, proč 

materiál a tedy i samotná hlaveň nevydrží předepsaný počet výstřelů dle technických 

parametrů. Vliv těchto prvků na vlastnosti materiálu je popsán v teoretické části. 

Po srovnání s ocelí DIN 32CrMoNi6 bylo zjištěno, že se liší tyto dva materiály také 

především v obsahu prvků, které u oceli DIN 32CrMoV12-10 nevyhovují předepsané normě. 

Tedy v obsahu uhlíku, síry, chromu, molybdenu a vanadu. Mají také jiný obsah mědi, niklu a 

wolframu. Nikl, je právě prvek, který se používá pro materiály, které mají mít vysokou 
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houževnatost. To by mohl být také důvod, proč hlaveň vyrobena z oceli DIN 32CrMoNi6 

vydrží větší počet výstřelů, než hlaveň vyrobena z materiálu DIN 32CrMoV12-10. 

 

7.5 Mikroskopická analýza lomových ploch 

 

Pro detailní prozkoumání lomových ploch byla provedena jejich analýza na 

řádkovacím elektronovém mikroskopu ASPEX PSEM eXplorer (s EDX analyzátorem). Při 

prohlídce lomové plochy bylo zjištěno, že její morfologie odpovídá nízkocyklovému 

únavovému porušení. K lomu dochází v místě, kde je hlaveň držena záchytem závěru k rámu 

zbraně. Praská tedy v kulise hlavně. Při střelbě dojde k lomu hlavně rovnoběžně s osou. 

Iniciace lomu nastává v jednom z rohů čela kulisy a přechází dovnitř materiálu. Lomová 

plocha se postupně šíří a zvětšuje, až dojde k destrukci hlavně. Tato lomová plocha je 

zachycena na obrázcích 11 až 14. To, že došlo k lomu kulisy hlavně nízkocyklovým 

únavovým lomem svědčí o tom, že kulisa hlavně je nadměrně namáhána nad mez kluzu 

materiálu. 

 

Obr. 16.: Mikroskopická analýza lomové plochy

1. 2. 3. 
4. 
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Na obrázku 16. jsou 4 možná místa iniciace trhliny. Místa 1, 2, 3 jsou lokalizována do 

oblastí se zvýšenou hustotou pórů. Iniciační místo 4 oproti ostatním vykazuje spíše vývoj 

trhliny na základě nakupení dislokací na překážce (přesný mechanismus by musel být 

podrobněji prozkoumán). Z iniciačního místa 4 je evidentní vývoj říčky, která se stáčí doprava 

– směr vývoje hlavní magistrální trhliny. Na obrázku je šipkami naznačen vývoj trhlin 

v magistrální trhlinu. 

 

Na obrázku 17. je zobrazeno iniciační místo 4. Na snímku je patrný vývoj trhliny 

z levé strany snímku do pravé. Navíc je zde evidentní odskok říčky což by mohl být například 

přechod velkoúhlové hranice a rozvoj magistrální trhliny za přechodem.  

 

Snímek (obr. 18.) tohoto lomu je bohužel plný organických nečistot, což je způsobeno 

špatným zacházením se vzorkem před dodáním k analýze. Je zde ovšem podezření na 

nerovnoměrně rozloženou velikost zrna, od povrchu ke středu vzorku. 

 

 

  

Obr. 17.: Mikroskopická analýza lomové 

plochy 

Obr. 18.: Mikroskopická analýza lomové 

plochy 
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7.6 Metalografie 

 

Metalografická šetření obou materiálu byla provedena v laboratoři VŠB-TUO. 

Příprava vzorků proběhla broušením za mokra na metalografických bruskách a brusných 

kotoučích zrnitosti P 60 až P 1200. Dále byly vzorky leštěny a pro vyvolání struktury leptány 

roztokem nitalu (obr. 20. - 24.). 

  

  

Obr. 20.: Podélný řez hlavně z materiálu 

DIN 32CrMoV12-10, zvětšeno 100x 

 

Obr. 22.: Podélný řez hlavně z materiálu 

DIN 32CrMoV12-10, zvětšeno 500x 

 

 

Obr. 23.: Příčný řez oceli DIN 32CrMoNi6 , 

zvětšeno 100x 

 

 

Obr. 24.: Příčný řez oceli DIN 32CrMoNi6 , 

zvětšeno 500x 
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Při metalografické analýze byly z důvodů nedostatečného množství materiálu (hlaveň 

je jedním z hlavních dílů zbraně a podléhá kontrole a evidenci policie ČR, tudíž to není volně 

přístupný materiál) pořízeny fotografie u materiálu 32CrMoV12-10 pouze v podélném řezu 

(obrázky 21. a 22.) a u materiálu 32CrMoNi6 pouze v řezu příčném (obrázky 23. a 24).  

Na obou vzorcích byly vidět segregační pásy, které vznikly při válcování a tepelném 

zpracování materiálu. Optickou metalografii bylo obtížné plně konkretizovat strukturu, patrně 

se jedná o směs zákalných struktur s tím, že tmavé skvrny na fotografii představují horní 

bainit, světlé skvrny spodní bainit, velké bílé skvrny ferit a tmavé tečky jsou precipitáty, které 

vytvrzují materiál. Distribuce strukturních komponent je velice rovnoměrná, což odpovídá 

předpokládanému využití materiálu. Materiál pro výrobu hlavní musí být především velice 

kvalitní. Jakékoli pochybení může znamenat i ohrožení na životě. 

 

8 ZÁVĚR 

 

Byly nastíněny základní možné mechanismy poškozování ocelových výrobků, 

s orientací na křehký lom a nízkocyklovou resp. vysokocyklovou únavu u ocelí příbuzných 

ČSN třídy 15. 

Tyto poznatky byly dále aplikovány při posuzování možné příčiny praskání 

pistolových hlavní z oceli DIN 32CrMoV10-12., konkrétně Pistole ČZ 75 Tactical Sports, 

kde se problém vyskytuje při poměrně nízkém počtu výstřelů. 

Při zkouškách tvrdosti HBW 10 bylo zjištěno, že srovnávací materiál neopracované 

hlavňoviny DIN 32CrMoNi6 má sice menší tvrdost než vyžaduje norma, ale vydrží větší 

počet výstřelů. Zatímco u materiálu hlavní se tvrdost pohybuje těsně při spodní hranici 

normativní tolerance, ale praská častěji. Srovnání v tomto případě nemusí být ale plně 

korektní s ohledem na rozdílnou geometrickou orientaci měření vynucenou minimálním 

dodaným množstvím materiálu. 

Závažným problémem byl výsledek chemického složení materiálu DIN 32CrMoV10-

12.  U materiálu bylo zjištěno, že uhlík, síra, chrom, molybden a vanad nedosahují ani 

minimálního procentuálního obsahu, které by měly dle normy mít.  

Metalografická optická analýza obou srovnávaných materiálů naopak prokázala velice 

homogenní matriál na bázi směsi zákalných struktur s výraznou diferencí orientace tvářené 

struktury u příčně a podélně pozorovaného vzorku. Tento rozdíl však plně koresponduje 

s geometrickou orientací metalografického výbrusu. 
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SEM analýzou lomových ploch bylo nalezeno místo iniciace (levý roh vnitřní přední 

části kulisy) trhliny. Lom se z místa iniciace šíři mechanismy typickými pro nízkocyklovou 

únavu až dojde k podkročení velikosti průřezu tak, že tento již nedokáže čelit působícímu 

napětí a dochází ke křehkému dolomení. Pak dojde k dolomení zbytku stěny kulisy opět 

křehkým porušením a její destrukci.  

Z materiálového hlediska by řešení problému mohl přispět větší důraz na kontrolu 

chemického složení dodávané oceli, případně jejího tepelného zpracování, které se odráží- 

mimo jiné - ve výsledných mechanických vlastnostech. 

Z konstrukčního hlediska pak např. s využitím moderních matematických metod 

„přemodelovat“, resp. zvětšit rádius průřezu kulisy a tím i průměr záchytu závěru, který drží 

hlaveň v rámu spolu s optimalizací tvaru celé této části hlavně. 

Při praktické aplikaci uvedených návrhů by bylo však nutno brát v potaz také 

ekonomické hledisko přínosu změn v technologii výroby. 
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