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Abstrakt 

 

Předmětem této diplomové práce je hodnocení strukturních a únavových vlastností 

modifikované oceli 42CrMo4, která se používá pro výše namáhané strojní součásti. Cílem 

je zjistit mez únavy, mikrotvrdost, tvrdost, posoudit mikrostrukturu a zhodnotit 

mikročistotu dané oceli. 

Na problematiku únavy materiálu je v dnešní době kladen velký důraz, poněvadž je 

statisticky nejčastější příčinou provozního porušení konstrukcí a strojních součástí 

pracujících v podmínkách, kdy jsou namáhány časově proměnlivou silou a až 80% 

provozních lomů je zapříčiněno právě únavou materiálu. 
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Ocel 42CrMo4, únava materiálu, strukturní vlastnosti, mikročistota. 

 

 

Abstract 

The subject of this thesis is to evaluate structural and fatigue properties of modified 

42CrMo4 steel, which is used for the above-duty machine parts. The aim is to determine 

the fatigue limit, micro-hardness, hardness, microstructure assess and evaluate the micro-

cleanliness steel.  

The problems of fatigue is nowadays a great emphasis because it is statistically most 

frequent cause of failure of the structure and operation of machine components operating 

in conditions where they are subjected and the time-varying power to 80% of the operating 

mines is being caused by fatigue. 
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1.  Úvod 

 

Převážná většina strojních součástí a konstrukcí je při svém provozu vystavena 

působení časově proměnlivých sil, jinak řečeno cyklickému namáhání, které může za 

určitých podmínek vést k degradaci materiálu. Tento degradační proces se nazývá únava 

materiálu. Jedná se o nesmírně komplikovaný jev, který je závislý na mnoha 

materiálových, konstrukčních a provozních parametrech. Únavový lom patří mezi 

nejčastější a inženýrsky nejdůležitější provozní mezní stav (až 80% provozních lomů). 

O únavě materiálu (např. hlavních dřevěných lodních stěžňů) hovořili již 

mořeplavci před Kolumbem, ale důležitost zkoumání tohoto degradačního procesu se 

objevila v souvislosti s provozem strojů a zařízení při rozvoji průmyslu v 19. století. 

Známé železniční neštěstí u Versailles, které se stalo roku 1842, stimulovalo studium 

únavy železničních náprav. V letech 1852 – 1863 německý železniční inženýr A. Wőhler 

vypracoval první systematické experimenty zabývající se souvislostí únavy materiálu se 

zjištěnými vzniky trhlin u náprav železničních vagónů. Jelikož bylo potřeba pro únavové 

zkoušky velkého množství vzorků, přešel Wőhler od zkoušek na skutečných vagónových 

nápravách ke zkouškách na menších vzorcích. Vypracoval Wőhlerovu křivku popisující 

závislost amplitudy napětí na počtu cyklu do lomu. V roce 1954 popsali S. S. Manson 

a L. F. Coffin růst únavové trhliny na základě plastické deformace na špici trhliny. Paris 

pak v roce 1961 navrhuje teorii odhadu rychlosti růstu únavových trhlin. Dalšími oblastmi 

průmyslu, kde často vznikaly a vznikají časté poruchy, jsou letectví, energetika či 

podzemní potrubní doprava zemního plynu či ropy. 

Předmětem této diplomové práce je studium strukturních a únavových vlastností 

modifikované oceli 42CrMo4. Jedná se o ušlechtilou chrom-molybdenovou ocel, která se 

používá pro výše namáhané součásti. 
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2. Charakteristika oceli 42CrMo4 

 

Zkoumaná ocel 42CrMo4 patřící dle ČSN do třídy ocelí 15 je nízkolegovaná 

ušlechtilá chrom-molybdenová ocel, která je určená k zušlechťování. Jedná se o ocel 

s vyšší prokalitelností a používá se pro výše namáhané strojní součásti, jako jsou valivá 

ložiska, zvlášť namáhané čepy, spojovací součásti, ozubená kola, atd., kde se při vysoké 

pevnosti požaduje i vysoká houževnatost. Ocel 42CrMo4 se může dále používat při výrobě 

silničních motorových vozidel (vřetena, hřídele převodovek, osy, svorníky, atd.), letadel 

(svařované součásti) [1], [2].  

Jednou z dalších možností využití této oceli je v petrochemický průmysl. Tam 

slouží pro výrobu technických zařízení dopravujících koncentrované kyseliny a plynné 

uhlovodíky. Nízkolegované chrom-molybdenové oceli nalézají uplatnění díky své 

žárupevnosti také při výrobě vysokotlakých kotlů, trubek, součásti parních turbín a jiných 

součástí namáhaných za tepla [1],[3]. 

Česká republika se řadí mezi přední výrobce hřídelí pro větrné elektrárny. Tyto 

hřídele jsou vyráběny právě z oceli 42CrMo4. Firmy Škoda Plzeň a Vítkovice Steel jsou 

etablovanými dodavateli hřídelí pro většinu světových výrobců větrných elektráren. Tato 

hřídel je polodlouhá rotační součást zařízení, která slouží k přenosu kroutícího momentu. 

Jsou na ní připevněny další součásti, které se spolu s hřídelí otáčejí kolem její osy. Hřídel 

je vyrobena jako výkovek, jak lze vidět na obr. 1. Dále následuje třískové obrábění, kde je 

kladen důraz na přesnost a hotová hřídel je zobrazena na obr. 2. [4], [5]. 
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Obr. 1. Budoucí hlavní hřídel větrné elektrárny (výkovek) (převzato z [5]) 

 

  

Obr. 2. Hřídel větrné elektrárny (převzato z [5]) 

 

2.1.  Souhrn vlastností oceli 42CrMo4 

 

Souhrn mechanických vlastností oceli 42CrMo4 v zušlechtěném stavu je uveden 

v Tab. 1. Do průměru 100 mm tato nízkolegovaná chrom-molybdenová ocel může 

dosahovat po zušlechtění vysoké pevnosti nad 1000 MPa a to při zachování dostatečné 

houževnatosti. 
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Tab. 1. Mechanické vlastnosti oceli 42CrMo4 v zušlechtěném stavu [3] 

Průměr 

[mm] 

Re min. 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

A min. 

[%] 

Z min. 

[%] 

KV min. 

[J] 

d 16 900 1100 – 1300 10 40 - 

16<d 40 750 1000 – 1200 11 45 35 

40<d 100 650 900 – 1100 12 50 35 

100<d 160 550 800 – 950 13 50 35 

160<d 250 500 750 – 900 14 55 35 

 

Chemické složení dané oceli v hmotnostních procentech pro rozbor tavby a hotový 

výrobek podle normy ČSN EN 10083-3: 2007 je uvedeno v Tab. 2. a odolnost vůči únavě 

je uvedena v Tab. 3. [3]. 

 

Tab. 2. Chemické složení oceli 42CrMo4 v hm. % [3] 

Prvek C Si max. Mn P max. S max. Cr Mo 

Tavba 0,38-0,45 0,40 0,60-0,90 0,025 0,035 0,90-1,20 0,15-0,30 

Výrobek 0,36-0,47 0,43 0,56-0,94 0,030 0,040 0,85-1,25 0,12-0,33 

 

 

Tab. 3. Odolnost vůči únavě [6] 

Mez únavy 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

při střídavém napětí při míjivém napětí 
v ohybu za rotace 

(zkušební tyč) 

v 

ohybu 

tah – 

tlak 

v 

krutu 

v 

ohybu 
v tahu 

v 

krutu 
hladká 

vrub 

2 mm 

vrtání 

2 mm 

1080 500 410 310 790 685 460 505 315 - 

880 420 335 250 640 560 380 410 230 260 

780 390 305 225 590 515 350 380 205 240 
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2.2.  Tepelné zpracování oceli 42CrMo4 

 

V průběhu tepelného zpracování dosahujeme pomocí zvolených cyklů změny 

struktury a tím i vlastností kovů. Během teplotního cyklu dochází ke změně teploty 

uskutečňující se ve dvou směrech, a to ohřev a ochlazování. Teplotní cyklus lze 

charakterizovat pomocí etap dle obr. 3. [7]. 

 Ohřev – je možné jej charakterizovat rychlostí ohřevu, což je nárůst teploty 

ohřívaného materiálu za jednotku času. 

 Prohřev – je doba, která je nutná k vyrovnání teplot mezi povrchem a 

středem materiálu. 

 Výdrž – je definována jako výdrž na teplotě po určitou dobu, která je 

potřebná k průběhu fyzikálních a chemických přeměn. 

 Ochlazování – je charakterizováno rychlostí ochlazování, což je pokles 

teploty za jednotku času. 

 

 

Obr. 3. Diagram tepelného cyklu (převzato z [8]) 

 

Nízkolegované chrom-molybdenové oceli jsou po tváření za tepla následně tepelně 

zpracovávány. Důvodem je dosažení takových vlastností těchto ocelí, jenž umožní jejich 

následující opracování nebo získání vyšších užitných vlastností. Mezi nejčastěji používané 

druhy tepelného zpracování patří zejména zušlechťování, dále žíhání na měkko, 

normalizační žíhání a izotermické žíhání [1]. 
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2.2.1. Zušlechťování 

 

Zušlechťování je proces vyjadřující kalení a následné popouštění. Smyslem 

zušlechťování ocelí je zvýšení jejich pevnosti a tvrdosti. Vlastnosti kovových materiálů 

závisí především na jejich struktuře, tj. na množství a vlastnostech jednotlivých fází či 

strukturních součástí, jejich tvaru, velikosti a způsobu rozložení v prostoru. 

Zušlechťování ocelí je technologický proces, při kterém získáváme nerovnovážné 

struktury, ty se při vysokých popouštěcích teplotách přibližují rovnovážným strukturám. 

Po kalení je struktura oceli tvořena převážně martenzitem nebo martenzitem a bainitem. 

Jestliže ocel následně popustíme, získáme strukturu, která je tvořená nejčastěji popuštěným 

martenzitem, popuštěným bainitem, ale také i perlitem a feritem ve středu rozměrných 

součástí, které se zcela neprokalily. Můžeme se setkat i se strukturou, která je tvořená 

směsí výše zmíněných fází. 

Praktické provádění zušlechťování není vůbec jednoduché. Podstata kalení spočívá 

v transformacích přechlazeného austenitu. Přechlazený austenit je takový, jehož rychlost 

ochlazování je větší než ta, při které vznikají rovnovážné struktury. Mezi ty patří perlit 

nebo perlit a proeutektoidní ferit v konstrukčních ocelích a perlit se sekundárním 

cementitem v nástrojových ocelích. Nejprve se provede ohřev dané oceli na teplotu nad 

Ac3, následuje výdrž na zvolené teplotě a rychlé ochlazení na pokojovou teplotu. Při 

rychlém ochlazení z kalící teploty se austenit přemění na zákalné fáze (martenzit, bainit). 

Nízkolegované chrom-molybdenové oceli se kalí do méně razantních prostředí, většinou se 

volí voda nebo olej, protože jsou náchylné ke vzniku trhlin v místech s vrubovým účinkem 

a v místech, kde se vyskytují povrchové vady. 

Po kalení následuje popouštění. To představuje ohřev materiálu na teplotu těsně 

pod Ac1, následuje výdrž na této teplotě a ochlazení vhodnou rychlostí. Důvodem 

popouštění chrom-molybdenových ocelí je zvýšení tvrdosti a současného zvýšení 

plastických vlastností. Dochází ke zvýšení vrubové houževnatosti. Předností těchto ocelí je 

jejich odolnost vůči popouštěcí křehkosti, jenž způsobuje po popouštění na teploty okolo 

500°C snížení vrubové houževnatosti [8], [9], [10]. 
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2.2.2. Žíhání 

 

Žíhání ocelí je tepelné zpracování, při němž se dané součásti ohřívají na určitou 

teplotu a po výdrži na této teplotě následuje ochlazení takovou rychlostí, která nám zaručí 

finální strukturu blízkou rovnovážné struktuře. Po žíhání by měla výsledná struktura 

vykazovat dobrou obrobitelnost, tvařitelnost a minimální úroveň vnitřních pnutí. 

Prakticky rozlišujeme dva druhy žíhání – žíhání bez překrystalizace a žíhání 

s překrystalizací. Jestliže žíháme bez překrystalizace, teplota dané součásti nepřekročí 

teplotu Ac1, což je teplota počátku tvorby austenitu. Žíhání s překrystalizací se uskutečňuje 

u polymorfních ocelí ohřevem minimálně nad teplotu Ac1. Tento způsob žíhání umožňuje 

odstranit strukturní nepravidelnosti. Jemné struktury, které jsou tvrdší a pevnější, se tvoří 

při větší rychlosti ochlazování. Naopak hrubší, tvárnější a měkčí struktury vznikají při větší 

rychlosti ochlazování.  

U chrom-molybdenových ocelí se provádí normalizační žíhání, izotermické žíhání a 

žíhání na měkko. 

Účel normalizačního žíhání je zjemnění hrubého zrna, které se může v oceli 

vytvořit při lití, tváření za vysoké teploty nebo dlouhodobým žíháním za vysokých teplot. 

Tento druh lze považovat základní druh žíhání s překrystalizací. Nejprve dochází k ohřevu 

materiálu na 20-50°C nad Ac3 a následuje ochlazení na vzduchu. Délka normalizačního 

žíhání je 1-2 hodiny, v závislosti na velikosti součásti.  

Izotermické žíhání je ohřev na teplotu obvykle o 30-50°C vyšší než Ac3, výdrž na 

této teplotě, následuje ochlazení na teplotu perlitická přeměny, výdrž na této teplotě do 

ukončení přeměny austenitu v perlit a následující ochlazování. Izotermické žíhání lze 

používat u výrobků s malými průměry, u nichž je možná rychlá změna teploty. Používá se 

hlavně ke zlepšení obrobitelnosti a následného získání lepší jakosti obrobeného povrchu 

výrobku. 

Důvodem žíhání na měkko je sbalení lamel perlitického cementitu do globulí. 

Vzniknou globule cementitu, které jsou uložené ve feritické matrici. Výsledkem je jednak 

snížení tvrdosti pro následující obrábění nebo tváření za studena, jednak získání vhodných 

fyzikálních, mechanických i jiných vlastností a také i příprava vhodné výchozí struktury 

pro následující kalení. Žíhání se provádí ohřevem na teplotu na těsně pod teplotou Ac1 a 

několikahodinová výdrž na této teplotě s velmi pomalým ochlazováním v oblasti perlitická 

přeměny (10 °C / hod) až do 600 °C a libovolné další ochlazování. Tento druh žíhání se 

označuje jako žíhání bez překrystalizace. Jestliže je výchozí strukturou martenzit nebo 



- 17 - 

bainit, tak se vylučují a shlukují  karbidy při teplotě Ac1 rychle. Pokud je výchozí struktura 

tvořena lamelárním perlitem, probíhá sbalování lamel poměrně pomalu. Čím jsou lamely 

perlitu hrubší, tím je jejich sbalování pomalejší. S rostoucím obsahem uhlíku v oceli se 

prodlužuje rozpouštění karbidů. Čím je pomalejší ochlazování přes kritické teploty, tím 

hrubší jsou karbidy a nižší výsledná tvrdost [8], [11], [12].  

 

2.2.3. Kalení  

 

Kalením rozumíme druh tepelného zpracování, který je charakterizován postupy, 

jenž vedou ke stavu ke stavu o určitém stupni nerovnovážnosti. Materiály 

v nerovnovážném stavu mají významně odlišné vlastnosti v porovnání s rovnovážným 

stavem. U zakalených ocelí je to hlavně vysoká tvrdost, pevnost a odolnost vůči 

opotřebení. Dosažení tohoto stavu je možné ochlazováním materiálu s austenitickou 

strukturou nadkritickou rychlostí. Kritickou rychlostí ochlazování rozumíme nejnižší 

rychlost ochlazování, při které vzniká ještě struktura tvořena pouze martenzitem. 

Během kalení se materiál ohřívá na teplotu 30 až 50°C nad Ac3 u podeutektoidních 

ocelí, resp. 30 až 50°C nad Ac1 u nadeutektoidních ocelí, pak následuje výdrž na této teplotě a 

rychlé ochlazení do chladícího média za vzniku termodynamicky nestabilního stavu. Rychlým 

ochlazením z kalící teploty se austenit přemění převážně na martenzit a popř. na bainit [7]. 

U oceli 42CrMo4 se jako kalicí prostředí vzhledem ke kalicím trhlinám doporučuje 

používat syntetické polymery a olej [3]. 

 

Prokalitelnost 

 

Prokalitelnost můžeme definovat jako je schopnost oceli dosáhnout při kalení dané 

tvrdosti do určité hloubky pod povrchem. Prokalený materiál musí obsahovat ve struktuře 

minimálně 50% martenzitu ve středu průřezu. Na prokalitelnost má vliv velikost 

austenitického zrna. Čím více je materiál hrubozrnný, tím se prokalitelnost zvyšuje. 

Prokalitelnost je také závislá na rychlosti ochlazování, která musí být vyšší, než je kritická 

rychlost ochlazování. Čím vyšší bude ochlazovací intenzita kalicího prostředí, tím poroste 

rychlost ochlazování a tím větší průřez bude prokalený. Pokud nebude ve středu vzorku 

materiál prokalen, struktura bude tvořena směsí perlitu, feritu, bainitu a martenzitu. S 

rostoucím obsahem uhlíku a legujících prvků (Mn, Mo, Cr) prokalitelnost oceli roste [7],[13]. 
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Jak již bylo zmíněno, ocel 42CrMo4 má vyšší prokalitelnost. Ta je uvedena 

v následující tabulce. 

 

Tab. 4. Prokalitelnost oceli 42CrMo4 [3] 

Vzdálenost od plochy kaleného čela zkušebního tělesa v mm 

Tvrdost v HRC 

 Mez 1,5 3 5 7 9 11 13 15 20 25 30 35 40 45 50 

+H max 61 61 61 60 60 59 59 58 56 53 51 48 47 46 45 

min 53 53 52 51 49 43 40 37 34 32 31 30 30 29 29 

+HH max 61 61 61 60 60 59 59 58 56 53 51 48 47 46 45 

min 56 56 55 54 52 48 46 44 41 39 38 36 36 35 34 

+HL max 58 58 58 57 56 54 53 51 49 46 44 42 41 40 40 

min 53 56 52 51 49 43 40 37 34 32 31 30 30 29 29 

+H – normální hodnoty pro celý pás prokalitelnosti, +HH – zúžený pás prokalitelnosti 

směrem k horní hranici, +HL – zúžený pás prokalitelnosti směrem je spodní hranici 

 

Nejpoužívanější zkouškou prokalitelnosti je čelní zkouška prokalitelnosti (dle 

Jominyho). Podstata této zkoušky spočívá v ohřevu zkoušeného válcového tělesa o 

průměru 25 mm a délce 100 mm na teplotu austenizace, výdrži na teplotě 30 minut a 

následném ochlazování čela vzorku proudem vody. Schéma zařízení pro kalení zkušebního 

tělesa čelní zkouškou prokalitelnosti je uvedeno na obr. 4. Po ochlazení vzorku se vybrousí 

vodorovné plochy, na nichž se vyhodnocuje tvrdost HRC nebo HV ve směru od čela 

vzorku. Následně se vyhodnocená tvrdost vynese do grafu v závislosti na vzdálenosti od 

kaleného čela. Výsledkem této zkoušky je tzv. křivka prokalitelnosti (obr. 5.) [7]. 
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Obr. 4. Schéma zařízení pro kalení zkušebního tělesa čelní zkouškou prokalitelnosti 

(převzato z [3]) 

 

 

Obr. 5. Křivka prokalitelnosti (převzato z [7]) 

 

1 Přípravek pro upevnění a 

vystředění zkušebního vzorku 

2 Zkušební těleso v držáku 

3 Clona 

4 Konec trubky přívodu vody 

5 Rychlouzavírací kohout 

6 Trubka přívodu vody 
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Křivky prokalitelnosti pro chrom-molybdenovou ocel 42CrMo4 jsou znázorněny na 

následujícím obr. 6. 

 

 

Obr. 6. Křivky prokalitelnosti pro ocel 42CrMo4 (převzato z [3]) 

 

2.2.4. Popouštění  

 

Během kalení oceli vzniká struktura, která je tvořena převážně martenzitem a 

zbytkovým austenitem. Tento nerovnovážný stav způsobuje nárůst vnitřního pnutí. 

Z tohoto důvody následuje hned po kalení popouštění, což je ohřev materiálu na teplotu 

těsně pod Ac1, výdrž na této teplotě 1-2 hodiny a následné ochlazení vhodnou rychlostí. 

Čím vyšší bude podíl martenzitu ve struktuře, tím lepší vlastnosti bude materiál vykazovat 

po popouštění [13]. 

Záměrem popouštění konstrukčních chrom-molybdenových ocelí je snížení jejich 

tvrdosti za současného zvýšení plastických vlastností. Se zvyšující se teplotou popuštění se 

snižují pevnostní vlastnosti a zvyšují se plastické vlastnosti. Současně se zvyšuje i vrubová 

houževnatost. Velkou výhodou těchto ocelí je jejich odolnost vůči popouštěcí křehkosti, 

která způsobuje po popouštění na teploty okolo 500°C pokles vrubové houževnatosti [8]. 
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3. Vliv legujících prvků na vlastnosti Cr-Mo ocelí 

 

Legování je metalurgický proces, při němž dochází ke zlepšování vlastností jako je 

pevnost, tažnost, houževnatost, tvrdost, obrobitelnost, korozivzdornost, atd.  C, Mn, Cr, Ni, 

Mo, V, W, Ti, Al ad. jsou nejčastějšími legujícími prvky.  

Prokalitelnost lze zvýšit Cr, Mn, Mo, V, Ni, B. Tyto prvky rozšiřují oblast teplot, 

ve které je austenit stabilní (Ac1, Ac3). 

Abychom docílili zmenšení sklonu oceli k růstu zrna za vyšší teplot a dosáhli jsme 

jemnozrnné struktury vyloučením disperzních částic karbidů nebo nitridů, je třeba legovat 

oceli Al, Ti, Nb, Ta, V [14]. 

 

3.1.  Popis legujících prvků 

 

Uhlík 

Podle obsahu uhlíku v oceli se výrazně mění vlastnosti. Zvýšíme-li obsah uhlíku, 

zvýší se pevnost, tvrdost, naopak dojde ke snížení tažnosti, kontrakce a vrubové 

houževnatosti. U slitinových ocelí uhlík podporuje tvorbu pásmové segregace. 

Vysoký obsah uhlíku má špatný vliv na svařitelnost, ocel je pak hůře svařitelná než 

měkké železo [15]. 

 

Mangan 

V malých množstvích je mangan přítomný ve všech ocelích, kam se dostává při 

tavení. Podporuje růst zrn, což je příčinou trhlin ve výrobcích při kalení. 

Mangan také zvyšuje pevnost, tvrdost. Stupeň vlivu manganu na vlastnosti oceli 

závisí na obsahu manganu a uhlíku. Jestliže ocel obsahuje 4-6% Mn a 0,70-0,85% C, je tak 

křehká, že se může při obrábění lámat. Naopak, při obsahu manganu okolo 13% je ocel 

velice houževnatá. 

Houževnatost nízkouhlíkových ocelí se zvýší, zvýšíme-li obsah manganu do 2%. 

Stejný obsah manganu v ocelích se středním obsahem uhlíku houževnatost snižuje. 

Špatný vliv na svařitelnost má mangan v množství do 12%. Při obsahu manganu 

nad 12% se opět ocel stává svařitelnou [15]. 
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Křemík 

Tento prvek zvyšuje tvrdost, pevnost, mez pružnosti. Z tohoto důvodu se používá 

při výrobě pérových a pružinových ocelí. U těch je obsah křemíku až 2,5%. Přítomnost 

křemíku v ocelích snižuje tažnost, kontrakci a vrubovou houževnatost. Oceli s vysokým 

obsahem křemíku se používají v elektrotechnickém průmyslu, protože tuhý roztok, který 

tvoří křemík s feritem, klade elektřině vysoký odpor. Např. transformátorová ocel při 

obsahu uhlíku 0,02% má až 4,5% křemíku. 

Křemík má špatný vliv na svařitelnost ocelí. Se železem tvoří tuhý roztok a snižuje 

obsah uhlíku v perlitu [15]. 

 

Chrom 

Chrom má stejnou mřížku jako ferit, a proto se v něm dobře rozpouští. Při vysokém 

obsahu chromu (cca 20-25%) se tvoří tvrdá a křehká intermetalická fáze σ. 

Podobně jako mangan zvyšuje pevnost, tvrdost, mez pružnosti. Chrom také zvyšuje 

prokalitelnost ocelí. Nepatrně snižuje tažnost a kontrakci, ale velice výrazně snižuje 

vrubovou houževnatost 

Chrom ve spojení s vanadem nebo niklem působí v ocelích velmi příznivě. Tato 

ocel se pak dá po odpovídajícím žíhání lehce opracovat. Velmi cennou vlastností je, že 

chrom brání růstu zrn tím, že zmenšuje citlivost k přehřátí. 

V průmyslu se využívají hojně nástrojové chromové oceli, protože chrom s uhlíkem 

vytváří velice tvrdé karbidy, které zvyšují řeznou schopnost nástroje [15]. 

 

Nikl 

Nikl se používá především v korozivzdorných ocelích a v ocelích, které mají 

vysokou houževnatost zejména při nízkých teplotách. Přísada niklu do uhlíkové oceli 

zvyšuje pevnost, tvrdost, prokalitelnost při chlazení oceli na vzduchu. Nepatrně snižuje 

tažnost a kontrakci. 

Nikl v ocelích působí nepříznivě na svařitelnost, rozpouští se v železe, netvoří 

karbidy. V kombinaci s jinými prvky (např. s chromem a wolframem) může dodat oceli 

velmi vysoké mechanické vlastnosti. Nelze jej používat jako přísadu k nástrojovým 

ocelím, protože výrazně zhoršuje řezné vlastnosti nástrojů. 

Odpady, které jsou legovány niklem, je nutné pečlivě třídit, jelikož nikl patří mezi 

běžnými legujícími prvky mezi nejdražší [15]. 
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Wolfram 

Přísada wolframu se používá u žáropevných ocelí. Wolfram zvyšuje pevnost, 

tvrdost, otěruvzdornost, prokalitelnost. 

Wolfram napomáhá vzniku jemnozrnné struktury oceli. Wolframové oceli patří 

mezi velmi špatné vodiče tepla, proto se výrobky z této oceli musí opatrně ohřívat a 

ochlazovat. Lze jej také používat k výrobě rychlořezných nástrojů [15]. 

 

Hliník 

Hliník se používá jako hlavní dezoxidační přísada při výrobě ocelí na odlitky. Má 

vysokou afinitu ke kyslíku a při tavení se oxiduje.  

Má sklon k tvorbě nitridů, čímž snižuje náchylnost ke stárnutí. Hliník je podstatnou 

součástí feritických ocelí s velkým odporem, které se využívají jako např. topné články a 

odporníky [16]. 

 

Molybden 

Molybden se řadí mezi feritotvorné prvky. Část molybdenu se rozpouští ve feritu a 

část tvoří karbidy. Zvyšuje pevnost, tvrdost, prokalitelnost. Často se používá u 

nízkolegovaných ocelí, aby se zvýšila odolnost vůči popouštěcí křehkosti. Tento prvek 

podporuje tvorbu jemných zrn a má velmi příznivý vliv na svařitelnost ocelí [16]. 

 

Vanad 

Vanad lze považovat za nejlepší ze všech speciálních přísad, jelikož zvyšuje 

pevnost, pružnost, tvrdost, vrubovou houževnatost a jen nepatrně snižuje tažnost. Přísada 

tohoto prvku zjemňuje zrno a brání jeho nadměrnému růstu při přehřívání. 

Vanad má příznivý vliv při obsahu 0,50-0,70%. Při obsahu nad 1% může wolfram 

vlastnosti oceli zhoršovat. Přidává se do žáropevných ocelí užívaných v energetice, 

nástrojových a speciálních druhů ocelí [15]. 

 

Niob 

Niob má nejvyšší afinitu k uhlíku, tvoří proto stabilní karbidy. Zvyšuje pevnost za 

tepla a mez tečení. Používá se jako stabilizační prvek v korozivzdorných ocelích [16]. 
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Titan 

Vysoký obsah titanu v ocelových odlitcích vede ke vzniku trhlin. Titan tvoří 

v ocelích silný karbid, nitrid nebo karbonitrid. Jeho obsah se pohybuje okolo 0,08% [15].  

 

Tantal 

Tantal má srovnatelné vlastnosti jako niob a titan, je silně karbidotvorné, řadí se 

mezi prvky s nejvyšší afinitou k uhlíku [15]. 

 

Kobalt 

Kobalt zvyšuje pevnost za tepla, zlepšuje odolnost proti popouštění. Je velmi 

významný pro martenziticky vytvrditelné oceli – maragingy. Kobalt jako jediný ze všech 

legujících zvyšuje tepelnou vodivost ocelí [15], [17]. 

 

Bor 

Bor zvyšuje prokalitelnost u podeutektoidních ocelí, avšak u ocelí s vyšším 

obsahem uhlíku nedochází ke zvýšení prokalitelnosti. Zvyšuje náchylnost ke křehkému 

porušení, absorbuje neutronové záření. Vyšší obsahy boru se v konstrukčních ocelích 

nepoužívají, jelikož se začnou tvořit křehké a tvrdé fáze a ty prudce zhoršují tvárnost a 

houževnatost ocelí. Na druhou stranu se těchto fází využívá v tvrdých slitinách. Tam se 

kladou na tvárnost a houževnatost jiné požadavky než u konstrukčních ocelí [15], [17].  

 

Cer 

Cer u žáruvzdorných ocelí zvyšuje odolnost vůči okujení. Dále působí jako 

odkysličovadlo, podporuje odsíření [15]. 

 

3.2.  Vliv nežádoucích prvků v oceli 

 

Některé prvky mohou zhoršovat užitné a technologické vlastnosti oceli. Proto je 

nutné, aby byl jejich obsah co nejnižší. 

Nežádoucí prvky lze obecně rozdělit na: 

 obecně škodlivé prvky (síra, fosfor), 

 plyny v ocelích (vodík, dusík, kyslík), 
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 stopové neželezné kovy (měď, arsen, antimon, cín, bismut, olovo, zinek) 

[18]. 

 

3.2.1. Popis nežádoucích prvků v oceli 

 

Síra 

Síra se do ocelí dostává z kovonosné vsázky a z paliva hutnických pecí. Je nutné, 

abychom dosáhli co nejnižšího obsahu. V běžných ocelích se obsah síry pohybuje okolo 

0,020-0,030% . Sulfidické vměstky, které síra vytváří, významně ovlivňují čistotu a 

vlastnosti oceli.  

Síra se železem vytváří sulfid železnatý a ten se železem tvoří binární eutektikum 

s teplotou tání 985°C. Eutektikum se při tuhnutí vylučuje po hranicích austenitických zrn, 

čímž se snižují plastické vlastnosti oceli, především vrubová houževnatost. Abychom 

potlačili škodlivý účinek síry, je nutné zvýšit obsah některých prvků (Mn, Zr, Ce, Ti, La), 

jenž vytvářejí stabilní sulfidy s vyšší teplotou tání. 

Síra v oceli však může působit i pozitivně, protože zvyšuje obrobitelnost ocelí. 

Toho se využívá u automatových ocelí, kde se obsah síry pohybuje okolo 0,1-0,3% [18]. 

 

Fosfor 

Fosfor se do ocelí dostává především ze surového železa a z ocelového odpadu. 

Obsah fosforu v běžných ocelí je pod 0,03%, u náročnějších ocelí je vyžadován obsah 

fosforu pod 0,01%. Tento prvek výrazně zhoršuje mechanické vlastnosti. Vyvolává 

popouštěcí křehkost, zhoršuje vrubovou houževnatost, snižuje mez únavy, zvyšuje sklon 

k vytváření trhlin a křehkých lomů a snižuje svařitelnost [18]. 

 

Vodík 

Vodík je nejmenší ze všech prvků a může v řadě konstrukcí vyvolat jejich 

degradaci. Jestliže obsah vodíku překročí hranici rozpustnosti v dané slitině, pak dochází 

k jeho nahromadění v určitých místech a může dojít až ke vzniku trhlin. Vodík tedy 

způsobuje zhoršení plastických vlastností, zejména houževnatosti, aniž by zvyšoval 

pevnost.  

Zdrojem vodíku v ocelích je pecní atmosféra, obsahující vodu ve formě vodní páry, 

pak je to vlhkost z kovové vsázky.  Za kritickou hranici obsahu vodíku v ocelích 

s obsahem uhlíku 0,10-030% se považuje hodnota cca 7 ppm. 
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Vodík se z ocelí odstraňuje žíháním a jeho obsah lze snížit použitím některých 

prvků sekundární metalurgie, pracujících při sníženém atmosférickém tlaku [18]. 

 

Dusík 

Dusík se do ocelí dostává z pecní atmosféry. V nízkolegovaných a nelegovaných 

ocelích je nežádoucí, jelikož vyvolává stárnutí oceli. Při poklesu teploty dochází k tvorbě 

nitridů železa a ty mají značný vliv na vlastnosti oceli. Způsobují zhoršení materiálových 

vlastností, jako je tažnost, vrubová houževnatost a mez únavy. Nežádoucí účinky dusíku 

lze snížit přísadou prvků, které mají vyšší afinitu k dusíku než železo (Al, Ce, Ti, La, Zr) 

[18], [19]. 

 

Kyslík 

U kyslíku záleží, v jaké formě je v oceli přítomen. Je-li rozpuštěný v Fe, tak 

zvyšuje tvrdost, křehkost, náchylnost ke křehnutí při stárnutí a bodové korozi. Kyslík také 

nepříznivě ovlivňuje vrubovou houževnatost. 

Patří mezi ty prvky, které mají při výrobě značný technologický význam. Kyslík se 

úmyslně přivádí do oceli, aby se odstranily některé prvky nebo se snížila jejich 

koncentrace. Tomu se říká oxidace. Pak je nutné ve vyrobené oceli na odlitky obsah 

kyslíku snížit, aby nedošlo k reakci s uhlíkem za vzniku za vzniku oxidu uhelnatého, který 

tvoří v odlitcích bubliny. Snížení obsahu kyslíku se nazývá dezoxidace. K dezoxidaci se 

používají prvky s vyšší afinitou ke kyslíku, než má železo [16]. 

 

Stopové neželezné kovy 

Mezi neželezné kovy vyskytující se v běžně používaných ocelích ve stopovém 

množství je možno zařadit měď, cín, arsen, bismut, olovo. V ocelích se vyskytují 

v koncentracích okolo 100 ppm. Vyšší koncentrace těchto neželezných kovů je nežádoucí, 

protože tyto prvky silně segregují na hranicích zrn a již při koncentraci i několika setin 

procenta způsobují zkřehnutí ocelí. Vznikají trhliny, dochází ke zhoršení vrubové 

houževnatosti, odolnosti vůči křehkému porušení, tvařitelnosti a prokalitelnosti. Běžnými 

postupy je nemožné tyto prvky z oceli odstranit. 

Mezi zdroje doprovodných prvků řadíme: 

 surové železo a ocelový odpad, 

 feroslitiny používané při výrobě, 

 struskotvorné přísady [20]. 
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4. Vliv nekovových vměstků na vlastnosti oceli 

 

Obvyklé platí, že přítomnost nekovových vměstků v oceli způsobuje zhoršení 

mechanických a technologických vlastností. Nekovové vměstky vznikají v různých 

údobích zpracování oceli, a to jak při zpracování v tekuté fázi, tak při tuhnutí. Vliv 

nekovových vměstků na kvalitu oceli je dán jejich celkovým množstvím, tvarem, složením, 

velikostí a způsobem uspořádání. 

Jestliže se nekovové vměstky nahromadí na vycezeninách či na hranicích zrn, dojde 

v oceli k vyvolání místního napětí, čímž se porušuje celistvost oceli a vytvářejí se místa 

s vysokou pravděpodobností výskytu mikrotrhlin. Tyto mikrotrhliny se při vhodných 

podmínkách mohou spojovat a tím vytvářet trhliny s kritickou velikostí, což může vést až 

k lomu oceli [21].  

Nekovové vměstky výrazně ovlivňují mechanické a technologické vlastnosti 

(tažnost, houževnatost, únavové vlastnosti, obrobitelnost, svařitelnost, atd.). Celkový 

objem nekovových vměstků, jejich tvar a uspořádání má značný vliv na tažnost oceli. 

Jestliže ocel obsahuje zvýšený obsah sulfidických  a oxidických vměstků, dochází tím ke 

snížení vrubové houževnatosti, jenž může vést k porušení materiálu a k následnému 

ohrožení stability konstrukce [22]. 

 

4.1.  Dělení nekovových vměstků 

 

Dělení nekovových vměstků dle původu: 

 exogenní – tento typ vměstků je výsledek korozivního erozivního působení 

roztaveného kovu na vyzdívku pece, licích kanálů a pánví. Mezi exogenní 

vměstky je možno zařadit i stržené částice strusky. Exogenní vměstky tvoří 

téměř 30% podílu všech vměstků. 

 endogenní – jsou výsledkem chemických reakcí a fyzikálně chemických 

pochodů, které probíhají při výrobě oceli, legování a tuhnutí. Tyto vměstky 

vznikají v důsledku změny rozpustnosti prvků při klesající teplotě. Jedná se 

o sulfidické vměstky, nitridy, aj. Endogenní vměstky tvoří v ocelích 70% 

podílů všech vměstků [23]. 
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Dělení nekovových vměstků podle chemického složení: 

 jednoduché sloučeniny – jedná se o sulfidy, oxidy, nitridy, karbidy, 

 složitější – silikáty, karbonitridy, karbosulfidy, alumináty, atd. [18].  

Podle tvaru a homogenity dělíme vměstky: 

 globulitické, dendritické, hranaté. 

 homogenní, heterogenní (z hlediska chemického složení) 

 uspořádané, neuspořádané (např. po hranicích zrn, ve shlucích, jednotlivé) 

[18]. 

 

V závislosti na složení, velikosti vměstků a dynamické viskozitě taveniny lze 

rychlost vyplouvání vměstků vyjádřit podle Stokesova zákona vyjádřit rovnicí (1). 

 

212

9

2
rgv 







 [

1 scm ], (1) 

 

v ............ rychlost vyplouvání vměstku, [
1 scm ], 

r ............. poloměr částice, [ cm], 

ρ1, ρ2 ...... měrná hodnota vměstku roztavené oceli, [ 3cmg ], 

η ............ viskozita roztavené oceli. [P], 

g ............ tíhové zrychlení, [ 2981  scm ]. 

 

Mezi nejrozšířenější nekovové vměstky v ocelích se řadí oxidické a sulfidické 

vměstky. Při tavení oceli je obvyklý vznik oxidických vměstků, sulfidické vměstky se tvoří 

až při krystalizaci [22]. 

 

Oxidické vměstky 

 

V jednotlivých modifikacích železa se údaje rozpustnosti kyslíku značně liší. A to 

z toho důvodu, že rozpustnost kyslíku je silně závislá na obsahu dalších přítomných prvků. 

Oxidické vměstky, které se vyskytují v nelegovaných ocelí můžeme podle jejich 

chemického složení rozdělit následovně: 

 chemické sloučeniny ternární soustavy FeO-MnO-SiO2, jenž vznikají 

v kovovém roztoku soustavy Fe-Mn-Si-O-C; 
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 chemické sloučeniny pseudoternárního systému (Fe, Mn)O-SiO2-Al2O3. 

Výskyt tohoto typu oxidických vměstků v ocelích musí být podmíněn 

přítomností hliníku v soustavě Fe-Mn-Si-O-C. 

U ocelí, které jsou dezoxidovány a modifikovány titanem, vápníkem. vanadem, 

zirkoniem a prvky vzácných zemin se budou tyto vměstky tvořit ve formě oxidů 

příslušných prvků [22]. 

 

Sulfidické vměstky 

 

Síra, jakožto nežádoucí prvek přítomný v ocelích, tvoří převážnou část všech 

nekovových vměstků. Tento typ vměstků se vyskytuje v nelegovaných (uhlíkových) 

ocelích se řadí na základě chemického složení do dvou základních binárních soustav, a to 

Fe-S a Mn-S.  

Morfologie sulfidických vměstků v lité oceli je dána druhem a zbytkovým 

množstvím použitého dezoxidovadla, což je v v tomto případě hliník. U obvykle používané 

dezoxidace manganem, hliníkem a křemíkem se bude měnit tvar a složení sulfidických 

vměstků v lité středně uhlíkové oceli (0,25 hm.% C) v závislosti na zbytkovém množství 

hliníku podle obr. 6. [22]. 

 

Obr. 6. Schématické znázornění jednotlivých typů sulfidických vměstků v lité oceli 

v závislosti na zbytkovém obsahu dezoxidovadla (Al + KVZ) (převzato z [18]) 
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Typy vměstků: 

 

 I. typ vměstků – zbytkový obsah hliníku pod 0,005 hm.% obr. 6. 

Dochází ke vzniku oxisulfidických kulovitých vměstků o velikosti desítek 

až stovek mikrometrů náhodně rozložených v matrici, na jejich tvorbě se 

podílejí kyslík, hliník, síra, křemík. Tento typ vměstků působí v porovnání 

s ostatními nejméně negativně na mechanické vlastnosti a jsou také velmi 

odolné proti deformaci [22], [24]. 

 

 II. typ vměstků – zbytkový obsah hliníku činí 0,005 – 0,020 hm.% obr. 6. 

Síra se při tomto zbytkovém obsahu uhlíku vylučuje z posledních zbytků 

matečné taveniny v podobě sulfidů manganu. Na chemickém složení 

sulfidických vměstků se podílí pouze síra a mangan. Vměstky sulfidu 

manganu tvoří po hranicích zrn řetízky a tím zhoršují mechanické vlastnosti 

oceli. Tyto vměstky jsou dobře tvařitelné, způsobují pokles vrubové 

houževnatosti a zvyšují tranzitní teplotu [22], [24]. 

 

 III. typ vměstků – zbytkový obsah hliníku nad 0,020 hm.% obr. 6. 

Sulfidická fáze se vylučuje ve formě sulfidů manganu, které mají hranatý 

tvar a při pozorování se jeví jako náhodně rozmístěné v kovové matrici. 

Tento typ sulfidických vměstků výrazně zlepšuje mechanické vlastnosti 

oceli [22], [24]. 

 

 I. b typ vměstků – dezoxidace hliníkem a kovy vzácných zemin obr. 6. 

Jestliže použijeme ke konečné dezoxidaci kromě hliníku kovy vzácných 

zemin (KVZ) nebo silikokalcia, přeměňují se hranaté vměstky III. typu na 

globulární vměstky, které se liší od I. typu chemickým složením. Tento typ 

vměstků se vylučuje z oceli jako tekutá oxisulfidická fáze, jenž tuhne 

eutekticky. Vměstky I. b. typu dosahují nejvyšších energetických hodnot při 

zkoušce rázem v ohybu metodou Sharpy a nejnižší přechodové teploty [20], 

[24]. 

 

 IV. typ vměstků – dezoxidace hliníkem a kovy vzácných zemin obr. 6. 
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Při nadměrném množství KVZ se sulfidická fáze vylučuje ve formě 

drobných komplexních sulfidů kovů vzácných zemin a vyskytují se ve 

shlucích. Průměr shluku vměstku bývá až stovky mikrometrů Tento typ 

vměstků působí nepříznivě na mechanické vlastnosti oceli.a jsou 

netvařitelné [22], [24]. 

 

Nízké hodnoty mechanických vlastností u oceli na odlitky souvisí s výskytem 

II. typu sulfidických vměstků, které u středně uhlíkové oceli odpovídají  hodnotám 

zbytkového obsahu hliníky 0,005 – 0,020 hm.%. Vyšší hodnoty mechanických vlastností 

odpovídají hodnotám zbytkového obsahu hliníku 0,02 – 0,06 hm.% (vznik III. typu 

vměstků). 

Vliv na hodnoty mechanických vlastností u oceli na odlitky má především obsah 

síry a typ sulfidických vměstků [22]. 

 

5. Únava materiálu 

 

Při provozu strojních konstrukcí probíhají v materiálech degradační procesy, jejich 

charakter a intenzita souvisí s množstvím provozních a metalurgických faktorů. Když 

degradační proces dosáhne kritického rozsahu, v konstrukci vzniká mezní stav, a tím 

konstrukce ztrácí schopnost plnit funkci, pro kterou byla určena. Dosáhnutí mezního stavu 

konstrukce a její vyřazení z provozu představuje v mnoha případech značné ekonomické 

škody a také ztráty na lidských životech. 

Zkušenosti potvrzují, že mezi nejvýznamnější degradační proces podílející se na 

převážné většině provozních poruch je únava materiálů při opakovaném namáhání. Je to 

jev nesmírně komplikovaný a závislý na mnoha materiálových, konstrukčních a 

provozních parametrech. Únavový lom, resp. lom vyvolaný korozní únavou patří mezi 

nejčastější a inženýrsky nejdůležitější provozní mezní stav (až 80% provozních lomů). 

Časově proměnlivé síly, které působí na konstrukce a části strojů mohou i přesto, že 

jsou velice nízké, způsobit po dostatečně dlouhé době provozu poškození takového 

rozsahu, které může především v povrchových vrstvách iniciovat mikrotrhliny. Stádium 

velkého počtu krátkých únavových trhlin přechází do stádia růstu jediné únavové trhliny, 

zvyšuje se rychlost jejího šíření a závěrečný dolom nejčastěji probíhá mechanismem 

tvarného nebo křehkého porušení [25]. 
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Potlačení iniciace únavových trhlin cyklicky namáhaných konstrukčních částí a 

prodloužení jejich životnosti je závislé na mnoha faktorech, jako je charakter povrchových 

úprav, tvar konstrukční části, způsob jejího namáhaní a také odolnost konstrukčního 

materiálu k iniciaci únavových procesů [26]. 

 

5.1.  Parametry cyklického zatěžování 

 

Většina konstrukčních částí strojů a zařízení je v průběhu technického provozu 

podrobena působení časově proměnlivých složek napětí. V praxi je používáno mnoho 

druhů zátěžových cyklů, nejčastěji se náhodné zatěžování nahrazuje sinusovým průběhem 

zatížení, případně u zkušebních strojů vybavených počítačem souborem zátěžných bloků, 

které mají různou hodnotu amplitudy sinusového zatížení [26]. 

Cyklické zatěžování se sinusovým průběhem periodicky mění svou hodnotu od 

maxima do minima. Základní schéma jednotlivých typů cyklického namáhání je 

znázorněno na obr. 7. Střední napětí cyklu σm, což je průměrná hodnota horního a dolního 

napětí a amplitudu napětí σa je možno následujícími rovnicemi (2) a (3). 
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Obr. 7. Schématické znázornění jednotlivých typů cyklického namáhání (převzato z [27]) 

 

Z obr. 7. je patrné, že se zátěžný cyklus může pohybovat jak v oblasti tahové, tak 

v oblasti tlakové. Jestliže se střední napětí cyklu rovná nule, je tento cyklus symetrický, 

v opačném případě se jedná o asymetrický cyklus. Pro posouzení asymetrie cyklu byly 

zavedeny parametry R a P, pro které platí: 

 

h

dR



  (4) 

 

nebo 

 

a

hP



  (5) 

 

Parametry R a P jsou provázány následujícím vztahem (6) a hodnoty obou 

parametrů pro dané cykly jsou uvedeny v obr. 7. [27]. 

 

R
P




1

2
 (6) 
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5.2.  Rozdělení únavy materiálu 

 

Únavu lze rozdělit podle toho, zda se v součásti vyskytuje trhlina: 

1) Součást bez trhlin 

- Jsou to hladké nepoškozené součásti. 

2) Součást s trhlinami 

- Jedná se například o konstrukce, které obsahují svary, tlakové 

nádoby apod. 

- Šíření trhliny popisuje např. Parisův zákon. 

 

Podle zatěžujících podmínek: 

1) Měkké zatěžování, kde je řízená amplituda napětí. 

2) Tvrdé zatěžování, kde je řízená amplituda poměrné deformace (celkové εat 

nebo plastické εapl). 

3) Teplotní únava, což je zatěžování od cyklicky proměnných teplot. 

4) Hluková únava, která je způsobena rezonančními jevy akustických vibrací 

konstrukce. 

 

Podle pracovních podmínek a prostředí: 

1) Únava za normálních podmínek. 

2) Únava ve vakuu a inertním prostředí. 

3) Únava v korozním prostředí. 

4) Únava za zvýšených teplot. 

5) Únava za nízkých teplot. 

6) Únava za zvláštních podmínek, což může být například radioaktivní 

prostředí [28]. 

 

Podle počtů cyklů do lomu součásti: 

1) Nízkocyklová únava. Je-li materiál namáhán napětím, které vyvolává 

značnou plastickou deformaci, je jeho životnost značně nižší, tj. k lomu 

dochází při nižším počtu cyklů. Příkladem toho jsou součásti podrobené 

občasnému přetížení, součásti turbín, oblasti v okolí hrdel tlakových nádob 
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apod. Výzkum nízkocyklové únavy je založen na studiích J.A. Mansona a 

L. F. Coffina z poloviny padesátých let 20. století. Přibližný počet cyklů do 

lomu je 10
4
 a méně [29].  

2) Vysokocyklová únava. Jestliže namáháme materiál nízkým napětím, tak 

dochází k jeho porušení až po vysokém počtu cyklů. Amplituda napětí je 

nízká a plastická deformace není tedy dominující pro chování materiálu. 

Z tohoto důvodu stačí pro popis vysokocyklové únavy Wöhlerova křivka. 

Jako příklad takto zatěžovaných součástí můžeme uvést například rotující a 

kmitající součástí motorů apod. Přibližný počet cyklů do lomu je větší než 

10
5 
[29]. 

 

5.3.  Stádia únavového procesu 

 

Únavový proces můžeme již od prvního cyklu až po závěrečný lom rozdělit na čtyři 

stádia, kdy jedno přechází plynule přechází v druhé. V prvním stádiu dochází ke změnám 

mechanických vlastností, druhé stádium je charakterizováno nukleací a vznikem 

mikrotrhlin, dále pak jde o samotný růst trhlin, který nakonec vede k finálnímu porušení 

tělesa. Tato časová závislost únavového procesu je zobrazena na obr. 8. 

 

 

Obr. 8. Časová posloupnost jednotlivých stádií únavového procesu v tělese bez 

technologických vad (převzato z [27]) 

 

Od této posloupnosti se dále odvíjejí únavové charakteristiky, které se používají při 

návrhu konstrukce, posuzování životnosti, resp. posuzování integrity konstrukcí 

vystavených cyklickému zatěžování. Mezi tyto charakteristiky řadíme: 

1) Cyklická křivka napětí – deformace. 

2) Mez únavy a křivka životnosti σa - Nf (Wöhlerova křivka) stanovená na 

hladkých válcových tělesech. 

makro- 

skopické 
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3) Křivka životnosti εat - Nf (Manson – Coffinova křivka) stanovená na 

hladkých válcových tělesech. 

4) Prahová hodnota rozkmitu faktoru intenzity napětí ∆Kth pro růst únavových 

trhlin a závislost rychlosti růstu únavových trhlin da/dN na ∆K [27]. 

 

5.3.1. Cyklická křivka napětí – deformace 

 

5.3.1.1. Stádium změn mechanických vlastností  

 

Stádium změn mechanických vlastností je charakterizováno změnami v celém 

objemu zatěžovaného kovu. V důsledku změn v hustotě a prostorovém uspořádání poruch 

v krystalové mřížce dochází při cyklickém zatěžování nejprve ke změnám v mechanických 

vlastnostech materiálu. V tomto případě máme na mysli ty mechanické vlastnosti, které 

popisují odpor materiálu proti deformaci vyvolané vnějšími silami. Mezi tyto mechanické 

vlastnosti řadíme mez kluzu, mez pevnosti a závislost amplitudy napětí na amplitudě 

deformace v průběhu cyklického zatěžování. 

V průběhu únavového procesu může odpor materiálu proti cyklické deformaci 

v závislosti na typu materiálu, podmínkách a na teplotě růst nebo klesat. Jestliže odpor 

materiálu proti cyklické deformaci roste, jedná se o cyklické zpevnění. Naopak, jestliže 

klesá, tak jde o cyklické změkčení. Výrazné změny po jistém počtu cyklů končí – dochází 

k saturaci materiálu. Nejlepší způsob detekce změn mechanických vlastností je přímé 

měření parametrů hysterezních smyček, což je závislost amplitudy σa na amplitudě celkové 

deformace εat snímaných v průběhu cyklického namáhání. Schématické znázornění 

hysterézní smyčky znázorňuje obr. 9. 

Cyklické zpevnění je charakteristické pro vyžíhané materiály a cyklické změkčení 

naopak pro zpevněné materiály (deformačním zpevněním, precipitačním zpevněním, 

zpevněním martenzitickou transformací a disperzním zpevněním cizími částicemi 

v matrici). 

Jestliže je poměr meze pevnosti Rm k mezi kluzu (Re, Rp0,2) vetší než 1,4, dochází 

k cyklickému zpevnění. Pokud je tento poměr menší než 1,2, tak dochází k cyklickému 

změkčení. Jakmile dojde k ukončení změn mechanických vlastností, dosáhne amplituda 

napětí i amplituda deformace svých saturovaných hodnot a vytvoří se stabilní hysterezní 

smyčka. Pokud vrcholovými body stabilních hysterezních smyček proložíme křivku, 

získáme závislost mezi amplitudou napětí a amplitudou plastické deformace v ustáleném 
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stavu, kterou označujeme jako cyklická křivka napětí – deformace. Je to velmi důležitá 

materiálová charakteristika, protože popisuje plastickou reakci kovu po převážnou dobu 

životnosti. Všechny experimentální údaje jak v nízkocyklové, tak ve vysokocyklové oblasti 

se shodují v tom, že cyklickou křivku napětí – deformace lze vyjádřit vztahem (7) [27]. 

 

 

Obr. 9. Schematické znázornění hysterézní smyčky (převzato z [27]) 

 

 napla K    (7) 

 

K ........... součinitel cyklické pevnosti 

n ............ exponent únavového zpevnění 

 

5.3.2. Křivka životnosti σa - Nf (Wöhlerova křivka) 

 

V letech 1852 – 1863 německý železniční inženýr A. Wöhler vypracoval první 

systematické experimenty, jenž se zabývaly souvislostí únavy materiálu se zjištěnými 

trhlinami u náprav železničních vagónů. Protože pro únavové zkoušky bylo potřeba 

velkého počtu vzorků, tak Wöhler přešel od zkoušek na skutečných vagónových náprav ke 

zkouškám na menších vzorcích. Tyto zkoušky umožnily menší spotřebu zkoušeného 

materiálu a zvýšily počet otáček únavového stroje. A. Wöhler na základě svých 
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experimentů vypracoval křivku, která popisuje závislost amplitudy napětí σa na počtu 

cyklu do lomu Nf.  

Nejčastěji jsou hladká válcová tělesa podrobena homogenní napjatosti v tahu – 

tlaku (R = -1), respektive míjivém tahu (R = 0). V některých případech je možno použít 

střídavého ohybu, resp. ohybu za rotace. Charakteristický tvar Wöhlerova křivky 

v souřadnicích log σa – log Nf je znázorněn na obr. 10. [28]. 

Wöhlerova křivka vyjadřuje tyto zákonitosti: 

1) Počet cyklů do porušení roste s klesající amplitudou napětí, 

2) existuje mezní amplituda napětí, pod kterou nedochází k porušení ani při 

téměř neomezeném množství cyklů, 

3) počet cyklů do porušení nezávisí jen na absolutní velikosti maximálního 

napětí σh, ale také na velikosti amplitudy napětí σa. Čím větší je σa při daném 

σh, tím menší počet cyklů snese materiál do porušení. 

 

 

Obr. 10. Schematické znázornění Wöhlerovy křivky životnosti (převzato z [27]) 

 

Amplitudu napětí, pod kterou už nedochází k porušení únavovým lomem se 

nazýváme mez únavy. Ta je ve střídavém tahu – tlaku (R = -1) označována σc a mez únavy 

v míjivém tahu (R = 0) pak σhc. Výskyt meze únavy je charakteristický pro oceli a pro 

některé jiné intersticiální slitiny. U kovů a slitin, které mají mřížku kubickou plošně 
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centrovanou (austenitické oceli, slitiny na bázi Al), není výskyt meze únavy pozorován ani 

po aplikaci počtů cyklů 10
7
 až 10

9
 a amplituda napětí klesá s růstem počtu cyklů do 

porušení. Pro tyto případy se používá tzv. smluvní mez únavy, která je určena amplitudou 

napětí, při které dojde k únavovému lomu po předem zvoleném počtu cyklů. Běžný počet 

cyklů pro stanovení meze únavy u ocelí, litin, mědi a jejich slitin je Nc = 10
7
. Pro stanovení 

šikmé větve únavové křivky tvoří jednu skupinu alespoň 8 zkušebních tyčí. Hodnotami, 

které naměříme na tyčích jedné skupiny se v oblasti časované pevnosti, prokládají 

závislosti v souřadnicích log σa – log Nf nebo σa – log Nf. Tyto získané závislosti 

představují regresní křivky s pravděpodobností přežití 50% [27], [28]. 

 

5.3.3. Křivka životnosti εat – Nf (Manson – Coffinova křivka) 

 

Řada experimentálních důkazů dokazuje, že v oblasti nízkocyklové únavy vykazují 

kovy různou odolnost vůči cyklickému napětí a cyklické deformaci. Vysvětlení únavového 

procesu pomocí amplitudy celkové deformace εap, která je složena z elastické εael a 

z plastické εapl složky deformace, se objevuje až zhruba v posledních třiceti letech. Tento 

postup má praktické opodstatnění, protože např. v konstrukčních vrubech je materiál 

vystaven cyklické celkové deformaci. Proto Manson navrhl závislost počtu cyklů do lomu 

na amplitudě celkové deformace. Tuto závislost nám znázorňuje obr. 11. a je vyjádřena 

Manson – Coffinovým vztahem ve tvaru (8): 

 

 cffap N2*   (8) 

 

εf* .......... součinitel únavové tažnosti 

c ............. součinitel únavové životnosti 
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Obr. 11. Schematický průběh křivek εael – Nf a εapl - Nf (převzato z [29]) 

 

Křivky životnosti εat = f(Nf) se stanovují při cyklickém namáhání s konstantní 

amplitudou celkové deformace εat v tahu – tlaku (tvrdý způsob zatěžování) na sérii 

hladkých válcových zkušebních těles. Amplitudy celkové deformace volíme tak, aby počet 

cyklů do porušení Nf byl intervalu 10
2
 ÷ 10

5
 cyklů. V průběhu zkoušky se zaznamenávají 

ve zvolených časových intervalech hysterezní smyčky znázorněné na obr. 12. a ty slouží ke 

stanovení elastické a plastické složky amplitudy celkové deformace [27]. 

 

Obr. 12. Hysterezní smyčky snímané v průběhy zkoušky s εat = 0,01 (převzato z [27]) 
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5.3.4. Stádium iniciace trhlin 

 

Pod pojmem iniciace trhlin rozumíme nukleaci a růst mikrotrhlin. K nukleaci 

únavových trhlin dochází: 

1) v únavových skluzových pásmech, 

2) na hranicích zrn, 

3) na rozhraní mezi inkluzemi a matricí. 

 

Etapa iniciace trhlin je ovlivňována celou řadou faktorů, mezi které můžeme zařadit 

především: 

1) velikost a charakter zatěžování, 

2) technologické vruby, což jsou např. stopy po opracování (povrchová 

drsnost), strukturní nehomogenity (vměstky, dutiny), apod., 

3) konstrukční vruby – náhlé změny tvaru součásti (např. zápichy, otvory pro 

nýty či šrouby apod.), 

4) zbytková pnutí v povrchové vrstvě (tlaková pnutí mají pozitivní vliv, taková 

pnutí mají vliv negativní, 

5) chemické složení a struktura na povrchu – povrch tělesa se může lišit od 

jádra buď záměrně (povrchové kalení, cementování, nitridování, pokovení, 

tryskání apod.) nebo samovolně (u ocelí např. následkem oduhličení), 

6) agresivita prostředí, 

7) teplota. 

 

Z výsledků analýz mnoha provozních poruch je v souladu s výše uvedeným výčtem 

faktorů patrné, že z hlediska etapy iniciace únavových trhlin jsou rozhodující povrchové 

vlastnosti. U stádia iniciace trhliny je problém s určením přesného času, kdy se trhlina 

vyvinula z mechanického poškození. 

Další důležitá věc je ta, ze iniciace trhlin se vyskytuje v mikroskopickém měřítku, a 

to v okruhu jednoho (případně dvou či tří) zrn polykrystalického materiálu. Proto iniciační 

proces vyžaduje spíše kvantitativní popis. Předpokládáme, že skutečná iniciace vychází 

z podmínek přesných znalostí lokální geometrie, krystalové orientace a tlaku ve všech 

možných iniciačních směrech. Existují dva přístupy, jaké máme možnosti zjistit tato hlavní 

kritéria. Jedná se o: 
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1) rozměrové přístup, kde makroskopické proměnné (tlak, napětí, sklouznutí 

amplitudy) jsou kalkulovány a korelovány v konfrontaci se zkoumanou 

délkou iniciační trhliny. Nejedná se o pokus přesného nalezení a 

namodelovaní místa, ale jen o přibližnou znalost. 

 

2) lokální přístup nebo také přístup z hlediska mikromechanismu. K předem 

danému modelu iniciačního mechanismu s jistou pravděpodobností je 

použit zkoumaný případ [27], [28]. 

 

5.3.5. Stádium růstu únavových trhlin na vzduchu 

 

Podstatou celého únavového procesu je opakovaná plastická deformace. V průběhu 

cyklického zatěžování se na čele trhliny kumuluje nevratné poškození, a tím dochází ke 

vzniku a růstu únavové trhliny. 

Závislost rychlosti růstu únavových trhlin na rozkmitu faktoru intenzity napětí ΔK 

a prahová hodnota pro růst únavových trhlin ΔKp patří mezi materiálové charakteristiky, 

které jsou velmi důležité pro výpočet životnosti konstrukcí s defektem vystavených 

cyklickému namáhání. 

Výsledky měření rychlosti růstu únavové trhliny jsou obecně znázorněny na 

obr. 13. Z obrázku je patrné, že celou závislost log da/dN na log ΔK je možné rozdělit na 

3 základní oblasti (A, B, C) s ohledem na rozsah rychlosti šíření únavové trhliny. V oblasti 

A, což je oblast malých rychlostí růstu únavových trhlin (10
-8

÷10
-6

 mm/cykl) a oblast 

malých hodnot rozkmitu faktoru intenzity napětí ΔK se závislost da/dN na ΔK 

asymptoticky blíží k prahové hodnotě ΔKp, pod kterou se únavové trhliny nešíří. Rychlost 

růstu únavové trhliny je v této oblasti silně závislá na mikrostruktuře materiálu a asymetrii 

cyklu R. 

Oblast B nám charakterizuje střední rozsah rychlostí, kde rychlost šíření únavové 

trhliny leží v intervalu 10
-6

 ÷ 10
-4

 mm/cykl. Křivka v log-log souřadnicích je lineární a 

rychlost růstu únavové trhliny můžeme vyjádřit pomocí Paris – Erdoganova mocninného 

vztahu (9): 

 

 mKC
dN

da
  (9) 
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a ............. délka trhliny 

C, m ....... materiálové konstanty 

 

Rychlost růstu trhliny v oblasti B je málo citlivá na mikrostrukturu materiálu a 

tloušťku zkušebního tělesa. 

Oblast C je charakterizována vysokými rychlostmi růstu trhliny, kdy se maximální 

hodnota faktoru intenzity napětí v průběhu zátěžného cyklu Kmax blíží lomové 

houževnatosti KIC, tak se ve zvýšené míře podílejí na růstu trhliny i další 

mikromechanismy porušování obvyklé u statických lomů (transkrystalický tvárný či 

štěpný, interkrystalická dekoheze). Tím se růst trhliny stává citlivý na mikrostrukturu a 

asymetrii cyklu R. Z praktického hlediska je tato oblast docela nevýznamná, protože je 

záležitostí jen relativně malého podílu celkového počtu zatěžovacích cyklů [27]. 

 

 

Obr. 13. Schematické znázornění obecného tvaru závislosti da/dN na ΔK (převzato z [27]) 
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6. Experimentální část  

 

6.1.  Experimentální materiál 

 

Pro experiment byla použita ocel 42CrMo4 + Ni. Jedná se o chrom-molybdenovou 

ocel určenou k zušlechťování, která není normována, vyrábí se na základě požadavků 

zákazníka a používá se pro výše namáhané strojní součásti. Nikl je do této oceli přidáván 

za účelem zlepšení křehkolomných vlastností. Chemické složení studované oceli je 

uvedeno v následující Tab. 5. Obsah plynů v dané oceli je uveden v jednotkách ppm 

v Tab. 6. 

 

Tab. 5. Chemické složení oceli 42CrMo4 + Ni 

Prvek C Si Mn P S Cr Ni 

hm.% 0,420 0,215 0,64 0,0089 0,0065 1,08 0,53 

 

Prvek Mo Al Cu Co Ti Nb V 

hm.% 0,214 0,022 0,122 0,012 <0,0010 <0,0040 0,0062 

 

Prvek W Pb Mg B Sn Zn As 

hm.% <0,010 <0,0030 0,0019 0,0019 0,012 <0,0020 0,017 

 

Prvek Bi Ca Ce Zr La Fe 

hm.% <0,0020 0,0012 0,0036 0,0052 <0,0010 96,7 

 

 

Tab. 6. Obsah plynů v oceli 42CrMo4 + Ni 

Prvek O N 

ppm 36,88 46,01 

 

Chemické složení oceli 42CrMo4 + Ni bylo zjišťováno na spektrometru 

SpectroMaxx od firmy Spectro metodou optické emisní spektrometrie (OES). Tyto 
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spektrometry je možno použít pro mnoho aspektů výrobního cyklu včetně vstupní kontroly 

materiálů, vlastního zpracování, kontroly jakosti polotovarů a konečných výrobků a mnoho 

dalších aplikací, kde je požadováno spolehlivé stanovení chemického složení kovových 

materiálů. 

OES je založena na registrování fotonů vzniklých přechody valenčních elektronů 

z vyšších energetických stavů na nižší. Měří se záření emitované atomy nebo ionty 

v excitovaném stavu. Optická emisní spektrometrie využívající obloukové a jiskrové 

buzení patří mezi preferovanou metodu ke stanovení chemického složení kovových 

materiálů. Tato metoda je široce používaná v průmyslu a zpracování kovových materiálů. 

[31], [32]. 

 

Analýza plynů ve studované oceli byla provedena na přístroji ONH 2000 firmy 

Eltra pomocí elementární analýzy. Oblast elementární analýzy pokrývá spektrum metod 

pro stanovení některých prvků v anorganických i organických materiálech, které jsou 

založeny na rozkladu vzorku žíháním ve vhodné atmosféře s následující analýzou 

uvolněných plynů. Spalování obvykle probíhá v trubkové peci s řízenou atmosférou, do 

které je vzorek vkládán na křemenné, porcelánové nebo korundové lodičce pomocí 

mechanického zařízení [33]. 

 

6.2.  Únava oceli 42CrMo4 + Ni 

 

Strojní součásti jsou v praxi vystavovány nepravidelnému průběhu zatěžování a 

v laboratorních podmínkách tento způsob zatěžování nelze namodelovat. Proto se simulace 

zatížení zjednodušuje a nejčastěji se používá sinusový průběh napětí.  

Ke zkoušení únavy studované oceli byla použita norma ČSN 42 0363. Tato norma 

platí pro zkoušení únavy kovů a jejich slitin. Tato norma stanovuje postup při zkouškách 

vysokocyklové a nízkocyklové únavy k získání základních únavových charakteristik. Pro 

tyto účely určuje tvary zkoušených částí zkušebních tyčí hladkých i tyčí s vruby a uvádí 

základní způsoby záznamu a znázornění výsledků zkoušek. 

V experimentální části této diplomové práce byl pro únavové zkoušky použit 

servohydraulický zkušební stroj LFV 100 kN fy walter + bai ag. Segment oceli, ze kterého 

byla vyrobena zkušební tělesa, byl odebrán z výkovku oceli 42CrMo4 + Ni ve stavu po 
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tepelném zpracování na jakost (zušlechtění). Bližší podmínky odběru, stejně tak jako 

konkrétní režim zušlechtění nebyly bohužel známy. 

Pro únavové zkoušky bylo použito 12 zkušebních vrubovaných tyčí s kruhovým 

průřezem a obvodovou mělkou drážkou . Tvar zkušební tyče je uveden na obr. 14.  

 

 

Rozměry zkušební tyče:  

mmd

mmrh

mmr

12

1

1







 

 

Obr. 14. Tvar a rozměry zkušební tyče (převzato z [34]) 

 

Před zahájením únavových zkoušek bylo potřeba zjistit mez kluzu a mez pevnosti 

dané oceli. Tahová zkouška byla provedena na dvou zkušebních tělesech, viz. obr. 14. Byl 

použit stejný zkušební stroj LFV 100 kN fy walter + bai ag. Průměrná hodnota smluvní 

meze kluzu Rp0,2 a meze pevnosti Rm je uvedena v Tab. 7. 

 

Tab. 7. Smluvní mez kluzu a mez pevnosti 

Rp0.2 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 

453 846 

 

Experimenty byly prováděny ve vysokocyklové oblasti, zátěžný cyklus byl 

symetrický tah-tlak s konstantní hodnotou součinitele asymetrie R = -1 (sinusový cyklus). 

Frekvence kmitů činila 40 Hz a zkouška byla prováděna za laboratorní teploty na vzduchu. 

 

 



- 47 - 

Výsledky provedených zkoušek vysokocyklové únavy jsou uvedeny v následující 

tabulce 8. Zjištěná mez únavy byla poměrně nízká. Informace ohledně místa odběru 

segmentu z výkovku však bohužel nebyly k dispozici a výsledky mohly být rovněž 

ovlivněny kvalitou povrchu zkušební tyče. Wöhlerova křivka popisující závislost 

amplitudy napětí σa na počtu cyklů do lomu Nf je v graficky znázorněna na obr. 15.  

 

Tab. 8. Výsledky únavových zkoušek 

Č. vzorku 
d0 

[mm] 

Fa  

[kN] 

σa  

[MPa] 

Nf 

[-] 
Poznámka 

1 10,50  ± 25  ± 288,72 60438 Praskla 

2 10,93  ± 20  ± 213,15 73161 Praskla 

3 10,53  ± 17,5  ± 200,94 120907 Praskla 

4 10,47  ± 16  ± 185,83 854723 Praskla 

5 10,67  ± 15  ± 167,74 1469915 Praskla 

6 10,57  ± 15  ± 170,94 1321872 Praskla 

7 10,45  ± 13  ± 151,57 3895426 Praskla 

8 10,47  ± 12  ± 139,37 5597598 Praskla 

9 10,53  ± 12  ± 137,79 5409618 Praskla 

10 11,00  ± 11  ± 115,75 10000000 Nepraskla 

11 10,5  ± 11  ± 127,04 10000000 Nepraskla 

12 10,42  ± 10  ±117,26 10000000 Nepraskla 
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Obr. 15. Wöhlerova křivka oceli 42CrMo4 + Ni 

 

V oblasti časované únavové pevnosti charakterizované šikmou větví Wőhlerovy 

křivky je možné únavové chování popsat vztahem mezi amplitudou působícího napětí a 

počtem cyklů do porušení ve tvaru: 

 

121,0
38,922


 fa N   (10) 

 

Z dosažených výsledků zkoušek vysokocyklové únavy v tahu – tlaku vyplývá, že 

mez únavy činí MPac 127  ± . 

 

6.2.1. Fraktografie 

 

Únavový lom vzniká tehdy, dojde-li k překročení mez únavy materiálu. V místě 

povrchu, kde dochází ke koncentraci napětí, vznikne po určitém počtu cyklů zárodek 

trhliny. Pokud trhlina v nejvhodnějším orientovaném směnu má možnost rozšířit se do 
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únavového lomu, postupuje přes materiál, až nakonec bude průřez materiálu natolik 

zmenšený, že dojde k statickému dolomení. Schématické znázornění únavového lomu je 

uvedeno na obr. 16. [30]. 

 

 

Obr. 16. Schématické znázornění únavového lomu (převzato z [30]) 

3 – zárodek trhliny 

2 – postupové čáry 

1 – dolom 

 

Porušená zkušební tělesa byla podrobena fraktografické analýze na řádkovacím 

elektronovém mikroskopu JEOL JSM-6490LV. Vzhled únavových lomů při různých 

amplitudách a napětí a počtem cyklů do lomu dokumentují obr. 17-19.  



- 50 - 

 

Obr. 17. Vzhled lomové plochy vzorku č. 1 (σa = ± 289 MPa, Nf =  60 438) 

 

 

 

 

Obr. 18. Vzhled lomové plochy vzorku č. 6 (σa = ± 170,94 MPa,  Nf = 1 321 872) 
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Obr. 19. Vzhled lomové plochy vzorku č. 8 (σa ± 139,37 MPa, Nf =  5 409 618), pozn. 

k lomu došlo mimo vrub 

 

 

6.3.  Mikrostruktura 

 

Aby bylo možné pozorovat mikrostrukturu daného vzorku oceli 42CrMo4 + Ni, 

bylo nutné si vzorek náležitě připravit. Nejprve byl vzorek broušen na mechanické brusce 

METASINEX za mokra. Po broušení následovalo leštění na přístroji Struers Labopol 5, 

kdy došlo k odstranění všech nerovností a vznikl co nejvíce hladký povrch. Následovalo 

leptání v roztoku HCl + HNO3 + glycerin v poměru 2:1:3. 

Struktura oceli 42CrMo4 + Ni byla tvořena popuštěným dolním bainitem. 

Mikrostruktura byla pozorována na optickém mikroskopu Olympus GX51. 

Fotodokumentace charakteristické struktury je uvedena na obr. 20 a na obr. 21. 
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Obr. 20. Mikrostruktura oceli 42CrMo4 + Ni 

 

 

Obr. 21. Mikrostruktura oceli 42CrMo4 + Ni 
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6.4.  Mikrotvrdost 

 

Na vzorku oceli 42CrMo4 + Ni byla provedena mikrotvrdost HV 0,025. 

Mikrotvrdost byla naměřena na mikrotvrdoměru značky LECO AM100. Hodnoty tvrdosti 

dané oceli, jsou uvedeny v Tab. 9. Čas zatížení byl 10 s. 

 

 

Tab. 9 Tvrdost HV 0,025 

Bod 
Vzdálenost 

[mm] 

Tvrdost 

HV 0,025 

1 1 247 

2 2 254 

3 3 265 

4 4 277 

5 5 270 

 

Průměrná hodnota tvrdosti = 262 HV 0,025 

Směrodatná odchylka = 12,1 

 

6.5.  Tvrdost 

 

Na vzorku oceli byla zjišťovaná tvrdost HV 30 na tvrdoměru značky 

EMCO TEST M1C 010. Čas zatížení byl 10 s a bylo provedeno 5 vpichů. Výsledky 

tvrdosti jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tab. 11. Tvrdost HV 30 

Bod HV 30 

1 219 

2 223 

3 221 

4 219 

5 220 
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Průměrná hodnota tvrdosti = 220 HV 30 

Směrodatná odchylka = 1,7 
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6.6.  Hodnocení mikročistoty 

 

Hodnocení mikročistoty bylo provedeno na neleptaném výbrusu podle normy  

ČSN ISO 4967. Vzorek vykazoval poměrně malé znečištění. Ve vzorku se vyskytovaly 

oxidické, sulfidické a komplexní vměstky. 

Výsledky hodnocení mikročistoty podle ČSN ISO 4967 jsou uvedeny Tab. 11. 

 

Tab. 11. Mikročistota vzorku 

 Typ vměstků 

A B C D 

Pole Jemný Hrubý Jemný Hrubý Jemný Hrubý Jemný Hrubý 

1 0,5 - - - - - 1 - 

2 0,5 - - - - - 0,5 - 

3 - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - 

5 - 1 - - - - - - 

6 - 1 - - - - 0,5 - 

7 1 - - - - - - 0,5 

8 0,5 - - - - - - - 

9 - - - - - - 1 - 

10 0,5 - - - - - - 0,5 

11 0,5 - - - - - - - 

12 - - - - - - - 1 

13 - - - - - - - 0,5 

14 1 - - - - - - 1 

15 0,5 - - - - - - - 

16 - 0,5- - - - - - - 

17 - - - - - - - - 

18 - - - - - - - - 

19 - 0,5 - - - - 1 - 

20 1      0,5  
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Skupina A – sulfidický typ 

Skupina B – hlinitanový typ 

Skupina C – silikátový typ 

Skupina D – typ globulárních oxidů 

 

Určování mikročistoty bylo provedeno na 20 místech ve vzorku za pomocí 

etalonové řady. Parametr maximálního znečištění činí A1; A1e; D1; D1e.  

 

Vzhled vměstku je dokumentován na následujících obrázcích. Vměstky byly 

pozorovány na optickém mikroskopu Olympus GX51 a také na řádkovacím elektronovém 

mikroskopu JEOL JSM-6490LV, který je vybavený EDS analyzátorem INCA x-act. 

Analýza jednotlivých vměstků v hmotnostních procentech je uvedená v Tab. 12. a 

v atomárních procentech v Tab. 13. 

 

Tab. 12. Analýza jednotlivých vměstků v hm. % 

Číslo 

vměstku 
O Mg Al S Ca Mn Fe 

1 43,54 3,67 33,69 6,40 2,18 4,99 5,54 

2 6,63 0,79 3,65 25,76 10,79 33,57 18,82 

3 46,03 11,68 33,47 - - - 8,82 

4 12,05 4,10 10,23 20,15 3,82 27,16 22,49 

5 50,43 7,80 37,62 0,65 0,38 0,47 2,65 

6 19,07 3,03 12,65 22,37 11,55 19,71 11,62 

7 - 0,88 - 37,34 2,56 55,09 4,13 

 

Tab.13. Analýza jednotlivých vměstků v at. % 

Číslo 

vměstku 
O Mg Al S Ca Mn Fe 

1 59,62 3,31 27,35 4,37 1,19 1,99 2,17 

2 15,92 1,24 5,20 30,87 10,34 23,48 12,95 

3 60,49 10,11 26,08    3,32 

4 25,77 5,77 12,97 21,51 3,26 16,92 13,79 
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Číslo 

vměstku 
O Mg Al S Ca Mn Fe 

5 63,64 6,47 28,15 0,41 0,19 0,17 0,96 

6 35,70 3,74 14,05 20,90 8,63 10,75 6,23 

7  1,55  49,73 2,73 42,83 3,16 

 

 

 

Obr. 21. Komplexní vměstek  
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Obr. 22. Komplexní vměstek 

 

Obr. 23. Komplexní vměstek 
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Obr. 24. Sulfidický vměstek 
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6.7.  Diskuse výsledků 

 

Ke zkoušení únavy studované oceli byla použita norma ČSN 42 0363. Pro únavové 

zkoušky bylo použito 12 vrubovaných zkušebních tyčí s kruhovým průřezem a obvodovou 

mělkou drážkou. Experimenty byly prováděny ve vysokocyklové oblasti, zátěžný cyklus 

byl tah-tlak s konstantní hodnotou součinitele asymetrie R = -1 (sinusový cyklus). 

Frekvence kmitů byla 40 Hz a zkouška byla prováděna za laboratorní teploty na vzduchu. 

Byla sestrojená Wöhlerova křivka, vyjadřující závislost amplitudy napětí σa na počtu cyklů 

do lomu Nf. Byla zjištěná mez únavy, která činí MPac 127 . 

Aby bylo možné pozorovat mikrostrukturu oceli, vzorek byl nejprve vybroušen na 

mechanické brusce za mokra, následovalo leštění a leptání v roztoku 

HCl + HNO3 + glycerin v poměru 2:1:3. Struktura oceli 42CrMo4 + Ni je tvořena 

popuštěným dolním bainitem. 

Dále byla zjišťována mikrotvrdost HV 0,025. Bylo zjištěno 262 HV 0,025. Čas 

zatížení byl 10 s. Na vzorku bylo provedeno 5 vpichů pro zjištění tvrdosti HV 30, čas 

zatížení byl opět 10 s a tvrdost činí 220 HV 30. Hodnocení mikročistoty se provádělo na 

neleptaném výbrusu podle normy ČSN ISO 4967. Vzorek vykazoval poměrně malé 

znečištění. Ve vzorku se vyskytovaly oxidické, sulfidické a komplexní vměstky. Určování 

mikročistoty bylo provedeno na 20 místech ve vzorku za pomocí etalonové řady. Parametr 

maximálního znečištění činil A1; A1e; D1; D1e. 
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7. Závěr 

 

Diplomová práce byla zaměřena na hodnocení strukturních a únavových vlastnosti 

modifikované oceli 42CrMo4. Jedná se o chrom-molybdenovou ušlechtilou ocel patřící do 

třídy 15, která je určená k zušlechťování. Jde o ocel s vyšší prokalitelností a používá se pro 

výše namáhané strojní součásti, jako jsou valivá ložiska, namáhané čepy, ozubená kola, 

hřídele větrných elektráren, atd. V dnešní době je na problematiku únavy materiálu kladen 

velký důraz, neboť je statisticky nejčastější příčinou provozního porušení konstrukcí a 

strojních součástí pracujících v podmínkách, kdy jsou namáhány časově proměnlivou 

silou. Uvádí se, že až 80% provozních lomů je zapříčiněno právě únavou materiálu. 

Hlavním cílem práce bylo stanovení únavové životnosti oceli 42CrMo4 + Ni při 

zatěžování symetrickým sinusovým cyklem v režimu tah-tlak, při frekvenci 40 Hz, za 

laboratorní teploty na vzduchu. Pro zkoušení byla použita tělesa kruhového průřezu 

s mělkým vrubem, která byla připravena ze segmentu odebraného z výkovku. Bližší 

informace ohledně způsobu odběru a historii tepelného zpracování oceli 42CrMo4+Ni 

bohužel nebyly k dispozici. Výsledkem zkoušení bylo sestrojení Wöhlerovy křivky a 

stanovení meze únavy, která činila ± 127 MPa. Lomové plochy porušených zkušebních 

těles byly podrobeny fraktografické analýze. Charakter lomových ploch korespondoval 

s použitými parametry zatěžování. 

Dalším cílem práce bylo hodnocení strukturních vlastností dané oceli. V kovové 

matrici byly detekovány oxidické, sulfidické i komplexní vměstky. Celkově bylo možno 

označit mikročistotu za velmi dobrou. Mikrostruktura oceli byla tvořena popuštěným 

dolním bainitem, což odpovídalo zjištěným hodnotám mikro i makrotvrdosti, které činily 

262 HV 0,025 ± 12,1, resp. 220 HV 30 ± 1,7. 
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