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ANOTACE   BAKALÁŘSKÉ   PRÁCE 

     Cílem bakalářské práce je provést hodnocení únavových vlastností kovových 

materiálů, konkrétně zkušebních tyčí oceli 42CrMo4 na mechanickém zkušebním zařízení 

firmy walter + bai ag s vyhodnocením naměřených hodnot a následným sestrojením 

Wöhlerovy křivky. Součástí praktické zkoušky je taktéž zjištění čistoty mikrostruktury 

daného vzorku materiálu a celkové zhodnocení oceli 42CrMo4.  

     Celá praktická část navazuje na teoretickou část práce, která se zabývá 

charakteristikou kovových materiálů,  rozdělením a vlastnostmi mechanických zkoušek 

včetně  zákonitosti procesu únavy. Nezbytnou součástí praktické části je taktéž stručný 

popis chemických, mechanických a technologických vlastností zkoumané oceli. 

Klíčová slova:  vlastnosti kovových materiálů; ocel; zkušební tyč; mikrostruktura 

materiálu; tahová zkouška;  únava materiálu; křivka 

 

ANNOTATION  BACHELOR THESIS 

         Aim of this work is to evaluate the fatigue properties of metallic materials, namely 

steel 42CrMo4 test bars for mechanical testing devices by walter + bai ag s evaluation of 

the measured values and then construct an Wohlers curve. The practical exam is also to 

determine the purity of the microstructure of the sample material and the overall evaluation 

of steel 42CrMo4.  

        All the practical part follows the theoretical part, which deals with the characteristics 

of metallic materials, the distribution and properties of mechanical tests also lawful process 

of fatigue. An essential part of the practical part is also a brief description of the chemical, 

mechanical and technological properties of the investigated steel. 

Key words: properties of metallic materials; steel; test bar; microstructure of the material; 

tensile test; material fatigue; curve 
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Seznam  použitého  označení 

 

d0    počáteční průměr     mm 

l0     počáteční délka     mm 

Rm    napětí na mezi pevnosti    MPa 

Rp    napětí smluvní     MPa   

A    tažnost       % 

δa    amplituda napětí     MPa 

δc    mez únavy      MPa 

t    teplota       °C 

ϱ    hustota       g/cm3 

S    plocha průřezu     mm3 

F    síla       N 

Z    kontrakce      % 

Nf    počet cyklů        
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1. ÚVOD 

        Dnešní doba je charakteristická  technologickým rozvojem průmyslových odvětví, 

které potřebují  ke  své výrobě  různé druhy materiálů. Od každodenního využití věcí běžné 

spotřeby po věci vyrobené ze speciálních materiálů používaných např. ve stavebním, 

strojírenském, leteckém, lékařském, informačním, kosmickém aj. průmyslu. 

          Ve své bakalářské práci se zabývám vlastnostmi zušlechtěné oceli 42CrMo4, která je 

hojně průmyslově využívána k výrobě různých součástek, jako jsou např. ozubená kola, 

klikové hřídele a jiné mechanicky namáhané součástky. 

          V teoretické části mimo jiné obecně popisuji vlastnosti a rozdělení kovových 

materiálů.  Zároveň se také stručně zabývám vlastnostmi a poruchami jejich krystalové 

struktury. Z větší části se věnuji mechanickým zkouškám materiálů konkrétně více  tahové 

zkoušce. 

          Cílem mé bakalářské práce je tedy hlavně praktické provedení mechanických 

tahových zkoušek s následným zjištěním únavových vlastností kovových materiálů pomocí 

zkušebních tyčí pro ocel 42CrMo4 na vybraném mechanickém zkušebním zařízení. 

Součástí této praktické zkoušky je také metalografické určení mikrostruktury vybrané oceli 

a celkové zhodnocení kvality tohoto materiálu. 

        V celé práci je použité množství obrázků a grafů pro lepší pochopení dané 

problematiky. 
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2.    CHARAKTERISTIKA KOVOVÝCH  MATERIÁLŮ 

        Kovové materiály jsou nejdůležitější univerzální technické materiály objevující se ve 

všech odvětvích lidské činnosti. Může se jednat o běžné stavební materiály, ale i o náročné 

jako jsou materiály pro kosmický průmysl, kde hrají velmi důležitou a podstatnou roli. 

        U těchto materiálů je daná velká rozmanitost vlastností. V technické praxi jsou 

využívány kovové materiály s velmi nízkými teplotami tání, nižšími než 100°C, ale taktéž 

vysokotavitelné materiály s teplotami tání nad 2000°C. [1] 

 

        2.1 Rozdělení kovových materiálů  

        Kovové materiály se vyskytují ve formě čistých kovů nebo v podobě slitin (viz obr. 

1). Slitiny kovů dělíme na slitiny železa a neželezné slitiny. Slitiny železa dělíme  na slitiny 

mědi (mosazi, bronzy), slitiny hliníku (siluminy, duraly) a slitiny niklu. Tyto materiály 

dělíme také podle jejich složení, které obsahují základní kov a další prvky. Doprovodné 

prvky nemohou být odstraněny při samostatné výrobě kovu. Rozdělují se na škodlivé, které 

bereme jako nečistoty nebo prospěšné (Mn, Si). Prvky přísadové (legury) se přidávají do 

slitin úmyslně za účelem zlepšení jejich vlastností. Mezi tyto patří například mangan, 

hliník, měď, titan a mnoho dalších. Materiály také dělíme podle hustoty a to na lehké s 

hustotou ρ < 5 g/cm3 (slitiny manganu, hliníku a titanu). S hustotou ρ > 5 g/cm3 na těžké 

(slitiny železa, mědi a niklu). Z chemického hlediska dělíme kovové materiály na 

ušlechtilé, neušlechtilé a dle způsobu výroby na tvářené slitiny, slitiny na odlitky, slinuté 

kovy a podle způsobu použití například na nástrojové oceli, pružinové oceli, ložiskové 

kovy, korozivzdorné oceli a mnoho dalších. [2] 
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Obr. 1- Rozdělení kovových materiálů [1] 

 

         2.2 Vlastnosti kovových materiálů 

         Kovy mají určité typické vlastnosti, které umožňují jejich široké uplatnění v praxi. U 

všech kovů   jsou  definovány jejich fyzikální a mechanické vlastnosti. Proto mají kovové 

materiály  dominantní a zatím nenahraditelné zastoupení v praxi. Vlastnosti kovů se stále 

vyvíjejí podle požadavků, které jim udává praxe. Současně vznikají empirické poznatky o 

nových fyzikálních vlastnostech, které jsou například superplasticita, tvarová paměť, 

supravodivost a mnoho dalších. Tyto poznatky mají velký význam pro speciální aplikace. 

Vlastností kovových materiálů rozdělujeme do těchto skupin [3]:   

a)  fyzikální  

 tepelná a elektrická vodivost  

 supravodivost 

 teplotní roztažnost 

 měrné teplo                                          

      b) chemické  

 odolnost proti korozi 

 žáruvzdornost 
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 žárupevnost 

      c) mechanické 

 pevnost 

 pružnost 

 tvrdost  

 houževnatost 

 tvárnost 

     d) technologické  

 svařitelnost 

 slévatelnost 

 obrobitelnost 

 kovatelnost 

 

                 2.2.1  Mechanické vlastnosti 

       Mezi mechanické vlastnosti patří: 

-   Tvárnost je schopnost kovů trvalé plastické deformace. Tato schopnost je důležitá 

při následném zpracování a dosahování požadovaného tvaru. Některé kovy jsou 

tvárné za pokojové teploty u jiných je zapotřebí vyšší teploty.  

-   Pevnost je maximální napětí, po kterém již dochází k porušení materiálu. 

Označuje  se Rm a jednotkou je Pa (pascal), což je kg/m
2
. Pevnost se spočítá jako 

Rm = F/S, kde F je maximální síla potřebná pro porušení materiálu a S plocha 

průřezu. 

-  Pružnost je vlastnost materiálů, kdy se materiál působením vnějších sil deformuje a 

po zániku působení vnějších sil se vrací do původního stavu.  
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-  Tvrdost je definována jako odolnost materiálu proti vnikání cizích částic. 

-  Houževnatost je brána jako množství práce potřebné k rozdělení zkušebního 

vzorku na dvě části. 

 

         2.3 Vnitřní stavba kovových materiálů 

         Tímto pojmem rozumíme uspořádání určitých stavebních jednotek v prostoru. 

Důležité je vždy si uvědomit v jakém měřítku nás struktura materiálu zajímá. Pokud je na 

úrovni elektronů hovoříme o elektronové struktuře. Uspořádání valenčních elektronů je 

příčinou chemických vazeb v kovech. U většiny kovu a jejich slitin jsou atomy uspořádány 

v prostoru pravidelně. Toto uspořádání nazýváme krystalovou strukturou. V hrubším 

měřítku jsou stavebními jednotkami materiálu fáze což jsou útvary složené z  mnoha 

atomů. Fáze se vzájemně liší svou krystalovou strukturou, chemickým složením a 

fyzikálními vlastnostmi. U materiálu sledujeme také jeho fázové složení (druhy 

přítomných fázi), kde velikost fáze, jejich tvar a rozložení vypovídá o mikrostruktuře. 

Pojem mikrostruktura zahrnuje všechny složky materiálu, které lze pozorovat 

mikroskopem. [1] 

 

                 2.3.1  Chemická vazba v kovech 

         U kovů dominuje kovová vazba. Tu si představíme jako soubor kationtů, které jsou 

stmeleny elektrony tvořící elektronový plyn (viz obr.2). Soudržnost kovů je způsobena 

přitažlivou elektrostatickou interakcí mezi kladně nabitými kationty a záporně nabitým 

elektronovým plynem. Kovy taktéž řadíme mezi elektrické vodiče. Velmi důležitá vlastnost 

kovové vazby je její nesměrovost. Kovalentní vazba je naopak směrová a vzniká sdílením 

elektronů dvojící sousedních atomů. Důsledkem nesměrového charakteru kovové vazby je 

vznik těsně uspořádaných krystalických struktur. 
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Obr. 2 - Schéma kovové vazby [4] 

 

        2.4  Krystalová struktura kovů 

        Většina technických kovových materiálů patří mezi materiály krystalické. To 

znamená, že v jejich uspořádání atomů se určitá část pravidelně opakuje. Uspořádání 

atomů v krystalové struktuře kovů popisujeme pomocí krystalové mřížky. V krystalové 

mřížce definujeme elementární buňku. Elementární buňku volíme tak, aby pokud možno 

měla minimální objem a minimální počet mřížkových bodů (viz obr.3), ale naopak 

maximální počet pravých úhlů. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 -  14 Bravaisových mřížek [4] 

a) triklinická prostá, b) monoklinická prostá, c) monoklinická bazálně centrovaná, 

d) ortorombická prostá, e) ortorombická bazálně centrovaná, f) ortorombická 

prostorově centrovaná, g) ortorombická plošně centrovaná, h) hexagonální, i) 

romboedrická, j) tetragonální prostá, k) tetragonální prostorově centrovaná, l) 

krychlová prostá, m) krychlová prostorově centrovaná, n) krychlová plošně 

centrovaná 
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                  2.4.1  Krystalová mřížka 

         Krystalová mřížka je základem našich představ o vnitřní stavbě krystalických 

materiálů. Je pro ni charakteristické pravidelné rozložení atomů (iontů) v prostoru podle 

určitého geometrického uspořádání. Nejmenší geometrický element (rovnoběžnostěn), 

jehož opakováním lze vytvořit celou krystalovou mřížku, nazýváme elementární buňkou. 

Elementární buňka je určena parametry mřížky, tzn. třemi úseky a, b, c na souřadných 

osách x, y, z a třemi úhly  mezi souřadnými osami. Rozlišujeme celkem 7 krystalových 

soustav a v nich celkem 14 typů elementárních buněk. Rozeznáváme elementární buňky 

prosté, prostorově středěné, plošně středěné a bazálně středěné. Důležitou charakteristikou 

krystalových mřížek je jejich koordinační číslo, tzn. počet atomů, které jsou v dané mřížce 

stejně vzdáleny od libovolného atomu a pravidelně kolem něho uspořádány. Koordinační 

číslo roste se zvyšujícím se vyplněním prostoru atomy a vyjadřuje souměrnost mřížky. V 

důsledku existence kovové vazby je u kovů vysoká hustota zaplnění prostoru atomy (tj. 

poměr objemu hypotetických koulí všech atomů v buňce k objemu elementární buňky). 

Kovy krystalizují nejčastěji v krychlové plošně (fcc) nebo prostorově (bcc) středěné mřížce 

a v mřížce šesterečné těsně uspořádané (hcp). Jsou to prostorové mřížky s vysokou 

souměrností a jednotlivé atomy se v určitých směrech (v geometrickém modelu) vzájemně 

dotýkají. I přes vysokou hustotu zaplnění prostoru atomy, zůstávají v elementární buňce 

volná místa, tzv. intersticiální dutiny. [4] 

 

                 2.4.2  Poruchy krystalové stavby 

Dělí se podle velikosti: 

 bodové 

 čarové 

 plošné 

 prostorové 

                       Bodové poruchy 

                               Základními bodovými poruchami jsou vakanace a intersticiály. Jsou-li v základním 

kovu přítomny příměsové atomy, tyto tvoří interticiál příměsi nebo substituci. V okolí  
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                        bodových poruch dochází ke vzniku elastických napětí mřížky. Vakanace vzniká, jestliže v 

mřížkové poloze atom chybí. Leží-li atom v intersticiální poloze tzn. mimo určenou polohu 

jedná se o tzv. intersticiální atom-intersticiál. [18]  

Čarové poruchy – dislokace 

         Nejdůležitějšími čárovými poruchami jsou dislokace. Dislokace jsou v materiálech 

přítomny vždy a vznikají již během tuhnutí kovu. Dislokace se rozkládají podél myšlené 

čáry, kterou nazýváme dislokační čára. Rozlišují se dva základní typy dislokací: hranovou 

a šroubovou. 

• Hranová dislokace – vložená polorovina atomů navíc 

• Šroubová dislokace - v určitém okolí jsou atomy uspořádány ve šroubovici. 

         Pohyb dislokací  umožňuje plastickou deformaci materiálů. Nejsnadnější pohyb dislokací 

je u kovů – v důsledku kovové vazby. [18] 

                        Plošné poruchy 

                               Mezi plošné poruchy krystalové struktury řadíme hranice zrn, mezifázové hranice a 

povrch krystalu. Hranice zrn existují v důsledku polykrystalické povahy většiny kovových 

materiálů. Jestliže kov tuhne, zárodky krystalické fáze vznikají na více místech a krystaly 

rostou až do okamžiku, kdy se vzájemně spojí. Struktura výsledného ztuhlého kovu je 

tvořena zrny s různou orientaci krystalové mřížky. Hranice zrn rozdělujeme podle velikosti 

disorientace krystalových mřížek dvou sousedních oblastí na maloúhlové a velkoúhlové. 

Prostorové poruchy 

        Mezi prostorové poruchy řadíme zejména dutiny a mikrotrhliny často vzniklé již při 

výrobě materiálu. Dutiny vznikají např. v důsledku rozdílu mezi měrným objemem 

roztavené a ztuhlé slitiny . Mezi prostorové poruchy řadíme   póry, dutiny, cizorodé částice 

s rozdílným chemickým složením a často i rozdílnou krystalovou stavbou, často také 

nekovové částice v kovech a precipitáty. [18] 
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3. MECHANICKÉ ZKOUŠKY MATERIÁLU 

          Zkoušky dělíme podle časového průběhu zatěžující síly na zkoušky statické a 

dynamické.  Dle účinku zatížení na zkušební těleso na zkoušky destruktivní a 

nedestruktivní (viz tab.1). Mechanické vlastnosti umožňují kvantitativně hodnotit chování 

materiálu za působení vnějších sil. Celkové zkoušení je nezbytné pro kontrolu jakosti 

výrobků, ale také pro hodnocení úrovně technologie výroby. Reakce zkoušeného materiálu 

na působení vnějších sil je dána vzájemným působením čtyř základních faktorů, a to 

zatížením, tvarem zkušebního tělesa, materiálem zkušebního tělesa a podmínkami zkoušky. 

Zatížení je dáno definovanou vnější silou, která vyvolá v tělese stav napjatosti a působí na 

jednu nebo více ploch zkušebního tělesa. Zkušební těleso představuje tuhé těleso 

definovaného tvaru a rozměrů, které je dohodnutým způsobem vyrobené ze zkoušeného 

materiálu. Materiál zkušebního tělesa je definován chemickým složením a 

mikrostrukturou. Podmínky zkoušky jsou určeny teplotou zkoušky, rychlostí zatěžování a 

dohodnutým zkušebním postupem vlastní zkoušky.  [6] 

Tab č.1 - Rozdělení destruktivních zkoušek 

 

Zatížení  Krátkodobé  Dlouhodobé  

Statické  

- zkouška tahem  

- tlakem  

- ohybem  

- krutem  

- střihem  

- zkouška tečení (creepu)  

Dynamické  

- zkouška rázem v ohybu  

- zkoušky nízkocyklové  

únavy  

- zkoušky vysokocyklové  

únavy  
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         3.1  Zkoušky statické 

         U těchto zkoušek se určuje chování materiálu při působení stálých nebo plynule 

rostoucích sil. Taktéž zkušební těleso se zatěžuje zpravidla pouze jednou až do jeho 

následného porušení. Mezi zkoušky statické řadíme zkoušku tahem, tlakem, ohybem, 

střihem a krutem. 

 

                 3.1.1 Zkouška tahem 

        Tahová zkouška patří mezi zkoušky mechanických vlastností, pomocí kterých jsou 

určovány základní mechanické charakteristiky používané k hodnocení jakosti materiálu, 

pro výpočty konstrukcí i k obecnému posouzení vhodnosti určitých technologických 

operací. Znázorňuje se pomocí grafu (viz obr.5) 

        Zkoušky kovových materiálů tahem se v ČR řídí národní normou ČSN EN 10002, 

která je identická s evropskou normou EN 10002:90, a která má pět částí. Zkouška spočívá 

v deformaci zkušební tyče tahovým zatížením obvykle do přetržení pro stanovení jedné 

nebo více mechanických vlastností zavedených v normě. Obvykle se zkouší při okolní 

teplotě v rozmezí od 10 °C do 35 °C, v arbitrážních případech při teplotách (23±5) °C.[24] 

        Zkouška se provádí na zkušebním tělese, které je upnuto v horní a dolní upínací 

čelisti. Dolní upínací čelist je spojena s pístem čerpadla, který se pohybuje působením 

kapaliny ve válci. Velikost tlaku kapaliny je mírou velikosti síly, kterou těleso natahujeme. 

Hydraulická zařízení jsou normalizována a jsou vyráběna v typizovaných řadách velikostí. 

Přednostně se používají poměrná zkušební tělesa , která mohou mít různý tvar. Těleso (viz 

obr.4) se skládá z dříku a upínací hlavy.  Průřez dříku může být kruhový, čtvercový nebo 

obdélníkový.[6] 

Obr. 4 - Zkušební těleso 

d
0
– průměr dříku tyčinky (před zkouškou) [mm], l0– délka dříku tyčinky 

(předzkouškou)[mm] 
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         Výpočtem tahové zkoušky  se rozumí postupné kroky  mez kluzu eR . Mez kluzu je  

hranice, kdy je materiál  schopen vrátit se po ukončení působení síly do své původní 

velikosti bez deformací.[6]  

 

  

Obr. 5 –  Graf tahové zkoušky [5] 

 

Graf tahové zkoušky je závislý na druhu použitého materiálu (viz obr.6.) 
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Obr. 6 – Graf tahové zkoušky jiných materiálů [20] 

 

                  3.1.2 Zkouška tlakem 

        Zkouška pevnosti v tlaku je obdobou tahové zkoušky. Zkušební vzorky jsou zatíženy 

dvěma stejně velkými silami (F) působícími tlakem v podélné ose vzorku. Zkušební 

vzorek z kovových materiálů má tvar válečku o průměru 10 až 30 mm. Jeho výška h je při 

hrubém měření h = d, při přesném měření h = (2,5 až 3). Zkouška tlakem má význam 

především u materiálu křehkých a polokřehkých (šedá litina, kompozice, stavební 

materiály atd.).[6] 

 

                  3.1.3 Zkouška ohybem 

         Cílem této zkoušky je zjistit pevnost v ohybu. To znamená největší ohybové napětí ve 

zkušební tyči při porušení. Zkušebním vzorkem je tyč zpravidla válcového tvaru 

(kruhového průřezu). Při zkoušce je položena na dvou podpěrách a uprostřed zatěžována. 

Zjišťuje se pevnost v ohybu a poměrný průhyb v okamžiku porušení vzorku. Používá se 

pro křehké materiály a to například pro grafitické litiny. 

 

                  3.1.4 Zkouška střihem 

         U této zkoušky střihové namáhání vzniká působením paralelních, opačně působících 

sil, ležících v rovině střihu, kdy tyto zatěžující síly nevyvozují ani moment ohybový ani  
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moment kroutící. Počítá se mez pevnosti ve střihu. Tato zkouška se provádí výjimečně a to 

z pravidla u materiálů určených pro výrobu šroubů, nýtů, kolíků, klínu a jiných strojních 

součástí. Vzorek je vložen do zkušebního zařízení tak, aby se jeho namáhání v maximální 

možné míře blížilo namáhání prostým smykem. Ve skutečnosti však vždy dochází k 

přídavnému ohybovému namáhání, takže vzniká střih.  

 

                  3.1.5 Zkouška krutem 

         Účelem této zkoušky je zjištění pevnosti materiálu při jeho namáhání kroucením, což 

je velmi častý případ u součástí přenášejících rotační pohyb (hřídelů). Vzorkem je tyč 

kruhového průřezu jedním koncem nehybně upnutá a na druhém konci zatížená 

zvětšujícím se kroutícím momentem.  

 

         3.2  Zkoušky dynamické 

         Dynamické zkoušky se vyznačují rychlým zatěžováním, které se mění buď skokem 

(rázem) nebo se opakuje v určitých cyklech. Dynamické zkoušky provádíme proto, že ve 

stavbě strojů neexistuje zatížení součásti bez působení přenášených proměnlivých 

setrvačných sil. Podle způsobu zatěžování se dynamická zkouška rázová dělí na 

dynamickou zkoušku v tlaku, v tahu a v ohybu. V tlaku má zkouška význam tehdy, jestliže 

chceme zjistit chování materiálu za působení tlakové síly, například při kování na bucharu.  

Největší praktický význam dynamická zkouška rázová v ohybu. 

 

                  3.2.1 Zkouška rázem v ohybu 

         Existují dvě varianty zkoušky rázem v ohybu a to dle Charpyho nebo  Izoda. Zkouška 

podle Charpyho  , kdy tyč je na dvou podpěrách. Zkouška podle Izoda, kdy tyč je uchycena 

letmo. Tvar i rozměry zkušebních tyčí jsou dány normou. Charpyho kladivo (viz obr.7) je  

kyvadlové kladivo, které se skládá z tuhé litinové desky, dvou stojanů, kyvadla s kladivem. 

Mezi stojany se kývá kyvadlo, na kterém je zavěšeno kladivo. Kladivo má ocelový kalený 

břit, v místě vybrání kladiva je těžiště. Další části tohoto kladiva jsou podpěry. 
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         V nulové poloze je zkušební tyčinka čtvercového tvaru s vrubem volně položena.  U 

Charpyho zkoušky vnější zatěžující síla působí rázem vyvolaným úderem tělesa (kladiva) 

po určité rychlosti dopadu. Tím, že kladivo zvedneme udělíme mu energii. Energie je 

schopnost konat práci. Zde je mírou kvality materiálu práce. Měřítkem kvality materiálu je 

množství práce spotřebované k jeho porušení. Této práci se říká práce deformační nebo 

také rázová. U této zkoušky také počítáme vrubovou houževnatost. Vrubovou houževnatost 

zjišťujeme zvláště u tepelně zpracovaných oceli a svarů. Mimo vrubové houževnatosti také 

hodnotíme i vzhled lomové plochy. Z tohoto hlediska rozlišujeme křehký, houževnatý a 

smíšený lom. Křehký lom nevykazuje deformaci, na lomové ploše jsou znatelné větší 

krystalky. Houževnatý lom má okolí lomu deformované. Smíšený lom je kombinací lomu 

křehkého a houževnatého. Pokud se tyčinka, která je při zkoušení upnutá přerazí na dva 

kusy, usuzujeme, že materiál je křehký. Pokud se tyčinka ohne, ale přitom vznikne lom, 

pak zkoušený materiál je houževnatý.[7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 – Charpyho kladivo  [8] 
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4. ÚNAVA MATERIÁLU 

         Degradační mechanismus označuje změny vlastností materiálu vedoucí až k jejich 

porušení, a to vlivem cyklického (obecně proměnného) namáhání. Důležité je si uvědomit, 

že při proměnném zatěžování může po určitém počtu zatěžovacích cyklů dojít k 

únavovému lomu materiálu, i když dané zatěžovací napětí je nižší než je mez pevnosti a 

mez kluzu. Únavové poškození materiálu lépe odráží jejich skutečné provozní namáhání. 

Příčinou únavového poškození materiálů jsou nezvratné změny způsobené cyklickou 

plastickou deformací. Cyklické zatěžování kovů a slitin vede ke změnám jejich struktury a 

tím i ke změnám jejich fyzikálních vlastností. Všechny tyto změny mají zpravidla 

nasycený charakter, to znamená, že jsou na začátku cyklického zatěžování 

nejvýraznější.[1] 

 

         4.1  Časové stádia procesu únavy 

         Únavový proces má několik stádií (viz obr.8), kdy nejprve dochází k  změnám 

mechanických vlastností materiálu. Podle druhu nezvratných změn způsobených cyklickou 

plastickou deformaci se  únavový proces dělí do třech časových stádií:  

1.stádium: 

Charakteristickým rysem tohoto stádia je změna mechanických vlastností a to v celém 

objemu zatěžovaného kovu. Přitom se mění hodnota mřížkových poruch a v důsledku toho 

dochází ke změně mechanických a fyzikálních vlastností.   Mechanické změny můžou být 

dvojího druhu a to cyklické zpevnění  nebo cyklické změkčení. Cyklické zpevnění nastává 

v materiálech vyžíháním s poměrem Rm/Re>1,4  a cyklické změkčení vzniká v 

materiálech před zpevněním deformačně, precitipačně disperzními částicemi a podobně. 

Při cyklickém zatěžování se mění uspořádání a hustota bodových poruch a v důsledku toho 

dochází ke změně mechanických vlastností. [11] 
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Obr.8 – Časové stádia odezvy materiálu  [12] 

 

a) Cyklické změkčování při deformačně řízené zkoušce 

b) Cyklické zpevňování při deformačně řízené zkoušce   

c) Cyklické zpevňování při silově řízené zkoušce 

d) Cyklické změkčování při silově řízené  zkoušce 

 

2. stádium: 

V tomto stádiu se trhliny tvoří v malé části objemu a to obvykle na povrchu  nebo v jiných 

místech, kde se koncentruje napětí cyklické plastické deformace. 
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3.stádium: 

Stádium šíření  trhlin, které vznikly v předchozím stádiu, nebo které v materiálu existovali 

původně a mohou se šířit podle zákonů lomové mechaniky. Pro jejich šíření jsou 

rozhodující podmínky v kritickém objemu kovu a to v kořeni trhliny (plastická zóna), kde 

je vysoká koncentrace cyklické plastické deformace. Horní hranici třetího stádia 

představuje křivka únavy, která je vlastně křivkou životnosti v oblasti časové únavy.  [12] 

 

        4.2  Únavová životnost kovových materiálů 

        Únavovou životnost kovových materiálů ovlivňuje zejména kvalita povrchu, velikost 

zrna, přítomnost korozního prostředí a teplota. Pokud chceme prodloužit únavovou 

životnost je třeba maximálně omezit přítomnost míst na povrchu, kde by tyto trhliny mohly 

vzniknout. Těmito místy například myslíme ostré vruby, závity, nedokonalé svary a 

vměstky. Výrazného zvýšení meze únavy lze dosáhnout vnesením tlakového pnutí do 

povrchové vrstvy, což lze realizovat zvláštním způsobem tryskání (zpracování povrchu 

proudem tvrdých částic). 

         Pro zvýšení meze únavy je rovněž žádoucí jednozrnná struktura, která znamená  

překážku pro šíření trhliny. Vzrůst teploty způsobuje pokles únavové životnosti, neboť se 

snižuje kluz materiálu a tudíž se zvyšuje velikost cyklické plastické deformace.  [10] 

 

          4.3  Vznik trhlin 

         Ohniskem vzniku únavových trhlin bývají často nedokonalé svarové spoje. Při 

cyklickém zatěžování se na povrchu kovu vytvářejí malé velmi tenké výstupky – extruze. 

Současně můžeme také pozorovat prohloubeniny do povrchu. Ty mají podobný tvar jako 

extruze ale nazýváme je intruze. Jsou to velmi malé koncentráty napětí, které dále v 

průběhu zatěžování můžou narůstat ve formě únavové trhliny a tím způsobit únavový lom. 

[3] 

                  4.3.1 Šíření trhlin 

         Délka trhliny, při které dochází k přechodu z prvé do druhé fáze  šíření (viz obr.9) 

závisí především na druhu materiálu a na amplitudě zatěžování. Čím menší je pro daný  
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materiál amplituda zatěžování, tím větší je délka trhliny odpovídající první fázi. Rychlost 

šíření v první fázi je velmi malá. Počet cyklů potřebných pro první fázi šíření se však stává 

nepodstatným u součástí s ostrými vruby. Šíření v druhé fázi končí náhlým lomem. U 

tenkých vzorků a součástí však před tímto finalním lomem může dojít k natočení roviny 

šíření a to z roviny jejíž normála je rovnoběžná s vnějším napětím do roviny. Pro 

krystalografické šíření trhlin v první fázi je rozhodující smyková složka napětí ležící v 

rovině trhliny. V druhé etapě je pak naopak řízeno normálovým napětím. U obou případech 

se trhlina šíří zpravidla transkrystalicky. Šíření trhlin po hranicích se vyskytuje jen za 

zvýšených teplot. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 9. - Fáze šíření únavových trhlin [9] 

 

         4.4  Únavový lom 

         Posledním stádiem únavového procesu je nestabilní lom, který vzniká v okamžiku, 

kdy velikost trhliny a napětí dosáhne kritické hodnoty pro daný materiál. Podle 

mikroskopického vzhledu má povrch únavového lomu  typické oblasti.  První je oblast 

únavová, která je makroskopicky hladká  a charakteristická viditelnými znaky po šíření 

trhliny, znaky u této oblasti jsou rastrové čáry vytvořené žlábkováním a má lasurovitý tvar.  

         Tělesa s vrubem mají tvar čáry a zakřivení ovlivněné geometrií vrubu odkud lom 

vychází. Plocha únavové části lomu je vždy kolmá na směr normálového napětí. Povrch 

může být podle povahy okolního prostředí různě znečištěný, zoxidovaný apod. Druhou  
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oblastí je oblast silového lomu. Ta má výrazně hrubší texturu a členitý povrch. Nemůže mít 

charakter štěpný, transkrystalický, interkrystalický nebo vláknitý. Může vznikat za 

podmínek stavu rovinného napětí nebo rovinné deformace. Taktéž velikost únavové oblasti 

závisí na druhu namáhání (tlak, ohyb, krut) a na geometrii  místa koncentrace napětí 

(vrubu). Podle mikroskopického vzhledu a tvaru únavového lomu (viz obr.10) je možno 

posuzovat na příčinu jeho vzniku. [3] 

Obr. 10 – Schématické znázornění únavového lomu 

 

1 – počátek šíření vlny 

2 – oblast šíření únavového lomu 3 – statický lom (křehký) 

 

         4.5  Nízkocyklová  a vysokocyklová únava 

          Nízkocylová únava je definována změnami stavu  a vlastností materiálu vyvolanými 

cyklickým namáháním (viz obr.11) při působení opakovaných změn plastické deformace. 

Někdy se nízkocyklová neboli nízkokmitová únava nazývá vysokodeformační únavou. 

Životnost vyjádřená počtem cyklu do porušení je při nízkocyklové únavě determinována 

velikostí plastické deformace. Vysoko namáhané tlakové nádoby, časti jaderných reaktorů, 

mostních konstrukcí, podvozků vozidel jsou již v celém průřezu a v místě koncentrace 

napětí tyto části jsou porušované nízkocyklovou únavou. Oblast nízkocyklové únavy spadá 

do životnosti v rozmezí 10
2
 až maximálně 10

5
 kmitu, únavový lom má hrubší strukturu. 

[13] 
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Obr. 11- Oblasti únavy [13] 

 

5.1.4 Druhy cyklu 

Obr. 11 – Oblasti únavy [13] 

 

          Vysokocyklová únava patří mezi tzv. měkké zatěžování a vede ke vzniku 

mikrotrhlin. Tato únava materiálu se projevuje při počtu cyklů mechanického nebo 

teplotního zatížení >10
5 

. Je vyvolána koncentracemi napětí a makrodefekty materiálu. 

Mikrotrhlinky vznikají v povrchové vrstvě materiálu v místech lokálních plastických 

deformací, i když v makroobjemu tělesa je deformace elastická. Hodnocení vysokocyklové 

únavy se nejčastěji provádí z výpočtu kumulace poškození na základě únavových křivek 

jako je např. únavova Wöhlerova křivka (viz.kap 4.7) [25] 

 

                 4.5.1 Druhy cyklů 

       Cyklické zatížení se vyznačuje periodickým kolísáním mezi maximem a minimem 

znázorňuje se sinusoidou  a cykly mohou být pouze tahové, tlakové nebo v obou oblastech. 

(viz obr.12) 
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Obr. 12 - Druhy cyklu [13] 

 

 

 

Dolní napětí :                                                                                                  (1) 

  

Střední napětí :                                                                                                (2) 

  

Horní napětí :                                                                                                   (3) 

 

Amplituda napětí :                                                                                            (4) 

 

Výkmit :                                                                                                            (5) 
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        4.6  Únavové zkoušky 

         Únavové zkoušky popisuje Wöhlerova křivka životnosti (viz obr.13).  Dle této křivky  

počet cyklů do porušení stoupá s klesající amplitudou napětí. Dále existuje mezní 

amplituda napětí, pod kterou nedochází k porušení ani při neomezeném počtu cyklů.  Počet 

cyklů do porušení nezávisí jen na absolutní velikosti maximálního napětí cyklu.  

        Tyto zákonitosti se znázorňují křivkou únavy . Křivka únavy vyjadřuje závislost σ = f 

(N). Přitom σ představuje maximální hodnotu napětí daného cyklu a N počet zatěžujících 

cyklu zodpovídajících se příslušnému napětí. Zjišťuje se např. na hladké zkušební tyčince s 

leštěným povrchem, která je zatěžována střídavými cykly s postupně klesající amplitudou. 

Je to nejstarší podklad pro hodnocení únavové pevnosti materiálu. Křivka obsahuje 

všechny fáze vzniku a vývoje únavových trhlin až do konečného lomu . [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 – Křivka životnosti materiálu -Wöhlerova křivka 

 

         4.7  Manson – Coffin křivka 

         Znázorňuje popis počtu cyklů do lomu v závislosti na amplitudě plastické deformace 

(viz obr.14). U této křivky byl tak položen základ pro výpočet životnosti (viz obr.15) při 

nízkém počtu cyklu do lomu. Manson navrhl závislost počtu cyklů do lomu na amplitudě 

celkové deformace tvaru.[3,14] 
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Obr. 14 - Vztah mezi součinitelem cyklické tažnosti ε͐f  a skutečnou lomovou deformací εf 

[13]                                                        

         Z experimentálních důvodů je často výhodnější aplikovat při únavovém zatěžování 

amplitudu celkové deformace, která se skládá z pružné a z plastické složky. Manson navrhl 

závislost počtu cyklů do lomu na obou složkách deformace ve tvaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 - Schématický průběh křivek životnosti[13] 
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5. METODIKA ÚNAVOVÝCH ZKOUŠEK A JEJICH VYHODNOCENÍ 

5.1  Charakteristika oceli 42CrMo4 

         Pro experiment byla použita ocel 42CrMo4 ve stavu po zušlechtění. Ušlechtilá 

konstrukční Cr - Mo ocel (42CrMo4) patří k nejpoužívanějším ocelím k zušlechťování a 

povrchovému kalení. Je možné ji dodat i ve stavu zušlechtěném na hodnotu okolo 1000 

MPa (33 HRC), při této pevnosti má ještě dostatečnou houževnatost. Není náchylná k 

popuštěcí křehkosti. Kalí se do méně razantního kalicího prostředí, poněvadž je náchylná 

ke vzniku kalicích trhlin v místech s vrubovým účinkem nebo povrchových vad. V 

kaleném stavu ocel 42CrMo4  dobře odolává opotřebení. Pevnost 770 - 820 MPa a tvrdost 

ve stavu žíhaném na měkko je max. 240 HB. Dosažitelná tvrdost po kalení je 61 HRC. 

 

                 5.1.1 Použití oceli 

         Použití této oceli je pro značně namáhané strojní díly, součásti v automobilovém a 

leteckém průmyslu, klikové hřídele, ozubená kola aj. Je to ocel s vyšší prokalitelností a 

patří  k nejčastěji používané oceli k zušlechťování. 

 

                5.1.2  Předepsané technologické a mechanické  vlastnosti oceli  42CrMo4 

Tváření za tepla:  

         Doporučení rozmezí teplot pro tváření za tepla je 1100 až 850 C. 

Obrobitelnost: 

         Obrábí se ve stavu žíhaném na měkko. Při nižších pevnostech lze obrábět i ve stavu 

zušlechtěném. Zlepšenou obrobitelnost vykazuje ocel  42CrMoS4 se zvýšeným obsahem 

síry.     Díly, které se zušlechťují  na vyšší pevnost se nejprve předhrubují ve stavu žíhaném 

a dokončí po zušlechtění.  

Střihatelnost: 

         Pro docílení tvrdosti vhodné pro stříhání se ocel žíhá nebo řízeně vychlazuje.     
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Tepelné zpracování: 

         Uvedené podmínky v tabulce (viz tab.2) níže  jsou doporučené s výjimkou zkoušky 

kalením čela (zkouška prokal.) Jako kalicí prostředí se s ohledem na náchylnost ke kalicím 

trhlinám doporučují  syntetické polymery a olej. K docílení rovnoměrných hodnot po 

zušlechtění  u větších průměrů (zejména kovaných) přispívá normalizační žíhání před 

zušlechtěním.  

Tab.2 -Hodnoty tepelného zpracování oceli 42CrMo4 

Normalizační 

žíhání ˚C 

Žíhání na 

měkko  ˚C 

Isotermické 

žíhání  ˚C 

Teplota 

kalení ˚C 

Kalící 

prostředí 

Teplota po 

popuštění  ˚C 

Zkouška 

kalením 

čela  ˚C 

850-880  680-880 800-900 670-

3hod. 

820-860 Olej nebo 

voda 

540-680 850 +- 

[22] 

       

Tato ocel dosahuje po zakalení  tvrdosti přibližně 58 HRC.  Do průměru 100 mm lze po 

zušlechtění docílit pevností nad 1000 MPa při ještě dostatečné houževnatosti. 

 

Mezi základní mechanické vlastnosti stanovené normou řadíme hodnoty  uvedené v 

tabulce č.3. 

Tab. 3 - Základní mechanické vlastnosti oceli 42CrMo4 [22]: 

Průměr [mm] Re min [MPa]    Rm [MPa] A min [%] Z min [%] 

d≤16 900 1100-1300 10 40 

16<d≤40 750 1000-1200 11 45 

40<d≤100 650 900-1100 12 50 

100<d≤160 550 800-950 13 50 

160<d≤250 500 750-900 14 55 
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5.1.3 Předepsané chemické složení  

Tab. 4 - Předpis chemického složení oceli dle normy [21]: 

 

 

5.1  Experimentální zkoušky oceli 42CrMo4       

   5.2.1  Chemické složení zkoumané oceli 

         Chemické složení bylo stanoveno optickou emisní spektrometrií na zařízení 

Spectromaxx fy Spectro (viz tab.5). 

 

Tab. 5 - Naměřené hodnoty chemického složení oceli 42CrMo4 [hm %] 

 

 

                 5.2.2  Mechanické vlastnosti zkoušené oceli   

         Mechanické vlastnosti oceli byly stanoveny na krátkých poměrných zkušebních 

tyčích o průměru 10 mm. Zkoušení bylo provedeno na mechanickém zkušebním zařízení 

100 kN fy walter + bai ag (viz obr.16). Výsledky představují průměrné hodnoty ze dvou 

tahových zkoušek (viz tab.6) 

Tab. 6 - Základní naměřené mechanické hodnoty oceli 42CrMo4 [22]: 
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C Mn Si P S Cr Mo 

0,38 – 0,45 0,60 – 0,90 max 0,40 max 0,035 0,90 – 1,20 0,90 – 1,20 0,15 – 0,30 

C Mn Si P S Cu Cr Ni Al Mo 

0,43 0,70 0,21 0,007 0,006 0,1 1,04 0,1 0,03 0,23 

Rp0.2 [MPa] Rm [MPa] A5[%] 

476 873 12 



  
                                                                  

 

Obr.16 - Mechanické zkušební zařízení [23] 

 

        5.2.3  Metalografická příprava oceli a její mikrostrukturní rozbor 

         Metalografie  je nauka, která pojednává o vnitřní stavbě kovů a slitin. Jejím cílem je 

zviditelnění struktury materiálu a následné studium pomocí optického či elektronového 

mikroskopu.  

          Kovy a jejich slitiny jsou materiály neprůhledné a k jejich pozorování tedy 

používáme optické mikroskopy v režimu odrazu. A protože nejvyšší odrazivost mají 

plochy dokonale rovné a hladké, naším cílem bude připravit vzorek právě s takovou 

plochou.   

Postup přípravy vzorku pro pozorování (tzv. metalografický výbrus) se skládá z několika 

na sebe navazujících kroků (viz obr 19.): 

 odběr vzorku 

 preparace vzorku (pouze u některých vzorků)                                      

 broušení 

 leštění 

 leptání [19] 
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   Obr.19 - Schéma přípravy metalografického výbrusu [19] 

 

         Byla provedena metalografická příprava zkoumaného vzorku  na oceli ve tvaru 

čtverce o straně 2mm. Bylo provedeno broušení, leštění a leptání kyselinou dusičnou  

(viz obr.20 a  obr.21). 

 

 

Obr.20 – Mikrostruktura oceli ( 200x)  
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Obr.21 – Mikrostruktura oceli (500x)  

 

Ve stanovovaném vzorku oceli 42CrMo4 byly nalezeny drobné oxidické vměstky (viz 

obr.22). V celkovém hodnocení  můžeme mikrostrukturu stanovovaného vzorku  označit za 

velmi dobrou. 

 

 

      Obr.22 - Mikrostruktura stanovovaného vzorku  
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                 5.2.4  Zkoušky únavy oceli 42CrMo4 

       Únavové zkoušky byly provedeny na servohydraulickém zkušebním zařízení firmy 

walter+bai ag (viz obr.17). 

 Parametry zkoušení: 

 sinusový cyklus 

 střídavý tah-tlak 

 frekvence 40 Hz 

 okolní teplota 

 

 

Obr. 17 - Servohydraulické zkušební zařízení [23] 
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Tab.7 – Naměřené a vypočtené hodnoty zkoušeného materiálu 

Č. vzorku d0 [mm] Fa [kN] δa Nf 

1 10,42 25 ±293,4 52923 

2 10,23 20 ±243,5 80475 

3 10,25 17 ±206,2 405126 

4 10,31 17 ±203,8 578214 

5 10,29 15 ±180,5 1256478 

6 10,5 14 ±161,7 4571238 

7 10,22 13 ±158,6 6457412 

8 10,19 13 ±159,4 5755672 

9 10,33 12 ±143,3 8985474 

10 10,26 11,5 ±139,2 10000000 

11 10,47 11 ±127,9 10000000 

12 10,35 11 ±130,9 10000000 

 

Parametry tabulky: 

d0 [mm] – průměr tyče 

Fa [kN] -  velikost síly 

δa [Mpa] – amplituda napětí  

Nf – počet cyklů 
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Wöhlerova křivka oceli 42CrMo4 dle naměřených hodnot: 

Obr.18 – Wöhlerova křivka z naměřených hodnot 

 

Obecné stanovení meze únavy: 

        Mez únavy je definována jako největší výkmit (amplituda) napětí, který při 

symetrickém cyklu zatížení (tahem, tlakem, ohybem nebo krutem) materiál teoreticky 

vydrží po nekonečný počet zatěžovacích cyklů, aniž praskne. Prakticky se však určuje mez 

únavy z konečného, smluvně stanoveného počtu cyklů, který je pro různé materiály jiný. 

[13] 

Stanovení meze únavy oceli 42CrMo4: 

        Z naměřených hodnot a určené Wöhlerovy křivky odpovídá mez únavy oceli 

42CrMo4 hodnotě amplitudy napětí δa =127,9 [MPa] při cyklu napětí Nf=10000000 .  Z 

toho vyplývá, že  při max. počtu cyklů  (Nf)  10000000  tyč nepraskla. 
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6.    ZÁVĚR 

        Oceli k zušlechtění používané pro středně namáhané strojní díly, zejména hřídele 

vykazují lepší prokalitelnost než uhlíkové oceli. Ocel 42CrMo4 patří k nejčastěji 

používané oceli k zušlechtění. V kaleném stavu dosahuje tvrdosti přibližně 58 HRC a 

dobře odolává opotřebení. K výhodným vlastnostem patří  mimo jiné   zlepšená 

obrobitelnost díky zvýšenému obsahu síry či  nenáchylnost k popuštěcí křehkosti. Její 

využití je hlavně ve strojírenství při výrobě ozubených kol, klikových hřídelí aj. 

        Cílem práce bylo stanovení únavových vlastností oceli 42CrMo4. Zkoušení bylo 

provedeno na servohydraulickém zkušebním zařízení střídavým souměrným cyklem 

v režimu tah-tlak, na vzduchu, při frekvenci zatěžování 40 Hz. Ke zkoušení bylo použito 

12 zkušebních těles kruhového průřezu s mělkou obvodovou drážkou.  Na základě 

výsledků byla sestrojena Wöhlerová křivka a byla stanovena mez únavy, která činila 

±127,9 MPa. Rovněž byla provedena metalografická analýza dané oceli.V materiálu byly 

detekovány pouze drobné oxidické vměstky a mikrostrukturu tedy můžeme označit za 

velmi dobrou. Mikrostruktura oceli byla ve stavu po zušlechtění. 

        Závěrem této práce mohu tedy konstatovat, že únavové vlastnosti oceli s označením 

42CrMo4 uvedené v praktické části odpovídají normě a teoretickým vlastnostem dané 

oceli popisované v kapitole 5 této práce. Mohu konstatovat, že zkoumaná ocel odpovídá  

stanoveným parametrům a je možné ji využít k průmyslové výrobě. 
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