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Abstrakt 

 

 Vysokotlaké ocelové lahve jsou průmyslovým výrobkem, který zasahuje do velmi rozsáhlé 

škály oblastí lidského života. Tyto lahve jsou používány ve sféře industriálních plynů (svařování, 

inertizace), medicíny (léčebné účely, podpora dýchání, anestezie), transportu (CNG a H2) a dalších 

oblastech. V dnešní době je stale intenzivněji kladen důraz na veškeré parametry a užitné vlastnosti 

lahví, mezi které patří např. hmotnost, únavová životnost, korozní odolnost a mnoho jiných. Tyto 

charakteristiky jsou přímo spojeny také s enviromentálními aspekty, např. v oblasti industriálních 

a medicinálních plynů je tomu tak ve smyslu transportu většího množství plynu vs. menžího 

množství oceli reprezentovaného hmotní lahví a s tím spojené redukce výfukových plynů 

transportních automobilů. V oblasti transportu je to naopak. Všeobecný tlak na ekologizaci paliv 

(vývoj paliv alternativních, např. CNG a H2), přičemž u nádrží sloužících jako zásobníky 

zmiňovaných paliv je situace podobná, kdy lehčí lahve na palubě automobilů zajišťují delší dojezd 

na ekologické palivo a tím i zvýšenou redukci veškerých výfukových plynů. Výše uvedených, 

lepších užitných parametrů, primárně nižší hmotnosti, lze dosáhnout pomocí zvyšování hodnot 

mechanických vlastností, primárně Re (meze kluzu), Rm (mez pevnosti), avšak spolu se zachováním 

dostačujícíh hodnot KCV (vrubové houževnatosti) při - 50 °C, A (tažnosti) a s tím spojené 

mikrostrukturní homogenity. Předmětem studia bylo analyzování výše uvedených mechanických 

vlastností stávající oceli 34CrMo4 s označením NV (ocel mikrolegovaná dusíkem a vanadem) na 

lahvích z 10 taveb po 23 různých režimech TZ (tepelného zpracování) používané pro výrobu 

vysokotlakých ocelových lahví a následný návrh nového, upraveného chemického složení oceli 

34CrMo4 s označením SP (ocel bez mikrolegování vanadem) na lahvích ze 2 taveb po 5 různých 

režimech TZ. Výsledky experimentů (porovnání dosažených mechanických vlastností, 

mikrostrukturních charakteristik, únavové odolnosti, odolnosti proti SSC a v neposlední řadě 

nákladovost) realizovaných na materiálu NV byly konfrontovány s výsledky experimentů 

provedených na materiálu SP. Výstupem práce byl návrh nového, nákladově výhodnějšího 

materiálu s označením 34CrMo4 SP a optimalizovaným TZ pro dosažení vysoké pevnosti (nad 

1100 MPa), zároveň s velmi příhodnými hodnotami KCV a s tím spojené mikrostrukturní 

homogenity. Nově navržený materiál a jeho TZ zcela naplňují požadavky norem pro výrobu 

vysokotlakých bezešvých ocelových lahví, a navíc může sloužit také pro širokou škálu dalších 

vysokopevných aplikací, např. zalomené hřídele, železniční nápravy, hnací hřídele atd. 
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Abstract 

 

 High pressure steel cylinders are an industrial product that reaches to wide range of human 

being. Those cylinders are being used in field of industrial gases (welding, inertisation), medical 

(medical treatment, respiratory support, anesthesia), transport (CNG and H2) and many others. 

Nowadays, the emphasis is put more and more on all their parameters and characteristics like 

weight, fatigue life, corrosion resistance and many more. Those characteristics are directly 

connected also with the environmental aspects, e.g. in field of an industrial and medical gases. It is 

about transporting more gas than more steel and reduction of exhaust gases that is directly 

connected with it. On the other hand, in the field of personal transportation, the pressure is put on 

the ecologisation of fuels (development of alternative fuels, e.g. CNG and H2), when the situation 

in case of tanks serving as an on-board storage of alternative fuels is the same from the point of 

view that the lighter storage tank ensures higher mileage on eco fuel, therefore also significant 

reduction of exhaust gases. The improvement of mentioned characteristics, primarily lower weight, 

mechanical properties have to be increased, mainly Re (yield strenth), Rm (tensile strength), 

however together with keeping sufficient values of CVN (notch toughness) at - 50 °C, A 

(elongation) and related microstructural homogeneity. The Ph.D. thesis is focused on analyzing of 

above mentioned mechanical properties of current 34CrMo4 steel marked NV (micro alloyed with 

nitrogen and vanadium) on 10 different heats after 23 different heat treatment (HT) modes used for 

production high pressure seamless steel cylinders and subsequent design of new, adjusted chemical 

composition of 34CrMo4 steel marked SP (steel without vanadium microalloying) on cylinders 

made of 2 different heats after 5 different HT modes. Results of experiments (comparison of 

achieved mechanical properties results, microstructural characteristics, fatigue behavior, SSC 

resistance and cost effectivity) carried out on material NV were confronted with results of 

experiments carried out on material SP. The outcome of this Ph.D. thesis is the newly design and 



 

cost-effective material 34CrMo4 SP and its optimized HT to achieve high values of Rm (over 1100 

MPa) together with favorable CVN values and related microstructural homogeneity. Newly 

designed material and its HT absolutely fulfil related standards requirements for high pressure 

seamless steel cylinders and can also be used for a variety of high-strength applications, e.g. 

crancksahafts, railway axels, drive shafts etc. 

 

Key words 

 

 High pressure seamless steel cylinders, 34CrMo4 steel, mechanical properties, microstructure, 

SSC, fatigue properties. 
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ÚVOD 

V posledním desetiletí stále dochází ke značnému růstu poptávky po vysokotlakých ocelových 

bezešvých přepravitelných lahvích pro stlačené technické, medicinální plyny, lahve pro hasicí 

systémy a stlačený zemní plyn (CNG) a v neposlední řadě také po speciálních lahvích, jakožto 

stabilních zabudovaných nádržích, pro stlačený zemní plyn (CNG-1) pro automobily.  

Rostoucí poptávka po lahvích na technické plyny je způsobena celosvětově stále se zvyšujícím 

nárůstem strojních podniků, kde jsou nejčastěji využívány pro svařovací procesy, resp. jako 

zásobníky inertních plynů. V případě medicinálních plynů, je produkce lahví pro ně určených 

spojena se zvyšujícím se počtem sanitních vozů a mobilních zdravotnických jednotek.   

Oblast stabilních hasicích systémů, kde lahve slouží jako zásobníky hasicího média, je poměrně 

mladým odvětvím aplikace vysokotlakých bezešvých ocelových lahví, přičemž je jako prvek stále 

častěji instalován například do nemocnic, škol, úřadů a podobných institucí.  

Nejprogresivněji rozvíjejícím se segmentem aplikace lahví je ale skladování a převoz 

stlačeného zemního plynu (CNG), což slouží například k vytvoření tzv. virtuálních plynovodů, 

kterými jsou obří svazky a trailery obsahující až 250 kusů lahví a je možno je dopravit prakticky 

kamkoli na světě a nejčastěji slouží k zásobování vzdálených, odříznutých lokalit zemním plynem 

pro výrobu tepelné energie a elektřiny pomocí generátorů. Na tento článek má přímou návaznost 

také oblast automobilového průmyslu, kde vysokotlaké ocelové lahve slouží v automobilech jako 

nádrže pro stlačený zemní plyn (CNG-1), jakožto ekonomické a v současnosti nejekologičtější 

palivo. Lahve pro tuto aplikaci musí splňovat nejnáročnější limity, které jsou nastavovány pro 

automobilový průmysl z hlediska bezpečnosti. Jedná se primárně o dosažení vysokých hodnot 

pevnostních i plastických vlastností a zároveň zachování dobré odolnosti vůči sulfidickému 

praskání pod napětím (SSC) [1–4]. 

Dlouholetým vývojem lahví pro výše zmiňované aplikace bylo zjištěno, že nejvhodnějším 

materiálem ze všech hledisek je chrom-molybdenová skupina ocelí, přičemž nejrozšířenějším 

materiálem pro dané aplikace je ocel 34CrMo4, která se vyskytuje v mnoha variantách 

mikrolegování, nejčastěji s V, N, Nb a jejich kombinacemi. Dalšími vhodnými ocelemi jsou oceli 

34CrNiMo6, 30CrNiMo8, přičemž tato skupina CrMo ocelí slouží i pro jiné, široce používané 

aplikace, jakožto výkovky, odlitky apod. určené pro vysokopevnostní aplikace [5–7, 8]. 
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V posledních letech se na světové trhy také dostávají čím dál častěji tzv. lahve typu CNG-4, 

což jsou celokompozitové lahve tvořené polymerním linerem (vnitřní kapslí), který je ovinut 

nejčastěji pomocí aramidových, nebo uhlíkových vláken uchycených nejčastěji v epoxidové 

matrici. Nevýhodou těchto lahví je náchylnost k vrubovým účinkům vznikajícím během havárií 

automobilů nebo svazků, ve kterých jsou přepravovány. Další nevýhodou těchto typů lahví je jejich 

vysoká pořizovací cena, která je oproti bezešvým ocelovým lahvím až 3,5krát vyšší. Jako jedinou 

výhodu lze uvést jejich nízkou hmotnost dosahující jedné třetiny hmotnosti stejné lahve vyrobené 

z oceli [9–12]. 

Cílem této práce je navržení materiálu se vstupními mikrostrukturními parametry a jeho tepelné 

zpracování tak, aby bylo možno vyrábět ve společnosti Vítkovice Cylinders, a. s. lahve maximálně 

konkurenceschopné lahvím typu CNG-4, a to vše se zachováním stávajících výrobních technologií 

s dosažením vyšších hodnot finálních mechanických parametrů. 
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1 ROZDĚLENÍ A CHARAKTERISTIKA VYSOKOTLAKÝCH 

BEZEŠVÝCH LAHVÍ 

Lahve představují v současné době dynamicky se rozšiřující průmyslový segment, přičemž 

jednotlivé typy lahví se liší primárně použitými materiály, typy konstrukcí a aplikacemi, ale 

společným rysem všech typů lahví stále zůstává minimalizace hmotnosti při zachování co 

nejvyšších hodnot mechanických vlastností. 

Vysokotlaké bezešvé lahve můžeme rozdělit do čtyř základních skupin: 

1.1  Vysokotlaké bezešvé ocelové lahve 

Tento typ lahví je v současné době nejrozšířenější prakticky ve všech oblastech použití lahví, 

a to díky své nejnižší technologické náročnosti na výrobu. V případě čistě ocelových lahví, 

jednotliví výrobci používají Cr-Mo ocel různorodě legovanou, resp. mikrolegovanou. Tento typ 

materiálu je v případě nádrží pro stlačený zemní plyn v automobilovém průmyslu označován 

CNG-1 a je stále nejrozšířenější verzí lahví pro automobilový průmysl [1–4]. 

1.2  Vysokotlaké ocelové, nebo hliníkové lahve s částečným ovinem 

Tento typ je v současnosti nejméně využíván. Aplikuje se v případech, když se ocelové lahve 

upravují technologií flow-forming, při které se redukuje tloušťka válcové části s cílem 

minimalizace hmotnosti na minimum (1–2 mm). Poté je pro dosažení požadované tlakové 

únosnosti nutno zpevnit válcovou část lahve pomocí ovinu vlákny různých typů uchycenými 

následně nejčastěji v epoxidové matrici. Tato varianta lahví se také vyskytuje u níže pevnostních 

hliníkových lahví. Nutnost ovinu je v tomto případně jen v nejslabších místech, protože spodní část 

lahve (dno) a vrchní část lahve (vrchlík) mají vždy dle standardů větší tloušťku. Daný typ lahví na 

stlačený plyn aplikovaný v automobilovém průmyslu je označován CNG-2 [2–4]. 

1.3  Vysokotlaké ocelové, nebo hliníkové lahve kompletně ovinuté 

V tomto případě se jedná nejčastěji o případ hliníkových lahví, které přinášejí hmotnostní 

úsporu, ale nedosahují vždy požadovaných vysokých pevnostních vlastností, a tak je nutno dané 

lahve kompletně ovinout, čímž se dosahuje až dvojnásobku původních pevnostních charakteristik.  
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V případě aplikací tohoto typu lahví v automobilovém průmyslu jsou tyto lahve, sloužící jako 

nádrže pro stlačený zemní plyn, označovány CNG-3. Jejich rozšířenost je stejně jako v případě 

CNG-2 minimální [2–4]. 

1.4  Vysokotlaké lahve s polymerním linerem kompletně ovinuté 

Tato varianta lahví je založena na ovinu lineru tvořícím vnitřní polymerní obálku, která je ale 

schopna udržet pouze minimální vnitřní tlak, a proto je nutno vytvořit kompozitovou lahev, tedy 

ovinout polymerní obálku nejčastěji uhlíkovými nebo aramidovými vlákny ukotvenými 

v epoxidové matrici. Tento typ lahví je hmotnostně nejlehčí, ale také nejdražší. Je u nich také čím 

dál častěji diskutována otázka vrubových účinků během neopatrné manipulace, instalace a havárií 

či jiných nehod, které jsou v případě lahví ocelových, v porovnání s lahvemi kompozitovými, 

minimální. Pokud je tento typ lahví používán v automobilovém průmyslu jako nádrže na stlačený 

zemní plyn, jsou tyto lahve označovány CNG-4 [2–4, 9–12]. 
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2 ZÁKLADNÍ PARAMETRY VYSOKOTLAKÝCH OCELOVÝCH 

BEZEŠVÝCH LAHVÍ VYROBENÝCH Z OCELI 34CrMo4 

V současnosti stále rostoucí trend použití vysokotlakých bezešvých ocelových lahví v mnoha 

aplikačních sférách vyžaduje neustávající posun jejich vlastností kupředu. Tato práce je zaměřena 

na vysokotlaké ocelové bezešvé lahve vyráběné ve společnosti Vítkovice Cylinders, a. s., kterým 

byla a je věnována v současnosti největší pozornost jak z hlediska rozvoje aplikací, tak i z hlediska 

vývoje materiálů, a to s cílem snížit hmotnost při zachování vysokých hodnot mechanických 

vlastností a komplexní konkurenceschopnosti celoovinutým lahvím s polymerním linerem. 

Parametry lahví se vždy odvíjejí od zamýšlené aplikace. Nejdůležitějšími parametry jsou vždy 

pracovní tlak a na něm závislá tloušťka stěny -a-, která se vypočítává dle výrazů z rovnic (1) a (2), 

nebo je odvozena dle napěťové analýzy založené na metodě konečných prvků a pevnostní 

charakteristiky materiálu, které jsou s tloušťkou stěny přímo spjaty. 

 

a =                                   (1)  

 

kde F je součinitel dovoleného napětí a vypočte se dle: 

 

F =  nebo 0,85                                      (2) 

 

D … vnější průměr lahve 

ph … zkušební tlak 

Reg … minimální mez kluzu 

Rmg … minimální mez pevnosti 

 

Zde již přichází primární bod materiálového vývoje, kterým je neustálé zvyšování hodnot 

mechanických vlastností s cílem redukce tloušťky stěny, tudíž i hmotnosti. Již na začátku designu 

lahve jsou dvě možné cesty: 

a) vysoký vnitřní tlak v lahvi – vyšší tloušťka stěny → nižší hodnoty pevnostních vlastností 

materiálu, z čehož vyplývá zvýšená hmotnost lahví při stejném pracovním tlaku; 
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b) vysoký vnitřní tlak v lahvi – nižší tloušťka stěny → vyšší hodnoty pevnostních vlastností 

materiálu, z toho vyplývá naopak snížená hmotnost lahví při stejném pracovním tlaku na 

rozdíl od předchozího případu. 

Za hlavní parametry vysokotlakých ocelových lahví lze označit chemické složení, 

mikrostrukturu, pevnost v tahu, vrubovou houževnatost a odolnost vůči sulfidickému praskání pod 

napětím (SSC). V Tab. 1 jsou shrnuty požadavky na vrubovou houževnatost uvedené pro příklad 

lahve na přepravu stlačeného zemního plynu ve svazcích (CNG) a technické plyny s mezí pevnosti 

vyšší než 1100 MPa. Tab. 2 předkládá požadované parametry z hlediska vrubové houževnatosti na 

lahev, která slouží jako nádrž pro stlačený zemní plyn v automobilech (CNG-1) [2–4]. 

Tab. 1 Minimální hodnoty vrubové houževnatosti lahví CNG a lahví pro technické plyny 

 

A) Absolutní minimální hodnoty vrubové houževnatosti, přičemž žádná jednotlivá hodnota nesmí být nižší než 70 % 

střední hodnoty ze tří vzorků. Při dosažení těchto hodnot je nutno provést dodatečné technologické zkoušky, 

např. destrukční zkoušku s umělým vrubem. 
B) Střední hodnoty vrubové houževnatosti, při jejichž dosažení není již nutno provádět další dodatečné technologické 

zkoušky. 

  

Průměr lahve [mm] > 140  140 

Šířka vzorku [mm] 3 – 5 > 5 – 7,5 > 7,5 – 10 3 – 5 

Směr zkoušení příčně podélně 

Teplota vzorku při zkoušce [C] – 50 

Vrubová 

houževnatost 

[J.cm2] 

Průměr ze 

3 vzorků A) 
30 35 40 60 

Individuální 

vzorek B) 
40 50 60 60 
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Tab. 2 Minimální hodnoty vrubové houževnatosti lahví typu CNG-1 

 

Níže jsou uvedeny a popsány jednotlivé nejdůležitější parametry vysokotlakých ocelových 

bezešvých lahví vztažené na výrobu těchto produktů z oceli 34CrMo4. 

2.1 Chemické složení 

Chemické složení je základním krokem pro následnou úspěšnost dosažení vysokých hodnot 

mechanických vlastností. Ocel 34CrMo4 je vždy založena na složení několika prvků, přičemž 

složení některých prvků je ukládáno normou, viz Tab. 3 [1–4]. 

Tab. 3 Základní chemické složení oceli 34CrMo4 [%] 

C Si Mn Cr Mo Ni P S 

Σ V, 

Nb, Ti, 

B, Zr 

0,30 –   

0,37 

0,15 – 

0,40 

0,60 – 

0,90 

0,90 – 

1,20 

0,15 – 

0,30 

0,00 – 

0,30 

max. 

0,020 

max. 

0,010 

max. 

0,15 

2.1.1 Uhlík 

Uhlík je jedním z pěti základních prvků ve všech železných slitinách, kde spolu s Fe tvoří 

intersticiální tuhé roztoky se železem alfa, gama a delta, nazývané ferit, austenit a delta ferit. Dále 

může tvořit intermediární fázi nazývanou cementit, který je karbidem železa Fe3C a také 

eutektoidem nazývaným perlit, který je směsí cementitu a feritu. Uhlík je prvek silně ovlivňující 

mechanické vlastnosti, hlavně nárůst meze kluzu a pevnosti v tahu, čímž ale snižuje hodnoty 

Průměr lahve [mm] > 140  140 

Šířka vzorku [mm] 3 – 5 > 5 – 7,5 > 7,5 – 10 3 – 5 

Směr zkoušení příčně podélně 

Teplota vzorku při zkoušce [C] – 50 

Vrubová 

houževnatost 

[J.cm2] 

Průměr ze 3 vzorků 30 35 40 60 

Individuální vzorek 24 28 32 48 
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vrubové houževnatosti. Uhlík má také významný vliv na úroveň prokalitelnosti, kterou 

signifikantně zvyšuje [13–17].  

2.1.2 Mangan 

Řadí se do skupiny austenitotvorných legujících prvků. V případě slitin Fe-Mn-C zůstává Mn 

rozpuštěn v základní kovové matrici, tj. ve feritu nebo austenitu, a část může být součástí karbidu 

(Fe, Mn)3C. Distribuce Mn závisí na jeho obsahu a také na obsahu uhlíku. Pokud je Mn rozpuštěn 

ve feritu, dochází ke snížení tažnosti, ale naopak ke zvýšení pevnosti. Obecně lze říci, že 

v rovnovážném diagramu Fe-Fe3C, posouvá eutektický bod doprava a tím zvyšuje rozpustnost C 

v austenitu. Tím, že Mn posouvá stabilitu směrem doleva, vytvářejí oceli již při nízkém legování 

Mn čistě perlitické struktury, na rozdíl od ocelí nelegovaných. Pevnost je zvýšena díky snížení 

eutektické teploty po legování Mn, což přináší také zjemnění perlitických lamel [13–15]. Mangan 

má velký vliv na procesy tepelného zpracování. Jeho zvyšující se obsah snižuje transformační 

rychlost austenitu v oblasti perlitu i austenitu. Zvyšující se obsah Mn posouvá křivky v ARA 

diagramech směrem doprava, což značí zvýšení prokalitelnosti ocelí legovaných Mn. Pokud má 

daná ocel legovaná Mn také vyšší obsah C, dochází ke zvýšení množství zbytkového austenitu po 

kalení, přičemž při vyšších obsazích C může dojít až k úplnému potlačení transformace autenitu 

a struktura je následně tvořená pouze austenitem. Obecně lze říci, že Mn je jedním z nejčastějších 

legujících prvků konstrukčních ocelí i díky jeho cenové dostupnosti.  Legování Mn se používá až 

do jeho obsahu kolem 2 % [14–17]. 

2.1.3 Křemík 

Tento prvek se řadí do skupiny prvků legujících, feritotvorných, díky jeho vysoké rozpustnosti 

v železe alfa. Z hlediska tepelného zpracování Si posouvá transformační teploty směrem nahoru, 

z čehož plyne nutnost úprav teplot ohřevu, primárně austenitizačních. V ocelích Si není 

karbidotvorným prvkem, ale naopak se kompletně rozpouští ve feritu, čímž zvyšuje jeho pevnost. 

Křemík v porovnání s Mn, nebo Cr zvyšuje prokalitelnost podstatně méně, ale posouvá teploty 

rozpadu martenzitu a zbytkového austenitu do vyšších teplot, v porovnání s ocelemi nelegovanými 

křemíkem [13–15]. Nebezpečím v případě ocelí křemíkových může být vysokoteplotní popouštěcí 

křehkost, proto je vždy nutné popouštět nad pomyslným pásmem popouštěcí křehkosti a následně 

rychle ocel po popouštění zchladit. V případě oceli 34CrMo4 tento problém ale odpadá, protože 

tato obsahuje cílenou přísadu Mo, který nežádoucí jev eliminuje [13, 16–17]. 
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2.1.4 Chrom 

Chrom se řadí do skupiny prvků feritotvorných a zároveň karbidotvorných. V ternárních 

slitinách Fe-Cr-C se určitá část Cr rozpouští v základní matrici a další část tvoří karbidy spolu s C. 

Pokud je obsah Cr nízký, tvoří se nejčastěji karbidy směsného typu M3C, tedy (FeCr)3C. Při stále 

rostoucím obsahu Cr vznikají nestabilní karbidy (FeCr)7C3 označované obecně M7C3 a dále také 

(FeCr)23C6, tedy typu  M23C6, které jsou často nežádoucí a v případě vyloučení po hranicích zrn 

způsobují oslabení jejich kohezní pevnosti [13, 16]. V případě nízkolegovaných ocelí ke 

zušlechťování, k nimž patří i ocel 34CrMo4, je Cr prvkem, který zajišťuje zvýšení prokalitelnosti, 

které je však v tomto případě podmíněno rozpuštěním chromových karbidů během procesu 

austenitizace, a to z toho důvodu, že zajištění prokalitelnosti je podporováno pouze Cr rozpuštěným 

v austenitu. Pokud nedojde k rozpuštění chromových karbidů, poté tyto karbidy působí jako 

nukleační zárodky, a tím prokalitelnost snižují. Chrom v ocelích zvyšuje teplotu A1, a tudíž obecně 

lze říci, že chromové oceli s vyšším obsahem daného prvku jsou odolné vůči popouštění, ale toto 

neplatí v případě oceli 34CrMo4, u níž je Cr v rozmezí 0,90–1,20 %, kde slouží pouze jako prvek 

pro zajištění vysoké úrovně prokalitelnosti a následné precipitace karbidů během procesu 

popouštění [14, 15, 17]. 

2.1.5 Molybden 

Molybden patří do skupiny feritotvorných a karbidotvorných prvků, přičemž se jeho část 

v případě nízkolegovaných ocelí rozpouští ve feritu, čímž zvyšuje jeho tvrdost. Při obsazích až 4 % 

Mo tvoří karbidy (FeMo)3C. Molybden také snižuje počátek i konec martenzitické přeměny.  

Pluhař a Ryš [13, 16], stejně jako De Andrés [18] uvádějí, že Mo posouvá transformační křivky 

v ARA diagramech směrem doprava, také zvyšuje prokalitelnost a stabilitu martenzitu po procesu 

kalení, čímž zajišťuje jeho stabilitu až do vyšších popouštěcích teplot. Toho lze využít při aplikaci 

vysokoteplotního žíhání na snížení pnutí u výrobků, kde není zařazen proces následného 

popouštění. V případě oceli 34CrMo4 je přísada okolo 0,3 % Mo aplikována s cílem eliminovat 

případné vysokoteplotní popouštěcí křehkosti [13, 16, 18]. 

2.1.6 Síra 

Tento nežádoucí prvek se do oceli dostává již se vsázkovým materiálem a je v co nejvyšší míře 

těžce odstranitelný. Síra se v ocelích vyskytuje nejčastěji vázaná ve formě sulfidů, může tvořit 

sulfid železnatý, jenž spolu s austenitem vytváří eutektikum, které taje již při teplotě 985 C. Pokud 
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S není vázaná jiným způsobem, dochází ke koncentraci zmiňovaného eutektika v místech, ve 

kterých probíhá tuhnutí naposledy, např. osa sochoru či ingotu. V těchto místech obohacených S 

dochází k tzv. pásmové segregaci S. Dalším významným nebezpečím je segregace síry po hranách 

austenitických zrn, kde způsobuje jejich dekohezi, což může vést během tváření až k fatálnímu 

interkrystalickému porušení, a to z toho důvodu, že tvářecí a hlavně dotvářecí teploty se často 

pohybují v oblasti tání eutektika obsahujícího S. Síra podporuje také nižší úroveň vrubové 

houževnatosti a celkové snížení plasticity oceli. Částečně se dá nepříznivý vliv síry eliminovat 

přídavkem Mn, který se S vytváří sulfid manganatý, který taje za teploty 1620 C. Může také dojít 

ke vzniku výše již zmíněného eutektika FeS, s teplotou tání 1500 C [13–17].   

Síra v procesu výroby oceli přechází v největší míře do strusky a zbylé sulfidy manganu MnS 

vytvářejí velmi jemné sulfidické vměstky II. typu, které jsou tvárné a v procesu tváření dochází 

k jejich protažení, viz Obr. 1 a) a b), a to tehdy, není-li tvar těchto vměstků ovlivněn přísadami 

vzácných zemin nebo Ca. Těmito přísadami se zajišťuje jejich globalizace, což má za následek 

snížení vlivu těchto vměstků, jakožto koncentrátorů napětí v matrici. Spolu s homogenní disperzí 

jemných karbidických částic tak zůstávají zachovány všechny pevnostní charakteristiky i za 

přítomnosti těchto jemných globulitických vměstků a také nedojde ke snížení vodíkové odezvy [8].  

                                   

Obr. 1 a) Rozválcovaný jemný protáhlý 

vměstek MnS II v nenaleptaném stavu  

 Obr. 1 b) Rozválcovaný jemný protáhlý vměstek 

MnS II v naleptaném stavu – detail s viditelným 

segregačním pásem v okolí vměstku 

V případě oceli 34CrMo4 pro výrobu vysokotlakých bezešvých ocelových lahví je nutno 

zachovávat co nejnižší obsahy S, které se pohybují v rozmezí 0,005–0,010 % tak, aby byl 

maximálně potlačen vznik nekových vměstků typu MnS [1–4, 19]. 
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2.1.7 Fosfor 

Fosfor je stejně jako S prvkem nežádoucím, který také způsobuje pásmovou segregaci 

a zároveň snižuje rozpustnost C, tudíž místa se zvýšeným obsahem P jsou ochuzena o C, což 

způsobuje chemickou heterogenitu, která není odstranitelná ani za pomoci např. dlouhodobého 

homogenizačního žíhání. Jak již bylo řečeno, P je prvkem segregačním, primárně oslabuje hranice 

zrn a tím degraduje vrubovou houževnatost, rapidně zvyšuje přechodovou teplotu, a také velmi 

nepříznivě působí na vývoj popouštěcí křehkosti. Stejně tak jako tomu je v případě S, je nutno, aby 

ocel pro výrobu lahví obsahovala i co nejnižší možné obsahy P v rozmezí 0,012–0,015 % [1˗4, 

13˗19]. 

2.1.8 Dusík 

Dusík je obecně v ocelích považován za prvek škodlivý, avšak do kategorie mikrolegur je v této 

práci zařazen, protože se v případě oceli 34CrMo4 používá jako mikrolegura ve spojení s vanadem. 

Dusík se do ocelí dostává během výrobních procesů ze vzduchu a v důsledku klesající rozpustnosti 

se při ochlazování vylučuje do teplot 200 C a transformuje na nestabilní nitrid Fe4N. Obecně se 

nitridy železa vylučují primárně ve skluzových rovinách a také na hranicích zrn, čímž způsobují 

pokles vrubové houževnatosti. Toto nebezpečí lze eliminovat přísadami prvků, které mají k N 

vysokou afinitu, např. Ti, nebo Al. Dusík má ale i kladné vlastnosti, kterými jsou stabilizace 

austenitu nebo zjemnění zrna [13–17].  

Do oceli 34CrMo4 se cíleně přidává 0,0095 – 0,0099 % dusíku v kombinaci s 0,06 – 0,10 % V 

pro tvorbu nitridů VN, které jsou velmi jemné, okolo 0,27 m a méně. Tyto jemné nitridy svou 

rovnoměrnou disperzí, tvarem a množstvím zajišťují zvýšení úrovně vrubové houževnatosti 

a zároveň zachování vysoké pevnostní úrovně dané oceli a podporují odolnost vůči SSC, jak se 

zmiňuje například Rancel [20] a je uvedeno v pracích [21–24]. 

2.1.9 Vanad 

Vanad je prvkem feritotvorným, který v kombinaci s C tvoří za normálních podmínek velmi 

stabilní karbidy typu VC. Vanad je částečně rozpustný v cementitu. Z hlediska zpevnění matrice 

působí V tak, že při jeho nízkých obsazích tvoří globulární karbidy, které zpomalují růst primárních 

austenitických zrn. Z hlediska tepelného zpracování je velmi nutné dbát na správné zvolení 

austenitizační teploty, a to pro zajištění rozpuštění V v austenitu. V případě, že dojde ke kalení 

z nižších, než potřebných teplot, zůstává V vázán ve formě nežádoucích V4C3 karbidů [13˗17].   
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Vanad může být v oceli 34CrMo4 použit jako mikrolegující element, jak je uvedeno v pracích 

[20, 23, 24], v kombinaci s N, s cílem dosáhnout precipitace velmi jemných a rovnoměrně 

dispergovaných nitridů V, které mají vysokou tvrdost, čímž zpevňují matrici, ale díky jejich velmi 

malé velikosti a homogenní disperzi také udržují a rovněž často i zvyšují úroveň plasticity [13˗17]. 

2.1.10 Niob a titan 

Oba prvky jsou prvky karbidotvornými, tvořícími primárně karbidy Nb a Ti, ale v případě 

přísady N také karbonitridy niobu Nb (NC) nebo Ti (CN). Rozpustnost nitridů a karbonitridů niobu 

přímo závisí na obsahu jednotlivých prvků tvořících tyto karbidy, jak uvádějí práce [25–27]. Jemné 

karbidy Nb také zabraňují růstu primárního austenitického zrna, což je v případě vysokotlakých 

ocelových lahví velmi důležitý parametr [13–17]. 

Procesy a výsledný vliv karbidů Ti, resp. Ti(CN) jsou velmi podobné, jako tomu bylo v případě 

Nb s tím rozdílem, že účinek na zjemnění zrna je slabší. Rozdíly jsou v teplotách vzniku daných 

částic a jejich velikostech [8, 27, 28]. 

2.1.11 Bor 

Rozpustnost B v austenitu je až 0,021 % a ve feritu 0,001 %. Bor je obvykle částečně rozpuštěn 

v matrici a částečně může precipitovat po hranicích sekundárních austenitických zrn, kde 

zpomaluje difuzi uhlíkových atomů a potlačuje vznik proeutektoidního feritu. Bor může zvyšovat 

prokalitelnost díky své přítomnosti na hranicích zrn, čímž zpomaluje austenitickou transformaci na 

ferit [8, 13–17, 29]. V případě výroby lahví z oceli 34CrMo4 je závazné, že součet mikrolegujících 

prvků V, Nb, B, Ti a Zr nesmí dle [1–4] přesáhnout 0,15 %. 

Je nutno dodat, že lahve lze vyrábět také z ocelí legovaných hlavně Ni, jako je např. ocel 

34CrNiMo6 nebo 30CrNiMo8, které mají chemické složení blízké oceli 34CrMo4, avšak 

s přísadou Ni, který patří do skupiny austenitotvorných prvků a jeho vlivem je posunut eutoktoidní 

bod směrem doleva a k nižším teplotám, čímž Ni napomáhá ke zvýšení prokalitelnosti, avšak 

v menší míře, nežli např. Cr, Mo nebo Mn. Nikl by měl být vždy rozpuštěn v základní matrici, 

protože netvoří samostatné karbidy. Legování Ni je použito primárně v případech, kdy je nutno 

zvýšit úroveň plasticity, ale legování tímto prvkem je cenově náročné.  
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2.2 Mikrostruktura 

Mikrostruktura oceli 34CrMo4 je po odlití kontinuálního slitku a doválcování tvořena 

perliticko-feritickou strukturou. Po procesu zpětného protlačování a protahování je díky rychlému 

ochlazování chlazeným vzduchem tvořena strukturou dolního bainitu, což odpovídá rychlosti 

ochlazování dle ARA diagramu, viz Obr. 2, avšak tato struktura nedosahuje dostatečné tvrdosti, 

respektive pevnosti na to, aby byly lahve schopny udržet vnitřní tlaky v rozmezí nejčastěji 200˗350 

barů, tudíž je nutno zařadit proces zušlechťování, založený na kompletní austenitizaci a poté 

následném kalení pro dosažení nerovnovážného přesyceného tuhého roztoku uhlíku v alfa matrici 

nazývaného martenzit. 

 

Obr. 2 ARA diagram oceli 34CrMo4, převzato a upraveno z práce [30] 

Jak uvádí práce [31], vznik martenzitu je možný až při vysokých rychlostech ochlazování pod 

teplotou Ms, při které již nedochází k difuzi intersticiálních a substitučních prvků, přičemž je nutno 

plně austenitickou matrici rychle zchladit pod teplotu MS, která reprezentuje teplotu počátku 

martenzitické transformace a ochlazování musí následně probíhat až do teploty Mf, která je 

minimální teplotou pro martenzitickou fázovou transformaci. V závislosti na rychlosti ochlazování 

a dalších parametrech, jako např. tloušťka průřezu, kalící médium, může ve struktuře zůstat určitý 

podíl zbytkového austenitu, který je obecně znázorněn v tzv. martenzitické křivce, viz Obr. 3. 
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Obr. 3 Podíl zbytkového austenitu v závislosti na množství uhlíku v oceli (převzato a upraveno z [31]) 

V případě vysokotlakých ocelových bezešvých lahví je však zbytkový austenit nežádoucí, 

protože lokálně může snižovat tvrdost zakaleného materiálu, případně může vytvářet obálky 

martenzitických latěk a může také například deformačně transformovat, tím následně měnit 

vlastnosti v takto přetransformovaných místech a během procesu popuštění může docházet 

k přeměně na feriticko-karbidickou směs.  

                 

    Obr. 4 Převažující martenzitická nepopuštěná struktura oceli 34CrMo4 

Samotný martenzit, viz Obr. 4, vzniká plně bezdifuzní transformací okamžitě po dosažení 

teploty Ms, která je ovlivňována hlavně uhlíkem, takže dochází k přesunu atomových skupin 
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z uzlových bodů fáze původní do uzlových bodů fáze nové tím způsobem, že relativní změny poloh 

atomů sousedních jsou kratší než samotné meziatomární vzdálenosti, přičemž rychlost růstu 

martenzitických latěk dosahuje až 3 km/s a jejich růst se zastaví na překážkách, kterými jsou 

např. hranice zrn, vměstky, prvotně vzniklé laťky a také precipitáty [31]. 

Přestože je martenzit velmi pevný, jeho plastické vlastnosti jsou velmi nízké. Toto je způsobeno 

vysokým podílem vnitřního pnutí v materiálu a vzniklých objemových změn během procesu kalení 

a vzniku martenzitické struktury. Tento nežádoucí jev je nutno, v případě vysokotlakých bezešvých 

ocelových lahví, eliminovat procesem vysokoteplotního popouštění od 500 C, při kterém dochází 

k precipitaci nových karbidických částic s jinou mřížkou, například typu MC. V případě oceli 

34CrMo4 to mohou být VC, nebo VN, případně typ M2C, který může být reprezentován 

např. Mo2C, dále také probíhá obohacování již vzniklých karbidů samotnými legujícími prvky. 

U oceli 34CrMo4 legované N a V je nejdůležitější precipitace již zmíněných jemných karbidů V. 

Během tohoto procesu probíhá také maximalizace snížení pnutí díky výše zmíněným procesům, 

což má za následek zvýšení úrovně plasticity s pouze minimálním poklesem pevnosti [31, 32]. 

Z hlediska mikrostruktury je nutno dodat, že struktura vysokotlakých bezešvých ocelových 

lahví vykazuje klasickou řádkovitost, která je typická pro všechny oceli válcované zatepla, přičemž 

samotné segregační pásy jsou vytvářeny difuzí primárně Mn, Cr a Mo. Neustálým cílem vývoje 

lahví je eliminace, či minimalizování řádkovitosti (segregačních pásů) na minimum. Jak uvádějí 

práce [31, 32], segregační oblasti jsou také vždy přednostně v místech protáhlých, rozválcovaných 

vměstků, nejčastěji typu MnS, které v matrici reprezentují nově vzniklé povrchy. Tyto segregační 

pásy ochuzují základní matrici o prvky, které do těchto pásů segregují a v důsledku toho podporují 

nehomogenitu matrice, která je z hlediska vodíkové křehkosti nebezpečná [8, 20]. Výsledná 

odolnost závisí na co nejvyšší homogenitě matrice, která v ideálním případě zajišťuje stejnorodou 

distribuci napětí a pevnosti. Eliminace těchto segregačních pásů je jedním z hlavních cílů 

materiálového vývoje spolu se samotným zvyšováním úrovně pevnostních i plastických vlastností 

[20, 33]. 

2.3  Pevnost v tahu 

Pevnost v tahu je jedním z nejdůležitějších parametrů bezešvých ocelových lahví jak z hlediska 

výrobního, tak z hlediska bezpečnosti. Po dosažení meze kluzu dochází k plastické deformaci, 

která je realizována v případě materiálu lahví kluzovým mechanismem. Tento proces probíhá 
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posuvem dvou krystalů podél určité krystalografické roviny, ve vzdálenosti, která odpovídá 

vzdálenosti meziatomární, případně jejímu celému vektoru. V případě kluzového mechanismu 

zůstává zachována kontinuita atomových rovin. Kluzový mechanismus je realizován až za 

působení kritického kluzového napětí kr., kdy je nutno dodat, že v případě polykrystalických 

materiálů během konstantního tahového zatěžování se dosahuje různých hodnot kritického 

kluzového zatížení v jednotlivých zrnech kvůli jejich rozdílné orientaci. To znamená, že během 

zatěžování spolu sousedí zrna, která již jsou plasticky deformována spolu se zrny, která jsou 

deformována pouze elasticky. Toto vysvětluje často nevýraznou hranici mezi pružnou a plastickou 

deformací, jak tomu bývá i v případě tahových diagramů pro ocel 34 CrMo4, viz Obr. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Tahový diagram oceli 34CrMo4 po zušlechtění s nevýrazným přechodem mezi elastickou 

a plastickou deformací. 

Pevnost v tahu je jedním z nejdůležitějších parametrů lahví pro simulaci zatížení lahví vnitřním 

přetlakem, kterým dochází k tahovému napětí ve stěnách lahví. Pluhař [13] uvádí, že k trvalé 

plastické deformaci dochází za současného přesunu všech atomů v dané rovině kluzu vůči rovině 

sousední. Toto však platí primárně pro příklad monokrystalických materiálů, avšak v tvářených 

polykrystalických materiálech se vyskytuje také množství poruch, přičemž nejčastějšími jsou 

dislokace, kdy lze říci, že kritické kluzové napětí nutné pro vyvolání plastické deformace 

v přítomnosti dislokace se rovná napětí potřebnému k pohybu dislokace samotné. Toto napětí je 

mnohonásobně nižší, než kritické kluzové napětí v mřížce bez dislokací.  
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Obr. 6. Říčková morfologie patrná na lomové ploše oceli 34CrMo4 

V důsledku plastické deformace dochází v materiálu vysokotlakých bezešvých ocelových lahví 

k procesu deformačního zpevnění, který je způsoben zvyšující se hustotou krystalových poruch, 

primárně nárůstem počtu dislokací a v menší míře poruch bodového typu, což zvyšuje napětí nutné 

k dalšímu pokračování deformace. Během tohoto procesu dochází k interakci prvotních dislokací 

s dislokacemi nově vzniklými a zároveň i k interakci s bodovými poruchami, s přítomnými 

částicemi, např. precipitáty, což snižuje možnost pohybu dislokací stávajících. Toto vede ke 

zpevnění matrice, spolu se zjemněním mikrostruktury a dalšími fyzikálně metalurgickými 

parametry zpevňovacích procesů. Při procesech tváření zároveň dochází ke zjemnění zrna oceli, 

což přispívá k dalšímu zpevnění, včetně nárůstu plastických vlastností. V případě lahví z oceli 

34CrMo4 je vyžadována finální pevnost materiálu po zušlechtění ve dvou základních kategoriích, 

a to lahve s pevností do 1100 MPa pro účely nižšího tlaku během procesů plnění plyny a lahve 

s pevností nad 1100 MPa pro účely vyšších tlaků při plnění. Během plastické deformace dochází 

ve struktuře materiálu také k submikroskopickým a mikroskopickým změnám struktury, které se 

mohou u transkrystalicky štěpného porušení projevovat tzv. říčkami, které jsou jasně viditelné na 

lomové ploše jednotlivých zrn, viz Obr. 6. Tato problematika je také rozebírána v pracích [15, 16]. 

2.4  Vrubová houževnatost 

Vrubová houževnatost je spolu s pevností v tahu dalším nejdůležitějším materiálovým 

parametrem vysokotlakých bezešvých ocelových lahví. Tento parametr definuje odolnost 
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materiálu vůči křehkému porušení. Práce spotřebovaná pro „rozlomení“ tělesa je přímou mírou 

houževnatosti testovaného matriálu. Tento parametr je velmi důležitý z technického hlediska 

obecně proto, že některé materiály se mohou při statickém namáhání chovat jako materiály 

houževnaté, ale v případě dynamického zatěžování se může materiál projevovat jako křehký, bez 

výraznější plastické deformace. Zkoušení vrubové houževnatosti se nejčastěji provádí za snížených 

teplot, pro zjištění tzv. tranzitní teploty, která definuje teplotu, kdy materiál přechází 

z houževnatého do křehkého porušení a pod touto teplotou není již vhodný k aplikacím. V případě 

lahví vyrobených z oceli 34CrMo4 se zkoušení realizuje vždy za teploty – 50 C na 

standardizovaných vzorcích s V-vrubem dle předpisů [1–4, 34]. 

2.5  Odolnost vůči sulfidickému praskání pod napětím (SSC) 

Sulfidické praskání pod napětím je jedním z druhů vodíkové křehkosti, které se vyskytuje 

v prostředí obsahující sulfan a nejčastěji také vlhkost. Je možné se s ním setkat v několika 

primárních odvětvích, kterými jsou těžba, přeprava, skladování a rafinace ropy a v neposlední řadě 

i problematice vysokotlakých ocelových bezešvých lahví, a to přepravě a skladování stlačeného 

zemního plynu. I přes rafinaci, čištění a sušení zemního plynu může být plyn kontaminován 

sulfanem. V případě nedostatečného vysušení vzniká problém určitého zbytkového podílu vlhkosti 

v zemním plynu a následný vznik SSC v kombinaci s prostředím sulfanu [19].  

Obecně je přepokládáno, že vznik atomárního vodíku v prostředí sulfanu je spojen s disociací 

sulfanu za přítomnosti vlhkosti (vody), kdy probíhá disociace, přičemž tento proces je 

uskutečňován dle anodické reakce [35]: 

Fe → Fe2+ + 2e-                              (3) 

Dále také probíhá samotná disociace sulfanu dle reakce: 

H2S + H2O → H+ + HS- + H2O → 2H+ + S2- + H2O                  (4) 

Poslední reakcí tohoto procesu je katodická: 

2e- + 2H+ + Fe2+ + S2- → 2Hadsorbovaný + FeS                     (5) 

Celková reakce vzniku vodíku se dá zjednodušeně vyjádřit následovně: 

Fe + H2S → 2Hadsorbovaný + FeS                         (6) 

Dalším velmi důležitým faktorem je pH prostředí, přičemž se vždy jedná o kyselá prostředí, 

ale obecně lze říci, že působení sulfanu je umocňováno snižujícím se pH. V případě sulfidického 

praskání pod napětím je předpokládán nejvýraznější vliv na poškození materiálu právě vlivem 
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atomárního vodíku, který vyvolává vodíkové zkřehnutí. Toto poškození se řídí obecně známými 

principy, jako je dekohezní teorie [36], teorie interakce vodík – plastická deformace [37], nebo 

teorie kritické koncentrace vodíku v kombinaci s působením tahových napětí [38], která se 

v případě všech typů lahví během jejich používání vyskytují vždy v jejich stěnách, což může vést 

k iniciaci a rozvoji trhlin. Na odolnost vůči sulfidickému praskání pod napětím má vliv několik 

základních parametrů, kterými jsou pevnost materiálu, což souvisí se zbytkovým pnutím 

v materiálu, dále to je mikrostruktura materiálu, kdy se v případě popuštěné, velmi jemné dolno-

bainitické nebo martenzitické struktury jedná o jednu z nejvýhodnějších struktur z hlediska 

odolnosti proti sulfidickému praskání pod napětím, v případě, že jsou uvažovány pouze konvenční 

produkty transformace austenitu a neuvažuje se např. přítomnost acikulárního feritu. Jak uvádějí 

práce [39, 40], acikulární ferit představuje vysoce příznivou strukturou, která může vznikat na 

nukleabilních částicích, které mohou být i oxisulfidického typu o patřičné velikosti a objemovém 

podílu [32, 39].  

Výše zmíněné struktury obsahují výrazné množství jemných karbidických částic, které slouží 

jako vodíkové pasti a v případě jejich rovnoměrného rozložení přispívají k vyšší odolnosti vůči 

SSC a zjištěná přítomnost acikulárního feritu, díky chaotickému uspořádání desek (latěk), 

významně brzdí šíření štěpných trhlin. Zvýšené odolnosti lahví se v těchto případech dosahuje za 

pomoci mikrolegování nejčastěji prvky Ti, Nb, V, B, které tvoří jemné karbidické, 

resp. karbonitridické precipitáty, které slouží rovněž jako vodíkové pasti pro rovnoměrné 

zachycování vodíku a předcházení jeho lokalizovanému nahromadění. Druhou možností je 

maximalizace čistoty oceli, kdy se bude v oceli vyskytovat extrémní minimum vměstků typu MnS 

(vyžaduje ocel s obsahem S do 10 ppm). Další možné zvýšení pevnostních i plastických vlastností 

a zároveň zvýšení vodíkové odezvy, může být zjemnění struktury do vyššího stupně (deformací 

a rychlostí ochlazení), čímž se podpoří zvýšená hustota poruch a vyšší povrch zrn, které mohou 

materiál nejen zpevnit, ale také vytvoří potenciální místa k uchycení vodíku. Příznivá vodíková 

odezva spočívá v rovnoměrné distribuci vodíku v matrici u co nejvyššího počtu vodíkových pastí 

[41, 42]. Tímto se rovnoměrně přerozdělí lokalizovaná pnutí vodíku, čímž se dosáhne nižší hodnoty 

pnutí v pastech ve srovnání se základní matricí [33].  

Zkoušení odolnosti proti SSC v případě vysokotlakých bezešvých ocelových lahví probíhá dle 

standardů [2–4], kde jsou přesně definovány požadavky na zatížení vzorků, zkušební plyn a roztok. 

Rozměry vzorků a metodika zkoušení se odvíjí od standardu [43]. 
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3 TECHNOLOGIE VÝROBY VYSOKOTLAKÝCH BEZEŠVÝCH 

OCELOVÝCH LAHVÍ 

Tyto lahve jsou ve společnosti Vítkovice Cylinders, a. s. vyráběny unikátní technologií 

vertikálního zpětného protlačování a horizontálního zpětného protahování. Samotný proces výroby 

spočívá nejprve v řezání jednotlivých přířezů (odřezaný kus) ze sochorů, načež jsou přířezy 

indukčně ohřívány a musí bezpodmínečně po samotném ohřevu dosahovat 1100–1250 °C. Před 

samotným lisováním procházejí jednotlivé přířezy vždy vysokotlakým ostřikem okují, kdy teplota 

každého kusu nesmí klesnout pod 1050 C. Poté následuje samotný proces zpětného protlačování. 

Tento proces je realizován vertikálním lisem o síle 35 MN, jak ukazuje Obr. 7 (vertikální) [44–45]. 

Samotný proces zpětného protlačovaný [41, 42] probíhá v několika základních krocích. Prvním 

je ustavení (vložení) ohřátého přířezu na dno pracovní matrice, přičemž je toto dno uloženo na 

pohyblivém pístu, který se pohybuje ve vertikálním směru dle potřeby lisované tloušťky dna ve 

vložce matrice, která tvoří odolnou stěnu proti zpětnému toku materiálu během procesu zpětného 

protlačování.  

Druhým krokem je [41, 44, 45] zajetí pístu s nosičem dna matrice do základní nastavené polohy 

dle vyráběného sortimentu a následný nájezd lisovacího (děrovacího) trnu do vložky matrice, na 

jejímž dně se nachází ohřátý přířez položený na dně matrice. Po zpětném protlačení dutého 

prvotního polotovaru, jak je patrné z Obr. 8, je tento polotovar roboticky odebrán a usazen do 

protahovacího lisu o síle 5 MN – viz Obr. 7 (horizontální), kde probíhá druhá tvářecí operace, 

kterou je zpětné protahování. 

        

Obr. 7 Děrovací lis (vertikální) 

s protahovacím lisem (horizontálním)  

 Obr. 8 Prvotní polotovar po procesu zpětného protlačování 
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Tento proces dotváření probíhá tak, že při dopředném pohybu protahovacího trnu, na kterém 

je nasazen prvotní polotovar z děrovacího lisu, je tento polotovar zasunut do redukčního kroužku, 

ve kterém dochází k redukci tloušťky stěny o 25 % a zároveň čištění okují. Následně po této operaci 

tvářený polotovar vjíždí do válečkových kazet osazených redukčními válečky, kde je válcován na 

protahovacím trnu na požadovaný vnější a vnitřní průměr, tudíž i požadovanou tloušťku stěny 

lahve a její předběžnou délku. Po průchodu polotovaru válečkovými kazetami je celá operace 

zakončena vtlačením dna budoucí lahve do kalibrační zápustky, kde se vytvaruje konečný tvar dna 

lahve, přičemž se jedná o dva typy den, a to typu konvexního a typu konkávního [44–47].  

Při zpětném pohybu protahovacího trnu je polotovar lahve stažen pomocí stíracích čelistí z trnu 

a dochází k jeho dopravě do vychlazovacího tunelu. Dalším krokem je již ultrazvuková kontrola 

každého polotovaru a jeho následné upichování na požadovanou délku v závislosti na 

požadovaném objemu. Posledním metalurgickým krokem je tváření vrchlíku polotovaru lahve, 

tudíž její uzavření. Celý tento proces probíhá bez jakéhokoli zapojení procesu svařování. Tváření 

vrchlíku lahví probíhá pomocí rotačního tváření, kdy je materiál polotovaru v určité délce od 

upíchnutého kraje ohřát na teplotu 1100–1200 C a následně ukotven ve vřetenu a pomocí 

rotačního pohybu je regulován směr a geometrie toku materiálu, čímž dojde následně 

k metalurgickému spojení materiálu, viz Obr. 9 a 10.  

                   

Obr. 9 Počátek procesu rotačního tváření   Obr. 10 Konec procesu rotačního tváření. 

Po této operaci již následuje proces zušlechťování, tryskání vnějšího povrchu, ověření tvrdosti, 

obrábění hrdla, tlakové zkoušení, proces ražení signatury, vnitřní tryskání, druhá ultrazvuková 

zkouška, opětovné vnější tryskání a finální proces lakování. 
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4 PRECIPITACE V CrMo OCELÍCH A S TÍM SPOJENÁ ÚSKALÍ 

Precipitační procesy v ocelích jsou velmi podstatnými pochody během procesů tepelného 

zpracování – popouštění, kterými se dají kontrolovat výsledné mechanické vlastnosti ocelí jako 

například pevnost, vrubová houževnatost, creepové charakteristiky a mnoho jiných. Průběh 

precipitace v CrMo ocelích je ovlivňován nejen samotnými legurami chromu a molybdenu, ale 

také vzájemnou interakcí dalších legujících a mikrolegujících prvků.  

V případě oceli 34CrMo4, na kterou je tato práce komplexně zaměřena, je nejčastěji používáno 

mikrolegování dusíkem a vanadem, což sebou přináší i nejednu překážku, nejčastěji ve formě 

náchylnosti praskání tohoto typu oceli během procesu kontinuálního odlévání. 

4.1 Slitinové karbidy 

Tyto karbidy vznikají v ocelích sloučením železa a kovů, které se vyskytují v periodickém 

systému vlevo od železa. Takovými zástupci jsou například chrom, wolfram, vanad, zirkonium, 

niob nebo titan. Toto řazení je vytvořeno dle jejich afinity k uhlíku. Prvky, které jsou na začátku 

této řady, tvoří relativně nestabilní karbidy, které během ohřevu disociují poměrně rychle. Naopak 

prvky na konci zmíněné řady tvoří velmi stabilní karbidy, které disociují až při značně vyšších 

teplotách, než jsou kritické body různých typů ocelí. Během procesu vzniku karbidů uhlík předává 

valenční elektrony pro zaplnění d-orbitalu atomu kovu, během čehož valenční elektron kovu 

vytváří kovovou vazbu, která určuje (definuje) vlastnosti karbidů. Mnohými experimenty bylo 

dokázáno, že čím je pozice prvku v periodické tabulce více vlevo od železa, tím méně dokonalá je 

d-elektronová vazba a tím stabilnější karbid vzniká. Z tohoto lze definovat všeobecný princip 

vytváření karbidů a to, že pouze kovy, které mají nedokonalé neboli méně zaplněné d-elektronové 

orbitaly, jsou karbidotvornými prvky [48, 49]. 

Jako atomový poloměr uhlíku je brána hodnota 0,079 nm, a tak lze poměrně jednoduše 

vypočíst, že pro všechny karbidotvorné prvky kromě železa, manganu a chromu, je poměr 

atomárních poloměrů uhlíku a kovů menší než 0,59. Je všeobecně známo, že pokud je poměr 

atomárních poloměrů skupiny tranzitních kovů a metaloidů s malým atomárním poloměrem, jako 

například uhlíku, dusíku a vodíku menší než 0,59, mohou vznikat speciální typy sloučenin 

nazývané intersticiální fáze. 



31 

Poměr uhlík – kov většiny karbidotvorných legujících prvků je nižší než 0,59 a tím jsou různé 

prvky a uhlík schopny spolu vytvářet intersticiální fáze. Pomocí dlouholetých výzkumů bylo 

vysledováno, že v ocelích mohou vznikat následující fáze rozdělené do dvou skupin. První skupina 

představuje karbidické fáze se složitou krystalovou strukturou, kterými jsou M3C, M23C6, M7C 

a M6C. Druhou skupinu reprezentují intersticiální fáze, které jsou zastoupeny karbidy typu MC 

a M2C, a ze strukturního hlediska jsou tyto fáze tvořeny jednoduchou krystalovou mřížkou. 

V případě obou skupin M reprezentuje sumu karbidotvorných prvků kovů. Intersticiální fáze 

2. skupiny se špatně rozpouštějí v austenitu a v některých případech se ani při vysokých teplotách 

nerozpouští v tuhém roztoku. Toto odlišuje 2. skupinu od skupiny 1., kde se karbidy poměrně 

jednoduše rozpouštějí v austenitu během procesu ohřevu [48, 49]. 

4.2 Precipitační procesy a průběh precipitace v CrMo ocelích bez mikrolegování 

Již v 50. letech 19. století probíhaly první výzkumy precipitačních procesů v chromových 

a molybdenových ocelích a pro případ chromových ocelí Bungardt [50] uvedl rovnovážný ternární 

diagram Fe-C-Cr při 700 C. Karbidy typu M3C, M7C a M23C6 (I), kde M3C reprezentoval karbid 

železa Fe3C obsahující chrom jako tuhý roztok. Dále M7C3 a M23C6 (I) představovaly karbidy 

chromu, Cr7C3 a Cr23C6 obsahující železo. Jak uvádí Sato a Nishizawa [51], během procesu 

popouštění chromových ocelí dochází ke změnám karbidických fází. S klesajícím obsahem chromu 

vzniká z M3C → M7C3 a dále M3C → M7C3 → M23C6 (I). 

V případě molybdenových ocelí Sato [52] sestavil rovnovážný ternární diagram Fe-C-Mo při 

700 C. V molybdenových ocelích se vyskytují karbidy typu M3C, M3C
*, M6C, M2C a M23C6 (II), 

přičemž M3C zde reprezentuje Fe3C obsahující molybden. M23C6 (II) představuje Fe21Mo2C6 

s obsahem železa v tuhém roztoku.  

M3C
* představuje ternární karbid Fe-Mo-C pojmenovaný Takeim [53] ξ karbid. 

V molybdenových ocelích M2C reprezentuje karbid molybdenu Mo2C, který obsahuje železo. 

Karbid typu M6C zastupuje tuhý roztok mezi Fe4Mo2C a Fe3Mo3C. Dle Sata [52] během procesu 

popouštění probíhají v molybdenových ocelích následující změny karbidických fází se 

vzrůstajícím obsahem molybdenu, a to následujícím procesem: M3C → M2C → M23C6 (II), 

případně M3C
*, dále M3C → M2C → M3C

* a M3C → M2C → M6C. Jak je z těchto procesů patrné, 

M2C vždy následuje po M3C v případě všech molybdenových ocelí s následnou změnou M2C na 

finální typy karbidů v závislosti na obsahu molybdenu v oceli. 
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V případě CrMo ocelí Andrews [54] uvedl quaternární rovnovážný diagram Fe-Cr-Mo-0,12 % 

C a také Jellinghaus prezentoval diagram Fe-Cr-Mo-0,22 % C stejného typu. Karbidy nacházející 

se v quaternárním systému byly stejné jako ty, které byly přítomny v ternárních Fe-Cr-C a Fe-Mo-

C systémech. Autoři se v dané době domnívali, že karbidy M23C6  (I) a M23C6 (II) jsou rozpustitelné 

v celkové míře díky své podobné mřížkové struktuře a mřížkovým parametrům. Později bylo 

převzato všeobecné označení M23C6  pro tento tuhý roztok.  

Tamaki a Suzuki [55] již v roce 1982 zrealizovali rozsáhlý výzkum pomocí RTG analýz 

zaměřený na precipitaci v CrMo ocelích blízkých chemickým složením oceli 34CrMo4. Na řadě 

taveb vysledovali posloupnosti precipitace jednotlivých typů karbidů během popouštění, přičemž 

byly zjištěny se zvyšující se teplotou a časem popouštění dvě základní posloupnosti. 

Tyto posloupnosti jsou definovány následovně: 

      M23C6   ... <A> 

M3C → M2C  

     M3C
*     ... <B> 

 M3C → M7C3 → M23C6             ... <C> 

Proces precipitace M3C → M2C typu <A> nebo <B> je procesem, který probíhá v případě 

CrMo ocelí s poměrně nízkými obsahy chromu. Karbid M2C transformuje na karbid typu M23C6 

všeobecně, ale proces M2C → M3C byl vysledován pouze v případě ocelí s obsahem chromu 

blízkým 0 a obsahu molybdenu od 1 % a tyto typy vykazovaly vysoký podíl molybdenu k uhlíku 

a nízký podíl chromu k molybdenu. 

Karbidická reakce typu <C> byla pozorována pouze u ocelí s vysokým obsah chromu. 

V případě těchto vysokochromových ocelí nebyl karbid molybdenu typu M2C vůbec pozorován. 

U ocelí s chemickým složením velmi blízkým oceli 34CrMo4, které obsahovaly 1,1 % chromu 

s 0,5 % molybdenu a 1,1–2 % chromu spolu s až 1 % molybdenu, byly pozorovány obě karbidické 

reakce typu <A> a <C> společně [55].  

4.3 Precipitace v CrMo oceli mikrolegované vanadem (do 0,099) a dusíkem a s tím 

spojená problematika 

Pro simulaci vývoje precipitátů jsou často používány simulační programy např. Thermocalc, 

pomocí kterých lze simulovat iniciační stadium precipitace i rozvojové či transformační. Tyto byly 
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také aplikovány v případě CrMo ocelí typu 34CrMo4 a 4CrMo4 a výsledky konfrontovány 

s realitou v [56]. Jmenované typy ocelí jsou samy o sobě již vysoce kvalitními materiály 

s vysokými hodnotami mechanických vlastností, ale kontinuálním trendem je zlepšování těchto 

vlastností mikrolegováním, a to vanadem a dusíkem. V případě takto mikrolegovaných ocelí 

dochází ale během procesu kontinuálního odlévání sochorů k jejich citlivosti k praskání zatepla. 

Toto vedlo k nutnosti rozsáhlejšího výzkumu precipitátů v těchto ocelích, a to primárně o vanad 

bohatých precipitátů typu MC, M3CC a M7C3. 

Precipitace vanadu se realizuje v těchto ocelích ve formě VN, případně V(C, N) a samotná 

precipitace může probíhat v oceli až do vyčerpání zásob dusíku. Obecně lze říci, že čisté částice 

VN se objevují velmi zřídka a nejčastěji se jedná o komplexní karbonitridy vanadu. V počátečním 

stadiu precipitace, během kterého je obsah dusíku stále vysoký, zastupuje obsah uhlíku 

v karbonitridech okolo 5 % (hmotnostních procent) a spolu s klesajícím množstvím dusíku tento 

obsah roste [57]. Dusík je v oceli k dispozici pouze do teploty 920 C a pod touto teplotou se tvoří 

pouze precipitáty vanadu typu VxCy [58]. Z hlediska lokace precipitace lze obecně konstatovat, že 

karbidy, nitridy a karbonitridy vanadu precipitují v austenitu skrze heterogenní nukleaci na 

hranicích austenitických zrn, částicích MnS  a dislokacích či případně také na částicích AlN [58].  

Dle [56] bylo simulováno, že v případě oceli 34CrMo4 bude vanad precipitovat ve formě V3C2 

s předpokladem, že tato ocel je velmi citlivá na vznik vnitřních defektů během kontinuálního 

odlévání. Simulacemi bylo také zjištěno, že chrom bude přítomen ve formě M23C6. Avšak množství 

vanadu predikovalo možnost vzniku také karbidu V7C3. Pomocí TEM analýz (metodou extračních 

replik) nebyla ale přítomnost V3C2, či V7C3 prokázána [56]. 

V práci [59] bylo zjištěno, že iniciace a následný rozvoj trhlin ve středové části sochorů se 

objevuje v oblasti, která je lemována částicemi karbidů vanadu. Avšak z celkového pohledu bylo 

zjištěno, že trhliny a další vady v sochorech během kontinuálního odlévání jsou způsobeny 

i dalšími vlivy, mezi něž patří také interdendritické segregace, jak je popisováno v [59], spolu 

s přítomností VC či částic příbuzných. 
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5 ÚNAVA MATERIÁLŮ 

Únava materiálů a poškození tímto procesem vzniklé je cílem kontinuálního výzkumu již přes 

150 let. Důvodem nutnosti neustávajícího studia jsou stále rostoucí nároky na materiály 

a konstrukční součásti z mnoha pohledů. Z obecného hlediska lze konstatovat, že pokud jakoukoli 

součást podrobíme působení sil, které jsou proměnlivé v čase, dojde po určité době k porušení 

takovéto součásti. Během procesu cyklického namáhání, kdy dochází ke střídavým změnám 

hodnot napětí od minimálních po maximální, dochází ke změnám úrovně (velikosti) elastické 

deformace a s tím také často spjaté vznikající i deformace plastické. Takto vznikající porušení má 

nevratný charakter, který se ve výsledku projeví až rozšířením – růstem makroskopické trhliny 

ústící v lom součásti. Obecně lze únavu materiálů popsat jako proces, během kterého dochází ke 

změnám vlastností a stavu materiálu, které jsou vyvolány cyklickým namáháním [60–62]. 

Prvopočátky studia únavy materiálu se datují k roku 1852, kdy první experimenty v tomto 

směru prováděl německý strojní inženýr August Wöhler. Vytvořil dodnes jednu z nejrozšířenějších 

únavových křivek, Wöhlerovu křivku, která je často také označována jako S-N křivka a udává 

závislost počtu cyklů do lomu na amplitudě napětí, viz Obr. 11. 

 

Obr. 11 Wöhlerova křivka [63] 

Obecně lze únavové porušení rozdělit do tří základních a na sebe vzájemně navazujících 

stadií, které se určitou měrou vzájemně překrývají. 
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a) Stadium změny mechanických vlastností. Během prvního stadia dochází ke změnám 

mechanických vlastností spojených se změnou hustoty a rozložení mřížkových poruch, 

a tím ke zmíněným změnám mechanických vlastností. Tyto změny mohou být dvojího 

charakteru a v oblasti únavy materiálů jsou charakterizovány jako:  

• cyklické zpevnění; 

• cyklické změkčení. 

b) Stadium iniciace trhlin. Během tohoto stadia dochází ke změnám pouze v relativně malém 

objemu materiálu, nejčastěji v povrchové vrstvě nebo v oblastech nehomogenity struktury, 

např. vměstků, kavit apod. Během daného procesu vždy dochází ke vzniku lokální plastické 

deformace.  

c) Stadium propagace trhlin. Tento proces probíhá a je ovlivňován v malé části objemu 

materiálu v oblasti tzv. čela trhliny a celkově je proces primárně ovlivněn vlastnostmi, 

parametry a podmínkami plastické zóny před čelem trhliny, kde dochází k nejvýznačnější 

koncentraci cyklické plastické deformace [64–66]. 

Schematicky lze únavové porušení rozdělit do tří základních stadií, která jsou zobrazena na 

Obr. 12, avšak je nutno konstatovat, že nelze přesně určit rozhraní přechodu mezi jednotlivými 

stadii únavového porušení. Konvenčně se únava dělí na nízkocyklovou únavu řádově pod 104 cyklů 

a vysokocyklovou řádově od 105 cyklů a výše.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 12 Schematické znázornění stadií únavového porušení [67] 



36 

5.1 Iniciace (nukleace) únavového porušení 

K iniciaci únavového porušení dochází nejčastěji na povrchu konstrukčních součástí, avšak 

u materiálů strukturně nehomogenních může docházet k iniciaci porušení i v objemu materiálu 

z hlediska iniciace například v kavitách, vměstcích, oblasti trhlin (v tomto případě stadium iniciace 

zcela chybí) nebo strukturních nehomogenitách. Příkladem jsou součásti se značně zpevněnou 

povrchovou vrstvou, pro kterou je k dosažení plastické deformace nutno dodat významně vyšší 

napětí, než je nutné k dosažení plastické deformace základní matrice. V takovém případě dochází 

k iniciaci únavového porušení na rozhraní zpevněné povrchové vrstvy a základní nezpevněné 

matrice. 

K uskutečnění iniciace únavového porušení je nutné dosažení tří základních podmínek, kterými 

jsou význačná vrubová topografie, značně lokalizovaná plastická deformace v oblasti kořene 

intruze a příhodné dislokační uspořádání podél intruzí na povrchu součástí. 

Z tohoto vyplývá, že pokud dojde k nesplnění jednoho z těchto tří základních parametrů, 

nedojde k iniciaci únavového porušení. Příkladem je to, že například u monokrystalu mědi s ostrým 

vrubem vyrobeným na povrchu vzorku jakožto iniciátoru trhliny nemusí dojít k iniciaci porušení 

v tomto místě, protože zde nedochází k uspořádání dislokací podél povrchových intruzí, což 

garantuje nesplnění zbylých dvou podmínek. 

Mechanismus vzniku únavového porušení lze rozlišit na pět základních skupin: 

1) První mechanismus se zakládá na extrémně vysoké a lokalizované koncentraci napětí 

v kořeni intruze, kde nukleuje křehký lom. V tomto případě dochází k možnosti jasného 

odlišení intruzí a trhlin díky možnosti sledování reliéfu povrchových vrstev elektronovým 

mikroskopem. Tato teorie předpokládá, že se mikrotrhliny iniciují na ostrých intruzích, a to 

v případě, kdy koncentrace napětí v okolí intruze již nemůže být relaxována skluzovými 

mechanismy, a dosáhne takové úrovně napětí, že dojde k narušení vazebných sil mezi 

atomy [60]. 

2) Dekohezní mechanismus je založen na akumulaci dislokací podél skluzové roviny, což 

následně způsobuje dekohezi krystalů a to tím způsobem, že se v určitých kritických 

místech může vytvořit konfigurace dislokací, jež vede až k místnímu zvýšení napětí 

a následně ztrátě koheze až v řádu několika angströmů. Tato teorie byla podložena 
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Fujitou [68], který prokázal, že i přes velmi malou vzdálenost mezi dislokacemi může 

dislokační dipól vést až k iniciaci trhliny. 

3) Mechanismus založený na modelech, které neuvádějí rozdíl mezi mikrotrhlinou a intruzí. 

V případě těchto modelů je chápána iniciace mikrotrhliny jako kontinuální spojité 

prorůstání intruze nebo intruzí do materiálu, a to kvůli opakovaným skluzům buď na 

jednom, nebo dvou skluzových systémech. Jak prezentovali Lin [69], Ito [69], Neumann 

[70] a May [71]. Ukázka skluzu na jednom skluzovém systému je uvedena na Obr. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4) Takzvaný vakanční mechanismus je založen na iniciaci trhliny v důsledku zhuštění 

vakancí. Z experimentálního pozorování historicky vyplynulo, že ke koncentrování vakancí 

dochází během cyklického namáhání v celém objemu materiálu, avšak největší koncentrace 

vakancí je v oblastech s nejvyšší dislokační aktivitou. Během cyklického namáhání dochází 

ke shlukování vakancí a vzniku dutin, přičemž za trhlinu je považována již dutina 

o dostatečné velikosti [72]. 

5) Poslední model je založen na iniciaci únavového porušení na hranících zrn. Jelikož hranice 

zrn tvoří přirozenou překážku plastické deformace, dochází při cyklickém zatěžování 

k plastické nestabilitě těchto oblastí, primárně skrze povrchovou vrstvu zrn materiálu. 

Během zatěžování je iniciována v takto namáhané oblasti v blízkosti hranice zrn trhlina. Se 

zvyšujícím se počtem cyklů dochází ke zvyšování napětí v matrici, dokud nedojde 

k iniciaci zmíněné mikrotrhliny [73]. 

intruze 

matrice 

skluzový systém 

Obr. 13 Skluz na jednom skluzovém systému [60] 
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5.2 Šíření únavového porušení 

Iniciační stadium vzniku únavového porušení je ukončeno vznikem mikrotrhlin na povrchu 

materiálu. Vzniklé mikrotrhliny leží v oblastech s největším smykovým napětím, tudíž v oblastech 

aktivních skluzových rovin. Jedinou výjimkou jsou trhliny interkrystalické. V případě jednoosého 

zatěžování dochází k nejvyššímu smykovému napětí na rovinách, které jsou orientovány v úhlu 

45° k vnějšímu zatěžovacímu jednoosému mechanismu. Jelikož se u polykrystalických materiálů 

vyskytuje značně vysoký počet skluzových rovin a velký počet různorodě orientovaných zrn, 

stávají se aktivními skluzovými zónami jen ty, které jsou nejbližší rovině maximálního skluzového 

napětí, což může být definováno jako trhlinová rovina, která svírá zmiňovaný úhel 45° s osou 

tahového napětí. Během následného průběhu únavového porušení, druhé etapy, dochází 

k propojování a kontinuálnímu růstu trhlin do materiálu podél aktivních skluzových rovin. Pouze 

malý počet trhlin se dostane do objemu materiálu a s jejich narůstající délkou dochází k jejich 

vychylování z oblastí aktivních skluzových rovin a dostávají se do polohy kolmé k ose tahového 

zatěžování. U čela takto se propagujících trhlin se vytvářejí plastické zóny v důsledku vysoké 

koncentrace napětí. Oblast přechodu z aktivních skluzových rovin do roviny kolmé k ose tahového 

namáhání se nazývá přechod z krystalografického do nekrystalografického šíření trhliny, přičemž 

v nekrystalografickém šíření trhliny se jedná nejčastěji jen o jednu propagující se trhlinu, 

takzvanou trhlinu magistrální. Výše popsaný proces šíření únavových trhlin je znázorněn na 

Obr. 14. [60] 

 

Obr. 14 Šíření únavového porušení systému [60] 
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5.3 Cyklické změkčení a zpevnění 

K mikrostrukturním, mechanickým, elektrickým, fyzikálním a magnetickým změnám 

materiálu dochází v důsledku cyklického zatěžování. Z hlediska změn mechanických vlastností 

můžeme brát také odpor materiálu proti deformaci vyvolané vnějšími silami, což je také oblast 

únavy materiálů. Obecně lze odpor materiálů vůči cyklické deformaci rozlišovat dvojím způsobem 

a to tak, že odpor materiálu může během zatěžování růst nebo klesat, případně může mít 

nemonotónní průběh. V případě většiny kovových materiálů končí výrazné změny po určitém 

počtu cyklů nebo jsou velmi pomalé. Z tohoto pohledu můžeme materiály rozdělit na: 

a) Saturující – během počátku cyklického zatěžování dochází k význačným změnám 

vlastností materiálů, ale po jistém počtu cyklů jsou již změny zanedbatelné, přičemž 

typickým příkladem jsou uhlíkové oceli, vyžíhané Cu a Ni slitiny. 

b) Nesaturující – ke změnám vlastností materiálu dochází během celé životnosti. V případě 

materiálů cyklicky změkčujících jsou změny na počátku zatěžování vždy menší než po 

dosažení určitého počtu cyklů, kdy se stávají patrnějšími. Typickým příkladem materiálů, 

u kterých dochází k cyklickému změkčení, jsou např. 9 % Cr oceli, avšak například u alfa 

mosazí s vysokým obsahem Zn, která je typickým příkladem kovového materiálu 

s planárním skluzem, dochází k cyklickému zpevnění po celou dobu životnosti. 

 

Obr. 15 Ukázka cyklického zpevnění a změkčení v případě různých zatěžovacích režimů systému [62] 
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Pro detekci cyklického zpevnění či změkčení je nejvhodnější způsob detekování změn 

mechanických vlastností pomocí přímého měření hysterezních smyček v průběhu cyklického 

zatěžování materiálu. Během cyklického zatěžování s konstantní amplitudou napětí εat může dojít 

ke změně pouze amplitudy deformace εap, viz Obr. 15. V případě poklesu amplitudy deformace 

v závislosti na počtu cyklů se jedná o příklad cyklického změkčení, což značí růst napětí 

potřebného k dosažení požadované deformace. Naopak v případě nárůstu amplitudy deformace 

dochází k cyklickému zpevnění při poklesu napětí potřebného pro dosažení požadovaného napětí.  

Obecně lze konstatovat, že cyklické změkčování je typické pro materiály žíhané, a naopak 

cyklické zpevňování je typické pro materiály, které jsou zpevněny např. pomocí martenzitické 

transformace, precipitačního vytvrzování, deformačního zpevnění a jinými konvenčně 

používanými procesy. Cyklické změkčení konstrukčních materiálů je obecně nežádoucí. 

Z hlediska doby trvání cyklického zpevnění a změkčení je nejdůležitějším parametrem 

charakter skluzu cyklicky namáhaného materiálu. Z tohoto hlediska se kovové materiály dají 

rozdělit na dvě základní skupiny: 

a) Kovové materiály s vlnitým charakterem skluzu – mezi takové materiály patří 

např. uhlíkové ocele, měď, hliník a nikl. 

b) Kovové materiály s planárním charakterem skluzu. Mezi ně patřící například austenitické 

ocele a alfa mosazi. 

V případě materiálů vyznačujících se vlnitým skluzem, dochází k jednoduchému příčnému 

skluzu dislokací v porovnání s planárním skluzovým charakterem, kde je skluz dislokací značně 

obtížný. Údobí cyklického zpevnění či změkčení materiálů s vlnitým skluzem je význačně menší, 

než je tomu u materiálů se skluzem planárního charakteru. Jako příklad lze uvést čistou měď, kdy 

cyklické zpevnění probíhá v případě vysokocyklové únavy pouze do 1–3 % celkového počtu cyklů 

do porušení. U slitiny Cu-30% Zn dochází k cyklickému zpevnění až do 30–40% celkové únavové 

životnosti. 

5.4 Nízkocyklová únava 

Celková životnost ocelových lahví je z hlediska cyklického namáhání díky pravidelnému 

plnění a vyprazdňování lahví predikována a zkoušena vždy v oblasti nízkocyklové únavy. Obecně 

je oblast nízkocyklové únavy a chování materiálů v tomto případě definováno základní dvojicí 
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rovnic křivek. První je Manson-Coffinova křivka (Obr. 16), která vyjadřuje závislost počtu cyklů 

do porušení na amplitudě plastické deformace. Druhou je Wöhler-Basquinova křivka, vyjadřující 

závislost počtu cyklů do porušení na amplitudě napětí. V posledních letech je nečastějším tvarem 

zápisu výše zmiňovaných křivek pomocí mocninných funkcí zápis navržený Marrowem, a to ve 

tvaru pro Manson-Coffinovu křivku, u které lze korelovat amplitudu plastické deformace s počtem 

cyklů do porušení, tzv. deformační přístup, který je vyjádřen: 

𝜺𝒂𝒑 = 𝜺𝒇
´ . (𝟐𝑵𝒇)

𝒄
                                                         (7) 

Přičemž εap vyjadřuje amplitudu plastické deformace, εf‘ součinitel únavové tažnosti, Nf  počet 

cyklů do lomu a c vyjadřuje exponent únavové tažnosti.  

Pro Wöhler-Basquinovu křivku, která popisuje proces únavy materiálu pomocí závislosti počtu 

cyklů do porušení na napěťové amplitudě, tzv. napěťový přístup, je tvar rovnice následující: 

𝝈𝒂 = 𝝈𝒇
´ . (𝟐𝑵𝒇)

𝒃
                           (8) 

Kdy σa vyjadřuje amplitudu napětí, σf‘ součinitel únavové pevnosti, Nf  počet cyklů do porušení 

a b vyjadřuje exponent únavové pevnosti. 

Z pohledu praktického použití je vhodnější používat při cyklickém zatěžování amplitudu 

celkové deformace, která obsahuje plastickou i elastickou složku, protože se u většiny 

konstrukčních součástí při cyklickém namáhání objevují obě napěťové složky, primárně 

v oblastech konstrukčních vrubů. Z tohoto důvodu Manson navrhl závislost počtu cyklů do lomu 

na obou deformačních složkách, která je uváděna ve tvaru: 

𝜺𝒂𝒕 =
𝝈𝒇
´

𝑬
.(𝟐𝑵𝒇)

𝒃
+𝜺𝒇

´ .(𝟐𝑵𝒇)
𝒄
                               (9) 

E v rovnici představuje modul pružnosti a při nižších počtech cyklů do porušení je převládající 

složkou εap složka plastická, která zdůrazňuje důležitost únavové tažnosti, a naopak při vysokých 

počtech cyklů do porušení je dominující složkou εae složka elastická, která zdůrazňuje důležitost 

σf´ součinitele únavové pevnosti. Nt představuje tranzitní počet cyklů do porušení, což odpovídá 

stejnému rozsahu plastické i elastické složky.  
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Obr. 16 Schematická křivka únavové životnosti [72] 

5.5 Zkoušení odolnosti lahví proti cyklickému porušení zkouškou vnitřním 

přetlakem 

V provozních podmínkách se lahve musí zkoušet na odolnost vůči nízkocyklové únavě, kdy se 

celá lahev zatěžuje vnitřním přetlakem pomocí kapaliny, která nezpůsobuje korozní napadení. 

Lahve jsou podrobovány střídavému cyklickému zatěžování, kdy horní hranice zkušebního tlaku 

je vždy rovna hornímu hydraulickému přetlaku (ph). Spodní hodnota cyklického přetlaku nesmí 

přesáhnout 10 % horního cyklického přetlaku, přičemž absolutní maximální hodnota tohoto 

přetlaku musí být minimálně 30 barů. Frekvence cyklování výše popsaným vnitřním přetlakem 

nesmí překročit 15 cyklů za minutu, což odpovídá 0,25 Hz a teplota lahví během zkoušky nesmí 

za žádných okolností překročit 50 °C. Takto cyklované lahve musí vydržet bez porušení minimálně 

počet cyklů rovný 12 000. Zkoušení lahví typu CNG-1 proti cyklickému porušení se provádí 

ekvivalentním způsobem jako zkoušení lahví pro skladování a transport technických plynů. [1]. 

5.6 Zkoušení odolnosti materiálů proti cyklickému porušení zkouškou ohybem 

za rotace 

První souhrnné únavové zkoušky byly prováděny Augustem Wöhlerem od roku 1860 a byly 

založeny na zkouškách v krutu, ohybu a přímo napěťových a v neposlední řadě také zkoušky ohybu 

za rotace. Samotný Wöhler zkonstruoval unikátní zařízení pro únavové zkoušky ohybem za rotace, 
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viz Obr. 17 [74]. Avšak toto zařízení mohlo pracovat pouze při pomalé rychlosti, tedy nízké 

frekvenci a počet otáček dosahoval pouze 72 za minut, což odpovídalo frekvenci 1,2 Hz. 

 

Obr. 17 Zkušební zařízení pro zkoušky ohybu za rotace sestrojené Augustem Wöhlerem převzato z [74] 

Zkouškami ohybem za rotace Wöhler zjistil, že v případě surového železa dojde k únavovému 

porušení při napěťové amplitudě nejen nižší, než je mez pevnosti materiálu, ale také při napěťové 

amplitudě nižší, než je mez kluzu materiálu v případě, že napětí je opakovaně aplikováno 

v dostatečně vysokém počtu cyklů. Dále zjistil, že v určitých případech je rozsah aplikovaných 

napětí, nikoliv maximální aplikované napětí, hlavním elementem určujícím počet cyklů do 

porušení. Dalším objevem bylo, že pro určitá minima a maxima zátěžové amplitudy nárůst rozsahu 

napětí snižuje počet cyklů do lomu. Wöhler také prokázal, že pro minimální a maximální amplitudu 

napětí existuje limitní rozsah napětí, který může být opakován, aniž by kdy došlo k únavovému 

porušení. Posledním jeho zjištěním byl pokles limitního rozsahu napětí se vzrůstající amplitudou 

napětí [74]. 

V dnešní době je zkušební metoda ohybu za rotace normalizována v ČSN ISO 1143. Je obecně 

založena na cyklickém zatěžování identických rotujících zkušebních tyčí, které jsou zatěžovány 

ohybovým momentem, přičemž síly, které vyvolávají ohybový moment, nerotují. Samotné 

zkušební tyče je možno upínat v konzole a zatěžovat jednobodovým nebo dvoubodovým 

zatěžováním, případně také jako nosníky se čtyřbodovým zatěžováním. Samotná zkouška vždy 

probíhá do porušení nebo do dosažení předem nadefinovaného počtu cyklů. Pro porovnání cyklické 

životnosti vysokotlakých bezešvých ocelových lahví byly jako nejprůkaznější zkušební tělesa 

zvoleny zkušební tyče s rovnoběžnou částí zúženého průřezu, viz Obr. 18a [75]. 
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Obr. 18a Normovaná zkušební tyč s rovnoběžnou částí zúženého průřezu [75]  

Zkušební nebo přinejmenším valná většina zařízení pro zkoušky únavy ohybem za rotace jsou 

konstruovány přesně dle schématu, viz Obr. 18b [75] nebo v podobných, velmi blízkých 

variantách, například se dvěma či více zkušebními standardy. 
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 Obr. 18b Schéma klasického standardizované zkušebního zařízení pro zkoušky ohybu za rotace převzato z [75]  
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST PRÁCE 

6.1 Experimentální materiál a použitá technická řešení 

6.1.1 Použitý experimentální materiál 

Tab. 4 Chemické složení taveb použitých pro výrobu lahví určených pro experimentální režimy 

TZ [hm. %] 

Ozn. 

Tavby 
C Si Mn Cr Mo S P N V 

A 0,34 0,35 0,73 1,00 0,29 0,002 0,009 0,0116 0,089 

B 0,40 0,35 0,98 1,15 0,25 0,004 0,012 0,0131 0,051 

C 0,37 0,26 0,85 1,15 0,20 0,002 0,011 0,0102 0,071 

D 0,36 0,26 0,84 1,12 0,21 0,002 0,012 0,0133 0,075 

E 0,37 0,28 0,85 1,15 0,21 0,005 0,012 0,0105 0,072 

F 0,37 0,28 0,84 1,15 0,21 0,003 0,010 0,0111 0,078 

G 0,37 0,34 0,88 1,19 0,24 0,004 0,014 0,0124 0,067 

H 0,37 0,28 0,80 1,15 0,24 0,002 0,011 0,0121 - 

CH 0,37 0,28 0,84 1,12 0,20 0,002 0,010 0,0109 0,078 

I 0,33 0,25 0,79 1,05 0,20 0,004 0,008 0,0108 - 

  

Vstupním materiálem byly provozně vyrobené tavby oceli 34CrMo4 mikrolegované dusíkem 

a vanadem a tavby zmíněné oceli bez mikrolegující přísady vanadu. Jako experimentální sortiment 

byly ve všech případech použity lahve s minimální tloušťkou stěny 7,5 mm a 10,2 mm a vnějšího 

průměru 267 a 360 mm, viz Obr. 19–20, které byly vyrobeny z taveb uvedených v Tab. 4. Cílem 

zařazení taveb H a I bylo experimentální ověření mechanicko-metalurgických parametrů oceli bez 

mikrolegování vanadem, což by mělo vést ke značným finančním úsporám vstupního materiálu. 
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Obr. 19 Výkres vysokotlaké bezešvé ocelové lahve typu vnějšího průměru D267 

a minimální tloušťky stěny 7,5 mm 
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Obr. 20 Výkres vysokotlaké bezešvé ocelové lahve typu vnějšího průměru D360 

 a minimální tloušťky stěny 10,2 mm 

Experimentální část práce byla zaměřena na tepelné zpracování, dále jen TZ, výše zmíněné 

oceli s cílem jeho optimalizace pro dosažení co nejpříznivějších parametrů mechanických 

vlastností finálních lahví s maximální eliminací škodlivého segregačního pásování mikrostruktury, 

vzniklého v polotovarech lahví po procesech zpětného protlačování a protahování.  

6.1.2 Použitá metodika a zařízení pro zahrdlování a tepelné zpracování 

Procesy tepelného zpracování probíhají na lahvích, které jsou uzavřeny pomocí metody 

rotačního tváření za použití stroje Leifeld 600/400, viz Obr. 9 a 10, tudíž je zamezen přístup 

kalícího média dovnitř lahví. Z tohoto plyne, že procesy kalení a dochlazování probíhají pouze 

z vnější strany lahví. Austenitizace lahví byla realizována v peci (4-VL-019 90 010 a) a popouštění 

v peci (4-VL-019 90 010 b). Lahve vyrobené z tavby A byly podrobeny čtyřem různým režimům 

TZ. První a 2. režim TZ byly realizovány při austenitizaci na 885 C a 875 C/90‘ a následném 

kalení a popouštění.  Pro 3. režim TZ byl použit ohřev materiálu do interkritické oblasti 

(750˗780 C) s následným ochlazením v polymerní lázni do teploty 350 C a konečným 
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dochlazením na vzduchu. Čtvrtý režim TZ se skládal z ohřevu na částečnou austenitizaci při teplotě 

575 C/polymerní lázeň a opětovného ohřevu do interkritické oblasti s následným ochlazením 

v polymerní lázni. V případě 3. a 4. režimu TZ byly aplikovány procesy žíhání na snížení pnutí.  

Lahve vyrobené z tavby B byly podrobeny dvěma režimům akcelerovaného ochlazování 

(ACC), které spočívaly v ohřevu lahví na teplotu 750 C/70‘ a následném ochlazení do teploty 420 

C (1. režim) nebo 460 C (2. režim) na vzduchu s následným dochlazením v polymerní lázni.  

Z tavby C byly vyrobeny lahve, které byly podrobeny TZ založenému na ohřevu lahví na 

700 C s následným zakalením v polymerní lázni do teploty 30 C a následném popouštění na 

teplotě 615 C. Na lahve tavby D byl aplikován režim řízeného ochlazování založený na ohřevu 

lahví při 885 C/vzduch do teplot 750–780 C (interkritická oblast), po kterém následovalo rychlé 

ochlazení v polymerní lázni do teploty 30–40 C nad teplotu MS (360 C) a poté na vzduchu 

dochlazeny do teploty 40–50 C pod teplotu MS a následně dochlazeny do teploty 40 C 

v polymerní lázni. Následovalo popuštění na 470 C. Z tavby E byly vyrobeny lahve s aplikací 

stejného režimu TZ jako u tavby D, avšak s tím rozdílem, že ochlazování v polymerní lázni 

probíhalo do 200 C na teplotu MS s následným ochlazováním na vzduchu do 90 C pod teplotu 

MS s následným dochlazením v polymerní lázni a popouštěním.  

Rozsáhlé experimentální zpracování bylo realizováno na lahvích vyrobených z tavby F, kdy 

v 1. sadě lahví (4 kusy) byly homogenizačně žíhány při 1100 C/100‘ s následným pomalým 

ochlazením v peci do 250 C a finálním dochlazením na vzduchu. Poté následovalo normalizační 

žíhání při 830 C/90‘/vzduchu. Druhá sada lahví (4 kusy) byla pouze ve stavu po tváření. Následný 

proces experimentálního TZ se zakládal na ohřevu dvou lahví z 1. sady a dvou lahví z 2. sady při 

teplotě 740 C/110‘ a zakalení z této teploty do 30 C. Následně byly tyto lahve popuštěny při 

teplotě 620 C/85‘ následným pomalým dochlazením na vzduchu. Další část tohoto TZ byla 

založena na ohřevu opět čtyř lahví ze dvou zmíněných sad při teplotě 760 C/ 110‘ a následným 

zakalením do teploty 30 C a poté popuštěním při teplotě 520 C/65‘. 

U tavby G byly aplikovány čtyři experimentální režimy TZ. První režim TZ se zakládal na 

ohřevu při teplotě 595 C/80‘ s následným ochlazením do polymerní lázně do teploty 30 C 

a opětovného procesu ohřevu na teplotu 750 C/polymerní lázeň. Posledním krokem tohoto režimu 

bylo popuštění na teplotě 625 C. Druhý režim TZ spočíval v procesu austenitizace při teplotě 

890 C/90‘/polymerní lázeň a posledním krokem bylo popuštění při teplotě 600 C. Pro 3. režim 
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TZ byl použit ohřev materiálu do interkritické oblasti (760–780 C) s následným ochlazením 

v lázni do teploty 380 C a konečným dochlazením na vzduchu s následným žíháním na snížení 

pnutí. Poslední, 4. režim TZ se skládal z austenitizace na 850 C/80‘ a kalení s následným 

popuštěním při 520 C. 

Sada lahví vyrobených z tavby H byla také podstoupena čtyřem režimům TZ. V 1. režimu 

proběhlo pouze dochlazení tvářeného polotovaru lahví z dotvářecí teploty 990–1200 C do teploty 

100 C. Druhý režim odpovídal normalizačnímu žíhání při teplotě 860 C/50‘/vzduch. Třetí režim 

TZ se skládal z normalizačního žíhání jako v případě 2. režimu, avšak s následnou 80minutovou 

austenitizací při 890 C, kalením v polymerní lázni a poté popouštěcím procesem při teplotě 

560 C/100‘. Poslední, 4. režim TZ, byl stejný jako režim 3., avšak s rozdílnou popouštěcí teplotou, 

která byla nastavena na 540 C. 

Tavba CH byla použita pro výrobu lahví, na které byl použit režim TZ založený na kalení 

z austenitizační teploty 860 C/70‘ a následným popouštěním popuštění 625 C/120‘. 

Z tavby I byly vyrobeny lahve s aplikací TZ, které se skládalo taktéž z kalení a popuštění, stejně 

jako tomu bylo v případě lahví z tavby CH, avšak byl zvolen austenitizační čas 70 minut při teplotě 

830 C s následným 110minutovým popouštěním po zakalení při teplotě 530 C. 

6.1.3 Zkoušení mechanických vlastností 

Po procesech tepelného zpracování byly vždy ověřovány dosažené mechanické vlastnosti, a to 

tvrdosti dle Brinella (HBW – tvrdoměr typu M4U750 dle normy EN ISO 6506-1) pevnostní 

charakteristiky, tj. meze kluzu (Re) a meze pevnosti (Rm), a dále tažnosti (A) vždy při pokojové 

teplotě (trhací stroj Zwick/Roell Z 250 dle EN ISO 6892-1). Plastické vlastnosti byly sledovány 

pomocí zkoušení vrubové houževnatosti (KCV) při – 50 C v podélném i příčném směru 

(Charpyho kladiva RKP 450 dle ISO 148-1). Pro zkoušky tahem byl zvolen tvar zkušebních tyčí 

uvedený na Obr. 21. Tyto zkušební tyče byly vysoustruženy ze stěny lahví v podélném směru, 

viz Obr. 22 a vzorky pro zkoušení KCV byly vyfrézovány v příčném a podélném směru k ose lahví, 

viz Obr. 23. Pro stanovení výše uvedených charakteristik byly vždy použity minimálně tři tahové 

tyče a pro KCV byly vždy odebrány min. tři vzorky v příčném a tři vzorky v podélném směru k ose 

lahví. 
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 Obr. 21 Zkušební vzorek pro zkoušku tahem 

 

 

Obr. 22 Vizualizace odběru vzroků pro tahovou zkoušku – podélný směr 

 

Obr. 23 Vizualizace odběru vzorků pro zkoušku vrubové houževnatosti – příčný směr odběru 
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6.1.4 Metalografické hodnocení 

Podstatnou částí metalografického studia všech vzorků odebraných z centrální oblasti tloušťky 

stěny válcové části lahví bylo hodnocení mikročistoty dle ISO 4967, dále mikrostruktury po 

naleptání v nitalu, a to jak pomocí světelné mikroskopie (Neophot 21), tak i elektronové 

mikroskopie (SEM JEOL JSM-6490 vybaveného RTG energicky disperzním analyzátorem a také 

transmisní elektronové mikroskopie TEM (JEM 2100 vybaveného analyzátorem EDX). Vedle 

hodnocení vlastních mikrostruktur byla u téměř všech vzorků pozornost zaměřena na tloušťku 

oduhličené vrstvy vnějšího i vnitřního povrchu lahví (EN ISO ČSN 643). Součástí 

metalografických analýz bylo také ověřování chemické heterogeneity, která byla studována kolmo 

na segregační pásy, přičemž bylo provedeno celkem 100 bodových mikroanalýz leptaných vzorků 

pomocí SEM. Vyloučené precipitáty v oceli 34CrMo4 byly studovány na extrakčních uhlíkových 

replikách. Za tímto účelem byly vzorky leptány ve 2 % nitalu a poté byl samotný uhlíkový film 

podleptán 5% roztokem nitalu při napětí 8 V. 

6.1.5 Mikrofraktografické hodnocení 

Lomové plochy vybraných provedených tahových zkoušek, SSC zkušebních těles a KCV 

vzorků byly podrobeny mikrofraktografickým analýzám pomocí řádkovacího elektronového 

mikroskopu SEM JEOL JSM-6490 vybaveného analyzátorem EDA. Získané lomové plochy byly 

vždy ošetřeny proti korozi a poté čištěny pomocí ultrazvuku. 

6.1.6 RTG hodnocení 

Součástí předložené práce bylo také hodnocení daného materiálu pomocí RTG difrakční 

analýzy, která byla prováděna pomocí elektronového urychlovače PETRA III při energii elektronů 

6GeV a proudu 100 mA, přičemž během experimentu bylo použito monochromatizované tvrdé 

RTG záření o energii fotonů 99 keV. Použitý typ vzorku je uveden na Obr. 24 a byl odebrán 

z centrální části tloušťky stěny válcové části lahví v podélném směru k jejich ose. Vzorky byly 

nařezány, následně broušeny a leštěny. Výsledné difraktované záření bylo zaznamenáno 2D 

detektorem Perkin Elmer 1621. Samotné měření probíhalo ve směru ose zkušebního tělesa a k ose 

kolmo. 
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Obr. 24 Vzorek pro RTG difrakční měření a analýzy 

Před samotným měřením bylo nutno realizovat měření referenčního vzorku, kterým byl LaB6 

(NIST LaB6 660, CAS Reg. No.: 12008-21-8). Z dosažených výsledků bylo možno zpřesnit 

všechny geometrické parametry experimentálního měření, jako například chyba při stanovování 

mřížkových parametrů, která byla ± 0.001Å.   

6.1.7 Únavové vlastnosti  

Zkoušení únavového chování oceli 34CrMo4 mikrolegované vanadem a bez přísady této 

mikrolegury v ohybu za rotace (vždy po 12 zkušebních tyčích) bylo realizováno na zkušebním 

zařízení ROTOFLEX-UBM při frekvenci 10 a 20 Hz symetrickým cyklem zatěžování při pokojové 

teplotě. Tvar zkušebního tělesa odebraného v podélném směru k ose lahve (viz Obr. 22 v případě 

vzorků pro zkoušky tahem) je uveden na Obr. 25. 

 

 

Obr. 25 Zkušební tyč pro zkoušky únavy v ohybu za rotace 
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6.1.8 Zkoušení odolnosti oceli 34CrMo4 proti SSC (sulphide stress cracking) 

Součástí komplexního analyzování oceli 34CrMo4 z tavby G, viz Tab. 4, byla odolnost této 

oceli proti SSC (sulphide stress cracking) dle NACE TM0177, metoda A. Odolnost byla testována 

pomocí zkušebního zařízení, viz Obr. 26a, vždy při pokojové teplotě. Parametry testování jsou 

shrnuty v Tab. 5. Tvar použitých zkušebních těles dokumentuje Obr. 26b. Vždy bylo odebráno 

6 kusů zkušebních těles v podélném směru k ose lahví. 

 

Obr. 26 a) Zkušební zařízení pro testování odolnosti materiálů proti SSC 

 

Obr. 26 b) Zkušební tělísko pro SSC zkoušky 
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Tab. 5 Parametry přípravy a zkoušení odolnosti oceli 34CrMo4 proti SSC 
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7 VÝSLEDKY 

7.1 Mechanické vlastnosti taveb A až I 

Lahve typu D267 z materiálu NV (tavby A–D, viz Tab. 4) byly mikrolegovány dusíkem od 

0,0101 do 0,0119 hm. % a vanadem od 0,071 do 0,075 hm. % a podstoupily austenitizaci na 

860 C/50´ s následným popuštěním 625 C/90´. U těchto lahví bylo dosaženo Re v rozmezí 

932˗1066 MPa s průměrnou hodnotou 1054 MPa, Rm ležela v rozmezí od 1044 do 1146 MPa 

a v průměru odpovídala 1138 MPa, zatímco tažnost (A) 12–20,4 % a v průměru pak 15,8 %. 

Průměrné hodnoty KCV dosahovaly úrovně 37 J.cm-2, minimální hodnota 34 J.cm-2 a maximální 

40 J.cm-2. Dané výsledky sumarizují Obr. 27–32. 

Materiál SP (tavby H a I, viz Tab. 4) lahví typu D267 byl mikrolegován dusíkem od 0,101 do 

0,0120 hm. % a vanadem od 0,003 do 0,005 hm. % byl zpracován režimem 50 minut austenitizace 

na 830 C/530 C/80´. Materiál SP dosahoval Re v průměru 1073 MPa a rozmezí od 945 do 

1163 MPa. Okrajové hodnoty Rm odpovídaly 1065–1233 MPa a v průměru pak 1154 MPa. 

Minimální a maximální úroveň A byla 12,4 a 20,8 % a v průměru 16,9 %. Hodnoty KCV 

dosahovaly minimálně 42 a maximálně 80 J.cm-2, v průměru pak 59 J.cm-2. Vzájemné, výše 

uvedené hodnoty charakterizují Obr. 27–32. 

Materiál lahví typu D360 označený NV (mikrolegován dusíkem od 0,0097 do 0,0118 hm. % 

a vanadem od 0,062 do 0,075 hm. %) byl austenitizován na 860 C/70´ s následným popuštěním 

625 C/120´ a poté dosahoval Re v rozmezí od 966 do 1091 MPa, Rm v rozmezí 1062 až 1167 MPa 

a průměrně 1119 MPa.  Průměrné hodnoty A odpovídaly 15,7 %, minimálně 14 a maximálně 

19,2 %. Úroveň KCV se pohybovala v rozmezí 38 až 77 J.cm-2 a průměr odpovídal 55 J.cm-2. Výše 

uvedené výsledky jsou shrnuty na Obr. 33–38. 

Na materiál lahví typu D360 označený SP (mikrolegován dusíkem od 0,0094 do 0,0118 hm. % 

a vanadem od 0,004 do 0,005 hm. %) byla aplikována austenitizace 70´ na teplotě 830 C 

s následným popouštěním na teplotě 530 C/110´, přičemž následně vykazoval Re v rozmezí 

1040˗1109 MPa a v průměru 1069 MPa, Rm v rozmezí 1120–1189 MPa se střední hodnotou 

1153 MPa, zatímco hodnoty A dosahovaly minimálně 14 a maximálně 17,6 % a v průměru pak 

15,2 %. Hodnoty KCV se pohybovaly v rozmezí 46 až 76 J.cm-2 a v průměru okolo 58 J.cm-2. Výše 

uvedené parametry demonstrují Obr. 33–38. 
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Rozdíly v počtu zobrazovaných bodů v grafech na Obr. 27–32, u lahví typu D267 min. tloušťky 

stěny 7,5 mm, které byly zvoleny pro jejich nejnižší výrobní náročnost v počáteční fázi 

experimentální práce, jsou způsobeny dodávkami vysokoobjemových taveb materiálu NV (vždy 

nad 120–150 tun) v porovnání s materiálem SP, který byl na začátku aplikace takto upravené oceli 

34CrMo4 dodáván v menších tavbách (max. 40 tun). Další rozdíly v počtu bodů v grafech 

závislosti ocelí NV a SP jsou dány cíleným náhodným výběrem setů zkoušek vrubové 

houževnatosti a tahových zkoušek z dlouhodobě provozně ověřovaného materiálu NV 

(max. objem taveb 150 tun) v porovnání s tavbami materiálu SP (max. objem taveb 40 tun). 

Následně po ověření byl nový materiál SP objednáván ve vysokoobjemových tavbách (až 150 tun), 

což dokumentují Obr. 33–38 (materiál použitý pro výrobu lahví D360 min. tloušťky stěny 

10,2 mm) z hlediska vyrovnaného počtu bodů v grafech uvedených závislostí. Z výše popsaných 

výsledků vyplývají vyrovnané, až příhodnější pevnostní i plastické charakteristiky materiálu SP ve 

srovnání s materiálem NV, což byl důvod v pokračování dalšího studia. 

 

Obr. 27 Graf závislosti dosažené tažnosti na mezi kluzu lahví typu D267 minimální tloušťky 

stěny 7,5 mm vyrobených z materiálu 34CrMo4 NV a SP 
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Obr. 28 Graf závislosti dosažené tažnosti na mezi pevnosti lahví typu D267 minimální tloušťky 

stěny 7,5 mm vyrobených z materiálu 34CrMo4 NV a SP 
 

 

Obr. 29 Graf závislosti dosažené KCV na mezi kluzu lahví typu D267 minimální tloušťky 

stěny 7,5 mm vyrobených z materiálu 34CrMo4 NV a SP 
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Obr. 30 Graf závislosti dosažené KCV na mezi pevnosti lahví typu D267 minimální tloušťky 

stěny 7,5 mm vyrobených z materiálu 34CrMo4 NV a SP 

 

Obr. 31 Graf závislosti dosažené KCV na obsahu dusíku lahví typu D267 minimální tloušťky 

stěny 7,5 mm vyrobených z materiálu 34CrMo4 NV a SP 
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Obr. 32 Graf závislosti dosažené KCV na obsahu vanadu lahví typu D267 minimální tloušťky 

stěny 7,5 mm vyrobených z materiálu 34CrMo4 NV a SP 

 

Obr. 33 Graf závislosti dosažené tažnosti na mezi kluzu lahví typu D360 minimální tloušťky 

stěny 10,2 mm vyrobených z materiálu 34CrMo4 NV a SP 
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Obr. 34 Graf závislosti dosažené tažnosti na mezi pevnosti lahví typu D360 minimální tloušťky 

stěny 10,2 mm vyrobených z materiálu 34CrMo4 NV a SP 

 

Obr. 35 Graf závislosti dosažené KCV na mezi kluzu lahví typu D360 minimální tloušťky 

stěny 10,2 mm vyrobených z materiálu 34CrMo4 NV a SP 
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Obr. 36 Graf závislosti dosažené KCV na mezi pevnosti lahví typu D360 minimální tloušťky stěny 

10,2 mm vyrobených z materiálu 34CrMo4 NV a SP 

 

Obr. 37 Graf závislosti dosažené KCV na obsahu dusíku lahví typu D360 minimální tloušťky stěny 

10,2 mm vyrobených z materiálu 34CrMo4 NV a SP 
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Obr. 38 Graf závislosti dosažené KCV na obsahu vanadu lahví typu D360 minimální tloušťky 

stěny 10,2 mm vyrobených z materiálu 34CrMo4 NV a SP 

Výsledky ověřování mechanických vlastností po aplikaci všech režimů TZ na lahve z taveb A˗I 

jsou uvedeny v Tab. 6. 
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Tab. 6 Výsledky základních mechanických zkoušek pro tavbu A až I po aplikaci všech 

experimentálních režimů TZ 

Tavba Režim TZ 
Re 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 
A [%] 

KCV 

[J.cm-2] 

podél 

KCV 

[J.cm-2] 

příč. 

HBW 

(2,5/187,5) 

[-] 

A 

1 973 1064 16,5 118 69 336 

2 1175 1241 13,2 39 29 387 

3 1223 1300 14 35 34 396 

4 1091 1179 13,2 36 34 368 

B 
1 489 815 20 28 22 234 

2 515 840 18 29 24 234 

C 1 676 824 17,6 19 22 248 

D 1 1120 1257 12,5 35 34 402 

E 1 1272 1397 9,8 22 23 424 

F 

1 
364* 664 22 9 12 150 

551 713 20 27 29 224 

2 
367* 685 24 10 12 163 

535 769 18,8 35 21 228 

G 

1 1096 1199 14,3 35 28 385 

2 1118 1267 14,1 37 35 403 

3 1207 1315 13,9 33 32 398 

4 1004 1087 16,2 110 75 338 

H 

1 824 1102 17.3 19 14 303 

2 778 992 18.6 16 10 291 

3 1142 1191 16.7 58 50 360 

4 1105 1178 16.1 69 61 350 

CH 1 1080 1116 18,8 71 65 344 

I 2 1029 1110 15,6 73 71 332 

*normalizačně žíhané a poté dále tepelně zpracované lahve 
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7.2 Metalografické hodnocení lahví z taveb A až I 

Úroveň čistoty materiálu lahví z tavby A po realizovaných režimech TZ (1.–4. režim TZ 

v Tab. 7), spolu s dalšími studovanými tavbami je uvedena v Tab. 7. Z ní plyne, že se v lahvích 

objevovaly nejčastěji jemné globulární oxidy, i když jen ve velmi malé míře a vždy jemného 

charakteru, vedle sporadičtějšího výskytu řádkových a tvárných oxidů. V případě lahví po aplikaci 

1. režimu TZ vykazoval materiál převážně jemnou popuštěnou martenzitickou strukturu 

s acikulárně-feritickou (AF) matricí se značným segregačním pásováním, jak je patrné z Obr. 39 

a hodnocení velikosti zrna z Tab. 7. 

Tab. 7 Detekované nekovové vměstky a velikost primárního austenitického zrna taveb A–I  

Tavba 
Režim 

TZ 

Sulfidy 

jemné/hrubé 

Řádkové 

oxidy 

jemné/hrubé
 

Tvárné oxidy 

jemné/hrubé
 

Globulární 

oxidy 

jemné/hrubé
 

Hrubé 

globulární 

oxidy 

Velikost 

zrna 

A 

1. - - - 0,6/- - 10 

2. - - -/0,1 0,3/- - 10 

3. - -/0,2 0,1/- 0,9/- 0,4 11 

4. - 0,3/0,3 - 1/0,2 - 10 

B 
1. 0,7/0 -  1/0,1 - 8 

2. 1/0 -  0,9/0,2 - 9 

C 1. - - 0,3/0,5 0,8/0,1 - 10 

D 1. - - 0,5/0,3 0,8/0,1 - 11 

E 1. 1,1/0 - -/0,1 0,8/0,1 - 8 

F 

1. (vzorek 

č. 1) 

1/0 0/0,2 - 0,9/0 0,1 9 

1. (vzorek 

č. 3) 
0,5/0 1/0,3 - 1,1/0,5 0,2 10 

2. (vzorek 

č. 2) 
0,7/0 0/0 - 1/0 - 7 

2. (vzorek 

č. 4) 
0,4/0 1/0,6 - 1/0,5 0,7 10 

G 1. - 0,2/0,4 - 0,6/0,3 - 9 
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2. - -0,2 - 0,4/0,5 - 10 

3. - 0,1/0,3 - 0,9/0,2 - 10 

4. - -/0,1 - 1/0,2 - 10 

H 

1. - - 0/0,3 1/0,2 - 10 

2. - - - 1/0,2 - 9 

3. - - - 1/0,2 - 9 

4. - - - 1/0,5 - 10 

CH 1. 0,3/0,2 0,3/0,3 0,2/0 0,4/0,2 - 11 

I 1. 0,2/0,2 0,2/0,4 0/0,1 0,1/0,3 - 10 

Mikrostruktura lahví po aplikaci 2. režimu TZ vykazovala taktéž strukturu primárně 

martenzitickou, avšak s ojedinělou přítomností AF, přičemž segregační pásování bylo prakticky 

eliminováno. Mikrostruktura byla nepatrně jemnozrnnějši u režimu 1. tavby A, jak je vidět z 

Obr. 40, i když velikost zrna odpovídala také stupni 10 (Tab. 7). Výsledná mikrostruktura lahví, na 

které byl aplikován 3. režim TZ, ukázala rovněž primárně ultrajemnou martenzitickou popuštěnou 

strukturu s velikostí zrna stupně 11, (viz Tab. 7) s částečným podílem AF, viz Obr. 41 s prakticky 

eliminovaným segregačním pásováním. Obrázek 42 zobrazuje mikrostrukturu lahví 4. režimu TZ, 

po němž bylo dosaženo primárně struktury dolního bainitu s rozsáhlými ostrůvky feritu a četnou 

precipitací karbidů a ojedinělým výskytem martenzitické struktury. Mikrostruktura vykazuje taktéž 

značné segregační pásování a velikost primárního austentického zrna odpovídala stupni 10. 

              

Obr. 39 a) Mikrostruktura lahví tavby A po 

aplikaci 1. režimu TZ – přehledový snímek 

 Obr. 39 b) Mikrostruktura lahví tavby A po 

aplikaci 1. režimu TZ – detail 
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Obr. 40 a) Mikrostruktura lahví tavby A po 

aplikaci 2. režimu TZ – přehledový snímek 

 Obr. 40 b) Mikrostruktura lahví tavby A po 

aplikaci 2. režimu TZ – detail 

 

              

Obr. 41 a) Mikrostruktura lahví tavby A po 

aplikaci 3. režimu TZ – přehledový snímek 
 Obr. 41 b) Mikrostruktura lahví tavby A po 

aplikaci 3. režimu TZ – detail 
 

                

Obr. 42 a) Mikrostruktura lahví tavby A po 

aplikaci 4. režimu TZ – přehledový snímek 
 Obr. 42 b) Mikrostruktura lahví tavby A po 

aplikaci 4. režimu TZ – detail 

 

Analýza mikrostruktury pomocí SEM potvrdila v případě lahví po režimech TZ 1–3 (Obr. 43 

až 45 – charakteristické mikrostruktury) výše popsané typy popuštěných strukturu, které 

vykazovaly značné množství jemných intragranuárních karbidických částic. V případě lahví, které 
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prošly 4. režimem TZ, byla prokázaná v porovnání s předchozími režimy TZ směsná struktura 

s přítomností hojnějšího počtu hrubších intragranulárních karbidů, viz Obr. 46. 

   

Obr. 43. Mikrostruktura lahví tavby A po 1. režimu 

TZ (SEM)        

Obr. 44 Mikrostruktura lahví tavby A po 2. režimu  

TZ (SEM)  

 

   

Obr. 45. Mikrostruktura lahví tavby A po 3. režimu 

TZ (SEM) 

Obr. 46 Mikrostruktura lahví tavby A po 

4. režimu TZ (SEM 

Tavba B vykazovala značně vysokou úroveň čistoty, přičemž jedinými nalezenými typy 

nekovových vměstků byly sulfidy a globulární vměstky sporadického výskytu, což dokumentuje 

Tab. 7. 
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Obr. 47 a) Mikrostruktura lahví tavby B po 

aplikaci 1. režimu TZ – přehledový snímek 
 Obr. 47 b) Mikrostruktura lahví tavby B po 

aplikaci 1. režimu TZ – detail 

           

Obr. 48 a) Mikrostruktura lahví tavby B po 

aplikaci 2. režimu TZ – přehledový snímek 

 

 Obr. 48 b) Mikrostruktura lahví tavby B po 

aplikaci 2. režimu TZ – detail 

Obrázky 47 a 48 reprezentují mikrostruktury tavby B po aplikaci režimu TZ 1 a 2. 

Mikrostruktura byla v obou případech tvořena směsí feritu, perlitu, dolního bainitu a v minoritním 

podílu i modifikovaným AF a v případě 1. režimu TZ jasně viditelnými kontinuálními 

segregačními pásy a po aplikaci 2. režimu TZ mírně diskontinuálním jemnějším pásováním. V Tab. 

7 jsou shrnuty zjištěné, značně hrubší velikosti zrna lahví (stupeň 8 a 9) ve srovnání s materiálem 

lahví tavby A. 

Tavba C vykazovala nepatrné znečištění sporadicky se vyskytujících globulárních inkluzí 

a tvárných oxidů, převážně jemného charakteru, jak je ukázáno v Tab. 7. 

Mikrostruktura lahví, které podstoupily tepelný režim aplikovaný u tavby C, byla primárně 

dolnobainitická s částečným podílem proeutektoidního feritu, AF a perlitu s výrazným 

segregačním pásováním, viz Obr. 49. Dosahovaná velikost zrna odpovídala stupni 10.  

Stejně jako v případě tavby C, je ocel tavby D (viz Tab. 7) minimálně znečištěna nekovovými 

globulárními oxidy. Mikrostruktura z Obr. 50 vykazuje jasně jemnější charakter, spolu se značně 

redukovaným segregačním pásováním a je primárně tvořena popuštěnou martenzitickou strukturou 
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spolu se strukturou AF a minimální přítomností dolního bainitu. Velikost zrna struktury odpovídala 

stupni 11, viz v Tab. 7. 

Tavba E a z ní vyrobené lahve vykazovaly taktéž velmi vysokou úroveň mikročistoty, 

viz Tab. 7. Byly pozorovány globulární oxidy, sulfidy a v nepatrné míře také tvárné oxidy. 

Mikrostruktura prezentovaná na Obr. 51 je tvořena směsí polygonálního feritu, popuštěného 

martenzitu a AF. Velikost primárního austenitického zrna se pohybovala na úrovni stupně 8. 

Výsledky jsou shrnuty v Tab. 7. 

              

Obr. 49 a) Mikrostruktura lahví tavby C po 

aplikaci 1. režimu TZ – přehledový snímek 
 Obr. 49 b) Mikrostruktura lahví tavby C po 

aplikaci 1. režimu TZ – detail 
 

Obr. 50 a) Mikrostruktura lahví tavby D po 

aplikaci 1. režimu TZ – přehledový snímek 

Obr. 50 b) Mikrostruktura lahví tavby D po 

aplikaci 1. režimu TZ – detail 
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Obr. 51 a) Mikrostruktura lahví tavby E po 

aplikaci 1. režimu TZ – přehledový snímek 
 Obr. 51 b) Mikrostruktura lahví tavby E po 

aplikaci 1. režimu TZ – detail 

 

Mikrostrukturní rozbor lahví z tavby F prokázal dobrou čistotu oceli. Minimální znečištění 

odpovídalo zejména globulárním a řádkovým oxidům, minoritně sulfidům a hrubým globulárním 

oxidům, jak ukazuje Tab. 7. 

Mikrostruktura lahví vzorku č. 1 po aplikaci 1. režimu TZ obsahovala přednostně perliticko-

feritickou matrici bez významného segregačního pásování, přičemž perlit byl částečně 

sferoidizovaný, jak demonstruje Obr. 52. Vzorky č. 3 lahví z tavby F (také 1. režim TZ) 

vykazovaly mikrostrukturu uvedenou na Obr. 53, která byla majoritně tvořena dolním bainitem 

s intragranulárními karbidy s částečnou přítomností AF s diskontinuálním, jemným až středním 

segregačním pásováním. V případě vzorků lahví č. 2, po 2. režimu TZ byla mikrostruktura 

feriticko-perlitická s patrným segregračním pásováním a sferoidizovaným peritem, jak 

dokumentuje Obr. 54. Lahve označené jako vzorky č. 4 vykazovaly mikrostrukturu primárně 

dolního bainitu s intragranulárními karbidy a také ojediněle vyskytující se AF spolu se značným 

širším segregačním pásováním souvislého charakteru, viz Obr. 55. Velikost primárního 

austenitického zrna odpovídala u tavby F stupni 7 až 10.  Nejmenší velikosti zrna bylo dosaženo 

u vzorků č. 3 a 4 po 1. i 2. režimu TZ (stupeň 10) a naopak nejhrubší zrno bylo zjištěno u vzorků 

č. 1 a 2 (stupeň 9 a 7), viz Tab. 7. 
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Obr. 52 a) Mikrostruktura lahví (vzorky č. 1) 

tavby F po aplikaci 1. režimu TZ – přehledový 

snímek 

 Obr. 52 b) Mikrostruktura lahví (vzorky č. 1) 

tavby F po aplikaci 1. režimu TZ – detail 

 

          

Obr. 53 a) Mikrostruktura lahví (vzorky č. 3) 

tavby F po aplikaci 1. režimu TZ – přehledový 

snímek 

 Obr. 53 b) Mikrostruktura lahví (vzorky č. 3) 

tavby F po aplikaci 1. režimu TZ – detail 
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Obr. 54 a) Mikrostruktura lahví (vzorky č. 2) 

tavby F po aplikaci 2. režimu TZ – přehledový 

snímek 

 Obr. 54 b) Mikrostruktura lahví (vzorky č. 2) tavby 

F po aplikaci 2. režimu TZ – detail 

          

Obr. 55 a) Mikrostruktura lahví (vzorky č. 4) 

tavby F po aplikaci 2. Režimu TZ – přehledový 

snímek 

 Obr. 55 b) Mikrostruktura lahví (vzorky č. 4) tavby 

F po aplikaci 2. Režimu TZ – detail 

Vstupní materiál tavby G pro výrobu lahví vykazoval vysokou úroveň mikročistoty, jak lze 

vidět v Tab. 7. Bylo zjištěno ojedinělé znečištění oceli řádkovými a globulárními oxidy. Lahve, 

které podstoupily 1. režim TZ, vykazovaly směsnou mikrostrukturu popuštěného martenzitu a AF, 

což lze vidět na Obr. 56. Po 2. režimu TZ odpovídaly mikrostruktury popuštěnému martenzitu 

s přítomností AF, viz Obr. 57. Třetím režimem TZ bylo taktéž dosaženo struktury nejjemnějšího 

charakteru zcela bez segregačního pásování, o čemž svědčí Obr. 58. Výsledná mikrostruktura po 

4. režimu TZ (Obr. 59) vykazovala martenzitickou popuštěnou mikrostrukturu s výskytem AF 

a pravidelným segregačním pásováním souvislého charakteru. 
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Obr. 56 Mikrostruktura lahví tavby 

G po aplikaci 1. režimu TZ   

  Obr. 57 Mikrostruktura lahví tavby G aplikaci 

2. režimu TZ 

          

Obr. 58 Mikrostruktura lahví tavby G po aplikaci 3. 

režimu TZ  

 Obr. 59 Mikrostruktura lahví tavby G po 

aplikaci 4. režimu TZ  

Velikost primárního austenitického zrna po aplikaci všech čtyř režimů TZ se pohybovala 

v rozmezí stupňů 9–10 (Tab. 7). Tavba H byla použita k výrobě lahví, které vykazovaly taktéž 

vysokou úroveň mikročistoty jako tavby předchozí, přičemž znečišťujícími nekovovými vměstky 

byly pouze jemné globulární oxidy, jak uvádí Tab. 7. 

Mikrostruktura po 1. režimu TZ byla tvořena v převážné míře dolním bainitem, což 

dokumentují Obr. 60 a 61 a dále směsí perlitu a feritu, která vznikla po 2. režimu TZ. Po 3. režimu 

TZ bylo dosaženo popuštěné martenizitické struktury, stejně tak jako tomu bylo po aplikaci režimu 

TZ č. 4, kde byla mikrostruktura jemnější morfologie, což koresponduje s velikostí pimárního 

autenitického zrna, jehož hodnoty jsou uvedeny v Tab. 7. Vlastní mikrostruktury jsou 

dokumentovány Obr. 62 a 63, respektive Obr. 64–67 (1.–4. režim TZ, snímky SEM). 
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Obr. 60 Mikrostruktura lahví tavby H po aplikaci 

1. režimu TZ 

 Obr. 61 Mikrostruktura lahví tavby H aplikaci 

2. režimu TZ 

 

          

Obr. 62 Mikrostruktura lahví tavby H po 

aplikaci 3. režimu TZ 

 Obr. 63 Mikrostruktura lahví tavby H po aplikaci 

4. režimu TZ 
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Obr. 64 Mikrostruktura lahví tavby H po 

1. režimu TZ (SEM 

 Obr. 65 Mikrostruktura lahví tavby H po 

2. režimu TZ (SEM) 

                             

Obr. 66 Mikrostruktura lahví tavby H po 

3. režimu TZ (SEM) režimu TZ (SEM)  

 Obr. 67 Mikrostruktura lahví tavby H po 

4. režimu TZ (SEM) 

Tavby CH i I vykazovaly značně vysokou úroveň mikročistoty, viz Tab. 7. Byly zjištěny 

globulární oxidy, v menší míře také sulfidy a řádkové oxidy. 

Mikrostruktura tavby CH i I byla tvořena v převažující míře popuštěným martenzitem, viz 

Obr. 68 a 69. Jak je patrné z Obr. 68, v mikrostruktuře lahví tavby CH se vyskytovaly segregační 

pásy, které byly usměrněny rovnoběžně s osou tlakové lahve. Při semikvantitativní analýze 

chemické heterogenity byl detekován Si v rozmezí 0,58–1,18 hm.%, V mezi 0 a 0,36 hm.%, 

Cr ležel v pásmu 1,22–1,78 hm.% a obsahy Mn v intervalu 0,88–1,47 hm.% (Obr. 70a, b). 

U mikrostruktury tavby I je segregační pásování prakticky eliminováno prakticky po celém 

průřezu tloušťkou stěny lahví, viz Obr. 69. V obou případech jemnozrnná struktura vykazovala 
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velikost primárního austenitického zrna na úrovni stupně 11 (tavba CH) a stupně 10 (tavba I), 

viz Tab. 7.  

   

Obr. 68 a) Mikrostruktura lahví tavby CH po aplikaci 

1. režimu TZ – přehledový snímek 

Obr. 68 b) Mikrostruktura lahví tavby CH po 

aplikaci 1. režimu TZ – detail 

 

   

Obr. 69 a) Mikrostruktura lahví tavby I po aplikaci 1. 

režimu TZ – přehledový snímek 

Obr. 69 b) Mikrostruktura lahví tavby I po aplikaci 

1. režimu TZ – detail 
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Obr. 70 a) Semikvantitativní analýza tavby CH – 

profil změn v obsahu křemíku, manganu, chromu a 

vanadu 

Obr. 70 b) Semikvantitativní analýza tavby CH – 

oblast liniové analýzy s kontaminačními stopami 

jednotlivých analýz mikrostruktury lahví z tavby CH 

    

Obr. 71 a) Semikvantitativní analýza tavby I – profil 

změn v obsahu křemíku, manganu a chrómu 

Obr. 71 b) Semikvantitativní analýza tavby I – oblast 

liniové analýzy s kontaminačními stopami 

jednotlivých analýz mikrostruktury lahví z tavby I 

Semikvantitativní analýza lahví tavby I vykazovala Si v rozmezí 0,47–1,03 hm.%, Cr chrómu 

ležel v pásmu 1,12–1,61 hm.% a obsahy Mn v intervalu 0,66–1,34 hm.%, viz Obr. 71 a, b.  
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Morfologie a distribuce precipitátů pomocí TEM, realizovaná u tavby CH jsou dokumentovány 

na Obr. 72. Jednalo se o precipitáty M3C, v nichž se kromě Fe také v různých obsazích rozpouštěl 

Cr, Mo a Mn a také malé množství V, viz Tab. 8. Přítomnost částic bohatých na V typu MX, 

resp. VC, se nepodařilo ale prokázat. 

 

Tab. 8 Výsledky semikvantitativní RTG mikroanalýzy částic cementitu [hm. %] 

Prvek hm. % 

V 0,5 ± 0,2 

Mo 2,9 ± 2,1 

Cr 8,6 ± 2,9 

Mn 4,9 ± 0,9 

Fe 83,1 ± 3,9 

 

    

Obr. 72 a) Morfologie a distribuce precipitátů 

v mikrostruktuře tavby CH 

Obr. 72 b) Morfologie a distribuce precipitátů 

v mikrostruktuře tavby CH 
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Výsledky kvantifikace precipitátů v mikrostruktuře lahví tavby CH je uvedena v Tab. 9, kde: 

• Dstr: průměr kruhu o stejné ploše, jakou měla měřená částice nepravidelného tvaru nm, 

• Dmax: maximální průměr částic nm, 

• Dmin: minimální průměr částic nm, 

• N: celkový počet detekovaných a hodnocených částic 

• S: měřená plocha [mm2] 

• AA: podíl měřené plochy zaujímaný částicemi % 

Tab. 9 Výsledky obrazové analýzy precipitátů (aritmetické průměry a směrodatné odchylky) 

ve studovaných vzorcích lahví tavby CH 

Dstr  STD 

nm 

Dmin  STD nm Dmax  STD 

nm 

S [mm2] AA % N 

51,4  31,2 33,2  21,6 77,6  58 1 17 16236 

Pozn. uvedené hodnoty velikosti částic představují aritmetické průměry a směrodatné odchylky 

Provedená TEM analýza materiálu tavby I (obr. 73) dokumentuje distribuci a morfologii 

precipitátů M3C Fe s různým obsahem rozpuštěného Cr, Mo a Mn, jak uvádí Tab. 10. 

Tab. 10 Výsledky semikvantitativní RTG mikroanalýzy částic cementitu [hm. %] 

Prvek hm. % 

Mo 2,7  2,1 

Cr 5,0 ±  2,4 

Mn 2,1 ± 1,1 

Fe 90,2 ± 3,1 
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Obr. 73 a) Morfologie a distribuce precipitátů 

v mikrostruktuře lahví tavby I 

Obr. 73 b) Morfologie a distribuce precipitátů 

v mikrostruktuře lahví tavby I 

Výsledky kvantifikace precipitátů v mikrostruktuře lahví z tavby I je uvedena v Tab. 11, kde je 

označení stejné, jako tomu bylo u Tab. 9. 

Tab. 11 Výsledky obrazové analýzy precipitate (aritmetické průměry a směrodatné odchylky) 

ve studovaných vzorcích lahví tavby I 

Dstr  STD 

nm 

Dmin  STD 

nm 

Dmax  STD 

nm 

S [mm2] AA % N 

38,1  24,8 24,2  15,5 56,2  46,2 1 13,1 22513 

 

7.3 Mikrofraktografické hodnocení lomových ploch  

7.3.1 Lomové plochy KCV vzorků lahví z tavby A 

Lomové plochy vzorků provedených zkoušek KCV lahví z tavby A, po 1.–4. režimu TZ jsou 

uvedeny na Obr. 74–77. Všechny vykazovaly charakter transkrystalické kvazištěpného porušení. 

Lomová plocha materiálu lahví po 1. režimu TZ vykazovala krátké a úzké tvárné hřebeny lemující 

četné štěpné fazety. V případě KCV těles po 2. a 3. režimu TZ lomové plochy obsahovaly nižší 

podíly tvárných hřebenů. Po 4. režimu TZ byla lomová plocha tvořena hrubšími fazetami s nižším 

podílem tvárných hřebenů diskontinuálního charakteru. 
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Obr. 74 a) Lomová plocha KCV vzorku z lahví 

tavby A po 1. režimu TZ – přehledový snímek 

Obr. 74 b) Lomová plocha KCV vzorku z lahví 

tavby A po 1. režimu TZ – detail 

 

   

Obr. 75 a) Lomová plocha KCV vzorku z lahví 

tavby A po 2. režimu TZ – přehledový snímek 

Obr. 75 b) Lomová plocha KCV vzorku z lahví 

tavby A po 2. režimu TZ – detail 
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Obr. 76 a) Lomová plocha KCV vzorku z lahví 

tavby A po 3. režimu TZ – přehledový snímek 

Obr. 76 b) Lomová plocha KCV vzorku z lahví 

tavby A po 3. režimu TZ – detail 

 

      

Obr. 77 a) Lomová plocha KCV vzorku z lahví tavby 

A po 4. režimu TZ – přehledový snímek 

Obr. 77 b) Lomová plocha KCV vzorku z lahví 

tavby A po 4. režimu TZ – detail 

7.3.2 Lomové plochy SSC vzorků lahví z tavby B 

Obrázek 78 a) a b) dokumentuje lomovou plochu SSC zkušebních těles lahví tavby B po 

1. režimu TZ po 6hodinové expozici a přetržení. Je zde patrná morfologie lomu typická pro 

transkrystalické štěpné porušení s četnými trhlinami, respektive síťovím (Obr. 78 b), jak je typické 

pro mnoho materiálů po SSC expozici v prostředí sulfanu. Jak je zobrazeno na Obr. 79 a), b), 

lomová plocha SSC tělesa z lahví po 2. režimu TZ a 8hodinové expozici s konečným přetržením 

vykazuje obdobný charakter, jako tomu bylo ve výše uvedeném případě. 
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Obr. 78 a) Lomová plocha SSC vzorku z lahví tavby B 

po 1. režimu TZ – přehledový snímek 

Obr. 78 b) Lomová plocha SSC vzorku z lahví tavby B 

po 1. režimu TZ – detail 

 

   

Obr. 79 a) Lomová plocha SSC vzorku z lahví tavby B 

po 2. režimu TZ – přehledový snímek 

Obr. 79 b) Lomová plocha SSC vzorku z lahví tavby B 

po 2. režimu TZ – detail 

7.3.3 Lomové plochy KCV vzorků lahví z taveb C – F 

V případě tavby C po 1. režimu TZ byl během mikrofraktografické analýzy prokázán výskyt 

primárně transkrystalického štěpného porušení s výskytem rozlehlých štěpných fazet s tvárných 

hřebeny s důlkovou morfologií, viz Obr. 80a) a b). 
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Obr. 80 a) Lomová plocha KCV vzorku lahví tavby C po 

TZ – přehledový snímek 

Obr. 80 b) Lomová plocha KCV vzorku lahví tavby 

C po TZ – detail 

Lomová plocha lahví z tavby D po aplikaci 1. režimu TZ vykazovala transkrystalický 

kvazištěpný charakter porušení. Jednotlivé štěpné fazety byly značně rovnoměrnější a jemnější, 

než v případě tavby C, jak je zobrazeno na Obr. 81 a), b). V případě této tavby bylo patrné, že jsou 

štěpné fazety částečně lemovány četnějšími tvárnými hřebeny. 

   

Obr. 81 a) Lomová plocha KCV vzorku lahví tavby D po 

TZ – přehledový snímek 

Obr. 81 b) Lomová plocha KCV vzorku lahví tavby 

D po TZ – detail 

Na Obr. 82 a), b) je zobrazena lomová plocha lahví z tavby E po 1. režimu TZ, u které na rozdíl 

od taveb C a D silně převládaly hrubší transkrystalické štěpné fazety, některé s říčkami. Tvárné 

hřebeny v tomto případě byly detekovány sporadičtěji. 
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Obr. 82 a) Lomová plocha KCV vzorku lahví tavby E po 

TZ – přehledový snímek 

Obr. 82 b) Lomová plocha KCV vzorku lahví 

tavby E po TZ – detail 

Lahve z tavby F podstoupily čtyři režimy TZ. Mmikrofraktografická analýza (Obr. 83) ukázala 

u vzorku po TZ č. 1 charakter výraznějšího transkrystalického štěpného porušení, jak plyne 

z Obr. 83 b) s výskytem hrubších fazet s viditelnými říčkami. Oblast tvárného límce pod vrubem 

byla v případě tohoto vzorku úzká, stejně jako v případě 2. režimu TZ, jak dokumentuje Obr. 83 a) 

(1. režim TZ) a Obr. 84 a) (2. režim TZ), v porovnání se vzorky po 3. a 4. režimu TZ, které 

zobrazují Obr. 85 a) spolu s Obr. 86 a). Lomové plochy z lahví tavby F po 2. režimu TZ vykazovaly 

obdobný charakter, jako tomu bylo v případě 1. režimu TZ, viz Obr. 84 b). Fazety jsou o něco 

jemnější a říčky méně četné (Obr. 84 a). 

   

Obr. 83 a) Lomová plocha KCV vzorku lahví tavby F 

po 1. režimu TZ – přehledový snímek 

Obr. 83 b) Lomová plocha KCV vzorku lahví 

tavby F po 1. režimu TZ – detail 
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Obr. 84 a) Lomová plocha KCV vzorku lahví tavby F 

po 2. režimu TZ – přehledový snímek 

Obr. 84 b) Lomová plocha KCV vzorku lahví 

tavby F po 2. režimu TZ – detail 

Obrázek 85 a) zobrazuje lomovou plochu vzorku lahve po 3. režimu TZ s širším tvárným 

límcem pod vrubem, než tomu bylo v případě lahví po 1. a 2. režimu TZ. Transkrystalické 

kvazištěpné porušení vykazuje poměrně plytké a jemnější fazety s přítomností jak ultrajemných, 

tak širších protáhlých tvárných hřebenů, viz Obr. 85 b).  

Charakter lomové plochy po 4. režimu TZ (Obr. 86 a), b)) se prakticky neliší od vzorku po 

3. režimu TZ. 

   

Obr. 85 a) Lomová plocha KCV vzorku lahví tavby F 

po 3. režimu TZ – přehledový snímek 

Obr. 85 b) Lomová plocha KCV vzorku lahví 

tavby F po 3. režimu TZ – detail 
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Obr. 86 a) Lomová plocha lahví KCV vzorku tavby 

F po 4. režimu TZ – přehledový snímek 

Obr. 86 b) Lomová plocha lahví KCV vzorku tavby F 

po 4. režimu TZ – detail 

7.3.4 Lomové plochy SSC vzorků lahví z tavby G 

Morfologie lomových ploch SSC těles lahví tavby G po čtyřech režimech TZ je zobrazena na 

Obr. 87–90. Ve všech čtyřech případech je znatelné původní transkrystalické až částečně 

kvazištěpné porušení (v případě vzorků z lahví po 1. režimu TZ) se souvislým síťovím trhlin 

typickým pro porušení SSC po 4 hodinách expozice (Obr. 87), po 6 hodinách (Obr. 88), po 

7 hodinách (Obr. 89) a po 3 hodinách expozice (Obr. 90). 

   
Obr. 87 Lomová plocha SSC vzorku z lahve tavby 

G po 1. režimu TZ 

Obr. 88 Lomová plocha SSC vzorku z lahve tavby G 

po 2. režimu TZ 
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Obr. 89 Lomová plocha SSC vzorku z lahve tavby G 

po 3. režimu TZ 

Obr. 90 Lomová plocha SSC vzorku z lahve tavby G 

po 4. režimu TZ 

Mikrofraktografické analýzy byly provedeny na vzorcích ze všech taveb kromě tavby H, u níž byla zaměřena 

pozornost na klasickou mikrostrukturní, SEM a TEM analýzu.  

7.3.5 Lomové plochy únavových vzorků lahví z taveb CH a I 

Lomová plocha zkušebního únavového tělesa v ohybu za rotace z lahve tavby CH po 1. režimu 

TZ je zobrazena na Obr. 91A, B, C, D E a F. Vykazuje charakteristické porušení pro únavový 

mechanismus, kde Obr. 91A zobrazuje místo iniciace únavového porušení, Obr. 91B a C 

reprezentuje oblast šíření lomu na protilehlých stranách s viditelnými odpočinkovými čarami 

(„beach marks“). Propagace porušení z Obr. 91D zobrazuje oblast šíření lomu v přechodu do 

plastičtější oblasti a dolomení (Obr. 91E) s charakteristickou tvárnou, důlkovou morfologií, jak 

dokumentuje Obr. 91F. 

Lomová plocha zkušebního únavového tělesa (ohyb za rotace) je ukázána na Obr. 92A, B, C, 

D, E a F. Zkušební tělesa byla opracována ze stěny lahve z tavby I po 1. režimu TZ. Obr. 92A 

zobrazuje oblast lomové plochy s iniciací únavového porušení a následného šíření lomu 

s postupovými čarami (Obr. 92B). Oblast šíření porušení spolu s charakteristikami komprese 

materiálu během rotace a ohybu vzorku ukazuje Obr. 92C. Na Obr. 92D je zobrazen typický postup 

porušení v ohybu za rotace, stejný jako na Obr. 92B, ale na opačné straně. Oblast přechodu šíření 

lomu s hladkou morfologií povrchu s postupovými čarami do oblasti plastičtějšího 

porušení (Obr. 92E), která přechází do oblasti dolomení s významně tvárnou důlkovou morfologií, 

lze pozorovat na Obr. 92F. 
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Obr. 91 Lomová plocha únavového zkušebního tělesa z lahve tavby CH A) Oblast iniciace porušení B) Oblast šíření 

lomu C) Oblast šíření lomu D) Oblast šíření lomu s počátkem oblasti přechodu do tvárného porušení E) Oblast 

přechodu do tvárného porušení F) Oblast dolomení vzorku 
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Obr. 92 Lomová plocha únavového zkušebního tělesa z lahve tavby I A) Oblast iniciace porušení B) Oblast propagace 

únavového porušení C) Oblast šíření lomu s charakteristikami komprese D) Oblast šíření lomu E) Oblast přechodu do 

tvárného porušení F) Oblast dolomení vzorku  
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7.4 RTG hodnocení 

Získané RTG analýzy ze vzorků únavových zkoušek lahví taveb CH a I dokumentují 2D 

difrakční záznamy (Obr. 93 a)–d) a 94 a)–d)). Rovnoměrné rozložení Debeye-Scherrerových 

kružnic svědčí o jemnozrnné struktuře a rovnoměrnosti její orientace. Majoritní fází obou vzorků 

byl martenzit s mřížkou tetragonální prostorově centrovanou, prostorovou grupou I4/mmm (139) 

o parametru mřížky a = 2,859 Å, c = 2,871 Å. Tetragonalita této fáze c/a byla pouze mírná, a to 

0,42 %. Minoritní fází, která byla detekována v případě vzorků z obou taveb, byla fáze 

ortorombická Fe3C (cementit), prostorová grupa Pnma (62) s parametry mřížky a = 5,092 Å, 

b = 6,745 Å, c = 4,528 Å. Z pozorování ploch pod difrakčním vrcholem Braggových píků rovin 

(121) vyplynulo, že podíl cementitu ve vzorcích tavby I byl zhruba dvojnásobný, než ve vzorcích 

tavby CH (Obr. 95). 

V případě vzorku lahví tavby CH byla zjištěna fáze s kubickou plošně centrovanou mřížkou 

(velmi podobná austenitu) s prostorovou grupou Fm-3m (225) a mřížkovým parametrem 

a = 3,613 Å. Její objemový podíl byl odhadnut na 2,75 %. Pro následnou identifikaci této fáze byly 

použity veškeré dostupné krystalografické databáze v kombinaci prvků V-C, Fe-V, Fe-V-C, 

Fe-Si-V, Fe-Mo-V, Mo-V, Mn-C-V, Mn-V, Fe-Mn-V, avšak žádná fáze neodpovídala té, která 

byla detekována. Z tohoto důvodu se daná fáze označila jako zbytkový austenit, který se ve 

vzorcích lahví z tavby I nenacházel. Souhrnný přehled identifikovaných fází ve vzorcích taveb CH 

a I směrem v ose s označením difrakčních maxim pro tavby CH a I dokumentuje Obr. 95.  

          

Obr. 93 a) Porovnání RTG difrakčních záznamů 

ze vzorků lahví tavby CH analyzovaných ve 

směru osy a kolmo k ose zobrazující difrakční 

maxima minoritních fází 

 Obr. 93 b) Porovnání RTG difrakčních záznamů 

ze vzorků lahví tavby CH analyzovaných ve 

směru osy a kolmo k ose zobrazující difrakční 

maxima minoritních fází – detail záznamu 
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93 c) 2D RTG difrakční záznam měřený ve 

směru osy zkušebního vzorku 

 93 d) 2D RTG difrakční záznam měřený ve 

směru kolmo k ose zkušebního vzorku 

 

   …       

Obr. 94 a) Porovnání RTG difrakčních 

záznamů ze vzorků lahví tavby I 

analyzovaných ve směru osy a kolmo k ose 

zobrazující difrakční maxima minoritních fází 

 Obr. 94 b) Porovnání RTG difrakčních záznamů ze 

vzorků lahví tavby I analyzovaných ve směru osy 

a kolmo k ose zobrazující difrakční maxima 

minoritních fází – detail záznamu 
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94 c) 2D RTG difrakční záznam vzorku měřený 

ve směru osy zkušebního vzorku 

 94 d) 2D RTG difrakční záznam vzorku 

měřený ve směru kolmo k ose zkušebního 

vzorku 

 

 

Obr. 95 RTG záznam difrakčních maxim detekovaných fází vzorků lahví taveb CH a I 

7.5 Hodnocení únavových vlastností 

K hodnocení únavových vlastností byly vybrány lahve z taveb CH a I, ze kterých byly odebrány 

dvě sady zkušebních těles pro zkoušky únavy ohybu za rotace testované při pokojové teplotě 

(20 ± 5 °C). Součinitel asymetrie cyklu zatížení ohybem za rotace byl vždy R = -1, z čehož vyplývá, 
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že se jednalo o symetrický charakter zatěžování. Byly zvoleny dvě frekvence zatěžování (f) 10 Hz 

(vyšší amplitudy) a 20 Hz (nižší amplitudy), kde se očekával vyšší počet zátěžových cyklů. 

Získané výsledky z tavby CH jsou uvedeny v Tab. 12, resp. V souhrnu na Obr. 96, ze kterého 

je patrný poměrně strmý charakter závislosti napětí – počet cyklů do lomu. Regresní křivka byla 

vyhodnocena Basquinovou funkcí pomocí metody nejmenších čtverců: 

                   (10) 

kde σa je amplituda mechanického napětí, Nf je počet cyklů do lomu, σ’f je součinitel únavové 

pevnosti a b je exponent křivky životnosti. Výsledné parametry regresní funkce jsou: 

σ’f = 498 436 

b = -0,641 

Tab. 12 Výsledky zkoušek únavy materiálu lahví tavby CH 

Číslo vzorku Amplituda napětí [MPa] Počet cyklů do lomu Frekvence [Hz] 

1 578 84465 20 

2 694 19469 20 

3 694 19469 20 

4 810 12758 10 

5 925 20529 10 

6 693 21500 10 

7 1040 17629 10 

8 1040 15493 10 

9 1040 15249 10 

10 1064 15358 10 

11 1064 17962 10 

12 1064 17124 10 

 

      
Obr. 96 S – N křivka materiálu lahví 

tavby CH 

 Obr. 97 S – N křivka materiálu lahví tavby I 

 

b
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Výsledky zkoušek únavy ohybem za rotace vzorků tavby I jsou uvedeny v Tab. 13, 

resp. Obr. 97 se strmou závislostí napětí vs. počet cyklů do lomu. Regresní křivka byla 

vyhodnocena Basquinovou funkcí pomocí metody nejmenších čtverců s výslednými parametry 

regresní funkce: 

σ’f  = 56 752 

b = -0,425 

 

Tab. 13 Výsledky zkoušek únavy materiálu lahví tavby I 

Číslo vzorku Amplituda napětí [MPa] Počet cyklů do lomu Frekvence [Hz] 

1 810 16192 20 

2 694 35730 20 

3 578 110106 20 

4 810 10889 10 

5 1040 14302 10 

6 1040 14108 10 

7 1040 11413 10 

8 1064 11165 10 

9 1064 16903 10 

10 1064 13919 10 

11 925 15089 10 

12 693 16771 10 

 

 

Obr. 98 Výsledné porovnání S – N křivek materiálu lahví taveb CH a I 

Z porovnání dosažených výsledků taveb CH a I, viz Obr. 98, plyne prakticky stejná únavová 

životnost. Rozdíl poloh křivek reprezentuje standardní rozptyl výsledků 
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7.6 Hodnocení odolnosti proti SSC porušení 

Dosažené doby výdrže jednotlivých vzorků přiřazených k dané tavbě jsou zobrazeny v Tab. 

14. Výsledky hodnocení odolnosti taveb B, G a H proti SSC po expozici v sulfanu shrnuje Tab. 14.  

Tab. 14 Dosažené doby výdrže jednotlivých vzorků 

taveb B, G a H 

Tavba Režim TZ Doby výdrže [h] 

B 
1 3, 7, 3, 7, 3, 5 

2 2, 5, 7, 6, 5, 6 

G 

1 3, 4, 3, 5, 2, 3 

2 6, 8, 7, 6, 9, 8 

3 7, 10, 18, 11, 19, 16 

4 2, 3, 4, 3, 3, 5 

H 

1 10, 12, 10, 21, 19, 20 

2 12, 11, 15 10, 10, 10 

3 19, 15, 13, 12, 16, 14 

4 12, 22, 25, 20, 13, 16 

 

Z Tab. 14 vyplývá, že nejlepších výsledků bylo komplexně dosaženo u vzorků vyrobených 

z lahví tavby H. Lze předpokládat, že výsledky jsou primárně spojeny s homogenitou 

mikrostruktury, přičemž primárně v případě taveb G a H bylo dosaženo nejlepších výsledků po 

režimech TZ s martenzitickou popuštěnou mikrostrukturou s nejnižší úrovní segregačního 

pásování. Směsné struktury obsahující dolní bainit, perlit, ferit a modifikovaný acikulární ferit 

nevykazují dobrou odolnost vůči SSC, jak ukazují výsledky tavby B. 
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8 ANALÝZA FINANČNÍCH ÚSPOR NOVĚ NAVRŽENÉHO 

MATERIÁLU 

Součástí experimentální části práce bylo také vyhodnocení finančních úspor vznikajících 

z návrhu nového chemického složení oceli 34CrMo4 pro výrobu vysokotlakých bezešvých 

ocelových lahví pro technické plyny a CNG. 

Eliminováním vanadu jako mikrolegury bylo dosaženo úspor, které jsou vyčísleny v Tab. 15. 

Tab. 15 Přehled úspor nově navrženého materiálu v letech 2015 - 2017 

Rok Hmotnost [t] Úspora v daném roce [Kč] Celkový součet úspor [Kč] 

2015 23 999 20 541 874 

61 298 622 2016 22 878 19 102 518 

2017 25 742 21 654 230 
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9 DISKUSE VÝSLEDKŮ 

Tato práce se zabývá vývojem a modifikací oceli 34CrMo4 zahrnující nové chemické složení 

oceli pro výrobu vysokotlakých bezešvých ocelových lahví s cílem zachovat nebo zvýšit úroveň 

všech charakteristik lahví a zároveň přinést ekonomické úspory. V práci jsou analyzovány 

výsledky mechanických, únavových, korozních (SSC) a metalografických vlastností, včetně 

fraktografických charakteristik vysokotlakých ocelových bezešvých lahví vyrobených 

z 10 výchozích taveb (označení A–I), přičemž tavby A–G a CH byly mikrolegovány dusíkem 

a vanadem. Tavby H a I byly mikrolegovány pouze dusíkem, byly podrobeny celkem 

23 experimentálním režimům tepelného zpracování s cílem optimalizovat TZ s dosažením co 

nejvyšší míry eliminace segregačního pásování a homogenní struktury, pro vyváženost 

mechanických vlastností těchto produktů v příčném a podélném směru, jak již dříve popsali 

např. Umemoto et al. a Mu [81, 82]. 

Nedílnou součástí práce byly fraktografické analýzy s cílem ověřit charakter a morfologii 

lomových ploch. Z lomové plochy vzorků z tavby A (Obr. 74–77) po aplikaci 1.–4. režimu TZ je 

patrné, že lom v případě 1. režimu TZ vykazoval transkrystalicky štěpné porušení s velmi jemnými 

fazetami, které byly dekorovány tvárnými hřebeny a vyskytovaly se i oblasti s dlouhými tvárnými 

hřebeny, které byly nositeli vysoké úrovně plastických vlastností. Lomová plocha vzorku po TZ 2., 

viz Obr. 75, měla obdobný charakter, jako vzorky po TZ 1., viz Obr. 74, ale fazety byly nepatrně 

jemnější, což také koresponduje s rozdíly mikrostruktur prezentovaných na Obr. 39 a 40. V případě 

vzorků po TZ 3. lomová plocha vykazuje spíše kvazištěpné porušení s velmi jemnými fazetami, 

viz Obr. 76. Celá lomová plocha je protknuta hustou sítí jemných tvárných hřebenů. Vyskytují se 

i dlouhé a široké hřebeny s důlkovou morfologií. Fazety a tvárné hřebeny vykazují rovnoměrný 

charakter. Toto také odpovídá vzhledu mikrostruktury, ve které byly v maximální míře potlačeny 

nepříznivé segregační pásy, viz Obr. 41, což se také odrazilo na vysokých a vyvážených hodnotách 

mechanických vlastností, zejména KCV v příčném a podélném směru, jak je deklarováno v Tab. 

6. V případě režimu 4. TZ vykazovaly vzorky transkrystalické štěpné porušení a fazety byly 

nerovnoměrné, viz Obr. 77, což také odpovídalo různým oblastem, které byly detekovány 

v mikrostruktuře, viz Obr. 42. Na této lomové ploše byly rovněž pozorovány tvárné hřebeny, spíše 

ale ojediněle, a kratší v porovnání s výše uvedenými případy. Díky dvojnásobnému žíhání pod 

teplotou Ac1 bylo dosaženo poměrně husté karbidické disperze i ve feritické matrici. Ani částečnou 
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austenitizací se nepodařilo výrazněji eliminovat segregační pásování, které se projevilo na 

nejnižších detekovaných hodnotách KCV.  

Na Obr. 78 je zobrazena lomová plocha vzorků z tavby B po 1. režimu TZ po korozním 

zkoušení SSC, která vykazuje patrnou morfologii transkrystalického štěpného porušení s četným 

síťovím trhlin, typickým pro expozice v prostředí sulfanu. Obrázek 80 dokumentuje lomovou 

plochu po 2. režimu TZ obdobného charakteru jako v předchozím případě. U tavby A po 

4. variantě TZ došlo k nejvýraznějšímu segregačnímu pásování, také se vznikem rozsáhlých 

ostrůvků feritu, u nichž došlo k nukleaci intragranulárních karbidů, které ve výsledku, i přes 

rozsáhlou pásovitost struktury, zajišťovaly poměrně vysoké hodnoty vrubové houževnatosti, 

viz Tab. 6. Výsledné mechanické hodnoty po 1. TZ byly nejméně příznivé v porovnání se vzorky 

po režimech 2.–4., a to pravděpodobně z toho důvodu, že kalení se realizovalo z nejvyšší teploty, 

což vedlo k mírnému zhrubnutí zrna. Z hlediska mechanických vlastností bylo dosaženo nejlepších 

výsledků u 3. režimu TZ, kdy byly získány nejvyšší hodnoty meze pevnosti i vyvážené parametry 

vrubové houževnatosti v podélném i příčném směru, viz Tab. 6, což je podporováno prakticky 

úplnou eliminací segregačních pásů a nukleací acikulárního feritu [18, 83] po kalení z nižší teploty 

780 °C s následným rychlým ochlazením v kalicí lázni do teploty nad teplotou počátku 

martenzitické transformace. Poté již probíhalo dochlazení na vzduchu s následným žíháním na 

snížení pnutí. Velmi podobný materiál byl analyzován v práci [49], pouze s rozdílem nižších 

rychlostí ochlazování, kde autor uvádí ochlazování z austenitizačních teplot do 650 a 430 °C na 

vzduchu, což ale vedlo až k 25% podílu polygonálního feritu. V porovnání s výsledky práce [49] 

po aplikaci 3. režimu TZ došlo k degradaci meze pevnosti o 550 MPa. Podobných výsledků také 

dosáhl Bungardt [50]. 

V případě 2. režimu TZ tavby B bylo realizováno ochlazování na vzduchu pouze do 460 °C, 

tedy o 40 °C výše než v režimu předešlém, s následným kalením do lázně, což podpořilo jemnější 

segregační pásování, které často vykazuje náznaky diskontinuity, což mohlo vést k nepatrně 

vyšším výsledkům odolnosti vůči SSC. Z mikrostrukturního hlediska vzorky tavby B po obou 

režimech TZ vykazovaly podobnou, směsnou strukturu feritu, perlitu, dolního bainitiu a také 

minoritně acikulárního feritu, avšak pravděpodobně kvůli nízké austenitizační teplotě nedošlo 

k rozpuštění původních struktur a pouze k jejich mírné morfologické změně. 

Po aplikaci 1. a 2. režimu TZ bylo dosaženo značně pásovité struktury materiálu, viz Obr. 47 

a 48, což bylo způsobeno pomalým ochlazováním v rozmezí 5–7 °C/s z austenitizační teploty, 
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přičemž v případě 2. režimu TZ se jednalo o ochlazování do teploty 460 °C, a to bylo příčinou 

nižšího rozvoje difuze segregačních prvků do segregačních pásů, a to vedlo také k nepatrně 

zvýšeným hodnotám mechanických vlastností. Pro daný typ oceli a její průřez by se měla dle prací 

[18, 51, 52] rychlost ochlazování pohybovat minimálně na úrovni 15–20 °C/s. Toto, spolu 

s přítomností Mo, který v ARA diagramu rozšiřuje feritickou oblast a posouvá perlitickou 

transformaci k delším časům by také mělo vést k částečné nukleaci AF [18]. Analýza mikročistoty 

všech vzorků z obou taveb prokázala jejich velmi dobrou úroveň. Pouze ojediněle se objevovaly 

vměstky oxidického typu, viz Tab. 7, které mohou ale podpořit počet potenciálních míst pro 

uchycení vodíku a některé by mohly sloužit jako potenciální nukleační místa pro tvorbu 

acikulárního feritu [84]. Vzorky této tavby jak po 1., tak po 2. režimu TZ vykazovaly nízkou 

odolnost v prostředí 100 % sulfanu (SSC), a to v průměru 4,7 hodiny do porušení v případě 

1. režimu TZ a 4,3 hodiny v případě 2. režimu TZ. Důvodem bylo několik faktorů ovlivňujících 

odolnost vůči SSC, jak uvádí Kang et al. [85]. Hlavním faktorem je vysoká pevnost, která negativně 

přispívá k iniciaci a šíření trhlin v prostředí sulfanu, nízký podíl AF a nízký, až zanedbatelný počet 

částic působících jako vodíkové pasti a v neposlední řadě také přítomnost výrazného segregačního 

pásování.  

Tavba C vykazovala pouze mírné znečištění s ojediněle vyskytujícími se globulárními 

inkluzemi a tvárnými oxidy, převážně jemného charakteru, jak je ukázáno v Tab. 7. 

Mikrostruktura lahví z tavby C po TZ byla tvořena primárně dolním bainitem s částečným 

podílem proeutektoidního feritu, perlitu a v malé míře AF s výrazným segregačním pásováním, viz 

Obr. 49. Dosahovaná velikost zrna odpovídala stupni 10, což lze přiřknout nízké teplotě 

austenitizace – 700 C, která ale naopak měla za následek nedostatečné rozpuštění původních fází 

spolu s původním segregačním pásováním, jak je prezentováno v [86]. Lomová plocha v případě 

tavby C vykazovala majoritně transkrystalický, částečně kvazištěpný charakter porušení 

s výskytem rozlehlých štěpných fazet dekorovaných krátkými a tenkými tvárnými hřebeny, viz 

Obr. 80, což plně koresponduje s poměrně nízkou úrovní Re, Rm a KCV, jak je zobrazeno v Tab. 6. 

Dosažené výsledky mechanických vlastností tavby D, viz Tab. 6, vykazují poměrně vysoké 

hodnoty Re, Rm, avšak nižší tažnosti oproti očekávání (min. 14 %) a zároveň také vysoké hodnoty 

KCV jak v podélném, tak příčném směru. Toto lze vysvětlit jemnou mikrostrukturou tvořenou 

primárně popuštěným martenzitem, s nízkým podílem AF a s velmi dobrou úrovní velikostí 

primárního austenitického zrna a značně eliminovaným segregačním pásům díky aplikovanému 
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interkritickému žíhání s rychlým chlazením v polymerní lázni těsně nad teplotu Ms, následným 

dochlazením těsně pod teplotu Ms již na vzduchu a poté rychlým dochlazením v polymerní lázni. 

Tyto skutečnosti také dokládá fraktografická analýza, která prokázala výskyt primárně 

kvazištěpného transkrystalického porušení na lomových plochách, přičemž jednotlivé štěpné 

fazety byly velmi rovnoměrné, jemné a zároveň byly lemovány jemnými tvárnými hřebeny. 

Významný podíl na dosažených vlastnostech nese také vysoká úroveň mikročistoty 

dokumentovaná v Tab. 7 [86]. 

Analýza mikrostruktury tavby E prokázala přítomnost směsné struktury tvořené primárně 

popuštěným martenzitem a ostrůvků sekundárního polygonálního feritu. Sporadicky byl detekován 

také AF, viz Obr. 51, který nukleoval zejména na sulfidech, které byly v malé míře u této tavby 

přítomny, což dokazuje Tab. 7. Tato směsná mikrostruktura byla zapříčiněna tím, že dochlazení 

v lázni probíhalo do 200 C nad teplotu MS, což zapříčinilo částečnou transformaci austenitu na 

martenzit a během následného dochlazení na vzduchu do teploty 90 C pod teplotu MS, došlo díky 

několikanásobně nižší rychlosti ochlazování, k transformaci austenitu na polygonální ferit [87–89]. 

Dosažené pevnostní charakteristiky vykazují vysokou úroveň (Tab. 6), avšak hodnoty KCV, i přes 

jejich vyvážené hodnoty v podélném vs. příčném směru, jsou na příliš nízké úrovni, stejně tak jako 

tažnost A. Vyvážených hodnot KCV v podélném a příčném směru bylo dosaženo díky 

diskontinuitě segregačních pásů, viz Obr. 51. Lomová plocha na Obr. 82 plně koresponduje 

s detekovanou mikrostrukturou, přičemž zde převládají transkrystalické štěpné fazety se 

znatelnými říčkami [90] a tvárné hřebeny byly nalezeny pouze sporadicky.  

V případě tavby F byly realizovány kombinované režimy experimentálního TZ (1. režim TZ) 

založené na homogenizačním žíhání, následném normalizačním žíhání s cílem zrovnoměrnit 

chemické složení v celém průřezu tloušťky stěny a eliminovat segregační pásování po procesech 

zpětného protlačování a protahování a následného kalení s popouštěním. Dosažené mechanické 

vlastnosti vykazovaly nízké hodnoty Re, Rm a překvapivě také velmi nízké úrovně KCV. 

Mikrostrukturní rozbor koresponduje s dosaženými výsledky mechanických vlastností. V případě 

1. režimu TZ u vzorku č. 1 došlo během pomalého chladnutí během homogenizačního žíhání ke 

zhrubnutí primárního austenitického zrna, viz Tab. 7 a následným ohřevem na teplotu 740 C 

nebyla zajištěna dostatečná austenitizace původních struktur po žíhání, která měla za následek 

tvorbu směsné mikrostruktury na perliticko-feritické bázi s částečně sferiodozovaným perlitem, 

viz Obr. 52, což bylo zapříčiněno popuštěním při teplotě 620 C. Lomové plochy v případě těchto 
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vzorků vykazují charakter transkrystalického štěpného porušení, viz Obr. 83 b) s hrubšími 

štěpnými fazetami a četnějšími říčkami. V případě vzorku č. 3 po 1. režimu TZ byla mikrostruktura 

primárně tvořena dolním bainitem s intragranulárními karbidy s částečnou přítomností AF, jehož 

vznik byl iniciován sporadicky na nukleabilních částicích, hlavně sulfididech, které se v tavbě F 

vyskytovaly minoritně s diskontinuálním, jemným až středním segregačním pásováním, s čímž 

korespondují vyvážené, avšak také nízké hodnoty KCV. V případě 2. režimu TZ (ozn. vzorek č. 3, 

viz Tab. 6) byly pozorovány jemnější a četnější štěpné fazety s nižší četností říček. V obou výše 

uvedených případech se tvárné hřebeny vyskytovaly sporadicky.  

Po 3. režimu TZ (ozn. vzorku č. 2 v Tab. 6) měla mikrostruktura perliticko-feritický charakter, 

opět se sferoidizovaným perlitem, viz Obr. 54, což dokazují také úrovně mechanických vlastností 

a taktéž vyvážené hodnoty KCV v podélném a příčném směru (Tab. 6), i když s výraznějším 

segregačním pásováním, avšak stejně, jako tomu bylo v případě vzorků č. 1, díky nízké teplotě 

austenitizace, nedošlo k transformaci původní struktury po žíhání. Nízké hodnoty KCV jsou 

přičítány zhrubnutí primárního austenitického zrna během žíhacích procesů, čemuž odpovídají také 

lomové plochy, viz Obr. 85, vykazující charakter transkrystalického štěpné porušení s širším 

tvárným límcem pod vrubem a poměrně jemnými fazetami, než tomu bylo v předchozích dvou 

případech TZ, avšak s jemnější, plytčí morfologií štěpných fazet a ultrajemných, širších tvárných 

a protáhlých hřebenů.  

Vzorky č. 4 (4. režim TZ) dosahovaly taktéž nízkých pevnostních hodnot a také velmi 

nevyvážených hodnot KCV v podélném a příčném směru, což lze odůvodnit výrazným 

segregačním pásováním, které ve struktuře zůstalo z původních tvářecích procesů. Struktura 

tvořená primárně dolním bainitem s intragranulárními karbidy a ojediněle se vyskytujícím AF, 

viz Obr. 55, vykazovala také poměrně jemné primární austenitické zrno stupně 10 (Tab. 7), což 

zajistilo vyšší úroveň KCV, stejně jako v případě 2. režimu TZ (vzorky č. 2). Morfologie lomových 

ploch je velmi podobná 3. režimu TZ (vzorky č. 3) s primárně kvazištěpným transkrystalickým 

porušením (Obr. 86), avšak s mírně vyšším výskytem jemných a krátkých tvárných hřebenů, jak je 

uvedeno v [91]. 

V případě tavby G byly aplikovány čtyři experimentální režimy TZ, přičemž první režim TZ 

byl založen na ohřevu při teplotě 595 C/80‘ s následným ochlazením do polymerní lázně do 

teploty 30 C a opětovného procesu ohřevu na teplotu 750 C/polymerní lázeň, což mělo za 

následek vznik směsné mikrostruktury dolního bainitu, popuštěného martenzitu, perlitu a v menší 
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míře feritu a částečně i AF, viz Obr. 56. Avšak díky opakovanému ohřevu a částečné astenitizaci 

došlo ke zhrubnutí zrna v porovnání s dalšími 3 aplikovanými režimy TZ, což dokumentuje Tab. 7. 

Posledním krokem tohoto režimu bylo popuštění na teplotě 625 C, které mělo zajistit dostatečnou 

precipitaci karbidických fází. Výsledky mechanických vlastností plně korespondují, hlavně 

z pohledu KCV, s popisovanou mikrostrukturou, která vykazovala vyšší úroveň nehomogenity a 

řádkovitou morfologii, kdy bylo dosaženo výraznějšího rozdílu KCV v podélném a příčném směru. 

Druhý režim TZ spočíval v procesu austenitizace při teplotě 890 C/90‘/polymerní lázeň a 

posledním krokem bylo popuštění při teplotě 600 C, což přineslo plně zakalenou strukturu 

následně popuštěného martenzitu, na první pohled s hrubšími laťkami martenzitu díky vyšší 

austenitizační teplotě, viz Obr. 57, ale naopak velikost zrna zůstala na úrovni stupně 10. Segregační 

pásování bylo v tomto případě značně potlačeno, což přispělo k dosažení poměrně vyvážených 

hodnot KCV v obou zkušebních směrech, viz Tab. 6, a k také poměrně vysoké úrovni pevnosti. 

V případě 3. režimu TZ byly lahve ohřívány do interkritické oblasti (760˗780 C) s následným 

ochlazením v lázni do teploty 380 C a konečným dochlazením na vzduchu s následným žíháním 

na snížení pnutí, což vedlo k maximální eliminaci segregačního pásování spolu s velmi vysokými 

hodnotami pevnostních vlastností, spolu s velmi příznivou úrovní KCV jak v podélném, tak 

příčném směru. Mikrostruktura s eliminovaným segregačním pásováním byla tvořena popuštěným 

martenzitem velmi jemné morfologie, jak dokumentuje Obr. 58, což odpovídá všem dosaženým 

hodnotám mechanických vlastností a také pozorované velikosti primárního austenitického zrna, 

jak lze vidět v Tab. 7. Poslední, čtvrtý režim TZ se skládal z austenitizace na 850 C/80‘ a kalení 

s následným popuštěním při 520 C, po jehož aplikaci vznikla taktéž popuštěná struktura 

martenzitu a ojedinělým výskytem AF, viz Obr. 59, avšak kvůli nižší popouštěcí teplotě nedošlo 

k dostatečné precipitaci zpevňujících fází, a tak nebylo dosaženo takové pevností úrovně jako tomu 

bylo v případě 2. režimu TZ, kde byly lahve popuštěny při teplotě 600 C. V tomto případě se také 

objevilo významnější segregační pásování, což mělo za následek výrazné rozdíly v úrovni KCV 

v podélném a příčném směru. Velikosti zrna byla stejná, jako tomu bylo v případě 2. i 3. režimu 

TZ. Mikročistota této tavby vykazovala vysokou úroveň, až na ojedinělou přítomnost globulárních 

a řádkových oxidů, jak uvádí Tab. 7. 

Z hlediska SSC odolnosti vzorků vyrobených z tavby G lze předpokládat, že výsledky 

odolnosti proti SSC uvedené v Tab. 14 jsou přednostně spojeny s homogenitou mikrostruktury, 

přičemž nejlepších výsledků bylo dosaženo u režimů TZ, po kterých byla mikrostruktura tvořena 
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popuštěným martenzitem s nejnižší úrovní segregačního pásování (Obr. 57 a 58). Analyzované 

lomové plochy vzorků po 1.–4. režimu TZ vykazovaly velmi podobný charakter lomových ploch, 

který je ve všech čtyřech případech transkrystalický až částečně kvazištěpný se souvislým síťovím 

trhlin, typickým pro SSC porušení, zobrazený na Obr. 87–90.  

V případě vzorků lahví tavby H se v případě 1. aplikovaného režimu TZ jednalo pouze 

o dochlazení na vzduchu do 100 C z dotvářecí teploty, která se pohybovala v rozmezí 

990˗1200 C. Dosažené pevnostní charakteristiky uvedené v Tab. 6 plně korespondují se 

strukturou primárně dolního bainitu, ale také perlitu a feritu, jak je ukázáno na Obr. 60 a 64 (SEM). 

Hodnoty KCV nejsou v podélném a příčném směru vyvážené, opět kvůli výraznějšímu 

segregačnímu pásování. Velikost primárního austenitického zrna odpovídala stupni 10, viz Tab. 7, 

protože nedošlo k opětovnému ohřevu během TZ. 

Po 2. režimu TZ, který se zakládal na normalizačním žíhání při teplotě 860 C/50‘ 

s dochlazením na vzduchu, vykazovala mikrostruktura charakter primárně dolního bainitu, avšak 

s opětovnou přítomností feritu a perlitu, jak lze vidět na Obr. 61 a Obr. 65 (SEM). Toto zjištění 

plně odpovídá hodnotám pevnostních charakteristik a také hodnotám KCV (Tab. 6), které opět, 

vzhledem ke značně řádkovité struktuře, vykázaly rozdílné hodnoty v podélném a příčném směru. 

Zařazení normalizačního žíhání spolu s pomalým ochlazováním na vzduchu způsobilo také 

zhrubnutí primárního austenitického zrna, jak plyne z výsledků v Tab. 7. 

Třetí režim TZ byl aplikován formou normalizačního žíhání se stejnými parametry jako 

v případě 2. režimu TZ, ale následně byla zařazena austenitizace při 890 C a kalení v polymerní 

lázni s následným popuštěním při teplotě 560 C/100‘. Aplikace tohoto režimu TZ vyústila ve 

vysoké hodnoty Rm spolu s velmi dobrou úrovní KCV, která plně odpovídá požadavkům pro daný 

typ lahví, viz Obr. 19 a 20, přestože byly výsledky KCV v podélném a příčném směru mírně 

nevybalancovány, jak lze vidět v Tab. 6. Struktura po tomto režimu TZ plně koresponduje 

s dosaženými hodnotami mechanických vlastností a je tvořena plně popuštěným martenzitem, 

avšak s mírně hrubší morfologií, jak dokumentují Obr. 62 a hlavně Obr. 66. 

Čtvrtý režim TZ byl prakticky stejný jako 3. režim, pouze s rozdílnou popouštěcí teplotou, a to 

540 C. Bylo také dosaženo opět plně popuštěné martenzitické mikrostruktury, pouze s tím 

rozdílem, že došlo k mírnému snížení hodnoty Rm a Re (Tab. 6), což neodpovídalo očekávání. 

Pravděpodobným důvodem byla nedostatečná precipitace karbidických fází a bylo dosaženo 

mírnějších rozdílů hodnot KCV v příčném a podélném směru. Z charakteru mikrostruktury (Obr. 
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63 a 67) vyplývá, že mikrostruktura je opravdu jemná s hustě protnutými jehlicemi popuštěného 

martenzitu, což plně koresponduje s dosaženými výsledky KCV.   

Ve všech případech se mikročistota oceli pohybovala na velmi dobré úrovni, bez přítomnosti 

nukleabilních částic pro vznik AF. Navíc rychlost ochlazování pro nukleaci AF by musela být 

pomalejší než pro vznik martenzitu [92]. 

Vzorky z tavby H byly také zkoušeny (stejně jako vzorky z taveb B a G) na odolnost vůči SSC. 

Nejpříznivějších výsledků bylo dosaženo právě u tavby H. Z dosažených výsledků lze usuzovat, 

že odolnost vůči SSC je přednostně spojena s homogenitou mikrostruktury, která byla v případě 

taveb G (3. režim TZ, viz Obr. 58) a H (4. režim TZ, viz Obr. 63) tvořena primárně popuštěným 

martenzitem spolu s plně eliminovaným segregačním pásováním. Směsné struktury obsahující 

dolní bainit, perlit, ferit spolu s výraznějším segregačním pásováním, nevykazují dle studia taveb B 

(1. i 2. režim TZ), G (1. a 4. režim TZ) a H (1. a 2. režim TZ), uspokojivou odolnost vůči SSC, jak 

ukazují získané výsledky z Tab. 13.  

Tavba H byla vyrobena bez přísady V oproti tavbám B a G. Všeobecně se předpokládá, že 

precipitáty typu VC, VN a další by měly sloužit jako vodíkové pasti a příznivě ovlivňovat-zvyšovat 

odolnost proti SSC [31, 85], avšak tavby s přísadou V nevykázaly lepší odolnost proti SSC. 

Stěžejními charakteristikami mikrostruktury po TZ se ukázala homogenita mikrostruktury 

s eliminovaným segregačním pásováním a jemnějšími primárními zrny austenitu. 

Hodnoty odolnosti proti SSC u všech těchto zmiňovaných taveb nedosahovaly takové úrovně 

(doby výdrže do prasknutí), která je dosahována např. u API trubek [8]. Ve všech případech se 

jednalo o pevnost nad 800 MPa, což je všeobecně definováno jako příliš vysoká pevnost pro 

agresivní-kyselé prostředí a sycení 100 % H2S, viz Tab. 5. Zkušební roztok zůstává v případě 

zkoušení odolnosti lahví typu CNG-1 proti SSC stejné, viz Tab. 5, pouze s jedním rozdílem, a tím 

je sycení směsným plynem s obsahem 0,4086 % H2S a zbytek N2 dle [2, 4], což simuluje 

max. přípustnou úroveň H2S v CNG. 

V případě tavby CH (materiál NV) byl režim TZ nastaven na austenitizační teplotu 

860 C/70‘/polymerní lázeň s popuštěním při teplotě 625 C/120‘, aby došlo k dostatečné 

precipitaci předpokládaných karbidických fází (VC, VN a dalších). Mikrostruktura po výše 

uvedeném režimu TZ byla tvořena popuštěným martenzitem, s mírným výskytem jemných 

segregačních pásů kontinuálního charakteru, viz Obr. 68. S daným typem mikrostruktury také 

korespondují dosažené mechanické vlastnosti, jak hodnota Rm, tak hodnoty KCV, které byly na 
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významně vysoké úrovni, i když v podélném a příčném směru byly detekovány rozdíly související 

se zmíněným segregačním pásováním. Vysoké hodnoty KCV, oproti požadovanému minimu 

(35 J.cm-2), jsou dosaženy díky velmi jemnozrnné struktuře, jak dokumentuje Tab. 7, z níž je 

patrné, že austenitizační teplota 860 C je dostatečná pro úplnou austenitizaci a zároveň omezuje 

hrubnutí primárního austnitického zrna v porovnání s předchozími tavbami. V případě tavby CH 

byla realizována také semikvantitativní analýza chemické heterogenity struktury přes segregační 

pásy, která prokázala, že ve sledovaných pásech se přednostně koncentrují prvky Cr, V, Si a Mn, 

viz Obr. 70. Provedená analýza vzorků z tavby CH pomocí TEM (repliky) prokázaly přítomnost 

precipitátů M3C, viz Obr. 72, a v nich rozpuštěné prvky Fe, Cr, Mo, Mn a minoritně také V, jak lze 

vidět v Tab. 7. Přítomnost jemných částic typu MX, respektive VC a podobných se prokázat 

nepodařilo. Zvolená metoda replik není nejvhodnější pro analyzování tohoto typu oceli 

v porovnání, např. s metodou TEM tenkých fólií, protože při odnímání napařené vrstvy přítomné 

částice často vypadávají. 

Vzorky tavby CH byly také testovány na odolnost vůči únavovému porušení metodou ohybu 

za rotace (pro získání dvojosé napjatosti). Získané lomové plochy byly analyzovány pomocí SEM. 

Obrázek 91 dokumentuje zřetelnou oblasti iniciace únavového porušení, šíření a dolomení. Žádná 

oblast lomové plochy nevykazuje charakter ryze křehkého porušení. Majorita lomové plochy má 

tvárný charakter, viz Obr. 91D-F.  

Oblast přechodu do tvárného porušení (Obr. 91D) zaujímá majoritní část lomové plochy 

a prochází centrální oblastí vzorku (Obr. 91E). Oblast dolomení leží v cca ¾ průřezu vzorku 

a vykazuje plně důlkovou morfologii, viz Obr. 91F. Tato zjištění podporují teorii, že v případě 

tavby CH je únavový proces řízen nehomogenitou (řádkovitostí, viz Obr. 68) mikrostruktury 

a distribucí karbidických fází, které se náhodně shlukují a vznikají v různých oblastech tloušťky 

stěny lahví.  

Hodnocení materiálu tavby CH pomocí RTG difrakční analýzy koresponduje 

s metalografickými zjištěními jemnozrnné martenzitické struktury (viz Obr. 93 c) a 93 d), ve které 

se dle RTG minoritně vyskytovala fáze ortorombická Fe3C. Dle RTG analýzy byla přítomna také 

minoritní fáze podobná austenitu na úrovni 2,75 %, viz Obr. 95, a tato byla označena jako zbytkový 

austenit, protože se ji nepodařilo přirovnat k žádné metalografické databázi. 

Jak již bylo zmíněno, vzorky této tavby byly podrobeny také zkoušení únavových charakteristik 

zkouškou v ohybu za rotace dle [75] v několika režimech zatěžování, a to z hlediska zatěžování 
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a také frekvence. Získané výsledky jasně ukazují, viz Tab. 12, že nejvyšší počet cyklů byl dosažen 

v případě frekvence 20 Hz při nejnižší amplitudě napětí, z čehož vyplývá poměrně strmý charakter 

závislosti napětí – počet cyklů, viz Obr. 97. Z tohoto lze usuzovat, že v případě této tavby je 

hlavním činitelem ovlivňujícím dosažený počet cyklů do lomu (průměrně 41 134) právě nižší 

amplituda napětí (578–694 MPa) a vyšší frekvence v porovnání s naopak vyšší amplitudou 

(925˗1040 MPa) a nižší frekvencí cyklování, kdy bylo dosaženo průměrně 17 066 cyklů do lomu.  

U tavby CH bylo dosaženo vyššího počtu cyklů do prasknutí v případě vyšší frekvence, ale 

nižší amplitudy pravděpodobně díky tomu, že i přes vyšší frekvenci byla aplikovaná amplituda 

napětí v rozmezí 578–694 MPa hluboko pod reálnou mezí kluzu 1080 MPa (viz Tab. 6). Během 

zatěžování došlo k iniciaci mikrotrhlin, avšak i přes vyšší frekvenci nebylo napětí dostatečně 

vysoké k tomu, aby došlo k intenzivnějšímu propojování a propagaci trhlin, či rychlejšímu vzniku 

trhliny magistrální. V případě zatěžování nižší frekvencí, avšak s amplitudou napětí 810˗1064 MPa 

(blízké reálné hodnotě Re, viz Tab. 6), bylo dosaženo cca o 24 % nižšího počtu cyklů do lomu 

a uplatňoval se zřejmě více čas pro šíření trhlin, tedy růstové stadium, čemuž napomohla i nižší 

frekvence. V prvém případě hrál roli více čas do vzniku trhlin, respektive za vyšší frekvence se 

mohlo projevit více nukleační stadium. 

Lahve vyrobené z tavby I (materiál SP) podstoupily austenitizaci při teplotě 830 C/70´ 

s následným popouštěním při teplotě 530 C/110´. Toto znamenalo snížení teploty austenitizace 

o 30 C, teploty popouštění o 95 C a doby popouštění o 10 minut oproti původnímu režimu TZ 

(austenitizace 860 C/70´ s následným popuštěním 620 C/125´) aplikovaného u tavby CH 

vyrobené z materiálu NV, neboť tavba I nebyla, v porovnání s tavbou CH, mikrolegována 

vanadem, jehož precipitáty všeobecně vznikají až okolo teploty 600 C [93, 94]. Tyto kroky 

vyústily v dosažení plně martenzitické popuštěné struktury s úplnou eliminací segregačních pásů, 

což je patrné na Obr. 69. Velikost primárního austenitického zrna dosáhla stupně 10 (Tab. 7), což 

také odpovídá velmi jemnozrnné zmíněné mikrostruktuře. Pevnostní úrovně byly na prakticky 

stejné výši, jako tomu bylo v případě tavby CH, pouze s nižší hodnotou Re, avšak s velmi 

vyváženými vysokými hodnotami KCV v obou zkušebních směrech, jak plyne z Tab. 6, díky kratší 

době popouštění a také nižší popouštěcí teplotě. Kombinace těchto dvou parametrů znamenala 

transfer segregačních prvků do pásů a udržela jejich redistribuci rovnoměrněji v matrici. Výsledek 

semikvantitativní analýzy (Obr. 71) vypovídá o homogenní distribuci Si, Mn a Cr v matrici. 

Následná TEM analýza prokázala přítomnost precipitátů M3C Fe (Obr. 71), ve kterých se 
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vyskytovaly podíly Cr, Mn a Mo dle Tab. 10. Jiné typy precipitátů nebyly detekovány. Podstatné 

je zjištění vyššího počtu precipitátů tavby I na sledované ploše 1 mm2 (o 6 277) v porovnání 

s tavbou CH. Maximální průměr (Dmax) analyzovaných částic byl o 13,3 nm nižší (Tab. 11), což 

svědčí o hustější disperzi jemnějších precipitátů ve struktuře lahví vyrobených z tavby I 

v porovnání s tavbou CH. Lomová plocha vybraného vzorku tavby I po zkoušce únavové životnosti 

ohybem za rotace, analyzovaná pomocí SEM, ukázala jasný charakter lomové plochy v oblasti 

iniciace, šíření a dolomení trhliny. K iniciaci došlo v oblastech povrchových nedokonalostí, 

viz Obr. 92A a charakter šíření je typický pro zkoušení únavy ohybem za rotace spolu s viditelnou 

kompresí materiálu během souběžného procesu ohybu a rotace, jak plyne z Obr. 92C. Obrázek 92E 

již dokumentuje přechod lomové plochy do plastičtější oblasti, která poté postupně přechází do 

plně tvárného charakteru lomu s důlkovou morfologií v centrální oblasti vzorku, jak lze vidět na 

Obr. 92F. Tato zjištění podporují teorii, že v případě vzorků tavby I bylo šíření lomu z vnějších 

stran homogennější a nedocházelo k přednostnímu šíření pouze v určité oblasti nebo určitých 

oblastech vzorků. Šíření probíhalo kontinuálně z povrchu vzorku do prakticky centrální části, kde 

se nachází oblast dolomení, díky plně homogenní mikrostruktuře po celém průřezu tloušťky stěny 

lahví. Tavba I s velmi jemnozrnnou strukturou (Obr. 69) byla tvořena popuštěným martenzitem 

s tetragonální prostorově centrovanou mřížkou, jak potvrdila RTG analýza. Jako u tavby CH, se 

i u ní vyskytovala ortorombická fáze Fe3C, avšak s prakticky dvojnásobným podílem (Obr. 95).  

Obdobně jako u tavby CH, byly vzorky tavby I, za stejných podmínek, podrobeny zkoušení 

ohybem za rotace. Shrnuté výsledky v Tab. 13 ukazují na nejvyšší počet cyklů (průměrně 54 009), 

odpovídající 131 % tavby CH, dosažený při zatěžování nejnižší amplitudou napětí (578˗810 MPa), 

spolu s frekvencí 20 Hz.  Z toho vyplývá, stejně jako v případě tavby CH, že hlavním faktorem 

ovlivňujícím počet dosažených cyklů do lomu je právě aplikovaná amplituda napětí a použitá 

frekvence má vliv až sekundární. V případě zatěžování vzorků tavby I vyšší amplitudou napětí 

(810–1064 MPa), ale s nižší frekvencí 10 Hz, bylo dosaženo průměrného počtu cyklů 13839, což 

je 81 % počtu cyklů do lomu tavby CH. Ze získaných výsledků byla vytvořena regresní křivka 

(Obr. 97), která má méně strmý charakter v porovnání s křivkou tavby CH, což je patrné z Obr. 98.  

U lahví tavby I bylo dosaženo taktéž vyššího počtu cyklů do lomu v případě nižší aplikované 

amplitudy napětí a vyšší frekvence zatěžování, avšak bylo zároveň dosaženo vyššího počtu cyklů 

do prasknutí v porovnání s tavbou CH průměrně o 12 875 cyklů. Vysvětlením takto významného 

rozdílu může být výrazně vyšší počet precipitátů typu M3C v lahvích vyrobených z tavby I, které 
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mohly přispět k intenzivnější deviaci trhlin, tedy snížení aktivační energie pro šíření trhlin, 

respektive pomalejšímu propojování mikrotrhlin a pozdější propagaci trhliny magistrální. 

Z hlediska zatěžování zkušebních těles frekvencí nižší, ale amplitudou vyšší úrovně v rozmezí 

810–1064 MPa bylo dosaženo naopak výsledku průměrného počtu cyklů do lomu o 3227, což bylo 

zapříčiněno zatěžováním převážného počtu těles nad hodnotou Re (Tab. 6). V tomto případě má 

dominantní efekt čas do šíření trhlin, jehož vliv není možno omezit ani zvýšeným počtem 

jemnějších precipitátů. I přes nižší počet dosažených cyklů do lomu v porovnání s tavbou CH, 

během tomto režimu zatěžování, bylo dosaženo minimálního, předepsaného počtu cyklů 

12 000 [1]. 
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ZÁVĚR 

Cílem této disertační práce byl návrh materiálu a jeho tepelného zpracování (TZ) pro výrobu 

vysokotlakých bezešvých ocelových lahví pro technické plyny a CNG. Nově navržený materiál 

musel splňovat vysoké nároky jak na pevnostní charakteristiky, tak i na úroveň plasticity 

definované v [1]. Pro studium byly vybrány dva typy nejčastěji vyráběných lahví s jasně 

definovanými požadovanými hodnotami mechanických vlastností, které musí být u nového 

materiálu minimálně dosaženy. Byl důkladně analyzován stávající materiál pro výrobu takovýchto 

lahví z hlediska pevnostních vlastností, mikrostrukturních charakteristik, odolnosti vůči SSC atd. 

Cíle bylo plně dosaženo definováním materiálu nového, u kterého došlo k úpravě chemického 

složení s primárním zaměřením na omezení mikrolegury vanadu při zvýšené úrovni mechanických 

vlastností, odolností vůči SSC, únavových charakteristik a taktéž snížení ekonomické náročnosti. 

Jím je přesně definovaná a upravená ocel 34CrMo4 (označení SP). Následně byl předložen 

optimalizovaný režim TZ. 

Studium bylo realizováno na 10 tavbách při 21 různých režimech TZ zahrnujících režimy 

řízeného ochlazování. Jednalo se o normalizační žíhání (NŽ) a řízené ochlazování, homogenizační 

žíhání (HŽ) a NŽ s řízeným ochlazováním, dále HŽ a NŽ s kalením a popouštěním a 

akcelerovaným ochlazováním (ACC) a v neposlední řadě také o samotné kalení a popouštění jak 

na tavbách z materiálu NV (původní materiál s přísadou V), tak i materiálu SP (nový materiál bez 

přísady V) pro porovnání. Pro veškeré realizované režimy TZ byly aplikovány různé austenitizační 

teploty, změny doby výdrže na austenitizační teplotě, doby ochlazování v lázni a na vzduchu 

v rámci ACC, doba kalení, změny popouštěcích teplot a doby výdrže a v neposlední řadě režimy 

dochlazování po popuštění nebo žíhání na snížení pnutí.  

Nejpříznivějších dosažených výsledků, tj. hodnot Re, Rm, A a KCV, bylo dosaženo po 2. režimu 

TZ tavby G materiálu NV (austenitizace 890 C/90‘/polymerní lázeň a následné popuštění při 

600 C). V případě materiálu SP bylo dosaženo nejlepších výsledků mechanických vlastností tavby 

H po aplikaci 3. režimu TZ (NŽ 860 C/50‘/vzduch s následnou austenitizací při 890 C/80´/kalení 

v polymerní lázni a poté popouštění při 560 C/100‘) a tavby I (austenitizace na 830 C/70´ 

s následným popouštěním na teplotě 530 C/110´).  

Nově navržená ocel (SP) po aplikaci režimu TZ na lahvích tavby I v případě sériově 

vyráběných lahví D360, v porovnání s původní ocelí, např. tavba CH (NV), které byly tepelně 
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zpracovávány původním provozním režimem, tj. austenitizací při 860 C/70´ s následným 

popouštěním 625 C/120´, vykazuje průměrně o 19 MPa vyšší úroveň Rm a v případě Re hodnoty 

o 16 MPa vyšší s taktéž vyššími dosahovanými hodnotami A o 1,1 %. Nejvýraznějšího rozdílu 

(průměrný nárůst o 22 J.cm-2) bylo dosaženo u KCV při – 50 °C. Režim TZ použitý u tavby I byl 

nejvhodnější a byl sériově aplikován později i na lahve D267 z materiálu SP (austenitizace 

830 C/70´ s následným popouštěním na 530 C/80´), přičemž v porovnání s materiálem NV po 

austenitizaci na 860 C/70´ s následným popouštěním 625 C/90´, bylo dosaženo v průměru 

o 40 MPa vyšších hodnot Re a o 34 MPa vyšší úrovně Rm. Průměrná hodnota tažnosti se však 

oprosti oceli NV snížila o 0,5 %, což koresponduje s nižším dosaženým rozdílem KCV o 3 J.cm-2 

ve prospěch oceli SP.  

Z pohledu mikrostrukturních parametrů bylo dosaženo nejhomogennější mikrostruktury, 

prakticky bez segregačního pásování, u lahví z materiálu NV tavby A po 3. režimu TZ (ohřev 

v interkritické oblasti 750–780 C/polymerní lázeň do 350 C/vzduch) a u tavby G po 2. režimu 

TZ (austenitizace na 890 C/90‘/polymerní lázeň a následné popouštění při teplotě 600 C), kde 

bylo taktéž dosaženo velice jemnozrnné struktury s eliminací segregačního pásování. V případě 

materiálu SP tavby H po 3. režimu TZ (NŽ 860 C/50‘/vzduch s následnou austenitzací 

890 C/80´/kalení v polymerní lázni a poté popouštění při 560 C/100‘) a u tavby I (austenitizace 

při 830 C/70´ s následným popouštěním při teplotě 530 C/110´) mikrostruktura vykazovala 

nejhomogennější charakter bez segregačních pásů s výrazně jemnozrnnou strukturou na rozdíl od 

tavby CH (materiál NV), s výraznějším nežádoucí segregačním pásováním. 

Následně provedená TEM analýza prokázala v případě tavby CH (NV) i tavby I (SP), 

přítomnost částic M3C, v nichž se kromě Fe také v různých obsazích rozpouštěl Cr, Mo a Mn a také 

malé množství V u materiálu NV. V případě materiálu NV se přítomnost částic bohatých na V typu 

MX, resp. VC nepodařilo prokázat, což vede k závěru, že množství V bylo příliš nízké pro 

precipitaci tohoto typu částic i přes dodržení potřebných popouštěcích teplot. 

 Tvrzení o dosažení nejhomogennější mikrostruktury plně také podporuje provedená 

mikrofraktografická analýza lomových ploch vzorků po zkouškách KCV, SSC a únavových 

charakteristik, která ve všech výše uvedených případech potvrdila četný výskyt jemných, 

propojovaných tvárných hřebenů, spolu s přítomností jemných štěpných fazet (NV, tavba A, 

3. režim TZ – interkritické oblasti 750–780 C/polymerní lázeň do teploty 350 C/vzduch – KCV 

vzorky) s výskytem nejnižšího počtu propojených a nejtenčích trhlin (NV, tavba G, 2. režim TZ –
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austenitizace 890 C/90‘/polymerní lázeň a popouštění při 600 C – SSC vzorky). V případě 

materiálu SP, tavby I, docházelo ke stabilnímu šíření únavového porušení s poměrně rozsáhlou 

oblastí čistě tvárného porušení bez jakýchkoli výrazných anomálií během daného degradačního 

procesu. 

Veškerá výše uvedená tvrzení podporující vyšší homogenitu struktury lahví z materiálu SP také 

dokazují provedené RTG difrakční analýzy lahví z tavby CH (NV) a z tavby I (SP), která potvrdila 

přítomnost zbytkového austenitu v případě lahví vyrobených z tavby CH na úrovní 2,75 %, 

přičemž u lahví z tavby I tento detekován nebyl. 

Výsledky únavové odolnosti materiálu NV (tavba CH) a SP (tavba I) dokazují, že i přes vyšší 

průměrnou aplikovanou amplitudu napětí (694 MPa) v případě materiálu SP (tavba I) v porovnání 

s průměrnou amplitudou (655 MPa) materiálu NV (tavba CH) vykazuje tavba I vyšší únavovou 

životnost o 12 875 cyklů při stejně aplikované frekvenci (20 Hz). Naopak při aplikované nižší 

frekvenci (10 Hz) a při stejné průměrné amplitudě napětí (971 MPa), vykazoval materiál NV vyšší 

únavovou životnost o 3227 cyklů. I přes toto jištění bylo u materiálu SP dosaženo minimálního 

požadovaného počtu 12 000 cyklů dle [1]. 

Výsledky odolnosti proti SSC již zmiňovaných taveb G (mat. NV) a H (mat. SP) jasně dokazují, 

že materiál SP, tavba H po aplikaci 3. režimu TZ (NŽ 860 C/50‘/vzduch s následnou austenitizací 

při 890 C/80´/ polymerní lázeň a poté popouštění při 560 C/100‘) dosahuje výrazně vyšší 

odolnosti proti SSC v porovnání se vzorky lahví z tavby G po 2. režimu TZ (austenitizace 890 

C/90‘/polymerní lázeň a následné popouštění při 600 C), v průměru o 7,5 hodiny do prasknutí 

v prostředí 100 % H2S. Předpokládaná distribuce VC karbidů u tavby G, která by měla přispívat k 

vyšší odolnosti SSC nebyla prokázána a výsledky, jak již bylo zmíněno, byly méně příznivé 

v porovnání s tavbou H (SP), která byla bez mikrolegující přísady V. Vyšší SSC odolnost u tavby 

H (3. režim TZ – NŽ 860 C/50‘/vzduch s následnou austenitizací při 890 C/80´/kalením 

v polymerní lázni/popouštění při 560 C/100‘ – materiál SP) lze přičíst maximální dosažené 

homogenitě mikrostruktury s eliminovaným segregačním pásováním a maximálním zjemněním 

primárního austenitického zrna. 

Komplexní studium materiálu SP a NV prokázalo, že nový materiál SP je plnohodnotně 

vyhovující pro výrobu bezešvých vysokotlakých lahví pro technické plyny a CNG. Z hlediska 

mechanických vlastností, mikrostrukturních parametrů, odolnosti proti únavovému porušení a také 

odolnosti SSC převyšuje materiál SP původní materiál NV.  
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Po experimentálním ověřování a rozboru výše uvedených vlastností byl materiál SP nasazen 

do sériové výroby od roku 2015 a ze 100 % nahradil původní materiál NV. Na základě výsledků 

předložené práce bylo také možno snížit tloušťku stěny obou analyzovaných typů lahví, a to 

v případě D267 z původní tl. st. 7,5 mm na 7 mm a u lahví D360 z 10,2 na 9,4 mm. Tyto lahve 

byly úspěšně certifikovány (typově schváleny) v polovině roku 2017. Výsledná vyčíslená úspora 

vyplývající z náhrady materiálu NV materiálem SP bez mikrolegující přísady V a díky snížení 

obsahu některých prvků (hm. %) jako C (původně 0,350–0,379 vs. 0,33–0,37), Cr (původně 

1,10˗1,20 vs. 0,95 – 1,15) a Mo (původně 0,20–0,30 vs. 0,185–0,25) je rovna 61 298 622 Kč za 

roky 2015–2017. 

V návaznosti na výše uvedená zjištění a fakta o nově navrženém materiálu SP, včetně jeho 

nejvhodnějšího režimu tepelného zpracování (režim TZ aplikovaný u tavby I a jeho modifikace dle 

tl. stěny lahví), je možno konstatovat, že jeho použitelnost je širokosáhlá a v mnohých  případech 

může fungovat jako plnohodnotná alternativa klasické standardizované oceli 34CrMo4 a také 

jiných typů CrMo ocelí, např. materiálu 42CrMo4, který je hojně používán v oblasti 

vysokopevných (Rm max. 1300 MPa) aplikací jako vrtulové, turbínové, klikové a další hřídele, 

komponenty převodovek, vysokopevných důlních dílů a jiných komponentů, např. i v oblasti 

automotive, jak je uvedeno v pracích [7, 95–98]. Daný materiál může nahradit mnohé 

mikrolegované varianty oceli 34CrMo4 nebo výše zmiňované oceli 42CrMo4, případně dalších 

CrMo ocelí pracujících při teplotách až – 60 °C (komponenty převodovek, vysokopevné 

komponenty povrchových dolů, spojovací a předepjaté tyče).  
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