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Abstrakt 

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

škály oblastí lidského života. Jsou používány ve sféře industriálních plynů (svařování, inertizace), 

medicíny (léčebné účely, podpora dýchání, anestezie), transportu (CNG a H2) ap. V dnešní době je 

stále intenzivněji kladen důraz na veškeré parametry a užitné vlastnosti lahví, mezi které patří např. 

hmotnost, únavová životnost či korozní odolnost. Tyto charakteristiky jsou přímo spojeny také 

s environmentálními aspekty, např. v oblasti industriálních a medicinálních plynů je tomu tak ve 

smyslu transportu většího množství plynu vs. menšíh množství oceli reprezentované hmotností 

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 

v automobilech zajišťují delší dojezd na ekologické palivo, a tím i zvýšenou redukci veškerých 

výfukových plynů. Lepších užitných parametrů, primárně nižší hmotnosti lze dosáhnout pomocí 

zvyšování hodnot mechanických vlastností, primárně Re (meze kluzu), Rm (mez pevnosti), avšak 

spolu se zachováním dostačujících hodnot KCV (vrubové houževnatosti) při –50 °C, A (tažnosti) 

a s tím spojené mikrostrukturní homogenity. Předmětem studia bylo analyzování 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 dvou taveb po pěti 

různých režimech TZ. Výsledky experimentů realizovaných na materiálu NV byly konfrontovány 

s výsledky experimentů provedenými 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) etc. 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 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 1 100 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. 
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 High pressure seamless steel cylinders, 34CrMo4 steel, mechanical properties, microstructure, 

SSC, fatigue properties. 
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ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

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 čím dál častěji dostávají také 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 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ A CHARAKTERISTIKY 

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, kdy 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, 5–8]. 
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2 VYBRANÉ STĚŽEJNÍ CHARAKTERISTIKY VYSOKOTLAKÝCH 

BEZEŠVÝCH LAHVÍ 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 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 

tří 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 definována pevným chemickým složením, 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 

 

2.2 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 

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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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. 1 ARA diagram oceli 34CrMo4, převzato z [9] a upraveno 

Jak uvádí práce [10], vznik martenzitu je možný až při vysokých rychlostech ochlazování pod 

teplotu 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, kalicí médium, může ve struktuře zůstat určitý 

podíl zbytkového austenitu, který je obecně znázorněn v tzv. martenzitické křivce, viz Obr. 2. 

 

Obr. 2 Podíl zbytkového austenitu v závislosti na množství uhlíku v oceli (převzato z [10] a upraveno) 
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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. 3 Převažující martenzitická nepopuštěná struktura oceli 34CrMo4 

Samotný martenzit, viz Obr. 3, vzniká plně bezdifuzní transformací okamžitě po dosažení 

teploty Ms, která je ovlivňována hlavně uhlíkem, takže dochází k přesunu atomových skupin 

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 [10]. 

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

což má za následek zvýšení úrovně plasticity s pouze minimálním poklesem pevnosti [10, 11]. 

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 [10, 11], 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 [4, 12]. 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 

[12, 13]. 
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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. 4 (vertikální) [14–15]. 

Samotný proces zpětného protlačování [20–21] 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 [14–15, 16] 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. 5, je tento polotovar roboticky odebrán a usazen do 

protahovacího lisu o síle 5 MN – viz Obr. 4 (horizontální), kde probíhá druhá tvářecí operace, 

kterou je zpětné protahování. 

        

Obr. 4 Děrovací lis (vertikální) 

s protahovacím lisem (horizontálním)  

 Obr. 5 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 

[14–19].  

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. 6 a 7.  

                   

Obr. 6 Počátek procesu rotačního tváření   Obr. 7 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 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST PRÁCE 

4.1 Experimentální materiál a použitá technická řešení 

4.1.1 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. 8 a 9, 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. 8 Výkres vysokotlaké bezešvé ocelové lahve typu vnějšího průměru D267 

a minimální tloušťky stěny 7,5 mm 

 

Obr. 9 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.  

4.1.2 Režimy tepelného zpracování všech analyzovaných taveb 

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

rotačního tváření za použití stroje Leifeld 600/400, viz Obr. 6 a 7, tudíž je zamezen přístup kalicího 

média dovnitř lahví. Z tohoto plyne, že procesy kalení a dochlazování probíhají pouze z vnější 
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strany lahví. Austenitizace lahví byla realizována v peci (4-VL-019 90 010 a) a popouštění v peci 

(4-VL-019 90 010 b).  

Celkově bylo realizováno 21 různých režimů TZ na 10 tavbách. Aplikovány byly režimy TZ 

skládající se z normalizačního žíhání (NŽ) a řízeného ochlazování, homogenizačního žíhání (HŽ) 

a NŽ s řízeným ochlazováním, dále HŽ a NŽ s kalením a popouštěním a akcelerovaným 

ochlazováním (ACC), a také samotného kalení a popouštění. Pro komplexní porovnatelnost byly 

výše uvedené režimy různě kombinovány na materiál NV (původní materiál s přísadou V) a také 

i na materiálu SP (nový materiál bez přísady V). Režim TZ, u kterého bylo dosaženo komplexně 

nejvhodnějších výsledků mechanických vlastností, byl v případě materiálu NV a tavby G založen 

na austenitizaci 890 C/90‘/polymerní lázeň a následném popuštění při 600 C a také materiálu NV 

u tavby CH, jehož režim TZ se skládal z kalení z austenitizační teploty 860 C/70‘ a následného 

popouštění 625 C/120‘.  

Nejlepších výsledků mechanických vlastností bylo dosaženo u materiálu SP tavby H po 

aplikaci režimu TZ, který se skládal z NŽ 860 C/50‘/vzduch s následnou austenitizací při 

890 C/80´/kalením v polymerní lázni a poté popouštění při 560 C/100‘) a dále také tavby I, na 

kterou se aplikoval režim austenitizace na 830 C/70´ s následným popouštěním na teplotě 

530 C/110´.  

V ostatních případech nebylo dosaženo vhodné kombinace mechanických vlastností dle 

požadavků standardů, nebo požadovaných zlepšených mikrostrukturních charakteristik. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Nejlepší dosažené mechanické vlastnosti během sériového ověřování 

Pro plošné ověřování dosažitelnosti požadovaných mechanických vlastností byl vybrán jeden 

reprezentativní režim TZ jak pro materiál typu NV, tak  jeden reprezentativní režim TZ pro materiál 

SP. Rozdíly se poté objevovaly pouze v dobách výdrže na austenitizačních a popouštěcích 

teplotách dle typů zpracovávaných lahví (typ D360 a D267). 

Nově navržená ocel (SP) po aplikaci režimu TZ jako na lahvích tavby I v případě sériově 

vyráběných lahví D360, v porovnání s původní ocelí, např. tavba CH (NV), které byly tepelně 

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.  

Lahve typu D267 z materiálu NV (chem. sl. dle 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´, stejně jako tomu bylo v případě režimu TZ aplikovaného na 

lahve tavby CH. 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. 10˗15. 

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

0,0120 hm. %, vanad odpovídal 0,003 až 0,005 hm. % a byl zpracován režimem jako režim 

aplikovaný na lahve tavby I (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 
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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. 10-15. 

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 popouštěním 

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. 16–21. 

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. 16–21. 

Rozdíly v počtu zobrazovaných bodů v grafech na Obr. 10–15, 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. 16–21 (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 detailnějšího studia. 
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Obr. 10 Graf závislosti dosažené tažnosti na mezi kluzu lahví typu D267 minimální tloušťky 

stěny 7,5 mm vyrobených z materiálu 34CrMo4 NV a SP 

 

 

Obr. 11 Graf závislosti dosažené tažnosti na mezi pevnosti lahví typu D267 minimální tloušťky 

stěny 7,5 mm vyrobených z materiálu 34CrMo4 NV a SP 
 

 

Obr. 12 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. 13 Graf závislosti dosažené KCV na mezi pevnosti lahví typu D267 minimální tloušťky 

stěny 7,5 mm vyrobených z materiálu 34CrMo4 NV a SP 

 

Obr. 14 Graf závislosti dosažené KCV na obsahu dusíku lahví typu D267 minimální tloušťky 

stěny 7,5 mm vyrobených z materiálu 34CrMo4 NV a SP 

 

 

Obr. 15 Graf závislosti dosažené KCV na obsahu vanadu lahví typu D267 minimální tloušťky 

stěny 7,5 mm vyrobených z materiálu 34CrMo4 NV a SP 



20 

 

Obr. 16 Graf závislosti dosažené tažnosti na mezi kluzu lahví typu D360 minimální tloušťky 

stěny 10,2 mm vyrobených z materiálu 34CrMo4 NV a SP 

 

 

Obr. 17 Graf závislosti dosažené tažnosti na mezi pevnosti lahví typu D360 minimální tloušťky 

stěny 10,2 mm vyrobených z materiálu 34CrMo4 NV a SP 

 

Obr. 18 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. 19 Graf závislosti dosažené KCV na mezi pevnosti lahví typu D360 minimální tloušťky stěny 

10,2 mm vyrobených z materiálu 34CrMo4 NV a SP 

 

Obr. 20 Graf závislosti dosažené KCV na obsahu dusíku lahví typu D360 minimální tloušťky stěny 

10,2 mm vyrobených z materiálu 34CrMo4 NV a SP 

 

 

Obr. 21 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 G˗I 

jsou uvedeny v Tab. 5. 
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Tab. 5 Výsledky vyhovujících mechanických zkoušek pro materiál NV (tavba G a CH) a materiálu 

SP (tavba H a I) 

Tavba Režim TZ 
Re 

[MPa] 

Rm 

[MPa] 
A [%] 

KCV 

[J.cm-2] 

podél 

KCV 

[J.cm-2] 

příč. 

HBW 

(2,5/187,5) 

[-] 

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 

5.2 Metalografické hodnocení lahví z taveb G–I 

Tab. 6 Detekované nekovové vměstky a velikost primárního austenitického zrna taveb G–I  

Tavba 
Režim 

TZ 

Sulfidy 

jemné/hrubé 

Řádkové 

oxidy 

jemné/hrubé
 

Tvárné oxidy 

jemné/hrubé
 

Globulární 

oxidy 

jemné/hrubé
 

Hrubé 

globulární 

oxidy 

Velikost 

zrna 

G 

1. - 0,2/0,4 - 0,6/0,3 - 9 

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 
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Vstupní materiál tavby G pro výrobu lahví vykazoval vysokou úroveň mikročistoty, jak lze 

vidět v Tab. 6. 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. 22. Po 2. režimu TZ odpovídaly mikrostruktury popuštěnému martenzitu 

s přítomností AF, viz Obr. 23. Třetím režimem TZ bylo taktéž dosaženo struktury nejjemnějšího 

charakteru zcela bez segregačního pásování, o čemž svědčí Obr. 24. Výsledná mikrostruktura po 

4. režimu TZ (Obr. 25) vykazovala martenzitickou popuštěnou mikrostrukturu s výskytem AF 

a pravidelným segregačním pásováním souvislého charakteru. 

          

Obr. 22 Mikrostruktura lahví 

tavby G po aplikaci 1. režimu TZ   

  Obr. 23 Mikrostruktura lahví tavby G po aplikaci  

2. režimu TZ 

          

Obr. 24 Mikrostruktura lahví tavby G po aplikaci 

3. režimu TZ  

 Obr. 25 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. 6). 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. 6. 
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Mikrostruktura po 1. režimu TZ byla tvořena v převážné míře dolním bainitem, což 

dokumentují Obr. 26 a 27, 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. 6. Vlastní mikrostruktury jsou 

dokumentovány Obr. 28 a 29, respektive Obr. 30–33 (1.–4. režim TZ, snímky SEM). 

          

Obr. 26 Mikrostruktura lahví tavby H po aplikaci 

1. režimu TZ 

 Obr. 27 Mikrostruktura lahví tavby H po aplikaci 

2. režimu TZ 

 

          

Obr. 28 Mikrostruktura lahví tavby H po 

aplikaci 3. režimu TZ 

 Obr. 29 Mikrostruktura lahví tavby H po aplikaci 

4. režimu TZ 
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Obr. 30 Mikrostruktura lahví tavby H po 

1. režimu TZ (SEM) 

 Obr. 31 Mikrostruktura lahví tavby H po 

2. režimu TZ (SEM) 

                             

Obr. 32 Mikrostruktura lahví tavby H po 

3. režimu TZ (SEM)  

 Obr. 33 Mikrostruktura lahví tavby H po 4. režimu 

TZ (SEM) 

Tavby CH i I vykazovaly značně vysokou úroveň mikročistoty, viz Tab. 6. 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. 34 a 35. Jak je patrné z Obr. 34, 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 nula 

a 0,36 hm.%, Cr ležel v pásmu 1,22–1,78 hm.% a obsahy Mn v intervalu 0,88–1,47 hm.% 

(Obr. 36a, b). 

U mikrostruktury tavby I je segregační pásování prakticky eliminováno v podstatě po celém 

průřezu tloušťkou stěny lahví, viz Obr. 35. 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. 6.  

   

Obr. 34 a) Mikrostruktura lahví tavby CH 

po aplikaci 1. režimu TZ – přehledový 

snímek 

Obr. 34 b) Mikrostruktura lahví tavby CH 

po aplikaci 1. režimu TZ – detail 

 

   

Obr. 35 a) Mikrostruktura lahví tavby I po 

aplikaci 1. režimu TZ – přehledový snímek 

Obr. 35 b) Mikrostruktura lahví tavby I po  

aplikaci 1. režimu TZ – detail 
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Obr. 36 a) Semikvantitativní analýza tavby CH – 

profil změn v obsahu křemíku, manganu, chromu a 

vanadu 

Obr. 36 b) Semikvantitativní analýza tavby CH – 

oblast liniové analýzy s kontaminační stopami 

jednotlivých analýz mikrostruktury lahví z tavby CH 

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. 40a, b.  

    

Obr. 37 a) Semikvantitativní analýza tavby I – profil 

změn v obsahu křemíku, manganu a chrómu 

Obr. 37 b) Semikvantitativní analýza tavby I – oblast 

liniové analýzy s kontaminačními stopami 

jednotlivých analýz mikrostruktury lahví z tavby I 
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Morfologie a distribuce precipitátů pomocí TEM, realizovaná u tavby CH jsou dokumentovány 

na Obr. 38. 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. 7. Přítomnost částic bohatých na V typu MX, 

resp. VC, se nepodařilo ale prokázat. 

Tab. 7 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. 38 a) Morfologie a distribuce precipitátů 

v mikrostruktuře tavby CH 

Obr. 38 b) Morfologie a distribuce precipitátů 

v mikrostruktuře tavby CH 

 

Výsledky kvantifikace precipitátů v mikrostruktuře lahví tavby CH je uvedena v Tab. 8, 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 % 
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Tab. 8 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. 39) dokumentuje distribuci a morfologii 

precipitátů M3C Fe s různým obsahem rozpouštěného Cr, Mo a Mn, jak uvádí Tab. 9. 

Tab. 9 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 

 

         

Obr. 39 a) Morfologie a distribuce precipitátů 

v mikrostruktuře lahví tavby I 

Obr. 39 b) Morfologie a distribuce precipitátů 

v mikrostruktuře lahví tavby I 

Výsledky kvantifikace precipitátů v mikrostruktuře lahví z tavby I je uvedena v Tab. 10, kde je 

označení stejné, jako tomu bylo u Tab. 8. 
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Tab. 10 Výsledky obrazové analýzy precipitátů (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 

5.3 Mikrofraktografické hodnocení lomových ploch z vybraných taveb 

5.3.1 Lomové plochy únavových vzorků lahví z taveb CH a I 

Tavby CH a I byly vybrány jako reprezentativní vzorky pro nejkomplexnější studium charakteru 

materiálu NV (tavba CH) a materiálu SP (tavba I), jehož součástí bylo také níže uvedené 

mikrofraktografické hodnocení, viz obr. 40 - 41. Součástí rozsáhlého studia těchto dvou taveb byly 

také výše uvedené TEM, následující RTG a únavové analýzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 40 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. 41 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  

5.4 RTG hodnocení 

Získané RTG analýzy ze vzorků únavových zkoušek lahví taveb CH a I dokumentují 2D 

difrakční záznamy (Obr. 42 a) až d) a 43 a) až 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. 44). 

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 

B A C 

D E F 

A B 

C 
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E 
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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. 44.  

          

Obr. 42 a) Porovnání RTG difrakčních záznamů 

ze vzorků lahví tavby CH analyzovaných ve 

směru osy a kolmo k ose zobrazující difrakční 

maxima minoritních fází 

 Obr. 42 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 

 

                                   

42 c) 2D RTG difrakční záznam měřený ve 

směru osy zkušebního vzorku 

 42 d) 2D RTG difrakční záznam měřený ve 

směru kolmo k ose zkušebního vzorku 

 



33 

   …       

Obr. 43 a) Porovnání RTG difrakčních 

záznamů ze vzorků lahví tavby I 

analyzovaných ve směru osy a kolmo k ose 

zobrazující difrakční maxima minoritních fází 

 Obr. 43 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 

                                    

43 c) 2D RTG difrakční záznam vzorku měřený 

ve směru osy zkušebního vzorku 

 43 d) 2D RTG difrakční záznam vzorku 

měřený ve směru kolmo k ose zkušebního 

vzorku 

 

 

Obr. 44 RTG záznam difrakčních maxim detekovaných fází vzorků lahví taveb CH a I 
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5.5 Hodnocení únavových vlastností 

Jak již bylo zmíněno, ke studiu 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, 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. 11, resp. V souhrnu na Obr. 45, ze kterého 

je patrný poměrně strmý charakter závislosti napětí – počet cyklů do lomu. Regresní křivka byla 

vyhodnocena Basquinovou funkcí pomocí metody nejmenších čtverců: 

                   (3) 

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. 11 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 

 

b

ffa N ).(' =
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Obr. 45 S – N křivka materiálu lahví 

tavby CH 

 Obr. 46 S – N křivka materiál lahví tavby I 

 

Výsledky zkoušek únavy ohybem za rotace vzorků tavby I jsou uvedeny v Tab. 12, 

resp. Obr. 46 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. 12 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 
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Obr. 47 Výsledné porovnání S – N křivek materiálu lahví taveb CH (ozn. NV) a I (ozn. SP) 

Z porovnání dosažených výsledků taveb CH a I, viz Obr. 47, plyne prakticky stejná únavová 

životnost. Rozdíl poloh křivek reprezentuje standardní rozptyl výsledků. 
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6 ANALÝZA FINANČNÍCH ÚSPOR NOVĚ NAVRŽENÉHO 

MATERIÁLU 

Součástí experimentální části práce bylo také vyhodnocení finančních úspor plynoucích 

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. 13. 

Tab. 13 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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7 DISKUSE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

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 opětovném procesu ohřevu na teplotu 750 C/polymerní lázeň, což mělo za 

následek vznik směsné mikrostruktury dolního bainitu, popuštěného martenzitu, perlitu a v menší 

míře feritu a částečně i AF, viz Obr. 22. Avšak díky opakovanému ohřevu a částečné astenitizaci 

došlo ke zhrubnutí zrna v porovnání s dalšími třemi aplikovanými režimy TZ, což dokumentuje 

Tab. 6. 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. 23, 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. 5, a také k 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. 24, což 

odpovídá všem dosaženým hodnotám mechanických vlastností a také pozorované velikosti 

primárního austenitického zrna, jak lze vidět v Tab. 6. 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 s ojedinělým výskytem AF, viz Obr. 25, avšak kvůli 

nižší popouštěcí teplotě nedošlo k dostatečné precipitaci zpevňujících fází, a tak nebylo dosaženo 

takové pevnostní 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 
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následek výrazné rozdíly v úrovni KCV v podélném a příčném směru. Velikosti zrna byly stejné, 

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. 6. 

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. 5 plně korespondují se 

strukturou primárně dolního bainitu, ale také perlitu a feritu, jak je ukázáno na Obr. 26 a 30 (SEM). 

Hodnoty KCV nejsou v podélném a příčném směru vyvážené, opět kvůli výraznějšímu 

segregačnímu pásování. Velikost primárního austenitického zrna odpovídala stupni 10, viz Tab. 6, 

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. 27 a Obr. 31 (SEM). Toto zjištění 

plně odpovídá hodnotám pevnostních charakteristik a také hodnotám KCV (Tab. 5), 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. 6. 

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. 8 a 9, přestože výsledky KCV v podélném a příčném směru byly 

nevybalancovány, jak lze vidět v Tab. 5. 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. 28 a hlavně Obr. 31. 

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. 5), což neodpovídalo očekávání. 

Pravděpodobným důvodem byla nedostatečná precipitace karbidických fází a bylo dosaženo 

výraznějšího rozdílu hodnot KCV v příčném a podélném směru díky přítomnosti segregačních 

pásů. Z charakteru mikrostruktury (Obr. 29 a 33) vyplývá, že mikrostruktura je opravdu jemná 
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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 [20]. 

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. 34. S daným typem mikrostruktury také 

korespondují dosažené mechanické vlastnosti, jak hodnota Rm, tak hodnoty KCV, které byly na 

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. 6, 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. 36. Provedená analýza vzorků z tavby CH pomocí TEM (repliky) prokázaly přítomnost 

precipitátů M3C, viz Obr. 38, a v nich rozpuštěné prvky Fe, Cr, Mo, Mn a minoritně také V, jak lze 

vidět v Tab. 6. 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 40 dokumentuje zřetelnou oblast iniciace únavového porušení, šíření a dolomení. Žádná 

oblast lomové plochy nevykazuje charakter ryze křehkého porušení. Majorita lomové plochy má 

tvárný charakter, viz Obr. 40D–F.  

Oblast přechodu do tvárného porušení (Obr. 40D) zaujímá majoritní část lomové plochy 

a prochází centrální oblastí vzorku (Obr. 40E). Oblast dolomení leží v cca ¾ průřezu vzorku 
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a vykazuje plně důlkovou morfologii, viz Obr. 40F. Tato zjištění podporují teorii, že v případě 

tavby CH je únavový proces řízen nehomogenitou (řádkovitostí, viz Obr. 34) 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. 39 c) a 39 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. 44, 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 [21] v několika režimech zatěžování, a to z hlediska zatěžování 

a také frekvence. Získané výsledky jasně ukazují, viz Tab. 11, 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. 45. 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. 5). 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. 5), 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 více projevit 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 
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vyrobené z materiálu NV, neboť tavba I nebyla, v porovnání s tavbou CH, mikrolegována 

vanadem, jehož precipitáty všeobecně vznikají až okolo teploty 600 C [22–23]. Tyto kroky 

vyústily v dosažení plně martenzitické popuštěné struktury s úplnou eliminací segregačních pásů, 

což je patrné na Obr. 35. Velikost primárního austenitického zrna dosáhla stupně 10 (Tab. 6), což 

také odpovídá velmi jemnozrnné zmíněné mikrostruktuře. Pevnostní úrovně byly prakticky na 

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. 5, 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. 37) vypovídá o homogenní distribuci Si, Mn a Cr v matrici. 

Následná TEM analýza prokázala přítomnost precipitátů M3C Fe (Obr. 39), ve kterých se 

vyskytovaly podíly Cr, Mn a Mo dle Tab. 9. Jiné typy precipitátů nebyly detekovány. Podstatné je 

zjištění vyššího počtu precipitátů tavby I na sledované ploše 1 mm2 (o 6277) v porovnání s tavbou 

CH. Maximální průměr (Dmax) analyzovaných částic byl o 13,3 nm nižší (Tab. 8), 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. 41A, 

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. 41C. Obrázek 41E 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. 41F. 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. 35) byla tvořena popuštěným martenzitem 

s tetragonální prostorově centrovanou mřížkou, jak potvrdila RTG analýza. Jako u tavby CH, i u ní 

se vyskytovala ortorombická fáze Fe3C, avšak s prakticky dvojnásobným podílem (Obr. 44).  

Obdobně jako u tavby CH, byly vzorky tavby I, za stejných podmínek, podrobeny zkoušení 

ohybem za rotace. Výsledky shrnuté v Tab. 12 ukazují na nejvyšší počet cyklů (průměrně 54 009), 
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odpovídající 131 % tavby CH, dosažených 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 

13 839, což je 81 % počtu cyklů do lomu tavby CH. Ze získaných výsledků byla vytvořena regresní 

křivka (Obr. 46), která má méně strmý charakter v porovnání s křivkou tavby CH, což je patrné 

z Obr. 47.  

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 

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. 5). 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 tohoto režimu zatěžování, bylo dosaženo minimálního, předepsaného počtu cyklů 

12 000 [1]. 
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ZÁVĚR 

Cílem 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 u lahví 

z materiálu NV tavby 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´/kalením 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 nežádoucím 

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 v případě 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. 

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 úrovni 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 
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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]. 

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.  

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 značně široká 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, 24–31]. Daný materiál může nahradit mnohé 

mikrolegované varianty oceli 34CrMo4 nebo výše zmiňované oceli 42CrMo4, případně další 

CrMo oceli pracující při teplotách až – 60 °C (komponenty převodovek, vysokopevné komponenty 

povrchových dolů, spojovací a předepjaté tyče).  
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