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Abstrakt 

Práce je zaměřená na posouzení vlivu dlouhodobého provozu na kinetiku růstu 

únavových trhlin u oceli 14MoV6-3 (15128). 

Kinetika růstu únavových trhlin na vzduchu při pokojové teplotě byla měřena pomocí 

zkušebních těles typu C(T) optickou a potenciometrickou metodou. Vzorky studované oceli 

byly podrobeny strukturnímu a kontrolnímu chemickému rozboru. Proběhlo vyhodnocení 

výsledků měření kinetiky růstu únavových trhlin a změn mechanických vlastností vlivem 

dlouhodobého provozu studované oceli.  
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Abstract 

The aim of the thesis is to assess the influence of long term operation on kinetics of 

fatigue crack growth  in steel 14MoV6-3 (15128). 

The kinetics of fatigue crack growth in air at room temperature was measured with 

test specimens of type C(T) using an optical and potentiometric method. Samples of the 

examined steel were subjected as well to the structural analysis and control chemical 

analysis. Finally, the measurement results of the kinetics of fatigue crack growth and the 

mechanical properties changes caused by the long term operation of the examined steel 

were evaluated. 
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Seznam použitých symbolů 
a    [mm]   délka trhliny 

B    [mm]   tloušťka zkušebního tělesa 

C    [1]   materiálová konstanta Paris-Erdoganova  

vztahu 

E    [MPa]   modul pružnosti v tahu 

f    [s
-1

]   frekvence zatěžování 

K    [MPa∙m
1/2

]  faktor intenzity napětí 

∆K    [MPa∙m
1/2

]  rozkmit faktoru intenzity napětí 

K v průběhu zátěžného cyklu  

(∆K = Kmax - Kmin) 

Kic    [MPa∙m
1/2

]  lomová houževnatost 

Kiscc(f)   [MPa∙m
1/2

]  prahová hodnota koroze pod napětím 

       při cyklickém namáhání 

∆Kth   [MPa∙m
1/2

]  prahová hodnota rozkmitu faktoru  

intenzity napětí pro růst únavových  

trhlin na vzduchu  

m    [1]     exponent Paris-Erdoganovy závislosti 

N    [1]   počet cyklů 

da/dN   [mm/cykl]  rychlost růstu únavové trhliny 

∆P    [N]   rozkmit cyklického namáhání v průběhu  

       zátěžného cyklu (∆P = Pmax – Pmin) 

Q    [J/mol]   aktivační energie 

Rp0,2, Re   [MPa]   mez kluzu 

Rm    [MPa]   mez pevnosti 

R    [1]   asymetrie cyklu R = Pmin/Pmax 

T    [°C]   teplota  

W    [mm]   šířka zkušebního tělesa  

Z    [1]   kontrakce  
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1. Úvod 
 

Nejčastějším provozním mezním stavem zařízení, strojů a konstrukcí je únavové 

porušení [1]. K porušení únavovým lomem dochází většinou při rozkmitu zatížení menším, 

než je mez kluzu Re materiálu. Působení cyklického namáhání má za následek 

mikrostrukturní procesy poškození, které jsou předchůdci růstu makroskopické trhliny. Růst 

makroskopické únavové trhliny v podkritickém stavu popisujeme pomocí parametru lineární 

lomové mechaniky - rozkmitu faktoru intenzity napětí ΔK. Schématický popis s vyznačenými 

etapami, které znázorňují časovou posloupnost růstu únavového procesu, je vidět na obrázku 

1, přičemž schématické znázornění začleňuje stadium iniciace, které ovšem odpadá, pokud 

má materiál vnitřní technologické vady. Vady materiálu, vzniklé nejčastěji už během výroby, 

mají za následek vznik podkritických trhlin bez etapy iniciace nebo v mnoha případech tuto 

etapu silně potlačují. Z toho vyplývá, že schopnost materiálu odolávat účinkům únavových 

procesů záleží významně na odolnosti materiálu vůči růstu únavových trhlin [1-4]. 

 

Obrázek 1 Stádia únavového porušování [4] 

Faktory ovlivňující stádium růstu únavových trhlin z hlediska fyzikální metalurgie a 

teorie mezních stavů lze rozdělit do tří základních skupin [4]: 

- metalurgické faktory 

- vliv způsobu namáhání 

- podmínky exploatace, vliv okolního prostředí a teploty [4]    

Metalurgickými faktory ovlivňujícími kinetiku únavových procesů jsou z podstatné 

části kvalita materiálů a jeho čistota [3].  
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Mezi faktory zahrnující vliv způsobu namáhání patří parametry zatěžovacího cyklu, 

jako např. amplituda cyklu (Pa, σa), střední zatížení cyklu (Pm, σm), parametr asymetrie cyklu 

R=Pmin/Pmax, frekvence a tvar zatěžujícího cyklu [4].  

Kinetika růstu makroskopických trhlin může být významně ovlivněna přítomností 

korozního prostředí (obr. 2) [4]. 
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Obrázek 2 Schematické znázornění rychlosti růstu únavových trhlin ve vodním prostředí tzv. 

koroze pod napětím [4] 

Cílem předložené diplomové práce je posouzení vlivu dlouhodobého provozu na 

kinetiku růstu únavových trhlin na vzduchu u oceli 14MoV6-3 (15128). 
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2. Přehled literárních poznatků 
 

2.1 Kvantitativní popis makroskopického růstu únavových trhlin. 

Aplikace lomové mechaniky 

 

Rychlost růstu únavové trhliny da/dN [mm/cykl.] je definována jako přírůstek délky 

trhliny za jeden cyklus. Rychlost růstu únavové trhliny je funkcí amplitudy napětí, délky 

trhliny a, asymetrie cyklu R, frekvence zatěžování f, geometrie tělesa a mechanicko-

metalurgických vlastností materiálu. Pro teoretický popis růstu únavových trhlin byla 

vytvořena řada vztahů [5-7].  

2.1.1 Plastická zóna na špici trhliny   

 

Paris na počátku šedesátých let empiricky dokázal, že rychlost růstu únavové trhliny je 

jednoznačnou funkcí rozkmitu faktoru intenzity napětí  ΔKI [4]. Únavová trhlina vytváří na 

svém čele v důsledku vysoké koncentrace napětí plastickou zónu. Uvnitř plastické zóny 

dochází ke střídavé plastické deformaci v tahu a tlaku, a tato zóna se zvětšuje s rostoucí 

délkou trhliny. O velikosti této tzv. cyklické plastické zóny na špici trhliny rozhoduje velikost 

rozkmitu faktoru intenzity napětí  ΔKI.  Její velikost pro stav rovinné napjatosti je uveden 

v rovnici (1) [2, 4]. 

     𝑟 𝑝
˰

= 
∆𝐾𝐼

2

𝜋(𝑅𝑝0,2)2            (1) 

Vlivem plastické deformace materiálu v oblasti kolem špice trhliny dochází k 

přerozdělení napětí, tento fakt spolu se znázorněnou velikostí cyklické plastické zóny je 

ukázán na obrázku 3. Tzv. statická plastická zóna s označením rp je zóna obklopující 

cyklickou plastickou zónu 𝑟𝑝
˰
 a její velikost se rovná maximální možné dosažené hodnotě 

faktoru intenzity napětí Kmax v průběhu zátěžného cyklu [4]. Rovnice velikosti statické 

plastické zóny je uvedena v rovnici (2) [8]. 

 

rp= 
∆𝐾𝑚𝑎𝑥

2

𝜋(𝑅𝑝0,2)2             (2) 
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Obrázek 3 Znázornění velikosti oblasti plastické zóny v rovině trhliny [2] 

Pomocí rozkmitu faktoru intenzity napětí ∆K vyjadřujeme odolnost vůči růstu trhlin 

nebo taky samotnou rychlost růstu trhlin. Jelikož je uvažováno, že pro jeden materiál o 

jakékoliv velikosti a tvaru tělesa platí stejná závislost rychlosti na rozkmitu faktoru intenzity 

napětí ∆K, můžeme tak obecně předpovídat i na malých vzorcích únavové procesy, které se 

odehrávají u velkých konstrukcí a tím tak předpovídat jejich lomové chování [4]. Hodnocení 

růstu únavových trhlin se v laboratorní praxi provádí pomocí normovaných zkušebních těles a 

postupů. Přírůstky délky trhliny se na zkušebních tělesech můžou měřit pomocí optické 

metody s přesností až 0,01 mm nebo nepřímou potenciometrickou metodou, jejíž 

mechanismus je založen na změně odporu vzorku při růstu nových volných povrchů trhlin [9].  

2.1.2 Obecná závislost da/dN vs. ∆K při růstu únavových trhlin na vzduchu 

 

Pokud jsou experimentální měření kinetiky růstu únavových trhlin prováděny bez přítomnosti 

korozního prostředí, pak mohou být výsledky schematicky v obecné podobě znázorněny 

křivkou závislosti log(da/dN) vs. log∆K, tak jako na obrázku 4. S ohledem na rozsah rychlosti 

růstu únavové trhliny, rozdělujeme celou závislost na tři oblasti (A, B, C) [4, 5]. 

Znázorněným parametrem je prahová hodnota rozkmitu faktoru intenzity napětí ∆Kp v oblasti 

A, pod kterou růst trhliny nenastává. V oblasti B odpovídající střední rychlosti růstu 
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únavových trhlin 10
-5

 - 10
-3

 mm/cykl, kde je tvar křivky lineární, může být rychlost růstu 

popisována Paris-Erdoganovým vztahem:  

da/dN = C· ∆K
m
             (3) 

kde C a m jsou materiálové konstanty a ∆K je amplituda rozkmitu faktoru intenzity napětí [5]. 

 

Oblast „A“ 

 

významný vliv 

 

 1 mikrostruktury 

 2. asymetrie cyklu 

 3. prostředí 

Oblast „B“ 

 

malý vliv 

 

 1 mikrostruktury 

 2. tloušťka tělesa 

výrazný vliv 

 

 určitých kombinací 

prostředí, asymetrie 

cyklu a frekvence 

Oblast „C“ 

 

výrazný vliv 

 

 1 mikrostruktury 

 2. asymetrie cyklu 

 3. tloušťka tělesa 

 

malý vliv 

 

 prostředí 

m 

1 

Kp 

KIC 

mKC
dN

da
)(  

log K 

d
a
/d

N
 [

m
m

/c
y
k

l]
 

10
-2

 

10
-4

 

10
-6

 

10
-8

 

Obrázek 4 Obecná závislost rychlosti růstu únavové trhliny ν = da/dN na ∆K na vzduchu [4] 

V oblasti B má výrazný vliv na kinetiku růstu únavových trhlin asymetrie cyklu a 

frekvence, nemalý vliv lze také připsat určitým negativním kombinacím vlivů prostředí. Pro 

oblast s označením C je obvyklá vysoká rychlost růstu únavové trhliny, kdy se hodnota 

maximálního rozkmitu faktoru intenzity napětí Kmax blíží hodnotě Kic a začínají se na růstu 

únavové trhliny podílet další faktory, jako je transkrystalický tvárný a štěpný lom a 

interkrystalická dekoheze. Rychlost růstu únavové trhliny silně ovlivňuje asymetrie cyklu. V 

oblasti A a C má na růst únavových trhlin velký vliv mikrostruktura [4].  
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Konstanty Paris-Erdoganova vztahu C a m jsou parametry charakterizující mechanicko-

metalurgické vlastnosti materiálu a jejich změna podmiňuje změnu v rychlosti růstu únavové 

trhliny. V praxi bylo prokázáno, že u mnoha materiálu vyvolává zvýšení teploty růst hodnoty 

exponentu m. Zvýšení teploty má za následek oslabení hranic zrn a změnu transkrystalického 

lomu na lom interkrystalický, což v konečném důsledku zvyšuje rychlost růstu únavové 

trhliny [3, 4]. Exponent Paris-Erdoganova vztahu m je závislý na některých elasto-plastických 

charakteristikách materiálu, jako je např. lomová houževnatost. U mnoha materiálů exponent 

roste s klesající houževnatostí materiálu [3]. 

Mikrofraktografické studium růstu únavových trhlin ukazuje na fakt, že stádium 

platnosti Paris-Erdoganova vztahu má multilineární charakter, spíše než jednoduchý 

přímkový tvar. Můžou za to postupné kvantitativní a kvalitativní změny mikromechanismů 

porušování. Střední část závislosti log(da/dN) vs. log∆K můžeme rozdělit na čtyři části 

znázorněné na obrázku 5 [10]. 

 

Obrázek 5 Kvalitativně odlišné etapy růstu únavové trhliny [10] 

Znázorněné stadium IIa se vyznačuje výrazným vlivem mikrostruktury materiálu a má 

krystalografický charakter. Typickým fraktografickým znakem jsou fasety. Přechod do stadia 
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IIb odpovídá zvětšení cyklické plastické zóny na čele trhliny ve stavu rovinné deformace do 

velikosti jakou má subzrno neboli velikosti dislokační buňky. Lomová plocha obsahuje striace 

s konstantní vzdáleností řádově 10
-7

 m. Stádium IIc je opět vázáno na mikrostrukturu 

materiálu a odpovídá okamžiku, kdy rozměr monotónní plastické zóny před čelem trhliny ve 

stavu rovinné deformace dosáhne velikosti zrna. Následující stadium IId je charakteristické 

vznikem tvárných důlků na lomové ploše houževnatého materiálu. S rostoucím ∆K se na úkor 

polí striací uplatňuje plošný podíl tvárného lomu. Mikromechanismy podílející se na procesu 

růstu únavové trhliny se objektivně zjišťují pomocí fraktografické analýzy lomových ploch 

[10]. 

2.1.3 Prahová hodnota pro růst únavových trhlin na vzduchu Kth 

 

Práh růstu únavových trhlin Kth se nejčastěji měří metodou klesajícího napětí, kdy je 

předem vytvořena prasklina v oblasti platnosti Parisova vztahu. Postupným snižováním 

faktoru intenzity napětí nebo amplitudy síly se dosahuje hodnoty Kth. Důležitost je přikládána 

pomalému snižování zatěžování, tak aby nevznikal vliv historie zatěžování. Určení prahové 

hodnoty Kth postupným zatěžováním je znázorněn na obrázku 6, zatížení je zvyšováno 

v krocích, dokud není dosáhnuto prahové hodnoty pro růst dlouhých trhlin. Existují další 

metody měření prahové hodnoty Kth založené na numerologii, tyto metody však v sobě 

nenesou veškerou problematiku. Používanou metodou je také vyžíhání zkušebního tělesa 

s únavovou trhlinou. Po vyžíhání mizí residuální napětí na špici trhliny a naměřená hodnota 

počátku růstu trhliny odpovídá prahové hodnotě Kth [11].     
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Obrázek 6 Ilustrace použití metody postupně zvyšující amplitudy napětí [11] 

V části (a) je znázorněno postupné zvyšování amplitudy zatěžování, přičemž trhlina 

dále neroste, pokud není překonána prahová hodnota Kth. Finální prodloužení délky trhliny ∆a 

a faktor intenzity napětí je vynesen na obrázku v části (c), což je charakteristická R-křivka, 

která popisuje odolnost materiálu vůči růstu únavových trhlin. Růst stabilní trhliny je 

zaznamenán v části (b) pomocí závislosti log(da/dN) vs. log∆K [11].     

2.1.4 Mechanismus růstu únavových trhlin  

 

Mechanismus růstu únavové trhliny úzce souvisí s vlastnostmi plastické zóny a procesy 

probíhajícími na čele trhliny, které jsou závislé na mnoha faktorech (metalurgické parametry 

materiálu, vliv způsobu zatěžování, prostředí). Zóna plastické deformace na špici trhliny je 

podmínkou růstu únavových trhlin u tvárných materiálů a vzniká i při relativně malém 

zatížení vlivem vysoké koncentrace napětí [4, 12].   

Lokalizovaná plastická deformace se projeví skluzem v atomárních rovinách, což 

způsobuje otupení čela trhliny. Po odlehčení nebo zatížení v tlaku dojde k opětovnému 

sevření trhliny. Kvůli rychlé oxidaci materiálu na čele trhliny a porušení struktury materiálu 

během skluzu, dochází k prodloužení trhliny ∆a. Schematické znázornění procesu je vidět na 

obrázku 7 [12, 13].  
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Obrázek 7 Základní mechanismus růstu únavové trhliny [13] 

Růst únavových trhlin je postupný. Fraktografií lomové plochy součásti se ve většině 

případů prokáže tvárný transkrystalický mechanismus porušení. Charakteristickým 

mikromorfologickým znakem tohoto typu porušení je vznik striací, neboli únavového 

žlábkování a příčných mikrotrhlin na lomových plochách. Velikost a směr vzniklých 

lomových reliéfů nám poskytuje mnoho informací o průběhu procesu porušování. Vzdálenost 

jednotlivých únavových striací nám může poskytnout informace o kinetice růstu únavové 

trhliny. Při porovnání makroskopické rychlosti růstu únavových trhlin se vzdáleností 

únavových striací v závislosti na ∆K podle obrázku 8, můžeme rozdělit stádium platnosti 

Paris-Erdoganova vztahu na dvě části [14]. 

- ΔK < 20 MPa.m
1/2

 - Vzdálenost únavových žlábků je menší než makroskopická 

rychlost růstu únavových trhlin. 

- ΔK > 20 MPa.m1/2 - Vzdálenost žlábků odpovídá makroskopické rychlosti růstu 

únavové trhliny. 
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Obrázek 8 Měření vzdálenosti únavových žlábků a makroskopické rychlosti růstu 

únavových trhlin [14] 

Tento jev je vysvětlován výskytem hluchých cyklů, které nevedou k prodlužování 

trhliny. Kinetika růstu únavové trhliny v oblasti Paris-Erdoganova vztahu nad hodnotou ΔK > 

20 MPa.m
1/2

 může být podložena následující hypotézou. Každým cyklem se trhlina 

prodlužuje a její přírůstek ∆a za jeden cyklus N je stanoven na polovinu rozevření trhliny ∆δ 

[4, 10, 14]: 
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∆𝛿

2
= 0,12 ·  

∆𝐾2

2·𝐸·𝑅𝑝0,2
            (4) 

Kromě striací lze na lomové ploše pozorovat i jiné morfologické znaky odpovídající 

dalším mechanismům růstu únavových trhlin. V případě ocelí s vysokou pevností se striace 

běžně nevyskytují. U nízkouhlíkových feritických, austenitických a martenzitických ocelí 

může nastat růst únavové trhliny interkrystalicky po hranicích zrn. U mnoha typů ocelí nejsou 

tedy striace hlavními zdroji informací o průběhu lomového procesu. Lomový povrch se 

vzniklými striacemi je znázorněn na obrázku 9 [3, 4, 5, 10].  

 

Obrázek 9 Příklad únavového lomu a vzniklých striací [5] 

 

2.1.5 Faktory ovlivňující růst únavové trhliny 

 

Materiály jsou ve velké míře vystavovány kombinovaným účinkům cyklického 

namáhání a agresivního prostředí, které může ve finále znamenat snížení provozuschopnosti 

součásti z důvodu korozní únavy. Je proto důležité, při návrhu součástí zahrnout do výpočtů 

vlivy okolního prostředí. Trendem dnešní doby je stále větší dosahování úspory hmotnosti 

použitého materiálu, a to převážně u dopravních prostředků a jiných konstrukcí, použitím 

ocelí s vyššími pevnostmi. Z toho důvodu je třeba dbát na rozšiřování poznatků únavového 

chování těchto ocelí a předcházet tak haváriím a škodám jimi způsobenými. Obecně lze 

faktory, které ovlivňují růst únavových trhlin v ocelích, rozdělit do čtyř skupin [4, 10]. 
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 Geometrické charakteristiky 

Jedním z nejdůležitějších faktorů je tloušťka tělesa w. Lomově mechanické 

charakteristiky těles menší tloušťky jsou lepší, než u těles větší tloušťky, tyto vlastnosti jsou 

vysvětleny dvěma různými hypotézami. Jedna z nich popisuje chování především u 

houževnatých materiálů a je založena na zákonitostech elastomechaniky, kdy hraje roli rozdíl 

mezi stavy rovinné deformace (RD) a rovinné napjatosti (RN). Pro křehké materiály je 

vhodné uvést druhou z hypotéz, která je založena na statistické teorii nejslabšího článku. Je-li 

tloušťka tělesa větší, pak je velká pravděpodobnost výskytu většího defektu technologického 

původu, který usnadňuje lomový proces. Závislost tloušťky tělesa na rychlosti růstu 

únavových trhlin je znázorněna na obrázku 10 [15].   

 

Obrázek 10 Vliv tloušťky tělesa B na závislost ν = ν(∆K) [3] 

U reálných součástí mají velký vliv na zkrácení stadia nukleace převážně nevhodné 

přechody nosného průřezu, které působí jako vruby a koncentrátory napětí. Na trhliny, které 

vznikají v materiálu při výrobě a jsou posuzovány jako dovolené, má velký vliv jejich 

orientace vůči směru působení zatěžujících sil [6]. Další geometrické aspekty ovlivňující 
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kinetiku růstu únavových trhlin mohou být absolutní a relativní rozměr trhliny (např. a, a/W) 

a geometrie tělesa s trhlinou [3].  

 Materiálové charakteristiky   

Převážně vliv tepelného zpracování a velikost zrna d mají významný vliv na 

mechanické vlastnosti, hlavně pak na lomovou houževnatost. Závislost velikosti zrna d na 

∆Kp je pro různé materiály odlišná. U oceli s nízkou pevností a titanových slitin prahová 

hodnota ∆Kp s rostoucí velikosti d roste. Ocel s vysokou pevností se vyznačuje opačnou 

vlastností. Základními mechanickými vlastnostmi materiálu, které ovlivňují prahovou 

hodnotu ∆Kp, jsou mez pevnosti Rm, statická mez kluzu Rp0,2 nebo cyklická mez kluzu σkc. Je 

obecně známo, že se zvyšující se mezí kluzu klesá lomová houževnatost a mění se tak i 

únavové vlastnosti materiálu, tato závislost je uvedena na obrázku 11 [3].  

 

 

Obrázek 11 Závislost meze kluzu Rp0,2 a lomové houževnatosti Kc [3] 

 

Je-li materiál ovlivněn tepelně-mechanickým zpracováním, jako je např. válcování, 

vzniká určitá textura struktury, která může mít za následek značnou variabilitu odolnosti vůči 

únavovým procesům v závislosti na směru působícího napětí [3]. Shrnutí materiálových 

faktorů ovlivňujících odolnost vůči růstu únavových trhlin je uvedeno níže [3].    
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- chemické složení oceli 

- rozložení legujících prvků a nečistot 

- mikrostruktura a krystalová struktura 

- způsob výroby 

- tepelné zpracování (kalení, žíhání apod.), 

- mechanické zpracování (válcování, lisování, obrábění apod.) 

- textura (přednostní orientace zrn a jejich hranic)  

- mechanické vlastnosti (modul pružnosti v tahu a ve smyku, pevnost, tažnost, mez 

kluzu, lomová houževnatost apod.) 

 

 Charakteristiky prostředí     

Vliv korozního prostředí je značný a nemusí to být agresivní prostředí, které způsobuje 

větší růst trhliny. U neagresivního prostředí, jako je např. atmosférický vzduch, probíhají na 

povrchu trhlin chemické reakce za vzniku atomárního vodíku, který se za pomoci difuze 

dostává do čela trhliny, kde dále snižuje kohezní pevnost atomu železa, to vede k většímu 

přírůstku délky trhliny při jednotlivých zatěžovacích cyklech [5]. Rychlost růstu únavové 

trhliny bez přítomnosti korozního prostředí je v obecné podobě znázorněna na obrázku 4. Pro 

oceli s BBC mřížkou, vystavené agresivnějšímu prostředí, může být závislost upravena tak, 

jak je vidět na obrázku 2. V tomto případě se jedná o tzv. korozi pod napětím [16].  

 Novým označením pro počátek zrychlení růstu trhliny v oblasti platnosti Paris-

Erdoganova vztahu důvodem přítomnosti koroze pod napětím je prahová hodnota Kiscc. Při 

překročení této hodnoty dochází ke zvýšení rychlosti růstu únavové trhliny oproti růstu trhlin 

na vzduchu. Významný vliv na proces únavového porušování má frekvence cyklického 

zatěžování a asymetrie cyklu R [16].  

 Významný je také vliv teploty prostředí. Pro většinu ocelí a konstrukčních materiálů 

platí, že s rostoucí teplotou dochází ke zvýšení lomové houževnatosti, převážně pak ke 

zvýšení odolnosti vůči křehkému porušení, na úkor snižování meze kluzu. Důsledkem 

snižování meze kluzu je zvětšení oblasti plastické zóny na čele trhliny a zvyšování rychlosti 

růstu únavové trhliny. Závislost rychlosti růstu trhliny v na teplotě T a faktoru intenzity napětí 

∆K je popsána v rovnici (5) [3]: 

 

     𝑣 = 𝐶4𝑒−𝑄/𝑘𝑇(∆𝐾)𝑛           (5) 
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Dalšími charakteristikami prostředí mohou být [3]:     

 

- typ prostředí (skupenství plynné, kapalné apod.) 

- parciální tlak poškozujících složek v plynném prostředí 

- koncentrace poškozujících složek v tekutém (např. vodním) prostředí 

- elektrický potenciál 

- kyselost (pH) 

- viskozita 

- radiační tok 

- povrchové povlaky 

- inhibitory 

  

 Charakteristiky zatěžování  

Rozkmit napětí ∆σ odpovídající rozkmitu faktoru intenzity napětí ∆K anebo amplitudě 

faktoru intenzity napětí Ka (ΔK = 2∙Ka) je hlavním faktorem únavového zatěžování. 

S rostoucím rozkmitem napětí roste faktor intenzity ∆K, a tudíž roste rychlost růstu 

únavových trhlin. Důležitým parametrem je asymetrie cyklu R a frekvence f. Jejích vliv na 

kinetiku růstu únavových trhlin je znázorněn na obrázku 12. S vyšší frekvencí rychlost růstu 

únavové trhliny na vzduchu běžně klesá, naopak u koroze pod napětím se rychlost růstu trhlin 

zvětšuje se zvyšující se frekvencí [3]. Další charakteristiky zatěžování jsou [3]: 

 

- tvar zatěžovacího cyklu (např. sinový, obdélníkový, pilový apod.) 

- interakce mezi zatěžovacími cykly při zatěžování s proměnnou amplitudou napětí  

- stav napjatosti (rovinná deformace, rovinná napjatost, zbytková pnutí) [3, 8] 
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Obrázek 12 Vliv asymetrie cyklu R (vlevo) a vliv frekvence f (vpravo) na růst únavových 

trhlin [3] 
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2.2 Vliv způsobu zatěžování na rychlost růstu únavových trhlin 

2.2.1 Charakteristické veličiny způsobu zatěžování     

 

Podstata únavového procesu je z fyzikálního hlediska popisována charakteristikou 

časově proměnného zatěžování, což je amplituda napětí  [17] 

                       𝜎𝑎 =
𝜎𝑚𝑎𝑥−𝜎𝑚𝑖𝑛

2
   .                 (6) 

Na této veličině závisí únavový život cyklicky zatěžovaných těles. Pro použití v lomové 

mechanice se vztah upravuje a nazývá rozkmit napětí [17] 

   ∆𝜎 = 2𝜎𝑎 =  𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛 .                     (7) 

Rozkmit faktoru intenzity napětí ∆K charakterizuje pole napětí a deformací před čelem 

únavové trhliny a výrazným způsobem ovlivňuje rychlost růstu únavové trhliny v = da/dN 

[17]. 

∆𝐾 = ∆𝜎(𝜋𝑎)1/2 .                      (8)  

Obecně lze závislost rychlosti růstu trhliny na faktoru intenzity napětí zapsat ve tvaru rostoucí 

funkce [17] 

     𝜈 =  𝜈(∆𝐾) .            (9) 

Rychlost růstu únavové trhliny je závislá na způsobu zatěžování. Charakteristiku cyklického 

zatěžování popisuje parametr asymetrie cyklu [17] 

   𝑅 =  𝜎𝑚𝑖𝑛/𝜎𝑚𝑎𝑥  .           (10) 

Vliv tohoto faktoru souvisí s otevíráním a uzavíráním čela únavové trhliny. Trhlina nemusí 

být otevřená po celou dobu cyklu v intervalu (σmin;σmax), ale jen v určitých částech. Při 

poklesu napětí se trhlina uzavírá a v plastické oblasti na špici trhliny dochází k tlakovým 

pnutím. Růst únavové trhliny se pozastavuje. Zvýšení rychlosti růstu únavové trhliny se 

dosahuje při dosažení určité velikosti napětí σop ≈ Kop a rozevření trhliny. Maximální rychlost 

růstu únavové trhliny nastává pří maximálním rozevření čela trhliny. Z tohoto důvodu byl 

zaveden pojem efektivní rozkmit faktoru intenzity napětí ∆Kef, [17] který byl definován 

vztahem 
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∆𝐾𝑒𝑓 = 𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑜𝑝  .           (11) 

Část zatěžovacího cyklu, ve které je trhlina plně otevřena, lze charakterizovat poměrem 

       𝑈 =
∆𝐾𝑒𝑓

∆𝐾
   ,            (12) 

který je obecně funkcí celé řady faktorů, které ovlivňují růst únavové trhliny [17]. 

 

2.2.2 Faktor stísnění α 

 

Významným faktorem, který souvisí s otevíráním a uzavíráním trhliny je tzv. faktor 

stísnění α, vyjádřený v závislosti na Poissonově čísle materiálu ν dále na poměru velikosti 

plastické zóny a tloušťky tělesa rp/B, jehož tvar je [15]: 

𝛼 =
1+0,6378 ((𝑟𝑝/𝐵)1/2+2(𝑟𝑝/𝐵)2)

1−2𝜈+0,5402 ((𝑟𝑝/𝐵)1/2+(𝑟𝑝/𝐵)2)
  .         (13)  

Tento faktor souvisí s různou rychlostí růstu únavové trhliny pro různá zkušební tělesa. 

Při určení zbytkové únavové životnosti součástí zařízení je tedy vhodné používat tvary 

vzorků, u kterých byly naměřeny podobné závislosti faktorů stísnění neboli T-napětí. 

Faktorem stísnění je charakterizován stav napjatosti. S klesající tloušťkou tělesa B klesá 

velikost faktoru stísnění α, roste uzavírání trhliny, klesá ΔKef a tedy klesá i rychlost růstu 

únavové trhliny ν =da/dN. Souvislost rychlosti růstu únavové trhliny s tloušťkou tělesa je 

dána tím, že u menších těles dochází k většímu uzavírání trhliny, tudíž klesá rychlost růstu 

únavové trhliny, tato závislost je uvedena na obrázku 13. Daný jev byl také zkoumán na 

svarových spojích, kdy byl zjištěn vliv větší tloušťky svaru na snížení únavové pevnosti 

svarového spoje [15].   
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Obrázek 13 Závislost faktoru stísnění na Poissonově čísle ν a na poměru velikosti plastické 

zóny tloušťky tělesa rp/B [15] 

 

2.2.3 Růst trhlin při symetrické amplitudě namáhání 

 

Při symetrickém zatěžování se rychlost růstu únavové trhliny zvyšuje lineárně, tak jako 

je to popsáno oblastí II znázorněné na obrázku 4. Tato oblast je z únavového hlediska 

nejdůležitější z důvodu její délky trvání, kdy už existuje rozvinutá trhlina s plastickou zónou 

na špici trhliny. Oblast popisuje nejlépe Paris-Erdoganův vztah (3), který obsahuje 

materiálové konstanty C a m, které se vztahují k danému součiniteli asymetrie cyklu [18]. 

2.2.4 Vliv asymetrie cyklu 

 

Na obrázku 14 je znázorněn důsledek změny asymetrie cyklu na rychlost růstu únavové 

trhliny. Se zvýšením asymetrie cyklu se snižuje prahová hodnota faktoru intenzity napětí Kth, 

při jehož překročení trhlina začíná růst. Jde také vidět zvyšující se rychlost se zvyšujícím se 

součinitelem asymetrie cyklu [18]. Vosikovský [18] tento fakt roku 1979 zformuloval rovnicí 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
=  𝐶(∆𝐾 + 𝐵𝑟)𝑚 .             (14) 
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Komplexně popisují rychlost růstu únavové trhliny v oblastech I, II a III znázorněných na 

obrázku 4 Hartman a Schijve [18] rovnicí 

 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
=

𝐶(∆𝐾−∆𝐾𝑡ℎ)𝑚

(1−𝑟)𝐾𝑐−∆𝐾
 .           (15) 

 

 

Obrázek 14 Vliv asymetrie cyklu na růst únavových trhlin [18] 

Vliv asymetrie cyklu R se liší, rozhoduje o tom chemické složení a tepelné zpracování 

daného materiálu. Asymetrie cyklu R má větší vliv na materiály křehčí než na materiály 

houževnatější [10]. 

2.2.5 Růst trhlin při proměnné amplitudě namáhání 

 

Proměnná amplituda namáhání se projevuje ve změně rychlosti růstu únavové trhliny. 

Prudký pokles namáhání způsobí velký přechodný pokles rychlosti růstu, který se postupně 

vymazává a vrací se do běžných hodnot. V opačném případě nastává nárůst rychlosti růstu 

únavové trhliny, takový příklad je uveden na obrázku 15. Přetěžující cyklus vede ke zrychlení 

růstu únavové trhliny, následuje zpomalení růstu a pomalé vrácení do původního stavu při 

zatěžování ∆K [18]. 
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Obrázek 15 Vliv přechodného nárůstu amplitudy napětí na rychlosti růstu únavové trhliny 

[18] 

Je mnoho teorií, které popisují tento jev, který má při náhlém přetížení za následek 

snížení rychlosti růstu únavové trhliny. Jedna z osvědčených teorií předpokládá, že na 

zpomalení růstu únavové trhliny má vliv vytvoření vysokých zbytkových tlakových napětí a 

plastické oblasti u čela trhliny. Cyklus, který vyvolá přetížení, způsobí významné zvětšení 

cyklické plastické zóny. Poté co zatěžování klesne na původní hodnoty Kmin a Kmax, zbytková 

napětí, která jsou důsledkem plastické zóny vzniklé při přetížení, budou ovlivňovat 

následující únavové chování. Wheelerův model popisuje vztah mezi okamžitou plastickou 

zónou vyvolanou zatížením ∆K a plastickou zónou vyvolanou po přetížení (obr. 16) [6, 18]. 

      

  a)    b)    c)  

Obrázek 16 Znázornění Wheelerova modelu [18] 
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Wheeler definoval faktor zpoždění pro ∆a na obrázku 16b) následovně: 

𝛷𝑅 = (
∆𝑎+𝑟𝑦(𝑐)

𝑟𝑦(𝑜)
)𝛾  .          (16) 

Parametr γ je určován z experimentálních výsledků. Pomocí parametru redukujeme rychlost 

růstu trhliny   

  (
𝑑𝑎

𝑑𝑁
)𝑅 = 𝛷𝑅

𝑑𝑎

𝑑𝑁
  .           (17) 

 

2.3 Vliv metalurgických faktorů na růst únavových trhlin na vzduchu 

 

Následující kapitola se zabývá vlivem mechanicko-metalurgických faktorů na kinetiku 

růstu únavových trhlin v oblasti středních rychlostí růstu únavových trhlin 10
-3

 až 10
-5

 

[mm/cyklus], kde je vliv metalurgických faktoru méně významný než vliv způsobu 

zatěžování (obr. 4). Z hlediska makroskopického růstu únavových trhlin je tato oblast 

nejdůležitější, proto je kladena velká důležitost na stanovení vlivu mechanicko-

metalurgických faktorů na kinetiku růstu únavových trhlin. Parametry, které ovlivňují 

kinetiku růstu únavových trhlin, budou ovlivňovat koeficienty C a m Paris-Erdoganova 

vztahu, pomocí něhož popisujeme danou oblast [4, 8, 19].  

 

2.3.1 Vliv čistoty materiálu 

 

Významný vliv na únavovou životnost má mikro-čistota struktury. Bylo prokázáno, že 

snížením obsahu nečistot, jako jsou S, Sn, Sb, As, Pb, apod., se snižuje makroskopická 

rychlost růstu únavových trhlin [20].  

Autor V. EVANS a jeho kolegové [19] se zabývali vlivem metalurgické čistoty 

vysokopevné martenzitické oceli na bázi Ni-Cr-Mo na rychlost růstu únavových trhlin na 

vzduchu. Hodnocením obsahu výše uvedených prvků v materiálu spolu s vlivem teploty 

popouštění, která se pohybovala mezi 200 °C – 405 °C, a vlivem asymetrie cyklu R, byly 

zjištěny důležité informace o chování oceli. U ocelí o vyšší čistotě byl prokázan pomalejší 

růst únavové trhliny, přičemž většího efektu čistoty materiálu se podařilo dosáhnout při 
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popouštěcí teplotě 200 °C.  Měřením byla zjištěna závislost snižujícího se exponentu m 

v Paris-Erdoganově rovnici se snižujícím se obsahem nečistot a zvyšující se teplotou 

popouštění, za předpokladu konstantní asymetrie cyklu R [19].  

Obecně se dá tvrdit, že zvyšující se obsah nečistot zvyšuje rychlost růstu únavové 

trhliny u všech ocelí. Větší obsah nečistot má také za následek zvýšení podílu 

interkrystalického porušení na vzniklých lomových plochách [19, 21].            

Pokud se jedná o žárupevné oceli na bázi CrMoV pracující za vysokých teplot, stoupá 

riziko vlivu nečistot, a to z důvodu difuze těchto částic na hranice zrn, tím dochází k jejich 

oslabení a následnému zkřehnutí materiálu. Z tohoto důvodu byly stanoveny komplexní 

kritéria čistoty CEF (Creep Embrittlement Factor), X-faktor a J-faktor [21] 

J = (Mn + Si) · (Sn + P) ·10
4
 [ppm]               (18) 

X = (10P + 5 Sb + 4 Sn + As) · 100 [ppm]              (19) 

CEF = P+8.16(%Sb)+3.57(%Sn)+2.43(%As)              (20) 

k hodnocení metalurgické kvality a náchylnosti ke zkřehnutí během dlouhodobé expozice při 

vysoké teplotě. Oceli splňující kritérium obsahu residuálních prvků CEF<0,15 se považují za 

metalurgicky kvalitní. Faktory J a X by neměly překročit limitní hodnoty J < 200 ppm a X < 

20 ppm, dané požadavky pro výrobu jakostních žáropevných ocelí [21]. 

Rychlost růstu únavové trhliny vysokopevné oceli typu EN24 za specifických podmínek 

zkoušení při vakuu byla měřena C. IRWING a E. McCARTNEY [19]. Výsledky měření 

naznačovaly, že pro dvě různé teploty popouštění (200 °C a 550°C) nebyla ovlivněna rychlost 

růstu únavových trhlin zvýšeným obsahem nečistot ve struktuře [19].  

2.3.2 Vliv mechanických vlastností materiálu  

 

Autor J. BARSOM a jeho kolegové [19] vyšetřovali rozdíl v kinetice růstu únavových 

trhlin u ocelí s označením: 

- HY-80,  

- HY-130, 

- 10Ni-Cr-Mo-Co, 

- 12Ni-5Cr-3Mo [19]. 
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Tyto oceli se liší svým chemickým složením a také svými základními mechanickými 

vlastnostmi, ale přesto nebylo zjištěno, že tyto rozdíly mají vliv na rychlost růstu únavových 

trhlin. Při porovnávání dalších zjištěných výsledků měření kinetiky růstu únavových trhlin 

sestavili vztah, který je vhodný pro odhad růstu únavových trhlin u vysokopevných ocelí a má 

tvar [19]: 

             
𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 7,3 ∙ 10−8(∆𝐾)2,25           (21) 

Autoři jako G. MILLER a G. HAHN [19] vyšetřovali vliv mechanických vlastností a to 

převážně Rm, Rp0,2, Kic na rychlost růstu únavových trhlin u typu ocelí 4340, H-11, 18Ni 

maraging a ocelí s KSC mříží v rozmezí meze kluzu 400-1750 MPa. Bylo zjištěno, že 

klesající hodnota lomové houževnatosti Kic má za následek změnu hodnoty exponentu m, a to 

postupně se zvyšující v rozmezí 2,53 – 6,73. Dále bylo zjištěno, že u KSC ocelí je kinetika 

růstu únavových trhlin nezávislá na velikosti meze kluzu při dané hodnotě ∆K [19].  

Mnoho dalších autorů, zabývajících se vlivem mechanických vlastností na rychlost 

růstu únavových trhlin, dospělo k závěru, že nebyl prokázán vliv meze kluzu na rychlosti 

růstu únavových trhlin. Svými měřeními však potvrdili určité teorie vázané ke kinetice 

únavových trhlin a sestrojili také závislosti konstant C a m usnadňující popis dějů 

souvisejících s růstem únavových trhlin [19, 20]. 

Autor H. WANHILL [19] popsal, že jednou z mechanických vlastností ovlivňující 

rychlost růstu trhlin je modul pružnosti E. Dále zjistil horší odolnost vůči růstu trhlin u 

nízkolegovaných ocelí, a to z důvodu náchylnosti těchto ocelí na interkrystalický lom podél 

hranic původních austenitických zrn, což převážně souvisí se zvýšeným obsahem nečistot 

typu P, S, As na hranicích zrn [19].  

Působení mechanických vlastností určitých tříd materiálů (Al-slitiny, Ti-slitiny, oceli) 

na lomovou houževnatost materiálu a odolnost vůči růstu únavových trhlin se značí obecným 

trendem. Snížená mez kluzu materiálu přispívá ke zvyšování lomové houževnatosti materiálu, 

přičemž lomová houževnatost je dále závislá převážně na struktuře a chemickém složení 

materiálu [1]. Tento fakt potvrdil G. PETRAK [19], který studoval rychlost růstu únavových 

trhlin u oceli typu HP-9Ni-4Co-30C se třemi různě tepelně upravenými vzorky s různou 

pevností v rozmezí 700-1700 MPa. Bylo zjištěno, že kinetika růstu únavových trhlin je 

nepřímo úměrná lomové houževnatosti Kic při konstantní hodnotě rozsahu faktoru intenzity 

napětí ∆K [19]. 
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2.3.3 Vliv tepelného zpracování oceli  

 

Vhodná austenitizační teplota a rychlost ochlazování má významný vliv převážně na 

lomovou houževnatost Kic a odolnost vůči růstu únavových trhlin. Tuto problematiku 

vyšetřovali R. RITCHIE a J. KNOTT [19] u nízkolegovaných vysokopevných typu ocelí 

En30A. Byly uvedeny dvě rychlosti ochlazování [19]:  

- 1300 °C /4h / chlazeno v oleji 

- 1300 °C /4h kaleno na teplotu 950 °C / 6h / chlazeno na vzduchu 

Výsledkem byly verdikty, které poukazovaly na zvýšení rychlosti růstu únavové trhliny 

při pomalém ochlazování. Hodnota exponentu nabývala hodnotu m = 3,2, přičemž hodnota 

exponentu při kalení do oleje byla m = 2,6. Fraktografický rozbor poukázal na zvýšení 

interkrystalického typu lomu při pomalejším ochlazovaní. Dále byl také studován vliv 

asymetrie cyklu a popouštěcí křehkosti na únavovou životnost výše uvedeného typu oceli. Po 

tepelném zpracování oceli v oblasti popouštěcí křehkosti byl exponent m silně závislý na 

asymetrii cyklu R, přičemž se stoupající asymetrii cyklu rostl exponent m v rozmezí 2,7 až 

5,8, dále byla zjištěna zvýšená rychlost růstu únavových trhlin. Pokud se ocel tepelně 

upravovala mimo oblast popouštěcí křehkosti, pak exponent nabýval hodnot m=2,3 a dále 

nebyl prokázán vliv asymetrie cyklu [19].  

R. RITCHIE [19] dále studoval vliv asymetrie cyklu R při hodnotách 0,05 – 0,7 a 

mechanicko-metalurgických parametrů, jako je převážně velikost zrna a segregace prvku Ni, 

Mn, P, Si na hranicích původních austenitických zrn. Studovaná vysokopevná ocel AISI 4340 

byla tepelně zpracovaná následujícím způsobem podle druhu studovaného vlivu [19]. 

- Pro studium velikosti zrna byl materiál austenitizován pří teplotách 870 a 1200°C a 

dále kalen do oleje a popouštěn při 300°C [19]. 

- Pro studium vlivu segregace na hranicích zrn původních zrn austenitu byl materiál 

zpracován austenitizací při 870°C a popuštěn při 650°C, přičemž část vzorků byla 

chlazena do oleje a část chlazena v oblasti popouštěcí křehkosti [19]. 

Segregace na hranicích bývalých austenitických zrn byly detekovány Augerovou 

spektroskopií pouze u vzorků chlazených v blízkosti popouštěcí křehkosti, avšak ani tyhle, ani 

jiné popsané mechanicko-metalurgické parametry neměly vliv na růst únavových trhlin 

v dané oceli. Výsledky měření taktéž nezávisely na použité asymetrii cyklu. Exponent m 
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nabýval hodnot 2,5 – 2,7. Po provedené fraktografii lomového povrchu byl detekován pouze 

transkrystalický tvárný typ porušení [19]. 

Teplota, doba austenitizace a rychlost ochlazování z austenitizační teploty mají vliv na 

lomovou houževnatost ocelí typu CrMoV a ovlivňují tak kinetiku růstu únavových trhlin. 

Teplota nutná k rozpuštění karbidu vanadu je nad 1000 °C, použití takhle vysoké teploty 

způsobuje větší velikost zrna a snížení lomové houževnatosti. V případě oceli 14MoV6-3 jsou 

to teploty 960-990°C. Při měření byl pozorován nárůst meze kluzu a pevnosti v rozmezí teplot 

950-1000°C, přičemž není zaznamenán velký pokles lomové houževnatosti. Po překročení 

austenitizační teploty 1000 °C dochází u daného typu oceli k prudkému poklesu lomové 

houževnatosti následkem růstu austenitického zrna [21, 22]. Pří výrobě těchto typů oceli se 

musí dbát také na zabránění podkročení teploty normalizačního žíhaní, která je uváděna 

kolem 900 °C. Podkročení teploty má za následek výrazně heterogenní a zpravidla také 

extrémně jemnozrnnou strukturou, což má za následek negativní účinky na únavovou 

živostnost u CrMoV ocelí, a to převážně u typu oceli 14MoV6-3 [9, 22, 23]. V případě 

nízkolegovaných žáruvzdorných ocelí mez kluzu roste se zvyšujícím se obsahem bainitu ve 

struktuře. Nedostačující kvalita zpracování a nedodržení podmínek výroby oceli může mít za 

následek snížení mechanických vlastností oceli při provozu. Vhodnou strukturou se při 

správném tepelném zpracování oceli 14Mov6-3 (obr. 17) jeví hrubší feritická struktura 

s jemně rozptýlenými dispergovanými částicemi vanadu a molybdenu, které jsou k dispozici 

pro vznik uvnitř těchto zrn. Vůči tepelně napěťově indukovaným změnám se chová nejlépe 

struktura s rovnoměrnou velikostí zrna [23, 24, 25, 26]. 

 

   a)           b) 

Obrázek 17 Struktura oceli 14MoV6-3 a) SEM b) TEM [25] 
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IGI Satoshi, SADASUE Teruki a OHMORI Akio [27] studovali vliv struktury 

feriticko-perlitické oceli s rozdílnou morfologií perlitické složky. Byly vytvořeny dva 

vzorky ocelí s odlišnou morfologií perlitu a rozdílnými mechanickými vlastnostmi [27]. 

- Ocel I. – konvenční rozdělení perlitu ve feritické matrici s průměrnou velikostí zrn 

feritu  19μm a perlitických oblastí 62 μm s mezí kluzu Rm = 375 MPa 

- Ocel II. – jemně a rovnoměrně dispergovaný perlit ve feritické matrici s průměrnou 

velikostí zrn feritu 9μm a perlitických oblastí 26 μm s mezí kluzu Rm = 398 MPa 

Pro detailní pozorování vlivu perlitické morfologie na kinetiku růstu únavové trhliny 

ve stádiu platnosti Parisova vztahu byly nastavené parametry měření: konstantní rozkmit 

faktoru intenzity napětí ΔK = 15 MPa·m
1/2

, asymetrie R = 0,1 a frekvence f = 2 Hz. 

Průměrné hodnoty tempa růstu únavové trhliny byly naměřeny pro ocel I. ν = 5.8 × 10
-9

 

m/cyklus a pro ocel II. ν = 2.1 × 10
-9

 m/cyklus. Vylepšené únavové vlastnosti vzorku oceli 

II. byly přičítány časté změně směru šířící se trhliny, vyhýbající se jemně rozptýleným 

blokům perlitu. U vzorku Oceli II. se větší mírou uplatňoval účinek uzavírání trhliny 

z důvodu nerovnější geometrie trhliny, to mělo za následek snižování efektivního rozkmitu 

faktoru intenzity napětí ∆Kef [27].       

Důležitost velkého vlivu mechanicko-metalurgických faktorů na růst únavových trhlin v 

oceli a slitinách je dlouhodobě známa. Zabýváním se rychlostí růstu únavových trhlin 

ve střední části II. tzv. části platnosti Paris-Erdoganova vztahu můžeme získat cenné 

informace o odolnosti materiálu vůči růstu únavových trhlin, nebo také posuzovat zbytkovou 

životnost materiálu s defektem. Bylo vytvořeno mnoho závislostí popisující rychlost růstu 

únavových trhlin v různých typech ocelí, ačkoliv ne vždy jsou výsledky jednoznačné a dají se 

použít všeobecně [5, 19]. Další experimentální zkoumání je proto v zájmu stanovování 

nových závislostí mezi mechanicko-metalurgickými a zatěžujícími parametry, pomocí kterých 

bude možné odhadovat odolnost daného typu materiálu vůči růstu únavových trhlin. 
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3. Cíl diplomové práce  
 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo posouzení vlivu dlouhodobého provozu 

žáropevné oceli 14MoV6-3 na kinetiku růstu únavových trhlin na vzduchu v oblasti platnosti 

Parisova vztahu. 

Studovaná ocel 14MoV6-3 byla podrobena strukturnímu rozboru, z důvodu získání 

poznatků o změně strukturních parametrů během dlouhodobého provozu. V další části práce 

byla měřena kinetika růstu únavových trhlin na vzduchu podle normy ASTM E647-13a [28], 

zkoušením těles typu C(T), přičemž výsledky měření byly zpracovávány optickou a 

potenciometrickou metodou. V následující části byly naměřené hodnoty únavových zkoušek 

podrobeny rozboru výsledků. Výstupy experimentálních měření byly využity k prohloubení 

poznatků o vlivu metalurgických a mechanických změn vzniklých dlouhodobým 

provozováním oceli na rychlost růstu únavových trhlin studovaného materiálu. 
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4. Experimentální část 

4.1 Zkušební materiál 

 

Jako zkušební materiál byla zvolena neprovozovaná trubka z oceli 14MoV6-3 (ČSN 

415128) [21, 23] ø320 x 40 mm [30] a ohyb č. 23 parovodu ø 245 x 36 mm kotle K3 

elektrárny Prunéřov 1 po provozu na teplotě 540 °C po dobu 268 000 hodin [29].  

Výše uvedená ocel je vhodná k použití za zvýšených teplot, a to až do 580 °C a 

vyznačuje se zaručenou svařitelností. Proto se ve velké míře používá pro součásti 

energetických a chemických zařízení pracujících při zvýšených teplotách, především pak u 

potrubí, přehříváků, kotlových trubek, součástí cylindrů plynových turbín a parovodů s 

absolutním tlakem větším než 3,9 MPa [21, 23, 24]. 

Pro stanovení kinetiky růstu únavových trhlin studovaných materiálů byla vyrobena 

zkušební tělesa typu C(T), která byla označena:  

 EPR – parovod dlouhodobě provozovaný na teplotě 540 °C  

 14MoV6-3 – materiál trubky z oceli 15128.5 ve výchozím stavu 

Kontrolní chemická složení oceli 15128 materiálu EPR [29] a 14MoV6-3 [30] spolu 

s normovanými hodnotami [31] jsou uvedena v tabulce 1. 

 

Tab. 1 Kontrolní chemická složení vzorků ocelí a normovaného složení oceli 15128 [hm.%] 

[29, 30, 31] 

Označení C S Mn Si P Cu Ni Cr Mo 

Norma 

0,10 

až 

0,18 

max. 

0,040 

0,45 

až 

0,70 

0,15 

až 

0,40 

max. 

0,040 

 

- 

 

- 

 

0,50 

až 

0,75 

0,40 

až 

0,60 

EPR 0,088 0,011 0,51 0,30 0,017 0,097 0,062 0,56 0,48 

14MoV6-3 0,13 0,013 0,51 0,28 0,010 0,051 0,042 0,48 0,59 
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V Ti Nb W Co As Sb Sn Alcelk. 

0,22 

až 

0,35 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

max. 

0,025 

0,23 0,013 <0,003 0,005 0,010 0,014 0,005 0,007 - 

0,24 - - - - 0,003 0,001 0,003 0,026 

 

Z kontrolního chemického rozboru studovaných materiálů vyplývá podkročení obsahu 

uhlíku v oceli s označením EPR a dále relativně vysoké hodnoty obsahu legujících prvků Cu a 

Ni. U vzorku oceli 14MoV6-3 bylo zjištěno mírné podkročení obsahu chromu a mírné 

překročení dovoleného obsahu hliníku. Obsah síry byl naměřen menší u vzorku EPR, ovšem 

zbylé hodnoty obsahů prvků nečistot As, Sb a Sn byly u vzorku EPR naměřeny vyšší. Z 

výsledků kontrolního chemického rozboru oceli EPR byla vypočtena hodnota metalurgické 

čistoty materiálu pomocí faktorů J, X a CEF následovně [21, 29]:  

- X – faktor = 23,7 ppm 

- J – faktor = 194 ppm 

- CEF = 0,117 

Z vypočtených výsledků metalurgické čistoty vztahující se k žárupevným ocelím 

vyplývá, že byla překročená povolená hodnota X – faktoru < 20 ppm. Zbylé vypočtené 

hodnoty obsahu residuálních prvků, dle J – faktoru a CEF splňovaly kritérium pro 

metalurgickou kvalitu daného vzorku oceli [21, 29]. Pro vzorek oceli 14MoV6-3 byly 

vypočteny hodnoty následovně: 

- X – faktor = 12 ppm 

- J – faktor = 102,7 ppm 

- CEF = 0,03616 

Hodnoty kriteriálních rovnic kvality materiálu pro vzorek 14MoV6-3 nepřekročily 

v žádném z případů povolené hodnoty. Z toho důvodu lze usuzovat, že vzorek oceli 14MoV6-

3 dosahuje významně vyšší metalurgické mikročistoty než materiál oceli EPR. 

Základní mechanické vlastnosti stanovené zkouškou tahem při pokojové teplotě 

v podélném směru jsou spolu s normovanými hodnotami uvedeny v tab. 2. 
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Tab. 2 Mechanické vlastnosti stanovené při pokojové teplotě u zkušebních materiálů v 

podélném směru při laboratorní teplotě [28, 29, 30] 

Materiál Rp,0,2 

    [MPa] 

Rm 

    [MPa] 

 

A 

    [%] 

 

Z 

    [%] 

FATT 

    [°C] 

Norma 15128 Min. 355 490-690 18,0    

14MoV6-3 403 536 30,3 83 -10 

EPR 262 460 30,9 76 +41 

 

Z tab. 2 je zřejmé, že dlouhodobý provoz vedl k významnému poklesu meze kluzu a 

meze pevnosti při pokojové teplotě a k výraznému zvýšení tranzitní teploty FATT. 

Vzorky mnou studovaných ocelí byly podrobeny strukturnímu rozboru pomocí světelné 

optické mikroskopie na zařízení IX70 Olympus v programu Image pro v metalografických 

laboratořích na půdě Vysoké školy báňské ˗ Technické univerzity Ostrava. Vzorky ocelí byly 

odebrány s porušených vzorků C(T) těles používaných k únavovým zkouškám. Příprava 

vzorků probíhala postupným broušením a leštěním na metalografických papírech. Bylo 

použito chlazení vodou a broušení diamantovou emulzí s drsností částic 9μm, 6μm, 3μm 

smíchanou s lubrikantem a dále leštění oxidem hlinitým s drsností částic 1μm. Pro vyvolání 

struktury a detekování všech složek byl povrch vzorků 3–4x leštěn a leptán v leptadle HCl 

/kys. solná/ + 6ml kys. octová + kys. pikrová + 100% alkohol. Na obrázcích 18-21 jsou 

zobrazeny snímky metalografických výbrusů studovaných vzorků ocelí.  
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Obrázek 18 Snímek metalografického výbrusu vzorku oceli EPR (zvětšení 100x) 

 

 

Obrázek 19 Snímek metalografického výbrusu vzorku oceli 14MoV6-3 (zvětšení 100x) 
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Obrázek 20 Snímek metalografického výbrusu vzorku oceli EPR (zvětšení 500x) 

 

Obrázek 21 Snímek metalografického výbrusu vzorku oceli 14MoV6-3 (zvětšení 500x) 
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Mikrostruktura studované oceli 14MoV6-3 ve výchozím stavu je feriticko-bainitická 

s jemně rozptýlenými, dispergovanými částicemi vanadu a molybdenu [23] s průměrnou 

velikostí zrna 10 μm. Během dlouhodobého provozu se postupně rozpadla struktura a 

původně výrazné rozhraní hranic zrn se začalo stírat. Hlavní mechanismus zpevnění těchto 

ocelí spočívá na jemné precipitaci karbidu vanadu a jemné precipitaci disperzní frakce 

karbidu M4C3 vyloučenou ve feritické matrici. Dlouhodobý provoz má za následek hrubnutí 

částic karbidu a jeho vylučování do shluků, jak je vidět na obrázku 20 u vzorku oceli EPR 

[21-23].  

To má za následek pokles precipitačního zpevnění. Důležitým strukturním aspektem je 

vzdálenost jednotlivých vytvrzovacích částic. Velmi jemný disperzně rozptýlený precipitát se 

v matrici chová jako koherentní částice a dislokace je relativně snadno protínají. S rostoucími 

rozměry částic dochází ke ztrátě jejich koherence a dislokace jsou protlačovány mezi 

částicemi Orovanovým mechanismem, přičemž s rostoucí vzdáleností mezi částicemi se 

snižuje velikost síly nutné pro jejich překonání [24]. 

 

4.2 Použité experimentální metody 

 

Při posuzování vlivu dlouhodobého provozu oceli 14MoV6-3 na kinetiku růstu 

únavových trhlin na vzduchu bylo využito servo-hydraulického zkušebního zřízení MTS 100 

kN v akreditovaných laboratořích společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ 

VÝZKUM s.r.o. (obr. 22). K měření růstu délky únavové trhliny bylo použito optické metody 

pomocí optického mikroskopu a metody potenciometrické [28, 32].    
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Obrázek 22 Zkušební zařízení na kterém byly prováděny únavové zkoušky 

 

Vzorky typu C(T) s centrálním vrubem (o W = 40 mm a B = 20 mm, (viz obr. 23) byly 

nacyklovány za vzniku trhlin, jejichž délka by odpovídala I. stadiu růstu únavových trhlin. 

Samotné měření kinetiky růstu únavových trhlin pak probíhalo v oblasti platnosti Parissova 

zákona da/dN = C·∆K
m

, kde se hodnoty faktoru intenzity napětí obvykle pohybují v rozmezí 

∆K = 10-30 MPa.m
1/2

. Postup byl tedy takový, že po nacyklování počáteční únavové trhliny 

jsme postupně snižovali zatížení tak, abychom se dostali na ∆K, které odpovídalo hodnotě 13 

MPa.m
1/2

. Toho bylo dosaženo při maximální síle Pmax = 10 kN. Následně jsme zatížení mírně 

zvedli a až do konce měření ho nechali konstantní a měřili přírůstky trhlin. Hodnota asymetrie 

cyklu, tedy poměr mezi minimální a maximální silou, byla pro měření zvolena R = 0,1. 

Zkušební těleso použité pro únavové zkoušky je znázorněno na obrázku 23. 
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Obrázek 23 Zkušební těleso typu C(T) (W = 40 mm, B = 20 mm) použité pro únavové 

zkoušky 

Počáteční délky trhlin a po nacyklování nejsou obvykle na obou stranách vzorku stejné. 

V našem případě jsme měli k dispozici 2 kusy vzorků oceli EPR a 2 kusy vzorků oceli 

14MoV6-3 u nichž byly počáteční délky trhlin naměřeny následovně: 

- EPR1 délky 9,88 a 9,42 mm  

- EPR2 průměrná délka 9,415 mm 

- 14MoV6-3 délky 9,07 a 9,58 mm 

- 14MoV6-3 průměrná délka 11,085 mm  

 

4.2.1 Měření růstu únavových trhlin pomocí optické metody 

 

Jednou z používaných metod byla metoda optická, při níž se měřily přírůstky délky trhlin 

optickým mikroskopem. Měření bylo prováděno po dosáhnutí předem stanovených počtů 

cyklů. Optický mikroskop byl opatřen měřící aparaturou, jíž přesnost měření byla na setiny 

milimetru. Měření se provádělo z obou stran vzorku, jelikož na obou stranách vzorku 

dosahovala trhlina jiných délek. Naměřené hodnoty byly dokumentovány a dále připisovány 

do souběžně probíhajícího potenciometrického měření pro vytvoření tzv. kalibrační křivky 

nutné k dalšímu měření potenciometrickou metodou. Optický mikroskop využíván při měření 

je znázorněn na obrázku 24. 
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Obrázek 24 Optický mikroskop s měřící aparaturou 

 

4.2.2 Měření délek trhlin potenciometrickou metodou 

 

Proces spočívá v měření relativní změny měřeného napětí procházející vzorkem 

s trhlinou. Elektrody jsou umístěny na vzorku pomocí bodového svaření podle doporučených 

konfigurací, které jsou uvedeny v normě POTERON EC, ASTM E647 [32]. Napětí 

procházející elektrodami je měřeno přístrojem Poteron vyobrazeném na obrázku 25. Přístroj 

zhodnocuje délku trhliny na základě kalibrační křivky, což je determinační proces určení 

měřeného napětí pro známou délku trhliny. Měřící systém Poteron obsahuje software, který je 

určen pro nastavení a ovládání přístroje a k vyobrazování naměřených hodnot [32].   
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Obrázek 25 Měřící přístroj POTERON [32] 

 

Příprava měření spočívá v následujících krocích [32]: 

- Volba měřících míst 

- Instalace elektrod na vzorku materiálu 

- Měření referenčních rozměrů a nastavení systému 

- Počátek měření 

Podobně jako u optické metody byla jednotlivá měření prováděna po dosáhnutí předem 

stanovených cyklů a zapisována k výsledkům zjištěným optickou metodou. Schéma zapojení 

elektrod je znázorněno na obrázku 26. 
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Obrázek 26 Schéma zapojení elektrod na vzorek C(T) tělesa [32] 

 

4.3 Popis experimentálních výsledků 

 

4.3.1 Výsledky měření rychlosti růstu únavových trhlin na vzduchu optickou metodou 

 

Zkoušky měření kinetiky růstu únavových trhlin se prováděly podle normy ASTM 

E647-13a [28] na servohydraulickém zkušebním zařízení MTS 100 kN s parametry 

zatěžování uvedenými v popisu obrázku 27. Naměřené výsledky byly znázorněny jako 

závislost rychlosti růstu únavové trhliny v=da/dN [mm/cyklus] na rozkmitu faktoru intenzity 

napětí ∆K. Graf je zobrazen v logaritmických souřadnicích a jednotlivě naměřené výsledky 

jsou proloženy mocninovou regresí a dále jsou stanoveny konstanty C a m, jejichž hodnoty 

popisují Paris-Erdoganovu rovnici [4]. Graf (obr. 27) obsahuje výsledky obou cyklovaných 

vzorků pro snadnější porovnání únavového chování. 
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- režim zatěžování ∆P = konst. 

- asymetrie cyklu R = 0,1 

- tvar zátěž. cyklu - sinus 

- prostředí - vzduch 

- frekvence 15 Hz 

 

 
 

Obrázek 27 Graf výsledků měření rychlosti růstu únavové trhliny na vzduchu optickou 

metodou 

 

Z obrázku 27 vyplývá, že od hodnoty ∆K > 15MPa·m1/2
 nabývá exponent m vyšších 

hodnot pro vzorek oceli EPR1 než pro vzorek oceli 14MoV6-3. Z grafu lze vyčíst taktéž vyšší 

rychlost růstu únavové trhliny pro vzorek EPR. V tabulce 3 jsou znázorněny naměřené 

hodnoty parametru C a m. 
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Tabulka 3 Parametry Parisova vztahu měřených vzorků 

Vzorek Konstanta C Exponent m 

EPR 8,24 · 10
-11

 4,4691 

14MoV6 6,42 · 10
-10

 3,6902 

 

Lze pozorovat rozdíl parametru m u vzorků oceli EPR, avšak tento rozdíl se zdá být 

celkem nevýznamný. Zvýšená hodnota parametru m naznačuje mírně zvýšenou náchylnost 

k růstu únavových trhlin vzorku oceli EPR, tedy oceli 15128.5 [27], dlouhodobě provozované 

v podmínkách zvýšených teplot u částí parovodu tepelné elektrárny. Výsledky měření 

rychlosti růstu únavových trhlin měřených optickou metodou tedy nenaznačují výrazný rozdíl 

únavových vlastností obou typů sledovaných materiálů. 

 

4.3.2 Výsledky měření rychlosti růstu únavových trhlin na vzduchu 

potenciometrickou metodou 

 

Výsledky získané pomocí potencimetrické metody byly taktéž znázorněny jako 

závislost rychlosti růstu únavové trhliny v=da/dN [mm/cyklus] na rozkmitu faktoru napětí ∆K. 

V grafu jsou znázorněny Paris-Erdoganovy rovnice obou vzorků oceli. Graf je opět znázorněn 

v logaritmických souřadnicích a naměřené hodnoty jsou proloženy mocninovou regresí.  

Zkoušky potenciometrickou metodou probíhaly na vzorcích označených jako EPR2 a 

14MoV6-3 již bez optického měření. Průměrné délky trhlin pro každé měření počítal software 

Poteron [32] na základě kalibračních křivek, které byly vytvořeny prvním optickým měřením. 

Kalibrační křivka se závislostí relativního potenciálu A vs. arel (relativní délky trhliny) je 

znázorněna na obrázku 28. Výsledky měření potenciometrickou metodou s parametry 

zatěžování jsou uvedeny na obrázku 29.  
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Obrázek 28 Kalibrační křivka vzorku oceli EPR1 a 14MoV6-3 
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- režim zatěžování ∆P = konst. 

- asymetrie cyklu R = 0,1 

- tvar zátěž. cyklu - sinus 

- prostředí - vzduch 

- frekvence 15 Hz 

 

 
 

Obrázek 29 Výsledky měření rychlosti růstu únavové trhliny na vzduchu potenciometrickou 

metodou 
 

Ze znázorněných výsledků vyplývá, že hodnota exponentu vzorku oceli EPR2 nabývá 

hodnot m = 4,1613 a je tedy vyšší než u vzorku 14MoV6-3 s vypočtenou hodnotou exponentu 

m = 3,7883. Z tohoto důvodu můžeme predikovat určité, ne však velké, ovlivnění rychlosti 

růstu únavové trhliny u vzorku oceli s označením EPR. Na obrázku 30,31 byly sestrojeny 

křivky porovnávající získané výsledky optické a potenciometrické metody měření. 
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Obrázek 30 Porovnání růstu únavových trhlin ve vzorku oceli EPR 

 

Obrázek 31 Porovnání růstu únavových trhlin ve vzorku oceli 14MoV6-3 
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5. Rozbor výsledků 
 

Při posuzování vlivu dlouhodobého provozování oceli 14MoV6-3 na kinetiku růstu 

únavových trhlin vycházíme ze strukturního rozboru, mechanických zkoušek a  provedených 

únavových zkoušek. Jak vyplývá ze strukturního rozboru, byla struktura provozované oceli 

14MoV6-3 výrazně odlišná od vzorku neprovozované oceli stejného typu. Významný rozdíl 

byl detekován ve velikosti zrna provozované oceli. Hrubší zrno může predikovat snížení 

odolnosti proti křehkému lomu [21]. U obou vzorků oceli byla identifikována precipitace 

sekundárních fází karbidu vanadu. Hrubnutí těchto částic vlivem dlouhodobého provozu za 

zvýšených teplot je jednou z hlavních příčin snížení mechanických vlastností. Proces hrubnutí 

vede k poklesu celkového počtu částic v jednotce objemu a k nárůstu střední velikosti částic. 

Degradace struktury se ve finále může projevovat sferoidizací cementických částic a nakonec 

totálním rozpadem původních oblastí perlitu nebo bainitu za vzniku struktury, která je 

definována jako směs feritu a karbidických částic [9, 21, 17].   

 U vzorku provozované oceli EPR byl spolu s procesem hrubnutí sekundárních fází 

chemickým rozborem zaznamenán vyšší obsah nečistot, především As, Sn, Sb, S, které 

překračovali povolený limit pro splnění vyhovující mikro-čistoty daného materiálu. U 

žáropevných ocelí typu 14MoV6-3 je degradace únavových vlastností spojena s difuzí neboli 

migrací atomů substitučních prvků a nečistot z objemu zrn na jejich hranice. To má za 

následek snížení kohezní pevnosti hranic zrn a zkřehnutí materiálu. Růst únavových trhlin je 

po hranicích značně ulehčen a v krajních mezích může dojít i k interkrystalickému lomu [9, 

21, 17].   

 Únavové zkoušky provedené optickou a potenciometrickou metodou na vzduchu měřené 

při laboratorní teplotě neprokázaly významný rozdíl v únavovém chování materiálu 

dlouhodobě provozované oceli 14MoV6-3 s označením EPR. Tento fakt naznačují nepříliš 

velké rozdíly v hodnotách exponentu m Paris-Erdoganova vztahu. Konstanty Paris-

Erdoganova vztahu byly stanoveny následovně (tab. 4). 

Tabulka 4 Materiálové konstanty Paris-Erdoganova vztahu 

vzorek oceli metoda měření 
hodnoty konstant 

C m 

EPR 
optická 8,21 ∙ 10

-11 
4,4691 

potencimetrická 2,2 ∙ 10
-10 

4,1613 

14MoV6-3 
optická 6,42 ∙ 10

-10
 3,6902 

potencimetrická 6,19 ∙ 10
-10

 3,7383 
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6. Závěr 
 

V teoretické části předložené diplomové práce jsou shrnuty literární poznatky 

zabývající se problematikou růstu únavových trhlin, a to především v oblasti středních 

rychlostí růstu únavových trhlin, kde lze uplatnit Paris-Erdoganův mocninový vztah. 

Pozornost byla z větší části věnována vlivu způsobu zatěžování a vlivu metalurgických 

faktorů na rychlost růstu únavových trhlin na vzduchu.  

Cílem experimentální části bylo posouzení vlivu dlouhodobého provozu na kinetiku 

růstu únavových trhlin u oceli 14MoV6-3. K dosažení cíle experimentální práce byla 

v první řadě porovnávána chemická složení provozovaných ocelí s normovaným 

chemickým složením oceli 14MoV6-3. Srovnáním chemického složení obou sledovaných 

ocelí nebylo shledáno výrazné překročení normovaných tolerancí, avšak vypočtené 

výsledky mikro-čistoty materiálu naznačovaly na překročení dovoleného limitu obsahu 

nečistot u materiálu dlouho provozované oceli. Námi provedený strukturní rozbor oceli byl 

porovnáván s obecně platnými poznatky o degradaci struktury dlouhodobým provozem 

studované oceli. 

Porovnáním materiálových konstant (především konstanty m Paris-Erdoganova 

vztahu) získaných provedením únavových zkoušek se neprokázal významný rozdíl 

v kinetice růstu únavových trhlin v materiálu dlouhodobě provozované a neprovozované 

oceli typu 14MoV6-3. 

  Z naměřených hodnot mechanických vlastností provozované oceli 14MoV6-3 

vyplývá výrazně negativní vliv dlouhodobého provozu na mez kluzu, mez pevnosti a na 

zvýšení tranzitní teploty FATT na rozdíl od kinetiky růstu únavových trhlin, kde výrazný 

vliv dlouhodobého provozu nebyl prokázán.         
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