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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

ŽŮREK, P. Identifikace parametrů při únavovém zatěžování. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra pružnosti a pevnosti, 2012, 72 s.  

Vedoucí práce: Fusek, M. 

Bakalářská práce se zabývá identifikací únavových parametrů. Teoretická část 

obsahuje teorii únavy materiálu, jako jsou hlavní parametry, rozdělení únavy, křivky 

životnosti apod. Dále jsou zde popsány některé z kritérií pro jednoosé a víceosé namáhání. 

V praktické části jsou popsány některé z estimací pro přepočet únavových parametrů 

z parametrů zjištěných tahovou zkouškou a vrubovou zkouškou rázem v ohybu. Tyto 

estimace byly ověřeny pro hodnoty získané z literatury i pro hodnoty, které byly určené 

z laboratorních zkoušek.  

 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

 

 
ŽŮREK, P. Identification of the Parametres Under Fatigue Loading .   

Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Mechanics of Materials, 2012, 72 p. Thesis head: Fusek, M. 

This thesis focuses on the identification of fatigue parametres. The theoretical part 

contains the theory of fatigue, such as main parameters, the distribution of fatigue, life 

curves, etc. In addition, there are described some of the criterions for uniaxial and 

multiaxial stress. 

The practical part describes some of the estimation of fatigue parameters for 

conversion of the parameters identified  by a tensile test and Charpy impact test. These 

estimations were verified for the values obtained from the literature and for values   

determined from laboratory tests.  
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Seznam použitých symbolů 

 

 

a Materiálová konstanta [ - ] 

b Exponent únavové pevnosti [ - ] 

c Exponent únavové tažnosti [ - ] 

C Konstanta Ellyinova kritéria [ - ] 

d Materiálová konstanta [ - ] 

E Youngův modul pružnosti [ MPa ] 

f Frekvence [ Hz ] 

f Konstanta Findleyho kritéria [ MPa ] 

g Koeficient Brown-Millerova kritéria [ - ] 

h Koeficient Brown-Millerova kritéria [ - ] 

j Exponent Brown-Millerova kritéria [ - ] 

k Součinitel Findleyho kritéria [ - ] 

K' Modul cyklického zpevnění [ - ] 

Kd Součinitel velikosti [ - ] 

Kf Vrubový součinitel [ - ] 

Kp Součinitel stavu povrchu [ - ] 

Kt Teoretický součinitel koncentrace napětí [ - ] 

m Sklon přímky v oblasti časované pevnosti [ - ] 

n' Exponent cyklického zpevnění [ - ] 

N Počet cyklů [ - ] 

Nc Počet cyklů do zlomu únavové křivky [ - ] 

NT Tranzitní počet cyklů [ - ] 

Nx Počet cyklů do lomu [ - ] 

Nz Počet cyklů do zlomu únavové křivky [ - ] 

P Amplitudový součinitel [ - ] 

Q Součinitel vrubové citlivosti [ - ] 

r Poloměr kořene vrubu [ mm ] 

R Napěťový součinitel [ - ] 

Ra Drsnost povrchu [ μm ] 

Rm Mez pevnosti materiálu [ MPa ] 
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t Čas [ s ] 

T Perioda cyklu [ s
-1

 ] 

Tσ Tenzor napjatosti [ MPa ] 

Vg Součinitel velikosti [ - ] 

α Koeficient Sinesova kritéria [ - ] 

β Konstanta Sinesova kritéria [ MPa ] 

ΔWc Plastická práce jednoho cyklu [ J ] 

Δwe+ Kladná elastická deformační energie [ J ] 

ΔWp Plastická práce [ J ] 

ΔWt Celková energie napjatosti za jeden cyklus [ J ] 

Δγp Rozkmit plastické deformace [ - ] 

Δεh Rozkmit normálové deformace [ - ] 

Δσeq Ekvivalentní napětí [ MPa ] 

Δτokt Smykové napětí v oktaedrické soustavě [ MPa ] 

εa Celková amplituda poměrné deformace [ - ] 

εae Amplituda elastické deformace [ - ] 

εap Amplituda plastické deformace [ - ] 

εf Součinitel lomové tažnosti [ - ] 

εf' Součinitel únavové tažnosti [ - ] 

εij Tenzor deformace [ - ] 

εi
e Elastická část hlavní deformace [ - ] 

μ Poissonovo číslo [ - ] 

ξ Zatěžující faktor [ - ] 

   Materiálový parametr [ - ] 

σ1, σ2, σ3 Hlavní napětí [ MPa ] 

σa Amplituda napětí [ MPa ] 

σAN Mezní výkmit pro životnost N cyklů [ MPa ] 

σc Mez únavy v tahu střídavého zatěžování [ MPa ] 

σcp Mez únavy tělesa s danou drsnosti povrchu [ MPa ] 

σcv Mez únavy tělesa s vrubem [ MPa ] 

σc
x
 Skutečná mez únavy [ MPa ] 

σf Fiktivní mez pevnosti [ MPa ] 

σf’ Součinitel únavové pevnosti [ MPa ] 
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σh Horní napětí [ MPa ] 

σhc Mez únavy v tahu míjivého zatěžování [ MPa ] 

σij Tenzor napětí [ MPa ] 

σm Střední napětí [ MPa ] 

σN Mezní výkmit pro životnost N cyklů [ MPa ] 

σn Dolní napětí [ MPa ] 

σno Normálové napětí v kritické rovině [ MPa ] 

σNx Časovaná mez únavy [ MPa ] 

σoc Mez únavy v ohybu [ MPa ] 

σx, σy, σz Normálová napětí [ MPa ] 

τc Mez únavy v krutu [ MPa ] 

τxy=τyx, τxz=τzx, 

τyz=τzy 
Smyková napětí [ MPa ] 

ψ Součinitel sbíhavosti [ - ] 

ℵ Keoficient Ellyinova kritéria [ - ] 
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1. Úvod 

 

Únava materiálu je statisticky nejčastější příčinou provozního porušení konstrukcí  

a strojních součástí pracujících v podmínkách, kdy jsou namáhány časově proměnnou 

silou. Udává se, že až 90% poruch všech porušení je takto způsobeno. Časově proměnná 

síla vede k mikroskopickým procesům (např. mikroplastická deformace), které probíhají  

ve struktuře materiálu. Toto namáhání kovu má kumulativní charakter, je nezvratné  

a jeho koncem je únavový lom. 

Historicky je počátek výzkumu únavy materiálu spojen s intenzivním rozvojem 

strojírenského průmyslu a dopravních prostředků v 19. století. 

V roce 1829 byly provedeny W. A. J. Albertem jedny z prvních studií únavy 

materiálu. Jednalo se o zkoušky pevnosti důlních těžebních řetězů, které měly charakter 

rázových zkoušek, a frekvence změn zatížení byla 10 za minutu. Dosahovaný počet cyklů 

byl 10
5
 cyklů. V roce 1839 J. – V. Poncelet poprvé použil ve své knize termín únava kovů. 

V roce 1842 rozpoznal W. J. M. Rankine význam koncentrace napětí při porušování 

náprav železničních vozidel. 

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

systematické experimenty, které se zabývaly souvislostí únavy materiálu se zjištěnými 

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

velkého počtu vzorků, přešel Wöhler od zkoušek na skutečných vagónových nápravách  

ke zkouškám na menších vzorcích. Ty umožnily menší spotřebu materiálu a zvýšily počet 

otáček únavového stroje. Na základě svých experimentů pak vypracoval Wöhlerovu 

křivku, která popisuje závislost amplitudy napětí na počtu cyklů do lomu. 

 

 

Obrázek 1 - Stroj, který Wöhler navrhl pro únavové zkoušky [15] 



5 

Do poloviny 19. Století se tedy nashromáždilo velké množství informací o vlivech 

amplitudy napětí, asymetrie cyklu, tvaru součásti na únavovou životnost. I když jsou tyto 

údaje užitečné, dají se použít pouze pro úzký okruh materiálů a u určitých typů 

zatěžujících podmínek. 

Na počátku druhé poloviny 19. století se došlo k závěru, že bez znalosti o podstatě  

a zákonitostech probíhajících procesů, se v oblasti optimálního využití stávajících 

materiálů žádného významného pokroku moderní techniky nedosáhne. Svůj příspěvek 

k tomu měl i vývoj moderní techniky, který stále zvyšoval nároky na konstrukci. Díky 

tomu se za poměrně krátké období dosáhlo řady významných výsledků.  

Na konci 19. století zkoumali Gerber a Goodmanem vliv středního napětí  

a navrhovali zjednodušené teorie. V roce 1910 navrhuje O. H. Basquin S – N křivku 

v logaritmických souřadnicích. V roce 1924 se začal Palmgren, na kterého posléze navázal 

i Miner, zabývat otázkou, kolik cyklů součást vydrží při daném zatížení. Zjistili,  

že se součást poškozuje kumulativním způsobem, takže se součást může porušit  

i napětími menšími, než je mez kluzu. V roce 1945, pak s využitím statistiky vznikla 

hypotéza kumulace poškození, která zahrnuje vztah pro výpočet predikce životnosti dané 

součásti. V roce 1954 popsali S. S. Manson a L. F. Coffin růst únavové trhliny na základě 

plastické deformace na špici trhliny. Paris pak v roce 1961 navrhuje teorii odhadu rychlosti 

růstu únavových trhlin. V roce 1968 T. Endo spolu s M. Matsuiski vymysleli teorii 

stékajícího deště pro aplikaci Minerova pravidla při náhodném zatěžování. 

Dnes se napjatost při zatížení určuje analyticky, numericky, nebo experimentálně. 

Mezi numerické metody patří například metoda konečných prvků, kterou využívají  

pro výpočty různé softwary. Experimentálně to probíhá například tenzometrickým 

způsobem, kdy na součást nalepíme tenzometr a zaznamenáme odezvu součásti ve formě 

náhodného průběhu napětí v čase. Poté tyto výsledky zpracujeme pomocí statistických 

metod a vhodnou hypotézou kumulace poškození a únavovou analýzou určíme životnost 

součásti.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Tatsuo_Endo
http://en.wikipedia.org/wiki/Tatsuo_Endo
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2. Parametry cyklického zatěžování 

 

V praxi jsou strojní součásti vystaveny zcela nahodilému průběhu zatěžování.  

Je velmi obtížné namodelovat tento průběh zatížení v laboratorních podmínkách,  

a proto se ho snažíme zjednodušovat. V praxi se používá mnoho druhů zátěžových cyklů, 

nejčastěji se však náhodné zatěžování nahrazuje sinusovým průběhem zatížení, případně  

u zkušebních strojů vybavených počítačem souborem zátěžných bloků o různé hodnotě 

amplitudy sinusového zatížení.  

Cyklické zatěžování se sinusovým průběhem, mění periodicky svou hodnotu  

od maxima do minima. Základní charakteristiky zátěžového cyklu jsou znázorněny  

na Obrázku 2 a jsou definovány takto:  

 

Obrázek 2 – druhy cyklů [16] 

T je doba kmitu, což je nejmenší časový úsek, za který se opakuje stejný průběh 

napětí. Frekvence f je počet změn za jednotku času: 

  
 

 
  

(2.1) 

Kde horní napětí σh je maximální hodnota cyklického napětí a dolní napětí σn  

je minimální hodnota cyklického napětí. 

Střední napětí m neboli statická složka zátěžového cyklu je průměrná hodnota  

z horního a dolního napětí: 

   
     

 
  

 

(2.2) 
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Amplituda napětí σa neboli dynamická složka zátěžového cyklu je rovna polovině 

rozdílu horního a dolního napětí: 

   
     

 
  

 

(2.3) 

Z obrázku lze určit, že se zátěžový cyklus může nalézat jak v tahové, tak v tlakové 

oblasti, pokud se střední napětí rovna nule, jedná se o cyklus symetrický, jakákoliv jiná 

hodnota znamená, že se jedná o asymetrický cyklus. Pro posouzení asymetrie zavádíme 

parametry asymetrie R a P. Kdy   
  

  
  je napěťový součinitel a   

  

  
  je amplitudový 

součinitel. 

Oba parametry jsou provázány vztahem: 

  
 

   
  

 

(2.4) 

Hodnoty obou parametrů pro dané cykly jsou uvedeny na Obrázku 2. 

 

3. Rozdělení únavy materiálu 

 

Únavu můžeme rozdělit podle toho, jestli se v součásti vyskytuje trhlina: 

1. Součást bez trhlin 

- Jsou to hladké nepoškozené součásti. 

2. Součást s trhlinami  

- Jsou to například konstrukce obsahující svary, tlakové nádoby apod. 

- Šíření trhliny popisuje například Parisův zákon. 

 

Podle zatěžujících podmínek: 

1. Měkké zatěžování, kde je řízená amplituda napětí. 

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

 nebo plastické εapl). 

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

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

konstrukce. 
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Podle pracovních podmínek a prostředí: 

1. Únava za normálních podmínek. 

2. Únava ve vakuu a inertním prostředí. 

3. Únava v korozním prostředí. 

4. Únava za zvýšených teplot. 

5. Únava za nízkých teplot. 

6. Únava za zvláštních podmínek, což může být například radioaktivní prostředí. 

 

Podle počtů cyklů, které součást vydrží: 

1. Nízkocyklovou únavu, kde je přibližný počet cyklů do lomu u jemnozrnné oceli 

menší než 10
5
 

2. Vysokocyklovou únavu, kde je přibližný počet cyklů do lomu u jemnozrnné ocele 

větší než 10
5
.  

 

4. Stádia zátěžného cyklu 

 

Celý únavový proces, což znamená od prvního zátěžného cyklu až po závěrečný lom, 

můžeme rozdělit na tři stádia, které se plynule mění jedno v druhé. 

  

 

Obrázek 3 – stádia zátěžných cyklů a Wőhlerovy křivky 
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Stádium změn mechanických vlastností 

 

Obrázek 4 – cyklické zpevnění (a), nebo cyklické změkčení (b) [17] 

Důsledek kumulace plastické deformace bude změna rozložení a hustota dislokací 

v materiálu. Materiál díky tomu změní své mechanické vlastnosti, což znamená,  

že se cyklicky zpevní, nebo změkčí (viz. Obrázek 4). 

 Stádium vzniku únavových trhlin 

Tím, že bude pokračovat kumulace plastické deformace, dojde na povrchu vzorku  

ke koncentraci napětí a deformace v okolí koncentrátorů napětí (například díra, zaoblení, 

nebo různé nehomogenity v součásti) a vzniknou v těchto místech první mikrotrhliny.  

 

Stádium šíření únavových trhlin 

Mikrotrhliny, které vznikly v předchozím stádiu, neustále rostou, ale z důvodu 

nerovnoměrného rozložení napětí a deformace se z některé z nich stane trhlina magistrální. 

Tato trhlina pak proroste značnou částí vzorku, zatímco ostatní trhliny budou potlačeny, 

nebo zaniknou. Pokud překročíme kritického napětí, dojde ve zbylé části vzorku  

k závěrečnému dolomení. Konec třetího stádia je tedy ukončen únavovým lomem součásti. 

 

Obrázek 5 – zobrazení stádií zátěžových cyklů [16] 
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5. Druhy únavových zkoušek 

 

Tato kapitola se zabývá druhy únavových zkoušek a jejich metodik sloužících  

pro vyšetření základních únavových charakteristik. Podrobnější údaje lze nalézt 

v příslušných normách a předpisech (např. ČSN EN 10 002). Níže popsané zkoušky  

jsou tedy normované, ale v případě potřeby je možno si navrhnout zkoušku vlastní. 

Zkoušky nízkocyklové únavy 

Při těchto zkouškách obvykle řídíme amplitudu deformace (celkovou,  

nebo její plastickou složku). Jako základní režim namáhání se volí střídavě souměrný tah-

tlak, jehož časový průběh je sinusový, lichoběžníkový nebo trojúhelníkový. Výsledek této 

zkoušky vyhodnocujeme pro životnost 10
2
 až 10

5
 cyklů.  

Výsledkem této zkoušky pro skupinu stejných tyčí, které byly podrobeny zatížení  

při odstupňované velikosti deformace, jsou podklady pro stanovení závislosti mezi 

hodnotami amplitud celkové, plastické a elastické poměrné deformace a počtem cyklů do 

konce zkoušky. 

Další charakteristiky získáme po vyhodnocení hysterezních smyček,  

které byly snímány ve vhodných intervalech v průběhu zkoušky. Zkoušky jsou prováděny 

na elektrohydraulických zkušebních strojích s uzavřenou řídící smyčkou. 

Zkoušky vysokocyklové únavy 

Při těchto zkouškách téměř výhradně řídíme její sílu, u níž je časový průběh 

amplitudy charakteru sinusového. Výsledkem těchto zkoušek pro skupinu stejných tyčí, 

které jsou zkoušeny na odstupňovaných hladinách zatížení, je únavová (Wöhlerova) křivka 

a hodnota meze únavy. Základní počet kmitů pro stanovení meze únavy je pro ocele  

a litiny 10
7
 cyklů a pro lehké kovy a jejich slitiny 10

8
 cyklů. 

Frekvence kmitů zatížení 

Jsou ovlivněny druhem zkušebního zatížení a účelem zkoušky. Pro vysokocyklovou 

únavu se volí v rozmezí od 10 do 200 Hz, protože tehdy se vliv frekvence neprojevuje 

výrazněji. To ovšem platí pouze do teploty vzorku pod 50 °C. Pro zkoušky  

na nízkocyklovou únavu volíme frekvence menších hodnot, obvykle do 3 Hz.  

Taktéž ovšem musí být splněno, že teplota vzorku nepřekročí 50°C. 
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6. Křivky únavové životnosti 

 

Jak bylo uvedeno v úvodu, provedl první systematické únavové zkoušky  

při zatěžování ohybem za rotace železniční inženýr Augustus Wöhler. Na základě svých 

experimentů stanovil závislost počtu cyklů na působícím napětí. Tato závislost,  

neboli taky Wöhlerova křivka, v sobě zahrnuje všechny tři uvedené stádia a je dodnes 

používanou únavovou charakteristikou.  

 

Obrázek 6 – Wöhlerova křivka 

 

Oblast A-B: 

Základní charakteristikou této oblasti je to, že vzorek se zlomí buď při prvním zatěžovacím 

cyklu, nebo vydrží několik desítek cyklů. Vzniklý lom, protože nemá únavový charakter, 

bývá označován jako kvazistatický.  Růst lomové plochy je velmi rychlý a plocha má 

znaky tvárného lomu a svou morfologií je výrazně odlišná od lomové plochy vzniklé 

únavovým procesem. V případě míjivého zatížení dochází k cyklickému tečení. 

 

  

10
5
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Oblast B-C: 

 Oblast nízkocyklové únavy. Hranice této oblasti z hlediska životnosti spadá do intervalu 

10
2
 až 10

5
 cyklů. Napětí v součásti vznikající jako odezva na zátěž se pohybují nad mezí 

kluzu (Re) materiálu, tudíž dochází k cyklické plastické deformaci materiálu. Vznik 

takovéto plastické deformace může být buď záměrný, pro zvýšení únosnosti konstrukce, 

nebo náhodný, vznikající při přetěžování součásti v provozu. Horní hranici nízkocyklové 

únavy, to je 10
4 

až 10
5
 kmitů, je nutno uvažovat jako hrubý odhad meze kluzu materiálu 

tvořící přechod nízkocyklové a vysokocyklové únavy. Horní hranice je spojena  

s pozorovanými nespojitostmi Wőhlerovy křivky, což svědčí o odlišnosti mechanismu 

porušování. Nízkocyklový únavový lom má obvykle hrubší strukturu lomu s výraznými 

stopami po plastické deformaci.  

 

Oblast C-D: 

Oblast vysokocyklové únavy. Tato oblast je charakterizována životností obvykle vyšší  

než 5×10
4
 cyklů v závislosti na horní hranici nízkocyklové únavy. Napětí v součásti se 

obecně pohybuje pod mezí kluzu, což má za následek, že únavový lom může, ale nemusí 

nastat. Pokud nastane únavový lom, je charakteristický svým hladkým až hedvábným 

vzhledem bez zjevných známek plastické deformace. Je značně odlišitelný od zbylé 

lomové plochy, která vznikne kvazistatickým lomem. 

 

6.1  Experimentální stanovení Wőhlerovy křivky a její vyhodnocení 

 

Protože jsou únavové zkoušky zatíženy značným rozptylem naměřených napěťových 

hodnot životností na jednotlivých napěťových hladinách, tak je pro stanovení Wőhlerovy 

křivky potřeba asi 8 – 12 vzorků. Pro přesnější křivku 15 – 20 vzorků a ve speciálních 

případech až dokonce 100 vzorků.  

Pro stanovení únavové křivky musíme mít zkušební tyče stejné jakosti povrchu, 

stejného tvaru a musí mít stejné rozměry. První vzorek se zatíží napětím, jež je blízké  

mezi kluzu materiálu, další se postupně zatěžují napětím stále nižším, až se dosáhne 

hladiny napětí, při které vzorky vydrží bez porušení předepsaný počet cyklů No.  
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Obrázek 7 – Sestavení Wőhlerovy křivky [16] 

Podle ČSN 42 0362 platí pro různé materiály tyto hodnoty No: 

Oceli, litiny, měď a její slitiny mají 10
7
 cyklů.  

Lehké kovy a jejich slitiny mají 10
8
 cyklů. 

 

 Z takto získaných údajů se Wöhlerova křivka vyhodnotí nejčastěji  

v semilogaritmickém systému h – log N (a – log N), případně v logaritmických 

souřadnicích, přičemž její průběh se aproximuje šikmou a poté vodorovnou přímkou. 

 Šikmá přímka, jež reprezentuje oblast časované pevnosti, se proloží souborem 

ukončených zkoušek. Vodorovná přímka, jež reprezentuje oblast trvalé únavové pevnosti  

a určuje mez únavy hC (což je mez únavy pro míjivé zatížení) nebo C (což je mez únavy 

pro střídavé zatížení) se proloží souborem neukončených zkoušek tak, že odpovídá 

nejvyšší hladině napětí, kde se vyskytují pouze neukončené zkoušky. Rozdíl napětí  

mezi touto hladinou a nejnižším napětím ukončené zkoušky nesmí být větší než  3 - 15 

MPa podle velikosti amplitudy napětí a. Takto stanovená mez únavy hC, C je v souladu 

s normou dána mezní hodnotou horního napětí cyklu, při kterém ještě nedošlo k lomu  

nebo jinému únavovému porušení do základního počtu cyklů No. 

Wöhlerova křivka se může vyskytovat ve dvou různých křivkách (viz. Obrázek 8). 

 

Obrázek 8 – Dva typy Wöhlerových křivek 



14 

Křivka „a“ je typická tím, že po klesající části přichází část, která se asymptoticky 

blíží mezní hodnotě meze únavy. Tato křivka je typická pro nízkouhlíkové ocele  

a intersticiální slitiny (například titanové slitiny), které deformačně stárnou.  

Křivka „b“ zase nemá vodorovnou část, ale napětí zde plynule klesá s počtem 

cyklů. K porušení tedy dochází při konečném počtu cyklů pro všechny hodnoty napětí. 

Životnost je daná počtem cyklů do lomu Nx při časované mezi únavy Nx. Tento tvar 

křivky mají např. kovy s  FCC mřížkou, zejména slitiny Al, které deformačně nestárnou. 

6.2   Křivky při měkkém zatěžování 

 

Pro aproximaci výsledků, které jsme získali ze zkoušek provedených za stejných 

podmínek (tj. se stejným součinitelem nerovnoměrnosti kmitu, nebo se stejným středním 

napětím) byla navržena celá řada závislostí. Tyto funkce představují: 

a) Lineární aproximací v logaritmicko-lineární, nebo v log-log souřadnicové 

soustavě, která přechází v horizontální přímku na mezi únavy. 

b) Hyperbolické funkce, případně funkce tvaru písmene S, které se blíží mezi 

únavy a případně též mezi pevnosti. 

 

Příklady aproximačních funkcí: 

Basquin (1910): 

                

 

(6.2.1) 

Weibull (1949): 

                         (6.2.2) 

 

Kde N je počet cyklů,    je amplituda napětí,    je mez únavy a a, b, d  

jsou materiálové konstanty. Basquinův výraz, který popisuje oblast časované 

pevnosti ve vysokocyklové únavě, je: 

1. Pro nulové střední napětí: 

  
      

            

 

(6.2.3) 

2. Pro konstantní střední napětí: 

   
      

           (6.2.4) 
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Obrázek 9 – Druhy křivek při měkkém zatěžování [9] 

Kde σc a σA jsou mezní výkmity (mezní amplitudy) napětí, u kterých vydrží zkušební 

tyč daný počet kmitů Nz. Obdoba jsou mezní výkmity napětí σN a σNA takové,  

při nichž zkušební tyč vykazuje životnost N kmitů. 

V některých předpisech a normách se i v případě, že máme N větší než Nz, 

respektuje pokles únavové životnosti. A to zavedením polopřímky s exponentem w,  

který je větší než exponent b. 

Basquinova aproximace se modifikuje do tvaru: 

             
 
  (6.2.5) 

 

Obrázek 8 – Únavová křivka napětí 

Tento vztah platí pouze pro cyklicky stabilní materiály. Kdy je     (součinitel 

únavové pevnosti) dán extrapolací křivky životnosti a vztahuje se ke skutečnému 

lomovému napětí. Součinitel b je exponent únavové pevnosti, a který se pohybuje 

v mezích od -0,06 do -0,12.  

6.3  Křivky při tvrdém zatěžování 

 

V uplynulém století bylo ve zvyku vyjadřovat odolnost proti únavovému porušení 

pomocí Wöhlerové křivky σa - Nf, kterou získáme zatěžováním tělesa konstantní 
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amplitudou síly. Až v posledním století letech se začali objevovat pokusy interpretovat 

proces s pomocí amplitudy plastické deformace jako řídícím parametrem.  

Je tomu tak hlavně proto, že se věnuje mimořádná pozornost výpočtu součásti 

s předepsaným počtem cyklu do lomu. 

 

Křivky životnosti Ԑap - Nf  

Používá se zde Mansonův – Coffinův vztah pro určení závislosti mezi amplitudou 

plastické deformace Ԑap  a počtem cyklů do lomu Nf, který má tvar: 

              
 
  (6.3.1) 

 

Kde je     součinitel únavové tažnosti a je dán extrapolaci plastické deformace  

na první půlcyklus zatížení         , a c je součinitel únavové životnosti a je dán 

sklonem přímky životnosti zobrazené v logaritmických souřadnicích. Oba parametry 

můžeme považovat za únavové vlastnosti materiálu při jeho zatěžování konstantní 

amplitudou plastické deformace. 

Některé vztahy mezi součinitelem únavové tažnosti a skutečnou lomovou deformací: 

Tabulka 1 - aproximace mezi skutečnou lomovou deformací a únavovou tažností [9] 

Citace Přepočet 
 

Coffin, Tavernelli             
(6.3.2) 

Manson 
           

       

(6.3.3) 

Martin             
(6.3.4) 

Morrow        
(6.3.5) 

  

Křivky životnosti Ԑat - Nf  

 

Z experimentálního důvodu často při únavovém zatěžování aplikujeme amplitudu 

celkové deformace, která se skládá z pružné a plastické složky. Tento postup je prakticky 

oprávněný, protože v kritických místech (jako jsou třeba konstrukční vruby) je materiál 



17 

podroben cyklické deformaci, která má právě tyto dvě složky. Výpočet závislosti počtů 

cyklů do lomu na těchto složkách navrhl Manson, a vztah je ve tvaru: 

            
  
 
      

 

 

    
   

 
       

 
           

 
  

 

(6.3.6) 

Kde E je Youngův modul pružnosti, který můžeme určit na základě  únavových 

zkoušek. Často se ovšem používá i jeho statická hodnota. Při malých počtech cyklů  

do lomu převládá plastická složka    , kde má větší význam součinitel únavové tažkosti    . 

Při vysokých počtech cyklu do lomu se naopak více posuzuje elastická složka    ,  

kde se přikládá větší význam součiniteli únavové pevnosti    .  

 

7. Činitelé ovlivňující mez únavy 

Druh zatěžování 

 

Rozhodující vliv na mez únavy má vliv druh zatěžování. Pro základní druhy 

zatěžování jsou přibližné vztahy mezi hodnotami tyto [16]: 

             (7.1) 

            (7.2) 

              (7.3) 

Kdy je σoC mez únavy v ohybu, σC mez únavy v tlaku či tahu, τC mez únavy v krutu. 

Tyto rovnice platí pro tvářené a lité oceli.  

Vliv velikostního faktoru 

 

Obrázek 9 - Závislost součinitele velikosti Kd na charakteristickém rozměru součásti [16] 
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Pro stanovení Wőhlerovy křivky a určení hodnoty meze únavy se provádějí základní 

měření na hladkých válcových vzorcích o průměru 6 až 10 mm.  

Pro určení meze únavy rozměrnějších strojních součástí je však znát,  

jaký má na ni vliv velikost vzorku. To se, při zatěžování v ohybu a v krutu vyjádří pomocí 

součinitele velikosti Kd. 

   
    
   

  

 

(7.4) 

Kde je σoCd  mez únavy vzorku nebo součásti o charakteristickém rozměru d a oC  

je mez únavy vzorku o rozměru 6  - 10  mm. Pro namáhání ohybem i krutem se může 

použít stejné hodnoty součinitele velikosti Kd, který se zvětšujícím se rozměrem klesá. 

Když namáháme tahem, či tlakem, tak toto napětí nemá na velikost vzorku žádný výrazný 

vliv. 

Vliv vrubů 

 

Obrázek 10 - křivka závislosti součinitele vrubu na poloměru vrubu [17] 

U strojních součástí se mnohdy vyskytují konstrukční vruby, což jsou třeba náhlé 

změny průřezů, drážky, otvory atd., které mají vliv na únavové vlastnosti materiálu  

a to tak, že vytvářejí koncentraci napětí a tím snižují mez únavy. Vruby jsou 

charakterizovány svou velikostí a tvarem a pro jeho popis nám stačí dva parametry: 

- teoretický součinitel koncentrace napětí Kt 

- poloměr kořene vrubu r  

 Snížení meze únavy účinkem vrubu definujeme jako vrubový součinitel Kf,  

který vypočteme jako: 

   
  
   

  

 

(7.5) 
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Kde je C mez únavy hladkého tělesa, Cv je mez únavy tělesa s vrubem.  

Čím je pro danou geometrii a velikost hodnota Kf menší, tím jsou vlastnosti materiálu 

lepší. Pro posouzení citlivosti materiálu byl zaveden součinitel vrubové citlivosti Q,  

který je definován vztahem: 

  
    

    
  

 

(7.6) 

Když platí, že Kf=Kt a Q se blíží k 1, tak se jedná o materiály velmi citlivé  

na působení vrubů, což je nežádoucí. Pro materiály, které jsou necitlivé na vliv vrubů,  

pak platí, že Kf = 1 a Q = 0. 

 

Vliv jakosti povrchu 

 

Protože k tvorbě únavových trhlin dochází přednostně na povrchu součástí, v místech 

koncentrace napětí a cyklické plastické deformace, má stav povrchu významný vliv  

na únavové vlastnosti. Například i při nejjemnějším broušení dostaneme povrchové 

nerovnosti, které začnou působit jako mikrokoncentrátory napětí.  

Vliv těchto minikoncentrátorů na mez únavy materiálu se vyjádří součinitelem stavu 

povrchu Kp, který je definován jako: 

   
   

  
  

 

(7.7) 

Kde je Cp  mez únavy tělesa s danou drsností povrchu a C   je mez únavy tělesa 

s leštěným povrchem o drsnosti Ra = 0,025 µm. 

Součinitel stavu povrchu je obecně funkcí meze pevnosti materiálu Rm a s rostoucí 

hodnotou meze pevnosti klesá. Materiály o vyšší pevnosti jsou tedy více citlivé na stav 

povrchu nežli materiály o nižší pevnosti. 
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Obrázek 11 - vliv kvality povrchu na únavovou životnost [17] 

 

Vliv chemicko-tepelného zpracování  

 

Způsoby chemicko-tepelného zpracování (jako jsou například nitridace, cementace 

atd.) se používají nejen z důvodu zvýšení odolnosti povrchu proti opotřebení,  

ale také jako úpravy, které zlepšují únavové vlastnosti materiálů. 

Vliv frekvence zatěžování 

 

Hodnotíme-li vliv frekvence zatěžování na únavu, musíme vzít v úvahu  

její souvislost s životností. To znamená, že i menší počet kmitů do poruchy může znamenat 

delší životnost, nežli vysoký počet kmitů s vysokou frekvencí.  

Ve strojírenství lze frekvence rozdělit na: 

1. Nízké  

– to jsou frekvence v rozmezí (0,1 - 10) Hz. 

2. Střední  

– to jsou frekvence v rozmezí (10 - 100) Hz. 

3. Vysoké  

– to jsou frekvence v rozmezí (100 - 10
4
) Hz. 
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Vliv prostředí 

 

 

Obrázek 12 - závislost únavy na vlivu prostředí [17] 

Rychlost šíření trhlin je velmi silně závislé na prostředí, ve kterém je součást 

cyklicky zatěžována. V agresivním prostředí může být rychlost šíření trhliny až o řád 

vyšší, než v neutrálním prostředí za jinak stejných podmínek. Nejmenší rychlosti  

je dosaženo v prostředích invertních, jako je například vakuum, nebo suchý argon. Zvýšení 

rychlosti tedy závisí jak na materiálu, tak na typu prostředí, ale obecně lze konstatovat, 

že plynná prostředí jsou zpravidla mírnější a kapalná prostředí jsou zpravidla agresivnější.  

Vliv teploty 

 

Velký vliv má na únavovou trvanlivost také pracovní teplota, musíme tedy brát  

tento činitel v úvahu při zkouškách a projektováních.  

Některé konstrukční součásti, které jsou zatíženy neměnnými vnitřními silami, 

mohou být vystaveny působení periodických změn teploty. To může zapříčinit nebezpečné 

snižování únosnosti díky účinku výskytu proměnných napjatosti, nebo mechanických 

vlastnosti daného materiálu. Dochází-li díky této periodicky se opakující změně teploty 

k porušení materiálu, nazývá se tento proces tepelná (termická) únava. Pokud je hlavní 

příčinou poruchy materiálu prudký nárůst (nebo pokles) teploty, pak mluvíme o tepelném 

(termickém) rázu.  

Vliv středního napětí 

 

Rychlost kumulativního poškozování je silně ovlivňována středním napětím cyklu. 

Kladná střední napětí snižují počet cyklů do lomu a naopak záporná střední napětí 

životnost prodlužují. 

Pro zobecnění příčiny vlivu středního napětí se neobejdeme bez rozsáhlých 

mikroskopických studií, proto se bere přijatelnější vysvětlení, a to, že střední napětí 

ovlivňuje celý únavový proces. Urychluje stádium šíření únavových trhlin a zkracuje délku 
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trhliny, při které vznikne výsledný náhlý lom. Velmi pravděpodobné je i to,  

že zkracuje stádium nukleace tím, že snižuje kritický rozměr trhliny. Bylo navrženo 

několik postupů, jak vyjádřit vliv asymetrie cyklu na únavovou životnost, zejména na mez 

únavy. Všechny tyto postupy jsou ovšem ryze empirické a přibližné. 

Vliv středního napětí můžeme podchytit, když budeme zatěžovat součást konstantní 

amplitudou a tím zjistit, jaký je jeho vliv na tvar křivek životnosti a - Nf  (např. Wöhlerova 

křivka), přičemž bude střední napětí konstantní. Při zatěžování konstantní amplitudou bývá 

sice střední hodnota deformace konstantní, ale střední hodnota napětí se s účinkem 

relaxačních procesů sníží, a to hlavně u nízkocyklové únavy, kdy se vyskytujeme v oblasti 

s vysokými amplitudami plastické deformace, které relaxační procesy podporují.  

Z tohoto důvodu není počet cyklů do lomu v nízkocyklové únavě příliš závislý na 

asymetrii cyklu, když zatěžujeme konstantní amplitudou deformace. 

Pro zjištění vlivu asymetrie na životnost materiálu a na mez únavy při konstantní 

amplitudě napětí je třeba experimentem zjistit křivky životnosti a - Nf   pro různá střední 

napětí m.  

Tyto křivky jsou poté podkladem při konstrukci smyčkových diagramů.  

Pro konstrukci smyčkových diagramů používáme zpravidla dvou hodnot mezní únavy  

a to pro symetricky střídavý a míjivý cyklus.  

 

1. Haighův smyčkův diagram 

 

Na vodorovnou osu je vyneseno předpětí cyklu m a na svislou osu amplituda cyklu 

a, kdy je vidíme, že s rostoucím středním napětím m je nutno snížit amplitudu a. Mezní 

křivka protíná osu a v bodě, který značíme únavy symetrického střídavého cyklu.  

Protože je mez únavy měřena na tyčích malých průměrů v ohybu za rotace  

a smyčkový diagram má platit pro součásti větších rozměrů, musíme změřenou hodnotu 

vydělit součinitelem velikosti Vg. Pokud je c měřené v tahu-tlaku, tak bude  Vg = 1. 
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Obrázek 13 - aproximace Haighova diagramu 

Pro výpočet se provádí aproximace mezní křivky. A to buď Goodmanovou přímkou 

(I), kterou je lepší použít, pokud je m < 0, Sodebergovou přímkou (II), nebo Gerberovou 

parabolou (III), když je m > 0. Kde ψ je sbíhavost Haighova diagramu  

a používá se pro vyjádření skutečné meze pevnosti    ze vztahu: 

   
   

ψ
  (8.8) 

 

Vzorec při aproximaci Goodmanovou křivkou:  

  
 

  
 

  
     

  
(8.9) 

 

Vzorec při aproximaci Gerberovou parabolou: 

  
   

    
  
  

     (8.10) 

 

Vzorec při aproximaci Sodebergovou přímkou: 

  
   

   
  
  

  (8.11) 
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2. Smithův únavový diagram 

 

Mez únavy se nejčastěji stanovuje při systematickém zátěžovém cyklu, kde platí  

h = a; m = 0. Její hodnota je však funkcí asymetrie cyklů a pro různé druhy zátěžových 

cyklů vzrůstá, či klesá v závislosti na velikosti a znaménka statického předpětí m, protože 

platí vztah h = a + m. 

Pro dokonalou představu o únavovém chování materiálu musíme tedy stanovit 

několik Wöhlerových křivek s různou asymetrií cyklů a z nich sestrojit diagram mezních 

cyklů neboli Smithův únavový diagram. Tento diagram vyjadřuje vztah mezi hodnotami 

meze únavy pro různé druhy asymetrie cyklu. Jeho konstrukce je patrná z obrázku  

(pro m > 0). Na osu x vyneseme statické předpětí m a ve směru osy y amplitudu cyklu a, 

horní napětí h a dolní napětí cyklu n. Počátkem souřadnic vedeme přímku pod úhlem 

45
o
, takže platí, že souřadnice libovolného bodu na této přímce odpovídají velikosti 

středního napětí m, okolo něhož kmitá napětí s amplitudou a. 

 Prvním krokem pro sestrojení Smithova diagramu je ten, že se sestaví mezní 

závislost mezi horním a dolním napětím cyklu h, n. To zajistí spojnice jednotlivých 

amplitud pro různé zátěžové cykly – což jsou body H1, H2, H3 a N1, N2, N3. Tyto křivky  

se protnou v bodě M, který je určen z meze pevnosti Rm. Tu lze totiž chápat jako mez 

únavy, která má amplitudu blížící se nule. 

 

Obrázek 14 - Smithův únavový diagram [16] 

Pro praktické účely se Smithův diagram omezí tak, aby v materiálu nevznikly velké 

plastické deformace. To se uskuteční pomocí napětí rovného mezi kluzu Re, nebo Rp0,2,  

což jsou body E1, E2, E3. Silně vytažená část diagramu je pak oblast mezních cyklů napětí, 

při kterých nevznikne únavový lom.       

Z diagramu je patrné, že se zvětšujícím se středním napětím roste i hodnota meze 

únavy hC. V praxi ovšem kvůli časové náročnosti nesestrojujeme Smithův diagram z řady 

Wöhlerových křivek při různých asymetrií cyklů, ale pouze z hodnoty meze únavy C  
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při symetrickém zatěžování a za předpokladu, že závislost horního h a dolního napětí 

cyklu n je na statickém předpětí m lineární.  

 

Obrázek 15 - Zjednodušený Smithův diagram [16] 

 Velikost a tvar Smithova diagramu se mění podle druhu materiálu a také podle 

způsobu zatěžování.  

a. Diagram pro materiál ČSN 12 030.6. Tento materiál je zatěžován ohybem, 

tahem (tlakem) a krutem. 

 

Obrázek 16 - Smithův diagram pro ocel 12 030 [16] 

b. Diagram pro materiál, který má odlišné vlastnosti v tahu a tlaku (tj. meze 

únavy v tahová a tlakové oblasti únavy se liší). Tyto materiály mají tedy 

asymetrický průběh Smithova diagramu.  

 

Obrázek 17 - Smithův diagram pro litinu s lupínkovým grafitem [16] 
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3. Gerber – Weyrachův diagram 

 

Na vodorovnou osu je vyneseno dolní napětí cyklu d = m - a , na osu svislou horní 

napětí cyklu  h = m + a. Výhodou tohoto diagramu je, že na svislé ose je stejně  

jako na Wöhlerově diagramu horní napětí cyklu, takže jde oba diagramy spojit a pak 

můžeme kreslit mezní křivky smyčkových diagramů pro různé počty cyklů do porušení.  

8. Víceosé namáhání 

 

Jedním z nejčastějších typů namáhání reálných součástí je víceosé namáhání,  

jehož důsledkem je vznik prostorové napjatosti. Matematicky lze prostorovou napjatost 

popsat pomocí tenzoru napjatosti Tσ.  

    

        
        
        

  
(8.1) 

 

Kde σx, σy, σz jsou napětí normálová a τyx = τxy, τzy = τyz, τxz = τzx jsou napětí 

smyková. 

Rozložení napětí v elementárním objemu tělesa lze vidět na Obrázku 18. 

 

Obrázek 18 - Rozložení napětí v elementárním objemu [12] 

Únavový cyklus můžeme u víceré napjatosti popsat pomocí zatěžovací cesty, tedy podle 

uzavřené trajektorie v napěťovém prostoru. Proporciální zatěžování nastane, je-li poměr 

mezi hlavními napětími konstantní v průběhu celého cyklu. V případě, že poměr  

mezi hlavními napětími konstantní nebude, jedná se o zatěžování neproporciální. 
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Obrázek 19 – Zatěžovací cesty [13] 

9. Kritéria pro víceosou únavu materiálu 

 

Dělí se do různých kategorií a to podle toho, jaké používají parametry pro určení 

životnosti.  

9.1  Kritéria napěťová 

 

Jsou vhodná spíše pro vysokocyklovou únavu, při které je těleso v makroskopicky 

elastickém stavu a při kterém je hysterezní smyčka velmi úzká. To znamená, že lokální 

plastickou deformaci můžeme jednoznačně určit z okolí elastické deformace  

a o životnosti nám rozhodují napětí. 

Napěťová kritéria vycházejí z myšlenky rozdělení napěťového prostoru  

na nebezpečnou oblast a na oblast bezpečnou, která je od nebezpečné oddělena mezní 

křivkou, kterou popisují ona kritéria. Tato křivka je hranicí, která sdružuje takové 

kombinace napětí, které vedou ke stejné životnosti. 

Napěťová kritéria se dají dále rozdělit: 

Kritéria založená na empirických vztazích 

 

Uvádějí do vzájemného vztahu výsledky vícerých únavových experimentů s mezními 

podmínkami, které byly odvozeny pro statické namáhání. 

Nejčastěji se používají kritéria: 

Kritérium maximálního hlavního napětí 

Pro cyklické zatížení může být vyjádřeno ve vztahu: 

          (9.1.1) 
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Kritérium maximálního napětí 

Které pro cyklické zatížení vede ke vztahu: 

   
    

 
 
       

 
  

(9.1.2) 

Podmínka HMH 

Která je pro cyklické zatížení: 

     
 

  
                                    

(9.1.3) 

Gough–Polardovo kritérium 

Stejně jako ostatní empirická kritéria, i toto vychází z podobnosti mezi statickou  

a únavovou pevností, jehož použitelnost je omezena na podobné napěťové vztahy,  

ze kterých je odvozeno. 

Pro získání meze únavy zatěžoval Gough materiály kombinacemi ohybu a krutu 

v různých poměrech.  

Pro tvárné materiály odvodil vztah: 

 
  
  
 
 

  
  
  
 
 

    
(9.1.4) 

 

Kde σc a τc jsou mezemi únavy materiálu.  

Pro materiály křehké vyhovuje více vztah: 

 
  
  
 
 

  
  
  

     
  
  
 
 

    
  
  
     

(9.1.5) 

Sinesovo kritérium 

Sinesovo kritérium se uvažuje jako kritérium únavového porušení napětí 

v oktaedrické soustavě, přičemž bere v úvahu, že hydrostatické napětí silně ovlivňuje 

životnost. Můžeme ho vyjádřit pomocí matematického vztahu: 

     
 

             
(9.1.6) 

 

Po dosazení a úpravě dostaneme: 

 

 
           

 
          

 
                              

 
  

                    

 

(9.1.7) 
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Kde α, β jsou materiálové konstanty a σmx, σmy, σmz jsou složky středního 

normálového napětí. 

Kritéria vycházející z kritické roviny 

 

Tyto kritéria odhadují únavovou životnost materiálů s pomocí parametrů, které mají 

rozhodující vliv na šíření trhliny v rovinách zatížených tahem, či smykem a jsou založena 

na nalezení roviny, ve které je maximální smykové napětí, nebo příslušná lineární 

kombinace normálového a smykového napětí maximální. Existují dva pohledy  

na to, co kritická rovina je. McDiarmid za ní považuje rovinu s maximální hodnotou 

smykového napětí, zatímco Findley za ní považuje rovinu, kde je součet maximálních 

hodnot obou zmíněných napětí maximální. 

 Mezi tyto kritéria patří například: 

Findleyovo kriterium 

Jak již bylo zmíněno, kritickou rovinou je rovina, ve které je součet maximálních 

normálových a smykových hodnot napětí nejvyšší. Vyjadřuje se jako lineární kombinace 

normálového napětí σno a amplitudy smykového napětí  
  

 
  v kritické rovině. 

  
  

 
       

   
    

(9. 1.8) 

 

Kde k, f jsou materiálové charakteristiky. Konstantu k určíme experimentálně  

ze dvou únavových testů při různém zatěžování. U tvárných materiálů nabývá velikosti 

okolo 0,2 až 3. Pro namáhání krutem můžeme kritérium vyjádřit: 

      
  

 
  , (9.1.9) 

pro namáhání ohybem: 

            
              

 

(9. 1. 10) 

McDiarmidovo kritérium 

 

Obrázek 20 - Způsoby šíření trhliny [12] 
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Je hodně podobné Findleyho kritériu, ale na rozdíl od něj definuje kritickou rovinu 

jako rovinu s maximální amplitudou smykového napětí: 

     

        
 
       

    
    

(9. 1. 11) 

 

Kde je Rm mezi pevnosti v tahu, σno,max maximálním normálovým napětím v kritické 

rovině a τCA,B únavovou pevnosti ve smyku v závislosti na způsobu šíření trhliny. 

V případě A působí smykové napětí na volném povrchu v módu II, v případě B 

je na povrchu čelo trhliny zatěžováno v módu III. 

Dang Vanovo kritérium 

Toto kritérium na rozdíl od ostatních uvažuje tzv. mezoskopické přiblížení,  

kde jsou předmětem zkoumání krystalická zrna, ve kterých se lokální hodnoty napětí 

mohou velmi lišit od hodnot makroskopických, protože z mikrostrukturního pohledu již 

není materiál izotropní ani homogenní. Vznik únavových trhlin nastává ve skluzových 

pásmech vnitřních zrn, proto má hodnota mikroskopického smykového napětí (vnitřní 

pnutí) velký vliv na únavovou životnost, stejně jako hodnota mikroskopického 

hydrostatického napětí, které rozevírá trhlinu. Za kritickou rovinu je pokládána rovina s 

maximálním mikroskopickým smykovým napětím. Kritérium lze nejjednodušeji popsat 

jako lineární kombinaci amplitudy okamžitého mikroskopického smykového      

a hydrostatického       napětí v kritické rovině (viz. Obrázek 21). 

 

Obrázek 21 - Grafické znázornění Dang-Vanova kritéria pro případ predikující neomezenou [12] 

                   (9. 1. 12) 

 

Kde n, m jsou materiálové konstanty.  

Výsledný tenzor mikroskopického napětí     můžeme vyjádřit jako součet hodnoty 

tenzoru makroskopického napětí a deviátoru reziduálního napěťového tenzoru TD
*
. 

         
   (9. 1. 13) 
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Brown-Millerovo kritérium 

 

 

Obrázek 22 - Způsoby šíření trhliny [12] 

Obdobně jako u vysokocyklové únavy Findley, došli Brown a Miller k závěru,  

že cyklická smyková deformace trhlinu iniciuje a normálová deformace zase pomáhá  

při jejím šíření. Navrhli, aby se dle způsobu šíření trhliny rozlišoval případ A, B.  

Pro oba tyto případy navrhli Miller a Brown rozdílná kritéria: 

Případ A: 

 
  

 
 
 

  
   
 
 
 

    
(9. 1. 14) 

 

Případ B: 

  

 
        

(9. 1. 15) 

 

Kde je Δεn rozkmit normálové deformace v rovině maximálního rozkmitu smykové 

deformace, g a h jsou materiálové konstanty a j nabývá hodnot 1 pro křehké materiály  

a 2 pro tvárné materiály. 

Fatemi-Socieho kritérium 

Kritérium vychází z Brown-Millerova kritéria, ale místo normálové deformace 

uvažuje při posuzování únavové životnosti maximální normálové napětí σno,max: 

 

  

 
    

 

  
          

   

 
       

   
           

   
  

(9. 1. 16) 

 

Kde je citlivost materiálu ke vlivu normálového napětí zohledněna poměrem 

koeficientu u a meze kluzu σk (obvykle u=1 a platí σk = σf´ ). 
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Smith-Watson-Topperovo (SWT) kritérium 

Předchozí dvě kritéria předpokládala iniciaci a růst trhliny v rovině s maximálním 

smykovým napětím. Pro posuzování únavové životnosti materiálů, ve kterých k růstu 

trhliny dochází převážně v rovině s největším normálovým napětím, je nezbytné použít 

SWT kritérium: 

        
   
 

 
   

 

 
       

   
               

   
  

 

(9.1.17) 

kde je Δε1 rozkmit hlavní deformace. 

 

9.2  Kritéria energetická 

 

Tato kritéria jsou uplatnitelná spíše pro nízkocyklovou únavu materiálu. Zakládají  

se na předpokladu, že životnost se určuje pomocí celkové deformační práce do okamžiku 

lomu. Jednomu cyklu odpovídá akumulovaná práce, která je úměrná ploše hysterezní 

smyčky. 

Morrowovo kritérium 

Toto kritérium je platné pouze pro jednoosé namáhání (tah – tlak). Vychází  

z něj většina dalších energetických kritérií. Morrow uvažuje jako hnací sílu vzniku a růstu 

únavových trhlin plastickou prací během jednoho cyklus ΔWp, kterou můžeme popsat  

s pomocí rozkmitu napětí Δσ a plastické deformace Δεp: 

           
    

    
  

(9.2.1) 

Kde    je exponent únavové životnosti. Vypočítá se z pomocí materiálových 

charakteristik b, c. 

   
 

 
  

(9.2.2) 

Potom lze vztah mezi plastickou prací jednoho cyklu ΔWp a únavovou životnosti 

popsat Nf. 

              
   

   
       

     
(9.2.3) 

 

Kde je σf´ koeficient únavové pevnosti a εf´ je součinitel únavové tažnosti.  

Z tohoto kritéria vyplývá, že celková energie akumulovaná do lomu není materiálová 

konstantní, ale že se s počtem cyklů její hodnota zvyšuje. 
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Garudovo kritérium 

Při určování víceré životnosti materiálu využil Garud Morrowovo kritérium. 

Plastickou práci jednoho cyklu lze při vícerém zatížení vypočítat: 

                    
    

(9.2.4) 

 

Kde σij je tenzor napění a Ԑij je tenzor deformace. V případě proporcionálního 

namáhání tahem a krutem platí: 

           
    

    
          

    

    
  

(9.2.5) 

 

Kde Δγ
p
 je rozkmit plastické deformace a ξ je faktor vyjadřující schopnost materiálu 

odolávat práci smykových sil. Často se velikost tohoto faktoru volí 0,5. 

 

Ellyinovo kritérium 

Jako základ tohoto kritéria byla zvolena celková energie napjatosti za jeden cyklus 

ΔW
t
. Tato energie se skládá z plastické deformační energie ΔWp a kladné elastické 

deformační energie ΔWe+. 

             (9.2.6) 

 

Obrázek 23 - Plastická a kladná elastická deformační práce [12] 

Pro dvouosé neproporciální zatěžování lze ΔW
t
 vyjádřit vztahem: 

             
 

   

 

             
         

 
   

 

  

 

(9.2.7) 

Kde je t čas a T perioda cyklu, funkce H (x) = 1 pro x   0 a H (x) = 0 pro x < 0, 

σi je hlavní napětí a εie je elastická část hlavní deformace. Ve výsledku má kritérium tvar: 

   

 
   ℵ    

   
(9.2.8) 
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C,α , ℵ jsou materiálové konstanty, které se určí z výsledků jednoosé zkoušky. 

Parametr ρ má hodnotu 1 pro jednoosý napěťový stav a 1+µ (1 – µ) pro případ kombinace 

ohybu a krutu (dvouosého tahu). Konstanta µ je Poissonův poměr. 

10. Druhy estimací pro určení únavových parametrů 

 

10.1 Výpočet meze únavy z meze pevnosti  

Statisticky bylo dokázáno, že mez únavy hladkých těles je funkcí meze pevnosti Rm. 

Orientační výpočty meze únavy pro 50% pravděpodobnost porušení oceli.  

Tyto výpočty platí pro konstrukční ocel s mezi pevnosti od 500 do 1500 Mpa [9]: 

a) Střídavý tah-tlak: 

σ                  (10.1.1) 

σ           (10.1.2) 

 

b) Míjivý tah: 

  σ                  (10.1.3) 

  σ           (10.1.4) 

 

c) Střídavý plochý ohyb: 

σ                  (10.1.5) 

σ           (10.1.6) 

 

d) Ohyb za rotace: 

σ                 (10.1.7) 

σ           (10.1.8) 

 

e) Střídavý krut: 

τ                  (10.1.9) 

τ           (10.1.10) 
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10.2 Estimace únavových parametrů podle Boardmana 

Pokud nejsou k dispozici žádné experimentálně zjištěné únavové parametry, může 

být výhodné použít některé z odhadů těchto parametrů. Nicméně jedná se pouze o odhad 

parametrů, takže stále potřebujeme tyto odhady ověřit reálnými zkouškami. Boardman 

v roce 1982 vypracoval pro většinu ocelí s tvrdosti menší než 500 HB následující 

empirické vztahy [1]: 

 

a) Mez pevnosti v tahu: 

            (10.2.1) 

 

Kde HB je Brinellova tvrdost. 

 

b) Součinitel únavové pevnosti    : 

Aproximuje se součinitel únavové pevnosti     ze skutečné meze pevnosti  

   v rozsahu                . Nicméně, Boardmanovy testy ukazují, že závislost  

mezi těmito dvěma součiniteli je lineární a to ve formě: 

                  (10.2.2) 

 

c) Exponent únavové pevnosti b: 

   
 

 
     

   
      

   
(10.2.3) 

 

d) Součinitel únavové tažnosti    : 

          
   

     
   

 

(10.2.4) 

kde Z je kontrakce a    je součinitel lomové tažnosti. 

 

e) Exponent únavové tažnosti c: 

Oceli se zvýšenou pevností, tj. Rm    1400 MPa, kde               

Oceli s Rm < 1400 MPa, kde               
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f) Tranzitní počet cyklů 2NT: 

Pro ocel byla nalezena závislost mezi tranzitním počtem cyklů a Brinellovou 

tvrdostí. Tato závislost je dána tím, že tvrdost nepřímo souvisí s tažností, protože počet 

cyklů klesá, když tvrdost roste. Závislost je vyjádřena níže: 

     
       

                  
  

(10.2.5) 

 

10.3 Estimace dané Mansonem, Coffinem, Basquinem 

Tranzitní počet cyklů 2NT: 

Jedná se o Manson - Coffinův vztah 

      
  ε  
   

 

 
   

  

 

Modul a exponent cyklického zpevnění: 

(10.3.1) 

Porovnáním Basquinového vztahu              
  a Mansonova vztahu         

      
  dostaneme: 

             
          

         
      

 

(10.3.2) 

odtud plynou závislosti pro modul cyklického zpevnění: 

   
   

      
 
  

(10.3.3) 

 

a exponent cyklického zpevnění 

   
 

 
  

(10.3.4) 

. Tyto parametry jsou pro konkrétní materiály a jejich technologické a tepelné 

zpracování udávány v katalozích. V řadě publikací je uváděná závislost těchto parametrů 

s dalšími materiálovými vlastnostmi, jako je například tvrdost, statická pevnost Rm, 

lomová tažnost   , nebo kontrakcí Z. 

 

Manson navrhl závislost univerzálních směrnic: 

            
  
 

                 
             

(10.3.5) 
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To převedeme na obvyklou závislost deformace na počtu půlkmitů: 

          
  
 

                          
               

10.4 Estimace dané Bäumelem a Seegerem: 

(10.3.6) 

Pro odhad parametrů únavy materiálů můžeme rovněž použít přepočty navržené 

Bäumelem a Seegerem (viz. Tabulka 2). Ovšem jejich přepočty se používají pro oceli 

nízkolegované, či nelegované nebo pro hliníkové a titanové slitiny.  

 

Tabulka 2 - Estimace únavových parametrů podle Bäumela a Seegera [18] 

Únavový 

parametr 

Název únavového 

parametru 

Přepočet pro 

nelegované, či 

nízkolegované oceli 

Přepočet pro 

hliníkové, nebo 

titanové slitiny 

    
Součinitel únavové 

pevnosti 
               

b 
Exponent únavové 

pevnosti 
-0,087 -0,095 

    
Součinitel únavové 

tažnosti 
     ψ      

c 
Exponent únavové 

tažnosti 
-0,58 -0,69 

   Mez únavy                 

   
Celková amplituda 

poměrné deformace 
     

  
 

          ψ      
  
 

 

   
Zlom křivky na mezi 

únavy 
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Únavový 

parametr 

Název únavového 

parametru 

Přepočet pro 

nelegované, či 

nízkolegované oceli 

Přepočet pro 

hliníkové, nebo 

titanové slitiny 

   
Modul cyklického 

zpevnění 
                

   
Exponent cyklického 

zpevnění 
0,15 0,11 

ψ 
Sbíhavost Haighova 

diagramu 

ψ   , pro  
  

 
        

          
  
 

 

ψ   , pro 
  

 
        

 

10.5 Estimace skutečné meze pevnosti z monotónního zatěžování 

Tyto estimace budou použiti pro vyhodnocení rozdílů estimací skutečné meze 

pevnosti mezi Boardmanovou estimaci a estimaci pro monotónní zatěžování. Křivku 

skutečného napětí lze aproximovat mocninným vztahem 

       
   (10. 5. 1) 

 

kde n je exponent monotónního zpevnění, který se dá vypočíst jako 

           (10. 5. 2) 

  

kdy A je kontrakce. K je modul monotónního zpevnění, který lze určit ze vztahu 

      
 

 
 
 

          
(10. 5. 3) 
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11. Dosazení do odhadových přepočtů pro ocel 11 523.1 

 

Zadané, nebo naměřené hodnoty, ze kterých přepočty vychází 

Brinellova tvrdost:  

HB = 180 MPa 

Kontrakce: 

Z = 73 % 

Tažnost: 

A = 32 % 

Youngův modul pružnosti: 

E = 210000 MPa 

Meze pevnosti  

           

 

Podle strojnických tabulek [20] má mez pevnosti nabývat hodnot 520 MPa  

až 628 MPa. Náš výpočet spadá do tohoto rozmezí. 

Výpočet skutečné meze pevnosti 

a) Podle Boardmana 

σ                            

 

b) Z monotónního zatěžování 

       
           

Hodnoty monotónního modulu zpevnění K, a exponentu zpevnění n byly určeny 

pomocí vztahů 11. 5. 2 a 11. 5. 3. 

Výpočet součinitele únavové pevnosti 

a) Podle Bäumela a Seegera 

σ                            

 

b) Podle Boardmana: 

σ         ž      σ        ž                ž          

Zde vidíme, že hodnota vypočtená podle estimace Bäumela a Seegera leží v rozmezí 

daným estimací od Boardmana.  
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Výpočet exponentu únavové životnosti 

a) Podle Bäumela a Seegera: 

Podle této estimace byla pro nelegované, či nízkolegované oceli zvolena hodnota  

-0,087. 

 

b) Podle Boardmana: 

   
 

 
     

   
      

   
 

 
     

      ž      

       
  

                     

 

Opět vidíme, že hodnota vypočtená podle estimace Bäumela a Seegera leží v rozmezí 

daným estimací od Boardmana. 

Výpočet sbíhavosti Haighova diagramu podle Bäumela a Seegera 

ψ   , pro  
  

 
        

ψ   , pro 
  

 
        

ψ            
  

 
           

   

      
       

Výpočet součinitele lomové tažnosti 

      
   

     
     

   

      
         

Výpočty součinitele únavové tažnosti 

a) Podle Bäumela a Seegera: 

         ψ       ψ        

 

b) Podle Coffina, Taverelliho: 

                               

 

c) Podle Mansona a Martina: 

                             

 

d) Podle Morrowa: 
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Volba exponentu únavové tažnosti 

a) Podle Mansona: 

c = -0,6 

 

b) Podle Bäumela a Seegera: 

c = -0,58 

 

Výpočet tranzitních počet cyklů 

Díky různým tvarům estimačních funkci pro součinitele únavové tažnosti, můžeme 

dostat různé hodnoty pro tranzitní počet cyklů.  

a) Vztah podle Manson-Coffina, ε  , c a    , b podle Bäumela a Seegera: 

      
  ε  
   

 

 
   

  
            

     
 

 
              

           ů 

 

b) Vztah podle Manson-Coffina, ε  , podle Coffina, Taverelliho, c podle Mansona a    , 

b podle Bäumela a Seegera: 

      
  ε  
   

 

 
   

  
             

     
 

 
             

           ů 

 

c) Vztah podle Manson-Coffina, ε  , c podle Mansona a    , b podle Bäumela  

a Seegera: 

      
     

   
 

 
   

  
             

     
 

 
             

           ů 

 

d) Vztah podle Manson-Coffina,    , podle Martina, c podle Mansona a    , b podle 

Bäumela a Seegera: 

      
     

   
 

 
   

  
             

     
 

 
             

           ů 

 

e) Vztah podle Manson-Coffina,    , podle Morrowa, c podle Mansona a    ,  

b podle Bäumela a Seegera: 

      
     

   
 

 
   

  
             

     
 

 
             

            ů 
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f) Vztah podle Boardmana: 

     
       

                  
 

       

                   
 

               ů 

 

Největšího počtu cyklů jsme dostali při estimaci „e“. Nejmenšího počtu cyklů zase 

při estimaci tvaru „b“. 

Výpočet modulu a exponentu cyklického zpevnění: 

   
σ  

 ε    
 
 

   
 

 
 

 

1) Exponent cyklického zpevnění   : 

a) Podle Bäumela a Seegera má hodnotu: 

        

 

b) Podle Bäumela a Seegera dosadíme b a podle Mansona dosadíme c: 

   
 

 
 
      

    
        

 

2) Modul cyklického zpevnění    : 

Za σ   dosadíme podle Baumela a Seegera, za ε   dosazujeme postupně všechny 

aproximace. 

a) ε   podle Mansona a Martina: 

   
σ  

 ε    
 
 

     

             
           

 

b) ε   podle Coffina a Taverelliho: 

   
σ  

 ε    
 
 

     

             
             

 

c) ε   podle Bäumela a Seegera: 

   
σ  

 ε    
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d) ε   podle Morrowa: 

   
σ  

 ε    
 
 

     

             
           

 

Vztah, který navrhli na výpočet modulu cyklického zpevněné Bäumel a Seeger  

má jinou podobu, než vztah který vznikl porovnáním Mansonova a Basquinova vztahu.  

A to tedy: 

                              

12. Tabulky hodnot jednotlivých estimací pro různé oceli 

 

Ocel 11 523.1 

Zadané hodnoty z [ 19 ] 

E Modul pružnosti 210000 MPa 

HB Brinellova tvrdost 180 - 

Z Kontrakce 73 % 

A Tažnost 32 % 

Rm Mez pevnosti 550,97 MPa 

 

Vypočtené hodnoty skutečné meze pevnosti σf 
Hodnota podle 

(10.5.1) 
Rozdíl 

Podle Boardmana 896 MPa 1191 MPa 32,93 % 

 

Vypočtené hodnoty součinitele únavové pevnosti σf' 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 826,5 MPa 

1009 MPa 

22,09 % 

Podle (10.2.2), v rozmezí 

      ž      σ , já volím   σ  
896 MPa 12,62 % 

Pro součinitel únavové pevnosti je lepší volit estimaci podle (10.2.2). 
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Vypočtené hodnoty exponentu únavové životnosti b 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera -0,087 - 

-0,093 - 

6,89 % 

Podle (10.2.3) -0,085 - 8,94 % 

Pro exponent únavové životnosti je lepší volit estimaci podle Bäumela a Seegera. 

 

Vypočtené hodnoty skutečné lomové tažnosti εf 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Boardmana 1,309 - - - - % 

 

Vypočtené hodnoty součinitele únavové tažnosti εf' 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 0,618 - 

0,922 - 

49,25 % 

Podle (6.3.3) 0,458 - 50,3 % 

Podle (6.3.4), (6.3.5) 0,655 - 40,84 % 

Podle (6.3.6) 1,309 - 29,58 % 

Pro součinitel únavové tažnosti je lepší volit estimaci podle (6.3.6). 

 

Vypočtené hodnoty exponentu únavové tažnosti c 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera -0,58 - 

-0,659 - 

13,62 % 

Podle (6.3.4) -0,60 - 9,83 % 

Pro exponent únavové tažnosti je lepší volit estimaci podle (6.3.4). 
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Vypočtené hodnoty pro tranzitní počet cyklů 2NT 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 27496 Cyklů 

- Cyklů 

- % 

Vztah podle (10.3.1), εf' podle 

(6.3.3) 
15034 Cyklů - % 

Vztah podle (10.3.1), εf' podle 

(6.3.4), (6.3.5) 
30919 Cyklů - % 

Vztah podle (10.3.1), εf' podle 

(6.3.6) 
125551 Cyklů - % 

Vztah podle (10.2.5) 42933 Cyklů - % 

Největší tranzitní počet cyklů to má podle (10.3.1), když bude εf' podle (6.3.6). 

 

Vypočtené hodnoty pro modul cyklického zpevnění 

k' 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Vztah podle (10.3.3), εf' podle 

Bäumela a Seegera 
959,5 MPa 

1020 MPa 

1,69 % 

Vztah podle (10.3.3), εf' podle 

(6.3.3) 
1001,2 MPa 5,11 % 

Vztah podle (10.3.3), εf' podle 

(6.3.4), (6.3.5) 
951,6 MPa 0,36 % 

Vztah podle (10.3.3), εf' podle 

(6.3.6) 
862,3 MPa 9,56 % 

Podle Bäumela a Seegera 909,1 MPa 0,45 % 

Pro modul cyklického zpevnění je lepší volit estimaci podle (10.3.3), εf' podle (6.3.4), 

(6.3.5). 

 

Vypočtené hodnoty pro modul cyklického zpevnění 

ψ 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 1,047 - - - - % 
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Vypočtené hodnoty pro exponent cyklického 

zpevnění n' 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Vztah podle (10.3.4) 0,142 - 

0,141 - 

2,98 % 

Podle Bäumela a Seegera 0,150 - 6 % 

Pro exponent cyklického zpevnění je lepší volit estimací (10.3.3). 

 

Ocel 12 030 

Zadané hodnoty z [ 19 ] 

E Modul pružnosti 209000 MPa 

HB Brinellova tvrdost 153 - 

Z Kontrakce 52 % 

A Tažnost 19 % 

Rm Mez pevnosti 508 MPa 

 

Vypočtené hodnoty fiktivní meze pevnosti σf 
Hodnota podle 

(10.5.1) 
Rozdíl 

Podle Boardmana 853 MPa 794 MPa 6,90 % 

 

Vypočtené hodnoty součinitele únavové pevnosti σf' 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 762 MPa 

821 MPa 

7,74 % 

Podle (10.2.2), v rozmezí 

      ž      σ , já volím   σ  
853 MPa 5,94 % 

Pro součinitel únavové pevnosti je lepší volit estimací podle (10.2.2). 
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Vypočtené hodnoty exponentu únavové životnosti b 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera -0,087 - 

-0,096 - 

10,46 % 

Podle (10.2.3) -0,088 - 9,60 % 

Pro exponent únavové životnosti lepší volit estimací podle (10.2.3). 

 

Vypočtené hodnoty součinitele lomové tažnosti εf 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Boardmana 0,734 - - - - - 

 

Vypočtené hodnoty součinitele únavové tažnosti εf' 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 0,633 - 

0,216 - 

65,87 % 

Podle (6.3.3) 0,257 - 15,92 % 

Podle (6.3.4), (6.3.5) 0,367 - 41,14 % 

Podle (6.3.6) 0,734 - 70,57 % 

Pro součinitel únavové tažnosti je lepší volit estimací podle (6.3.3). 

 

Vypočtené hodnoty exponent únavové tažnosti c 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera -0,58 - 

-0,458 - 

21,03 % 

Podle (6.3.4) -0,60 - 23,67 % 

Pro exponent únavové tažnosti je lepší estimace podle Bäumela a Seegera. 
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Vypočtené hodnoty pro tranzitní počet cyklů 2NT 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 35392 Cyklů 

- Cyklů 

- % 

Vztah podle (10.3.1), εf' podle 

(6.3.3) 
5670 Cyklů - % 

Vztah podle (10.3.1), εf' podle 

(6.3.4), (6.3.5) 
11701 Cyklů - % 

Vztah podle (10.3.1), εf' podle 

(6.3.6) 
47827 Cyklů - % 

Vztah podle (10.2.5) 42075 Cyklů - % 

Nejvíce cyklů do lomu to vydrží pro estimaci podle (10.3.1), když εf' zvolíme podle 

(6.3.6). 

Vypočtené hodnoty pro modul cyklického zpevnění 

k' 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 912,0 MPa 

1140 MPa 

25,00 % 

Vztah podle (10.3.1), εf' podle 

(6.3.3) 
1040,4 MPa 9,57 % 

Vztah podle (10.3.1), εf' podle 

(6.3.4), (6.3.5) 
987,6 MPa 15,43 % 

Vztah podle (10.3.1), εf' podle 

(6.3.6) 
892,4 MPa 27,74 % 

Vztah podle (10.2.5) 838,2 MPa 36,01 % 

Pro modul cyklického zpevnění je lepší estimace podle (10.3.1), když bude εf' podle (6.3.3) 

 

Vypočtené hodnoty pro sbíhavost Haighova 

diagramu ψ 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 1,073 - - - - % 
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Vypočtené hodnoty pro exponent cyklického 

zpevnění n' 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Vztah podle (10.3.4) 0,146 - 

0,21 - 

43,69 % 

Podle Bäumela a Seegera 0,150 - 40,00 % 

Pro exponent cyklického zpevnění je lepší estimace podle Bäumela a Seegera.   

Ocel 12 050 

Zadané hodnoty z [ 19 ] 

E Modul pružnosti 206000 MPa 

HB Brinellova tvrdost 234 - 

Z Kontrakce 39 % 

A Tažnost 17 % 

Rm Mez pevnosti 798 MPa 

 

Vypočtené hodnoty skutečné meze pevnosti σf 
Hodnota podle 

(10.5.1) 
Rozdíl 

Podle Boardmana 1143 MPa 1134 MPa 0,78 % 

 

Vypočtené hodnoty součinitele únavové pevnosti σf' 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 1197 MPa 

1400 MPa 

16,96 % 

Podle (10.2.2), v rozmezí 

      ž      σ , já volím   σ  
1143 MPa 22,48 % 

Pro součinitel únavové pevnosti je lepší estimace podle Bäumela a Seegera.   
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Vypočtené hodnoty exponentu únavové životnosti b 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera -0,087 - 

-0,107 - 

22,99 % 

Podle (10.2.3) -0,076 - 40,93 % 

Pro exponent únavové životnosti je lepší estimace podle Bäumela a Seegera.   

 

Vypočtené hodnoty součinitele lomové tažnosti εf 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Boardmana 0,494 - - - - - 

 

Vypočtené hodnoty součinitele únavové tažnosti εf' 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 0,531 - 

0,449 - 

15,44 % 

Podle (6.3.3) 0,173 - 61,47 % 

Podle (6.3.4), (6.3.5) 0,247 - 81,67 % 

Podle (6.3.6) 0,494 - 9,16 % 

Pro součinitel únavové tažnosti je lepší volit estimaci podle (6.3.6). 

 

Vypočtené hodnoty exponentu únavové tažnosti c 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera -0,58 - 

-0,564 - 

2,76 % 

Podle (6.3.4) -0,60 - 6,00 % 

Pro exponent únavové tažnosti je lepší estimace podle Bäumela a Seegera.   
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Vypočtené hodnoty pro tranzitní počet cyklů 2NT 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 7798 Cyklů 

- Cyklů 

- % 

Vztah podle (10.3.1), εf' podle 

(6.3.3) 
842 Cyklů - % 

Vztah podle (10.3.1), εf' podle 

(6.3.4), (6.3.5) 
1709 Cyklů - % 

Vztah podle (10.3.1), εf' podle 

(6.3.6) 
6765 Cyklů - % 

Vztah podle (10.2.5) 44906 Cyklů - % 

Největší tranzitní počet cyklů to má podle (10.2.5). 

 

Vypočtené hodnoty pro modul cyklického zpevnění 

k' 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Vztah podle (10.3.3), εf' podle 

Bäumela a Seegera 
1249,4 MPa 

1150 MPa 

7,95 % 

Vztah podle (10.3.3), εf' podle 

(6.3.3) 
1438,8 MPa 20,07 % 

Vztah podle (10.3.3), εf' podle 

(6.3.4), (6.3.5) 
1375,3 MPa 16,38 % 

Vztah podle (10.3.3), εf' podle 

(6.3.6) 
1259,8 MPa 8,71 % 

Podle Bäumela a Seegera 1332,1 MPa 13,67 % 

Pro modul cyklického zpevnění je lepší estimace podle vztahu (10.3.3), εf' podle Bäumela 

a Seegera.   

 

Vypočtené hodnoty pro sbíhavost Haighova 

diagramu ψ 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 0,894 - - - - % 
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Vypočtené hodnoty pro exponent cyklického 

zpevnění n' 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Vztah podle (10.3.4) 0,127 - 

0,152 - 

20,12 % 

Podle Bäumela a Seegera 0,150 - 1,33 % 

Pro exponent cyklického zpevnění je lepší estimace podle Bäumela a Seegera.  

 

Ocel 49MnVS3 

Zadané hodnoty z [ 19 ] 

E Modul pružnosti 210200 MPa 

HB Brinellova tvrdost 262 - 

Z Kontrakce 19 % 

A Tažnost 44 % 

Rm Mez pevnosti 840 MPa 

 

Vypočtené hodnoty skutečné meze pevnosti σf 
Hodnota podle 

(10.5.1) 
Rozdíl 

Podle Boardmana 1185 MPa  943 MPa 20,39 % 

 

Vypočtené hodnoty součinitele únavové pevnosti σf' 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 1260 MPa 

978 MPa 

14,29 % 

Podle (10.2.2), v rozmezí 

      ž      σ , já volím   σ  
1185 MPa 21,52 % 

Pro součinitel únavové pevnosti je lepší estimace podle Bäumela a Seegera. 
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Vypočtené hodnoty exponentu únavové životnosti b 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera -0,087 - 

-0,105 - 

20,69 % 

Podle (10.2.3) -0,075 - 39,85 % 

Pro exponent únavové tažnosti je lepší estimace podle Bäumela a Seegera. 

 

Vypočtené hodnoty součinitele lomové tažnosti εf 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Boardmana 0,755 - - - - - 

 

Vypočtené hodnoty součinitele únavové tažnosti εf' 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 0,516 - 

0,602 - 

16,61 % 

Podle (6.3.3) 0,074 - 87,75 % 

Podle (6.3.4), (6.3.5) 0,105 - 82,50 % 

Podle (6.3.6) 0,211 - 65,00 % 

Pro součinitel únavové tažnosti je lepší estimace podle Bäumela a Seegera. 

 

Vypočtené hodnoty exponentu únavové tažnosti c 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera -0,58 - 

-0,574 - 

1,03 % 

Podle (6.3.4) -0,60 - 4,33 % 

Pro exponent únavové tažnosti je lepší estimace podle Bäumela a Seegera. 
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Vypočtené hodnoty pro tranzitní počet cyklů 2NT 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 6800 Cyklů 

- Cyklů 

- % 

Vztah podle (10. 3.1), εf' podle 

(6.3.3) 
144 Cyklů - % 

Vztah podle (10. 3.1), εf' podle 

(6.3.4), (7.3.5) 
292 Cyklů - % 

Vztah podle (10.3.1), εf' podle 

(6.3.6) 
1153 Cyklů - % 

Vztah podle (10.2.5) 46096 Cyklů - % 

Největšího počtu cyklů do lomu dosáhneme, pokud použijeme estimaci podle (10.2.5). 

 

Vypočtené hodnoty pro modul cyklického zpevnění 

k' 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Vztah podle (10.3.3), εf' podle 

Bäumela a Seegera 
1287,2 MPa 

1396 MPa 

8,45 % 

Vztah podle (10.3.3), εf' podle 

(6.3.3) 
1642,1 MPa 14,99 % 

Vztah podle (10.3.3), εf' podle 

(6.3.4), (6.3.5) 
1570,4 MPa 11,11 % 

Vztah podle (10.3.3), εf' podle 

(6.3.6) 
1439,9 MPa 3,05 % 

Podle Bäumela a Seegera 1386,0 MPa 0,72 % 

Pro modul cyklického zpevnění je lepší estimace podle Bäumela a Seegera. 

 

Vypočtené hodnoty pro sbíhavost Haighova 

diagramu ψ 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 0,875 - - - - % 
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Vypočtené hodnoty pro exponent cyklického 

zpevnění n' 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Vztah podle (10.3.4) 0,125 - 

0,159 - 

27,07 % 

Podle Bäumela a Seegera 0,150 - 6 % 

Pro exponent cyklického zpevnění je lepší estimace podle Bäumela a Seegera. 

Ocel 30CrNiMo8 

Zadané hodnoty z [ 19 ] 

E Modul pružnosti 206000 MPa 

HB Brinellova tvrdost 248 - 

Z Kontrakce 66 % 

A Tažnost 20 % 

Rm Mez pevnosti 910 MPa 

 

Vypočtené hodnoty skutečné meze pevnosti σf 
Hodnota podle 

(10.5.1) 
Rozdíl 

Podle Boardmana 1255 MPa 1557 MPa 24,06 % 

 

Vypočtené hodnoty součinitele únavové pevnosti 

σf' 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 1365 MPa 

1087 MPa 

20,37 % 

Podle (10.2.2), v rozmezí 

      ž      σ , já volím   σ  
1255 MPa 13,39 % 

Pro součinitel únavové pevnosti je lepší estimace podle (10.2.2). 
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Vypočtené hodnoty exponentu únavové životnosti 

b 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera -0,087 - 

-0,07 - 

19,54 % 

Podle (10.2.3) -0,073 - 4,68 % 

Pro exponent únavové životnosti je lepší estimace podle (10.2.3). 

 

Vypočtené hodnoty součinitele lomové tažnosti εf 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Boardmana 1,079 - - - - - 

 

Vypočtené hodnoty součinitele únavové tažnosti εf' 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 0,492 - 

1,311 - 

62,50 % 

Podle (6.3.3) 0,378 - 71,20 % 

Podle (6.3.4), (6.3.5) 0,539 - 58,86 % 

Podle (6.3.6) 1,079 - 21,52 % 

Pro součinitel únavové tažnosti je lepší estimace podle (6.3.6). 

 

Vypočtené hodnoty exponentu únavové tažnosti c 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera -0,58 - 

-0,705 - 

21,55 % 

Podle (6.3.4) -0,6 - 17,50 % 

Pro exponent únavové tažnosti je lepší estimace podle (6.3.4). 
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Vypočtené hodnoty pro tranzitní počet cyklů 2NT 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 4924 Cyklů 

- Cyklů 

- % 

Vztah podle (10. 3.1), εf' podle 

(6.3.3) 
2924 Cyklů - % 

Vztah podle (10. 3.1), εf' podle 

(6.3.4), (6.3.5) 
5913 Cyklů - % 

Vztah podle (10.3.1), εf' podle 

(6.3.6) 
23231 Cyklů - % 

Vztah podle (10.2.5) 45484 Cyklů - % 

Největší tranzitní počet cyklů to má podle (10.2.5). 

 

Vypočtené hodnoty pro modul cyklického 

zpevnění k' 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Vztah podle (10.3.3), εf' podle 

Bäumela a Seegera 
1368,9 MPa 

972 MPa 

29,00 % 

Vztah podle (10.3.3), εf' podle 

(6.3.3) 
1413,9 MPa 31,25 % 

Vztah podle (10.3.3), εf' podle 

(6.3.4), (6.3.5) 
1353,5 MPa 28,19 % 

Vztah podle (10.3.3), εf' podle 

(6.3.6) 
1243,4 MPa 21,83 % 

Podle Bäumela a Seegera 1501,5 MPa 35,26 % 

Pro modul cyklického zpevnění je lepší volit estimaci podle (10.3.3), εf' podle (6.3.6). 

 

Vypočtené hodnoty pro sbíhavost Haighova 

diagramu ψ 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 0,833 - - - - % 
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Vypočtené hodnoty pro exponent cyklického 

zpevnění n' 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Vztah podle (10.3.4) 0,122 - 

0,085 - 

30,55 % 

Podle Bäumela a Seegera 0,150 - 43,33 % 

Pro exponent cyklického zpevnění je lepší použít estimaci podle vztahu (10.3.4). 

 

Ocel AISI 1141 

Zadané hodnoty z [ 19 ] 

E Modul pružnosti 200000 MPa 

HB Brinellova tvrdost 262 - 

Z Kontrakce 49,3 % 

A Tažnost 25,5 % 

Rm Mez pevnosti 857 MPa 

 

 

Vypočtené hodnoty skutečné meze pevnosti σf 
Hodnota podle 

(10.5.1) 
Rozdíl 

Podle Boardmana 1220 MPa 1450 MPa 18,82 % 

 

Vypočtené hodnoty součinitele únavové pevnosti 

σf' 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 1312,5 MPa 

1296 MPa 

1,26 % 

Podle (10.2.2), v rozmezí 

      ž      σ , já volím   σ  
1220 MPa 6,23 % 

Pro součinitel únavové pevnosti je lepší použít estimaci podle Bäumela a Seegera. 
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Vypočtené hodnoty exponentu únavové životnosti 

b 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera -0,087 - 

-0,089 - 

2,30 % 

Podle (10.2.3) -0,074 - 19,90 % 

Pro exponent únavové životnosti je lepší použit estimaci podle Bäumela a Seegera. 

 

Vypočtené hodnoty součinitel lomové tažnosti εf 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Boardmana 0,679 - - - - - 

 

Vypočtené hodnoty součinitel únavové tažnosti εf' 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 0,504 - 

1,03 - 

51,07 % 

Podle (6.3.3) 0,238 - 76,92 % 

Podle (6.3.4), (6.3.5) 0,340 - 67,03 % 

Podle (6.3.6) 0,679 - 51,64 % 

Pro součinitel únavové tažnosti je lepší použit estimaci podle Bäumela a Seegera. 

 

Vypočtené hodnoty exponent únavové tažnosti c 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera -0,580 - 

-0,687 - 

18,45 % 

Podle (6.3.4) -0,600 - 14,50 % 

Pro exponent únavové tažnosti je lepší použit estimaci podle Bäumela a Seegera. 
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Vypočtené hodnoty pro tranzitní počet cyklů 2NT 
Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 5341 Cyklů 

- Cyklů 

- % 

Vztah podle (10. 3.1), εf' podle 

(6.3.3) 
1209 Cyklů - % 

Vztah podle (10. 3.1), εf' podle 

(6.3.4), (6.3.5) 
2448 Cyklů - % 

Vztah podle (10.3.1), εf' podle 

(6.3.6) 
9637 Cyklů - % 

Vztah podle (10.2.5) 46096 Cyklů - % 

Největší tranzitní počet cyklů to má podle (10.2.5). 

 

Vypočtené hodnoty pro modul cyklického 

zpevnění k' 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Vztah podle (10.3.3), εf' podle 

Bäumela a Seegera 
1327,9 MPa 

1205 MPa 

9,26 % 

Vztah podle (10.3.3), εf' podle 

(6.3.3) 
1457,3 MPa 17,31 % 

Vztah podle (10.3.3), εf' podle 

(6.3.4), (6.3.5) 
1394,4 MPa 13,58 % 

Vztah podle (10.3.3), εf' podle 

(6.3.6) 
1279,8 MPa 5,84 % 

Podle Bäumela a Seegera 1443,8 MPa 16,54 % 

Pro modul cyklického zpevnění je lepší volit estimaci podle (10.3.3), εf' podle (6.3.6). 

 

Vypočtené hodnoty pro Sbíhavost Haighova 

diagramu ψ 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Podle Bäumela a Seegera 0,854 - - - - % 
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Vypočtené hodnoty pro exponent cyklického 

zpevnění n' 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

Vztah podle (10.3.4) 0,124 - 

0,122 - 

1,39 % 

Podle Bäumela a Seegera 0,150 - 18,67 % 

Pro exponent cyklického zpevnění je lepší použít estimaci podle vztahu (10.3.4). 

13. Tabulky hodnot jednotlivých estimací pro hliníkové  

a titanové slitiny 

 

AlMg4.5Mn 

Zadané hodnoty z [ 19 ] 

E Modul pružnosti 71500 MPa 

Rm Mez pevnosti 363 MPa 

 

Vypočtené hodnoty podle Bäumela a 

Seegera 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

σf' 
Součinitel 

únavové pevnosti 
606,21 MPa 654 MPa 7,88 % 

b 

Exponent 

únavové 

životnosti 

-0,095 - -0,089 - 6,32 % 

εf' 
Součinitel 

únavové tažnosti 
0,350 - 0,449 - 28,29 % 

c 
Exponent 

únavové tažnosti 
-0,690 - -0,755 - 9,42 % 

NC 
Zlom křivky na 

mezi únavy 
10

6
 Cyklů -  Cyklů - % 

k' 

Modul 

cyklického  

zpevnění 

584,43 MPa 693 MPa 18,58 % 
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Vypočtené hodnoty podle Bäumela a 

Seegera 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

ψ 

Sbíhavost 

Haighova 

diagramu 

0,740 - - - - % 

n' 

Exponent 

cyklického 

zpevnění 

0,110 - 0,125 - 13,64 % 

Chyba u součinitele únavové tažnosti je závislá na estimaci sbíhavosti Haighova diagramu.  

Zvýšené chyby u modulu a exponentu cyklické sbíhavosti jsou způsobené typem estimace, 

kdy u exponentu používáme číslo, které pro slitiny hliníku vymysleli Bäumel a Seeger a 

pro modul navíc chyba závisí i na hodnotě meze pevnosti.  

 

Al5086 

Zadané hodnoty z [ 19 ] 

E Modul pružnosti 195000 MPa 

Rm Mez pevnosti 363 MPa 

 

Vypočtené hodnoty podle Bäumela a 

Seegera 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

σf' 
Součinitel 

únavové pevnosti 
606,21 MPa 654 MPa 7,88 % 

b 

Exponent 

únavové 

životnosti 

-0,095 - -0,089 - 6,32 % 

εf' 
Součinitel 

únavové tažnosti 
0,350 - 0,45 - 28,57 % 

c 
Exponent 

únavové tažnosti 
-0,690 - -0,755 - 9,42 % 

NC 
Zlom křivky na 

mezi únavy 
10

6
 Cyklů  - Cyklů - % 

k' 

Modul 

cyklického 

zpevnění 

584,43 MPa 540 MPa 7,60 % 
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Vypočtené hodnoty podle Bäumela a 

Seegera 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

ψ 

Sbíhavost 

Haighova 

diagramu 
 

-  - - - % 

n' 

exponent 

cyklického 

zpevnění 

0,110 - 0,069 - 37,27 % 

Chyba u součinitele únavové tažnosti je závislá na estimaci sbíhavosti Haighova diagramu. 

Zvýšené chyby u modulu a exponentu cyklické sbíhavosti jsou způsobené typem estimace, 

kdy u exponentu používáme číslo, které pro slitiny hliníku vymysleli Bäumel a Seeger a 

pro modul navíc chyba závisí i na hodnotě meze pevnosti. 

 

AlCuMg2 

Zadané hodnoty z [ 19 ] 

E Modul pružnosti 75000 MPa 

Rm Mez pevnosti 490 MPa 

 

Vypočtené hodnoty podle Bäumela a 

Seegera 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

σf' 
Součinitel 

únavové pevnosti 
818,3 MPa 1023 MPa 25,02 % 

b 

Exponent 

únavové 

životnosti 

-0,095 - -0,1215 - 27,89 % 

εf' 
Součinitel 

únavové tažnosti 
0,350 - 0,6628 - 89,37 % 

c 
Exponent 

únavové tažnosti 
-0,690 - -0,746 - 8,12 % 

NC 
Zlom křivky na 

mezi únavy 
10

6
 Cyklů - Cyklů - % 

k' 

Modul 

cyklického 

zpevnění 

788,90 MPa 581 MPa 26,35 % 
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Vypočtené hodnoty podle Bäumela a 

Seegera 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

ψ 

Sbíhavost 

Haighova 

diagramu 

1,083 - - - - % 

n' 

Exponent 

cyklického 

zpevnění 

0,110 - 0,0522 - 52,55 % 

Velké rozdíly u jednotlivých estimací značí, že zvolené přepočty se úplně nehodí pro tento 

materiál.  

 

Ti – 6Al – 4V (Žíhána) 

Zadané hodnoty z [ 21 ] 

E Modul pružnosti 113800 MPa 

Rm Mez pevnosti 950 MPa 

 

Vypočtené hodnoty podle Bäumela a 

Seegera 

Tabulkové 

hodnoty z [21] 
Rozdíl 

σf' 
Součinitel 

únavové pevnosti 
1586,5 MPa 214000 MPa 99,26 % 

b 

Exponent 

únavové 

životnosti 

-0,095 - -0,865 - 89,02 % 

εf' 
Součinitel 

únavové tažnosti 
0,350 - 0,0131 - 96,26 % 

c 
Exponent 

únavové tažnosti 
-0,690 - -0,085 - 87,68 % 

NC 
Zlom křivky na 

mezi únavy 
10

6
 Cyklů - Cyklů - % 

k' 

Modul 

cyklického 

zpevnění 

1529,50 MPa 1285 MPa 15,99 % 

ψ 

Sbíhavost 

Haighova 

diagramu 

0,810 - - - - % 
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Vypočtené hodnoty podle Bäumela a 

Seegera 

Tabulkové 

hodnoty z [19] 
Rozdíl 

n' 

Exponent 

cyklického 

zpevnění 

0,110 - 0,078 - 29,09 % 

Estimace jsou pro tento materiál nevyhovující. 

14. Vyhodnocení únavových parametrů pro dodaný vzorek 

 

Naměřené hodnoty z nízkocyklové zkoušky: 

č.vz. 
Rozkmit 

deformace Δε 

Plastická část cyklické 

deformace εpl 
Frekvence f Počet cyklů Nf 

Amplituda 

napětí σa 

1 0,05000 0,047 0,10 150 527 

2 0,04000 0,038 0,10 282 517 

3 0,03050 0,028 0,10 236 509,3 

4 0,02000 0,018 0,15 884 471,5 

5 0,01500 0,013 0,20 1294 425,7 

6 0,01000 0,008 0,30 3338 396 

7 0,00800 0,006 0,40 6562 382 

8 0,00600 0,004 0,50 15990 334 

9 0,00567 0,004 0,65 23534 331 

10 0,00340 0,002 0,80 58066 230 

Plastickou část rozkmitu deformace vypočteme jako: 

       
  
 
  

(14.1) 

Z tabulkových hodnot určíme pomocí metody nejmenších čtverců hodnoty σf', b,  

εf' a c.  

a) Určení hodnot σf' a b 

             
                                

Substituce: 
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Rovnice se tedy zapíše jako: 

             

Počet členů N je 10, sestavíme funkci ϕ(C1, C2): 

                       
 

  

   

  

 ji derivujeme podle C1 a C2 a postavíme rovno nule: 

  

   
                 

  

   

      

  

   
                 

  

   

       

Tyto rovnice upravíme a sestavíme maticově vyjádřenou soustavu rovnic: 

 

 
 
 
  

  

   

   

  

   

   

  

   

   
 

  

    

 
 
 
  
  
  
  

 

 
 
 

   

  

   

      

  

    

 
 
 
  

Odsud získáme hodnoty C1 a C2: 

           

          

Tyto hodnoty zpětně převedu na σf' a b: 

                              

            

Dosazení do původního vztahu: 

                 
       

b) Určení hodnot εf' a c. 

              
                                 

Substituce: 

                                            

Rovnice se tedy zapíše jako: 
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Počet členů N je 10, sestavíme funkci ϕ(C1, C2): 

                       
 

  

   

  

 ji derivujeme podle C1 a C2 a postavíme rovno nule: 

  

   
                 

  

   

      

  

   
                 

  

   

       

Tyto rovnice upravíme a sestavíme maticově vyjádřenou soustavu rovnic: 

 

 
 
 
  

  

   

   

  

   

   

  

   

   
 

  

    

 
 
 
  
  
  
  

 

 
 
 

   

  

   

      

  

    

 
 
 
  

Odsud získáme hodnoty C1 a C2: 

           

           

Tyto hodnoty zpětně převedu na σf' a b: 

                           

             

Dosazení do původního vztahu: 

                
        

Pro estimaci tohoto vzorku využijeme přepočty podle Bäumela a Seegera. Modul 

pružnosti volím 210GPa. Mez pevnosti bude určena podle 11.2.1. 

Zadané hodnoty 

HB Tvrdost 153 - 

E Modul pružnosti 210000 MPa 
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Mez pevnosti Rm 
Vypočtená 

hodnota  

Naměřená 

hodnota  
Rozdíl 

Podle 11.2.1 528 MPa 543,3 MPa 2,84 % 

 

Značení a název 

veličiny 

Vypočtená 

hodnota 

Naměřená 

hodnota 
Rozdíl 

σf' 
Součinitel únavové 

pevnosti 
792 MPa 1097,8 MPa 27,88 % 

b 
Exponent únavové 

životnosti 
-0,087 - -0,119 - 26,89 % 

εf' 
Součinitel únavové 

tažnosti 
0,626 - 0,678 - 7,69 % 

c 
Exponent únavové 

tažnosti 
-0,580 - -0,488 - 18,85 % 

NC 
Zlom křivky na 

mezi únavy 
      Cyklů - Cyklů - % 

k' 
Modul cyklického 

zpevnění 
870,95 MPa - MPa - % 

ψ 
Sbíhavost Haighova 

diagramu 
1,061 - - - - % 

n' 
Exponent 

cyklického zpevnění 
0,150 - - - - % 

 

Největších rozdílů mezi vypočtenou hodnotou a hodnotou určenou z naměřených 

hodnot bylo dosaženo u součinitele únavové pevnosti a exponentu únavové životnosti. 

Vysoké hodnoty můžeme postihnout zvolením přesnější únavové zkoušky. 

  



69 

15. Závěr 

 

V této bakalářské práci jsou popsány některé z estimací mezi únavovými parametry  

a parametry, které lze získat z jednoduchých zkoušek, jako jsou zkouška tvrdosti,  

nebo tahová zkouška. Výsledky těchto přepočtů nejsou stejné, jako hodnoty určené 

únavovými zkouškami, ale lze je použít pro prvotní návrh materiálu pro součást.  

 Pro ocel 11 523.1 vycházely nejlépe tyto estimace. Pro součinitel únavové pevnosti 

byla tabulkové hodnotě nejbližší estimace podle Boardmana (10.2.2). Podle Bäumela  

a Seegera vycházela nejlépe jen estimace exponentu únavové životnosti, součinitel 

únavové tažnosti zase podle Morrowy estimace (6.3.6). Exponent únavové tažnosti  

je nejlepší počítat podle Mansonového vztahu (6.3.4). Modul a exponent cyklického 

zpevnění nejlépe vycházeli ze vztahů vzniklých porovnáním Mansona a Basquina  

(10.3.3, 10.3.4), u modulu jsme dosazovali součinitel únavové tažnosti vypočteny  

podle Morrowa (6.3.6). 

 Pro ocel 12 030 (C25, S25C) vycházely nejlépe tyto estimace. Pro součinitel 

únavové pevnosti byla tabulkové hodnotě nejbližší estimace podle Boardmana (10.2.2). 

Podle Bäumela a Seegera vycházely nejlépe estimace exponentu únavové životnosti, 

exponentu únavové tažnosti a exponentu cyklického zpevnění. Součinitel únavové tažnosti 

vyšel nejlépe podle estimace dle Coffina, Taverelliho (6.3.3). Modul nejlépe vycházel  

ze vztahů vzniklých porovnáním Mansona a Basquina (10.3.3, 10.3.4), když jsme 

dosazovali součinitel únavové tažnosti, který byl vypočten podle Morrowa (6.3.6). 

 Pro ocel 12 050 (C45, S45C) vycházely nejlépe tyto estimace. Pro součinitel 

únavové pevnosti, exponent únavové životnosti, exponent únavové tažnosti a exponent 

cyklického zpevnění byla tabulkové hodnotě nejbližší estimace podle Bäumela  

a Seegera. Součinitel únavové tažnosti zase podle Morrowy estimace (6.3.6). Modul 

cyklického zpevnění nejlépe vycházeli ze vztahů vzniklých porovnáním Mansona  

a Basquina (10.3.3, 10.3.4), když jsme dosazovali součinitel únavové tažnosti,  

který byl vypočten podle Bäumela a Seegera. 

 Pro ocel 49MnVS3 vycházely nejlépe estimace podle Bäumela a Seegera.  

 Pro ocel 30CrNiMo8 vycházely nejlépe tyto estimace. Pro součinitel únavové 

pevnosti byla tabulkové hodnotě nejbližší estimace podle Boardmana (10.2.2).  

Podle Boardmana dále vycházela jen  estimace exponentu únavové životnosti (10.2.3). 

Součinitel únavové tažnosti měl nejmenší chybu podle Morrowy estimace (6.3.6). 

Exponent únavové tažnosti je nejlepší počítat podle Mansonového vztahu (6.3.4). Modul a 

exponent cyklického zpevnění nejlépe vycházeli ze vztahů vzniklých porovnáním 
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Mansona a Basquina (10.3.3, 10.3.4), u modulu jsme dosazovali součinitel únavové 

tažnosti vypočteny podle Morrowa (6.3.6). 

 Pro ocel AISI 1141 vycházely nejlépe tyto estimace. Pro součinitel únavové 

pevnosti, exponent únavové životnosti, součinitel únavové tažnosti byla tabulkové hodnotě 

nejbližší estimace podle Bäumela a Seegera. Součinitel únavové tažnosti  

zase podle Morrowy estimace (6.3.6). Exponent únavové tažnosti je nejlepší počítat  

podle Mansonového vztahu (6.3.4). Modul cyklického zpevnění nejlépe vycházel ze 

vztahů vzniklých porovnáním Mansona a Basquina (10.3.3, 10.3.4), když jsme dosazovali 

součinitel únavové tažnosti, který byl vypočten podle Morrowa (6.3.6).  

U dodaného vzorku byla velikost chyby ovlivněna přesností únavové zkoušky, její 

regulaci můžeme zajistit volbou jiné únavové zkoušky. 

 Pro hliníkové slitiny byla použita pouze estimace podle Bäumela a Seegera.  

U hliníkové slitiny AlMg4.5Mn docházelo k nejvyšší chybě u součinitele únavové 

tažnosti, která byla 28,29%. Tato chyba byla způsobena velikosti součinitele sbíhavosti 

Haighova diagramu ψ. Pro hliníkové slitiny jsem použil pouze estimace podle Bäumela  

a Seegera.  

U hliníkové slitiny Al5086 docházelo k nejvyšší chybě u exponentu cyklického 

zpevnění, což bylo způsobeno tím, že jsme použili konstantní hodnotu, kterou vymysleli 

Bäumel a Seeger. Chyba u součinitele únavové tažnosti, která byla 28,57%,  

byla způsobena velikosti součinitele sbíhavosti Haighova diagramu ψ.  

Z hliníkových slitin vycházeli estimace nejhůře pro materiál AlCuMg2.  

Zde u součinitele únavové tažnosti byla chyba 89,37%. 

Pro titanovou slitinu Ti – 6Al – 4V, která byla žíhaná, byly rovněž použity estimace 

podle Bäumela a Seegera. Tyto estimace byly pro tuto slitinu nevyhovující. 

 

Pro oceli se hodnoty rozdílů mezi tabulkovými a vypočtenými hodnotami lišily  

a proto estimace vycházely pro různé druhy oceli různě. Nejmenší chyby bylo nejčastěji 

dosaženo, pokud byla použita estimace podle Bäumela a Seegera.  
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