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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá vlivem plasticky indukovaného zavírání únavové trhliny na 

její šíření. Díky modelování s využitím metody konečných prvků vyhodnocuje vliv tohoto jevu 

na šíření trhliny u série konfigurací únavových MT vzorků. Modelování je provedeno jak 2D, 

tak 3D. Porovnání vypočtených výsledků s experimenty přináší objasnění vlivu tohoto jevu 

u provedených experimentálních měření. Trojrozměrné modelování vyhodnocuje především 

průběh vlivu plasticky indukovaného zavírání trhliny po tloušťce tělesa, čímž vysvětluje 

zakřivování čela únavové trhliny a současně dává základ pro zahrnutí jevu zavírání trhliny při 

predikci šíření únavové trhliny v trojrozměrném prostoru. 
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Abstract 

This study is focused on plasticity induced crack closure effect on fatigue crack propagation. It 

utilizes finite element method modeling to evaluate the effect of this phenomenon on crack 

propagation at a series of MT specimen configurations. The modeling has been done both 2D 

and 3D. Comparison of computed results with experiments explains effect of the phenomenon 

at performed experimental measurements. Above all, three-dimensional modeling provides 

assessment of plasticity induced crack closure through thickness of the object. Thereby it 

explains shapes of fatigue crack fronts and lays foundations for including plasticity induced 

crack closure phenomenon to fatigue crack growth predictions in three-dimensional space. 
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1 Úvod 

Únavu materiálů můžeme pozorovat na celé řadě výrobků snad ve všech odvětvích lidské 

činnosti. U výrobků, jako jsou například hrníčky či zubní kartáčky, lze nad náhlým porušením 

materiálu mávnout rukou, avšak pokud se jedná o výrobky jako například křídlo letadla či rotor 

parní turbíny, představuje neočekávaný lom mnohdy nejen velké škody na majetku, ale také na 

lidských životech. 

 U takto významných technických objektů se v dnešní době používá (mimo jiné) 

návrhový přístup damage tolerance koncept, kdy u součásti předpokládáme přítomnost největší 

možné trhliny, která by mohla zůstat nedetekována, bez ohledu na to, zda se na dané součásti 

opravdu nachází nebo ne. U takové trhliny nás potom zajímá, za jakých podmínek dochází 

k jejímu šíření, jakou rychlostí se může šířit a co může vést k zastavení jejího šíření. Na základě 

těchto informací je následně určován odhad únavové zbytkové životnosti součásti pro 

stanovení intervalu pravidelných prohlídek. Zpřesňování odhadu únavové zbytkové životnosti 

součásti je pak možné díky prohlubování poznatků o vlivech působících na šíření trhliny, 

k čemuž přispívá i tato diplomová práce.  

 Jak již název napovídá, tato práce se zabývá jevem zavírání trhliny, který je jedním 

z těchto vlivů. Zavírání trhliny je jev, kdy působením různých mechanismů dochází při 

cyklickém zatěžování součásti s trhlinou ke vzájemnému kontaktu líců trhliny i při nenulovém 

tahovém zatížení. Dochází tedy k tomu, že při zatěžovací fázi zátěžového cyklu setrvávají líce 

trhliny ve vzájemném kontaktu „déle“, zatímco při odlehčování se dotknou „předčasně“. 

Uvážíme-li současně, že trhlina se může šířit, pouze pokud jsou líce trhliny rozevřeny [8], pak 

je zřejmé, že zavírání trhliny patří mezi jevy, které šíření trhliny zpomalují. V předkládané 

diplomové práci je zkoumáno především plasticky indukované zavírání trhliny na MT vzorcích 

z oceli EA4T. Tyto vzorky byly poskytnuty společností Bonatrans v rámci projektu 

zabývajícího se metodikou stanovení životnosti železničních náprav. 

 Tato práce navazuje na bakalářskou práci autora „Vliv geometrie vzorku na úroveň 

zavíracího napětí před čelem únavové trhliny“[41], kde byla vytvořena metodika založená na 

dvojdimenzionálním modelu využívajícím metody konečných prvků, díky níž je možné určit 

velikost úrovně zavírání trhliny při daném cyklickém zatěžování určitých únavových vzorků. 

V předkládané diplomové práci je dosavadní model MT vzorku rozšířen a zobecněn. Díky 

tomuto modelu je zkoumán globální vliv plasticky indukovaného zavírání trhliny při různých 

podmínkách zatěžování. Výsledky jsou porovnávány s experimentálně získanými daty, což 

umožňuje objasnit vliv tohoto fenoménu u provedených měření.  

 Vedle dvojdimenzionálního modelu je vytvořen i model trojdimenzionální, díky němuž 

je možné určit průběh míry plasticky indukovaného zavírání trhliny také po tloušťce tělesa. Na 

základě průběhu míry zavírání trhliny po tloušťce je pak možné vysvětlit zakřivení čel 

pozorované při experimentálních měřeních. 

 Práce vznikla ve spolupráci s Ústavem fyziky materiálů Akademie věd ČR. 
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2 Systémový přístup 

2.1 Problémová situace 

Před stanovením cílů řešení a volbou metody vhodné k dosažení těchto cílů je potřeba 

představit problémovou situaci. 

 V dnešní době se při návrhu součástí a konstrukcí navrhovaných na vysokocyklovou 

únavu využívá mimo jiné koncepce damage tolerance. V této koncepci je k určení intervalu 

pravidelných prohlídek nezbytný odhad zbytkové životnosti součásti či konstrukce. Přesnost 

odhadu zbytkové životnosti úzce souvisí s přesností popisu šíření únavových trhlin. Šíření 

únavových trhlin je ovlivňováno mnoha faktory a jevy, přičemž jedním z jevů, které mohou 

výrazně ovlivňovat chování únavových trhlin, je jev zavírání trhliny. Jedním z nejběžnějších 

typů zavírání trhliny je pak plasticky indukované zavírání trhliny.  

 Pro zvyšování efektivity návrhové koncepce damage tolerance je tedy nezbytné 

zkoumání vlivu plasticky indukovaného zavírání únavových trhlin na jejich šíření. Za tímto 

účelem byla na ÚFM provedena série experimentů, kdy u zkušebních těles pro únavové 

zkoušky byla na základě měření vyhodnocována míra zavírání trhliny. Dále je však potřeba 

získat numerické nástroje (výpočet pomocí metody konečných prvků (dále jen MKP výpočet) 

a skript pro vyhodnocení výsledků MKP výpočtu) na popis tohoto fenoménu a s jejich pomocí 

vysvětlit vliv plasticky indukovaného zavírání trhliny na naměřená experimentální data. 

2.2 Formulace úlohy 

Na základě představené problémové situace je dále vhodné formulovat úlohu, kterou bude 

nezbytné vyřešit, aby se stávající problémová situace stala situací standardní. 

 Je potřeba vytvořit numerické nástroje (MKP výpočet a skript pro vyhodnocení výsledků 

MKP výpočtu) schopné popsat plasticky indukované zavírání únavové trhliny při jejím šíření. 

S pomocí těchto nástrojů poté vysvětlit vliv tohoto jevu na naměřená data. Jelikož numerickou 

simulaci šíření trhliny a jejího zavírání již vytvořilo několik autorů, je algoritmus řešení 

přibližně známý.  

2.3 Cíle řešení úlohy 

Aby mohla být formulovaná úloha vyřešena, je potřeba splnit následující dílčí cíle: 

Seznámení s mechanismy šíření únavové trhliny se zaměřením na zavírání  
Před samotnou tvorbou zmiňovaných numerických nástrojů je nutné získat určitý teoretický základ 

a nastudovat vše podstatné, co souvisí s řešenou úlohou, především tedy proces šíření trhliny a jev 

zavírání trhliny. Studium jevu zavírání trhliny bude zaměřeno na plasticky indukované zavírání 

trhliny.   

Seznámení se s modely umožňujícími popsat zavírání trhliny 

Dalším dílčím cílem je vytvořit rešerši zabývající se modely popisujícími zavírání trhliny (opět 

s důrazem na plasticky indukované zavírání trhliny). V oblasti modelování zavírání trhliny již 

publikovala řada autorů a studium jejich modelů může přinést nejen inspiraci pro tvorbu vlastního 

modelu, ale také různá doporučení a upozornění na možné komplikace. 

Vytvoření numerického modelu 

Samotná tvorba numerického modelu vychází z poznatků získaných při splnění předchozích dvou 

cílů. Je třeba vytvořit model schopný pro danou geometrii únavového vzorku a dané zatěžování 

vyhodnotit míru vlivu plasticky indukovaného zavírání trhliny. 
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Vysvětlení vlivu zavírání trhliny na naměřená experimentální data 
Na závěr bude s pomocí vytvořeného modelu určen vliv plasticky indukovaného zavírání trhliny 

u série různě zatěžovaných únavových vzorků odpovídající sérii experimentálních měření 

únavových vzorků oceli EA4T provedených na ÚFM. Díky tomu bude možné vysvětlit, jaký mělo 

zavírání trhliny vliv na naměřená experimentální data. 

2.4 Systém podstatných veličin 

Objektem této diplomové práce jsou únavové vzorky při únavové zkoušce. V následujících 

odstavcích bude rámcově představen systém podstatných veličin (podle [11]) pro úlohu 

řešenou v této diplomové práci. Systém podstatných veličin pro doporučenou úroveň řešení 

obsahuje: 

S0: Okolí únavových vzorků tvoří laboratorní prostředí a stroj na zkoušení únavových 

vzorků, v němž jsou upnuty. Klimatické podmínky by v laboratořích měly být téměř 

konstantní, jejich vliv tedy nebyl uvažován.  

S1: Geometrie je charakterizována tvarem a několika klíčovými rozměry únavových vzorků. 

Podstatná je rovněž délka a tvar trhliny. Topologie vzorku je dána typem vzorku. Konkrétně se 

v této práci jedná o tzv. MT vzorky („middle-cracked tension specimen“), blíže popsané 

v kapitole 4.1. Z hlediska modelování jsou podstatné roviny symetrie vzorku. Vzhledem 

k rovinnému charakteru vzorků byly vzorky modelovány nejdříve dvourozměrně, později také 

trojrozměrně, aby bylo možné zkoumaný jev popsat také po tloušťce vzorku.  

S2: Podstatná vazba objektu s okolím je pouze upnutí ve stroji. U MT vzorků se jedná 

o upnutí krajních, k tomuto účelu určených částí vzorku do čelistí zkušebního stroje.  

S3: Aktivace objektu vyvolávající v něm sledované procesy je silové působení stroje na 

vzorek. Tato aktivace je zprostředkována díky upnutí ve stroji.  

S4: Vzhledem k povaze okolí objektu jsou procesy na objektu ovlivňovány především 

silovým působením stroje na vzorek. Okolní teplota může mít také vliv, neboť může ovlivnit 

vlastnosti materiálu. V laboratořích by však teplota měla být přibližně konstantní, proto vliv 

teploty není uvažován.  

S5: Podstatnými oborovými vlastnostmi objektu jsou vlastnosti materiálu. Únavové vzorky 

zkoumané v této práci jsou z oceli EA4T. Tento materiál je blíže popsán v kapitole 4.1. 

Významné je jak elastické, tak plastické chování tohoto materiálu při cyklickém zatěžování. 

S6: Podstatné procesy probíhající na objektu jsou: šíření trhliny, otevírání a zavírání trhliny 

během každého cyklu a tvorba oblasti ovlivněné plasticitou. Šíření trhliny je uvažováno pouze 

jako ideální přímočaré bez možnosti větvení trhliny. Podstatné stavy objektu jsou stavy, kdy je 

trhlina považována za zavřenou a stav, kdy je trhlina považována za otevřenou.  

S7: Projevem procesu šíření trhliny je změna délky trhliny. Změna délky trhliny ovlivňuje 

napjatost v okolí čela trhliny. Projevem procesu tvorby oblasti ovlivněné plasticitou je 

plasticky indukované zavírání trhliny, neboli „předčasné“ zavření trhliny (při nenulovém 

tahovém zatížení vzorku) v odlehčovací části zátěžového cyklu a „pozdní“ otevření trhliny (při 

nenulovém tahovém zatížení) v zatěžující části zátěžového cyklu.  

S8: Důsledky projevů do okolí nejsou u únavových vzorků žádné, neboť šíření trhliny ani jev 

zavírání trhliny nemá dopad na stroj, v němž jsou vzorky upnuty. U praktických aplikací však 

přispívá plasticky indukované zavírání trhliny ke zpomalování růstu trhliny, což ovlivňuje 

zbytkovou životnost součásti.  
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2.5 Další podstatné prvky související s řešením úlohy 

Typ úlohy 

Jedná se o úlohu přímou – v jednotlivých případech je na základě zadaných vstupů 

vyhodnocována míra zavírání trhliny. 

Dynamičnost 

Pro pozorování zavírání trhliny je potřeba zahrnout jistý časový úsek, během něhož je vzorek 

cyklicky zatěžován. Časová závislost soustavy je tedy podstatná. Setrvačné síly však nehrají 

významnou roli, a je tedy možné úlohu řešit staticky jako sérii zátěžových kroků. 

Stochastičnost 

Jev zavírání trhliny je velmi citlivý i na malé změny okolních podmínek na počátku šíření 

únavové trhliny [39]. V předkládané práci je však plasticky indukované zavírání trhliny 

vyhodnocováno u trhlin v oblasti stabilního šíření, kde již není zavírání trhliny tolik závislé na 

malých náhodných odchylkách vstupních veličin. Vstupní veličiny jsou proto v této práci 

považovány za deterministické.  

2.6 Volba metody řešení úlohy 

Na základě uvedeného systému podstatných veličin a vzhledem k cílům řešení byl jako metoda 

řešení vybrán výpočet pomocí metody konečných prvků s následným vyhodnocením pomocí 

výpočtového skriptu. Tato metoda umožňuje zahrnout podstatné veličiny i další podstatné 

prvky související s řešením úlohy a dosáhnout vytyčených cílů řešení. 
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3 Teoretický základ 

3.1 Návrhová koncepce damage tolerance 

V soudobé technické praxi rozlišujeme pro návrh vysokocyklicky zatěžovaných součástí či 

konstrukcí dva základní typy návrhových koncepcí, a to safe life a damage tolerance. [42] 

 Cílem koncepce safe life je navrhnutí součásti či konstrukce tak, aby její doba 

bezporuchové činnosti odpovídala předepsané době života. Riziko havárie tedy musí být 

dostatečně nízké po celou dobu života součásti či konstrukce. Po uplynutí předepsané doby 

života je součást či konstrukce vyřazena z provozu (nehledě na to, jak dlouhá je její skutečná 

zbytková životnost). Použití této koncepce tedy může vést k tomu, že životnost součásti není 

dostatečně efektivně využita. [42] 

 Koncepce damage tolerance je naproti tomu považována za ekonomicky výhodnější, 

neboť se u součásti či konstrukce připouští i provoz s vadou daného typu a dané velikosti. Tato 

vada musí být menší než stanovená přípustná vada. U součásti či konstrukce je tedy v době 

jejího normálního provozu vyšší riziko havárie než v případě návrhové koncepce safe life. 

V případě, že potenciální havárie představuje velké škody, zahrnují se do návrhu různá 

preventivní a ochranná opatření. Přístup zajištění bezpečnosti i po poruše pomocí zálohování 

(paralelně řazené prvky přenášející zatížení), pasivního zálohování (záložní prvky, které 

přenášejí zatížení až po poruše primárních prvků) či zastavovačů trhlin se nazývá fail safe. 

Dalším užívaným přístupem je tzv. fly to safe crack, kdy je spolehlivost zajištěna pomocí 

dostatečně častých prohlídek. Součást či konstrukce je pak navržena tak, aby se potenciálně 

přítomná vada, která může zůstat při prohlídce nedetekována, mohla šířit pouze subkritickou 

rychlostí a současně nebyla schopna do následující prohlídky dorůst do kritických rozměrů. Pro 

správné stanovení pravidelnosti prohlídek je potřeba znát co nejpřesněji průběh růstu trhlin. 

Studium faktorů a jevů ovlivňujících růst trhlin vede ke zpřesňování popisu růstu trhlin. Před 

popisem růstu trhlin je však vhodné uvést nejprve popis tělesa s trhlinou. [39, 42] 

 

3.2 Popis tělesa s trhlinou 

Popis napjatosti u čela trhliny je problematický, neboť při pohledu na trhlinu jako na 

koncentrátor napětí eliptického tvaru, pro který platí, že jeho součinitel tvaru αel lze vypočítat 

jako 

 

         
   
 

       
   
 

   
   (1) 

kde ael, bel jsou poloosy elipsy a ρ je poloměr oskulační kružnice elipsy, je trhlina nekonečně 

velkým koncentrátorem napětí. To znamená, že uvažujeme-li lineárně elastický materiál 

a trhlinu jako nekonečně tenký eliptický otvor (b → 0, ρ → 0), pak docházíme k závěru, že 

u čela trhliny je nekonečně velké napětí nehledě na to, jak velké nenulové nominální napětí na 

součást působí. Tato představa však neodpovídá skutečnosti. Je tomu tak proto, že v určité 

oblasti u čela trhliny, kterou nazýváme plastická zóna, dochází ke zplastizování materiálu 

a k redistribuci napětí u čela trhliny. Vlivem plastických deformací u čela trhliny současně 

dochází k otupení čela trhliny, takže trhlina ve skutečnosti není koncentrátorem napětí 

s nulovým poloměrem. Napjatost v okolí čela trhliny bez i s uvažováním redistribuce napětí je 

schematicky znázorněna na Obr. 1. [16, 42] 
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Obr. 1: Schematické znázornění napjatosti v okolí čela trhliny (podle [1]) 

 Analytické vyjádření napjatosti v okolí čela trhliny je pro tělesa s trhlinou 

s předpokladem lineárně elastického materiálu možné odvodit. Mezi první autory, kteří 

publikovali taková řešení, patřili Westergaard, Irwin, Sneddon a Williams. Williamsovo řešení 

však bylo první obecně platné, neboť řešení dříve publikujících autorů se vztahovala pouze na 

vybrané konfigurace. Williams vycházel z lineárně elastického popisu napjatosti rohu o úhlu ψ 

nekonečné desky za podmínek rovinné napjatosti. Zvětšením rohového úhlu ψ na 2π pak tento 

případ převedl na řešení napjatosti trhliny. [1, 43] 

 Na základě zmíněného popisu vyjádřil Williams složky tenzoru napětí v okolí čela trhliny 

ve tvaru nekonečné mocninné řady:  

 
        

 

 
  

 

   

 
 
 
             (2) 

kde An jsou konstanty rozvoje, gij je bezrozměrná tvarová funkce, r a φ jsou polární souřadnice 

(viz Obr. 2). [42] 

 

Obr. 2: Souřadnicový systém na čele trhliny [1] 
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Při popisu napjatosti u čela trhliny se využívá superpozice. Výsledné řešení získáme jako 

superpozice třech základních módů zatěžování (viz Obr. 3). Tyto módy jsou definovány 

následovně [16, 42]: 

 Tahový mód I: vnější síly působí kolmo na rovinu lomu.  

 Rovinný smykový mód II: vnější síly působí ve směru šíření trhliny. 

 Antirovinný smykový mód III: vnější síly působí ve směru rovnoběžném s čelem trhliny 

V běžné technické praxi je však nejdůležitější tahový mód I. [16] 

 

 

Obr. 3: Módy zatěžování (podle [42]) 

 Zmíněných analytických vztahů je využíváno v lineárně elastické lomové mechanice 

(LELM). Pro oprávněné užití LELM je však nutné, aby byla splněna podmínka tzv. „small 

scale yielding“ (SSY) a tedy, aby velikost plastické zóny byla malá jak vůči rozměrům tělesa, 

tak vůči rozměrům trhliny. [1, 42] 

 Z důvodu napěťové singularity u kořene trhliny (viz úvod této kapitoly) není napětí 

vhodnou stavovou veličinou pro popis stability trhliny. Z tohoto důvodu byla vytvořena 

koncepce součinitele intenzity napětí, která je v oblasti LELM nejužívanější. Vedle této 

koncepce se v LELM užívá dalších koncepcí jako například hnací síla trhliny, Griffithovo 

kritérium či koncepce hustoty deformační energie. V oblasti elasto plastické lomové 

mechaniky jsou potom nejběžněji užívanými koncepcemi J-integrál a koncepce kritického 

rozevření trhliny. [1, 42] 

 Pro účely této diplomové práce je pro popis napjatosti na čele trhliny nejvhodnější 

koncepce součinitele intenzity napětí, neboť jsou zkoumány dlouhé trhliny při vysokocyklové 

únavě. Porušení ve vysokocyklové oblasti je charakterizováno nízkým aplikovaným zatížením 

a z toho plyne malá velikost plastické zóny před čelem trhliny. Z tohoto důvodu je použití 

koncepce lineární elastické lomové mechaniky v tomto případě ideální. 
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3.3 Koncepce součinitele intenzity napětí 

Koncepce součinitele intenzity napětí patří do lineárně elastické lomové mechaniky. Lze ji tedy 

použít pouze, pokud je plastická oblast u čela trhliny malá vůči rozměrům tělesa a rozměrům 

trhliny (podmínka SSY). Tuto koncepci lze využít nejen při monotónním, ale i při cyklickém 

zatěžování, což je obzvláště důležité pro tuto práci. [1, 42] 

 Pro popis napjatosti u čela trhliny se v této koncepci používá veličina součinitel intenzity 

napětí, značený K. V závislosti na zatěžovacím módu je součinitel intenzity napětí definován 

takto: 

       
   

               (3) 

        
   

               (4) 

         
   

               (5) 

Jelikož tato veličina vychází ze složek tenzoru napětí, je koncepce součinitele intenzity napětí 

označována za napěťovou koncepci. Pro součinitel intenzity napětí platí zákon superpozice, 

takže výsledný součinitel intenzity napětí v daném módu lze získat sečtením součinitelů 

intenzity napětí jednotlivých působících zatížení v daném módu (viz rovnice (6)). [1, 16]  

 
        

 

   

 (6) 

kde i značí daný mód zatěžování (I, II, III). 

 Pro nekonečnou taženou stěnu pak můžeme KI vyjádřit jako: 

           (7) 

kde a značí délku trhliny a σ působící napětí. [42] 

 U tělesa konečné šířky je pak výpočet KI rozšířen tvarovou funkcí fI, která zohledňuje 

konečné rozměry dané geometrie: 

             
 

 
   (8) 

kde fI je bezrozměrná tvarová funkce a w je polovina šířky tělesa. [16, 42] 

 Nejběžněji užívanou jednotkou součinitele intenzity napětí je MPa.m
1/2

.  

 Pro určení hodnoty součinitele intenzity napětí je dnes nejčastěji využíváno příruček 

(např. [21]) či MKP výpočtu. V příručkách se využívá tabulek či diagramů, takže je díky nim 

možné určovat součinitel intenzity napětí pouze na vybraných konfiguracích těles a zatížení. 

Vedle toho využití metody konečných prvků již dnes představuje poměrně snadný způsob 

určení součinitele intenzity napětí na konkrétním tělese s konkrétním zatížením. Vedle těchto 

metod určení však existují i další (analytické, experimentální) metody [42]. 

 Na základě součinitele intenzity napětí je možné pomocí Irwinovy aproximace 

odhadnout velikost plastické zóny. Plastická zóna však má rozdílnou velikost v podmínkách 

rovinné napjatosti a v podmínkách rovinné deformace. Tento rozdíl je v Irwinově vztahu 

zahrnut pomocí konstanty αp. Dle Irwinovy aproximace tedy odhadujeme velikost plastické 

zóny rp jako 

 
   

 

   
  
  
  
 
 

  (9) 

kde bez zahrnutí redistribuce napětí αp = 2 pro rovinnou napjatost, αp = 6 pro rovinnou 

deformaci a Re je mez kluzu materiálu. V případě zahrnutí redistribuce napětí je však plastická 
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zóna větší (viz Obr. 1). V Irwinově vztahu pro odhad velikosti plastické zóny je potom 

uvažováno αp = 1 pro rovinnou napjatost a αp = 3 pro rovinnou deformaci. [1, 42] 

 Zmíněné vztahy pro odhad velikosti plastické zóny jsou vhodné pro získání rámcové 

představy o velikosti plastické zóny, je však potřeba mít na paměti, že skutečný tvar plastické 

zóny se od idealizovaného tvaru válce značně liší. Pro ilustraci je na Obr. 4 zobrazen odhad 

velikosti plastické zóny s uvažováním redistribuce napětí spolu s tvarem plastické zóny 

získaným pomocí MKP. 

 

Obr. 4: Porovnání Irwinovy aproximace plastické zóny a tvarem plastické zóny podle 

MKP výpočtu 

U reálných těles nastávají podmínky rovinné napjatosti na povrchu a při dostatečné tloušťce 

tělesa nastávají uvnitř podmínky rovinné deformace. Velikost plastické zóny se tedy po 

tloušťce tělesa mění. Na povrchu tělesa je plastická zóna největší, následně se spojitě zmenšuje 

a při dostatečné tloušťce tělesa se zmenší až na velikost plastické zóny odpovídající 

podmínkám rovinné deformace (viz Obr. 5). [16] 

 

Obr. 5: Schéma plastické zóny po tloušťce tělesa [16] 
  



24 

Na čele trhliny dále rozlišujeme dva typy plastické zóny. Jednak je to dopředná plastická zóna 

a jednak reverzní plastická zóna. Dopředná plastická zóna je plastická zóna na čele trhliny 

v okamžiku působení maximálního zatížení, naopak reverzní plastická zóna odpovídá 

okamžiku působení minimálního zatížení. [15] 

 

3.4 Únava materiálu 

Únavu materiálu můžeme popsat jako nevratné kumulační poškozování materiálu způsobené 

opakovanou plastickou deformací vlivem cyklického zatěžování. Přestože jednotlivé 

zatěžovací cykly nevyvolají žádné očividné poškození, postupná kumulace poškození nakonec 

vede k šíření únavové trhliny a lomu. [16, 39] 

 Studium jevů spojených s únavou materiálu je v technické praxi nadmíru důležité, neboť 

většina mechanických poruch je způsobená únavou materiálu [39]. Schopnost co nejvěrněji 

popsat šíření únavové trhliny vede ke správnému odhadu zbytkové životnosti. Tyto odhady se 

pak využívají v návrhové koncepci damage tolerance pro vhodné stanovení periody 

bezpečnostních prohlídek.[42] 

 V následujících podkapitolách bude rozveden popis cyklického zatěžování a popis šíření 

únavové trhliny. 

 

3.4.1 Cyklické zatěžování 

V praxi jsou skutečné součásti či konstrukce vystaveny zpravidla stochastickým časovým 

průběhům zatěžování. Pro výpočty je však často nutné případy idealizovat a uvažovat namísto 

stochastických průběhů průběhy deterministické. Dle [16] rozlišujeme základní tři typy 

průběhů: 

 zatížení statické (napětí je konstantní) 

 zatěžování monotónní (napětí je stále rostoucí/klesající) 

 zatěžování proměnné (napětí se v čase mění, střídají se etapy, kdy napětí roste a kdy 

klesá) 

Statickým zatížením ani monotónním zatížením se nebudeme dále zabývat, neboť nesouvisí 

s šířením únavových trhlin. 

 Nejjednodušším případem proměnného zatěžování je cyklické zatěžování. Cyklické 

zatěžování se v technické praxi sice téměř nevyskytuje, skutečné průběhy proměnného 

zatěžování je však často možné rozdělit na kratší úseky, u nichž je nahrazení cyklickým 

průběhem možné. Popis cyklického zatěžování je tedy běžně využíván při posuzování únavy. 

Základní veličiny reprezentující cyklické zatěžování jsou popsány na Obr. 6a. Při použití 

koncepce součinitele intenzity napětí můžeme analogicky charakterizovat napjatost v okolí 

čela trhliny způsobenou cyklickým zatěžováním pomocí součinitele intenzity napětí (viz Obr. 

6b). U cyklického zatěžování rozlišujeme zatěžování harmonické a neharmonické, přičemž 

bylo prokázáno, že účinky neharmonického zatěžování jsou z pohledu únavy materiálu 

ekvivalentní účinkům harmonického zatěžování za předpokladu, že je zachováno střední napětí 

a amplituda napětí. [1, 27] 

 Mezi charakteristiky popisující zátěžový cyklus patří také součinitel asymetrie cyklu. 

V literatuře se vyskytují dva základní druhy součinitele asymetrie cyklu. Pro účely této 

diplomové práce však bude uváděn součinitel asymetrie cyklu R. [16]: 

   
    

    
  (10) 

   
    

  
  (11) 
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σa amplituda napětí   

σm střední napětí   

σmin minimální napětí Kmin 
minimální součinitel intenzity 

napětí 

σmax maximální napětí Kmax 
maximální součinitel intenzity 

napětí 

Δσ rozkmit napětí ΔK rozkmit součinitele intenzity napětí 

 

Obr. 6: Popis zátěžového cyklu a) pomocí napětí b) pomocí součinitele intenzity napětí [12, 39] 

 

3.4.2 Šíření únavové trhliny 

Cyklické zatěžování vede k únavovému poškozování dané součásti či konstrukce, během něhož 

se šíří únavová trhlina a končí dolomením. Bylo prokázáno, že únavový život se skládá 

z několika etap, v nichž se uplatňují rozdílné mechanismy únavového procesu [14]. Dle [16] 

můžeme únavový život rozdělit do etap znázorněných na Obr. 7. 

 

Obr. 7: Etapy únavového života (podle [16]) 

Během prvních několika zatěžovacích cyklů se navíc mění chování materiálu a postupně 

dochází k ustálení tohoto chování – tzv. saturaci. Dál se už chování materiálu mění jen 

minimálně. Saturované chování materiálu během cyklického zatěžování můžeme 

charakterizovat pomocí cyklické křivky napětí – přetvoření. Porovnáme-li cyklickou křivku 

s monotónní křivkou, pak můžeme materiály rozlišovat na materiály cyklicky změkčující 

a materiály cyklicky zpevňující. [14, 15] 

 Iniciace únavových trhlin začíná nukleací mikrotrhlin nejčastěji na povrchu tělesa. 

V některých případech však nemusí k nukleaci únavové trhliny docházet na povrchu, ale uvnitř 

(např. kvůli lokální špičce napětí či strukturní nehomogenitě). V etapě iniciace únavové trhliny 

mají největší vliv na šíření trhliny především lokální vlastnosti materiálu a povrchové vlastnosti 

tělesa. Při cyklickém zatěžování vznikají únavové perzistentní skluzové pásy, u nichž dochází 

k nevratným smykovým posuvům o různé velikosti, což vede k tvorbě extruzí a intruzí na 

povrchu tělesa. Intruze působí jako koncentrátory napětí a u jejich kořenů se objevují špičky 

napětí. Z kořenů intruzí se díky tomu začínají šířit mikrotrhliny, které leží ve vhodných 

krystalografických rovinách, které jsou blízké rovině maximálního smykového napětí. 

Postupně se většina mikrotrhlin zastavuje, některé však rostou dál. Může také docházet ke 

spojování mikrotrhlin. [15, 16, 42] 
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 Ve druhé etapě většinou pokračuje v šíření už jen jediná trhlina, kterou označujeme za 

magistrální trhlinu. Trhlina se přestává šířit v rovině maximálního smykového napětí a stáčí se 

do roviny kolmé na směr prvního hlavního napětí. Tato etapa šíření je označována za etapu 

stabilního růstu. Je tomu tak proto, že v této fázi trhlina stále ještě potřebuje, aby jí byla k šíření 

dodávána energie z vnějšku, jinak k šíření nedochází. [15, 16] 

 Poslední etapou růstu trhliny je etapa nestabilního růstu, během níž dochází k dolomení 

součásti. V této etapě je již trhlina dostatečně dlouhá na to, aby se šířila, i když jí není dodávána 

žádná energie z vnějšku. Dolomení proto bývá náhlé a nekontrolovatelné. [42] 

 To, že šíření únavové trhliny probíhá v několika kvalitativně odlišných etapách, je možné 

pozorovat i na reliéfu lomové plochy. Na Obr. 8 je patrné místo nukleace trhliny. Dále můžeme 

vidět žlábkovanou oblast, totiž oblast, na které se únavová trhlina šířila stabilně. Každý žlábek 

odpovídá přírůstku trhliny za jeden zatěžovací cyklus, naproti tomu neplatí, že by při každém 

cyklu trhlina poporostla o jeden žlábek (některé cykly jsou takzvaně hluché a trhlina se během 

nich nešíří). Z reliéfu lomové plochy můžeme tedy vyčíst, jakou měla trhlina délku 

v okamžiku, kdy se začala šířit nestabilně. Reliéfy lomových ploch únavových trhlin jsou však 

různorodé a závisí jak na podmínkách zatěžování, tak na vlastnostech materiálu.[14, 15, 42] 

 

Obr. 8: Ukázka reliéfu lomové plochy [13]  

Dlouhá trhlina, která je na tělese zatěžovaném cyklicky s konstantní amplitudou napětí, 

vykazuje s rostoucí délkou zpravidla také růst rychlosti šíření. Rychlost šíření únavové trhliny 

můžeme vyjádřit jako přírůstek délky trhliny za cyklus – da/dN. Hlavními faktory, které 

ovlivňují rychlost šíření únavové trhliny, jsou: amplituda napětí, asymetrie zatěžovacího cyklu, 

délka trhliny, geometrie tělesa a vlastnosti materiálu. Bylo prokázáno, že rychlost šíření je 

funkcí rozkmitu součinitele intenzity napětí ΔK (viz Obr. 9), totiž že danému rozkmitu ΔK je 

jednoznačně přiřazena hodnota rychlosti šíření. Díky tomu, že součinitel intenzity napětí 

automaticky zahrnuje vliv geometrie, platí stejná závislost da/dN – ΔK určená u zkušebního 

tělesa v laboratoři také pro nejrůznější tvarově komplikované součásti ve skutečném provozu. 

Podmínkou zůstává, že tyto součásti musí být vyrobeny ze stejného materiálu jako zkušební 

tělesa. U konkrétních součástí se dokonce ani nemusí jednat o jednoosé namáhání. Trhlina totiž 

během etapy stabilního šíření leží v rovině kolmé na první hlavní napětí. Další dvě hlavní 

napětí tedy leží v této rovině a součinitele intenzity napětí KII a KIII jsou nulové. Šíření trhliny 

pak závisí pouze na KI, stejně jako v případě jednoosého namáhání. Uvedená přímá 

aplikovatelnost závislosti da/dN – ΔK tedy platí především pro etapu stabilního šíření trhliny. 

V blízkosti prahové hodnoty rozkmitu součinitele intenzity napětí již tato aplikovatelnost 

nefunguje tak dobře. [14, 15, 39] 
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Obr. 9: Schematické znázornění typické závislosti rychlosti šíření dlouhých únavových trhlin 

na rozkmitu součinitele intenzity napětí (podle [39)] 

Na typické závislosti rychlosti šíření únavové trhliny na rozkmitu součinitele intenzity napětí 

vyneseného v logaritmických souřadnicích na Obr. 9 si můžeme všimnout mocninné závislosti 

v etapě stabilního šíření trhliny, která se v tomto zobrazení jeví jako přímka. Dále si můžeme na 

této závislosti všimnout dvou významných hodnot. Za prvé je to prahová hodnota rozkmitu 

součinitele intenzity napětí ΔKth. Pod touto hodnotou se trhlina nešíří nebo je rychlost šíření 

nedetekovatelná. Druhou významnou hodnotou je pak kritická hodnota rozkmitu součinitele 

intenzity napětí ΔKc, při které se již trhlina šíří nestabilně a dochází k dolomení. [39] 

 Mocninná závislost rychlosti růstu trhliny na rozkmitu součinitele intenzity napětí v etapě 

stabilního růstu může být matematicky popsána díky Paris-Erdoganově rovnici: 

   

  
          (12) 

kde C a m jsou konstanty daného materiálu závisející na jeho mikrostruktuře, okolním 

prostředí, teplotě a dalších faktorech. [39] 

 Při návrhové koncepci damage tolerance se již počítá s přítomností největší možné 

trhliny, která by mohla zůstat při prohlídce nedetekována. Počítá se tedy se zkrácením etapy 

iniciace trhliny na minimum a pro životnost součásti se stává rozhodující etapa stabilního šíření 

trhliny. S využitím Paris-Erdoganovy rovnice, která popisuje vztah mezi zatížením a rychlostí 

šíření v etapě stabilního šíření trhliny, je možné odhadnout počet zatěžovacích cyklů 

potřebných k tomu, aby trhlina z určité počáteční délky a0 dorostla do kritické délky af. Pro 

výpočet odhadu počtu zbývajících zatěžovacích cyklů Nf integrujeme Paris-Erdoganovu 

rovnici, kde ΔK definujeme podle rovnice (8): 

   

  
              

 

 
  

 

  (13) 

V případě, že během cyklického zatěžování zůstává rozkmit napětí konstantní, získáme odhad 

zbývajících cyklů Nf jako: 

 
              

  
         

 

 
  

    

  

    (14) 

Tento výpočet bývá nejčastěji prováděn numericky. [16, 39] 
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 Z informací předložených v této kapitole vyplývá, že největší význam pro tuto 

diplomovou práci má studium stabilního šíření dlouhých únavových trhlin 

v zatěžovacím módu I. Pokud tedy nebude uvedeno jinak, předpokládá se právě toto šíření. 

 

3.5 Zavírání trhliny 

První pozorování jevu zavírání trhliny je zaznamenáno autorem Wolfem Elberem roku 1970 

[8]. Elber si povšimnul anomálie u naměřené poddajnosti únavových hliníkových vzorků. 

Vysvětlení této anomálie potom vedlo k popisu jevu zavírání trhliny a k následnému studiu 

tohoto jevu mnoha dalšími autory. Elber pozoroval, že zatímco poddajnost při vysokých 

tahových zatíženích odpovídala teorii lomové mechaniky, tak při nízkých tahových zatíženích 

se experimentálně určená poddajnost blížila spíše poddajnosti tělesa bez trhliny (schematicky 

znázorněno na Obr. 10). Elber tuto anomálii odůvodnil jako důsledek vzájemného kontaktu líců 

trhliny. [1, 33] 

 

 

Obr. 10: Změna poddajnosti pozorovaná Elberem [1] 

O jevu zavírání trhliny tedy obecně mluvíme tehdy, setrvávají-li při cyklickém zatěžování líce 

trhliny v kontaktu i při nenulovém tahovém zatížení.  

 Elber dále vyvodil, že v části cyklu, kdy jsou líce trhliny ve vzájemném kontaktu, 

nedochází k šíření trhliny. Delší setrvávání líců trhliny v kontaktu tedy vede ke snížení 

rychlosti šíření trhliny. Toto zpomalení rychlosti šíření lze vyjádřit snížením efektivního 

rozkmitu součinitele intenzity napětí. Efektivní rozkmit je pak vypočten jako rozkmit pouze té 

části cyklu, při níž je trhlina otevřená (viz Obr. 11). Pro tento výpočet je však nutné znát 

hodnotu součinitele intenzity napětí v okamžiku otevření líců trhliny Kop. [1, 16] 

                 (15) 

kde ΔKeff je efektivní rozkmit součinitele intenzity napětí.  

 Rychlost šíření trhliny zahrnující vliv zavírání trhliny lze pak vypočítat z modifikované 

Paris-Erdoganovy rovnice uvedené Elberem: 

   

  
          

   (16) 

kde C je materiálová konstanta, která však obecně není rovna materiálové konstantě užívané 

v klasické Paris-Erdoganově rovnici [1, 8, 39].  
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Obr. 11: Zobrazení efektivní části cyklu [1] 

Pro snadnější posuzování míry vlivu zavírání trhliny na rychlost šíření zavedl Elber poměr U – 

poměr efektivního vůči celkovému rozkmitu součinitele intenzity napětí. [1, 8] 

 
  

     

  
 

        
         

  (17) 

Pokud k zavírání nedochází, pak je ΔKeff rovno ΔK, takže U = 1. Později byla Newmanem [24] 

zavedena další veličina popisující míru vlivu zavírání trhliny, veličina f.  

 
  

   
    

  (18) 

Jelikož veličiny f a U obě vyjadřují určitým způsobem velikost části cyklu, kdy je trhlina 

zavřená, existuje mezi těmito veličinami jednoznačný vztah, díky němuž lze snadno převádět 

hodnoty f na U či obráceně. [30] 

 
  

   

   
  (19) 

Z uvedeného vyplývá, že pro hodnocení rychlosti šíření pomocí modifikované 

Paris-Erdoganovy rovnice je klíčová znalost poměru f či U. Tyto poměry je možné určit: 

 experimentálně 

 výpočtem 

Experimentální a výpočtové metody určení míry vlivu zavírání trhliny budou blíže rozvedeny 

v kapitolách 3.6 respektive 3.7. 

 Míra zavírání trhliny je ovlivněna celou řadou faktorů ovlivňujících otevírání a zavírání 

trhliny. Dominantním faktorem je součinitel asymetrie cyklu R, mezi další faktory potom patří 

délka trhliny, agresivita prostředí, tloušťka tělesa, tvar tělesa, velikost zatížení, teplota, mez 

kluzu materiálu a další. [16] 

 Faktory ovlivňují nejen, v jaké míře zavírání trhliny nastává, ale také jaké mechanismy 

zavírání se projeví. Prvním pozorovaným mechanismem zavírání bylo plasticky indukované 

zavírání („plasticity-induced crack closure“) [8]. Tento typ zavírání bude blíže rozveden 

v následující podkapitole. Vedle plasticky indukovaného zavírání však existuje řada dalších 

mechanismů.  

3.5.1 Plasticky indukované zavírání trhliny 

Plasticky indukované zavíraní trhliny pozorujeme díky zbytkovým napětím, která zůstávají za 

čelem trhliny v oblasti ovlivněné plasticitou. Aby tento stav mohl nastat, je nutné, aby u čela 

trhliny docházelo ke zplastizování materiálu (vytvářela se plastická zóna). Při šíření trhliny 

čelo trhliny spolu s plastickou zónou prochází materiálem. Oblast podél líců trhliny je tedy 

ovlivněná plasticitou. V této oblasti dochází nejen k elastické, ale i plastické deformaci, 
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zatímco u okolního materiálu, kterým plastická zóna neprošla, dochází pouze k elastické 

deformaci. Elasticky deformovaný materiál má po odeznění působícího zatížení tendenci zcela 

se vrátit do původního stavu, zatímco u materiálu, kterým prošla plastická zóna, přetrvává 

plastická část deformace i po odeznění působícího zatížení. V důsledku tohoto procesu 

zůstávají v materiálu podél líců trhliny zbytková napětí, která během šíření trhliny přispívají 

k tomu, že líce trhliny setrvávají ve vzájemném kontaktu i při nenulovém tahovém 

zatížení. [39] 

 Oblast ovlivněnou plasticitou můžeme ohraničit obálkou jednotlivých plastických zón 

(při maximálním zatížení) během šíření trhliny. Při šíření trhliny zatěžované cyklicky 

s konstantní amplitudou napětí dochází během šíření typicky k růstu součinitele intenzity 

napětí (závisí na délce trhliny). Současně roste i velikost plastické zóny, která závisí na 

velikosti součinitele intenzity napětí (viz vztah (9)), takže se oblast ovlivněná plasticitou 

postupně rozšiřuje. Tento průběh je znázorněn na Obr. 12. Obecně platí, že tvar oblasti 

ovlivněné plasticitou je závislý na historii zatěžování. Pokud by tedy například při cyklickém 

zatěžování docházelo k poklesu součinitele intenzity napětí, docházelo by naopak k zužování 

oblasti ovlivněné plasticitou. [33, 39] 

 

Obr. 12: Plasticky indukované zavírání trhliny [39] 

Z uvedeného je zřejmé, že tento mechanismus zavírání trhliny úzce souvisí s velikostí plastické 

zóny. Proto je také plasticky indukované zavírání trhliny významnější u tenkých zkušebních 

vzorků, kde převládají podmínky rovinné napjatosti. [15] 

3.5.2 Další typy mechanismů zavírání únavové trhliny  

Jak již bylo řečeno, vedle plasticky indukovaného zavírání trhliny existují i další mechanismy 

zavírání trhliny. Suresh [39] rozlišuje tyto typy zavírání únavové trhliny: 

 způsobené oxidací („oxide-induced crack closure“), 

 způsobené přítomností viskózní tekutiny  

(„viscous fluid-induced crack closure“), 

 způsobené drsností („roughness-induced crack closure“), 

 způsobené transformací („phase transformation-induced crack closure“). 

Zavírání únavové trhliny způsobené oxidací se projevuje jako důsledek tvorby vrstev oxidů, 

které se tvoří na nově vznikajících površích (lících trhliny). Vlivem cyklického zatěžování 

dochází k opakovanému porušování a růstu nových vrstev oxidů, což v důsledku vede 

k nahromadění několikanásobně tlustší vrstvy oxidů, než jaká by se za daných podmínek 

vytvořila bez cyklického zatěžování. Vrstvy oxidů v trhlině působí jako klín a způsobují, že se 

trhlina otevírá/zavírá při nenulovém tahovém zatížení. Za vhodných podmínek může vrstva 

oxidů dokonce  trhlinu zaklínit úplně. Zavírání únavové trhliny způsobené oxidací je 

významné především v blízkosti prahových hodnot rozkmitu součinitele intenzity napětí a při 

nízkých asymetriích cyklu. Dalšími faktory podporujícími tento mechanismus zavírání jsou 

pak vysoká vlhkost vzduchu, zvýšená teplota, vysoká frekvence zatěžování a hrubozrnnost 

materiálu. [1, 15, 39] 
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Obr. 13: Další typy mechanismů zavírání únavové trhliny (podle [39]): a) způsobené oxidací, 

b) způsobené přítomností viskózní tekutiny, c) způsobené drsností, d) způsobené transformací 

Mechanismus zavírání trhliny způsobeného přítomností viskózní tekutiny je podobný 

mechanismu zavírání trhliny způsobeného oxidací. Přítomnost viskózní tekutiny mezi líci 

trhliny však způsobuje nejen částečné zaklínění, které šíření trhliny zpomaluje, ale také další 

procesy, které naopak působí proti zpomalování šíření trhliny (zamezování vlivu zavírání 

trhliny způsobeného oxidací, penetrace tekutiny do trhliny). Jak experimenty, tak výpočty 

naznačují, že vliv tohoto mechanismu zavírání trhliny není tak významný jako vliv zavírání 

trhliny způsobené oxidací či drsností. [1, 39] 

 Dalším z hlavních mechanismů zavírání trhliny je zavírání trhliny způsobené drsností 

líců trhliny. Během šíření trhliny vznikají nové povrchy, které však nikdy nejsou dokonale 

hladké. Při malých rozkmitech součinitele intenzity napětí ΔK, kde je velikost maximální 

plastické zóny menší než velikost zrna materiálu, je podporován interkrystalický růst trhliny 

(podél hranic zrn). Výsledkem takového šíření je klikatá trhlina, u které i při makroskopickém 

zatěžování v módu I dochází k posuvům v módu II. Kvůli těmto posuvům vzniká na obou lících 

trhliny jiná drsnost a při cyklickém zatěžování dochází ke kontaktu líců trhliny dříve. Tento 

mechanismus vysvětluje mnohé anomálie vlivu mikrostruktury na rychlost šíření únavové 

trhliny. Nejvíce se pak tento mechanismus projevuje v blízkosti prahových hodnot rozkmitu 

součinitele intenzity napětí, při nízkých asymetriích cyklu a u hrubozrnných materiálů. [1, 15, 

39, 40] 

 Posledním ze zmiňovaného výčtu mechanismů zavírání únavové trhliny je zavírání 

trhliny způsobené transformací. V tomto případě dochází na čele trhliny k fázové přeměně 

materiálu. V oblasti za čelem trhliny podél jejích líců zůstává transformovaný materiál (např. 

martenzit), který nabývá většího objemu než původní fáze. Jelikož narostla na objemu pouze 

část materiálu podél líců trhliny a okolní materiál touto transformací neprošel, zůstávají za 

čelem trhliny také zbytková tlaková napětí, která se snaží trhlinu zavírat a díky nimž dochází 

k předčasnému kontaktu jejích líců. [1, 39] 

 Zmíněné mechanismy zavírání únavové trhliny se však nemusí vyskytovat odděleně 

a šíření trhliny může ovlivňovat několik mechanismů současně [39]. Při experimentálních 

měřeních proto často nemusí být oddělení vlivu jednotlivých mechanismů jednoduché. 

Oddělení vlivu působících mechanismů však bylo provedeno v práci [30], kde bylo na 

experimentech ukázáno, že u oceli EA4T bylo zavírání trhliny způsobené oxidací a zavírání 

trhliny způsobené drsností významné pouze v okolí prahových hodnot. Ve fázi stabilního šíření 
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trhliny v oblasti platnosti Paris-Erdoganova vztahu potom převládá plasticky indukované 

zavírání trhliny. 

 

3.6 Experimentální určování míry zavírání trhliny 

Jak již bylo zmíněno, první pozorování jevu zavírání trhliny probíhalo během experimentálních 

zkoušek, při kterých si Elber všiml změny poddajnosti zkušebních těles [8]. Základní myšlenka 

tohoto způsobu experimentálního měření zavírání trhliny zůstala dodnes zachována a zabývá se 

jí norma ASTM E647. Při experimentálním měření je zaznamenávána síla či napětí působící na 

vzorek s trhlinou a posuv či přetvoření na určitém místě vzorku. Z těchto záznamů je 

vyhodnocována tuhost vzorku během cyklického zatěžování. Na základě průběhu tuhosti 

vzorku je pak možné stanovit okamžik otevření či zavření trhliny, neboť těleso s otevřenou 

trhlinou vykazuje nižší tuhost než těleso se zavřenou trhlinou.  

 Konkrétní postupy jednotlivých autorů se mohou lišit. Získání průběhu zatěžující 

veličiny je poměrně snadné, neboť jej poskytuje zkušební stroj. Posuvy či přetvoření lze však 

na vzorcích měřit na různých místech. Na CT vzorcích je míra zavírání trhliny velmi často 

určována na základě záznamu přetvoření získaného z tenzometru umístěného na zadní straně 

vzorku či na základě záznamu rozevření líců trhliny měřeného extenzometrem na přední straně 

vzorku (viz Obr. 14) [3, 31, 45]. V článku [45] je míra zavírání trhliny určována navíc na 

základě záznamů přetvoření získaných z tenzometrů umístěných na boční straně vzorku před 

čelem trhliny (viz Obr. 14). Mimo to lze vycházet také z průběhu rozevření v kořeni trhliny 

(CTOD) [31]. 

 
Obr. 14: Příklady měření přetvoření či posuvů na CT vzorcích při experimentálním určování 

míry zavírání trhliny 

V této kapitole bude blíže popsáno experimentální určování míry zavírání trhliny na MT 

vzorcích, konkrétně postup užívaný v současnosti na Ústavu fyziky materiálů Akademie věd 

ČR (zdroj [29]), neboť výsledky této diplomové práce jsou korelovány s výsledky tohoto 

experimentálního měření. 

 Před stanovením otevíracího napětí se provádí cyklování trhliny s danou asymetrií cyklu 

a amplitudou zatížení. Po dosažení požadované délky trhliny je na střed zkušebního tělesa 

přilepen tenzometr (viz Obr. 15a). 
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Obr. 15: Experimentální určování zavírání trhliny: a) zkušební MT těleso b) zkušební těleso 

během měření [29] 

Současně je druhý tenzometr nalepen na jiné nezatížené zkušební těleso ze stejného materiálu. 

První tenzometr společně s druhým tenzometrem tvoří půlmostové zapojení Wheatstonova 

můstku, díky čemuž je během měření kompenzován vliv teploty. Takto připravené zkušební 

těleso je následně postupně zatěžováno tak, že působící zatížení narůstá od nuly až po 

maximální hodnotu zatížení, které bylo dosahováno během cyklování trhliny. Průběh událostí 

v čase je schematicky znázorněn na Obr. 16.  

 

Obr. 16: Schéma průběhu experimentálního měření 

Při samotném tenzometrickém měření je pak zaznamenáváno přetvoření v závislosti na 

působící síle. Ukázka experimentálně určené závislosti síly na přetvoření spolu 

s vyhodnocením změny tuhosti je na Obr. 17. Na závislosti F – ε na Obr. 17a je patrná změna 

tuhosti testovaného vzorku. Na počátku měření lze pozorovat větší tuhost odpovídající vzorku 

se zavřenou trhlinou, avšak po otevření trhliny vykazuje vzorek tuhost nižší. Jelikož k otevření 

trhliny dochází postupně (to lze dokumentovat postupnou změnou tuhosti) stanovuje norma 

ASTM E647 otevírací sílu dle okamžiku, kdy změna tuhosti představuje více než 1 %, 2 % či 

4 % oproti tuhosti tělesa se zcela otevřenou trhlinou. Určení okamžiku, kdy změna tuhosti 

přesáhne hranici 4 % je zřejmé z Obr. 17b. Z určené otevírací síly je následně vypočtena 

hodnota otevíracího součinitele intenzity napětí Kop. 
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Obr. 17: a) Experimentálně určená závislost F – ε, b) Vyhodnocení změny tuhosti (data poskytl 

Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.) 

 

3.7 Výpočtové určování vlivu plasticky indukovaného zavírání trhliny 

V dnešní době je nejčastěji výpočtové určování vlivu zavírání trhliny založeno na empirických 

vztazích či modelech využívající metody konečných prvků. V této kapitole budou blíže 

popsány základní přístupy v oblasti výpočtového určování vlivu plasticky indukovaného 

zavírání trhliny. 

 

3.7.1 Empirické vztahy 

Řada autorů na základě svého zkoumání odvodila empirické vztahy popisující míru zavírání 

trhliny na součiniteli asymetrie cyklu R, který míru zavírání dominantně ovlivňuje. Přehled 

těchto vztahů od vybraných autorů vytvořil Kunz ve své práci [16]. Kunzem uvedené empirické 

vztahy jsou zobecněny do tvaru: 

 
     

            
      

 

       
  (20) 

kde c0, c1 a b0 až b3 jsou konstanty empirických vztahů určené různými autory. Tyto konstanty 

jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. 1: Konstanty empirických vzorců pro výpočet U od vybraných autorů[16] 

autor 
materiál, 

podmínky 

definiční 

obor R 
b0 b1 b2 b3 c0 c1 

značení v 

grafu 

Elber 
Al slitina 

2024-T3 
(-0,1; 0,7) 0,5 0,4 0 0 1 0 ELBER 

Kobayashi, 

Murakami, 

Nakazawa 

ocel 10835 

100 °C 
(0,06; 0,4) 0,5 0,36 0 0 1 0 KMN100 

ocel 10835 

600 °C 
(0,06; 0,4) 0,5 0,20 0 0 1 0 KMN600 

nízkouhlíková ocel - 0,5 0,17 0 0 1 0 KMNNO 

Schijve 
Al slitina 

2024-T3 
(-1; 1) 0,55 0,35 0,1 0 1 0 SCHI 

Law, 

Lian 

Al slitina 

2024-T3 
- 0,51 0,42 0,24 0 1 0 LL 

Zhang a kol. 
Al slitina 

7475-T7351 
(0; 1) 0,62 0,37 0,14 0 1 0 ZHANG 

Kurihara a 

kol. 

ocel JIS 

SM50B 

(-5; 0,5) 1 0 0 0 1,5 -1 KUR1 

(0,5; 0,8) 1 0 0 0 1 0 KUR2 

Newman - (-1; 0) 0,75 -0,078 0 0 1 -1 NEW 

Wanhill - (0; 1) 0,75 -0,06 -1,13 0,44 1 -1 WAN 

Katcher, 

Kaplan 

Al slitina 

2219-TB51 

Ti-6A1-4V 

(0,08; 0,32) 0,68 0,91 0 0 1 0 KK1 

(0,08; 0,35) 0,73 0,82 0 0 1 0 KK2 

 

Na základě těchto empirických vztahů lze vykreslit průběhy poměru U v závislosti na 

součiniteli asymetrie cyklu R (viz Obr. 18). 

 

Obr. 18: Poměr U jako funkce R podle empirických vztahů různých autorů [16] 
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Vedle uvedeného typu empirických vztahů existují další typy jako například: 

 

      
   

   
 

 
 
  (21) 

              (22) 

nebo 

 
           

    
          

   
    
  

  (23) 

kde u a v jsou konstanty materiálu. [16] 

 U vztahu (23) si můžeme povšimnout, že v něm oproti předchozím vztahům poměr 

U závisí i na velikosti zatížení. Závislost zavírání trhliny na velikosti zatížení naznačuje řada 

prací na základě experimentálních výsledků (např. [4, 6]), ale také práce [41] na základě MKP 

výpočtů.  

 

3.7.2 Modely plasticky indukovaného zavírání založené na MKP – 2D 

Při dvojdimenzionálním konečnoprvkovém modelování zavírání trhliny je model připraven již 

s počáteční trhlinou a následně je zatěžován. Působící zatížení je cyklické a trhlina se během 

tohoto cyklování šíří po diskrétních přírůstcích. Díky tomuto postupu se za čelem trhliny 

vytváří zóna ovlivněná plasticitou, která vyvolává jev zavírání trhliny. Následující odstavce 

popisují klíčové oblasti, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost, při vytváření takového 

modelu.  

 První klíčovou oblastí rozhodující o celkové kvalitě modelu je tvorba sítě. Důraz je 

kladen především na vhodnou jemnost sítě v blízkém okolí čela trhliny včetně míst, kam se 

během simulace čelo trhliny posune. Prvním, kdo se zabýval studiem jemnosti sítě 

u dvojdimenzionálního modelu zavírání trhliny, byl Newman ve své publikaci [25]. Newman 

došel k závěru, že otevírací napětí konvergují s rostoucím počtem prvků v plastické zóně. 

McClung a kol. [17, 18, 19] dále ukázali, že jemnost sítě v okolí trhliny by se měla odvíjet 

především od velikosti dopředné plastické zóny, současně by měla také dostatečně zachytit 

reverzní plastickou zónu, což potvrzuje ve své studii také Solanski a kol. [36, 38]. Dougherty 

a kol. [7] ve své práci došli k závěru, že velikost prvků v blízkém okolí čela trhliny by měla 

vyhovovat da ≤ 0,1 rf, kde da je délka prvku a rf je odhad velikosti plastické zóny daný vztahem 

 
    

 

   
  
    

  
 
 

  (24) 

kde αf = 1 pro rovinnou deformaci, αf = 3 pro rovinnou napjatost, Kmax je maximální součinitel 

intenzity napětí a σo je flow stress
1
. [37] 

 Odlišný přístup volí ve své práci Skinner [33], který sice rovněž uvažuje jako vhodnou 

délku prvku jednu desetinu plastické zóny, pro odhad velikosti plastické zóny však používá 

Irwinovu aproximaci danou vztahem (9) s uvažováním redistribuce napětí (αp = 1 pro rovinnou 

napjatost a αp = 3 pro rovinnou deformaci). 

 Další přístup pak přináší Park a Song, kteří ve své práci [28] doporučují volit velikost 

prvků v okolí čela trhliny tak, aby bylo dosaženo souladu s experimenty. 

 V pracích [7, 33] jsou používány a doporučovány lineární prvky. Je to jednak z důvodu 

zkrácení výpočetních časů, ale také kvůli zkušenostem s nepřípustným chováním 

kvadratických prvků v oblasti ovlivněné plasticitou. 

                                                 
1
 Flow stress σo je roven aritmetickému průměru meze kluzu Re a meze pevnosti Rm. [29] 
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 V okolí čela trhliny je navíc kladen důraz na kvalitu sítě nejen z pohledu jemnosti, ale 

také tvarů prvků. Prvky v této oblasti by měly být ideálně čtvercové [33], dle studie Dougherty 

a kol. [7] by jejich poměr stran měl být maximálně 1:2. 

 Dalším významným aspektem, kterému je třeba se věnovat při modelování zavírání 

trhliny, je ustálení hodnot otevíracích napětí. Při modelování šíření trhliny s konstantní 

amplitudou zatížení dochází typicky k pozvolnému ustálení hodnot otevíracích napětí. To, jak 

ukázal McClung [17], souvisí s růstem trhliny, která musí nejprve zcela prorůst skrz počáteční 

plastickou zónu, aby mohlo dojít k ustálení těchto hodnot. [32, 37] 

 Dále je nezbytné simulovat kontakt mezi líci trhliny. Ten je možné modelovat pomocí 

pružinových prvků s proměnlivou tuhostí přichycených k lícům trhliny [17, 25], zamezením 

posuvů a následným uvolňováním jednotlivých uzlů na základě jejich posuvů a napětí [36, 38] 

nebo použitím kontaktních prvků. Užití kontaktních prvků je sice nejelegantnější řešení, může 

však vést k delším výpočetním časům a problémům s konvergencí [33].  

 Nejběžnější způsob šíření trhliny je postupným uvolňováním vazeb jednotlivých uzlů. 

Diskrétní přírůstek trhliny tedy odpovídá délce prvků v okolí čela trhliny. Modely jednotlivých 

autorů se mohou lišit tím, v jakém okamžiku se trhlina šíří. Může to být při minimálním 

zatížení [17, 38], při maximálním zatížení [17, 36, 38], po maximálním zatížení [17], během 

zatěžování či odlehčování [22] nebo při každém druhém cyklu [20]. Který okamžik je pro šíření 

trhliny ten správný, není zcela jasné, neboť několik autorů ukázalo ve svých pracích, že to na 

velikost otevíracích napětí nemá vliv (Solanki, Daniewicz, Newman Jr), zatímco jiní ukázali 

významné rozdíly (McClung, Sehitoglu, Wu, Ellyin). Výsledky autorů, kteří zaznamenali 

rozdíly mezi různě zvolenými okamžiky pro uvolňování vazeb při šíření trhliny, však byly 

později zpochybněny na základě nevhodně zvolených okrajových podmínek či příliš hrubé 

diskretizace v blízkosti čela trhliny. [32, 37] 

 Místo, kde je otevírací napětí vyhodnocováno, se mezi autory rovněž liší. Nejběžnějším 

přístupem je však volba prvního uzlu za čelem trhliny [33, 36, 37]. Wu a Ellyin [44] přišli 

s vyhodnocováním na základě změny napětí (tlak, tah) přímo na čele trhliny. Další vědci 

uvažovali jako místo pro vyhodnocování druhý uzel za čelem trhliny [36]. Autoři článku [37] 

ale tento přístup nedoporučují, protože významně snižuje úroveň otevírání. Dalším přístupem 

je pak vyhodnocování na základě kontaktního tlaku. V tomto případě se tedy nevychází 

z hodnot konkrétního uzlu, ale z celého povrchu líce trhliny [36]. 

 Dvoudimenzionální konečnoprvkové modely zavírání trhliny jsou dále silně závislé na 

tom, uvažujeme-li rovinnou napjatost nebo rovinnou deformaci. [32, 33, 37, 41] 

 Historie zatěžování také významně ovlivňuje hodnoty úrovně otevírání trhliny. Kvůli 

výpočetní náročnosti však většina dosavadních studií uvažuje pouze jednoduché historie 

zatěžování s konstantní amplitudou, postupně se snižující/zvyšující amplitudou či jednorázové 

přetížení. [37] 

 Závislostí na geometrii vzorku se zabýval Solanski a kol. [38]. Vliv geometrie může být 

hodnocen pomocí dvouparametrové lomové mechaniky. K popisu hledané závislosti bylo 

využito T-napětí, které odráží nejen zatěžující napětí, ale i geometrii vzorku. Závislost na 

T-napětí tedy představuje také závislost na geometrii vzorku. Solanski a kol. ve své práci [38] 

zaznamenali pokles úrovně otevírání se zvyšujícím se T-napětím. Stejný trend je pozorován 

také v práci [41]. 

 

3.7.3 Modely plasticky indukovaného zavírání založené na MKP – 3D 

Úroveň zavírání trhliny obecně nemá po tloušťce únavového vzorku konstantní průběh. 

Retardace šíření způsobená plasticky indukovaným zavíráním únavové trhliny má tedy po 

tloušťce proměnlivou intenzitu a přispívá k zakřivování tvaru čela trhliny. Význam 3D 

modelování zavírání trhliny pak spočívá ve schopnosti popsat tento fenomén po délce čela 

trhliny, čehož 2D model nebude nikdy schopen. [37] 
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 3D konečnoprvkové modely zavírání trhliny fungují principiálně stejně jako 2D modely. 

Síť je opět připravena již s počáteční trhlinou, která se dále šíří po diskrétních přírůstcích 

během cyklického zatěžování. Trojdimenzionální konečnoprvkové modelování zavírání trhliny 

je považováno za velice náročné a doposud byla publikována tvorba takových modelů jen 

hrstkou autorů (např. [10, 33, 34]). Vysoká náročnost je způsobená především zakřivováním 

čela trhliny během šíření. Pro zjednodušení bývá trhlina šířena konstantní rychlostí po celé 

délce čela trhliny. 3D model zavírání představuje výzvu také z výpočetního hlediska, neboť je 

vyžadováno velké množství prvků. Porovnání hodnot otevíracích napětí 3D konečnoprvkových 

modelů a hodnot experimentálně určených provedli autoři Skinner a Daniewicz [34], ale 

pozorovali mezi nimi významné rozdíly. Následující odstavce popisují klíčové oblasti, kterým 

je třeba věnovat pozornost, při vytváření trojdimenzionálního konečnoprvkového modelu. [33, 

37] 

 Stejně jako u 2D modelů je i u 3D modelů tvorba sítě velice důležitá (především v okolí 

čela trhliny). Vzhledem k tomu, že velikost plastické zóny je ve středu tělesa menší (podmínky 

rovinné deformace) a u volného povrchu se zvětšuje (podmínky rovinné napjatosti), je 

doporučeno řídit se při volbě velikosti prvků velikostí plastické zóny uvnitř tělesa [37]. 

Solanski [35] a Skinner a kol. [34] došli ve svých pracích k závěru, že konvergence hodnot 

úrovně otevírání lze dosáhnout, pokud v dopředné plastické zóně uvnitř tělesa je alespoň 

5 prvků. 

 Vliv volby okamžiku pro šíření trhliny o diskrétní přírůstek studovali Solanski [35] 

a Zhang a kol. [46]. Zatímco Zhang a kol. nezaznamenali žádný významný rozdíl, Solanski 

pozoroval menší rozdíly mezi případem šíření při minimálním napětí a případem šíření při 

maximálním napětí. Dle [37] však tyto rozdíly mohly být způsobeny nevhodnou sítí.  

 Jak již bylo uvedeno, většina autorů 3D modelů doposud šířila trhliny ve svých modelech 

s konstantní rychlostí a tvar čela trhliny se tedy během šíření neměnil. Experimenty však 

dokazují, že tvar čela trhliny se během šíření mění. U průchozích trhlin se původně rovné čelo 

trhliny během šíření zakřivuje, protože dochází k rychlejšímu šíření trhliny ve středu tělesa. 

Zahrnout změnu tvaru během šíření je možné například tak, že pro jednotlivé body na čele 

trhliny je počítána rychlost šíření trhliny na základě modifikované Paris-Erdoganovy rovnice 

uvažující efektivní rozkmit součinitele intenzity napětí [35]. [37] 

 Různými historiemi zatěžování při 3D modelování zavírání se poprvé zabývali 

Daniewicz a kol. [5]. V této studii bylo ukázáno, že konečnoprvkové modelování není vhodné 

pro studium trhlin v blízkosti prahových hodnot ΔKth, neboť kvůli malému zatížení je pro popis 

plastické zóny potřeba velmi malých prvků v okolí čela trhliny.  

 Většinou jsou pro 3D modely používány osmi-uzlové prvky. Prvky v podmínkách 

rovinné deformace jsou však náchylné k jevu zvanému „plain-strain locking“, kdy napětí 

prudce osciluje mezi sousedními prvky. Pro předcházení tomuto jevu je doporučeno používat 

u prvků sníženou integraci. [37] 

 U těchto modelů zavírání je nejběžněji užívaným modelem materiálu ideálně plastický 

[37]. Cyklické zpevňování materiálu však má vliv na velikost plastické zóny a bylo proto 

u některých autorů také zahrnuto (např. McClung a kol. [19], Skinner a kol. [34]). Skinner 

ukázal velkou míru závislosti úrovně otevírání na velikosti tangenciálního modulu. 
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4 Modelování plasticky indukovaného zavírání trhliny 2D 

V této diplomové práci bylo plasticky indukované zavírání trhliny nejprve zkoumáno pomocí 

metodiky založené na dvojdimenzionálním konečnoprvkovém modelu, která je schopná 

vyhodnotit globální vliv tohoto mechanismu zavírání trhliny. Při tom se vycházelo z metodiky, 

která byla vytvořena v rámci bakalářské práce autora [41]. Tento způsob modelování je založen 

na doporučeních a zkušenostech autorů, kteří se již modelováním zavírání únavové trhliny 

zabývali, především pak práce [33]. Základem je MKP výpočet, ke kterému je využito 

programu ANSYS. Výpočet je zadáván pomocí tzv. maker napsaných jazykem APDL 

(„ANSYS parametric design language“). Druhou částí této metodiky je následné vyhodnocení 

výsledků získaných z MKP výpočtu. K tomuto účelu byl použit program MATLAB, v němž 

byly vytvořeny skripty pro vyhodnocení výsledků MKP výpočtu. Tento přístup umožňuje 

širokou variabilitu a možnost parametrizace modelování zavírání trhliny.  

 Předmětem modelování bylo plasticky indukované zavírání únavové trhliny na MT 

vzorcích z oceli EA4T. Tyto vzorky oceli byly dodány společností Bonatrans na Ústav fyziky 

materiálů Akademie věd ČR za účelem zkoumání únavových vlastností. Aby bylo možné 

modelovat plasticky indukované zavírání trhliny na těchto vzorcích za podmínek 

odpovídajících provedeným experimentálním měřením, bylo třeba stávající metodiku nejprve 

rozšířit a zobecnit. 

 Při tvorbě modelu bylo postupováno v souladu s doporučeními autorů, kteří již podobné 

modely zavírání trhliny vytvořili (viz kapitola 3.7.2). V následující kapitole budou blíže 

popsány podstatné prvky metodiky použité v této práci.  

4.1 Popis modelování 

Geometrie 

Jak již bylo uvedeno, vliv plasticky indukovaného zavírání trhliny byl vyhodnocován na MT 

vzorcích (viz kapitola 3.6). Geometrie zkoumaného objektu je tedy dána topologií a rozměry 

MT vzorků (viz Obr. 19). Při modelování MT vzorků bylo využito jejich rovin symetrie. Díky 

tomu bylo dostačující modelovat pouze jednu čtvrtinu vzorku. Pro rovinný charakter vzorku 

bylo možné použít 2D model. 

 

w = 30 mm 
h = 40 mm 
t = 2,5 mm 
a = 15 mm 

 

Obr. 19: Schéma MT vzorku   
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Síť konečných prvků 

Po vytvoření modelu geometrie následovala diskretizace pomocí lineárních čtyř-uzlových 

rovinných prvků PLANE182 (viz Obr. 20). Lineární prvky byly zvoleny kvůli doporučením 

uvedeným v kapitole 3.7.2. Vzhledem k tloušťce vzorků (2t = 5 mm), byly prvky uvažovány 

při rovinné deformaci.  

 

Obr. 20: Lineární rovinný prvek PLANE 182 [2] 

Při tvorbě sítě byl dle doporučení kladen důraz na kvalitu sítě v okolí čela trhliny a to 

i v místech, kam se čelo trhliny během šíření trhliny teprve dostane. Síť v nejjemnější oblasti 

v okolí čela trhliny obsahovala pouze čtvercové prvky (poměr stran 1:1), přičemž velikost 

strany byla rovna velikosti elementárního přírůstku trhliny da. Na základě rešerše (kapitola 

3.7.2) byla velikost elementárního přírůstku trhliny da vypočtena jako desetina Irwinova 

odhadu velikosti plastické zóny s uvažováním redistribuce napětí (viz rovnice (9)) při 

maximálním zatížení. Tato volba velikosti elementárního přírůstku trhliny se rovněž osvědčila 

v práci [41]. Ukázka takto vytvořené sítě je na Obr. 21. Vzhledem k tomu, že velikost 

elementárního přírůstku da je závislá na velikosti plastické zóny (tedy i na materiálu a velikosti 

vnějšího zatížení), musí být pro každý výpočet vytvořena nová síť. Zde se s výhodou využívá 

možnosti parametrického zadávání výpočtu pomocí jazyka APDL. 

 

Obr. 21: Konečnoprvková síť rovinného modelu MT vzorku  

Kontakt 

Mimo takto vytvořenou síť konečných prvků reprezentující čtvrtinu MT vzorku je nutné 

vytvořit také síť konečných prvků tzv. kontaktní linky (viz Obr. 21). Tato linka je umístěna 

v rovině trhliny a slouží jako objekt, s nímž může líce trhliny přijít do kontaktu, přičemž sama 

se nemůže hnout ani deformovat. Pomocí kontaktní linky je tedy simulován vzájemný 

symetrický kontakt líců trhliny. V programu ANSYS byly k vytvoření kontaktního páru 

použity prvky TARGE169 na kontaktní linku a prvky CONTA172 na líci trhliny. 



41 

Model materiálu 

Únavové vzorky, na nichž bylo zavírání trhliny zkoumáno, byly vzorky oceli EA4T. Tato ocel 

je používána společností Bonatrans při výrobě vlakových náprav. Chemické složení této oceli 

je uvedeno v Tab. 2 (hodnoty představují hmotnostní zlomky v %). Vzorky jsou připraveny 

přímo z vlakových náprav, konkrétně jsou vyřezány z obvodu náprav, tedy míst, kde může 

docházet k iniciaci a šíření únavových trhlin. Místo na nápravě, odkud vzorek pochází, je 

rozhodující, neboť při výrobním postupu prochází náprava procesy, které ovlivňují strukturu 

materiálu. Výrobní postup tedy zapříčiňuje nehomogenní materiálové vlastnosti napříč 

tělesem.  

Tab. 2: Chemické složení oceli EA4T [26] 

 C Si Mn P S Cr Cu Mo Ni V 

Min [%] 0,22 0,15 0,50 0,00 0,000 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Max [%] 0,29 0,40 0,80 0,02 0,015 1,20 0,30 0,30 0,30 0,06 

Aby bylo možné modelovat zavírání trhliny na zmíněných vzorcích, musel být nejprve 

vytvořen model materiálu oceli EA4T. Tento model byl vytvořen na základě dat poskytnutých 

ÚFM. Jev zavírání trhliny se může projevit, pouze pokud je materiálový model schopen jak 

elastických, tak plastických deformací. Z tohoto důvodu byl zvolen multilineární model 

materiálu s kinematickým zpevněním. Model materiálu EA4T byl navržený na základě 

cyklické křivky skutečné napětí – skutečné přetvoření, kterou dodal ÚFM (viz Obr. 22). Body 

cyklické křivky byly proloženy mocninnou funkcí, která byla následně nahrazena po částech 

lineární funkcí. Tato po částech lineární funkce byla použita pro definici chování 

multilineárního modelu materiálu. 

 

Obr. 22: Model materiálu EA4T 
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Zatěžování a okrajové podmínky 

Jak již bylo uvedeno, díky rovinám symetrie MT vzorku byla modelována pouze čtvrtina 

vzorku. Na příslušných hranách tedy bylo potřeba předepsat odpovídající okrajové podmínky 

(viz Obr. 23). Vnější zatížení bylo na modelu předepsáno pomocí tlaku působícího na 

příslušnou hranu modelu. Uzly ležící na hraně, na které bylo předepsáno vnější zatížení, měly 

navíc „svázány“ posuvy ve směru y (předepsán tzv. coupling), což nahrazuje upnutí vzorku 

v čelistech zkušebního stroje. 

 

Obr. 23: Zatížení a okrajové podmínky 2D modelu 

Při modelování zavírání trhliny je třeba, aby proběhlo několik zátěžových cyklů, než dojde 

k ustálení hodnot popisujících míru zavírání trhliny (poměry U a f). Konkrétně bylo 

modelováno 30 zátěžových cyklů. Je tedy nutné řešit několik na sebe navazujících zátěžových 

kroků (tzv. loadstepů), v nichž se vzorek během cyklování nachází. Během cyklování dochází 

jednak ke změnám působícího vnějšího zatížení a jednak ke změnám okrajových podmínek 

v rovině trhliny. Právě změnou okrajových podmínek je totiž modelováno šíření únavové 

trhliny, které je pro pozorování jevu zavírání trhliny nezbytné. K šíření únavové trhliny 

v modelu dochází odebráním okrajové podmínky (UY = 0) u uzlu, který se zrovna nachází na 

čele trhliny, díky čemuž se délka trhliny zvětšuje o velikost elementárního přírůstku da. 

K tomuto růstu dochází při maximálním zatížení. Výpočet je tedy složen z mnoha zátěžových 

kroků, přičemž počet zátěžových kroků vždy odpovídá trojnásobku počtu simulovaných cyklů. 

Každý cyklus je totiž tvořen trojicí zátěžových kroků (I, II, III), které lze charakterizovat 

následovně (viz Obr. 24):  

I nárůst vnějšího zatížení na maximum 

II setrvání maximálního vnějšího zatížení, růst trhliny o elementární přírůstek da 

III pokles vnějšího zatížení na minimum 

 
Obr. 24: Schéma nastavení zátěžových kroků a mezikroků  
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Rozkmit vnějšího zatížení bývá při modelování zavírání trhliny během cyklování uvažován 

nejčastěji konstantní. V práci [41] však byl představen způsob cyklování, při němž je zachován 

konstantní rozkmit součinitele intenzity napětí. Ten byl použit i v této diplomové práci. 

U modelu, který má během cyklování konstantní rozkmit součinitele intenzity napětí ΔK, 

dochází k lepšímu ustálení hodnot poměrů U a f. Aby toto mohlo být během cyklování (při 

němž dochází ke změně délky trhliny) splněno, je nezbytné, aby velikost vnějšího zatížení byla 

vypočtena při každém cyklu pro konkrétní délku trhliny. Pro i-tý cyklus je výpočet vnějšího 

zatížení založen na vztazích pro výpočet součinitele intenzity napětí u MT vzorku uvedených 

v [21]: 

    
  
 
  (25) 

 
         

    

 
   (26) 

 
   

   

        
  (27) 

 Zmíněné zátěžové kroky jsou dále rozděleny na několik mezikroků tzv. substepů 

(schematicky na Obr. 24). Rozdělení na mezikroky usnadňuje konvergenci výpočtu a současně 

je díky postupnému řešení možné lépe monitorovat posuvy uzlů v průběhu cyklování. 

U zátěžových kroků, při nichž roste či klesá působící vnější zatížení (kroky I a III), je potřeba 

výrazně vyššího počtu mezikroků než u zátěžových kroků, při nichž dochází k šíření trhliny 

(kroky II). Na základě citlivostní analýzy provedené v práci [41] bylo i v předkládané práci 

používáno 40 mezikroků pro zátěžové kroky I a III, 5 mezikroků potom pro zátěžové kroky II. 

 

Vyhodnocení 

Takto provedený MKP výpočet v programu ANSYS končí zápisem veličin, které jsou nezbytné 

pro následné vyhodnocení, do textového souboru. Současně vznikají také textové soubory, 

které slouží pro případnou kontrolu, a informativní textový soubor, který přináší přehled 

o klíčových parametrech daného výpočtu (rozměry tělesa a trhliny, vlastnosti materiálu, 

velikost zatížení, atd.). Informativní textový soubor je důležitý nejen pro následné vyhodnocení 

konkrétního MKP výpočtu, ale také je velmi užitečný pro zpětnou kontrolu a správu v případě, 

že je potřeba vyhodnocovat větší množství výpočtů.  

 Následné vyhodnocení probíhá v programu MATLAB. Zavírání trhliny je 

vyhodnocováno na základě posuvu prvního uzlu za čelem trhliny ve směru osy y. Jelikož se 

trhlina současně šíří, zapisuje se posuv pro každý cyklus u jiného uzlu a na zaznamenaném 

průběhu posuvů je tedy patrný skok při každém zvětšení délky trhliny. Záznam posuvu prvního 

uzlu za čelem trhliny je zapisován s frekvencí danou počtem mezikroků v jednotlivých 

zátěžových krocích. Za otevření trhliny je považován okamžik, kdy hodnota tohoto posuvu 

přechází ze záporných hodnot do kladných. Pro přesnější určení okamžiku otevření trhliny je 

použita lineární interpolace. Na průběhu zatěžujícího napětí je pak v okamžiku otevření 

odečteno otevírací napětí σop (viz Obr. 25). 
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Obr. 25: Schéma vyhodnocení otevíracího napětí  

Z každého zátěžového cyklu je tímto způsobem vyhodnoceno otevírací napětí konkrétního 

cyklu. Z určených otevíracích napětí jsou pak pro jednotlivé cykly vypočteny dle rovnic (17) 

a (18) poměry U a f. Pro správné stanovení hodnot poměrů U a f je však nutné tyto hodnoty 

odečítat až po jejich ustálení. Finální poměry U a f byly tedy určovány jako průměry 

z dostatečně ustálené části jejich průběhů (viz Obr. 26).  

 

Obr. 26: Ukázka konkrétního vyhodnocení poměrů U a f při 2D modelování 

(ΔK = 20 MPa·m
0,5

, R = 0,1)  

Platnost představeného způsobu dvojdimenzionálního modelování zavírání trhliny již byla 

ověřena v práci [41]. Verifikace modelu spočívala v porovnání vypočtených otevíracích napětí 

(na daném únavovém vzorku s daným cyklickým zatížením a daným materiálem) s výsledky, 

ke kterým dospěli autoři uznávaní v oblasti modelování zavírání únavových trhlin, J. C. 

Newman Jr. [25] a J. D. Skinner [33]. Při tomto porovnání bylo dosaženo dobré shody 

a představený způsob modelování zavírání trhliny je tedy považován za platný.  
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4.2 Výsledky a diskuze 

Pomocí dvojdimenzionálního modelování představeného v předchozí kapitole, byla 

vyhodnocena úroveň zavírání únavové trhliny u série vzorků v podmínkách odpovídajících 

experimentálním měřením provedeným na ÚFM (viz kapitola 3.6). V této sérii bylo 

modelováno plasticky indukované zavírání únavové trhliny u MT vzorků při ΔK = 

20 MPa·m
0,5

, α = a/w = 0,5 a různých asymetriích cyklu R v rozmezí -2 až 0,5 (asymetrie cyklu 

byly vybrány tak, aby korespondovaly experimentálním měřením). Na výsledných hodnotách 

si lze všimnout, že při asymetrii cyklu 0,5 v modelu k zavírání trhliny nedocházelo, hodnota 

U je tedy rovna 1 a hodnota f je rovna R.  

Tab. 3: Výsledky 2D modelování pro vybrané asymetrie cyklu 

R [-] -2 -1 -0,5 0 0,1 0,5 

U [-] 0,252 0,389 0,520 0,776 0,846 1 

f [-] 0,243 0,223 0,220 0,224 0,239 0,5 

 Vypočtené poměry U pro jednotlivé asymetrie cyklu byly vyneseny do grafu a porovnány 

nejprve s průběhy U získanými pomocí empirických vztahů (viz kapitola 3.7.1). Toto 

porovnání je zobrazeno na Obr. 27 (průběhy jsou opět značeny podle Tab. 1). 

 

Obr. 27: Vypočtené hodnoty U v porovnání s průběhy získanými pomocí empirických vztahů 

 Z grafu na Obr. 27 je patrné, že průběh hodnot U(R) získaných v této práci na základě 

dvojdimenzionálního modelování vykazuje stejný trend jako průběhy vypočtené z empirických 

vzorců většiny uvedených autorů. Patrně největší shody pak bylo dosaženo s empirickým 

vztahem J. C. Newmana Jr. (v grafu značen jako „NEW“).  

 Jak již bylo uvedeno, míra zavírání únavové trhliny byla na ÚFM měřena experimentálně 

na MT vzorcích z oceli EA4T. Toto experimentální měření bylo blíže popsáno v kapitole 3.6 

(pro vyhodnocení poměrů U byla uvažována hranice změny tuhosti 4 %). Předkládané 

výsledky získané 2D modelováním tedy mohly být korelovány s experimenty. Srovnání 

vypočtených výsledků s experimenty je zobrazeno na Obr. 28. U experimentálně získaných 

hodnot bylo navíc rozlišováno, zda byly naměřeny v oblasti platnosti Paris-Erdoganova vztahu 

stabilního šíření trhliny či v blízkosti prahových hodnot (ΔK → ΔKth). Na tomto srovnání je 

patrné, že výsledky získané 2D modelováním odpovídají experimentálně naměřeným 
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hodnotám, především pak hodnotám naměřeným během stabilního šíření trhliny v oblasti 

platnosti Paris-Erdoganova vztahu. 

 Na základě tohoto srovnání můžeme usuzovat, jaké jevy ovlivňující šíření trhliny hrály 

roli při experimentálním měření. U hodnot získaných 2D modelováním víme, že odráží pouze 

plasticky indukované zavírání trhliny, neboť žádné jiné typy zavírání nebyly v modelu 

zohledněny. Dobrá shoda mezi vypočtenými výsledky a hodnotami naměřenými v oblasti 

platnosti Paris-Erdoganova vztahu stabilního šíření tedy naznačuje, že v této oblasti převládá 

plasticky indukované zavírání trhliny a další typy zavírání nepůsobí či působí pouze nepatrně. 

Experimentálně získané hodnoty U naměřené v oblasti prahových hodnot jsou ve srovnání 

s hodnotami naměřenými v oblasti platnosti Paris-Erdoganova vztahu stabilního šíření trhliny 

i ve srovnání s hodnotami získanými 2D modelováním nižší
2
. Tento rozdíl naznačuje, že na 

šíření v oblasti prahových hodnot působí více jevů zpomalujících šíření trhliny než pouze 

plasticky indukované zavírání trhliny.  

 

Obr. 28: Srovnání poměrů U získaných 2D modelováním a experimentálním měřením 

Vedle představených experimentálních dat byl zkoumán vliv plasticky indukovaného zavírání 

trhliny také u závislostí rychlosti šíření trhliny na rozkmitu součinitele intenzity napětí 

naměřených na ÚFM (viz Obr. 29). Aby se s naměřenými daty dalo lépe pracovat, byly 

závislosti nejprve aproximovány. Aproximace byla provedena stejným způsobem jako 

v článku [30] (článek se stejně jako předkládaná práce zabývá šířením a zavíráním trhliny 

u oceli EA4T), byl použit vztah z [23]: 

 
  

  
     

   

   
    

    
    
   

 

   
    
  

 
   (28) 

kde p a q jsou další konstanty (spolu s C a m) definující tvar křivky aproximující závislost 

rychlosti šíření na rozkmitu součinitele intenzity napětí. Výsledná aproximace měla tyto 

konstanty: C = 1,8·10
-8

; m = 2,8; p = 0,25; q = 0 a je spolu s naměřenými daty vykreslena na 

Obr. 29.  

                                                 
2
 Při asymetrii R = -1 byla hodnota U = 0,27 zaznamenána u dvou měření, což není v grafu na Obr. 28 patrné. 
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Obr. 29: Závislosti rychlost šíření trhliny – rozkmit součinitele intenzity napětí pro různé 

asymetrie cyklu (poskytl ÚFM) a jejich aproximace 

Při pohledu na graf na Obr. 29 vyjadřující závislosti pro různé asymetrie cyklu je zřejmé, že 

s rostoucí asymetrií cyklu se křivky posouvají doleva. S využitím vztahu (17) a hodnot 

U získaných 2D modelováním je možné závislosti rychlosti šíření trhliny na rozkmitu 

součinitele intenzity napětí převést na závislosti rychlosti šíření trhliny na efektivním rozkmitu 

součinitele intenzity napětí (viz Obr. 30).  

 

Obr. 30: Závislosti rychlost šíření trhliny – efektivní rozkmit součinitele intenzity napětí 

Po přepočtu a vykreslení rychlostí šíření v závislosti na efektivním rozkmitu součinitele 

intenzity napětí dochází k překrytí těchto průběhů. To nastává především v oblasti platnosti 
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Paris-Erdoganova vztahu. V blízkosti prahových hodnot se průběhy liší. Stačí-li tedy v oblasti 

platnosti Paris-Erdoganova vztahu stabilního šíření pro získání efektivních součinitelů 

intenzity napětí přepočet přes poměry U, které byly získány na základě představeného 

modelování, a tedy zohledňují pouze plasticky indukované zavírání trhliny, znamená to, že je 

v této oblasti vliv plasticky indukovaného zavírání trhliny dominantní a další mechanismy 

zavírání trhliny se neprojevují vůbec nebo pouze nepatrně. Rozdíly v oblasti prahových hodnot 

na druhou stranu naznačují, že zde nedochází pouze k plasticky indukovanému zavírání trhliny, 

ale i k dalším typům zavírání, které při 2D modelování nebyly zohledněny. S tímto závěrem se 

shoduje i předložený závěr týkající se experimentů, při nichž byla vyhodnocována míra 

zavírání trhliny (viz Obr. 28).  

 Tento závěr dále potvrzuje i práce [30] na základě experimentů a empirických vztahů. 

Práce [30] navíc vyhodnocuje vliv zavírání trhliny způsobeného drsností a zavírání trhliny 

způsobeného oxidací a doplňuje, že v oblasti prahových hodnot jsou významné i tyto 

mechanismy zavírání. K vyšší míře zavírání trhliny u experimentálních měření v oblasti 

prahových hodnot tedy vede zavírání způsobené oxidací a zavírání způsobené drsností. 

 Z uvedeného vyplývá, že se znalostí poměrů U vypočtených způsobem popsaným v této 

práci je možné z jediné závislosti rychlost šíření trhliny – rozkmit součinitele intenzity napětí 

při dané asymetrii cyklu odvodit tuto závislost i pro jakoukoli jinou asymetrii cyklu. Toto však 

platí pouze v oblasti platnosti Paris-Erdoganova vztahu stabilního šíření trhliny, kde je 

plasticky indukované zavírání trhliny dominantním mechanismem zavírání únavové trhliny.  
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5 Modelování plasticky indukovaného zavírání trhliny 3D 

Dvojdimenzionální modelování v předcházející kapitole prokázalo schopnost popsat globální 

vliv plasticky indukovaného zavírání trhliny na šíření trhliny na únavových vzorcích. Výzkumy 

různých autorů (např. [10, 33]) však naznačují, že vliv plasticky indukovaného zavírání trhliny 

není po čele trhliny konstantní, ale mění se. Nerovnoměrný vliv zavírání trhliny po tloušťce 

přispívá k nerovnoměrné rychlosti šíření podél čela trhliny, což vede k zakřivování čela 

únavové trhliny. Díky znalosti vlivu zavírání trhliny podél čela trhliny je tedy 

možné zpřesňovat popis šíření trhliny v trojrozměrném tělese. Experimentální měření na MT 

vzorcích z hliníkové slitiny provedené na ÚFM naznačují, že zakřivování čela trhliny není 

způsobeno pouze nerovnoměrným rozložením napětí u volného okraje vzorku, ale přispívá 

k němu také nerovnoměrný vliv zavírání trhliny. Vytvoření vhodného modelu by mohlo přispět 

k objasnění vlivu plasticky indukovaného zavírání trhliny na její zakřivování během šíření 

nejen u zkoumaných MT vzorků oceli EA4T. Jelikož dvojdimenzionální modelování dokáže 

vyhodnotit pouze globální vliv plasticky indukovaného zavírání trhliny, je potřeba přistoupit 

k trojdimenzionálnímu modelování. Tato kapitola tedy bude zaměřena na trojdimenzionální 

modelování plasticky indukovaného zavírání trhliny. 

 Při tvorbě metodiky trojdimenzionálního modelování se vycházelo z metodiky používané 

při dvojdimenzionálním modelování (kapitola 4.1). Současně byly během tvorby dodržovány 

rady a doporučení autorů, kteří se touto problematikou již zabývali (viz kapitola 3.7.3). Vzniklá 

metodika určení vlivu zavírání trhliny podél čela trhliny se opět skládá z MKP výpočtu 

v programu ANSYS s použitím maker v jazyce APDL a následného vyhodnocení tohoto 

výpočtu pomocí skriptu v programu MATLAB.  

 Aby mohl být tento způsob modelování použit na konfigurace odpovídající provedeným 

experimentálním měřením (tak jako v případě 2D modelování) bylo nutné nejprve ověřit jeho 

platnost. Pro tento účel byla vybrána konfigurace MT vzorku o známých parametrech 

(rozměry, materiál, zatížení, atd.), kterou již ve svých pracích modelovali odborníci v této 

oblasti, s kterými by bylo možné srovnat vypočtené výsledky. Konkrétně byly k tomuto 

srovnání vybrány výsledky J. D. Skinnera Jr. [33] a autorů Chermahini a kol. [10]. Následně byl 

(jako u dvojdimenzionálního modelování) i zde zkoumán vliv plasticky indukovaného zavírání 

únavové trhliny na MT vzorcích oceli EA4T při vybraných asymetriích cyklu.  

 V následujících podkapitolách bude popsána vytvořená metodika modelování včetně její 

verifikace, dále bude představeno modelování plasticky indukovaného zavírání trhliny na MT 

vzorcích z oceli EA4T a nakonec budou představeny získané výsledky týkající se těchto 

vzorků. 

5.1 Popis modelování a verifikace 

Jak již bylo uvedeno, k verifikaci metodiky 3D modelování plasticky indukovaného zavírání 

únavové trhliny bylo využito možnosti srovnání výsledků s autory J. D. Skinnerem 

a Chermahini a kol. u konkrétního příkladu. V následujících odstavcích bude popsáno použití 

této metodiky na verifikačním příkladu spolu se závěrečným srovnáním výsledků. V tomto 

případě bylo plasticky indukované zavírání zkoumáno na MT vzorku z hliníkové slitiny. 

Geometrie 

Jelikož se jednalo také o MT vzorek, byla geometrie, na níž byl zkoumán vliv plasticky 

indukovaného zavírání, téměř shodná se vzorky zkoumanými pomocí 2D modelování (viz Obr. 

19). Lišily se pouze hodnoty jednotlivých rozměrů: 

Tab. 4: Rozměry MT vzorku pro verifikaci 
w [mm] h [mm] t [mm] a [mm] 

40 80 2,39 19,7 
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Na rozdíl od 2D modelování však bylo potřeba zahrnout při přípravě modelu geometrie také 

tloušťku MT vzorku. Opět bylo využito rovin symetrie vzorku (nyní i v rozměru tloušťky 

vzorku) a byla tedy modelována pouze osmina vzorku. 

 

Síť konečných prvků 

Stejně tak jako v 2D případě musela před samotným MKP výpočtem proběhnout diskretizace 

modelu geometrie. Základem se stala 2D síť vytvořená stejným způsobem jako při již 

představeném 2D modelování. Rozhodující byla opět kvalita sítě v nejjemnější oblasti, tedy 

v okolí čela trhliny a místech, kam se čelo během šíření trhliny posune. Bylo dodrženo 

pravidlo, že poměr stran prvků v nejjemnější oblasti má být 1:1. Délka strany prvků 

v nejjemnější oblasti musí být rovna elementárnímu přírůstku délky trhliny da, ten byl opět 

volen jako desetina Irwinova odhadu velikosti plastické oblasti s uvažováním redistribuce 

napětí dle rovnice (9). Velikost plastické zóny se ale po tloušťce mění. V podmínkách rovinné 

deformace (střed tělesa) je menší, zatímco v podmínkách rovinné napjatosti (volný okraj tělesa) 

je větší. Aby tedy byla zaručena dostatečně jemná diskretizace podél celého čela trhliny, byla 

pro výpočet odhadu velikosti plastické oblasti uvažována varianta rovnice (9) odpovídající 

rovinné deformaci. 

 Objemové prvky byly následně vytvořeny z této 2D sítě vysunutím (tzv. „sweep“). Byly 

opět voleny lineární prvky, avšak tentokrát se jednalo o trojrozměrné prvky SOLID 185 (viz 

Obr. 31).  

 

Obr. 31: Lineární trojrozměrný prvek SOLID 185 [2] 

Po tloušťce není nutné dodržet jemnost sítě odpovídající jemnosti dané délkou elementárního 

přírůstku trhliny da, protože v tomto směru se neočekává tak velký gradient napětí, mimo to by 

tento přístup vedl na počet prvků, který je za hranicemi dostupných výpočetních možností (cca 

6·10
6
 prvků). Po tloušťce tedy bylo vytvořeno pouze 10 vrstev objemových prvků, což bylo 

shledáno jako přípustné maximum s ohledem na výpočetní náročnost těchto úloh. Mimoto 

deset prvků po tloušťce převyšuje jemnost diskretizace, kterou zvolili autoři Skinner 

a Chermahini a kol. Kvůli výpočetní náročnosti bylo současně nutné co možná nejvíce snížit 

jemnost sítě v místech mimo oblast zájmu. Tyto úpravy vedly ke snížení celkového počtu prvků 

až na cca 50·10
3
 prvků. Je potřeba mít také na paměti, že jednotlivé vyhodnocení vlivu zavírání 

trhliny u daného případu představuje sérii mnoha statických strukturálních výpočtů, podobně 

jako tomu bylo u 2D modelování. Rozvrstvení prvků po tloušťce nebylo rovnoměrné, ale bylo 

zahuštěno směrem k volnému okraji vzorku, neboť změny v míře plasticky indukovaného 

zavírání trhliny jsou očekávány právě v blízkosti volného okraje, podobně jako tomu je 

u plastické zóny. Takto vzniklá síť konečných prvků je zobrazena na Obr. 32. 

 

Kontakt 

Obdobně jako u 2D modelu, bylo i zde nutné zahrnout vzájemný kontakt líců trhliny. V tomto 

případě však pro tento účel byla místo kontaktní linky vytvořena kontaktní plocha (viz Obr. 

32). Kontaktní plocha opět nemůže být deformována ani posunuta, pouze s ní může být 

v kontaktu model vzorku. Kontaktní pár byl vytvořen pomocí prvků CONTA 173 (na líci 

trhliny) a TARGE 170 (na kontaktní plochu).  
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Obr. 32: Konečnoprvková síť trojrozměrného modelu MT vzorku 

Model materiálu 

Byl použit stejný model materiálu, jaký použili ve svých modelech zmiňovaní autoři. Jednalo 

se o bilineární ideálně plastický model materiálu s modulem pružnosti E = 70000 MPa a mezí 

kluzu Re = 345 MPa (viz Obr. 33).  

 

Obr. 33: Bilineární ideálně plastický model materiálu 

Zatěžování a okrajové podmínky 

Na model byly předepsány okrajové podmínky odrážející symetrii tělesa podobně jako u 2D 

modelování (viz Obr. 34). Na horní plochu modelu bylo předepsáno vnější zatížení pomocí 

tlaku a coupling posuvů ve směru osy y. 
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Obr. 34: Zatížení a okrajové podmínky 3D modelu 

Aby bylo možné získat ustálené hodnoty poměrů U a f, bylo stejně jako při 2D modelování 

nutné vystavit model několika zátěžovým cyklům. U 3D modelování proběhlo při výpočtu 

vždy 20 cyklů. Princip zatěžování modelu i šíření trhliny odpovídá principu, který byl použit 

při 2D modelování (viz kapitola 4.1). Každý cyklus je tvořen trojicí zátěžových kroků (I, II, 

III), přičemž kroky I a III jsou složeny ze 40 mezikroků a kroky II jsou složeny z 5 mezikroků 

(viz Obr. 24).  

 Během cyklování je vnější zatížení opět dopočítáváno pro každý cyklus tak, aby byl 

zachován konstantní rozkmit součinitele intenzity napětí. V případě verifikační úlohy byl 

rozkmit součinitele intenzity napětí volen tak, aby odpovídal cyklickému zatěžování, které 

zvolili autoři Skinner a Chermahini a kol. V jejich pracích se jednalo o konstantní rozkmit 

napětí (σmin = 0 MPa, σmax = 86,25 MPa) během cyklování, což na počátku šíření odpovídá 

rozkmitu ΔK = 25,37 MPa·m
0,5

. 

 3D model byl připraven pro šíření trhliny konstantní rychlostí po celé délce čela trhliny. 

Trhlina se tedy šířila rovnoměrně, aniž by docházelo k zakřivování čela. Toho bylo dosaženo 

postupným odstraňováním okrajových podmínek. Vždy byla uvolněna řada uzlů, která byla 

v daném cyklu na čele trhliny. Tento způsob šíření neodpovídá zcela realitě běžného šíření 

únavové trhliny, neboť čelo trhliny se ve skutečnosti zakřivuje.  

 

Vyhodnocení 

MKP výpočet v programu ANSYS končí zápisem textových souborů potřebných pro následné 

vyhodnocení pomocí skriptu v programu MATLAB. Okamžik otevírání trhliny je určován na 

základě posuvu ve směru y prvního uzlu za čelem trhliny. V trojrozměrném případě se jedná 

o celou řadu uzlů. Míra zavírání trhliny je však vyhodnocována jednotlivě pro každý cyklus 

a pro každý uzel (po tloušťce) zvlášť. Okamžikem otevření se opět rozumí okamžik, kdy se 

posuv daného uzlu mění ze záporných hodnot do kladných. K přesnějšímu určení je použita 

lineární interpolace. V ten samý okamžik je pro daný cyklus a danou vrstvu uzlů (po tloušťce) 

odečteno otevírací napětí σop (viz Obr. 25). Na základě takto získaných otevíracích napětí jsou 

vypočteny průběhy poměrů U a f závislé jak na poloze uzlů ve směru z (po tloušťce vzorku), tak 

na počtu zátěžových cyklů. Z dostatečně ustálené oblasti těchto průběhů jsou následně pro 

každou vrstvu uzlů (po tloušťce) určeny ustálené hodnoty poměrů U a f (viz Obr. 35).  
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Obr. 35: Vyhodnocení poměrů U a f při 3D modelování (verifikační příklad) 

Hlavním výstupem výpočtu je pak průběh ustálených poměrů v závislosti na poloze ve směru 

z (po tloušťce vzorku). Takto vypočtené ustálené hodnoty poměru f jsou vyneseny do grafu 

v závislosti na souřadnici z vztažené k tloušťce 2t (viz Obr. 36). Levá strana grafu (z/2t = 0) 

tedy odpovídá středu tělesa a pravá strana grafu (z/2t = 0,5) odpovídá volnému povrchu tělesa. 

 

Obr. 36: Výsledky 3D modelování verifikačního příkladu 

Z grafu je patrné, že při srovnání výsledků verifikačního příkladu s výsledky autorů Skinnera 

a Chermahini a kol. bylo dosaženo dobré shody. Tato shoda ověřila věrohodnost výsledků 

získaných představeným způsobem 3D modelování a dále je tedy tento způsob modelování 

považován za platný. 
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5.2 Modelování plasticky indukovaného zavírání trhliny na MT vzorcích 

z oceli EA4T 

Po verifikaci 3D modelování plasticky indukovaného zavírání trhliny mohlo následovat použití 

vzniklé metodiky také na konfigurace MT vzorků, na nichž byly provedeny experimentální 

měření na ÚFM. Jelikož byla vytvořená metodika 3D modelování již podrobně představena 

v předcházející kapitole na verifikačním příkladu, bude nyní následovat pouze stručný popis 

její aplikace na MT vzorcích z oceli EA4T s důrazem na odlišnosti. 

 Geometrie zkoumaných vzorků byla totožná s geometrií popsanou v kapitole 4.1. 

Tentokrát byla do modelu geometrie zahrnuta také tloušťka tělesa a díky rovinám symetrie byla 

modelována pouze osmina vzorku. Diskretizace byla provedena stejným způsobem jako 

u verifikačního příkladu. Použitými prvky byly SOLID 185. Jelikož se míra zahuštění sítě 

konečných prvků v oblasti u čela trhliny odvíjí od velikosti elementárního přírůstku trhliny da, 

který je závislý na velikosti plastické zóny a tedy i na zatížení, musela být stejně jako v případě 

2D modelování pro každou konfiguraci MT vzorku vytvořena nová, odpovídající síť. 

Vzájemný kontakt líců trhliny byl modelován pomocí kontaktní plochy. Prvky použité pro 

vytvoření kontaktního páru byly CONTA 173 a TARGE 170. Model materiálu byl totožný 

s multilineárním modelem oceli EA4T použitým při 2D modelování. Okrajové podmínky, 

zatížení a coupling byly předepsány stejným způsobem jako u verifikačního příkladu (viz Obr. 

34). Během šíření trhliny bylo pro jednotlivé zátěžové cykly dopočítáváno zatížení tak, aby byl 

zachován konstantní rozkmit součinitele intenzity napětí. Fázím zatěžování, šíření trhliny 

a odlehčování během cyklování opět odpovídaly trojice zátěžových kroků (I, II, III) o stejných 

počtech mezikroků, jako tomu bylo u verifikačního příkladu (kroky I a III – 40 mezikroků, 

kroky II – 5 mezikroků). Každý výpočet se přitom skládal z 20 cyklů, aby došlo k ustálení 

hledaných hodnot. Šíření trhliny bylo opět prováděno postupným odstraňováním okrajových 

podmínek u jednotlivých řad uzlů na čele trhliny, díky čemuž se trhlina prodloužila o velikost 

elementárního přírůstku trhliny da při každém cyklu. Trhlina se v modelu šířila konstantní 

rychlostí po celé tloušťce vzorku. Zakřivování čela trhliny tedy nebylo v modelu zahrnuto. 

Následné vyhodnocení výsledků MKP výpočtu probíhalo stejným způsobem jako 

u verifikačního příkladu. Na základě posuvů prvních uzlů za čelem trhliny byla určena otevírací 

napětí jednotlivých vrstev uzlů po tloušťce v jednotlivých cyklech. Nakonec byly dopočteny 

poměry U a f a určeny jejich ustálené hodnoty. 

  



55 

5.3 Výsledky a diskuze 

Byla provedena série výpočtů odpovídající konfiguracím MT vzorků z oceli EA4T, na nichž 

byla provedena experimentální měření na ÚFM. V této sérii bylo modelováno plasticky 

indukované zavírání únavové trhliny při ΔK = 20 MPa·m
0,5

, α = a/w = 0,5 a asymetriích cyklu 

R v rozmezí -2 až 0,5. Vypočtené ustálené hodnoty poměrů U a f jsou vyneseny do grafů na 

Obr. 37.  

  

  

  

Obr. 37: Výsledky 3D modelování: a) R = -2; b) R = -1; c) R = -0,5; d) R = 0; e) R = 0,1; 

f) R = 0,5; 
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U vypočtených výsledků se ukazuje trend růstu míry plasticky indukovaného zavírání trhliny 

směrem k volnému okraji tělesa (z → 2,5 mm). Tento trend lze vysvětlit změnou velikosti 

plastické zóny, která přímo souvisí s tímto mechanismem zavírání a která se současně směrem 

k volnému okraji tělesa zvětšuje. Větší plastická zóna u volného okraje vede ke vzniku větší 

oblasti ovlivněné plasticitou a tedy i vzniku větších zbytkových napětí zavírajících trhlinu. 

 Pozorovaný nárůst míry plasticky indukovaného zavírání v blízkosti volného okraje však 

není u všech asymetrií cyklu stejně výrazný. Výsledky ukazují, že u vyšších asymetrií cyklu je 

tento nárůst markantní (pro R = 0,1 poměr f narůstá v blízkosti volného okraje vůči své hodnotě 

ve středu tělesa přibližně na dvojnásobek), zatímco s klesající hodnotou asymetrie cyklu je 

tento nárůst méně výrazný až téměř nepatrný (pro R = -2 přibližně 17% nárůst poměru f). 

Nejedná se přitom pouze o hodnoty poměrů kvantifikujících vliv zavírání trhliny (U a f). 

Výsledky naznačují, že také hloubka (rozměr z), do níž volný okraj tělesa ovlivňuje míru 

plasticky indukovaného zavírání trhliny, závisí na asymetrii cyklu. V případě vyšších asymetrií 

cyklu je tato vzdálenost větší (pro R = 0,1 přibližně 0,75 mm), naproti tomu u nižších asymetrií 

cyklu je menší (pro R = -2 přibližně 0,1 mm). Pozorujeme tedy, že s rostoucí asymetrií cyklu 

globální vliv plasticky indukovaného zavírání trhliny klesá, avšak nárůst míry plasticky 

indukovaného zavírání trhliny u volného okraje tělesa je s rostoucí asymetrií cyklu výraznější. 

Tento trend však ustupuje v případě příliš vysokých asymetrií cyklu, kde k zavírání trhliny 

dochází pouze částečně (R = 0,5).  

 Jak již bylo uvedeno v popisu modelu, způsob diskretizace po tloušťce byl zvolen na 

základě předpokladu menších gradientů napětí v tomto směru a s ohledem na dostupné 

výpočetní možnosti. V případě velmi nízkých asymetrií cyklu (např. R = -2), kde dle 

představených výsledků dochází pouze k malému nárůstu míry plasticky indukovaného 

zavírání u volného okraje, by však mohlo být vhodnější jiné rozdělení prvků po tloušťce, které 

by v těchto případech umožnilo lepší popis sledovaného jevu. 

 Jak již bylo dříve uvedeno, nerovnoměrná míra zavírání trhliny přispívá spolu 

s nerovnoměrným rozložením napětí u volného okraje k nerovnoměrné rychlosti šíření trhliny, 

což zapříčiňuje zakřivování čela trhliny. Přestože představený způsob trojrozměrného 

modelování plasticky indukovaného zavírání trhliny šíří čelo trhliny pouze s konstantní 

rychlostí, tedy bez jeho zakřivování, jsou získané průběhy míry plasticky indukovaného 

zavírání po tloušťce pro popis šíření trhlin přínosné. Tyto průběhy naznačují, jakým způsobem 

se původně rovné čelo má tendenci zakřivovat vlivem plasticky indukovaného zavírání trhliny. 

Nižší hodnoty poměrů U v blízkosti volného povrchu znamenají, že zde dochází k rozevření 

líců trhliny pouze na kratším úseku zátěžového cyklu. Efektivní rozkmit součinitele intenzity 

napětí je tedy v těchto místech nižší a stejně tak i rychlost šíření trhliny. Pomalejší růst únavové 

trhliny u volných okrajů tělesa vede k zakřivování čela trhliny. Trhlina se zakřivuje tak, aby se 

dále šířila s konstantním efektivním rozkmitem součinitele intenzity napětí [9]. Vypočtené 

výsledky tedy naznačují, že u nižších asymetrií cyklu přispívá plasticky indukované zavírání 

trhliny k zakřivování čela trhliny minimálně, zatímco u vyšších asymetrií je tento příspěvek 

větší. Pokud jsou však asymetrie cyklu tak vysoké, že zavírání trhliny nenastává nebo nastává 

pouze částečně, pak je tento příspěvek opět menší. Vypočtený průběh míry plasticky 

indukovaného zavírání trhliny v případě R = 0,5 naznačuje, že v případě rovného čela by 

docházelo pouze k částečnému zavírání trhliny, a to pouze v okolí volného okraje tělesa. 

Zavírání trhliny by se tedy podílelo na zakřivování čela trhliny až do té doby, než by byl 

efektivní rozkmit součinitele intenzity napětí po tloušťce tělesa konstantní. Z globálního 

hlediska se však u této konfigurace plasticky indukované zavírání trhliny neprojevuje.  

 Výzkum ÚFM zabývající se zakřivováním čela trhliny u únavových MT vzorků 

z hliníkové slitiny naznačuje obdobný závěr. Experimentální měření na těchto vzorcích 

ukazují, že při vysoké asymetrii cyklu R = 0,8 dochází k menšímu zakřivení čela trhliny než 

v případě nižší asymetrie cyklu R = 0,1. Charakterizujeme-li míru zakřivení čela trhliny pomocí 

úhlu β u volného okraje (viz Obr. 38), pak v případě R = 0,8 bylo naměřeno zakřivení čela 

trhliny odpovídající průměrné hodnotě úhlu β = 15°, zatímco v případě R = 0,1 byla průměrná 
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hodnota úhlu β = 22°. Vzhledem k tomu, že u asymetrie cyklu R = 0,1 může docházet 

k plasticky indukovanému zavírání trhliny, zatímco při R = 0,8 už k zavírání trhliny nedochází, 

mohlo by právě zavírání trhliny objasnit rozdílné zakřivení čel trhlin. 

 

Obr. 38: Zakřivení čela trhliny, MT vzorky z hliníkové slitiny: a) R = 0,1 b) R = 0,8 

Stávající modely používané na ÚFM dosahují dobré shody mezi predikovaným zakřivením 

čela únavové trhliny a zakřivením čela určeným z experimentálních měření při vysoké 

asymetrii cyklu (R = 0,8), při níž k zavírání trhliny nedochází. S využitím metodiky 3D 

modelování plasticky indukovaného zavírání trhliny vytvořeného v této diplomové práci by 

však mělo být možné predikovat zakřivování čela šířící se únavové trhliny také při asymetriích 

cyklu, při nichž k zavírání trhliny dochází. Získané výsledky tedy dávají základ pro zahrnutí 

jevu plasticky indukovaného zavírání trhliny do modelování šířícího se čela trhliny včetně jeho 

zakřivení.  

 Experimentální měření zakřivení čel trhlin u MT vzorků z oceli EA4T, díky nimž by bylo 

možné ověřit představené výsledky 3D modelování zatím nejsou k dispozici. Částečné ověření 

je však možné porovnáním globálního vlivu plasticky indukovaného zavírání s  výsledky 

získanými experimentálně a výsledky 2D modelování. 

 Na výsledcích 3D modelování je patrné, že míra plasticky indukovaného zavírání trhliny, 

která byla vyhodnocena uprostřed tělesa, převládá po tloušťce tělesa. Jinými slovy, hodnoty 

poměrů U a f jsou směrem ze středu k volnému okraji téměř konstantní až po zmiňovaný nárůst 

u volného okraje. Potvrzuje se tedy správnost předpokladu, který byl uvažován u 2D 

modelování (kapitola 4), že globální vliv plasticky indukovaného zavírání trhliny 

u zkoumaných MT vzorků odpovídá spíše podmínkám rovinné deformace. Díky tomu lze 

z představených výsledků 3D modelování odečíst globální vliv zavírání trhliny při dané 

asymetrii cyklu jako hodnoty odpovídající středu tělesa (z = 0 mm). Takto odečtené hodnoty 

poměrů U můžeme srovnat s hodnotami U, které byly získány na základě experimentálních 

měření (viz kapitola 3.6), a hodnotami získanými pomocí 2D modelování. Na srovnání (viz 

Obr. 39) je vidět dobrá shoda výsledků 3D modelování jak s výsledky 2D modelování, tak 

s experimentálně určenými hodnotami U. Stejně jako výsledky 2D modelování tak i výsledky 

3D modelování dosahují dobré shody s výsledky především těch experimentálních měření, 

která byla provedena v oblasti platnosti Paris-Erdoganova vztahu stabilního šíření trhliny. 

Výsledky 3D modelování tedy potvrzují závěry odvozené na základě 2D modelování (viz 

kapitola 4.2). 
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Obr. 39: Srovnání poměrů U získaných 3D modelováním, 2D modelováním a experimentálním 

měřením 
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6 Závěr 

Předložená diplomová práce, zaměřená na zkoumání vlivu plasticky indukovaného zavírání 

únavové trhliny, si dala za cíl vytvořit numerické nástroje, díky nimž by bylo možné modelovat 

tento jev. K řešení této úlohy byl zvolen systémový přístup. Na základě problémové situace 

a formulace úlohy byly vytyčeny cíle práce. Následně byl vytvořen systém podstatných veličin. 

Jako vhodná metoda řešení úlohy bylo zvoleno modelování využívající MKP výpočtu spolu 

s výpočetním skriptem pro následné vyhodnocení, neboť tento způsob modelování dokáže 

zahrnout podstatné veličiny týkající se řešení této úlohy. 

 Před samotným modelováním bylo nutné nastudovat problematiku šíření únavových 

trhlin a zavírání únavových trhlin se zvláštním zaměřením na plasticky indukované zavírání 

trhlin. Dále byla na základě odborných článků vytvořena rešerše zabývající se již existujícími 

modely zavírání trhliny. Tato rešerše poskytla mnoho cenných rad a doporučení týkajících se 

modelování plasticky indukovaného zavírání trhliny s využitím metody konečných prvků. 

Podstatné teoretické poznatky získané na základě těchto studií byly shrnuty v kapitole 3. 

 Samotné modelování plasticky indukovaného zavírání trhliny bylo provedeno ve dvou 

krocích. Nejprve bylo modelováno zavírání trhliny pomocí 2D modelu a následně pomocí 3D 

modelu. V obou případech se metodika stanovení otevíracích napětí skládala z MKP výpočtu 

v programu ANSYS, zadávaného pomocí jazyka APDL a následného vyhodnocení pomocí 

skriptu v programu MATLAB. Dvojrozměrné modelování vycházelo z metodiky vytvořené 

v bakalářské práci autora [41] a s jeho pomocí byl vyhodnocen vliv plasticky indukovaného 

zavírání trhliny u konfigurací únavových MT vzorků odpovídající sérii experimentálních 

měření provedených na ÚFM. Při těchto experimentálních měřeních byl určován vliv zavírání 

trhliny na MT vzorcích z oceli EA4T na základě změny tuhosti vzorků. Výsledky získané 2D 

modelováním a experimenty byly následně porovnány. Zde se ukázala dobrá shoda především 

s výsledky experimentů provedených v oblasti stabilního šíření trhliny (v oblasti platnosti 

Paris-Erdoganova vztahu). Na základě této shody se usuzuje, že plasticky indukované zavírání 

trhliny má u zkoumaných vzorků z oceli EA4T dominantní vliv právě v oblasti platnosti 

Paris-Erdoganova vztahu stabilního šíření. Naproti tomu u experimentů v oblasti prahových 

hodnot byla v porovnání s výsledky získanými 2D modelováním naměřena větší míra zavírání 

trhliny, z čehož vyplývá, že v této oblasti působí i jiné mechanismy zavírání trhliny než pouze 

plasticky indukované zavírání trhliny. To je v souladu s literaturou, protože v oblasti 

prahových hodnot je u této oceli významný vliv také zavírání trhliny způsobené drsností 

a oxidy [30]. Tento závěr se potvrdil také u naměřených závislostí rychlosti šíření na rozkmitu 

součinitele intenzity napětí při různých asymetriích cyklu.  

 Aby bylo možné vysvětlit vliv plasticky indukovaného zavírání trhliny na její šíření také 

z hlediska zakřivování čela trhliny, bylo nezbytné vytvořit metodiku, díky níž by bylo možné 

tento jev modelovat také trojrozměrně. Vznikla tedy metodika 3D modelování založená na 

podobných principech jako 2D modelování. Před použitím této metodiky byl proveden 

verifikační příklad, na kterém bylo dosaženo dobré shody s výsledky modelů uznávaných 

autorů v této oblasti. Po verifikaci následovala aplikace 3D modelování také na konfigurace 

MT vzorků, na nichž byla provedena experimentální měření. Výsledky 3D modelování ukazují, 

že míra plasticky indukovaného zavírání trhliny není u zkoumaných konfigurací po tloušťce 

tělesa rovnoměrná, ale dochází u ní k nárůstu v blízkosti volného okraje tělesa, což přispívá 

k zakřivování čela únavové trhliny. Nerovnoměrné rozložení míry zavírání únavové trhliny 

může vysvětlit zakřivení čela trhliny, pozorované experimentálně. Experimentální měření 

zakřivení trhliny u MT vzorků z oceli EA4T, díky nimž by bylo možné ověřit představené 

výsledky 3D modelování zatím nejsou k dispozici. Částečné ověření bylo provedeno pomocí 

porovnání vlivu plasticky indukovaného zavírání trhliny získaného uprostřed tělesa 3D 

modelováním s  výsledky získanými experimentálně a výsledky 2D modelování. Toto 

porovnání prokázalo dobré predikční schopnosti 3D modelování z pohledu globálního vlivu 

plasticky indukovaného zavírání trhliny. 
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 Díky tomu, že platnost výsledků modelování představeného v této práci byla nejprve 

ověřena na verifikačním příkladu a také díky tomu, že výsledky byly korelovány přímo 

s experimenty, je možné závěry této práce týkající se vlivu plasticky indukovaného zavírání 

trhliny považovat za důvěryhodné. Lze tedy konstatovat, že všechny cíle práce byly splněny.  

 Mimo získané závěry vztahující se ke konkrétním konfiguracím MT vzorků z oceli EA4T 

tkví význam této práce především ve vytvoření poměrně univerzálních numerických nástrojů, 

díky nimž je možné modelovat plasticky indukované zavírání trhliny na únavových vzorcích či 

průmyslových komponentách ať už ve 2D či ve 3D. Dvojrozměrné modelování dokáže určit 

globální vliv plasticky indukovaného zavírání trhliny (pokud trhlina roste přes celou tloušťku 

tělesa), zatímco trojrozměrné modelování dokáže navíc jeho vliv vyhodnotit po čele trhliny 

a dává tím základ pro modelování šíření trhliny včetně zahrnutí vlivu plasticky indukovaného 

zavírání trhliny. APDL skripty zadávající výpočet i vyhodnocovací skripty byly vytvořeny tak, 

aby je bylo možné snadno editovat, čímž dává tato práce prostor k pokračování v dané 

problematice. Skripty nezbytné pro 2D i 3D modelování plasticky indukovaného zavírání 

únavové trhliny jsou spolu s doplňkovými materiály k nalezení na přiloženém CD. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

a [mm] délka trhliny 

a0 [mm] počáteční délka trhliny 

ael, bel [mm] délky poloos koncentrátoru napětí eliptického tvaru 

af [mm] kritická délka trhliny 

b0, b1, b2, b3 [-] konstanty empirických vztahů k určení míry zavírání trhliny 

c0, c1 [-] konstanty empirických vztahů k určení míry zavírání trhliny 

da [mm] elementární přírůstek trhliny 

f [-] poměr vyjadřující míru zavírání trhliny 

fI [-] tvarová funkce 

h [mm] polovina výšky vzorku 

m [-] konstanta Paris-Erdoganova vztahu 

p, q [-] konstanty definující tvar křivky 

r, φ [mm, rad] polární souřadnice 

rp [m] Irwinův odhad velikosti plastické oblasti 

rf [m] odhad velikosti plastické oblasti 

t [mm] polovina tloušťky vzorku 

t* [mm] poměrná část mezikroku 

u [-] konstanta materiálu 

v [-] konstanta materiálu 

w [mm] polovina šířky vzorku 

x, y, z [mm] kartézské souřadnice 

 

A [-] konstanty Williamsova rozvoje 

APDL  programovací jazyk programu ANSYS – 

  ANSYS parametric design language 

C [-] konstanta Paris-Erdoganova vztahu 

CT  vzorek s bočním vrubem určený pro únavovou zkoušku – 

  compact tension specimen 

CTOD  rozevření v kořeni trhliny – crack tip opening displacement 

E [MPa] modul pružnosti 

F [kN] síla 

K [MPa·m
1/2

] součinitel intenzity napětí 

KI, KII, KIII [MPa·m
1/2

] součinitel intenzity napětí v módu I, II, III, retrospektivně 

Kmax [MPa·m
1/2

] maximální součinitel intenzity napětí 

Kmin [MPa·m
1/2

] minimální součinitel intenzity napětí 

Kop [MPa·m
1/2

] součinitel intenzity napětí při otevření trhliny 

 

LELM  lineárně elastická lomová mechanika 

MKP  metoda konečných prvků 

MT  vzorek s centrální trhlinou určený pro únavovou zkoušku – 

  middle-cracked tension specimen 

N [-] počet cyklů 

Nf [-] odhad počtu cyklů do lomu 

P [-] součinitel asymetrie cyklu 

R [-] součinitel asymetrie cyklu 

Re [MPa] mez kluzu materiálu 

Rm [MPa] mez pevnosti materiálu 

SSY  podmínka small scale yielding 

U [-] poměr vyjadřující míru zavírání trhliny 

ÚFM  Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR 
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UX [mm] posuv ve směru osy x 

UY [mm] posuv ve směru osy y 

UZ [mm] posuv ve směru osy z 

 

α [-] poměr délky trhliny a charakteristického rozměru vzorku 

αel [-] součinitel tvaru 

αf [-] konstanta ve vztahu pro výpočet odhadu velikosti plastické oblasti 

αp [-] konstanta ve vztahu pro výpočet odhadu velikosti plastické oblasti 

β [° ] úhel zakřivení čela trhliny 

ε [-] přetvoření 

ρ [mm] poloměr oskulační kružnice elipsy 

σ [MPa] napětí 

σ0 [MPa] flow stress 

σa [MPa] amplituda napětí 

σm [MPa] střední napětí 

σmax [MPa] maximální napětí 

σmin [MPa] minimální napětí 

σop [MPa] otevírací napětí 

τ [MPa] smykové napětí 

ψ [rad] úhel rohu Williamsova řešení 

 

Δσ [MPa] rozkmit napětí 

ΔK [MPa] rozkmit součinitele intenzity napětí 

ΔKc [MPa] kritický rozkmit součinitele intenzity napětí 

ΔKth [MPa] prahová hodnota rozkmitu součinitele intenzity napětí 

ΔKeff [MPa] efektivní rozkmit součinitele intenzity napětí 
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Příloha 1: Vzorové makro 
Na ukázku je uvedeno vzorové makro v jazyce APDL. Jedná se o 3D model šíření únavové 

trhliny na MT vzorku z oceli EA4T při ΔK = 20 MPa∙m
1/2

. Výstupem výpočtu jsou soubory, 

z nichž lze určit úroveň otevírání a zavírání trhliny. 

 
FINISH 

/CLEAR,NOSTART 

/GRAPHICS,FULL 

/config,nres,10000 

!-----------------------------------------------------------------------! 

!                         VSTUPNI PARAMETRY                             ! 

!-----------------------------------------------------------------------! 

! Materialove parametry 

E = 204350                    ! modul pruznosti (zdroj: IPM)        [MPa] 

mu = 0.3                      ! Poissonovo cislo                    [-] 

ys = 483.238                  ! mez kluzu (zdroj: IPM)              [MPa] 

 

! Rozmery vzorku 

W = 30                        ! polovina sirky                      [mm] 

h = 40                        ! polovina vysky                      [mm] 

t = 2.5                       ! polovina tloustky                   [mm] 

 

alfa0 = 0.5                   ! pomer a/w                           [-] 

a1 = alfa0*W                  ! delka trhliny                       [mm] 

a0 = a1*0.001                 ! delka trhliny                       [m] 

 

! Cykly 

pccelk = 20                   ! pocet cyklu 

pc = 3*pccelk                 ! celkovy pocet loadstepu 

sub = 40                      ! pocet substepu v kroku I,III 

sub2 = 5                      ! pocet substepu v kroku II (sireni) 

pocsub = pccelk*(2*sub+sub2)  ! celkovy pocet substepu 

 

! Zatizeni 

deltaK = 20                   ! zadavani pomoci rozkmitu K    [MPa*m^0,5] 

!Kmax = xx                    ! zadavani pomoci Kmax          [MPa*m^0,5] 

R = 0.1                       ! soucinitel asymetrie cyklu    [-]  

 

Kmax = deltaK/(1-R)           ! zadavani pomoci rozkmitu K    [MPa*m^0,5] 

!deltaK = Kmax*(1-R)          ! zadavani pomoci Kmax          [MPa*m^0,5] 

Kmin = R*Kmax                 !                               [MPa*m^0,5] 

 

pi = acos(-1) 

fi0 = (1/cos(0.5*alfa0*pi))**(0.5)       ! tvarova funkce           [-] 

Smax0 = deltaK/((pi*a0)**0.5*fi0*(1-R))  ! poc. max. zatizeni       [MPa] 

Smin0 = R*Smax0                          ! poc. min. zatizeni       [MPa] 

 

! Odhad velikosti plasticke zony 

alfapRD = 3                              ! rovinna deformace 

rpmaxRD = (1/(alfapRD*pi))*(Kmax/ys)**2  !                          [m]           

rpminRD = (1/(alfapRD*pi))*(Kmin/ys)**2  !                          [m]  

alfapRN = 1                              ! rovinna napjatost 

rpmaxRN = (1/(alfapRN*pi))*(Kmax/ys)**2  !                          [m]             

rpminRN = (1/(alfapRN*pi))*(Kmin/ys)**2  !                          [m]  

 

! Zahusteni a rozvrzeni site konecnych prvku 

da = rpmaxRD*1000/10          ! elementarni prirustek               [mm] 

xda1 = pccelk+7               ! x-rozmer nejjemnejsi plochy dopredu [da] 

xda2 = 7                      ! x-rozmer nejjemnejsi plochy dozadu  [da] 

yda = 15                      ! y-rozmer nejjemnejsi plochy         [da] 

tda  =10                      ! pocet prvku po tloustce             [-] 

tdr = 0.2                     ! nerovnomernost deleni po tloustce  
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mezi = 0.15 

numboffset = 1000             ! offset pro cislovani uzlu 

 

ak = a1+da*pccelk             ! delka trhliny na konci rustu        [mm] 

 

! Nastaveni kontaktu 

CR1 = 0                  

CR2 = 0                  

CFKN = 0                     

CFTOLN = 0.01            

CICONT = 0               

CPINB = 0                

 

!-----------------------------------------------------------------------! 

!                            PREPROCESSING                              ! 

!-----------------------------------------------------------------------! 

/PREP7 

! Elementy 

ET,1,SOLID185 

ET,2,PLANE182                 ! pomocne elementy pro sweep meshing 

ET,4,170                      ! TARGET PRVKY 

ET,5,173                      ! CONTACT PRVKY 

 

KEYOPT,5,10,2                 ! 2 - contact update pri kazde iteraci 

 

! Material 

MP,EX,1,E 

MP,PRXY,1,mu 

TB,KINH,1,1,14,0 

TBTEMP,0 

 

TBPT,,0.00190, 388.265       ! ocel EA4T - cykl. krivka IPM 31.5.2016 

TBPT,,0.00240, 425.664 

TBPT,,0.00300, 444.793 

TBPT,,0.00400, 470.729 

TBPT,,0.00550, 501.207 

TBPT,,0.00700, 525.593 

TBPT,,0.00850, 546.086 

TBPT,,0.01000, 563.852 

TBPT,,0.01150, 579.593 

TBPT,,0.01300, 593.762 

TBPT,,0.01450, 606.673 

TBPT,,0.01600, 618.553 

TBPT,,0.01750, 629.570 

TBPT,,0.01900, 639.852 

 

! Keypointy 

K,1,0,0 

K,2,da*xda1,0 

K,3,da*xda1,da*yda 

K,4,0,da*yda 

K,5,-da*xda2,da*yda 

K,6,-da*xda2,0 

 

K,7,(W-a1-xda1*da)*mezi+xda1*da,0 

K,8,(W-a1-xda1*da)*mezi+xda1*da,(a1-yda*da)*mezi+yda*da 

K,9,0,(a1-yda*da)*mezi+yda*da 

K,10,(-a1+xda2*da)*mezi-xda2*da,(a1-yda*da)*mezi+yda*da 

K,11,(-a1+xda2*da)*mezi-xda2*da,0 

 

K,12,W-a1,0 

K,13,W-a1,a1 

K,14,0,a1 
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K,15,-a1,a1 

K,16,-a1,0 

 

K,17,-a1,2*a1 

K,18,0,2*a1 

K,19,W-a1,2*a1 

 

K,20,-a1,h 

K,21,0,h 

K,22,W-a1,h 

 

! Linky 

L,1,2 

L,6,1 

L,1,4 

L,2,3 

L,6,5 

L,4,3 

L,4,5 

L,2,7 

L,4,9 

L,11,6 

L,7,8 

L,9,8 

L,9,10 

L,11,10 

 

L,16,11 

L,9,14 

L,7,12 

L,12,13 

L,14,13 

L,14,15 

L,15,16 

 

L,14,18 

L,15,17 

L,13,19 

L,17,18 

L,18,19 

L,17,20 

L,18,21 

L,19,22 

L,20,21 

L,21,22 

 

! Plochy 

AL,1,3,4,6 

AL,2,3,5,7 

AL,4,6,8,9,11,12 

AL,5,7,9,10,13,14 

AL,13,14,15,16,20,21 

AL,11,12,16,17,18,19 

AL,20,22,23,25 

AL,19,22,24,26 

AL,25,27,28,30 

Al,26,28,29,31 

 

! Deleni linek 

LESIZE,1,,,xda1 

LESIZE,2,,,xda2 

LESIZE,3,,,yda 

LESIZE,4,,,yda 
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LESIZE,5,,,yda 

LESIZE,6,,,xda1 

LESIZE,7,,,xda2 

 

LESIZE,8,,,24,24 

LESIZE,9,,,24,24 

LESIZE,10,,,24,1/24 

LESIZE,11,,,16 

LESIZE,12,,,16 

LESIZE,13,,,16 

LESIZE,14,,,16 

 

LESIZE,15,,,32,1/8 

LESIZE,16,,,32,8 

LESIZE,17,,,32,8 

LESIZE,18,,,16 

LESIZE,19,,,16 

LESIZE,20,,,16 

LESIZE,21,,,16 

 

LESIZE,22,,,8,2 

LESIZE,23,,,8,2 

LESIZE,24,,,8,2 

 

LESIZE,25,,,4 

LESIZE,26,,,4 

LESIZE,27,,,4 

LESIZE,28,,,4 

LESIZE,29,,,4 

LESIZE,30,,,4 

LESIZE,31,,,4 

 

! Vysunuti 

VEXT,ALL, , ,0,0,t,,,, 

 

LSEL,S,LOC,Z,t*0.5,t*0.6 

LESIZE,all,,,tda,tdr 

ALLSEL,ALL 

 

LCCAT,11,12 

LCCAT,14,13 

LCCAT,18,19 

LCCAT,20,21 

 

LCCAT,47,46 

LCCAT,53,52 

LCCAT,65,64 

LCCAT,59,58 

 

! Mesh 

NUMSTR,NODE,numboffset, 

 

TYPE,2 

ASEL,S,LOC,Z,0 

AMESH,ALL 

ALLSEL,ALL 

 

ASLV,S 

ASEL,R,LOC,Y,0 

ASEL,U,LOC,X,(-a1+xda2*da)*mezi-xda2*da,da*xda1 

AREVERSE,all,0 

ALLSEL,ALL 
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TYPE,1 

VSWEEP,ALL 

 

! Smazat elementy 2, ktere byly jen pro sweep 

ESEL,S,TYPE,,2 

ACLEAR,ALL 

ALLSEL,ALL 

 

! Coupling 

NSEL,S,LOC,Y,h 

CP,1,UY,all 

ALLSEL,ALL 

 

! Kontaktni plocha 

lisum=0 

*DO,li,1,tda-1,1 

lisum=lisum+li 

*ENDDO 

limin=t/(tda+lisum*((1/tdr-1)/(tda-1))) 

limin2=limin*(1-((1/tdr-1)/(tda-1))) 

tdr2=limin2/(limin*(1+(tda-1)*((1/tdr-1)/(tda-1)))) 

 

K,5001,-a1*1.01,0,-da 

K,5002,(-a1+xda2*da)*mezi-xda2*da,0,-da 

K,5003,-da*xda2,0,-da 

K,5004,0,0,-da 

K,5005,da*xda1,0,-da 

K,5006,(W-a1-xda1*da)*mezi+xda1*da,0,-da 

K,5007,(W-a1)*1.01,0,-da 

 

K,5008,-a1*1.01,0,t+limin2 

K,5009,(-a1+xda2*da)*mezi-xda2*da,0,t+limin2 

K,5010,-da*xda2,0,t+limin2 

K,5011,0,0,t+limin2 

K,5012,da*xda1,0,t+limin2 

K,5013,(W-a1-xda1*da)*mezi+xda1*da,0,t+limin2 

K,5014,(W-a1)*1.01,0,t+limin2 

 

L,5002,5001     ! poclinek-18 

L,5003,5002 

L,5004,5003 

L,5004,5005 

L,5005,5006 

L,5006,5007     ! poclinek-13 

 

L,5009,5008     ! poclinek-12 

L,5010,5009 

L,5011,5010 

L,5011,5012 

L,5012,5013 

L,5013,5014     ! poclinek-7 

 

L,5001,5008     ! poclinek-6 

L,5002,5009 

L,5003,5010 

L,5004,5011 

L,5005,5012 

L,5006,5013 

L,5007,5014 

 

*GET,poclinek,LINE,0,NUM,MAXD 

LSEL,S,LINE,,poclinek-6,poclinek 

LESIZE,all,,,tda+1,tdr2 
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ALLSEL,ALL 

 

LSEL,S,LINE,,poclinek-7 

LSEL,A,LINE,,poclinek-13,poclinek-12 

LSEL,A,LINE,,poclinek-18 

LESIZE,all,,,32,8 

ALLSEL,ALL 

 

LSEL,S,LINE,,poclinek-8 

LSEL,A,LINE,,poclinek-11 

LSEL,A,LINE,,poclinek-14 

LSEL,A,LINE,,poclinek-17 

LESIZE,all,,,24,24 

ALLSEL,ALL 

 

LSEL,S,LINE,,poclinek-10 

LSEL,A,LINE,,poclinek-16 

LESIZE,all,,,xda2 

ALLSEL,ALL 

 

LSEL,S,LINE,,poclinek-9 

LSEL,A,LINE,,poclinek-15 

LESIZE,all,,,xda1 

ALLSEL,ALL 

 

! Target  

AL,poclinek,poclinek-13,poclinek-1,poclinek-7 

AL,poclinek-1,poclinek-14,poclinek-2,poclinek-8 

AL,poclinek-2,poclinek-15,poclinek-3,poclinek-9 

AL,poclinek-10,poclinek-4,poclinek-16,poclinek-3 

AL,poclinek-11,poclinek-5,poclinek-17,poclinek-4 

AL,poclinek-5,poclinek-18,poclinek-6,poclinek-12 

 

*GET,pocploch,AREA,0,NUM,MAXD 

ASEL,S,AREA,,pocploch-5,pocploch 

AREVERSE,all,0 

TYPE,4 

AMESH,ALL 

ALLSEL,ALL 

 

! Contact 

ASLV,S 

ASEL,R,LOC,Y,0 

TYPE,5 

AMESH,ALL 

ALLSEL,ALL 

 

! Real constants pro kontakt 

R,1,CR1,CR2,CFKN,CFTOLN,CICONT,CPINB 

 

! Nastaveni loadstepu a reseni 

/SOL 

rust = 1 

a = a0 

 

*DO,i,1,pc,1 

ANTYPE,0 

NLGEOM,1 

OUTRES,ERASE 

OUTRES,NSOL,ALL 

OUTRES,NLOAD,ALL 

OUTRES,STRS,ALL 

TIME,i 
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! Roviny symetrie vzorku 

NSEL,S,LOC,Z,-da*0.5,da*0.5 

D,ALL,UZ,0 

ALLSEL,ALL 

 

NSEL,S,LOC,X,-a1-da*0.5,-a1+da*0.5 

D,ALL,UX,0 

ALLSEL,ALL 

 

! Vypocet zatizeni pro dany cyklus 

alfa = a/(w*0.001) 

fi = (1/cos(0.5*alfa*pi))**(0.5) 

Smax = Kmax/((pi*a)**0.5*fi) 

Smin = R*Smax 

 

zb = mod(i,3) 

*IF,zb,EQ,1,THEN              ! krok I 

nap = Smax 

NSUBST,sub,sub,sub 

 

*ELSEIF,zb,EQ,2,THEN          ! krok II 

nap = Smax 

rust = rust+1 

NSUBST,sub2,sub2,sub2 

a = a+da*0.001                ! nova delka trhliny                  [m] 

 

*ELSE                         ! krok III 

nap = Smin 

NSUBST,sub,sub,sub 

*ENDIF 

 

ASEL,S,LOC,Y,0,da*0.5 

ASEL,U,AREA,,pocploch-5,pocploch 

NSLA,S,1 

NSEL,R,LOC,X,(rust-1)*da,(W-a1)+0.1 

D,ALL,UY,0 

ALLSEL,ALL 

 

NSEL,S,LOC,Y,h,h+0.1 

SF,ALL,PRES,-nap 

ALLSEL,ALL 

 

LSWRITE,i 

DDELE,ALL 

*ENDDO 

 

! Zapis Z souradnic uzlu po tloustce 

allsel,all 

ASEL,S,LOC,Y,0,da*0.5 

ASEL,U,AREA,,pocploch-5,pocploch 

NSLA,S,1 

NSEL,R,LOC,X,-da*0.1,da*0.1 

NSEL,R,LOC,Y,-da*0.1,da*0.1 

 

*GET,pocuzluZ,node,0,count               ! pocet uzlu po tloustce Z 

*DIM,matuzluZ,array, pocuzluZ,2          ! matice na zapis souradnic uzlu 

vybUzelZ=0                               ! pocitadlo 

 

*DO,i,1,pocuzluZ 

Zuzelcislo=NDNEXT(vybUzelZ)                

*GET,uzelZsour,NODE,Zuzelcislo,LOC,Z 

*SET,matuzluZ(i,1,1) , Zuzelcislo 
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*SET,matuzluZ(i,2,1) , uzelZsour 

vybUzelZ=Zuzelcislo 

*ENDDO 

allsel,all 

 

! serazeni matice 

*MOPER,matX,matuzluZ,SORT,matuzluZ,2 

 

!-----------------------------------------------------------------------! 

!                                RESENI                                 ! 

!-----------------------------------------------------------------------! 

/SOL 

LSSOLVE,1,pc,1 

 

!-----------------------------------------------------------------------! 

!                          POSTPROCESSING                               ! 

!-----------------------------------------------------------------------! 

/POST1 

*DIM,zatez,ARRAY,pocsub,1 

*DIM,deformace,ARRAY,pocsub,1 

*DIM,nody,ARRAY,pocsub,1 

*DIM,nody3D,ARRAY,pocsub,pocuzluZ 

*DIM,deformace3D,ARRAY,pocsub,pocuzluZ 

 

m = -1 

*DO,j,1,pc,1 

ls = j 

zb2 = mod(j,3) 

*IF,zb2,EQ,1,THEN             ! krok I 

m = m 

n = sub 

n2 = 0 

*ELSEIF,zb2,EQ,2,THEN         ! krok II 

m = m+1 

n = sub2 

n2 = sub 

*ELSEIF,zb2,EQ,0,THEN         ! krok III 

m = m 

n = sub 

n2 = sub2+sub 

*ELSE 

*ENDIF 

 

*DO,k,1,n,1 

SET,ls,k 

 

NSEL,S,LOC,Y,h,h+0.1 

NSEL,R,LOC,X,0 

NSEL,R,LOC,Z,0 

*GET,cisl,NODE,0,NUM,MAX 

*GET,SigY,NODE,cisl,S,Y 

allsel,all 

 

n1=((j-1) - mod(j-1,3))/3     ! celociselny pocet probehlych cyklu 

 

*DO,ti,1,pocuzluZ,1 

ASEL,S,LOC,Y,-da*0.5,da*0.5 

ASEL,U,AREA,,pocploch-5,pocploch 

NSLA,S,1 

NSEL,R,LOC,X,m*da 

NSEL,R,LOC,Z,matuzluZ(ti,2)-da*0.5,matuzluZ(ti,2)+da*0.5 

*GET,cislo,NODE,0,NUM,MAX 

*GET,DEF,NODE,cislo,U,Y 
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*SET,deformace3D(n1*(2*sub+sub2)+n2+k,ti,1) ,DEF 

*SET,nody3D(n1*(2*sub+sub2)+n2+k,ti,1) ,cislo 

allsel,all 

*ENDDO 

 

nody(n1*(2*sub+sub2)+n2+k,1)=cislo 

zatez(n1*(2*sub+sub2)+n2+k,1)=SigY 

*ENDDO 

*ENDDO 

 

*DIM,info,ARRAY,20 

info(1) = W 

info(2) = h 

info(3) = t 

info(4) = a1 

info(5) = ak 

info(6) = da 

info(7) = pccelk 

info(8) = sub 

info(9) = sub2 

info(10) = R 

info(11) = deltaK 

info(12) = Kmin 

info(13) = Kmax 

info(14) = Smin0 

info(15) = Smax0 

info(16) = Smin 

info(17) = Smax 

info(18) = E 

info(19) = mu 

info(20) = ys 

 

/PREP7 

filename='zatez' 

*CFOPEN,%filename%,'dat' 

 *VWRITE,zatez(1) 

 (F15.7) 

*CFCLOS 

 

! maximalni pocet hodnot na radku = 100 

*MWRITE,deformace3D(1,1),deformace3D,dat,,JIK,pocuzluZ,pocsub,1 

(100E20.10) 

 

*MWRITE,nody3D(1,1),nody3D,dat,,JIK,pocuzluZ,pocsub,1 

(100F20.2) 

 

*MWRITE,matuzluZ(1,1),Zcoords,dat,,JIK,2,pocuzluZ,1 

(2E20.10) 

 

filename='nody' 

*CFOPEN,%filename%,'dat' 

*VWRITE,nody(1) 

(F15.0) 

*CFCLOS 

 

filename='info3D' 

*CFOPEN,%filename%,'dat' 

*VWRITE,info(1) 

(F15.7) 

*CFCLOS 

 

filename='Model_Info_File_3D' 

*CFOPEN,%filename%,'dat' 
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*VWRITE,W,h,t 

  MODEL INFO FILE %/& 

--------------------------%/& 

  Parametry vzorku%/& 

  W = %G [mm] polovina sirky%/& 

  h = %G [mm] polovina vysky%/& 

  t = %G [mm] polovina tloustky 

*CFOPEN,%filename%,'dat',,APPEND 

*VWRITE,a1,ak,da 

  a1 = %G [mm] pocatecni delka trhliny%/& 

  ak = %G [mm] koncova delka trhliny%/& 

  da = %G [mm] delka prirustku trhliny%/& 

*CFOPEN,%filename%,'dat',,APPEND 

*VWRITE,pccelk,sub,sub2 

  Nastaveni cyklu%/& 

  pccelk = %G [-] pocet cyklu%/& 

  sub = %G [-] pocet substepu pri 1. a 3. LS (Smin -> Smax; Smax -> Smin)%/& 

  sub2 = %G [-] pocet substepu pri 2. LS (sireni trhliny) 

*CFOPEN,%filename%,'dat',,APPEND 

*VWRITE,R,deltaK,Kmin,Kmax 

  R = %G [-] koeficient nesoumernosti kmitu%/& 

  deltaK = %G [MPa*m^0.5] rozkmit faktoru intenzity napeti%/& 

  Kmin = %G [MPa*m^0.5]  minimalni faktor intenzity napeti%/& 

  Kmax = %G [MPa*m^0.5] maximalni faktor intenzity napeti 

*CFOPEN,%filename%,'dat',,APPEND 

*VWRITE,Smin0,Smax0,Smin,Smax 

  Smin0 = %G [MPa] pocatecni minimalni napeti%/& 

  Smax0 = %G [MPa] pocatecni maximalni napeti%/& 

  Smin = %G [MPa] koncove minimalni napeti%/& 

  Smax = %G [MPa] koncove maximalni napeti%/& 

*CFOPEN,%filename%,'dat',,APPEND 

*VWRITE,E,mu,ys 

  Model materialu%/& 

  E = %G [MPa] Younguv modul pruznosti%/& 

  mu = %G [-] Poissonova konstanta%/& 

  ys = %G [MPa] mez kluzu%/& 

 

FINISH 

 

 

 


