Kmitavé (cyklické) namáhání a tvarová pevnost
Strojní součásti v praxi
- oproti ideálnímu tvaru mají různé tvarové prvky
(osazení, zápichy, drážky, závity apod.) – vruby
- jsou zatěžovány proměnlivým (cyklicky se
měnícím) zatížení







Další vlivy:
koncentrace napětí vlivem tvaru součásti
velikost součásti
kvalita povrchu
technologické úpravy povrchu
Pevnost a životnost těchto součástí je pak několikanásobně menší

Únavový lom
únavová část – lesklá lasturovitá hladká plocha –
zvolna se šířící trhlina
lom porušením pevnosti – drsná hrubozrnná plocha –
náhlé porušení pevnosti

Cyklické zatížení
= periodicky kolísá mezi minimem a maximem

Zjednodušující předpoklady
- sinusový průběh napětí
- ustálenost cyklů (amplituda
napětí se s časem nemění)

σh
σn
σm
σa

horní napětí je maximální napětí vzniklé při zatížení součásti v průběhu cyklu
dolní napětí je minimální vzniklé napětí
střední hodnota mezi maximálním a minimálním napětím
σm = (σh + σn ) / 2 .
amplituda napětí je největší výchylka napětí vzniklého při zatížení součásti od
středního napětí
σa =σh −σm =σm −σn = (σh −σn ) / 2 .
σh =σm + σa =σn + 2 ⋅σa .
σn =σm −σa =σm − 2 ⋅σa

Druhy cyklů

Tepavý cyklus (pulsující)
- napětí mění svou hodnotu mezi σmax > 0 a σmin > 0
Míjivý cyklus
- napětí mění svou hodnotu mezi σmax > 0 a σmin = 0
Střídavý cyklus
- napětí mění svou hodnotu mezi σmax > 0 a σmin < 0, přičemž
platí |σmax| = |σmin|.

Wöhlerova křivka
Při cyklickém zatížení se materiál porušuje při hodnotách nanpětí, které leží hluboko pod
mezí pevnosti i kluzu ( σ p ,σ k ) aniž před tím docházelo k plastickým deformacím
Wöhlerova křivka vyjadřuje grafickou závislost mezi amplitudou napětí a životností
vzorku (N – počet cyklů)
Průběh zkoušky:
Sada zkuš.tyčinek zestejného materiálu,
stejného tvaru a opracování se podrobí
cyklickému zatížení o dané amplitudě
(počáteční amplituda se volí σ Pt
Tyčinka se poruší při určitém počtu cyklů
N
Po klesající části nastává část křivky, která
se asymptoticky blíží k mezní hodnotě –
mezi únavy σ c

Mez únavy σ c – nejvyšší amplituda napětí, při které materiál vydrží neomezený počet cyklů.
Ocel
Barevné a lehké kovy
Plastické hmoty

107 cyklů
108 – 1010
108 - 1015

Wöhlerova křivka v semilogaritmickém
systému ( σ h − log N )
I.
pásmo omezené životnosti
II.
pásmo meze únavy

Na podkladě výsledků zkoušek platí pro oceli se

Střídavý tah a tlak
Střídavý krut
Střídavý ohyb

σ Pt = (500 − 1500)MPa tyto meze únavy:

σ tC = 0,35σ Pt
τ kC = 0,25σ Pt
σ oC = 0,43σ Pt

Pro obecný cyklus určíme amplitudy napětí, které součást vydrží neomezeně dlouho ze
Smithova diagramu

Smithův diagram
k určení takové amplitudy napětí obecného cyklu, kterou součást vydrží neomezeně
dlouho
Každému statickému předpětí
(střednímu napětí) σ m
odpovídá určitá amplituda σ a ,
kterou materiál vydrží
neomezeně dlouho. Jestliže
tyto amplitudy vyneseme a
spojíme body odpovídající σ h
a σ n , dostaneme čáry horních
a dolních napětí, mezi kterými
může materiál kmitat
neomezeně dlouho bez
porušení.

Takovýto diagram by vyžadoval velkou množství zkoušek, rovněž početní vyjádření mezních
čar je velmi obtížné, a proto se mezní čáry zpravidla nahrazují přímkami. Aby nedošlo
k trvalým deformacím, je použitelnost diagramu omezena mezí kluzu

Náhradní tvar Smithova diagramu
Pro konstrukci lze použít buď úhlu ϕ
nebo hodnot σ hc míjivého cyklu

Míjivý cyklus:
Tah-tlak
Krut
Ohyb

σ thC = 1,8σ tC
τ khC = 1,8τ kC
σ ohC = 1,65σ oC

Úhel ϕ :

σ Pt
tgϕσ
tgϕτ

350 - 500

500 - 700

700 - 1000

1000 - 1200

1200 – 1400

1

0,95

0,9

0,8

0,75

1

1

0,95

0,9

0,85

Faktory ovlivňující mez únavy
Hodnoty získané ze Smithova diagramu pro zkušební vzorek předepsaných vlastností se musí
pro skutečnéu součást upravit. Je třeba vzít zejména v úvahu:
tvar součásti
velikost součásti lišící se od velikosti vzorku
stav povrchu součásti

Vliv tvaru součásti – vruby
σn =

α=

F
πd 02
4

σ max
σn

jmenovité napětí

součinitel tvaru vrubu

Vrubová citlivost materiálu
ηc
součinitel vrubové citlivosti
materiálu

Materiál
Ocel

Citlivost

σ Pt = 1100MPa

Perlitické oceli
Chromniklová ocel
Austenitická ocel
Ocel 11 500
Ocel 11 370 žíhaná
Ocel 10 340
Šedá litina

Součinitel

velká
↓

malá

1,0
0,9 až 1,0
0,7 až 0,9
0,7
0,6 až 0,8
0,4 až 0,7
0,2 až 0,4
0,1 až 0,2

Vrubový součinitel
koncentrace napětí
(skutečného zhuštění)
β = f (α ,ηc )
σ skut
σn
β = 1 + (α − 1)ηc

β=

ηc

Vliv velikosti součásti ε m
Rostoucí velikost součásti ovlivňuje růst vnitřních vad, vznik vnitřnůích pnutí při tepelném
zpracování, zvětšení povrchu a tím růst povrchových defektů vzniklých opracováním.

3. Vliv stavu povrchu ε p
Počátek únavové trhliny začíná vždy na povrchu součásti, protože při ohybu a krutu jsou
povrchová vlákna nejvíce namáhána. Kromě toho má povrch nejvíce defektů, působí na něj
koroze atd.

Snížená mez únavy je pak dána pro souměrný střídavý cyklus dána vztahem:

σ Cef =

σ Cε mε p
β

