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Abstract 

 The aim of this work is to analyse the fatigue crack growth in structural steel with yield 
strength from 346 to 780 MPa with polyhedral ferrite-perlite, acicular and mixed ferrite-bainite-
martensite microstructure. Influence of crack orientation to the rolling direction on fatigue results was 
observed, as well. Compact tensile CT test pieces were tested in fatigue at load factor R=0,05. For 
evaluation the test results have been fitted to the Pariso equation by calculation of the threshold stress 
intensity factor and coefficients C and m. 

 Fractogrraphy of the fractured surfaces confirmed the transcrystalline evolution of the crack in 
both kinds of microstructure. The experimental results had shown that microalloyed steels with acicular 
or mixed microstructure even with high yield point values have good fatigue resistance. Threshold 
stress intensity factor ∆Kp0 values ranged from 7,8 to 9,8 MPa.m1/2, the highest value obtained for the 
steel grade KODUR E 700. Influence of orientation of crack direction to the rolling direction is more 
distinct for steel with higher yield point. 

 

 

Abstrakt 

 V práci sa skúma rýchlosť rastu únavovej trhliny v konštrukčných oceliach s medzou sklzu v 
rozpätí od 346 do 780 MPa s polyedrickou feriticko – perlitickou, acikulárnou a zmesnou feriticko – 
bainiticko – martenzitickou štruktúrou. Zároveň bol skúmaný aj vplyv orientácie trhliny voči smeru 
valcovania plechu. Experimentálne merania boli vykonané v podmienkach excentrického ťahu na CT 
telesách pri R = 0,05. Vyhodnocovali sa parametre Parisovej rovnice C a m a prahová hodnota 
súčiniteľa intenzity napätia. Experimenty boli doplnené o fraktografické skúmanie lomových povrchov 
kde bolo potvrdené, že únavová trhlina v polyedrickej aj nepolyedrickej štruktúre sa šíri 
transkryštalicky. Z experimentálnych výsledkov vyplýva, že mikrolegované ocele s acikulárnou a 
zmesnou štruktúrou napriek vysokým hodnotám medze sklzu, vykazujú dobrú odolnosť voči rastu 
únavovej trhliny. Prahové hodnoty súčiniteľa intenzity napätia ∆Kp0 boli namerané v rozpätí od 7,8 do 

9,8 MPa.m1/2, pričom najvyššia hodnota bola nameraná na oceli KODUR E 700. Pri oceliach s 
vysokou medzou sklzu sa prejavuje vplyv orientácie na rýchlosť rastu trhliny vo väčšej miere, ako pri 
oceliach s nižšou medzou sklzu. 

 



 

Úvod 

 Prevažná väčšina konštrukcií, tlakových nádob a strojov, pri ktorých sa používajú 
mikrolegované ocele sú vystavené dynamickému – únavovému zaťažovaniu. Odolnosť proti únave 
okrem medze únavy v ostatnom čase sa hodnotí určovaním rýchlosti rastu únavovej trhliny da/dN v 
závislosti od rozkmitu súčiniteľa  intenzity napätia ∆K. Zo závislosti da/dN - ∆K sa určujú parametre 
Parisovej rovnice da/dN = C (∆K)m a prahová hodnota súčiniteľa intenzity napätia ∆Kp0. Z konštánt C 
a m a prahovej hodnoty ∆K sa vychádza pri dimenzovaní, prístupom lomovej mechaniky. Na rýchlosť 
rastu únavovej trhliny vplýva veľa faktorov [1], ku ktorým patrí aj štruktúra a následne aj mechanické 
vlastnosti [2]. Všeobecne sa konštatuje, že zvyšovaním medze sklzu konštrukčných ocelí klesá prahová 
hodnota ∆Kp0 a zvyšuje sa rýchlosť rastu únavovej trhliny [3]. Zväčšením zrna rýchlosť rastu 
únavovej trhliny klesá. V niektorých prácach sa pozoroval aj  vplyv  orientovanej štruktúry na rast 
únavovej  trhliny [4,5]. Mikrolegované ocele v porovnaní s klasickými oceliami hromadnej výroby 
majú vyššiu medzu sklzu a jemnejšie zrno, čo by nasvedčovalo tomu, že mikrolegované ocele by mohli 
mať aj nžšiu odolnosť proti rastu únavovej trhliny. V práci [6] sa konštatovala dobrá odolnosť 
mikrolegovaných ocelí voči rastu únavovej trhliny a malý vplyv  orientácie trhliny voči smeru 
valcovania. 

 Zvýšenie pevnostných vlastností mikrolegovaných vlastností sa prevažne dosahuje aj 
precipitačným spevnením. Pritom zjemnenie zrna zvyšuje húževnatosť ocele a naopak, precipitačné 
spevnenie oceľ skrehuje. Pri rovnakej medze sklzu dvoch ocelí môže byť jej fyzikálno metalurgická 
podstata odlišná a tým aj odlišné ich chovanie v procese šírenia únavovej trhliny. 

 Cieľom príspevku je analyzovať vplyv štruktúry a medze sklzu mikrolegovaných ocelí na 
parametre rastu únavovej trhliny. 

 

 

MATERIÁL  A  METODIKA  EXPERIMENTOV 

 Experimenty sme vykonali na oceliach, ktorých chemické zloženie uvádzame v tab.1. 
Mechanické vlastnosti skúmaných ocelí a hrúbky plechov sú uvedené v tab.2. Mikroštruktúry ocelí sú 
na obr.1. Mikroštruktúra ocele 11 449 je na obr.1a  a ocele 11 503 je na obr.1b. Obidve  ocele majú 
jemnozrnnú,  feriticko  - perlitickú štruktúru s veľkosťou zrna 10 až 11 podľa STN. Štruktúra  týchto 
ocelí  je riadkovitá, pričom  riadkovitosť  sa výraznejšie  prejavila   pri  oceli 11 503 
               Table 1  Chemical composition  

 

 
               Pokračovanie  Tab.1 

Mikroštruktúra ocele KX 70 na obr.1c, je tvorená prevažne jemným acikulárnym feritom a malým 
množstvom perlitu. Mikroštruktúra ocele E 550 ( obr.1d ) je feriticko – perlitická, pričom ferit je 
vylúčený prevažne  v acikulárnej forme. Mikroštruktúra ocele  E 700  je na obr.1e a je tvorená zmesou 
acikulárneho feritu, martenzitu, bainitu a karbidov. 

 

 
               Table 2  Mechanical properties of the tested steel 

 

 
         a)                     b) 

 

 

 



 
         c)                     d) 

 Z plechov boli  vyrobené malé CT telesá, ktorých tvar a rozmery uvádzame na obr.2. 
Fig.2 Test piece shape and dimension 

 

 

Pri týchto materiáloch smer rastu trhliny bol súhlasný so smerom valcovania. Experimenty sme 
vykonali na hydraulickom pulzátore INSTRON 8511 pri asymetrii cyklu R = 0,05 a frekvencii 20 až 50 
Hz. Rast trhliny sme merali opticky na obidvoch stranách telesa s presnosťou na 0,01 mm. Pri skúške 
sme zisťovali parametre Parisovej rovnice m a C a prachovú hodnotu ∆Kp0. Na lomových plochách pri 
oceliach 11 503 a E 700 sme vykonali pozorovania riadkovacím mikroskopom. Okrem týchto 
experimentov, vykonali sme aj skúšky rastu trhliny na oceľovom plechu E 700 o hrúbke 6 mm s 
cieľom zistiť vplyv orientácie smeru trhliny voči smeru valcovania. Mechanické vlastnosti tejto ocele 
sú uvedené v tab.2. 

 

 

DOSIAHNUTÉ  VÝSLEDKY 

 Výsledky merania rýchlosti rastu únavovej trhliny na oceliach 11 449 a 11503 uvádzame na 
obr.3. 

Fig.3 Dependence of fatigue crack growth rate on ∆K 

 

 

Parametre Parisovej rovnice m a C sú uvedené v tab.3. Pri porovnaní výsledkov možno konštatovať, že 
rozdiely v rýchlosti rastu trhliny u týchto dvoch ocelí sú minimálne. V oblasti prahových hodnôt ∆K 
má oceľ 11 449 o niečo vyššiu odolnosť voči rastu únavovej trhliny ako oceľ 11 503. Závislosť 
rýchlosti rastu trhliny únavovej trhliny od ∆K pre mikrolegované ocele KX 70, E 550 a E 700 je na 
obr.4. 

Fig.4 Dependence of fatigue crack growth rate on ∆K 

 

 

Z výsledkov meraní vyplýva, že u týchto ocelí aj pri rozdielnej štruktúre a pevnostných vlastností, 
neboli zistené väčšie rozdiely v rýchlosti rastu únavovej trhliny. Parametre Parisovej rovnice sú 
uvedené v tab.3. Prahové hodnoty ∆Kp0 sa pohybujú od 8,5 do 9,3 MPa.m1/2, pričom najvyššiu 
hodnotu vykazuje oceľ E 700 so zmesnou štruktúrou a najvyššou medzou sklzu. V prácach  [4,5,6] sa 
konštatovali nejednoznačné názory na vplyv orientácie trhliny voči smeru valcovania, preto sme 
vykonali experimenty na oceľovom plechu E 700, hrúbky 6 mm. Výsledky meraní uvádzame na obr.5 
a v tab.3. 

Fig.5 Dependence of fatigue crack growth rate on ∆K in the perpendicular direction 

 

 

Experimenty potvrdili výrazný vplyv orientácie trhliny na jej rýchlosť rastu. Výraznejšie sa to 
prejavuje v prahovej oblasti, kde pre trhlinu rastúcu v smere valcovania sme namerali ∆Kp0 = 7,8 

MPa.m1/2 a v smere kolmom na smer valcovania ∆Kp0 =  9,8 MPa.m1/2. Vyššiu odolnosť voči rastu 
trhliny v smere kolmom na smer valcovania okrem smerovosti štruktúry, možno vysvetliť aj 
smerovosťou zvyškových napätí, ktoré ostávajú v povrchových vrstvách plechu, po narovnaní zvitku. 

 

 



                   Table 3  The constants of Paris equation and threshold values ∆K for the tested steel 

 

 

 Fraktografické pozorovanie sme vykonali na lomových povrchoch ocele 11 503 a E 700 pri 
dvoch hladinách ∆K. Morfológia únavového lomu ocele 11 503 pri hladine ∆K = 12 MPa.m1/2 je na 
obr.6. Smer rastu trhliny na obrázku je zhora nadol. Lomový povrch je členitý a únavová trhlina sa šíri 
transkryštalicky. Na lomovom povrchu pri nízkych hladinách ∆K neboli pozorované únavové striácie v 
zrnách feritu. Na obr.7 je povrch únavového lomu pri hladine ∆K = 45 MPa.m1/2. Na lomovej ploche 
vidieť únavové striácie v zrnách feritu. Fraktografické pozorovanie únavového lomu ocele 11 503 
potvrdilo väčšiu členitosť povrchu pri vyššom ∆K. Morfológia únavového lomu ocele E 700 pri nízkej 
hladine ∆K po 12 MPa.m1/2 je na obr.8. Lomový povrch je výrazne členitý, pričom únavová trhlina 
postupovala transkryštalicky jednotlivými útvarmi zmesnej, nepolyedrickej štruktúry. Lomový povrch 
pri ∆K = 60 MPa.m1/2 je na obr.9. Lomový povrch je výrazne členitý a v niektorých útvaroch možno 
miestami pozorovať únavové striácie. Z vykonaných pozorovaní na riadkovacom mikroskope  vyplýva, 
že pri obidvoch oceliach únavová trhlina sa šíri transkryštalicky. Členitosť povrchu je väčšia pri oceli E 
700 s nepolyedrickou štruktúrou. 

 

 
 

 

Fig.6 Fatique fracture surface at ∆K = 12 MPa.m1/2               Fig.7 Fatique fracture surface at ∆K = 45 MPa.m1/2 
          for the steel 11 503                           for the steel 11 503        

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig.8 Fatique fracture surface at ∆K below 12 MPa.m1/2       Fig.9 Fatique fracture surface at ∆K = 60 MPa.m1/2 
                     for the steel E 700 

 

 

Záver 

 V práci sme vykonali skúšky rýchlosti rastu únavovej trhliny na piatich mikrolegovaných 
oceliach s rôznou štruktúrou a medzou sklzu od 346 do 780 MPa. Z experimentov vyplývajú tieto 
závery: 

 

 

Štruktúra a úroveň medze sklzu v skúmanom rozsahu vplýva na parametre rýchlosti rastu 
únavovej trhliny len veľmi málo.  

Vysokopevná mikrolegovaná oceľ E 700 vykazuje dobrú odolnosť proti rastu únavovej trhliny 
najmä v prahovej oblasti ∆K. 



Pri menšej hrúbke plechu a vyššej pevnosti ocele E 700 sme pozorovali vyššiu rýchlosť rastu 
trhliny v smere valcovania pásu ako v smere kolmom. 

Fraktografické pozorovanie potvrdilo, že únavová trhlina v polyedrickej aj nepolyedrickej 
štruktúre sa šíri transkryštalicky. Únavové striácie sa pozorovali len pri vyššej hladine ∆K. Pri 
oceli E 700 je väčšia členitosť povrchu ako u ocele 11503. 
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