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Abstract 

 Fatigue crack growth (FCG) measurements were performed at ambient temperature and liquid 
nitrogen temperature on KX 70-HSLA steel in two directions perpendicular to the direction of rolling. 
It was found, that the FCG rate, at of the same ∆K value is approximately from three to four times 
slower at 77 K than at 295 K. Experimental results obtained in this study, confirmed the possibility of 
determination of different FCG behavior of materials in dependence on the testing method used. It was 
also shown that, the marked FCG rate anisotropy determined from conventional long-crack growth 
tests, was not observed in the case of initiation of cracks in sharp-notch specimen and of FCG at 
gradual step-wise increase of loading. The reasons for this difference are discussed in terms  with 
fracture surface roughness behind the fatigue crack tip. Such results provide further confirmation that 
the FCG rate anisotropy can be controlled primarly by crack closure effect. 

 

 

Abstract 

 Anizotropia rastu únavových trhlín (RÚT) sa skúmala na oceli KX 70 pri teplote okolia  a pri 
teplote tekutého dusíka. Bolo zistené, že pri teplote T= 77 K je rýchlosť RÚT pri tej istej hodnote ∆K 
približne troj až štvornásobne menšia ako pri teplote T=295 K. Experimentálne bola potvrdená 
závislosť stanoveného chovania RÚT v materiáloch od použitej skúšobnej metódy. Bolo ukázané, že 
výrazná anizotropia rýchlosti RÚT zistená z konvenčnej skúšky na dlhých trhlinách nebola pozorovaná 
v prípade rastu trhliny iniciovanej z ostrého vrubu v podmienkach skokovitého zvyšovania 
zaťažovania. Príčiny tohoto rozdielu sú diskutované vo vzťahu ku nepravidelnostiam lomového 
povrchu za čelom únavovej trhliny. Výsledky potvrdzujú, že anizotropia rýchlosti RÚT môže byť 
primárne kontrolovaná zatváracím účinkom trhliny. 

 

 

1. Úvod 

 Ocele HSLA sú hlavne používané pre konštrukčné aplikácie pri stavbe budov, mostov, lodí, 
tlakových nádob, pri výrobe rúr, ako aj v automobilovom priemysle. Ich hlavná prednosť voči iným 
spočíva vo využití výhod kontrolovaného valcovania, prostredníctvom ktorého je možné dosiahnuť 
dobrú kombináciu pevnostných a krehkolomových vlastností [1]. 

 Mikrolegované oceľové pásy popri uvedených, ale aj mnohých ďalších výhodných 
vlastnostiach vykazujú anizotropiu deformačno-pevnostných charakteristík materiálov. Zvlášť výrazná 
je v prípade vzoriek s koncentrátorom napätia, ako je tomu u skúšok vrubovej alebo lomovej 



húževnatosti, pričom jej úroveň stúpa s rastúcim polomerom vrubu, ako aj so zvyšovaním teploty 
skúšania, resp. prechodom od krehkého ku húževnatému porušovaniu [2,3,4]. V tejto súvislosti sú 
veľmi zaujímavé práce, ktoré na základe analytického popisu procesov vedúcich k porušovaniu 
materiálov [5] sa snažia vytvoriť model, ktorý by za pomoci výpočtovej techniky mohol predikovať 
vplyv  štruktúrnych parametrov na vlastnosti materiálov v daných podmienkach namáhania. 

 Na značnú zložitosť riešenia tejto úlohy v podmienkach premenlivého zaťažovania poukazujú 
nejednoznačné výsledky [6], ale tiež rôzne názory [7] na príčinu anizotropie v oblasti štúdia rastu 
únavových trhlín (RÚT). Najčastejšie je prisudzovaná prítomnosti tvárnych sulfidov mangánu, 
riadkovitému usporiadaniu štruktúrnych zložiek, kryštalografickej textúre a stavu napätosti pred čelom 
rastúcej trhliny. Ale u spekaných materiálov to môže byť zapríčinené tiež tvarom a rozmerom pórov 
(napr. ich sploštením po tvárnení), kedy anizotropiu rýchlosti RÚT možno očakávať ako následok 
vyvolanej smerovej závislosti modulu pružnosti [8,9]. Rovnako nejednoznačné sú názory o vplyve 
zníženia teploty skúšky na odolnosť materiálov voči RÚT. V práci [10] napr. nájdeme, že pri rýchlosti 
rádu 10-5 mm/cyklus je rozdiel v rýchlosti RÚT pri teplote +25 a -194°C zanedbateľný. Naproti tomu 
v [11] na zliatine Fe-Si sa účinkom zníženia teploty z t1 = 27°C na t2 = -156°C zvýšila prahová 
hodnota rozkmitu intenzity napätia  ∆K0 v rozsahu 78 až 158 %. S ohľadom na širokú oblasť 
využívania HSLA ocelí je potrebné poznať anizotropiu RÚT aj pri znížených teplotách, lebo tieto ocele 
sa používajú aj na konštrukcie prevádzkované v arktických klimatických podmienkach. 

 

 

2. MATERIÁL A EXPERIMENTY  

 Experimenty sa robili na komerčne vyrobenej HSLA oceli KX 70, na ktorej boli v závislosti 
od smeru odberu vzoriek (rovnobežne/kolmo ku SV) zistené nasledovné mechanické vlastnosti: 
Re=518/523MPa, Rm=616/625MPa, A5=30,5/26,7%, Z=69,4/61,3%, KCV2= 139/48 Jcm-2. Skúšobné 
telesá určené pre sledovanie chovania RÚT sa zaťažovali na 3-bodový ohyb. Vzorky s približnou 
hrúbkou B   8, výškou W = 20 a dĺžkou L = 90 mm mali elektroiskrivo vyrobený vrub o hĺbke 5 mm a 
s polomerom 0.06 mm orientované rovnobežne a kolmo ku smeru valcovania. Po vyrobení sa všetky 
vzorky vyžíhali vo vákuu pri teplote 580°C/1 hod a ich povrchy boli metalograficky brúsené a leštené. 
Zaťažovalo sa pri teplotách +25 až ~ -194°C, frekvencii f = 25 Hz a stress ratio R = 0,03, pričom R = 
Kmin/Kmax. Ochladzovacie médium bolo vytvorené petroleum etherom a tekutým dusíkom, resp. bol 
použitý samotný tekutý dusík. Úzkostlivo sa dbalo, aby hladina ochladzovacieho média bola v priebehu 
skúšky stále pod čelom rastúcej únavovej trhliny. Teplota vzorky bola kontrolovaná nabodovanými 
termočlánkami po výške vzorky. Konštantnú teplotu vzorky sa darilo udržiavať v tolerancii do ±2°C. 
Chovanie RÚT bolo zisťované pri postupnom zvyšovaní zaťažovania. Najprv boli vzorky 
predcyklované pri hladine ∆K medzi 6 a 7 MPam1/2 na dĺžku trhliny v koreni vrubu a > 0.7 mm a 
potom vyžíhané vo vákuu pri t= 580°C. Na takto pripravených a opätovne zaťažovaných vzorkách pri 
obidvoch teplotách skúšky sme stanovili prahovú hodnotu ∆K0 (rýchlosť RÚT 10-7 mm/cyklus). 
Prírastky trhlín boli merané pomocou svetelného mikroskopu, pričom vzorky sa v súvislosti aj s 
ďalšími metalografickými pozorovaniami krátkodobo vyberali zo skúšobného zariadenia. Za pomoci 
mikrovpichov za čelom trhliny bolo možné určiť jej nárast s presnosťou c = 1 µm. 

3. VÝSLEDKY EXPERIMENTOV 

 Hodnoty rýchlosti RÚT v závislosti od úrovne zaťažovania ∆K a orientácie vzorky od SV 
ocele KX 70 namerané dvoma odlišnými postupmi, sú zobrazené na obr.1. Údaje namerané 
konvenčným, postupným znižovaním a zvyšovaním hladiny zaťažovania vzoriek s dlhými únavovými 
trhlinami (včítane vrubu c > 8mm), označeným ako metóda I, sú prevzaté z práce [9]. Metóda II. 
odpovedá spôsobu, ktorý je uvedený v metodickej časti tejto práce. Počiatočné hodnoty rýchlosti RÚT 
namerané na vyžíhaných vzorkách a tiež pri skokovitom zvýšení zaťažovania, kedy bolo na malom 
úseku nárastu trhliny sledované prechodné zvýšenie rýchlosti RÚT, neboli zahrnuté do závislostí, ktoré 
sú prezentované na obr.1. Dôvodom pre posudzovanie odolností voči rastu trhlín metódou II. boli 
výsledky experimentov urobených na širokej škále ocelí, na titánových a hliníkových zliatinách [9,12] 
ktoré ukázali, že na vzorkách s malým polomerom vrubu môže dochádzať k iniciácii a následnému 
rastu trhliny vedúcej k porušeniu vzorky pod prahom určeným na vzorkách s dlhými únavovými 
trhlinami, t.j. ∆K0 > ∆K0ρ. Toto zdanlivo nelogické zistenie, že vzorka s vrubom má vyššiu únavovú 
odolnosť ako s ÚT, je možné uspokojivo vysvetliť prostredníctvom efektívnej hodnoty faktora 



intenzity napätia ∆Keff, ktorá je menšia ako hodnota ∆K následkom predčasného zatvárania čela 
trhliny pri nenulovej úrovni zaťažovania [9,12]. 

 

 

 

 

 

 

 Experimenty jasne ukázali, že v prípade iniciácie trhlín na vzorkách s ostrým vrubom a 
sledovania RÚT pri postupnom skokovitom zvyšovaní zaťažovania sa namerané rýchlosti RÚT v 
obidvoch sledovaných smeroch ku SV nachádzali v rámci toho istého rozptylového pásma. Kvôli 
prehľadnosti sú z toho dôvodu údaje na obr.1 v dc/dN-∆K závislosti namerané na oceľovom páse 
KX70 v oboch smeroch zobrazené tým istým spôsobom, t. j. plnými štvorčekmi a tmavým pásom. 

 Vplyv zníženia teploty skúšky na rýchlosť RÚT pre obidva smery je dokumentovaný na obr.2. 
Pre porovnanie je na tomto obrázku zobrazená aj priemerná dc/dN-∆K krivka zostrojená na základe 
nameraných údajov pri T = 295 K (obr.1). V obidvoch prípadoch zistené závislosti bolo možné popísať 
dobre známou rovnicou v tvare: 

 

 

  dc/dN= C. ∆Km                                                                    (1) 

 

 

Pre prípad RÚT pri T = 295 K možno uvažovať koeficient C=1.6 x 10-9 a exponent m=3.4. Pri teplote 
T = 77 K je v dôsledku prechodu RÚT do stavu nestabilného šírenia trhliny platnosť rovnice 1. 
obmedzená zhruba v rozmedzí 10-6 až 10-5 mm/cyklus. Pre túto oblasť možno uvažovať C=2.0 x 10-
10 a m=3.7. 

 

 

 

 

 

 

4. Diskusia 

 Ako to už bolo vyššie a rovnako v [9,12] konštatované, prahové podmienky RÚT sú závislé 
na použitej metodike jej posudzovania. Výsledky ukazujú, že pri použití metodiky, pri ktorej dochádza 
k výraznému obmedzeniu zatváracieho účinku čela trhliny, sú prahové hodnoty K0 výrazne nižšie, ako 
keď sú tieto určené bežnými metódami. Z obr.1 vyplýva, že v nadprahovej oblasti sa trhliny za istých 
okolností môžu šíriť aj viac ako trojnásobne rýchlejšie, ako by mohli byť predikované na základe 
údajov, ktoré boli získané konvenčnými metódami. Výrazné rozdiely v nameraných hodnotách ∆K0 
možno primárne pričítať účinku členitosti - nepravidelnosti lomového povrchu a následne vyššej 
hodnote K - faktora, pri ktorej nastáva zatváranie čela trhliny, čím sa znižuje jej efektívna zložka 
(∆Keff). Svedčia o tom aj experimentálne výsledky získané na širokej skupine materiálov, ktoré 
ukazujú, že v prípadoch, kedy je vplyv tohoto činiteľa obmedzený, ako je tomu v prípade krátkych 
trhlín, pri vysokej asymetrii cyklu, ale tiež na ostro vrubovaných vzorkách, sú prahové hodnoty K-
faktora na mikroštruktúre málo závislé [9]. Výsledky tejto práce naznačujú, že pravdepodobne ten istý 
mechanizmus zodpovedá za pozorovanú anizotropiu RÚT v oceli KX 70. Rozdiel členitosti lomového 



povrchu za čelom trhliny v závislosti od smeru jej rastu voči SV, ktorá  tiež bola pozorovaná v 
riadkovacom elektrónovom mikroskope, môže byť zapríčinený hociktorým z činiteľov vymenovaných 
v úvodnej časti práce. Potvrdilo sa, že znižovaním teploty skúšky sa zvyšuje odolnosť ocele voči RÚT. 
Pretože znižovaním teploty sa zvyšuje aj medza sklzu ocelí, možno vyššiu odolnosť, rovnako ako je to 
v mnohých prácach obvyklé,  dať do súvislosti s kritickou veľkosťou plastickej zóny pred čelom 
rastúcej trhliny[13, 14]. Pre prípad stavu rovinnej napätosti možno jej veľkosť vypočítať z rovnice (2). 

 

 

  PZ =1/2Π . (K/Re)2          (2)  

 

 

Ak prijmeme, že hodnota ∆K0 je daná úrovňou zaťažovania, kedy veľkosť plastickej zóny dosiahne 
rozmer istého štruktúrneho parametra, ako je napr. rozmer zrna [13], potom z rovnice (2) vyplýva, že 
teplotou vyvolaná zmena ∆K0 bude priamo úmerná zmene Re. Na základe údajov v [4] pre danú oceľ 
pri kryogénnych teplotách predpokladáme oproti teplote okolia jej dvojnásobné zvýšenie. V rozpore s 
tým namerané údaje v tesne nadprahovej oblasti, ktoré sú prezentované na obr.2, tak veľké zvýšenie 
∆K0 nenaznačujú. V súlade s tým ani jednoznačný vzťah medzi experimentálne stanovenou hodnotu 
plastickej zóny, veľkosťou feritického zrna ocelí a hodnotou ∆K0 nebol potvrdený ani v [14]. Na 
druhej strane je veľmi pravdepodobné, že pokiaľ by vplyv znížených teplôt na RÚT bol vyšetrovaný 
konvenčným spôsobom (metóda I), t.j. postupným znižovaním hladiny zaťažovania, zistené zmeny by 
boli výrazne väčšie. 

 Z porovnania obr.1 a 2 vyplýva tiež zaujímavé zistenie, že dc/dN-∆K krivka zistená metódou 
II pri teplote T =77 K zhruba odpovedá údajom nameraným metódou I pri izbovej teplote. Inými 
slovami pri použití metódy II. namiesto metódy I. je potlačenie miery účinku členitosti lomového 
povrchu za čelom trhliny na rýchlosť RÚT zrovnateľná s účinkom zníženia teploty skúšky z T = 295 K 
na T = 77 K. 

 

 

5. Závery 

 Na základe experimentálnych výsledkov a diskusie uvedenej v tomto príspevku možno 
vysloviť tieto hlavné závery: 

Na mikrolegovanej oceli KX 70 je možné pozorovanú anizotropiu rýchlosti rastu únavových 
trhlín (RÚT) vysvetliť zatváracím účinkom trhliny, ktorá je primárne závislá na nepravidelnosti 
lomového povrchu za jej čelom. 

V oblasti stabilného rastu trhliny zníženie teploty skúšky z T=295 K na T 77 K vyvolá pri inak 
nezmenených podmienkach zaťažovania zhruba 3 až 4 násobné zníženie rýchlosti RÚT. 

V prípade použitia metodiky, pri ktorej dochádza k výraznému obmedzeniu zatváracieho účinku 
čela trhliny, anizotropia rýchlosti rastu trhliny v oceľovom plechu KX 70 nebola pozorovaná tak 
pri teplote okolia, ako ani pri T = 77 K.  
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