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Abstrakt  

Cílem diplomové práce je popsání metodiky predikce  termomechanické 

únavy na konkrétní součást . Jako demonstrátor metodiky byl vybrán disk 

generátorové turbíny. Studie termomechanické únavy byla vytvořena za 

účelem zvýšení užitných vlastností teplotně namáhaných částí nejen 

turbínového motoru. Tím je dosaženo přesnějších predikčních hodnot při 

srovnání s běžně užívanými metodikami výpočtu cyklické únavy. Práce se 

zabývá nízko-cyklovou částí únavy, která je zvláště důležitá pro stanovení 

čerpání života jak statorových, tak rotorových součástí motoru.  

V práci jsou popsány vstupní parametry materiálu, jednotlivé kroky 

výpočtu pro stanovení životnosti v  kritickém místě a tyto poznatky jsou 

následně aplikovány na praktický příklad predikce životnosti kola 

generátorové turbíny.  

Praktický příklad využívá program Ansys 14.0 pro stanovení rozložení 

teplotního pole při daných režimech motoru a z  něj je dopočítáno vstupní 

zatěžovací spektrum v kritickém místě. Pro výpočet počtu cyklů do mezního 

stavu je využita metodika izotermální a metodika termomechanická na 

základě odborných publikací prof. Nagodeho. Pro interpolaci výpočtu 

v jednotlivých časových inkrementech byl využit program MATLAB. 

V závěru jsou rozebrány výsledky jednotlivých metodik a vhodnost jejich 

použití.  

 

Klíčová slova 

Nízkocyklová únava,  Termomechanická únava, Generátorová turbína,  MKP, 

Metodika, Únava 

 

  



 

Abstract 

Predicting thermomechanical fatigue methodology for a specific engine 

part is described in this master thesis. As a demonstrator of the methodology 

generator turbine disc is chosen. In order to increase the useful properties of 

thermally stressed parts of the turbine engine , the thermomechanical fatigue 

study was examined. When compared to commonly used cyclical fatigue 

calculation methodologies more accurate predictive values are achieved. The 

thesis deals with the low-cycle part of fatigue, which is especially important 

for determining the predicting life of both stator and rotor motor components.  

The material input parameters, one-to-one steps of the calculation to 

determine the life at a critical point. These knowledges are then applied to a 

practical example of generator turbine disc life predicting, is described in this 

thesis. 

The practical in example to determine the temperature field distribution at 

motor modes Ansys 14.0 software is used, moreover in input load spectrum 

at the critical point is calculated. Based on prof Nagode publications, to 

calculate the number of cycles to the limit state, the isothermal methodology 

and the thermomechanical methodology is used. MATLAB program and 

software owned by the Czech Aerospace Research Centre, VZLU were used 

to interpolate the calculation in individual time increments for the prediction 

of thermomechanical fatigue. Finally, the results of individual methodologies 

and the suitability of their use are discussed.  
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𝑊𝑓 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑒𝑛. 𝑑𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑢𝑒 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑂č𝑒𝑘á𝑣𝑎𝑛á 𝑑𝑒𝑓. 𝑒𝑛.  ú𝑛𝑎𝑣𝑜𝑣é 𝑧𝑘𝑜𝑢š𝑘𝑦 

𝑊𝑠 𝐷𝑒𝑓. 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑠 𝐷𝑒𝑓. 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑧𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘ý𝑐ℎ 𝑡𝑒𝑠𝑡ů 

𝑊𝑡 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡 𝑜𝑓 𝑖𝑛𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 ℎ𝑦𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑒𝑛. 𝑇𝑎ℎ𝑜𝑣á čá𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘é ℎ𝑦𝑠𝑡. 𝑒𝑛. 

 

DOF  Degree Of Freedom 

FEM  Finite Element Method 

GT  Generátorová Turbína 

HCF  High Cycle Fatigue 

HMH  Huber, von Mises, Hencky 

LCF  Low Cycle Fatigue 

LPSA  Local Plastic Strain Analysis 

MKP  Metody konečných prvků 

NCÚ  Nízkocyklová únava 

OP  Okrajová podmínka 

P-M  Palmren-Minerova hypotéza 

SS   Souřadný systém 

SWT   Smith – Watson – Topper 

VCÚ  Vysokocyklová únava 
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1 Úvod 

V průběhu života jsou jednotlivé díly turbínového motoru, ale i jiných strojních 

součástí, namáhány různými druhy zatížení. V případě exponovaných částí motoru jsou 

nejčastějšími zdroji: 

 

• Nízkocyklová únava (NCÚ) 

• Vysokocyklová únava (VCÚ) 

• Kontaktní únava (tzv. Fretting) 

• Teplotní koroze (oxidace) 

• Creep 

• Teplotně-mechanická únava 

• Namáhání způsobené cizími předměty 

 

Všechny tyto vlivy mají vliv na chování vlastností materiálu. Jednotlivé změny mohou 

být jak vratné, tak i nevratné. V následující práci je věnována pozornost analýze 

degradačního mechanismu teplotně-mechanické únavy.  

Základním typem hodnocení při uvažování kombinace tepelného a mechanického 

namáhání je izotermální únava, která je charakteristická proměnným mechanickým 

namáháním součásti v ustáleném teplotním poli. V případě, kdy se naopak mění teplotní 

pole, dochází vlivem teplotních gradientů ke změně napětí a deformace součásti a při 

teplotním cyklování je součást namáhána tzn. teplotní únavou. 

V ustáleném poli za zvýšené teploty a kvazistatickém zatížení dochází k rozvoji 

creepu – creepového mechanismu. 

Během provozního režimu však dochází spolu se změnou režimu otáček také ke změně 

teploty spalin a součást je zároveň namáhána proměnným teplotním polem a proměnným 

mechanickým namáháním. Dochází k interakci výše zmíněných mechanismů souhrnně 

označovaných jako tzn. termomechanická únava. Jednotlivé zatížení se mohou měnit ve 

fázi, nebo i obecným průběhem mechanického a teplotního namáhání. 

Vedle toho mohou být teplotním polem indukovány další degradační mechanismy. 

Vedle mechanismu creepu může v podmínkách turbínových strojů docházet též k oxidaci. 

Obecným problémem je pak provedení výpočetní analýzy na základě odpovídajících 

materiálových dat neboť, obdobně jako při izotermické únavě, může při  

termomechanické únavě docházet ke změnám mikrostruktury materiálu, cyklickému 

zpevnění či změkčení, případně stabilnímu chování.  



Formulace problému  12 

 

 

2 Formulace problému 

Při provozu je generátorová turbína (GT) provozována při různých otáčkách, každá 

úroveň otáček odpovídá teplotě spalin pro daný režim. GT je tedy namáhána jak 

proměnným mechanickým zatížením (zatížení od rotace, aerodynamické síly, kontaktní 

síly od připojovacích částí), tak i proměnným teplotním zatížením. 

V současné úrovni řešení se předpokládají vlastní průběhy obou zatížení  

(teplotní, mechanické). Při řešení se předpokládá, že změna geometrie vlivem teplotního 

namáhání nemá podstatný vliv na přestup tepla a rozložení teploty v tělese. 

Úloha bude řešena ve dvou navazujících krocích. V prvním kroku bude řešeno 

rozložení teplotního pole v tělese během specifických režimů letu, v druhém kroku bude 

řešeno namáhání vlivem mechanického a teplotního zatížení přístupem přes lokální 

elasto-plastická napětí a deformace (LPSA, Local Plastic Strain Analysis). 

Vstupní informace do přístupu LPSA jsou historie zatěžování, která je pro stochastické 

zatížení dána jako časová posloupnost jednotlivých extrémů zátěžného procesu, případně 

záznam zatěžovacího parametrického spektra zatížení (RainFlow metoda). Dále jsou 

vstupní informace o materiálu a jeho únavových vlastnostech reprezentované únavovou 

křivkou a závislost mezi napětím a deformací reprezentovaný cyklickou deformační 

křivkou. 
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3 Základní teorie únavy materiálu 

3.1 Mez únavy 

Analýza nízkocyklové únavy (LCF, Low Cycle Fatigue) se využívá k predikci 

únavové životnosti komponenty při cyklickém zatěžování. Životnost součásti je dána 

mezním stavem, který se může měnit dle konstrukčního přístupu. Obecně je v únavě za 

mezní stav považován lom součásti.   

Působením vnějším, časově proměnným zatížením, dojde k poškození, které se projeví 

po určitém počtu zátěžných cyklů, a po vyčerpání životnosti k lomu součásti. K lomu 

může dojít i v případě velmi malé změny napětí. V práci je uvedena analýza jednoosé 

nízkocyklové únavy založená na napětí. Napětí se může vztahovat na nominální složku 

napětí v průřezu dílu 𝜎𝑆,𝑁𝑂𝑀, nebo na lokální složku napětí 𝜎𝐸
𝑒. Nominální složka napětí 

se využívá zejména u součástí s vrubem, kde není konstantní napětí v průřezu. Na Obr. 1 

je zobrazen průběh napětí u hladkého zkušebního vzorku a) a průběh napětí na zkušebním 

vzorku s vrubem b). [1] 

 

 

Obrázek 1: Nominální a lokální napětí [1] 

 V závislosti na zatížení a konfiguraci vzorku lze nominální napětí vypočítat dle 

tradičního vzorce napětí aplikované na elastické vlastnosti průřezu dílu, tato složka je 

obvykle výrazně pod statickou pevností v tahu, zatímco lokální napětí lze vypočítat buď 

součinem nominálního napětí a faktoru koncentrace elastického napětí. Další možností je 

výpočet lineární elastickou analýzou metodou konečných prvků (MKP). 

Únavová životnost je iniciována v důsledku napětí 𝜎 a vztahuje se na počáteční 

životnost únavy definovaná jako počet půlcyklů do lomu 𝑁0 nebo počet reverzních cyklů 

(2𝑁0) komponenty při cyklicky řízených zkouškách.  
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Cyklické napětí je obvykle popisováno buď amplitudou napětí 𝜎𝑎 a středním     

napětím 𝜎𝑚, nebo maximální hodnotou napětí 𝜎𝑚𝑎𝑥 (𝜎ℎ) a minimální hodnotou napětí 

𝜎𝑚𝑖𝑛 (𝜎𝑑) znázorněné na Obr. 2.  

 

Pro harmonický kmit, který je uváděn, jako reprezentující kmit platí vztahy: 

 

𝜎𝑎 =
𝜎ℎ − 𝜎𝑑

2
 (3-1) 

 

𝜎𝑚 =
𝜎ℎ + 𝜎𝑑

2
 

(3-2) 

 

∆𝜎 = 2𝜎𝑎 = 𝜎ℎ − 𝜎𝑑 (3-3) 
 

Asymetrii kmitu lze vyjádřit napěťovým součinitelem 𝑅 (3-4). 
 

𝑅 =
𝜎𝑑

𝜎ℎ
 (3-4) 

 

 

Obrázek 2: Schématická S-N (Wöhlerova) křivka [1] 

Protože 𝜎𝑎 je primárním faktorem ovlivňující počet cyklů 𝑁, je často vybrán jako 

kontrolovaný či nezávislý parametr při únavovém testování, a proto je brán počet cyklů 

𝑁 jako závislá proměnná na 𝜎𝑎. Volba závislých a nezávislých proměnných klade 

důležitou roli při provádění regresní analýzy pro definování vztahu napětí a počtu cyklů. 

Jak se amplituda napětí zvětšuje, očekává se, že únavová životnost bude kratší. Vztah 

napětí a počtu cyklů do lomu (nazýváno též S-N křivka) může být generována pomocí 

vzorků materiálu na testování únavy nebo reálných komponent při různých hladinách 

zatížení. Pro tento typ únavového testování se střední napětí obvykle udržuje jako 

konstanta a obvykle se rovná nule. 

V němčině je křivka konstantní amplitudy S-N často označována jako „Wöhlerova 

křivka“, která je pojmenovaná podle p. Wöhlera za jeho příspěvek k první únavové studii 

na světě. Termín S-N křivka se používá jako zkratka křivky S-N s konstantní amplitudou. 

V závislosti na výsledcích zkoušky může křivka S-N představovat materiál nebo 

komponent. 
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Obecně lze S-N křivku zkonstruovat jako spojitou křivku sestávající se ze dvou 

odlišných lineárních režimů, ty jsou vyneseny na souřadnicích log-log. Pro typickou S-N 

křivku součásti vyrobené z oceli, jak je schematicky znázorněno na Obr. 3, existuje jeden 

šikmý lineární segment pro režim časované (omezené) únavy a jeden vodorovný pro mez 

únavy s neomezenou životností. Obecně je počet cyklů rozdělující tyto oblasti uvažovaný 

jako 107 cyklů. 

Přímku časované únavy S-N křivky lze rozdělit do dvou oblastí. Zjednodušeně se 

oblast nad 105 cyklů představuje režim únavy s vysokým počtem cyklů (HCF,  

High Cycle Fatigue), kde únavové poškození je způsobeno malou plastickou deformací. 

Druhou oblastí je oblast nízkocyklové (LCF, Low Cycle Fatigue). Rozdělení oblastí na 

LCF a HCF je exaktně definováno jako inflexní bod přechodu skutečné křivky S-N 

křivky. [1] 

 

 

Obrázek 3: Schématická log-log S-N (Wöhlerova) křivka [1] 

Parametry použité pro definici šikmého lineárního segmentu S-N křivky se nazývají 

únavové vlastnosti. Sklon S-N křivky v režimu LCF lze označit jako 𝑏 (poměr výšky  

k základně) nebo jako 𝑘 (záporný poměr báze k výšce). Parametr 𝑘 se nazývá faktor 

sklonu. Oba parametry jsou v závislosti dle výrazu (3-5). 

 

𝑘 = −
1

𝑏
 

(3-5) 

 

Jakékoli dva datové body S-N křivky (𝜎1, N1) a (𝜎2, N2) v režimu LCF mohou být 

vztaženy ke sklonu 𝑏 nebo faktoru sklonu 𝑘 v rovnici (3-6). 

 

𝑁2

𝑁1
= (

𝜎1

𝜎2
)

𝑘

= (
𝜎1

𝜎2
)

−
1

𝑏
 

(3-6) 

 

Rov. (3-6) také znamená, že jakýkoli datový bod (𝜎2, N2) lze získat vztažným bodem (𝜎1, 

N1) a daným 𝑏 nebo 𝑘. S-N křivka se obvykle vyjadřuje Basquinovým vztahem (3-7). 

 

𝑁 ∗ 𝜎𝑎
𝑘 = 𝐴 (3-7) 

 

𝜎𝑎 = 𝜎𝑓
,(2𝑁)𝑏 (3-8) 



Základní teorie únavy materiálu  16 

 

 

kde A je únavový parametr a 𝜎𝑓
, je koeficient únavové pevnosti definovaný jako únavová 

pevnost při jednom reverzním cyklu. 

Mez únavy u komponent vyrobených z ocelí a litin lze definovat jako maximální 

amplitudu napětí cyklu, při kterém je únavová životnost nekonečná nebo když nedojde k 

selhání vlivem inicializací únavy. V důsledku cyklických provozních napětí bude 

nukleace mikrotrhlin uvnitř zrna a narůstá do velikosti přibližně řádu šířky zrna, dokud 

bariéra hranice zrna nebude bránit jeho růstu. Pokud bariéra zrna není dostatečně silná, 

mikrotrhlina se nakonec rozšíří na makrotrhlinu, dále může vést k šíření a konečnému 

lomu. Pokud je však bariéra zrna velmi silná, bude mikrotrhlina zastavena a stane se 

nešířící se trhlinou. 

Minimální amplituda napětí pro překonání bariéry růstu trhlin pro další šíření trhlin se 

označuje jako mez únavy. Mez únavy může být negativně ovlivněna dalšími faktory, jako 

jsou periodické přetížení, zvýšené teploty nebo koroze. Při zatížení s proměnnou 

amplitudou by se napěťové cykly s amplitudami pod mezí únavy mohly poškodit, pokud 

některé z následujících amplitud napětí překročí původní mez únavy.  

U součástí vyrobených ze slitin hliníku a austenitických ocelí neexistuje mez únavy a 

únavové zkoušky musí být ukončeny při určitém velkém počtu cyklů. Tato amplituda 

napětí bez poruchy je často označována jako mez vytrvalosti, která nemusí být mezí 

únavy. [1] 

3.2 Přístupy predikce životnosti 

Při návrhu součástí je třeba uvažovat její životnost během provozních zatížení. Zde se 

z hlediska funkce a bezpečného dimenzování vychází z několika konstrukčních přístupů. 

Je potřeba vyvíjet úsilí o vyloučení katastrofické poruchy během projektované životnosti. 

Nejen v leteckém průmyslu se užívají následující pojmy: 

Konstrukce s bezpečným životem (Safe-life)  

• Vychází z požadavku, že během navrhované životnosti nesmí v konstrukci 

vzniknout únavová porucha části nebo pravděpodobnost jejího vzniku je krajně 

malá s ohledem na schopnost vydržet opakovaná zatížení proměnné velikosti 

předpokládané během celého únavového života, a to bez zjistitelných trhlin. Tento 

postup je užíván zejména u částí, které nelze za provozu pravidelně kontrolovat  

a u částí, které nejsou zálohované a při případném porušení by ohrozily 

bezpečnost provozu. 

 Konstrukce bezpečná při poruše (Fail-safe)  

• Vychází z požadavku maximálního využití konstrukce. Ta je navrhována tak, aby 

náhlé nebo katastrofické selhání nebylo pravděpodobné ani po vzniku únavové 

poruchy nebo při zřejmém selhání jednoho důležitého nosného členu. Základní 

podmínkou je, aby v případě poruchy primární části konstrukce bylo alespoň po 

nezbytně nutnou dobu zaručeno, že ostatní části konstrukce budou schopny 

přenášet zatížení. Typickým příkladem je použití filozofie u staticky přeurčených 

konstrukcí. 
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Konstrukce s přípustným poškozením (Damage tolerance) 

• Filozofie, která připouští poruchy typu únavových makrotrhlin, lomy spojovacích 

prvků apod. Jsou ovšem přijata závazná opatření, která musí zajistit jejich včasnou 

identifikaci a zabránit jejich šíření do takového stavu, která by způsobila 

katastrofickou poruchu. Důležitá je včasná identifikace částí periodickými 

prohlídkami. Uvažuje se takový součinitel bezpečnosti, který zaručuje krajně 

malou pravděpodobnost selhání v době mezi prohlídkami.  

 Konstrukce s pomalým šířením trhlin (Slow crack growth) 

• Materiálové a konstrukční opatření nemohou v provozu způsobit rychlé šíření 

trhliny nebo jejich vzájemné spojování, takže rozvoj trhliny mezi dvěma 

kontrolními prohlídkami nemůže způsobit poruchu. [2] 

 

 

Obrázek 4: Postup výběru vhodnosti konstrukčního přístupu [2] 

Postup stanovení konstrukčního přístupu se zakládá na určitých provozních  

a výrobních předpokladech a zkušenostech s danou součástí. Tyto součásti jsou rozděleny 

do kategorií závažnosti a přesně definovány předpisovou a legislativní základnou. 

Zjednodušené schéma rozdělení konstrukčních přístupů je na Obr 4. a na Obr. 5 je 

naznačen požadavek materiálových zkoušek pro některé konstrukční přístupy. [2] 
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Obrázek 5: Vhodnost výběru experimentálních dat [2] 

3.3  Základní problémy metod predikce životnosti 

Ačkoliv metody odhadu únavového života reálných součástí byly a jsou předmětem 

rozsáhlého výzkumu a jsou publikovány v řadě publikací, nejsou výsledky metod dosud 

obecně platné. Dostatečně uspokojivých výsledků lze docílit obvykle pro užší okruh 

řešených problémů, navíc obvykle pouze v „laboratorních podmínkách“. Při tomto 

přístupu jsou typické úzce vymezené předpoklady i interpretace získaných výsledků jako 

např.: 

 

• Časový průběh zatížení je deterministický, případně je popsán zjednodušenými 

statistickými parametry nebo je zpracován do jednoznačných spekter zatížení 

• Jsou používány základní tvary zkušebních těles (hladká a vrubovaná tělesa, 

typické spoje apod.) se známým kritickým řezem a rozložením napětí v něm 

• Lze jednoduše stanovit vstupní veličiny výpočtu jako je součinitel tvaru, faktor 

intenzity napětí, jmenovité napětí, lokální napětí a deformace 

• Jsou známy únavové křivky napětí nebo deformace pro navrhovaná tělesa 

• Predikce životnosti platí především pro materiál a tavbu, pro kterou byla určena 

materiálová data 

• Predikce se vztahuje ke konkrétnímu tvaru částí, k uvažovanému konkrétnímu 

spektru zatížení, k ověřené technologické úpravě povrchu části apod. 

Naproti tomu potřeba předpovídat životnost částí v průmyslové praxi se vyznačuje 

širokým polem dalších vlivů, jako např.: 

 

• Zatížení je často zcela neznámé, jsou známá jen návrhová, modelová anebo jinak 

odvozená spektra. Musí být zvážen rozptyl provozních podmínek a jeho extrémní 

hodnoty 

• Kritická místa únavových poruch, jejich mechanismus šíření, kritické délky 

defektu nejsou známy s dostatečnou přesností 
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• Výpočet nominálních napětí je problematický, zejména u členitých komplexních 

dílů složité geometrie namáhaných vícesložkovým zatížením 

• Rozptyly materiálových vlastností (pevnost, houževnatost apod…) musí být 

uváženy pro různé tavby a do výpočtu by měly být uváženy hodnoty odpovídající 

vysoké pravděpodobnosti výskytu 

• Z finančních důvodů nebývají předměty únavových zkoušek často celé 

konstrukce, nýbrž pouze jejich části nebo modelové vzorky. Poté nastává otázka 

přesnosti výsledků laboratorních podmínek na skutečnou konstrukci 

• Obvykle se nepředpokládá obecná platnost konkrétního postupu predikce 

životnosti. Postup pro dané vstupní podmínky a doplňující experimenty obvykle 

verifikován pro konkrétní případ a bývá nejvýše modifikován pro pozměněné 

okrajové podmínky nebo ke zjištění relativního vlivu některého z ovlivňujících 

faktorů 

Z těchto pohledů je patrné, že model výpočtu poškozování je pouze článkem v řetězu 

kroku určování životnosti složité konstrukce v reálném provozu. Zejména má-li být 

zváženo hledisko spolehlivosti predikce, musí postupy zahrnout rozptyly materiálových 

vlastností, rozptyly zatížení a geometrie součásti změny vlivu prostředí apod. Z tohoto 

důvodu by požadavek limity k absolutní přesnosti „výpočtové predikce“ vyzníval v tomto 

množství nejistot jako paradoxní. Požadavky na přesnost se u většiny autorů blíží hodnotě 

90 %. Vedle požadavku přesnosti by měl dobrý výpočtový model umožňovat zahrnout  

i další vlivy, které odpovídají dnes známým fyzikálním zákonitostem v únavovém 

procesu, jako je např.: 

 

• Vliv historie zatěžování a respektování paměti materiálu a proměnné střední 

složky kmitu 

• Zohlednění tvaru částí, resp. koncentrace poměrné deformace, jejich gradientu 

v oblasti kořene vrubu 

• Respektování různých mechanismů kumulace poškozování (např. lineární či 

nelineární kumulace, odlišné mechanismy ve fázi iniciace a šíření trhlin) 

• Zohlednění meze únavy materiálu, resp. nepoškozující složky cyklické plastické 

deformace, případně zohlednění prahových hodnot součinitele intenzity napětí při 

šíření krátkých trhlin 

• Možnost eliminace malých amplitud zatížení bez nebezpečí ovlivnění výsledků 

predikce 

• Zahrnutí vlivu jednorázového přetížení v popisu zbytkových napětí, resp. Při 

stanovení uzavíracího napětí v kořeni trhliny 

• Uvážení způsobu namáhání a stavu napjatosti, zejména při vícesložkovém 

namáhání 

• Respektování vlivu rozměru tělesa a zohlednění různé tloušťky těles 

Výše jmenované vlastnosti výpočtového modelu přispívají k lepší přenosnosti 

výsledků „laboratorní predikce“ na reálný díl v provozu. Jako příklad zpřesňování 

predikce životnosti reálných částí z údajů S-N křivek hladkých vzorků za použití metod 

kumulace poškození. [2] 
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Obrázek 6: Faktory ovlivňující únavu [2] 

Z pohledu únavové analýzy se používají níže uvedené predikční skupiny, založené na 

jiných fyzikálních zákonitostech. Konkrétní výpočtové postupy predikce životnosti, které 

jsou dnes nejčastěji využívané a které jsou často aplikované ve výpočtových programech 

pro řešení úloh technické praxe, lze rozdělit do následujících skupin: 

 

• Přístup pomocí nominálních napětí, (NSA, Nominal Stress Approach) 

• Přístup pomocí lokálních elastických napětí, (LESA, Local Elastic Stress 

Approach) 

• Přístup pomocí lokálních elasto-plastických napětí a deformací, (LPSA,  

Local Plastic Stress and Strain Approach) 

• Přístup využívající lomové mechaniky, (FMA, Fracture Mechanics Approach)  

[2] 

3.4  Stádia únavového procesu 

Únavové poškození je od počátku zatěžování až do konečného lomu nevratným dějem. 

Příčinou těchto nevratných změn jsou opakované plastické deformace. Obvykle však 

nejsou navenek patrny žádné známky trvalých poškození nebo jsou viditelné  

až v pokročilé fázi. Proto únavové poruchy mají na svědomí nejednu z havárií a katastrof. 

Při mikroskopickém pohledu na strukturu materiálu se ukazuje, že únavové změny  

tak utajené nejsou a vznikají už po pár cyklech. Jednotlivé fáze poškození vytvářejí 

systém křivek analogických ke křivce konečné poruchy lomem Obr. 9. Trvalé poškození 

struktury a zablokování nešířící se mikrotrhliny lze dokonce pozorovat i pod mezí únavy 

materiálu, což vede k definici tzv. prahového napětí pro který platí vzorec (3-9) 

 

𝜎0 = (0,4 ~0,7) ∗ 𝜎𝑐 (3-9) 
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Délka jednotlivých stadií závisí na materiálu, geometrii součásti, typu zatěžování  

a prostředí. Z hlediska postupu únavového poškození lze únavový proces rozčlenit  

do těchto fází: 

 

1) Stadium změn mechanických a fyzikálních vlastností, kdy dochází ke změnám 

struktury kovu v jeho celém objemu. Změna skluzu je naznačena na Obr. 7. Tyto 

změny se v počátcích zatěžování projevují cyklickým zpevňováním  

či změkčováním a zpravidla tvoří jen procenta z celkové životnosti vzorku. 

Z pohledu výpočtů jsou proto důležité spíše další dvě fáze 

2) Stadium iniciace trhlin zahrnuje lokální změny v povrchových vrstvách materiálu 

vyvolané dislokačními jevy. Je charakterizováno kumulací plastických deformací 

a vznikem mikrotrhlin v těchto místech. Popsáno jako první etapa šíření únavové 

trhliny Obr. 8 

3) Stadium šíření trhlin. Tato fáze zahrnuje růst mikrotrhliny v tzv. magistrální 

trhlinu a její další šíření až do lomu součásti. Popsáno jako druhá etapa šíření 

únavové trhliny Obr. 8 

 

 

Obrázek 7: Schéma kartového skluzu ve skluzovém pásmu [5] 

 

Obrázek 8: Etapy šíření únavové trhliny [5] 
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Obrázek 9: Křivky postupujícího únavového poškození [5] 

S rozhraním nukleace a počátku šíření trhlin úzce souvisí, tzv. Frenchova čára 

poškození. Při dvoustupňovém zatěžování odděluje oblast „A“ přípustného přetížení  

s hodnotou  𝜎2 prvním stupněm nad 𝜎𝑐, kdy po odlehčení na úroveň 𝜎𝑐 ve druhém stupni 

„B“ lom nevznikne. Naopak při přetížení 𝜎1 trvajícím až do oblasti „A“ vzniknou 

v materiálu již nevratná poškození takového rozsahu, že po odlehčení na 𝜎𝑐 dojde 

zákonitě k lomu. Sklon Frenchovy čáry charakterizuje tedy délku nukleačního stádia  

i odolnost materiálu proti přetížení. [2] 

 

 

Obrázek 10: Zjišťování Frenchovy čáry poškození [1] 

Stádium změn mechanických vlastností se vyznačuje změnou mikrostruktury 

materiálu vlivem cyklického zatěžování. V důsledku těchto změn se mění mechanické 

vlastnosti a další fyzikální vlastnosti. Nejvýraznější změny jsou iniciovány v počáteční 

oblasti cyklického zatěžování a s rostoucím počtem cyklů jejich intenzita klesá. Velmi 

závažnými jsou změny mechanických vlastností, které charakterizují odpor materiálu 

vůči deformaci. V průběhu únavového procesu běžně odpor materiálu proti cyklické 

deformaci roste nebo klesá. Ovlivnění těchto vlastností lze měnit faktory, zejména typem 

materiálu anebo změnou teploty s podmínkami zatěžování.  
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V případě, kdy je součást cyklicky zatěžována a je hlídána konstantní amplituda 

napětí, může se potom měnit pouze amplituda deformace. Tyto vlastnosti nazýváme 

cyklické zpevnění nebo změkčení. Pokud amplituda deformace klesá se vzrůstajícím 

počtem cyklů, jde o příklad cyklického zpevnění. V opačném případě, se zvyšující se 

amplitudou deformace, hovoříme o cyklickém změkčení. [2] 

 

 

Obrázek 11: a) znázornění cykl. zpevnění, b) znázornění cykl. změkčení [2] 
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4 Základní metodika LPSA výpočtu  

Pokud je komponenta vystavená harmonickému zatížení s amplitudou  

napětí 𝜎𝑎  a deformace 𝜀𝑎 v referenčním (jmenovitém) bodě, konečná porucha bude 

způsobena v kritickém bodě. Základem této metody je výpočet lokální deformace 

kritického objemu.  

Analýza únavy je založena na deformační křivce (Manson-Coffinově křivce) měřené 

na hladkých vzorcích podrobených tvrdému zatížení, tj. zatížení s řízenou amplitudou 

relativní deformace. 

 

 

Obrázek 12: Princip výpočtu dle metodiky LPSA na blokovém diagramu [5] 

Lineární elastický přístup při analýze napětí byl stanoven jako dostatečně přesný a pro 

výpočet v MKP softwaru je časově výhodný. Analýza LCF motoru je podle konceptu 

Safe-life a výsledkem LPSA metodiky je predikovaný počet cyklů do selhání. 

Metodika LPSA používající lineární analýzu elastického napětí je přímá nelineární 

analýza. Elasticko-plastické napětí a deformace jsou vyřešeny, a proto není nutné 

používat žádný další model vrubu. Tato metodika však vyžaduje model plastického 

materiálu, zejména přesný model tepelné úpravy materiálu, který může být obtížné 

definovat nebo kalibrovat. [5] 
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4.1 Obecné schéma výpočtu LCF 

 

 

Obrázek 13: Schéma výpočtu LCF metodikou LPSA [2] 

4.2 Materiálové vstupy 

Základní experimentální materiálové charakteristiky pro LPSA metodiku jsou obvykle 

dva, Mansson-Coffinova křivka a cyklická křivka napětí-deformace (CDK, cyklická 

deformační křivka). V následující kapitole jsou základní křivky shrnuty a popsány. Dále 

se z těchto charakteristik získávají únavové parametry materiálu. 

Experimentální data se obvykle měří pro určitou zatěžovací asymetrii R. Pro různé R 

Rov. (3-4) musí být experimentální data upravena nebo přepočítána. 

 



Základní metodika LPSA výpočtu  26 

 

 

4.2.1 S-N (Wöhlerova) křivka 

S-N křivka, někdy uváděná jako Wöhlerova křivka, je graf závislosti velikosti 

amplitudy střídavého napětí v závislosti na počtu cyklů do selhání pro daný materiál. 

Obvykle se napětí i počet cyklů zobrazují na logaritmických stupnicích. Aby však mohla 

být Wöhlerova křivka a mez únavy brány za materiálové charakteristiky, musí být 

postupováno při návrhu zkušebního vzorku dle platných norem. Na Obr. 14 jsou 

schematicky vyznačeny Wöhlerovy křivky pro symetrický (R = −1) a míjivý (R = 0) 

cyklus. [4] 

 

 
Obrázek 14: Křivky životnosti [4] 

S-N křivku je možné v LCF a HCF oblasti popsat mocninou závislostí navrženou 

Basquinem tzn. Basquinův vztah (4-1): 
 

𝜎𝑎 = 𝜎 �́�(2𝑁𝑓)
𝑏
 (4-1) 

 

4.2.2 Manson-Coffinova křivka 

Odolnost zkušebního objektu vůči únavovému kmitavému zatěžování se vyjadřuje 

v tzv. Manson-Coffinových (únavových) křivkách. Tyto křivky udávají závislost 

sledovaného parametru zatížení na době provozu, která je obvykle hodnocena počtem 

absolvovaných kmitů (𝑁𝑓) nebo půlkmitů (2𝑁𝑓). Dvojnásobný počet půlkmitů odpovídá 

počtu cyklů (2𝑁𝑓) =  𝑁0. To je dáno způsobem získávání experimentálních dat. 

Parametrem zatížení může být přímo zatěžující účinek působící na součást, u zkoušek 

vzorků potom nominální napětí či deformace. Podle křivek, které byly určeny zkouškou 

únavy reálných dílů, lze predikovat životnost při jejich velikostech zatížení nebo i při 

složitém zátěžném spektru. Nevýhoda těchto křivek je jejich využití pouze na konkrétní 

součást. [4] 

Pokud se jedná o základní únavové zkoušky, které mají charakterizovat únavovou 

odolnost daného materiálu při určitých fyzikálních podmínkách, používá se obvykle 

hladkých leštěných vzorků malých rozměrů. Kritériem odolnosti je potom amplituda 

kmitu vyjádřená nominálním napětím nebo nominální poměrnou deformací. Materiálová 

data únavové křivky deformace pro analýzu nízkocyklové únavy je možné zadávat dle 

dvou variant.  
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• Varianta složené funkce (únavové koeficienty) 

Složená funkce je zadaná dle vzorce únavové křivky deformace: 

 

∆𝜀 = ∆𝜀𝑒 + ∆𝜀𝑝 =
𝜎 �́�

𝐸
∗ (2 ∗ 𝑁𝑓)

𝑏
+ 𝜀 �́� ∗ (2 ∗ 𝑁𝑓)

𝑐
 

(4-2) 

 

Varianta vychází ze vztahů Manson-Coffinovi křivky jako součet elastické a plastické 

deformace. Hodnoty únavové pevnosti 𝝈´𝒇, koeficient únavové pevnosti b, únavové 

tažnosti 𝜺´𝒇 a koeficient únavové tažnosti c nelze získat přímo měřením. Tyto hodnoty 

musí být dopočítány z mocninného modelu Rov. (4-3) a koeficientů náhradní funkce. 

Rov. (4-6) je zde uvedená pro úplnost představující exaktní převedení parametru mezi 

modely. 

Výpočet hodnot z koeficientů mocninného modelu: 

 

σ´f = A ∗
E

2b+1
 

(4-3) 

 

b = a (4-4) 

 

ε´f =
B

2c+1
 

(4-5) 

 

c = c (4-6) 

 

• Varianta mocninný model 

Složená funkce je zadaná dle vzorce: 

 

∆𝜀 = ∆𝜀𝑒 + ∆𝜀𝑝 = 𝐴 ∗ 𝑁𝑜
𝑎 + 𝐵 ∗ 𝑁𝑜

𝑐 (4-7) 

 

Tato varianta je výhodná při zkouškách materiálu, protože aproximací funkčních 

hodnot v naměřených bodech je získána závislost plastické a elastické deformace  

na počtu cyklů. Křivka získána formou zkrácené zkoušky se liší od úplné křivky 

polovinou životnosti označovanou jiným indexem 𝑁𝑜. Aproximovaná křivka má 

charakter mocninné křivky s příslušnými koeficienty A, B, a, c. [4] 
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Obrázek 15: a) Schematická S-N křivka, b) schematická CDK křivka [4] 

4.2.3 Cyklická deformační křivka 

Cyklická deformační křivka je definovaná jako množina vrcholů hysterezních smyček 

Obr. 16. Je analogií chování materiálu při cyklickém zatěžování ke skutečnému tahovému 

diagramu pro monotónní zatěžování. Tyto dva průběhy lze také vzájemně srovnávat  

a usuzovat tak na cyklické změkčování nebo zpevňování materiálu.  

 

 
Obrázek 16: Hysterezní smyčky a cyklická deformační křivka [4] 

Cyklická deformační křivka je obecně popsána Rov. (4-9) pro celé amplitudy napětí  

a deformace. Rovnice je složena z elastické částí popsané obecnou Hookovou rovnicí pro 

elastické chování materiálu. Plastickou část deformace cyklické deformační křivky lze 

obvykle aproximovat mocninou závislostí. Hodnoty parametrů modulu zpevnění 𝑲´  

a koeficient modulu zpevnění 𝒏´ se získají z náhradní aproximační křivky měřených 

hodnot. [4] 

∆𝜎 = 𝐾´ ∗ ∆𝜀𝑝𝑙.
𝑛´ (4-8) 

 

∆𝜀

2
=

∆𝜎

2𝐸
+ (

∆𝜎

𝐾´
)

1

𝑛´

 

(4-9) 

 

𝐾 = 𝐾´ ∗ 2𝑛´ (4-10) 

Koeficienty jsou poté přímo získány z náhradní funkce z naměřených hodnot napětí  

a deformace.  
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4.2.4 Modul pružnosti, Poissonovo číslo 

Dalším potřebným parametrem je získání hodnot modulu pružnosti E a Poissonovo 

číslo μ nejčastěji v závislosti na teplotě. [4] 

 

Tabulka 1: Charakteristické parametry materiálu 

Únavová křivka 

Únavové pevnosti 𝜎´𝑓 

Koeficient únavové pevnosti b 

Únavové tažnosti 𝜀 �́� 

Koeficient únavové tažnosti c 

Cyklická deformační křivka 
Modulu zpevnění 𝐾´ 
Koeficient modulu zpevnění 𝑛´ 

 Modulu pružnosti E 

 Poissonovo číslo μ 

4.3 Zatěžování 

Jednou z elementárních informací potřebnou při posouzení životnosti částí konstrukce 

je historie jejího zatěžování. Časový průběh silových účinků působících na konstrukci, 

případně deformační nebo napěťovou odezvu, kterou tyto účinky vyvolají v konkrétním 

místě součásti, lze chápat jako kmitavý proces. Klasifikace kmitavých procesů se dělí  

do několika kategorií.  

Časové průběhy zatížení jsou schematicky zobrazeny na následujícím Obr. 17. [5] 

 

 

Obrázek 17: Časový průběh zatížení [3] 

Historie reálného tenzometrického záznamu proměnného prodloužení nebo záznamu 

napěťového průběhu je třeba zpracovat do výsledkového souboru. V současné době se 

nejčastěji využívá metoda RainFlow. Předností metody RainFlow je, že respektuje reálné 

chování materiálu s tzv. paměťovým efektem, kdy jsou postupně skládány sobě 

odpovídající půlkmity do uzavřených hysterezních smyček deformací odezvy materiálu. 

Při výpočtu termomechanické únavové analýzy (TMF, Thermo-Mechanical Fatigue) je 

vstupem kromě průběhu napěťové zatěžovací historie i průběh teploty a deformace 
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v případě elasticko-plastického výpočtu v každém časovém bodě. V případě, že 

vycházíme z elastického výpočtu, musí být dopočítána deformace.  

Vstupním parametrem pro zatížení od napětí je zadání napětí dle cyklu. Toto napětí 

lze zadat několika způsoby, analytickými nebo z MKP modelu. Pro jednoduché cykly 

jednoosého zatěžování se využívá zadávání elastického napětí pomocí předdefinovaných 

analytických modelů. Zatěžovací cyklus je zjednodušením provozního cyklu, a proto se 

využívá mnoho různých variant. [4] 

 

 

Obrázek 18: Analytický model zatížení [5] 

V případě, kdy je vstupem do únavové analýzy elastické napětí, vychází se ze smluvně 

definovaného zatěžovacího cyklu, ten je poté přepočítán na elasto-plastické napětí 

pomocí Neuberova přizpůsobení. Následně je dopočítána deformace podle  

Prandtl-Islinskiiého modelu.  

Další možností je zadání deformace. V případě tvrdého zatěžování, kde je deformace 

dána zkušebním zařízením, lze zadat pevné hodnoty deformace. 

V článku [6] jsou navrženy analytické modely zatěžování. Převzaté varianty a-f na 

Obr. 19 a varianty na Obr. 20 jsou uvažovány jako izotermální. Varianty g-j na Obr. 19 

jsou modelové příklady ne-izotermální (cyklování teplot).  Na Obr. 19 a Obr. 20 jsou 

zobrazeny příklady základních analytických termomechanických modelů se současně 

proměnlivým zatížením napětí a teploty. 
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Obrázek 19: Analytické modely cyklického zatěžování [6] 
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Obrázek 20: Doplněné analytické modely [6] 

 

4.3.1 Faktory ovlivňující únavovou životnost 

a) Vliv středního napětí 

Často má zátěžná historie nejen při experimentálních zkouškách nenulové střední 

napětí. Toto napětí výrazně ovlivňuje rychlost únavového poškození. Při analýzách únavy 

by se proto měl vážně zvážit efekt středního napětí 𝜎𝑚. V režimu vysokocyklové únavy 

má normálové střední napětí významný vliv na únavové chování součásti, jelikož 

otevírání mikrotrhlin urychluje rychlost šíření trhlin a naopak uzavírání mikrotrhlin 

zpomaluje růst trhlin. Z hlediska únavové pevnosti je tahové střední normálové napětí 

škodlivé a tlakové normálové napětí prospěšné. Vliv středního napětí je významný pro 

oblast HCF, v oblasti LCF je vliv menší, avšak ne vždy zanedbatelný. 

Pro korektní výpočet únavy je nutné uvažovat střední napětí i v oblasti LCF. Pro tento 

požadavek jsou vyvinuty modely korekce středního napětí při provádění únavových testů 

a následného výpočtu, které odstraní zatížení těchto středních napětí. Vliv lokálního 

středního napětí 𝜎𝑚 lze charakterizovat jako vliv poměru souměrnosti napětí 𝑅 

uvedeného v Rov. (3-4). [4] 

 

 

Obrázek 21: Korekce středního napětí [2] 

Obecně existuje mnoho teorií používaných k vyhodnocení vlivu středního napětí. Dále 

jsou uvedeny čtyři teorie, které se běžně používají k předpovídání únavové životnosti při 
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proměnným středním napětí. Tyto čtyři teorie jsou znázorněny jako křivky v diagramu, 

kde vodorovná osa je střední napětí odpovídající tahovým vlastnostem a svislá osa je 

amplituda střídavého napětí. V němčině jsou tyto konstantní životy označovány jako 

Haighův diagram, zatímco v anglické literatuře se běžně označují jako Goodmanův 

diagram. 

 

 

Obrázek 22: Schématický znázorněný Haighův diagram [3] 

Způsob vyjádření změny meze únavy vlivem nenulového středního napětí je 

aproximace experimentálních dat pro různé životnosti jedinou křivkou. Vyjádření rovnic 

těchto křivek je uvedeno v následujících rovnicích (4-11) – (4-14). 

Goodmanova modifikovaná přímka  

𝜎𝑎

𝜎𝑐
+

𝜎𝑚

𝑅𝑚
= 1 

(4-11) 

Gerberova parabola 

𝜎𝑎

𝜎𝑐
+ (

𝜎𝑚

𝑅𝑚
)

2

= 1 

(4-12) 

Soderbergrova přímka 

𝜎𝑎

𝜎𝑐
+

𝜎𝑚

𝑅𝑒
= 1 

(4-13) 

Morrow přímka 

𝜎𝑎

𝜎𝑐
+

𝜎𝑚

σ´f
= 1 

(4-14) 

 

Tyto závislosti je možné schematicky zakreslit do Haighova diagramu Obr. 21, což je 

graf závislosti amplitudy napětí 𝜎𝑎 na středním napětí 𝜎𝑚. 

 

 



Základní metodika LPSA výpočtu  34 

 

 

Tabulka 2: Teorie korekce středního napětí 

Teorie Použití 

Goodman 

Užívána pro většina experimentálních dat  

Vhodná teorie pro křehké materiály 

Není omezeno použití tlakových středních napětí 

Soderberg 
Z uvedených teorií nejkonzervativnější 

Je omezeno použití tlakových středních napětí 

Gerber 
Vhodná pro materiály s velkou tažností 

Je omezeno použití tlakových středních napětí 

V Tab. 2 jsou uvedeny výhody a užití jednotlivých teorií korekce středního napětí. [4] [5] 

b) Vliv jakosti a povrchu 

Při uvažování hladkého zkušebního tělesa nemá význam vliv povrchu zkušebního 

tělesa. V případě neuvažování hladkého tělesa je tento bod nezbytný pro stanovení 

správných materiálových hodnot. 

c) Vliv tepelného zatížení 

Důležitým bodem, který je nutno zohlednit při analýze a výpočtu LCF, je vliv teploty. 

Při proměnlivé teplotě se z důvodu změny vlastností materiálu musí brát v úvahu  

jak inicializace, tak i rychlost šíření trhliny. Změnou teploty se mění všechny parametry 

materiálu a rozdílné jsou i materiálové diagramy jako například S-N křivka nebo  

CDK křivka. 

Teploty během zatěžovacího cyklu lze rozdělit do 3 variant, tyto varianty jsou: 

 

• Izotermální zatěžování 

• Ne-izotermální (cyklování teploty s napětím) 

• Transientní (přechodové) teplotní pole (v případě MKP vstupu) 

Každá z těchto variant má vliv na výslednou životnost součástí vlivem rozdílné únavy.  

Předpokladem pro výpočet únavy při proměnné teplotě je, že jsou zadány teplotně závislé 

S-N křivky v požadovaném rozsahu teplot. Nejčastěji je k dispozici jen několik  

S-N křivek s ohledem na náročné materiálové zkoušky a ostatní teploty se musí získat 

interpolací S-N křivky pro další požadované teploty. Exaktní interpolace křivek by byla 

velmi náročná, jelikož materiálový model se při proměnné teplotě může chovat 

nelineárně. Následující Obr. 23 ukazuje, jak se určí únavová životnost pro určitou 

konstantní teplotu, pokud není dána křivka S-N pro potřebnou teplotu. Lze předpokládat, 

že jsou k dispozici křivky S-N pro teploty T1 a T2 a dále platí takový předpoklad pro  

S-N křivku při konstantní teplotě T, aby bylo následující vztah (4-15) byl platný. 

 

𝑇 ∈< 𝑇1; 𝑇2 > (4-15) 

 

Nejprve se porovná napěťový parametr 𝜎𝑁𝑒𝑢𝑏𝑒𝑟 s S-N křivkami při izotermálním 

zatěžování na teplotách T1 a T2 a odpovídající maximální počet cyklů N1 a N2. Pak se tyto 

hodnoty vykreslí do grafu, kde je teplota T na vodorovné ose a logaritmus čísla cyklů 
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logN je na svislé ose. Požadovaná únavová životnost N je konstruována jako interpolace 

podle Obr. 23. 

 

 

Obrázek 23: Závislost teploty na počet cyklů [3] 

Obvykle však teplota není během cyklu zátěže konstantní a může se časem hodně lišit. 

V takovém případě se uvažuje v případě izotermální metodiky pouze maximální teplota 

a minimální hodnota zátěžového cyklu 𝑇𝑚𝑎𝑥 a 𝑇𝑚𝑖𝑛. Nejprve se vypočítá počet cyklů s 

konstantní teplotou 𝑇𝑚𝑎𝑥 a poté se provede stejný výpočet s konstantní teplotou 𝑇𝑚𝑖𝑛. 

Následně lze porovnat tyto dva výsledky a vybrat nižší, aby byla předpověď LCF více 

konzervativní. Obecně platí, že životnost součásti, tj. počet cyklů do inicializace únavové 

trhliny je vyšší při nižších konstantních teplotách. [5] 

d) Jiné vlivy 

Vliv vrubu 

Dalším faktorem ovlivňujícím únavovou životnost je přítomnost vrubu. Vrub je 

koncentrátorem napětí a vznikají v něm prostorová napětí. Největší hodnoty napětí 

vznikají v kořeni vrubu a v důsledku toho zde může vznikat iniciace únavové trhliny. 

Vliv velikosti tělesa 

Významným faktorem je i velikost tělesa, kde se zvětšující se velikostí klesá jeho mez 

únavy. Tento fakt byl experimentálně zjištěn a popsán v [4]. Vysvětlení tohoto jevu je 

takové, že u velkých těles se zvyšuje pravděpodobnost iniciace trhliny v povrchové vrstvě 

a důsledkem toho je vyšší pravděpodobnost přítomnosti defektu. 

 

4.4 MKP výpočet 

Zásadním krokem pro výpočet únavy je výpočet co nejpřesnějšího napěťového pole. 

Lineární elastický přístup byl stanoven jako dostatečně efektivní při analýze napětí. 

Výhodou lineární analýzy je, že pro jednoosé zatížení je třeba vyřešit pouze maximální  

a minimální tenzory napětí a z nich lze po přepočtu na elasto-plastické napětí stanovit 

stav pro skutečné zatížení. 
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4.5 Multiaxiální a víceosé napětí 

Nedílnou součástí při návrhu reálné součásti je komplexní popis namáhání součásti. 

Součást je jen výjimečně zatěžována pouze uniaxiálním zatěžováním. To vede k rozvoji 

teorií víceosých a multiaxiálních kritérií. Při uvažování víceosé únavy je vždy napětí 

zadáváno pomocí tenzorů napětí a řešení probíhá maticovými výpočty. 

Teorie víceosé a multiaxiální únavové analýzy je nyní vzhledem ke komplexnosti 

výpočtu a rozvojem výpočetní techniky v dynamickém pokroku a některé z nich lze 

použít i v případě neproporcionálního zatížení, tj. smyková složka je mimo fázi  

s normálovou složkou napětí. Možná kritéria lze rozdělit do následujících kategorií: 
 

• Přístup napěťový 

• Přístup deformační 

• Přístup energetický 

Tyto přístupy většinou vyžadují výpočet kritické roviny, u některých přístupů a kritérií 

však stačí výpočet integrální. 

 

 

Obrázek 24: Napětí působící v elementárním prvku tělesa 

Výpočet multiaxiální únavy probíhá způsobem, kde v každém bodě jsou vytvořeny 

roviny. V případě přiblížení kritickou rovinou se celkové poškození vypočítá  

z maximálního poškození ze všech rovin. Místo integrálního přístupu, kde se parametr 

poškození počítá jako střední hodnota ze všech rovin. 

Výběr multiaxiálního přístupu nebo uniaxiálního přístupu závisí na několika 

aspektech. Nejdůležitější je, jak je „silný“ multiaxiální napěťový stav. Pokud je jedna 

složka tenzoru napětí mnohem vyšší než u ostatních, lze bezpečně použít jednoosý 

únavový přístup. Dalším důvodem pro posouzení jednoosé únavy může být nedostatek 

experimentálních údajů o multiaxiální únavě, což je v praxi velmi běžné. 
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V případě rotujících částí motoru, kde jsou horká místa většinou v blízkosti 

kontaktních rovin (otvorů atd.), se z hlediska přesnosti výpočtu doporučuje využít 

trojrozměrný napěťový výpočet, tj. vhodnější je víceosý přístup než jednoosý. [7]. 

4.5.1 Víceosé namáhání 

Obecnou napjatost lze v každém bodě popsat pomocí tří jednoznačných normálových 

napětí a tří smykových napětí. Víceosým namáháním je myšlena kombinace základních 

způsobů namáhání (př. tah-krut, tah-ohyb) které vyvolá prostorovou napjatost v každém 

bodě tělesa. Tuto napjatost lze jednoznačně matematicky popsat tenzorem  

napětí 𝑇𝜎  uvedeným v (4-16). 

 

𝑇𝜎 = [

𝜎𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧

𝜏𝑦𝑥 𝜎𝑦 𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑧𝑥 𝜏𝑧𝑦 𝜎𝑧

] 
(4-16) 

 

Pokud τij = τji pro i ≠ j (i, j = x, y, z). Potom je tento tenzor symetrickým tenzorem 

druhého řádu se složkami σx, σy, σz představujících normálová napětí a složky τxy, τxz, τyz 

představujícími smyková napětí. V případě, kde elementární napěťovou krychli lze 

natočit tím způsobem, kde smykové napětí jsou nulové a působí pouze hlavní normálová 

napětí na diagonále matice σi (kde i = 1, 2, 3), mluvíme o víceosé napjatosti. 

 
Obrázek 25: Napětí působící v elementárním prvku tělesa [7] 

Hlavní napětí určíme řešením charakteristické rovnice třetího řádu Rov. (4-17). [7]. 

 

𝜎𝑖
3 − 𝐼1𝜎𝑖

2 + 𝐼2𝜎𝑖 − 𝐼3 = 1 (4-17) 
 

kde I1, I2, I3 jsou invarianty tenzoru napětí, které lze vyjádřit pomocí následujících vztahů 

(4-18) – (4-20):  

𝐼1 = 𝜎𝑥 + 𝜎𝑦 + 𝜎𝑧 , (4-18) 
 

𝐼2 = |
𝜎𝑥 𝜏𝑥𝑦

𝜏𝑦𝑥 𝜎𝑦
| + |

𝜎𝑦 𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑧𝑦 𝜎𝑧
| + |

𝜎𝑧 𝜏𝑥𝑧

𝜏𝑧𝑥 𝜎𝑥
| (4-19) 

 

𝐼3 = |

𝜎𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧

𝜏𝑦𝑥 𝜎𝑦 𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑧𝑥 𝜏𝑧𝑦 𝜎𝑧

| 
(4-20) 



Základní metodika LPSA výpočtu  38 

 

 

Pokud je zátěžná historie víceosá, lze takový únavový cyklus charakterizovat pomocí 

tzv. zatěžovací cesty, což je uzavřená trajektorie v napěťovém (deformačním) prostoru. 

Pro případ zatěžování symetrickým tahem-tlakem, symetrickým krutem, 

proporcionálního a střídavého zatěžování kombinací tahu – tlaku a krutu jsou zatěžovací 

trajektorie znázorněny na Obr. 26. [8]. 

 

Obrázek 26: Trajektorie zatěžování při kombinovaném axiálně-torzním namáhání 

4.5.2 Multiaxiální namání 

Většina strojních součástí je v praxi zatěžována kombinovaným namáháním, např. 

rotační součásti jsou namáhány kombinací ohybu a krutu nebo tahu – tlaku a krutu, 

tlakové nádoby jsou namáhány kombinací tlaku a ohybu a další. Pro odhad životnosti 

tedy lze použít jednoosá kritéria, jako je Manson-Coffinova křivka pro nízkocyklovou 

únavu a Wöhlerova křivka pro vysokocyklovou únavu, ale s vědomím zjednodušení 

problematiky. Je nutné používat multiaxiální kritéria, která převádí víceosou napjatost  

na ekvivalentní jednoosou napjatost. Tato kritéria se obecně dělí do tří skupin podle toho, 

jaké koncepce využívají při určení životnosti. Jedná se o následující skupiny. 

 

• Napěťová kritéria 

• Deformační kritéria 

• Energetická kritéria 

Deformační kritéria 

V LCF dochází k lomu zkušebních vzorků při 103-105 cyklů. Jelikož deformační 

kritéria uvažují plastickou deformaci jako dominantní, jsou tyto kritéria právě pro 

posuzování životnosti v oblasti LCF vhodná. Tyto kritéria se také osvědčila i v oblasti 

HCF z důvodu, že se zde vyskytují i přístupy kritické roviny.  

Deformační přístup kritické roviny 

Přístup kritické roviny se osvědčil v řadě testovaných vzorků pro určení životnosti. 

Lze využít pro případ proporcionálního či neproporcionálního zatěžování. Skládá se  

z více kritérií, v nichž řídícím parametrem je deformace. Následně budou některá tyto 

kritéria rozebrána. 
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• Brown-Millerovo kritérium  

V tomto kritériu je uvažována kritická rovina, v níž se vyskytuje maximální hodnota 

smyková deformace. Brown-Millerovo kritérium je popsáno vztahem (4-21). [9] 

 
∆𝛾𝑀𝐴𝑋

2
=

𝜏𝑓
,

𝐺
(2𝑁𝑓)𝑏𝛾 + 𝛾 ,

𝑓(2𝑁𝑓)𝑐𝛾 
(4-21) 

 

• Kandil-Brown-Millerovo kritérium  

Jedná se o obdobu Brown-Millerova kritéria, v němž jsou zahrnuty jak složky 

normálové, tak i smykové deformace. Pro určení životnosti lze vyjádření  

Kandil-Brown-Milerova kritéria vyjádřit vztahem (4-22). [10] 

 

∆�̅�

2
= (

∆𝛾𝑀𝐴𝑋
𝛼

2
+ 𝑆∆𝜀𝑛

𝛼) =
𝜏𝑓

,

𝐺
(2𝑁𝑓)𝑏𝛾 + 𝛾 ,

𝑓(2𝑁𝑓)𝑐𝛾 
(4-22) 

 

kde 𝛾𝑀𝐴𝑋 je maximální amplituda zkosení, S je materiálová konstanta, která vyjadřuje 

vliv 𝜀𝑛 na růst trhliny a určuje se z dat tahové zkoušky a ∆𝜀𝑛 je rozkmit normálové 

deformace na kritické rovině. Dále G je modul pružnosti ve smyku, 𝜏𝑓
, součinitel únavové 

pevnosti ve smyku, 𝛾 ,
𝑓
 součinitel únavové tažnosti ve smyku a 𝑏𝛾, 𝑐𝛾 jsou materiálové 

konstanty únavové tažnosti ve smyku na kritické rovině. 2𝑁𝑓 znázorňuje počet půlcyklů 

do lomu. 

 

• Wang-Brownovo kritérium  

Toto kritérium vzniklo úpravou Kandil-Brown-Millerova kritéria při zahrnutí vlivu 

středního napětí. Životnost vzorku lze pak určit z následujícího vztahu (4-23). [11] 

 

∆�̅�

2
= (

∆𝛾𝑀𝐴𝑋

2
+ 𝑆∆𝜀𝑛) = 𝐴

𝜎𝑓
, − 2𝜎𝑛𝑚

𝐸
(2𝑁𝑓)𝑏 + 𝐵𝜀 ,

𝑓(2𝑁𝑓)𝑐 

(4-23) 

 

kde 𝜎𝑛𝑚 je střední normálové napětí na rovině maximálního smyku a konstanty A a B 

jsou vyjádřeny pomocí vztahu (4-24) a (4-25). 

 

𝐴 = 1,3 + 0,7𝑆 (4-24) 
 

𝐵 = 1,5 + 0,5𝑆 (4-25) 
 

• Shang-Wangovo kritérium  

Vychází se z Manson-Cofinova vztahu, kde se uvažují hodnoty amplitudy napětí  

a deformace podle hypotézy HMH pro využití při víceosém namáhání. Toto kritérium je 

spíše použitelné pro případ proporcionálního zatížení nebo soufázového zatížení. Při 

aplikaci na neproporcionální zatěžování toto kritérium dává zkreslené hodnoty. [12] 

 

[
1

3
(

∆𝛾𝑀𝐴𝑋

2
)

2

+ ∆𝜀𝑛
2]

1

2

=
𝜎𝑓

, − 2𝜎𝑛𝑚

𝐸
(2𝑁𝑓)𝑏 + 𝜀 ,

𝑓(2𝑁𝑓)𝑐 

(4-26) 
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Deformačně-napěťový přístup kritické roviny 

Využití těchto kritérií je vhodné pro LCF i pro HCF na rozdíl od deformačních kritérií. 

Hlavním členem deformačně-napěťových kritérií je deformace jako řídící prvek a až 

potom napětí. Střední normálové napětí může mít velkou roli na životnost součásti, a 

proto je zde nutné zahrnut i jeho vliv. Rozhodující je směr tohoto napětí na kritickou 

rovinu. 

 

• Fatemi-Socieho kritérium  

Fatemi-Socieho kritérium je velice používané a má velké uplatnění pro dominantní 

smykové poškození. Pro určení životnosti vzorku lze rovnici formulovat ve tvaru  

Rov. (4-27). [13] 

 

∆𝛾

2
(1 + 𝑘

𝜎𝑛,𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑒
) =

𝜏𝑓
,

𝐺
(2𝑁𝑓)𝑏𝛾 + 𝛾 ,

𝑓
(2𝑁𝑓)𝑐𝛾 

(4-27) 

 

kde ∆𝛾 je rozkmit smykové deformace, 𝑘 znázorňuje materiálovou konstantu určenou  

z dat tahové a krutové zkoušky a 𝜎𝑛,𝑚𝑎𝑥 je maximální normálové napětí na kritické 

rovině. 

Energetická kritéria 

Kritéria obsažená v energetické skupině vycházejí z předpokladu, že rozhodující vliv 

na životnost součásti má celková energie akumulovaná do okamžiku lomu. Pro jeden 

zátěžný cyklus odpovídá tato energie ploše hysterezní smyčky. V případě uvažování 

oblasti LCF jsou vhodná níže uvedená kritéria. Pro oblast HCF nelze tyto kritéria využít 

z důvodu úzké hysterezní smyčky. 

 

• Smith-Watson-Topperovo kritérium  

V tomto multiaxiálním energetickém kritériu je uvažováno, že na únavovou životnost 

materiálu má největší vliv rozkmit maximální hodnoty hlavní deformace ∆𝜀1, a také 

maximální hodnota normálového napětí 𝜎𝑛,𝑚𝑎𝑥 působící v rovině maximální deformace. 

Smith-Watson-Topperovo kritérium se uvádí ve tvaru Rov. (4-28). [14] 

 

𝜎𝑛,𝑚𝑎𝑥

∆𝜀1

2
= 𝜎𝑓

,(2𝑁𝑓)𝑏 [
𝜎𝑓

,

𝐸
(2𝑁𝑓)𝑏 + 𝜀 ,

𝑓(2𝑁𝑓)𝑐] 
(4-28) 

 

kde 𝜎𝑓
, je únavová pevnost, 𝜀 ,

𝑓 je únavová tažnost, exponenty b, c vyjadřují únavovou 

pevnost a tažnost materiálu. 

 

• Jiang-Sehitogluovo kritérium  

Jiang-Sehitogluovo kritérium vychází z kritické roviny a únavový parametr tohoto 

kritéria je následujícím vztahem (4-29). [15] 
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(𝜎𝑀𝐴𝑋)
∆𝜀

2
+ 𝐽∆𝜏∆𝛾 = 𝐹𝑝 = 𝜎𝑓

,(2𝑁𝑓)𝑏 [
𝜎𝑓

,

𝐸
(2𝑁𝑓)𝑏 + 𝜀 ,

𝑓(2𝑁𝑓)𝑐] 
(4-29) 

 

kde rozkmit normálové deformace, smykové deformace, smykového napětí  

a maximálního napětí je ∆𝜀, ∆𝛾, ∆𝜏, 𝜎𝑀𝐴𝑋. Všechny tyto parametry jsou uvažovány na 

jedné rovině, ve které je únavový parametr největší. Parametr 𝐽 představuje materiálovou 

konstantu.  

Jestli materiálová konstanta bude rovna nule 𝐽 = 0, tak rovnice bude odpovídat 

parametru SWT pro jednoosou LCF únavu s vlivem středního napětí. Konstantu 𝐽 lze 

určit LCF zkouškou kroucením. 

 

Tabulka 3: Multiaxiální kritéria 

M
u
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x
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í 

k
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r
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Kritéria napěťová 

Brown-

Millerovo 

∆𝛾𝑀𝐴𝑋

2
=

𝜏𝑓
,

𝐺
(2𝑁𝑓)𝑏𝛾 + 𝛾 ,

𝑓
(2𝑁𝑓)𝑐𝛾 (4-21) 

Kandil-

Brown-

Millerovo 

∆�̅�

2
= (

∆𝛾𝑀𝐴𝑋
𝛼

2
+ 𝑆∆𝜀𝑛

𝛼) =
𝜏𝑓

,

𝐺
(2𝑁𝑓)𝑏𝛾 + 𝛾 ,

𝑓
(2𝑁𝑓)𝑐𝛾 (4-22) 

Wang-

Brownovo 

∆�̅�

2
= (

∆𝛾𝑀𝐴𝑋

2
+ 𝑆∆𝜀𝑛) = 𝐴

𝜎𝑓
, − 2𝜎𝑛𝑚

𝐸
(2𝑁𝑓)𝑏 + 𝐵𝜀 ,

𝑓(2𝑁𝑓)𝑐 (4-23) 

Shang-

Wangovo [
1

3
(

∆𝛾𝑀𝐴𝑋

2
)
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+ ∆𝜀𝑛
2]

1

2

=
𝜎𝑓

, − 2𝜎𝑛𝑚

𝐸
(2𝑁𝑓)𝑏 + 𝜀 ,

𝑓(2𝑁𝑓)𝑐 (4-26) 

Deformačně- 

napěťové 

vycházející 

z kritické roviny 

Fatemi-

Socieho 

∆𝛾

2
(1 + 𝑘

𝜎𝑛,𝑚𝑎𝑥

𝑅𝑒

) =
𝜏𝑓

,

𝐺
(2𝑁𝑓)𝑏𝛾 + 𝛾 ,

𝑓
(2𝑁𝑓)𝑐𝛾  (4-27) 

Kritéria 

energetická 

Smith-

Watson-

Topperovo 

𝜎𝑛,𝑚𝑎𝑥

∆𝜀1

2
= 𝜎𝑓

,(2𝑁𝑓)𝑏 [
𝜎𝑓

,

𝐸
(2𝑁𝑓)𝑏 + 𝜀 ,

𝑓(2𝑁𝑓)𝑐] (4-28) 

Jiang-

Sehitogluovo 
(𝜎𝑀𝐴𝑋)

∆𝜀

2
+ 𝐽∆𝜏∆𝛾 = 𝜎𝑓

,(2𝑁𝑓)𝑏 [
𝜎𝑓

,

𝐸
(2𝑁𝑓)𝑏 + 𝜀 ,

𝑓(2𝑁𝑓)𝑐] (4-29) 

 

4.6 Redukce multiaxiálního napětí na ekvivalentní napětí 

Složitý trojrozměrný (multiaxiální) napěťový stav je v případě jednoosého výpočtu 

nutné převést na ekvivalentní napěťový stav. Tato metoda se nazývá teorie ekvivalentního 

napětí nebo také Manson McKnight metoda a hodnocení únavy je založeno  

na experimentálních datech z jednoosého měření. 

U ocelových materiálů se jako ekvivalentní napětí doporučuje Von Misesovo napětí. 

Pro výpočet zátěžného cyklu, resp. maximální a minimální hodnotu zatížení, musí být 

vždy kladné střední napětí. Tento požadavek také vylučuje možnost prohození maximální 

a minimální hodnoty v numerickém výpočtu. Podle [16] je následně možné použít první 

invariant tenzoru napětí. 

V případě čistého nebo velmi silného uniaxiálního napěťového stavu lze ekvivalentní 

napětí přímo porovnat s experimentálními údaji měřenými na hladkých vzorcích (vzorky 

jsou navrženy tak, aby byly zatíženy v uniaxiálním stresovém stavu). V opačném případě 

by měly být experimentální údaje korigovány na stav víceosého napětí. 
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4.6.1 Manson-McKnight metoda 

Pro redukci napětí maximálních a minimálních hodnot zatěžovacích cyklů lze použít 

Manson-McKnight metodu a vypočítat jednoosé (uniaxiální) střední napětí a amplitudu 

napětí každého cyklu. Dále jsou uvedeny maximální a minimální tenzory napětí  

z elastické MKP analýzy pro jeden zátěžový cyklus: 

 

[𝑇𝑚𝑎𝑥] = [𝜎𝑚𝑎𝑥𝑥  𝜎𝑚𝑎𝑥𝑦
 𝜎𝑚𝑎𝑥𝑧

 𝜏𝑚𝑎𝑥𝑥𝑦
 𝜏𝑚𝑎𝑥𝑥𝑧

 𝜏𝑚𝑎𝑥𝑦𝑧
] (4-30) 

 

[𝑇𝑚𝑖𝑛] = [𝜎𝑚𝑖𝑛𝑥  𝜎𝑚𝑖𝑛𝑦
 𝜎𝑚𝑖𝑛𝑧

 𝜏𝑚𝑖𝑛𝑥𝑦
 𝜏𝑚𝑖𝑛𝑥𝑧

 𝜏𝑚𝑖𝑛𝑦𝑧
] (4-31) 

 

Z těchto tenzorů lze napětí transformovat na ekvivalentní jednosměrný zatěžovací 

cyklus. Výsledkem je stejné poškození jako původní prostorové (multiaxiální) zátěžový 

cyklus. Uniaxiální elastické střední napětí a amplituda napětí se vypočítá jako: 
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(4-32) 
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(4-33) 

 

Kde 

∆𝜎𝑥 = 𝜎𝑚𝑎𝑥𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛𝑥 , … (4-34) 

 

∆𝜎𝑥 = 𝜎𝑚𝑎𝑥𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛𝑥 , … (4-35) 

 

Jelikož střední napětí musí být vždy kladné, jeho znaménko se koriguje podle  

vztahu (4-36). 

 

𝑆𝐺𝑁 = 𝑆𝐼𝐺𝑁[∆𝜎𝑥 + ∆𝜎𝑦 + ∆𝜎𝑧] (4-36) 

 

4.7 Složení zátěžného cyklu 

Maximální a minimální napěťové tenzory, [𝑇𝑚𝑎𝑥] a [𝑇𝑚𝑖𝑛], jsou získány z lineárních 

MKP analýz a neberou v úvahu plastické chování materiálu. Poté maximální a minimální 

lineární MKP napětí během zatěžování je dána vztahy (4-37) a (4-38). 

 

𝜎max,𝐹𝐸𝑀 = 𝜎𝑎,𝐹𝐸𝑀 + 𝜎𝑚,𝐹𝐸𝑀 (4-37) 
 

𝜎min,𝐹𝐸𝑀 = 𝜎𝑚,𝐹𝐸𝑀 − 𝜎𝑎,𝐹𝐸𝑀 (4-38) 
 

Vzhledem k uvažované linearitě výpočtu lze skutečné napětí na motoru přepočítat dle 

příslušného skutečného zatížení. Skutečnou úroveň elastického zatížení lze vyřešit  

z jednotkového lineárního elastického napětí jednoduše vynásobením poměrem skutečně 

naměřené úrovně zatížení na motoru. U přepočtu rotace na skutečně stanovené zatížení 

je napětí úměrné závislé 𝑛2.  
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Zátěžný cyklus je definovaný jako spuštění motoru z 0 % nominálního stavu na 100% 

nominálních otáček, následující přepočet na toto napětí je stanoveno vztahem (4-39). 

 

𝜎𝑒𝑙. =
(𝜎max,𝐹𝐸𝑀 − 𝜎min,𝐹𝐸𝑀)𝜔2

1002
+ 𝜎min,𝐹𝐸𝑀 

(4-39) 

 

4.8 Neuberovo pravidlo 

Výpočet v MKP softwaru počítá z důvodu zjednodušení s fiktivními elastickými 

hodnotami napětí. Tato napětí je nutné přizpůsobit na skutečné elasto-plastické napětí. 

Pro tato přizpůsobení se využívají následující přístupy: 

 

• Neuberova metoda 

• Glinkova metoda 

 

Tyto přístupy jsou založeny na metodě ekvivalence energie. Vyjádření energie je 

uvedeno v následující Rov. (4-40). 

 

𝑈𝑓𝑖𝑐 =
1

2
𝜎𝑓𝑖𝑐𝜖𝑓𝑖𝑐 = 𝑈𝑣 =

1

2
𝜎𝜖 

(4-40) 

 

A po dosazení Hookova zákona elastické fiktivní (lineární) části jsou získány rovnice 

energie pro Neuberovu Rov. (4-41) a Glinkovu Rov. (4-42) aproximaci. 

 

𝑈𝑣 =
𝜎𝑓𝑖𝑐

2

2𝐸
=

𝜎

2
[
𝜎

𝐸
+ (

𝜎

𝐾´
)

1

𝑛´
] 

(4-41) 

 

𝑈𝑣 =
𝜎2

2𝐸
+

𝜎

𝑛´ + 1
(

𝜎

𝐾´
)

1

𝑛´
 

(4-42) 

 

 

 

Obrázek 27: Neuberovo a Glinkovo přizpůsobení [4] 
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Neuberův aproximativní vzorec se používá v případě, kdy je potřeba výsledky napětí 

získané z lineární MKP analýzy přizpůsobit elasto-plastickému chování materiálu. 

Fiktivní stav levé strany je čistě elastický a umožňuje použití Hookova zákona. Pravá 

strana respektuje skutečné elasticko-plastické pracovní schéma, které lze popsat 

Ramberg-Osgoodovou rovnicí, kde se zavádí koeficient cyklického zpevnění 𝑲´  

a exponent cyklického zpevnění 𝒏´ jak již bylo uvedeno v kapitole 4.2. 

 Je to alternativa k výpočtu elasto-plastických napětí s nelineární MKP analýzou. 

Pravidlo lze interpretovat na rovnosti ploch trojúhelníků definujícím potřebnou 

deformační energii. Platí 𝑈𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 = 𝑈𝑟𝑒𝑎𝑙. Hlavní výhodou takové korekce je rychlejší 

výpočet výsledků ve srovnání s nelineární MKP analýzou. Předpokladem pro použití této 

metody je, že plastická napětí jsou soustředěna pouze v malé oblasti součásti. Pro jiné 

aplikace nežli pro únavové vlastnosti vrubů, lze hovořit o zobecněném Neuberově 

pravidle a platí dále uvedené vzorce. 

Skutečné napětí podle Neuberova vzorce se nachází v průsečíku dvou  

křivek: Neuberova hyperbola a elasto-plastická křivka definovaná Ramberg-Osgoodem 

zobrazeno na Obr. 28. 

 

 
Obrázek 28: Neuberovo přizpůsobení 

Rovnice, které tyto dvě křivky mají, jsou následně uvedená (4-43) a (4-44). 

 

𝜎𝑒𝑙
2

𝐸
= 𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝜀𝑟𝑒𝑎𝑙 

(4-43) 

 

𝜀𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐸
+ (

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐾´
)

1

𝑛´
 

(4-44) 

 

Postup výpočtu je znázorněn Obr. 28. Ukazuje, jak přepočítat napětí při aplikaci 

Neuberova přizpůsobení. 

Úpravou vzorce (4-43) je získán následující vztah (4-45). 
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𝜎𝑒𝑙 = 𝐸 ∗ 𝜀𝑒𝑙
0,5 ∗ 𝜀𝑟𝑒𝑎𝑙

0,5 (4-45) 

Kde 𝜀𝑒𝑙 je elastická a 𝜀𝑟𝑒𝑎𝑙 je celková (skutečná) deformace v kořeni vrubu. Zobecněním 

tohoto pravidla pro odlišné namáhání má tvar (4-46). 

 

𝜎𝑒𝑙 = 𝐸 ∗ 𝜀𝑒𝑙
𝑚 ∗ 𝜀𝑟𝑒𝑎𝑙

(1−𝑚) (4-46) 

 

Nastavení hodnot exponentu zobecněného Neuberova pravidla: 

m = 0,0 Platí pro tvrdé zatěžování, napětí deformačního původu rovnoměrně 

rozložené po průřezu. 

m = 0,1 Pro napětí deformačního původu mimo vruby (tj. teplotní pnutí) 

m = 0,5  Pro vruby zatížené silové i deformačně (Neuberovo pravidlo) 

m = 0,6  Pro napětí silového původu nerovnoměrně rozložené po průřezu (tj. ohyb) 

m = 1,0 Platí pro měkké zatěžování, tj. napětí silového původu rovnoměrně 

rozložené po průřezu 

 

 
Obrázek 29: Cyklická deformační křivka 

Při výpočtu reálné hodnoty se pro stanovení hodnoty cyklického zatížení použije 

minimální reálné napětí Obr. 29. Rovnice pro Neuberovu hyperbolu cyklického zatížení 

je definováno Rov. (4-47). 

 

𝜎𝑒𝑙
2

𝐸
= ∆𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ ∆𝜀𝑟𝑒𝑎𝑙 

(4-47) 
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Zapsáno také jako Rov. (4-48).  
 

𝜎𝑒𝑙 = √∆𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ ∆𝜀𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 𝐸 (4-48) 

 

kde 𝐸𝑐𝑦𝑐𝑙 je Youngův modul a ∆𝜎𝑒𝑙 je rovno 2𝜎𝑎,𝐹𝐸𝑀. Pro získání skutečného stavu je 

potřeba vědět namáhání v bodě průniku, kde cyklická Neuberova hyperbola protíná 

cyklickou deformační křivku. Cyklická křivka je popsána Rov. (4-49). 

 

∆𝜀𝑟𝑒𝑎𝑙

2
=

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙

2 𝐸
+ (

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙

2 𝐾´
)

1

𝑛´
 

(4-49) 

 

Kombinací rovnic (4-48) a (4-49) se dostane rovnice s jednou neznámou proměnnou, 

kterou je ∆𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙. 

 

𝜎𝑒𝑙
2

𝐸
= ∆𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙 [

∆𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐸
+ 2 (

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙

2 𝐾´
)

1

𝑛´
] 

(4-50) 

 

Pak je skutečná amplituda napětí (4-51) a deformace (4-52) a průměrného napětí cyklu 

(4-53) dána následujícími vztahy: 

 

𝜎𝑎 =
∆𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙

2
 

(4-51) 

 

𝜀𝑎 =
∆𝜀𝑟𝑒𝑎𝑙

2
 

(4-52) 

 

𝜎𝑚 = 𝜎 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝜎𝑎 (4-53) 

 

kde napětí 𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙 je určeno z Neuberovy rovnice pro monotonické zatížení. Důvodem je 

to, že zatížení začíná jako monotónní a až následně začne vykazovat cyklické chování. 

Reálné napětí je tedy odvozeno z Rov. (4-54). 

 

𝜎𝑒𝑙,𝐹𝐸
2

𝐸
= 𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙 [

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐸
+ (

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐾´
)

1

𝑛´
] 

(4-54) 

 

kde 𝜎𝑚𝑎𝑥,𝐹𝐸 je získáno z Manson-McKnight metody jako 𝜎𝑚𝑎𝑥,𝐹𝐸 = 𝜎𝑚,𝐹𝐸𝑀 + 𝜎𝑎,𝐹𝐸𝑀 , 

proměnné 𝑲´ a 𝒏´ jsou parametry monotonické křivky napětí-deformace. 

 

4.9 Ekvivalentní amplituda napětí 

Vyřešený stav napětí-deformace musí být srovnáván na stejném základě  

s experimentálními daty. Pokud se vzorky měří pro určitou zatěžovací asymetrii R 

(uvedený vztah (3-4)), vypočtený stav se musí na tomto R korigovat. Pro tento účel lze 

požít Haighův diagram a opravit ekvivalent zátěžové amplitudy vztahem (4-55). 
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𝜎𝑎,𝑒𝑞 =
𝜎𝑎

1 − (
𝜎𝑚

𝜎´𝑓
)
 (4-55) 

 

Tento přístup obsahuje důležitý předpoklad, že únavový mechanismus během měření 

R je stejný jako mechanismus během pracovního cyklu. 

 

4.10 Amplituda deformace 

Amplituda deformace se jednoduše vypočte z křivky cyklického napětí vyjádřené 

výkonovým zákonem (4-56). 

 

𝜀 = 𝜀𝑒 + 𝜀𝑝 =
𝜎

𝐸
+ (

𝜎

𝐾´
)

1

𝑛´
 

(4-56) 

 

4.11 Experimentální únavová data 

Experimentální data jsou rozhodujícím vstupem pro únavovou analýzu součásti. Bylo 

zmíněno, že plastická deformace je poháněna silou k vyvinutému únavovému procesu. 

Proto se jako vstup materiálu použijí křivky deformačního cyklu (nazývané  

Manson-Coffinová křivka). Měření únavových dat 𝜀𝑎 − 𝑁 by měla být v režimu řízeném 

tahem. Zatěžovací poměr by měl být co nejvíce blízký pracovnímu režimu motoru,  

tj. 𝑅 = 0 nebo 0 < 𝑅 < 1. Většinou není možné měřit všechny faktory ovlivňující únavu 

(creep, koroze, HCF atd.) Proto se na naměřené napětí v Manson-Coffinově křivce může 

použít koeficient bezpečnosti 𝑘𝜎 = 2. 

 

4.12 Koeficient poškození a výpočet cyklů do lomu součásti 

Neuberův parametr je amplituda napětí, která zahrnuje střední efektivní hodnotu pro 

výpočet LCF. Převádí obecný cyklus na cyklus s poměrem napětí 𝑅 =
𝜎𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑚𝑎𝑥
= −1.  

To znamená, že střední hodnota 𝜎𝑚 = 0. Neuberův parametr se vypočítá podle 

následujícího popisu vzorce (4-57). 

 

∆𝜎𝑁𝑒𝑢𝑏𝑒𝑟 = √∆𝜎 ∗ ∆𝜀 ∗ 𝐸 (4-57) 

 

Aby bylo možné určit počet cyklů poškození, Neuberův parametr je vložen do rovnice 

pro křivku z cyklické deformace řízené únavové zkoušky ( 𝜀 − 𝑁 křivka). Tato křivka je 

také převedena na Neuberův parametr podle stejné hodnoty. Křivka ze zkoušky může být 

popsána Rov. (4-58). 

 

𝜎𝑁𝑒𝑢𝑏𝑒𝑟 = 𝑀 (𝑁)𝑥 (4-58) 

 

kde N je počet cyklů do poškození a 𝑀 a 𝑥 jsou získané koeficienty z interpolace 

zkoušeného vzorku. 

Podle [17], [18] společnými kritérii selhání v oblasti turbínového motoru je koeficient 

poškození SWT (Smith – Watson – Topper). Parametr SWT se skládá jak pro 

experimentální data, tak pro numerický odhad. Parametr SWT je široce používané 
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kritérium, které zahrnuje střední korekci napětí v jednoosém zatížení. Vychází 

z Neuberova parametru. Parametr SWT se vypočítá Rov. (4-59). 

 

𝑃𝑆𝑊𝑇 = √𝜎𝑎,𝑒𝑞 ∗ 𝜎𝑎 (4-59) 

 

Po dosazení základního Hookova zákona 𝜎𝑎 = 𝜀𝑎 ∗ 𝐸 do rovnice (4-59) je získán  

vztah (4-60). 
 

𝑃𝑆𝑊𝑇 = √(𝜎𝑎+𝜎𝑚) ∗ 𝜀𝑎 ∗ 𝐸 (4-60) 

 

Z aproximační křivky materiálových vlastností také platí vztahy (4-61) a (4-62). 
 

𝑃𝑆𝑊𝑇 = 𝑀 (𝑁)𝑥 (4-61) 
 

𝑃𝑆𝑊𝑇 = 𝜎 �́� ∗ (2𝑁𝑓)
𝑏
 (4-62) 

 

A porovnáním vztahů (4-60) a (4-62) je dána Rov. (4-63). 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝜀𝑎 ∗ 𝐸 ≡ 𝜎𝑚𝑎𝑥 ∗
∆𝜀𝑎

2
∗ 𝐸 = 𝜎 �́� ∗ (2 ∗ 𝑁𝑓)

𝑏
+ 𝜀 �́� ∗ (2 ∗ 𝑁𝑓)

𝑐
 

(4-63) 

 

kde 𝜎𝑎 a 𝜀𝑎 jsou amplitudy napětí a deformace. Jakmile je parametr SWT pro daný cyklus 

určen, lze určit počet cyklů do inicializace trhliny vložením parametru do rovnice pro 

křivku získanou z únavového testování řízeného deformací. Výsledná rovnice parametru 

SWT se definuje vztahem (4-64). 

 

𝜎𝑆𝑊𝑇 = 𝜎 �́�
2(2𝑁)2𝑏 + 𝜎 �́�𝐸𝜀 �́�(2𝑁)𝑏+𝑐 (4-64) 

 

kde 𝝈´𝒇 je koeficient únavové pevnosti, 𝜺´𝒇 je koeficient únavové tažnosti, 𝒃 je únavový 

exponent pevnosti a 𝒄 je exponent únavové tažnosti. 𝑵 je hledaný počet cyklů do iniciace 

trhliny. Ze vztahu (4-63) poté získáme hledaný počet cyklů do vyčerpání únavové 

pevnosti daného dílu. 

 

4.13 Kumulace poškození 

Motor je v průběhu života zatěžován mnoha zátěžnými cykly s různou velikostí 

zatížení a poměrem zatížení. Běžným způsobem přenosu úplného poškození  

z proměnlivých cyklů jsou kumulativní hypotézy. Bylo vyvinuto mnoho různých hypotéz, 

jak lineárních, tak nelineárních, s přihlédnutím k různým mechanismům selhání  

a podobně. Jednou z nejpoužívanějších hypotéz je Palmren-Minerova (P-M) kumulativní 

hypotéza. Ta byla ověřena pro různé materiály a stavy zatížení. 

Všechny dostupné kumulativní hypotézy jsou založeny na předpokladu, že celkové 

poškození je nezávislé na časové posloupnosti přídavného cyklu. To je zjevně špatné, 

protože to znamená, že zatěžovací sekvence vyšší – nižší amplitudy (stejná střední 

hodnota) má pozitivní vliv na poškození, stejně pak obrácené pořadí nižší – vyšší. 

Přestože se použije hypotéza P-M, celkové poškození bude stejné pro obě sekvence. 

Podle hypotézy P-M lze celkové poškození vyjádřit jako obecný vztah (4-65). 
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𝐷 = ∑
𝑛𝑖

𝑁𝑖

𝑘

𝑖=1

 

(4-65) 

kde 𝑛𝑖 – počet cyklů pro dané zatížení, 𝑁𝑖 – počet cyklů do poškození pro dané zatížení. 

Hypotéza P-M je mnohem vhodnější v případě HCF únavy s vysokým počtem cyklů.  
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5 Materiálové vstupy 

Nezbytným vstupem do analýzy nízkocyklové únavy jsou materiálové charakteristiky. 

V této kapitole bude popsán přehled materiálových vlastností a charakteristik, které jsou 

použity v sestavě generátorového turbínového kola. Rozpis jednotlivých materiálů a částí, 

které byly uvažovány ve výpočtu teplotních a napěťových polí, je uveden v následující 

tabulce. 

 

Tabulka 4: Materiály jednotlivých částí sestavy GT kola 

Název dílu Materiál 

Kolo generátorové turbíny Inconel 713LC 

Labyrintová ucpávka Inconel 718 

Hřídel rotoru L-Nit 2.8 (ekv. ČSN 15 320) 

Spojovací členy Wasploy ASM 5708 

5.1 Materiál Inconel 713LC 

Nejvíce namáhanou součástí je turbínové kolo vyráběné ze slitiny Inconel 713LC. 

Jedná se o vysokopevnostní slitinu na bázi nikl-chrom, a dalších legujících a jiných 

příměsí uvedené v Tab. 5. Materiál je obecně charakteristický vysokou pevností  

a chemickou stálostí za vysokých teplot. 

Charakteristickou vlastností materiálu Inconel 713LC je snížený obsah uhlíku proti 

variantě Inconel 713C. Snížením množství uhlíku dosahuje slitina lepších mechanických 

vlastností jako např. meze tečení. 

5.1.1 Chemické složení 

 

Tabulka 5: Chemické složení slitiny 

Příměs Ni Cr Mo Nb+Ta Al Ti C Zr 

% 75 12 4,5 2,0 5,9 ≤ 0,06 ≤ 0,05 ≤ 0,1 

 

5.1.2 Mechanické vlastnosti materiálu 

Mechanické vlastnosti materiálu nebyly pro konkrétní materiál zjištěny. Obecné 

hodnoty pro niklovou slitinu uvedené na základě materiálového listu výrobce spol. 

SPECIAL METALS ve zdroji [19] a z materiálových listů uveřejněných  

spol. Nickel Institute dostupných ve zdroji [20] jsou uvedeny v následující tabulce Tab. 

6 a Tab. 7. Uvedené vlastnosti jsou měřeny při 20°C. 

 

Tabulka 6: Mechanické vlastnosti materiálu Inconel 713LC 

Tvrdost dle Rockwella  HRC 50-58 [HRC] 

Mez kluzu  Re 750 [N/mm2] 

Mez pevnosti  Rm 895 [N/mm2] 

Tažnost  A5 15 [%] 

Modul pružnosti E 197 [kN/mm2] 

 

 

 

 



Materiálové vstupy  51 

 

 

Tabulka 7: Pevnostní vlastnosti materiálu Inconel 713LC 

Teplota Modul pružnosti Mez kluzu Re0,2 Mez pevnosti Protažení 

[°C] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [%] 

21 197 000 750 895 15 

93 194 000    

204 186 000    

316 183 000    

427 178 000    

538 172 000 760 895 11 

649 165 000 785 1 085 11 

760 159 000 760 950 11 

871 149 000 580 750 12 

982 136 000 285 470 22 

 

5.1.3 Fyzikální vlastnosti 

Fyzikální vlastnosti materiálu nebyly pro konkrétní materiál zjištěny. Obecné hodnoty 

pro niklovou slitinu uvedené na základě materiálového listu výrobce spol. SPECIAL 

METALS ve zdroji [19] a z materiálových listů uveřejněných spol. Nickel Institute 

dostupných ve zdroji [20] jsou uvedeny v následující tabulce Tab. 8. Vlastnosti jsou 

měřeny při 20°C. 

 

Tabulka 8: Fyzikální vlastnosti materiálu Inconel 713LC 

Hustota ρ 4,43 [g/cm3] 

Součinitel tepelné kapacity  c 440 [J/kg*K] 

Součinitel tepelné vodivosti λ 8 [W/m*K] 

Rezistivita ζ 1,71 [Ω*mm2/m] 

Teplota tečení tc 1 455 [°C] 

 

 
Obrázek 30: Modul pružnosti materiálu Inconel 713LC 
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Obrázek 31: Vlastnosti materiálu Inconel 713LC 

5.1.4 Únavové vlastnosti 

Únavové vlastnosti materiálu nebyly pro konkrétní materiál zjištěny. Obecné hodnoty 

pro niklovou slitinu uvedené na základě materiálového listu výrobce  

spol. SPECIAL METALS ve zdroji [19] a z materiálových listů uveřejněných  

spol. Nickel Institute dostupných ve zdroji [20] jsou uvedeny v následující  

tabulce Tab. 9. 

 

Tabulka 9: Únavové parametry materiálu Inconel 713LC 

Teplota [°C] 𝑲´ [N/mm2] 𝒏´ 𝜺´𝒇 [mm/mm] 𝒄 𝝈´𝒇 [N/mm2] 𝒃 

23 1 398 0,099 0,987 -0,892 1 473 -0,095 

500 1 317 0,079 2,298 -1,328 1 468 -0,112 

700 2 086 0,134 0,134 -0,963 1 569 -0,131 

800 1 919 0,134 0,194 -1,053 1 540 -0,141 

 

 
Obrázek 32: Únavové křivky materiálu Inconel 713LC 
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5.2 Materiál Inconel 718 

Materiálové teplotní a mechanické vlastnosti jsou použity na základě dostupných 

materiálových listů spol. SPECIAL METALS ve zdroji [19]. Vlastnosti, resp. hodnoty 

meze kluzu a modulu pružnosti jsou čerpány z materiálových listů uveřejněných  

spol. Nickel Institute dostupných ve zdroji [20]. 

5.2.1 Chemické složení 

 

Tabulka 10: Chemické složení materiálu Inconel 718 

Příměs Ni Cr Fe Cb Mo Ti Al C 

% 52,5 19 18,5 5,2 3 0,8 0,6 ≤ 0,1 
 

5.2.2 Mechanické vlastnosti materiálu 

Mechanické vlastnosti materiálu nebyly pro konkrétní materiál zjištěny. Obecné 

hodnoty pro niklovou slitinu uvedené na základě materiálového listu výrobce  

spol. SPECIAL METALS ve zdroji [19] a z materiálových listů uveřejněných  

spol. Nickel Institute dostupných ve zdroji [20] jsou uvedeny v následující  

tabulce Tab 11. Vlastnosti jsou měřeny při 20°C. 

 

Tabulka 11: Mechanické vlastnosti materiálu Inconel 718 

Teplota Modul pružnosti Mez kluzu Re0,2 Mez pevnosti Protažení 

[°C] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [%] 

21 200 000 1125 1365 21 

38 199 000    

93 196 000    

149 193 000    

204 190 000    

260 187 000    

316 184 000    

371 181 000    

427 178 000    

482 174 000    

538 171 000 1020 1195 20 

593 167 000    

649 163 000 965 1105 20 

704 159 000    

760 154 000 800 855 30 

816 147 000    

871 139 000    

927 130 000    

982 120 000    

1038 110 000    

1093 99 000    

 



Materiálové vstupy  54 

 

 

 
Obrázek 33: Modul pružnosti materiálu Inconel 718 

 

 
Obrázek 34: Vlastnosti materiálu Inconel 718 

5.2.3 Fyzikální vlastnosti 

Fyzikální vlastnosti materiálu nebyly pro konkrétní materiál zjištěny. Obecné hodnoty 

pro niklovou slitinu uvedené na základě materiálového listu výrobce  

spol. SPECIAL METALS ve zdroji [19] a z materiálových listů uveřejněných  

spol. Nickel Institute dostupných ve zdroji [20] jsou uvedeny v následující  

tabulce Tab 12. Vlastnosti jsou měřeny při 20°C. 

 

Tabulka 12: Fyzikální vlastnosti materiálu Inconel 718 

Hustota ρ 4,43 [g/cm3] 

Součinitel tepelné kapacity  c 440 [J/kg*K] 

Součinitel tepelné vodivosti λ 8 [W/m*K] 

Rezistivita ζ 1,71 [Ω*mm2/m] 

Teplota tečení Tc 1 455 [°C] 

0

50000

100000

150000

200000

250000

0 200 400 600 800 1000 1200

M
o

d
u

l p
ru

žn
o

st
i [

N
/m

m
2

]

Teplota [°C]

Modul pružnosti materiálu Inconel 718

0

5

10

15

20

25

30

35

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0 200 400 600 800

P
ro

ta
že

n
í [

%
]

M
e

z 
p

e
vn

o
st

i/
kl

u
zu

 [
N

/m
m

2
]

Teplota [°C]

Vlastnosti materiálu Inconel 718

Mez kluzu Rp0,2

Mez pevnosti

Protažení



Materiálové vstupy  55 

 

 

5.3 Materiál L-NIT 2.8 

Pro vlastnosti materiálu L-Nit 2.8 jsou použity vlastnosti ekvivalentní  

náhrady ČSN 41 5320 na základě zdroje [21]. 

5.3.1 Mechanické vlastnosti materiálu 

 

Tabulka 13: Mechanické vlastnosti materiálu L-NIT 2.8 

Teplota Modul pružnosti Mez kluzu Re0,2 Mez pevnosti Protažení 

[°C] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [%] 

20 206 000 590 780 15 

100 201 000   15 

200 191 000 510  15 

250 193 000 490  15 

300 181 000 440  15 

350 172 000 390  15 

400 162 000 355  15 

450 152 000 320  15 

 

 
Obrázek 35: Modul pružnosti materiálu L-NIT 2.8 

 

 
Obrázek 36: Vlastnosti materiálu L-NIT 2.8 
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5.4 Materiál WASPALOY ASM 5708 

Teplotní a mechanické vlastnosti jsou použity na základě zveřejněných materiálových 

listů společnosti CARPENTER. Materiálový list je dostupný ve zdroji [22]. 

5.4.1 Mechanické vlastnosti materiálu 

 

Tabulka 14: Mechanické vlastnosti materiálu WASPOL ASM 5708 

Teplota Modul pružnosti Mez kluzu Re0,2 Mez pevnosti Protažení 

[°C] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [%] 

25 210 000 795 1 275 25 

538 184 000 725 1 170 23 

650 177 000 690 1 115 34 

760 168 000 660 660 28 

870 157 000 520  35 

 

 
Obrázek 37: Modul pružnosti materiálu WASPOL ASM 5708 

 

 
Obrázek 38: Vlastnosti materiálu WASPOL ASM 5708 
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6 MKP analýza 

6.1 Teplotní analýza 

Během provozu je generátorová turbína (GT) vystavena teplotě proudících spalin  

ze spalovací komory. Ty proudí přes statorové lopatky na kolo generátorové turbíny, 

odkud proudí dále do prstence statorových lopatek volné turbíny. Teplota spalin odpovídá 

příslušnému režimu motoru. Při vstupu do lopatkové mříže dochází vlivem expanze  

k změně teploty a tlaku. 

 

 
Obrázek 39: Schéma zástavby motoru, převzato z [28] 

 

Před a za rotujícím kolem je konstrukční mezera, jak je vidět na Obr. 40. Zde dochází 

k promíchávání plynu z obou prostorů. Je možné předpokládat, že míšení bude hrát roli 

zejména při studeném startu (spuštění) motoru a po určité době nastane ustálený stav, kdy 

míšení již je zanedbatelné.  

Z hlediska přestupu tepla z prostoru GT a okolní konstrukce od směru volné turbíny 

se v uvedeném řešení předpokládá, že teplota prostoru (tedy i krycího plechu Obr. 41) je 

v ustáleném stavu přibližně rovna teplotě kola. V řešení se bude předpokládat přestup 

tepla od spalin přes lopatky GT kola a radiace tepla do prostoru z oblastí GT kola se 

zvýšenou teplotou. 
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Obrázek 40: Detail proudové cesty kolem GT, převzato z [28] 

 

 
Obrázek 41: Detail uložení GT, převzato z [28] 

Z hlediska teplot na straně hřídele zde dochází k odvodu tepla olejem. Na základě 

provozních požadavků je teplota oleje předepsána na 80°C. Je přepokládána nejhorší 

varianta, že hřídel i celá vnější strana je ochlazena na teplotu oleje. 

6.1.1 Předpoklady stanovení teploty spalin 

Pro stanovení termodynamických parametrů motoru na proudové cestě byly použity 

příkladové hodnoty uvedené v následujících bodech. Vypočtené parametry motoru 

odpovídají ustálenému stavu. 

 

a) Vstupy 

Pro parametry proudové cesty byly uvažovány vstupní podmínky definované dle 

standartní atmosféry MSA. 

 

• Uvažovaná výška H = 0 m  

• Rychlost letu v = 0 m/sec  
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Pro vlastní teplotní analýzu byl jako nejhorší případ vybrán stav s teplotou vstupního 

vzduchu T = +45°C. 

 

b) Parametry proudové cesty 

Označení jednotlivých řezů odpovídá Obr. 42. 

 

 
Obrázek 42: Označení řezů motoru 

 

Tabulka 15: Popis řezů motoru 

Číslo řezu Místo 

0 Před vstupním ústrojím 

1 Před kompresorem, na konci vstupního ústrojí 

2 Za kompresorem, před spalovací komorou 

3 Za spalovací komorou, před GT turbínou 

4 Za GT turbínou 

4´ Před volnou turbínou 

5 Za volnou turbínou, před výstupním ústrojím 

6 Za výstupním ústrojím 

 

Teploty T3c a T4c jsou uvažovány pro T0c = +45 °C. V následující Tab. 16 jsou uvedeny 

příkladové hodnoty teplot před a za generátorovou turbínou. 

 

Tabulka 16: Naměřené teploty T3c a T4c 

n T3c T4c 

[min-1] [°C] [°C] 

30 000 437 433 

35 821 504 434 

38 521 519 438 

41 484 534 441 

44 447 573 466 

47 411 620 498 

50 374 661 525 

53 337 732 582 

56 300 822 657 

56 500 829 661 
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Obrázek 43: Průběh teplot před a za GT v závislosti na otáčkách 

6.1.2 Předpoklady modelu a volby modelování 

Modelování a výpočet je proveden v softwaru ANSYS 14.0 Jelikož se předpokládá 

použití stejných modelů jak pro teplotní, tak i mechanickou analýzu, volí se stavební části 

modelu (jejich geometrie) s ohledem na oba typy analýz.  

Klíčová oblast z hlediska mechanické analýzy je postihnutí kontaktního namáhání  

v oblasti spojení kola s hřídelem. Z hlediska teplotního namáhání hlavním teplotním 

proměnným činitelem je obtékání lopatek horkými spalinami. Zde dochází k přestupu 

tepla, které se dále šíří vedením směrem k rotoru soustavy. Jako mezní stav byl zvolen 

stav maximálního napětí na GT kole, který má významný vliv na únavovou životnost. Při 

dosažení mezního stavu dojde k nekontrolovanému šíření trhliny, lomu. Jako kritické 

místo je předpokládán kontakt kola a šroubu. Předpoklad vychází z faktu, že 

dominantním napětím je odstředivá síla kola. 

Jelikož se jedná o rotačně symetrickou sestavu je možné využití podmínek symetrie  

a modelovat pouze část, tím lze úlohu zjednodušit a urychlit výpočet. Může být 

modelována 1/3 sekce tak, že předpokládané kritické místo (z hlediska kontaktního 

namáhání) je modelováno kompletně a řez rotační symetrie je veden mimo něj. Symetrie 

je následně řešena pomocí vazeb v dotčených oblastech. 

Rovněž rotor je modelován zjednodušeně tak, že je modelována pouze část k uložení 

(ložisku), kde se přepokládá vetknutí rotoru. Jelikož se nejedná o oblast zájmu analýzy, 

předpokládá se, že na základě Sain-Venantova principu chyba modelování uložení 

nevnese podstatnou chybu na řešení napjatosti v sledovaném kole turbíny. 

 

V modelu jsou zahrnuty následující stavební části zobrazené na Obr. 44: 

 

• Turbínové kolo (GT kolo) 

• Hřídel rotoru  

• Disk labyrintového těsnění  

• Spojovací šroub  

• Spojovací matice  
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Obrázek 44: Uvažovaná sestava GT kola 

 

 
Obrázek 45: Uvažovaná sestava GT kola 

 

 
Obrázek 46: Řez sestavy GT kola 
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Obrázek 47: Detail uložení GT kola 

Z hlediska potřeb síťování je geometrie téměř neupravována vyjma matice šroubu.  

U té je zjednodušena vnější geometrie, viz Obr. 48. Další zjednodušení spočívá pouze  

ve vynechání různých malých hran, příp. nadbytečných hran, které geometrie obsahovala 

vlivem importu z CAD prostředí do MKP modeláře. 

 

  
Obrázek 48: Zjednodušená geometrie matice GT kola 

6.1.3 Síťování 

Nezbytným předpokladem pro korektní analýzu je vytvoření síťování  

konečně-prvkového modelu. Volba síťování je vytvořena s ohledem na geometrii sestavy. 

Správné definování sítě a její velikost je klíčový krok k dosažení korektních výsledků. 

Síť byla volena hexagonálními prvky z důvodu rotační pevnostní úlohy ve velikosti 

dle Obr. 49. Jako kritické místo byla předpokládaná díra, jak již bylo zmíněno. Síť byla 

zjemněna v okolí této díry.  Příliš zjemněná síť také není vhodným řešením, proto bylo 

zjemnění voleno počtem prvků po obvodu díry.  

Dalším prvkem síťování byl šroub, kde bylo taktéž voleno hexagonální síťování. 

Velikost síťování bylo odlišné od velikosti síťování na okraji díry z důvodu výpočtového 

softwaru, který počítá na základě „beam“ struktury.  
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Obrázek 49: Síťování modelu sestavy GT kola 

 

 
Obrázek 50: Zjemněná síť v místě kontaktu šroubu s oběžným kolem 
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6.1.4 Okrajové podmínky 

Okrajové podmínky (OP) spočívají v předepsání teploty oleje na příslušnou část 

hřídele, radiace tepla z kola a předepsání příslušných podmínek přestupu tepla  

na lopatkové mříži.  

Teplota oleje byla předepsána konstantní na části hřídele podle Obr. 51.  

 

 
Obrázek 51: Oblasti s předepsanou OP pro teplotní analýzu 

 

Přestup tepla ze spalin do tělesa turbíny je předepsán pomocí příkazu *FILM, 

umožňující definovat podmínku konvekce na stěně. Tepelný tok vlivem přestupu tepla je 

dán vztahem (6-1). 

 

𝑞 =  −ℎ (𝜃 − 𝜃𝑜) (6-1) 

 

kde ℎ je koeficient přestupu tepla, 𝜃 je teplota stěny a 𝜃𝑜 je teplota okolí, resp. teplota 

spalin. 

Teplota spalin je stanovena v přecházející kapitole. Průběh teploty po délce lopatky se 

předpokládá zjednodušeně lineární. Koeficient přestupu tepla je stanoven odhadem  

na základě [24]. Navíc je rozlišen součinitel pro tlakovou a sací stranu. Pro tlakovou 

stranu je odhadnut h=500 W/m2K a pro sací stranu h=1500 W/m2K. Jednotlivé části 

lopatky jsou rozděleny podle Obr. 52 a Obr. 53. 
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Obrázek 52: Přetlaková oblast s předepsanou OP pro teplotní analýzu 

 

 
Obrázek 53: Sací oblast s předepsanou OP pro teplotní analýzu 

 

Podmínka přestupu tepla mezi jednotlivými součástmi, tedy podmínka přestupu tepla 

v kontaktu je funkcí zejména drsnosti povrchu kontaktních částí, teploty akčních dílů  

a přítlačného tlaku. Průběh součinitele přestupu tepla kontaktem jsou převzaty  

z publikace [25], viz Obr. 54. 
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Obrázek 54: Průběh součinitele odporu vůči přestupu tepla v kontaktu, převzato z [25] 

Na tomto základě byla hodnota součinitele odporu vůči přestupu tepla v kontaktu  

(obě součásti jsou z oceli) odhadnuta na hodnotu 800 W/m2K. Kontaktní plocha je 

naznačena na Obr. 55. 
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Obrázek 55: Kontaktní oblast spojení hřídele a kola  

 

Teplota oleje byla předepsána pevnou teplotou na plochu části hřídele podle Obr. 56.  

 

 
Obrázek 56: Oblast s předepsanou teplotou od chladícího oleje 
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Bylo uvažováno sálání tepla do okolního prostoru podle Stefan-Boltzmanova zákona 

uvedeného vztahem (6-2). 

 

𝑃 =  𝜀 ∗ 𝜎 ∗ 𝑆 ∗ 𝑇4 (6-2) 

 

kde 𝑃 je celkový výkon, 𝜀 je emisivita tělesa, 𝜎 Stefan-Boltzmanova konstanta, 𝑆 je 

plocha a 𝑇 je teplota tělesa. 

 

Emisivita tělesa (resp. jejích ploch) byla na základě tabulek uvedených v [26] jako 

chromová ocel, leštěná odhadnuta 𝜀 = 0,1. Z výsledků teplotní analýzy je však patrné, že 

sálání radiace tepla nemá významný vliv. Vzhledem ke složitým OP nebylo uvažováno 

sálání tepla. Výpočet proudění a koeficienty přestupu by nebylo možné korektně 

posoudit. 

 

 
Obrázek 57: Oblast s uvažovaným vyzařováním tepla 

 
Obrázek 58: Oblast s uvažovaným vyzařováním tepla 
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Jako poslední okrajová podmínka byla volba symetrie úlohy. Vzhledem ke 

zjednodušení úlohy bylo s ohledem na symetrii úlohy zvolena pouze 1/3 sestavy, jak již 

bylo uvedeno v kap. 6.1.3. 

Byl transformován nový souřadný systém (SS) z globálního kartézského SS  

na polární SS sestavy. Symetrie je poté řešena kinematickou posuvnou vazbou  

na plochách symetrie. V těchto kinematických vazbách byl zakázán posun v ose Y. Posun 

v ose Z se předpokládá malý, avšak nenulový. Toto uspořádání vyhovuje statické 

pevnostní úloze, kde je dominantní deformace (prodloužení) v ose X polárního SS.  

Volba tohoto postupu je z důvodu jednoduchosti. Vytvářet celou symetrickou úlohu 

by bylo složité vzhledem k návaznosti síťování.  

 

 
Obrázek 59: Volba OP pro symetrickou úlohu  

6.1.5 Teplotní cyklus 

Teplotní analýza slouží jako vstupní okrajová podmínka pro následnou napěťovou 

(mechanickou) analýzu. Teplotní cyklus byl vypočten na základě navržených otáčkových 

režimů. Hodnoty otáček pro dané režimy jsou uvedeny v Tab. 17. 

 

Tabulka 17: Hodnoty otáček a teploty pro zvolené režimy 

Název Označení n T3c 

- - [min-1] [°C] 

Volnoběžné otáčky n_voln 30 000 437 

Maximální otáčky n_max 56 500 829 

 

Na Obr. 60 je naznačen průběh otáček na časové ose. Otáčky v čase 0 jsou nulové, 

poté je náběh na volnoběžné otáčky a na maximální otáčky. Výpočet odpovídá ustáleným 

režimům v jednotlivých krocích. 
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Obrázek 60: Průběh otáček v jednotlivých krocích 

Na Obr. 61 jsou naznačeny náběhy teplot a hodnoty koeficientů přestupu tepla. 

 

 
Obrázek 61: Průběh teplot a koeficientů v jednotlivých krocích 

6.1.6 Ustálené teplotní pole z lineární analýzy 

Ustálený stav je řešen lineární teplotní analýzou. Teplotní cyklus pro virtuální časovou 

osu byl uveden v Obr. 60. 

Rozdělení úlohy na dva kroky je z praktických důvodů. Rozdělení spočívá v druhu 

výpočtu ustálené odezvy. Výchozí stav zájmové oblasti cyklování (mezi volnoběžnými  

a maximálními otáčkami) se předpokládá z ustáleného stavu při volnoběžných otáčkách.  

Výpočet úlohy je proveden jako nejhorší možný stav, který se také nazývá studený 

start. Oblast cyklování je volena mezi nulovými a maximálními otáčkami. 
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Obrázek 62: Výsledné teplotní zatížení sestavy GT kola při maximálních otáčkách 

 

 
Obrázek 63: Výsledné teplotní zatížení sestavy GT kola při maximálních otáčkách 
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Obrázek 64: Rozložení teploty v řezu kritickým místem na sestavě GT kola při max. otáčkách 

 

 
Obrázek 65: Rozložení teploty v GT kole při maximálních otáčkách 
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Obrázek 66: Rozložení teploty v GT kole při maximálních otáčkách 

 

 
Obrázek 67: Průběh teploty v axiálním směru kritického místa při max. otáčkách 
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Obrázek 68: Průběh teploty po obvodu díry při max. otáčkách 

 

 
Obrázek 69: Průběh teploty v kritickém místě při max. otáčkách 
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6.1.7 Zhodnocení 

Pro výpočet ustáleného teplotního pole byla použita lineární ustálená analýza. 

Vstupními parametry výpočtu bylo proudění spalin přes rotorové lopatky, dále chlazení 

rotoru hřídele a uvažovaná radiace tepla z disku GT kola. Ve výpočtu teplotního pole 

lineární analýzou je každý výpočetní krok během cyklu odpovídající ustálenému stavu. 

Výsledné teplotní pole bylo zobrazeno na obrázcích. Hodnoty teplotního pole jsou 

přímým vstupem do mechanické analýzy 

6.2 Mechanická analýza 

Cílem mechanické analýzy je stanovení vstupů pro následnou únavovou analýzu. 

Únavová analýza stanoví počet zvolených zátěžových cyklů do nekontrolovaného šíření 

únavové trhliny. Tyto zátěžné cykly, resp. odezva na ně se předpokládá neměnná. Jelikož 

proměnné zatížení je ve své podstatě nestacionární děj, je potřeba stanovit ustálenou 

(stabilizovanou) odezvu na toto vnější zatížení. 

Celkové zatížení bude rozděleno do dvou kroků. V prvním kroku bude vypočtena 

odezva soustavy na teplotní zatížení. Tato odezva je načtena jako okrajová podmínka  

ve výpočtu napěťové odezvy. Pro tyto okrajové podmínky je řešena úloha rozložení pole 

napětí. Úloha předpokládá řešení kontaktní úlohy bez uvážení mechanismu plasticity. 

 

6.2.1 Předpoklady modelu a volby modelování 

Předpoklady pro mechanickou analýzu vychází a jsou shodné s předpoklady pro 

teplotní analýzu uvedené v kapitole 6.1.1. 

 

6.2.2 Okrajové podmínky 

Hřídel rotoru je vetknut v místě ložiska. Vetknutí bylo předepsáno na plochu podle 

Obr. 70. 

 

 
Obrázek 70: Vetknutí hřídele v ložisku 
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Kontaktní problémy jsou zásadní pro volbu vazebních podmínek. Problémem kontaktů 

je jejich nelinearita, která vyžaduje dostatečný výpočetní výkon a je nezbytné pochopení 

fyziky problému. Vazby jednotlivých dílů byly vytvořeny kombinací kontaktu  

a kinematické okrajové podmínky. Kontakt byl volen jako kontakt mezi dvěma pružnými 

tělesy „Flexible-to-Flexible“. Z hlediska diskretizace kontaktních ploch je zvolena pro 

řešení tzv. metoda „Surface-to-Surface“.  

Vzhledem k časové náročnosti řešení kontaktní podmínky, byl kontakt definován 

pouze na částech bezprostředně v kontaktu s cílovou řešenou částí – turbínové kolo.  

Pro řešení kontaktu byla zvolena pevná vazba tzv. „Bonded“, neboť se při řešení 

předpokládá malý vzájemný pohyb kontaktních párů vůči sobě. Kontakt je tedy hodnocen 

na stále stejném (malém) omezeném počtu uzlů.  

Dalšími kontaktními podmínkami jsou vazby bez odlehnutí tzv. „No Separeation“  

a bez tření tzv. „Frictionless“. Rozdílem těchto vazeb je normálový směr síly, kde u vazby 

bez tření může být způsobeno odlehnutí. 

Kontaktní vazby jsou znázorněné na následujícím obrázku Obr. 70. 

 

 
Obrázek 71: Vazební podmínky 

 

Definice kontaktů jsou předepsány na následující části: 

 

• Kolo GT – hřídel rotoru (No Separation plocha)  

• Čep kola GT – díra v hřídel rotoru (Frictionless plocha)  

• Kolo GT – šroub (Frictionless plocha)  

• Kolo GT – matice šroubu (No Separation plocha)  
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Obrázek 72: Kontaktní plocha: GT kolo – Hřídel rotoru (bez odlehnutí) 

 

 
Obrázek 73: Kontaktní plocha: GT kolo – Hřídel rotoru (bez tření) 
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Obrázek 74: Kontaktní plocha: GT kolo – Šroub (bez tření) 

 

 
Obrázek 75: Kontaktní plocha: GT kolo – Matice (bez odlehnutí) 

Na ostatní stýkající se části byla předepsána OP. Vazbová podmínka tzv. „Bonded“ 

byla předepsána na následující části: 

 

• Hřídel rotoru – disk těsnění  

• Hřídel rotoru – disk těsnění  

• Hřídel rotoru – šroub 

• Disk těsnění – díra šroubu 

• Disk těsnění – dorazová plocha šroubu 
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Ve zmíněném softwaru ANSYS 14.0 je možné zadat plochy, mezi kterými se vytvoří 

vazbová podmínka, a software již sám najde nejbližší páry uzlů, kterým předepíše shodné 

DOF. Obě plochy jsou tedy pevně spojeny a není mezi nimi řešen kontakt algoritmus. 

 

 
Obrázek 76: Kontaktní plocha: Disk těsnění – hřídel rotoru (spojení) 

 

 
Obrázek 77: Kontaktní plocha: Disk těsnění – hřídel rotoru (spojení) 
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Obrázek 78: Kontaktní plocha: Hřídel rotoru – šroub (spojení) 

 

 
Obrázek 79: Kontaktní plocha: Disk těsnění, díra – šroub (spojení) 
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Obrázek 80: Kontaktní plocha: Disk těsnění – dorazová plocha šroubu (spojení) 

 

6.2.3 Konečně prvkový model 

Konečně–prvkový model je identický jako v případě teplotní analýzy. 

 

6.2.4 Zatěžovací cyklus 

Průběh zatížení je stejný a je uveden v kapitole 6.1.5 (Teplotní cyklus). V prvním 

kroku je proveden nájezd z klidu na volnoběžné otáčky. V druhém kroku následuje 

zatížení z volnoběžných otáček na maximální otáčky a pokles zpět na volnoběžné,  

viz Obr. 81.  

 

• Krok 1 0 – n_voln  

• Krok 2 n_voln – n_max – n_voln 

Pozn.: Rozdělení úlohy na dva oddělené kroky spočívá druhu výpočtu ustálené 

odezvy. Zatížení celého GT kola vychází ze superpozice následujících dílčích zatížení. 

 

• Od teploty 

• Od aerodynamických sil 

• Od rotace 

• Síly od dalších dílů 

 

a) Zatížení teplotou 

Rozložení teplot na součástech je načteno z předešlé teplotní analýzy. Teplota je 

načtena z příslušného zátěžného kroku (1. krok 0 – n_voln, 2. krok n_voln – n_max – 

n_voln) ze všech zátěžných inkrementů.  

Jelikož jsou použity identické sítě v teplotní a mechanické analýze není potřeba 

provádět interpolační přepočet teplotních výsledků na sít pro mechanickou analýzu.  
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b) Zatížení od aerodynamických sil 

Zatížení od aerodynamických sil je předepsáno pouze v kroku 2 (n_voln-n_max-

n_voln) a předpokládá se, že k zažehnutí spalovací turbíny dojde až po roztočení soustrojí 

elektro-startérem.  

Měrné síly jsou stanoveny na základě vztahů pro tangenciální měrné zatížení (6-2)  

a axiální měrné zatížení (6-3). 

 

𝑞𝑦 ≈  
𝑃(𝜔)

𝜔𝑧
∗

2

𝐷1
2 − 𝐷2

2 
(6-2) 

 

kde 𝑃 je výkon turbínového stupně, 𝑧 je počet lopatek kola a 𝐷1, 𝐷2 je hlavový a patní 

průměr lopatky. 

 

𝑞𝑥 ≈  (𝑝1(𝜔) − 𝑝2(𝜔))
2𝜋𝐷

𝑧
 

(6-3) 

 

kde 𝑝1, 𝑝2 jsou tlaky na vstupu a výstupu, 𝑧 je počet lopatek kola a 𝐷 je průměr, na 

kterém je počítáno měrné zatížení. 

V uvedených vztazích se předpokládají průběhy výkonů a příslušných tlaků závislé  

na otáčkách.  

 

c) Zatížení od rotace 

Posledním významným zatížením je zatížení od odstředivých sil. Obecný vzorec  

pro výpočet odstředivého napětí je uveden v Rov. (6-4). 

 

𝜎𝑜𝑑𝑠 = 𝑟 ∗ 𝑚(𝑟) ∗ 𝜔2 (6-4) 

 

kde 𝑟 je poloměr křivosti, 𝑚(𝑟) je hmotnost odstředivé části v závislosti na poloměru 

křivosti a 𝐷 je průměr, na kterém je počítáno měrné zatížení. 

 

Odstředivá síla je implementovaná ve výpočtovém programu ANSYS 14.0. Vstupním 

parametrem pro tento výpočet je hustota materiálu, geometrie a uvažované otáčky disku 

GT kola. 

Na Obr. 81 je znázorněné výše uvedené zatěžování. Jako vazba je voleno fixní uložení 

v ložisku. Dále jsou na Obr. 82 znázorněné otáčky disku GT kola a na Obr. 83 a Obr. 84 

jednotlivé složky aerodynamických sil na lopatkách od proudu spalin. 
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Obrázek 81: Průběh zatížení v jednotlivých krocích 

 

 
Obrázek 82: Průběh otáček v jednotlivých krocích 

 

 
Obrázek 83: Průběh aerodynamické axiální síly v jednotlivých krocích 

 

 
Obrázek 84: Průběh aerodynamické tangenciální síly v jednotlivých krocích 
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Na Obr. 85 jsou znázorněné síly a vazební kinematické podmínky mechanické analýzy 

kola generátorové turbíny. 

 

 
Obrázek 85: Definování mechanického zatěžování a vazeb 

 

6.2.5 Výpočet ustáleného stavu z lineární teplotní analýzy 

Na Obr. 86 je vykresleno výsledné redukované (Misesovo) napětí rozložené v sestavě 

GT kola. Dále je na Obr. 87 – Obr. 89 nalezeno kritické místo sestavy, díra pro spojovací 

šroub. 

 

 
Obrázek 86: Rozložení redukovaného napětí (Misesova napětí) v sestavě GT kola při max. otáčkách 



MKP analýza  85 

 

 

 
Obrázek 87: Rozložení redukovaného napětí (Misesova napětí) na GT kole při max. otáčkách 

 

 
Obrázek 88: Rozložení redukovaného napětí (Misesova napětí) na GT kole při max. otáčkách 
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Obrázek 89: Rozložení redukovaného napětí (Misesova napětí) na GT kole při max. otáčkách 

Na následujícím Obr. 90 je vyznačeno kritické místo s největším akumulovaným 

redukovaným napětím. Výpočet odpovídá ustálenému stavu při maximálních otáčkách  

a maximální teplotě. 

 

 
Obrázek 90: Detail rozložení redukovaného napětí (Misesova napětí) na GT kole při max. otáčkách 
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Obr. 91 a Obr. 92 naznačují i další potenciální oblasti se zvýšeným napětím. 

 

 
Obrázek 91: Detail rozložení redukovaného napětí (Misesova napětí) na GT kole při max. otáčkách 

 

 
Obrázek 92: Detail rozložení redukovaného napětí (Misesova napětí) na GT kole při max. otáčkách 
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6.2.6 Zhodnocení 

Mechanická analýza spočívala ve výpočtu napěťové odezvy na ustálené teplotní pole 

stanovené lineární teplotní analýzou ustálených stavů. Napěťová analýza uvažuje řešení 

kontaktní úlohy a výsledkem je lineární napěťové chování sestavy GT kola. Na obrázcích 

bylo vyznačeno kritické místo – místo s největší akumulací redukovaného napětí.  

Rozdílné teplotní rozložení má vlivem teplotně závislých parametrů různé tuhosti 

(modul pružnosti je uvažován v závislosti na teplotě). Vliv rozložení a velikost tohoto 

pole napětí je proměnné s režimem otáček. 

Vlivem vysoké teploty dochází při ustáleném teplotním poli, stanoveném lineární 

teplotní analýzou, k většímu přerozdělení deformace vlivem nižší tuhosti u rozdílných 

dílů. Průběh teplot a napětí byl vyznačen na uvedených obrázcích.  

Jako kritické místo z analýzy bylo stanovena oblast díry. K akumulaci maximálního 

redukovaného napětí dochází na hraně díry a šroubu, a to vlivem převážně odstředivých 

sil a rozdílnému teplotnímu pnutí v rozdílných materiálech. 

Napětí při nulových otáčkách odpovídá teplotní roztažnosti mezi podmínkami měření 

materiálu 20 [°C] a teplotě při maximální teplotě okolí 45 [°C].  

 

Tabulka 18: Hodnoty mechanického a teplotního napětí v kritickém bodě pro analýzu LCF únavy 

Název Označení n T 𝝈𝐦𝐚𝐱,𝑭𝑬 

- - [min-1] [°C] [N.mm-2] 

Maximální otáčky n_max 56 500 382 1 450 

Volnoběžné otáčky n_voln 30 000 124 874 

Vypnutý n_0 0 45 3 
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7 Klasický výpočet LCF metodikou LPSA  

Tato metodika se používá jako jedna z možností predikce LCF. V tomto výpočtu se 

předpokládá, že již známe zátěžné cykly daných dílů. Podobně se očekává, že jsou známá 

napětí v komponentě z elastické analýzy MKP pro každý časový bod historie zatížení. 

 Víceosé zatížení je redukováno na jednoosou napjatost pomocí  

Manson-McKnightovy metody redukce. Tento uniaxiální (jednoosý) stav napětí se poté 

přepočítává na Neuberovým přizpůsobením. 

Elasto-plastický stav materiálu se odhaduje podle Neuberova vzorce. Dále je 

stanovena ekvivalentní amplituda napětí a faktor poškození. Výpočet cyklů do vyčerpání 

životnosti součásti je poté stanoven Palmren-Minerovým pravidlem. Kroky postupu této 

metody jsou shrnuty následovně: 

 

• Přepočet víceosého napěťového stavu získaného z elastické analýzy MKP  

na jednoosou napjatost 

• Odhad elasto-plastického napětí v bodech obratu s Neuberovým vzorcem 

• Výpočet parametru poškození, pro zahrnutí střední hodnoty napětí 

• Stanovení maximálního počtu ekvivalentních cyklů 

7.1 Manson-McKnight metoda 

Složitý trojrozměrný (multiaxiální) napěťový stav je v případě jednoosého výpočtu 

nutné převést na redukovaný (ekvivalentní) napěťový stav. Tato metoda se nazývá teorie 

ekvivalentního napětí nebo také Manson-McKnight metoda. U ocelových materiálů se 

jako ekvivalentní napětí doporučuje Von Misesovo napětí.  

Pro výpočet zátěžného cyklu, resp. maximální a minimální hodnotu zatížení, musí být 

vždy kladné střední napětí. Tento požadavek také vylučuje možnost prohození maximální 

a minimální hodnoty v numerickém výpočtu. Ve výpočtu v softwaru Ansys lze již 

redukované hodnoty Misesova napětí vykreslit a není potřeba tyto hodnoty přepočítávat. 

Pro analýzu termomechanické únavy bude pro zjednodušení a jako nejhorší možná 

varianta při tzn. studeném startu zvoleno cyklování mezi maximálním napětím  

a teoreticky nulovým napětím. 

 

𝜎max,𝐹𝐸 = 1450 [𝑀𝑃𝑎] (7-1) 
 

𝜎min,𝐹𝐸 = 0 [𝑀𝑃𝑎] (7-2) 
 

Vzhledem k uvažovanému lineárnímu chování napětí je možné přepočítat další režimy 

letu dle vzorce (7-3). 

 

𝜎𝑒𝑙 =
(𝜎max,𝐹𝐸 − 𝜎min,𝐹𝐸)𝜔2

1002
+ 𝜎min,𝐹𝐸 

(7-3) 
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7.2 Neuberovo pravidlo 

 

𝜎𝑒𝑙,𝐹𝐸
2

𝐸
= 𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙 [

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐸
+ (

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐾´
)

1

𝑛´
] 

(7-4) 

 

kde 𝜎𝑚𝑎𝑥,𝐹𝐸 je získáno z Manson-McKnight metody jako 𝜎𝑚𝑎𝑥,𝐹𝐸 = 𝜎𝑚,𝐹𝐸 + 𝜎𝑎,𝐹𝐸 , 

proměnné 𝑲´ a 𝒏´ jsou parametry monotonické křivky napětí-deformace. 

 

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙 = 905 [𝑀𝑃𝑎] (7-5) 
 

7.3 Parametr poškození SWT 

Po dosazení základního Hookova zákona je získána základní Rov. (7-6) parametru 

poškození podle parametru SWT. 

 

𝑃𝑆𝑊𝑇 = √(𝜎𝑎,𝑟𝑒𝑎𝑙+𝜎𝑚,𝑟𝑒𝑎𝑙) ∗ 𝜀𝑎 ∗ 𝐸 (7-6) 

 

Z aproximační křivky materiálových vlastností také platí: 
 

𝑃𝑆𝑊𝑇 = 𝑀 (𝑁)𝑥 (7-7) 
 

𝑃𝑆𝑊𝑇 = 𝜎 �́� ∗ (2𝑁𝑓)
𝑏

+ 𝜀 �́� ∗ (2𝑁𝑓)
𝑐
 (7-8) 

 

∆𝜀𝑟𝑒𝑎𝑙

2
=

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙

2 𝐸
+ (

𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙

2 𝐾´
)

1

𝑛´
 

(7-9) 

 

𝜀𝑟𝑒𝑎𝑙 = 0,0025 (7-10) 
 

Porovnáním vztahů (7-6) a (7-8) je získána Rov. (7-11). 

 

√(𝜎𝑎,𝑟𝑒𝑎𝑙+𝜎𝑚,𝑟𝑒𝑎𝑙) ∗ 𝜀𝑎 ∗ 𝐸 ≡ √𝜎𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗
∆𝜀

2
∗ 𝐸 = 𝜎 �́� ∗ (2𝑁𝑓)

𝑏
+ 𝜀 �́� ∗ (2𝑁𝑓)

𝑐
 

(7-11) 

 

kde 𝜎𝑎 a 𝜀𝑎 jsou amplitudy napětí a deformace. Jakmile je parametr SWT pro daný cyklus 

určen, lze určit počet cyklů do inicializace trhliny (dosažení mezního stavu) vložením 

parametru do rovnice pro křivku získanou z únavového testování řízeného deformací. 

Výsledná rovnice parametru SWT se definuje vztahem (7-12). 

 

𝑃𝑆𝑊𝑇 = 𝜎 �́�
2(2𝑁)2𝑏 + 𝜎 �́�𝐸𝜀 �́�(2𝑁)𝑏+𝑐 (7-12) 

 

kde 𝝈´𝒇 je koeficient únavové pevnosti, 𝜺´𝒇 je koeficient únavové tažnosti, 𝒃 je únavový 

exponent pevnosti a 𝒄 je exponent únavové tažnosti. 𝑵 je hledaný počet cyklů do iniciace 

trhliny. Ze vztahu (7-12) poté získáme hledaný počet cyklů do vyčerpání únavové 

pevnosti daného dílu. 
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7.4 Zhodnocení 

V kapitole byl uveden teoretický klasický výpočet predikce únavy. Pro její řešení byly 

využity rozdílné teplotní hladiny. V kapitole je porovnána predikce teplotně-mechanické 

únavy s metodikou přístupu SWT na kole generátorové turbíny zatížené elementárním 

teplotním a mechanickým spektrem zatížení. Vstupem je ustálená napěťová odezva 

stanovena pomocí MKP. Ustálený stav je zvolen na základě steady-state teplotní analýzy.  

Jako vstup do analýzy byl uvažován elastický materiál, který byl následně v únavové 

analýze přepočítán na elasto-plastický materiál pomocí Neuberova přizpůsobení a pro něj 

dopočtena odpovídající deformace podle Prandtl-Ishlinskiiého modelu hystereze.  

Pro řešení byl zvolen parametr poškození dle metodiky SWT a dopočten počet cyklů  

do mezního stavu.  

Výsledky analýzy uvedené v (7-13) a (7-14) prokázaly horší výsledek při vyšší teplotě, 

což je způsobeno horšími materiálovými parametry při zvýšené teplotě. 

 

𝑁382°𝐶 = 1 227 𝑐𝑦𝑘𝑙ů (7-13) 

 

𝑁45°𝐶 = 4 389 𝑐𝑦𝑘𝑙ů (7-14) 
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8 Termomechanická analýza 

Klasické přístupy hodnocení termomechanické únavy jsou založeny na předpokladu 

izotermické únavy, tedy mechanického cyklování mezi několika konstantními teplotami. 

V případě ne-izotermického cyklování je situace složitější. Součást je zatížena  

jak proměnným mechanickým, tak teplotním cyklováním. Zejména poté u transientního 

(přechodového) teplotního pole. S proměnnou teplotou se mění jak mechanické 

vlastnosti, tak i únavové chování materiálu. Navíc v případě, že mechanické a teplotní 

cyklování neprobíhá proporcionálně, nemusí docházet k uzavírání hysterezních křivek  

a vzniká otázka, jak stanovit uzavřenou hysterezní křivku pro hodnocení nízkocyklové 

únavy.  

Problematiku ne-izotermické únavy a návrh jejího řešení nastínil ve svých pracích 

prof. Nagode, viz [30], [31]. Navrhl upravené izotermické řešení založené  

na kontinuálním výpočtu poškození v každém řešeném bodě. Řešení publikoval v [32]  

a [33], resp. [34]. Na základě těchto prací byla metoda zalgoritmizována.  

Uvedený postup je založen na výpočtu poškození v každém řešeném časovém kroku 

zátěžné historie. Vstupem do řešení poškození je stejně jako u izotermické analýzy 

časový průběh napětí a teploty. Vzhledem k faktu, že tento výpočet vychází z izotermální 

analýzy a pouze je upraven pro ne-izotermální variantu, průběh výpočtu je téměř 

identický. 

V článcích jsou popsány 2 varianty únavové analýzy, napěťová varianta vhodná  

pro řešení HCF a napěťově-deformační varianta vhodná pro LCF. Obě varianty se liší 

použitými únavovými křivkami a též vstupním napětím. V případě HCF je vstupem vždy 

elastické napětí. V případě LCF může být vstupem jak elastické, tak i elasto-plastické.  

V případě elastického napětí je potřeba vhodným postupem stanovit tzv. přizpůsobené 

elasto-plastické napětí. Za tímto účelem se používá, stejně jako u klasické metody, 

Neuberův postup. V případě nízkocyklové únavy, tedy řešení napěťově deformační 

varianty termomechanické únavy, je potřeba stanovit odpovídající velikost amplitudy 

deformace. Ta je stanovena podle modelu hystereze. Podle původního návrhu je použit 

Prandtl-Ishlinskiiého model hystereze. Pro analyzovaný časový krok je tedy stanovena 

velikost napětí a deformace.  

V případě vstupního elasto-plastického napětí toto napětí vstupuje přímo do dalšího 

řešení poškození. Hodnota poškození v aktuálním řešeném kroku je dána hysterezní 

smyčkou, danou aktuálním řešeným bodem a odpovídajícím počátkem v zátěžné historii. 

V případě proměnné teploty v průběhu cyklu nemusí docházet k uzavírání hysterezních 

smyček, jak je tomu v případě izotermální únavy. Za tímto účelem je navržen algoritmus 

na hledání počátku a sestavení hysterezní smyčky k aktuálním řešeném časovému kroku.  

Aktuální poškození je stanoveno z aproximované únavové křivky. Pro aproximaci je 

využito, obdobně jako v případě deformace, Prandtl-Ishlinskiiého modelu hystereze. 

Únavová křivka pro aktuální teplotu je stanovena interpolací. [27] 
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8.1 Prandtl-Ishlinskiiého model hystereze 

Prandtl-Ishlinskiiého model hystereze matematický způsob simulace hystereze 

systému. V této kapitole bude model popsán na příkladu modelování plasticity. Použitý 

Prandtl-Ishlinskiiého model je postavený na dvou základních modelech plasticity: 

 

• Prandtlův model 

• Pragerův model 

 

Matematický popis obou modelu je možné nalézt v [35]. Prandtlův model  

elasto-plasticity, v anglosaské literatuře označovaný jako „stop model“ je založen  

na jednoduchém reologickém modelu obsahující dva členy: pružný a „posuvný“ (ideálně 

plastický, hysterezní) člen. U tohoto modelu je lineárně elastický člen sériově zapojen  

s ideálně plastickým členem.  

Model je schematicky znázorněn na Obr. 93. Pragerův model, v anglosaské literatuře 

označovaný jako „play model“ je model ideální plasticity. Jedná se o duální člen  

k Prandtlově modelu. V tomto případě je lineární člen paralelně zapojen s posuvným 

členem. Schématické znázornění tohoto modelu je na Obr. 94. Pragerův člen na rozdíl  

o Prandtlova modelu umožňuje popis deformačního zpevnění. 

 

 
Obrázek 93: Prandtlův model (stop model) elasto-plasticity [35]  

 
Obrázek 94: Prageův model (play model) ideální plasticity [35] 

U modelu elasto-plasticity je zpevnění možné sestavit sériovým zapojením  

Prandlova modelu. Díky dualitě se stejného výsledků dosáhne paralelním zapojení 

Pragerova modelu. Tato konstrukce se označuje jako Prandtl-Ishlinskiiého model,  

viz Obr. 95. [27] 
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Obrázek 95: Prandtl-Ishlinskiiého model [35] 

Vyjádření napěťově-deformačního popisu je možné podle následujícího postupu.  

Při odvození se uvažuje napěťová verze, tedy vyjádření deformace při známém průběhu 

napětí v jednotlivých časových krocích 𝜎 = 𝜎𝑡𝑖
. Vstupem je elastické napětí. To je 

přepočteno pomocí Neuberovy aproximace na elasto-plastické. Deformace 𝜀(𝑡𝑖)  

v jednotlivých časových krocích ti je možné vyjádřit jako součet příspěvků deformace  

od jednotlivých sub-modelů podle vztahu (8-1). 

 

𝜀(𝑡𝑖) = ∑ 𝐶𝑟

𝑅

𝑟=1

(𝑇𝑖) ∗ (𝜎𝑡𝑖
− 𝜎𝑟 (𝑡𝑖)

𝑝𝑙 ) 

(8-1) 

 

Na rozdíl od původně publikovaného postupu pro stanovení parametrů 𝐶𝑟 a 𝜎𝑟 (𝑡𝑖)
𝑝𝑙

 

jednotlivých modelů, se používá postup publikovaný v [36]. Vyjádření elementární 

poddajnosti reologického sub-modelu je aproximace napěťově-deformační křivky podle 

Obr. 96. 

 

 
Obrázek 96: Aproximace napěťově deformační křivky [36] 

V rozsahu analyzovaných hodnot je svislá osa napětí rovnoměrně rozdělena na R 

intervalů a určena odpovídající hodnota deformace. Hodnota dílčí poddajnosti je 

stanovena podle (8-2). 

 

𝐶𝑟(𝑇𝑖) =
𝜀𝑟 − 𝜀𝑟−1

𝜎𝑟 − 𝜎𝑟−1
− ∑ 𝐶𝑗

𝑅

𝑗=𝑟+1

(𝑇𝑖) 

(8-1) 
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Dílčí plastické napětí r-tého sub-modelu je stanoveno podle následující analogie 

s vozíkem Obr. 97. Poloha posuvného členu je dána proměnnou 𝑤(𝑡). Šířka vozíku je 2r 

a poloha vozíku je dána 𝑢(𝑡) − 𝑟. 

 
Obrázek 97: Schéma posuvného členu modelu hystereze [37] 

Pro rostoucí polohu 𝑢(𝑡) v časovém intervalu (𝑡𝑖 , 𝑡𝑖−1) je poloha posuvného členu dána 

vztahem (8-3). 

 

𝑤(𝑡) = 𝑤(𝑡𝑖) 

𝑤(𝑡) = 𝑢(𝑡) + 𝑟 

pro 𝑤(𝑡) > 𝑢(𝑡) − 𝑟 

 

pro 𝑤(𝑡) ≤ 𝑢(𝑡) − 𝑟 

(8-3) 

 

Pro klesající polohu 𝑢(𝑡) v časovém intervalu (𝑡𝑖 , 𝑡𝑖−1) je poloha posuvného členu dána 

vztahem (8-4). 

 

𝑤(𝑡) = 𝑤(𝑡𝑖) 

𝑤(𝑡) = 𝑢(𝑡) + 𝑟 

pro 𝑤(𝑡) < 𝑢(𝑡) + 𝑟 

 

pro 𝑤(𝑡) ≥ 𝑢(𝑡) + 𝑟 

(8-4) 

 

Vztahy (8-3) a (8-4) je možné upravit podle [35] na vztah (8-5). 

 

𝑤(𝑡) = 𝑓(𝑢(𝑡), 𝑤(𝑡𝑖)), 𝑡𝑖 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑖+1 

𝑓(𝑢, 𝑤) = 𝑚𝑎𝑥 {
𝑢 − 𝑟

min {
𝑢 + 𝑟

𝑤
}} 

(8-5) 

Dílčí plastické napětí je tedy možné stanovit jako Rov. (8-6). 
 

𝜎𝑟 (𝑡𝑖)
𝑝𝑙 = 𝑚𝑎𝑥 {

𝜎𝑡𝑖
− 𝜎𝑟

min {
𝜎𝑡𝑖

+ 𝜎𝑟

𝜎𝑟 (𝑡𝑖−1)
𝑝𝑙 }

} 

(8-6) 

 

Výše uvedené vztahy je nutné v analyzovaném bodě vyjádřit pro aktuální teplotu. 

Experimentální vztahy jsou v praxi obvykle dostupné jen pro některé proměřené teploty. 

Prakticky se tedy aproximují dostupné experimentální vstupy, mezi kterými se interpoluje 
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deformace pro aktuální teplotu. Aproximaci dostupných napěťově-deformačních křivek 

názorně znázorňuje Obr. 98.  

 
Obrázek 98: Inkrementace CDK křivky pro vyjádření pole závislosti 𝜺𝒂 = 𝜺𝒂(𝝈𝒂, 𝑻) [38] 

Příklad modelovaných odezev cyklu jsou ilustrovány na Obr. 99. [27] 

 
Obrázek 99: Zátěžné spektrum a modelované odezvy, převzato z [28] 

8.2 Analýza nízkocyklové únavy 

V této kapitole je popsaný postup analýzy nízkocyklové termomechanické únavy. 

Postup odpovídá publikovanému schématu v [32], [34]. Postup je založen na výpočtu 

poškození hysterezní smyčky, která se v každém časovém kroku uzavírá s příslušným 

počátkem. Hledání počátku a tím uzavření hysterezní smyčky je předmětem postupu. 

Uzavírání smyček se hodnotí na základě hodnot deformace.  Vstupem je napětí  

a teplota v každém časovém bodě. V případě vstupu elastického napětí následuje výpočet 

elasto-plastického napětí (pomocí Neuberova přizůsobení) a rekonstrukce deformace 

podle Prandtl-Ihslinskiiého modelu. Vstupním napětím je první invariant tenzoru napětí, 

tedy Von Missesovo napětí. Pro každou hysterezní smyčku je vypočteno poškození, které 

je stanoveno na základě popisu únavové křivky pomocí Prandtl-Ihslinskiiého modelu. 

Řídícím vstupem je faktor poškození. V současné chvíli se používá, stejně jako  

u klasické metody, faktor poškození SWT. [27] 
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8.2.1 Stanovení vstupního napětí 

Vstupem pro analýzu LCF je elasto-plastické napětí. V případě vstupního napětí  

z elastoplastické analýzy MKP se při hodnocení TMF používá jak hodnota napětí, tak  

i hodnota deformace. V případě provedení pouze elastické MKP analýzy je pro hodnocení 

použita pouze hodnota napětí a elasto-plastické napětí s odpovídající velikostí deformace 

jsou dopočteny. 

 

8.2.2 Výpočet elasto-plastického napětí 

Výpočet elasto-plastického napětí je proveden pomocí Neuberova přizpůsobení, 

přičemž pro přepočet je použito zobecněné Neuberovo pravidlo podle (4-50). 

 

8.2.3 Výpočet poškození 

Obdobně jako v případě modelování deformace (napětí), je stejný model použit pro 

modelování poškození. Tento přístup byl navržen a publikován v [32]. Aktuální dosažené 

poškození se stanoví ze vztahu (8-7) jako součet přírůstků vůči předchozímu časovému 

kroku. 

 

𝐷𝑓(𝑡𝑖) = ∑|𝐷(𝑡𝑗) − 𝐷(𝑡𝑗−1)|

𝑖

𝑗=1

 

(8-7) 

 

Výpočet aktuálního poškození 𝐷(𝑡𝑗) v řešeném čase tj se stanoví jakou součet  

P příspěvků od jednotlivých reologických sub-modelů (elastický + posuvný člen) podle 

vztahu (8-8). 

 

𝐷(𝑡𝑗) = ∑ 𝐹𝑝(𝑇𝑖) ∗ (𝑃𝑆𝑊𝑇(𝑡𝑖) − 𝑃𝑝(𝑡𝑖))

𝑃

𝑝=1

 

(8-8) 

 

Koeficient 𝐹𝑝(𝑇𝑖) je parametr elastického členu p-tého reologického sub-modelu. 

Analogicky jako v případě deformace se stanoví z diskretizace únavové křivky.  

Pro jednotlivé teploty jsou únavové křivky dány regresními koeficienty únavové křivky 

amplitudy deformace v závislosti na počtu půlcyklů – závislost 𝜀𝑎 = 𝜀𝑎(2𝑁). V současné 

době se používá poškozovací parametr SWT - 𝑃𝑆𝑊𝑇. Ten je sestaven podle vztahu (8-9) 

pro regresní koeficienty získané z experimentu symetricky střídavého zatěžování. 

 

𝑃𝑆𝑊𝑇
𝐸𝑋𝑃 = √𝜎𝑎 ∗ 𝜀𝑎 ∗ 𝐸 = √𝜎 �́�

2(2𝑁)2𝑏 + 𝜎 �́�𝐸𝜀 �́�(2𝑁)𝑏+𝑐 
(8-9) 

 

Podle návrhu v [32] je parametr poškození namísto počtu půlcyklů 2N vyjádřen  

v závislosti na parametru 𝑑𝑓 (8-10). Jedná se o neklesající parametr nabývající hodnot 

0 < 𝑑𝑓 < 1. Zavedením parametru se odstraní numerické obtíže s počty půlcyklů, které 

teoreticky mohou růst až k nekonečnu 𝑁𝑓 → ∞. 

 

𝑑𝑓 =
1

𝑁𝑓
 

(8-10) 
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Dosazením 𝑑𝑓 do vztahu je možné přepsat 𝑃𝑆𝑊𝑇
𝐸𝑋𝑃 do tvaru (8-11). 

 

𝑃𝑆𝑊𝑇
𝐸𝑋𝑃 = √𝜎𝑎 ∗ 𝜀𝑎 ∗ 𝐸 = √𝜎 �́�

2 (
2

𝑑𝑓
)

2𝑏

+ 𝜎 �́�𝐸𝜀 �́� (
2

𝑑𝑓
)

𝑏+𝑐

 

(8-11) 

 

Parametry 𝐹𝑝(𝑇𝑖) jsou získány podle vztahu (8-12) pro únavovou křivku  

𝑃𝑆𝑊𝑇 = 𝑃𝑆𝑊𝑇 (
2

𝑑𝑓
) odpovídající teplotě (𝑇𝑖). Ta je diskretizována pomocí P-dvojic bodů 

[𝑑, 𝑃𝑆𝑊𝑇] pro rovnoměrně rozdělenou osu 𝑃𝑆𝑊𝑇. Pro stanovení odpovídající hodnoty 

poškození dp pro daný parametr poškození 𝑃𝑝 v diskretizovaném bodě je nutné řešit 

nelineární Rov. (8-11) pro hledaný bod 𝑑𝑝. 

 

𝐹𝑝(𝑇𝑖) =
𝑑𝑝 − 𝑑𝑝−1

𝑃𝑆𝑊𝑇 𝑝 − 𝑃𝑆𝑊𝑇 𝑝−1
− ∑ 𝐹𝑗

𝑃

𝑗=𝑝+1

(𝑇𝑖) 

(8-12) 

 

Operátor 𝑝𝑝(𝑡𝑖) ve vztahu (8-8) je podle Prandtl-Ishlinskiiého modelu únavové křivky 

stanoven vztahem (8-13). 

 

𝑝𝑝(𝑡𝑖) = 𝑚𝑎𝑥 {

𝑃𝑆𝑊𝑇(𝑡𝑖) − 𝑃𝑆𝑊𝑇 𝑝

min {
𝑃𝑆𝑊𝑇(𝑡𝑖) + 𝑃𝑆𝑊𝑇 𝑝

𝑝𝑝(𝑡𝑖−1)
}

} 

(8-13) 

 

8.2.4 Schéma výpočtu 

Blokové schéma nízkocyklové analýzy TMF je uvedeno na Obr. 100. Vstupem jsou 

inkrementální hodnoty rozložení napětí a teploty v zadané skupině uzlů. Vstupem můžou 

být buď výsledky z MKP programu, či vstup zadaný přímo pomocí funkcí v MATLABu. 

V prvním kroku jsou diskretizovány únavové křivky a cyklické deformační křivky  

pro jednotlivé teploty. Následuje identifikace uzavřené hysterezní smyčky k řešenému 

bodu a následně stanovení přírůstku poškození velikosti poškození v řešeném bodě. 
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Obrázek 100: Schéma analýzy napěťově-deformační varianty TMF [38] 

8.3 Software pro analýzu TMF únavy 

Pro analýzu termomechanické únavy byl společností VZLÚ a. s. vytvořen software  

v programu MATLAB [39] [40]. Program TMF_PRED_V4 je nástroj pro predikci  

a analýzu termomechanické únavy. Program funguje jako skript v programu MATLAB. 

Program umožňuje analýzu LCF únavy. Software umožňuje zadat vstupní zátěžnou 

historii buď přímo použitím funkcí MATLABu používané pro vytvoření elementárních, 

snadno definovatelných, historií, či načtením zátěžné historie z MKP výsledkového 

souboru.   

Program je založen na výpočtu poškození v každém řešeném časovém kroku zátěžné 

historie. Vstupem do řešení poškození je časový průběh napětí a teploty. V případě 

elastického napětí je potřeba vhodným postupem stanovit tzv. přizpůsobené  

elasto-plastické napětí. Za tímto účelem se používá Neuberův postup. V případě 

nízkocyklové únavy, tedy řešení napěťově deformační varianty termomechanické únavy, 

je potřeba stanovit odpovídající velikost amplitudy deformace. Ta je stanovena podle 

Prandtl-Ishlinskiiého modelu hystereze. Pro analyzovaný časový krok je tedy stanovena 

velikost napětí a deformace.  

Hodnota poškození v aktuálním řešeném kroku je dána hysterezní smyčkou, danou 

aktuálním řešeným bodem a odpovídajícím počátkem v zátěžné historii. V případě 

proměnné teploty v průběhu cyklu nemusí docházet k uzavírání hysterezních smyček,  

jak je tomu v případě izotermální únavy. Za tímto účelem je navržen algoritmus  
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na hledání a počátku hysterezní smyčky k aktuálnímu řešenému časovému kroku. 

Aktuální poškození je stanoveno z aproximované únavové křivky.  

Pro aproximaci je využito, obdobně jako v případě deformace, Prandtl-Ishlinskiiého 

modelu hystereze. Únavová křivka pro aktuální teplotu je stanovena interpolací. Program 

je implementován pro analýzu TMF v zadaných entitách sítě MKP. Program výsledky 

uloží do binárního souboru *.mat a vykreslí hlavní výsledky pro kritický uzel s největším 

konečným dosaženým poškozením. 

 

8.4 Výsledné hodnoty TMF únavy 

Demonstrace analýzy termomechanické únavy byla provedena na kole generátorové 

turbíny. Výpočet je proveden na základě ustálených stavů mezi maximálními otáčkami  

a nulovou hodnotou.  

Na Obr. 101 jsou znázorněné křivky nárůstu faktoru poškození 𝑃𝑆𝑊𝑇 v závislosti  

na poškození v cyklu. Na Obr. 102 je závislost faktoru poškození 𝑃𝑆𝑊𝑇 na počtu cyklů  

do parametrických Wöhlerových křivek. Křivky jsou vykresleny pro několik teplot. 

Výpočet únavy je stanoven na základě teplotní steady-state analýzy. Navrženým 

algoritmem je průběžně počítáno celkové poškození. Nárůst celkového poškození  

pro první dva cykly je zobrazen na Obr. 103.  

 

 

 

 

 
Obrázek 101: Znázornění nárůstu faktoru poškození 𝑷𝑺𝑾𝑻 s poškozením v cyklu 
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Obrázek 102: Znázornění závislosti faktoru poškození 𝑷𝑺𝑾𝑻 na počtu cyklů 

 

 

 
Obrázek 103: Nárůst celkového poškození pro první 2 cykly 

Celkové poškození do mezního stavu (do detekce trhliny D = 1) je možné stanovit 

podle uvedeného vztahu (8-10). Výpočet představuje počet opakování cyklu 

analyzovaného ustáleného stavu do objevení kritické trhliny. Výsledný počet cyklů je 

uveden v (8-14).  

 

𝑁𝑇𝑀𝐹 = 2 378 𝑐𝑦𝑘𝑙ů (8-14) 
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8.5 Porovnání analýzy TMF s klasickým přístupem NCÚ 

Vedle termomechanické únavy analyzované pomocí Nagodeho postupu predikce 

termomechanické únavy v nízkocyklové variantě, byl napěťový stav analyzován 

postupem i klasickou metodikou dle LPSA. Byl analyzován případ vstupu stanoveném 

na základě analýzy teplotního pole z lineární teplotní a mechanické analýzy. 

Důležité srovnání je v následující Tab. 18. V tabulce je porovnáním výsledků analýz 

predikce termomechanické únavy a izotermální únavové analýzy v místě největšího 

redukovaného napětí. Obecně pro analyzovanou zátěžnou historii vychází předpokládané 

predikované výsledky pro jednotlivé přístupy. Z hlediska metodické volby mezi 

jednotlivými přístupy je možné srovnat jejich vzájemné hodnoty. 

Ve zmíněném srovnání bylo využito konzervativního přístupu a pro výpočet bylo 

použito materiálové chování odpovídající konkrétní teplotě při maximálních otáčkách. 

Větší parametr poškození 𝑃𝑆𝑊𝑇 a tím pádem menší počet cyklů do poruchy vychází 

analýzou při konstantní teplotě ze steady-state teplotní analýzy ISOTF při teplotě 382 °C. 

Optimistickým přístupem je únavová analýza ISOTF při konstantní teplotě 45°C.  

Ta ovšem neuvažuje degradaci materiálových parametrů vlivem teploty. Optimálním 

výpočtem zohledňující skutečný stav součásti je TMF analýza, která pro každý časový 

inkrement počítá teplotu a napětí a přepočítává na aktuální poškození.  

Teplota se během provozního cyklu s otáčkami mění a tím mění i únavové vlastnosti 

materiálu. S rostoucí teplotou klesá materiálový parametr 𝑃𝑆𝑊𝑇 a tím klesá i počet cyklů 

do poruchy. Je dosaženo přesnějšího výpočtu než při izotermální analýze. Z výsledků 

v Tab. 19 je patrné, že využitím TMF analýzy je dosaženo až dvojnásobného navýšení 

počtu predikovaných cyklů do dosažení mezního stavu.  

 

Tabulka 19: Porovnání různých způsobů analýzy termomechanické únavy 

Typ výpočtu Teplota  𝑻 [°𝑪] Počet cyklů 𝑵 [−] 

ISOTF - 45 45 4 389 

ISOTF - 382 382 1 227 

TMF - 2 378 
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Výsledky analýzy jsou shrnuty v grafu uvedeném níže na Obr. 104. Využitím 

metodiky predikce termomechanické únavy založené na Nagodeho podkladech je 

dosažena přesnější predikce odpovídající skutečnému stavu teplotně mechanického 

namáhání. Tento stav je méně konzervativní, avšak přesnějším výpočtem lze dosáhnout 

potenciál úplného využití materiálových vlastností a tím ekonomického přínosu. 

 

 
Obrázek 104: Graf porovnání jednotlivých analýz 
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9 Závěr 

Během života jsou jednotlivé díly turbínového motoru vystaveny různým zatížením. 

Všechny tyto zatížení mají vliv na chování vlastností materiálu. Diplomová práce se 

zabývá jedním z těchto vlivů, teplotně mechanickou únavou. Charakteristikou  

termomechanické únavy je proměnlivé namáhání jak mechanické, tak teplotní složky 

deformace. 

Vstupní informace do metodiky termomechanické únavy na základě LPSA přístupu 

jsou historie zatěžování, která je pro stochastické zatížení dána jako časová posloupnost 

jednotlivých extrémů zátěžného procesu, případně záznam zatěžovacího parametrického 

spektra zatížení (RainFlow metoda). Dále jsou vstupní informace o materiálu, jeho 

únavových vlastností reprezentované únavovými křivkami a závislost mezi napětím  

a deformací reprezentované cyklickou deformační křivkou. 

Základem napěťových vstupů a rozložení teplotního pole do mechanické analýzy je 

metoda konečných prvků. V práci bylo stanoveno rozložení teplotního pole na základě 

lineárního výpočtu kola generátorové turbíny. Otáčková sekvence byla navržena  

pro základní režimy, stanovení únavové analýzy bylo zvoleno jako změna z nulových 

otáček na maximální otáčky rotoru turbíny. 

V diplomové práci byly porovnány 2 metodiky výpočtu termomechanické únavové 

analýzy. První variantou je klasická izotermální analýza podle přístupu LPSA vhodná  

pro nízkocyklovou únavu. Obě metodiky využívají únavové křivky materiálu a též 

vstupní zatížení jako vstupní parametr. Jako vstupní zatížení bylo zvoleno redukované  

Von Misesovo vstupní elastické napětí stanovené na základě MKP analýzy. V tomto 

případě se používá Neuberův postup pro přepočet na elasto-plastické napětí. Dále byla 

stanovena amplituda deformace podle modelu hystereze na základě Prandtl-Ishlinského 

modelu. Pro analyzovaný časový krok byla stanovena velikost napětí a deformace. 

Z těchto parametrů byl dále stanoven faktor poškození a výsledný počet cyklů  

do mezního stavu klasickou izotermální analýzou. 

 Z hlediska použití analýzy izotermální NCÚ pro ne-izotermální zatěžování je hlavním 

problémem změna únavového materiálového chování během cyklu a možné neuzavírání 

hysterezních smyček. Tento problém byl vyřešen Nagodeho přístupem termomechanické 

únavy, který umožňuje stanovit nárůst poškození v každém okamžiku cyklu a v každém 

časovém okamžiku používá interpolovanou hodnotu parametru poškození pro aktuální 

stav napětí a teploty. Za tímto účelem je stanoven algoritmus na hledání počátku  

a sestavení hysterezní smyčky v aktuálním řešeném časovém kroku. 

Za účelem predikce únavy byl použit software využívaný ve firmě VZLÚ 

„TMF_PRED_V4“, který se skládá ze skriptů v programu MATLAB. Software je 

univerzálním řešičem jak vysokocyklové tak nízkocyklové únavy. Tato diplomová práce 

se zabývala nízkocyklovou částí únavy, která je zvláště důležitá pro stanovení čerpání 

života rotorových součástí motoru.  

Byly shrnuty a porovnány výsledky analýzy při využití metodik predikce 

termomechanické únavy založené na Nagodeho podkladech a klasické metodiky LPSA. 

Po porovnání obou metodik lze stanovit zpřesnění výpočtu při využití předpokladů 

termomechanické únavy. Cyklováním teploty a napětí je dosažena přesnější predikce 

únavy odpovídající skutečnému stavu teplotně mechanického namáhání a tím je zvýšen 
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dovolených počtu cyklů. Tento stav je méně konzervativní, avšak přesnějším výpočtem 

lze dosáhnout potenciál úplného využití materiálových vlastností a tím ekonomického 

přínosu. Nevýhodou této metodiky jsou požadavky na výpočtový software, jelikož 

výpočet probíhá interpolací pro každý časový krok.  Dále je nezbytné korektní stanovení 

únavových křivek v závislosti na teplotě a z tohoto důvodu i náročnější materiálové 

zkoušky. Metoda výpočtu termomechanické únavy Nagodeho přístupem je také dobře 

použitelná při zhodnocení možnosti přechodu ze systému plánované údržby na systém 

údržby dle stavu.  
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