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Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632

Kontrola a měření strojních součástí a jejich polotovarůNázev:

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

VY_32_INOVACE_23-09Číslo:
Prezentace jako podpora k výkladu o mechanizmu porušení 
opakovaným zatížením.
Problematika je zmiňována (nejen) ve Strojních a technologických 
laboratořích středních průmyslových škol.
DUM je určen především pro čtvrté ročníky všech oborů.
Materiál byl vytvořen květnu 2013.

Anotace:

Ing. Smolek JanAutor:

Pevnostní zkoušky dynamické
-únava materiálu

Téma:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICTŠablona:
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Únava materiálu a součástí strojů:
• Proměnné namáhání;

• Vznik únavových lomů;

• Zkoušky na únavu:
– stanovení meze únavy při cyklickém  namáhání bez rázů

• střídavým ohybem (ohybem za rotace)
• tahem nebo tahem a tlakem

– stanovení meze únavy při rázovém namáhání

– zkoušky pomocí pulsátorů

• Vlivy na mez únavy:
– vliv statického předpětí
– vliv velikosti předmětu
– vliv povrchu součásti
– vliv zbytkového pnutí

• Účinky vrubů:
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Parametry konstrukční oceli při 
různém způsobu namáhání:
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Proměnné namáhání:
(cyklické zatěžování)

př. kolísání napětí součástí za letu:
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Vznik únavových 
lomů:
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Deformace oceli při střídavém pružném namáhání 
na tah a tlak:
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Průběh deformace oceli při velkém namáhání na tah 
a tlak:
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Deformace oceli při střídavém namáhání větším, než 
je mez pružnosti zkoušené oceli:
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Únavový lom:
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Únavové lomy:
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Zkouška dle Prof. Wöhlera
(ohybem za rotace)



12

Zkušební stroj pro zkoušku ohybem za 
rotace - Schenck
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Schéma zařízení pro zkoušku únavy -
Schenck:
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Schéma zařízení pro zkoušku únavy - Schenck:
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Zkušení tyč (vzorek) pro zkoušku ohybem za 
rotace:
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Wöhlerova křivka ocelí:
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Křivky únavy hliníkových slitin
(5.107, 108, ... cyklů):
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Stanovení meze únavy při rázovém namáhání:
(Kruppovo kladívko)



20

Zkoušky únavy pomocí pulsátorů:

závaží
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vzorek
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Zk. střídavým krutem:
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Vliv statického předpětí:
(Smithův diagram)
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Zbytkové pnutí po broušení

Zbytkové pnutí po válečkování

Zbytkové pnutí po tryskání

Vliv zbytkového pnutí na mez 
únavy materiálu
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Vliv velikosti předmětu:
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Vliv povrchu na mez únavy:
1. leštěno

2. broušeno
3. jemně soustruženo

4.hrubováno

5. okujeno
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Vliv koroze:
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„Interaktivní prvky“:

• Překreslete si vyučujícím určená schémata atp.;

• V průběhu výkladu si pečlivé poznamenávejte klíčové informace;

• Popište vlastními slovy jednotlivé snímky (vysvětlete funkci, atp.);

• Pokuste se nalézt v právě probrané prezentaci nepřesnosti, pro 
svůj názor správně formulujte argumenty;
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Úloha č. 1
Stanovení meze únavy materiálu:

• Dle údajů zjištěných na stroji pro zatěžování ohybem za rotace 
Schenck (pro materiál dle čísla zadání), sestrojte Wöhlerovu křivku v 
souřadnicích log n - σa.

• Uveďte též mez únavy σc.
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Logaritmická
síť pro snazší 

vynášení:
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Úloha č. 2 - Popis únavového lomu:

• Popište zadaný lom 
strojní součásti.
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