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Abstract 
 
There is no obvious change in a structure of a metal which has failed in fatigue that can  
serve as a clue to our understanding of the reasons  for fatigue failure. On the other hand, 
there is an important structural feature which appears to be unique to fatigue deformation, 
namely the formation on the surface of ridges and grooves called slip-band extrusions and 
slip-band intrusions. These surface notches, which are the result of a systematic buildup of 
fine slip movements allowing for the accomodation of the large total strain, reflect the  
changes in the internal material´s structure, being at the same time accessible to 
nondestructive evaluation by x-ray diffraction imaging. We have used this technique for 
monitoring the structural changes by which a precipitation-strengthened wrought aluminium 
alloy (avial) responds to cyclic stress. We have found distinct structural changes for 
understanding of which we suggest a mechanism based on ideas of W.A.Wood and 
R.Hosemann. 
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Abstrakt 
 
Zpravidla se uvádí, že ve vnitřní struktuře kovového tělesa, které prasklo vlivem proměnného 
zatěžování, nenajdeme nic, z čeho by se dalo soudit proč k lomu došlo. Na rozdíl od toho se 
na povrchu takového tělesa únavové poškození projevuje způsobem, který je zcela 
specifický, totiž tvorbou povrchových nerovností, jimž se říká extruse resp. intruse (skluzové 
pásy vystupující nad resp. propadlé pod původní povrch). Tyto povrchové vruby jsou 
výsledkem kumulace mikroskopických skluzů, na něž se rozkládá makroskopická deformace, 
a které odrážejí změny vnitřní struktury materiálu, což umožňuje jejich nedestruktivní 
sledování pomocí rtg difrakční topografie. My jsme použili tuto techniku abychom zjistili 
k jakým změnám dochází účinkem cyklického zatěžování ve struktuře precipitačně 
vytvrditelné tvářené hliníkové slitiny avialu. Shledali jsme, že tyto změny jsou výrazné a 
pokusili jsme se vysvětlit jejich mechanismus syntesou koncepcí vypracovaných 
W.A.Woodem a R.Hosemannem. 
 
Klíčová slova: únava, rtg difrakční topografie, parakrystalické distorse 
 

M
or

e 
in

fo
 a

bo
ut

 th
is

 a
rti

cl
e:

ht
tp

s:
//w

w
w

.n
dt

.n
et

/?
id

=8
74

1



1. Úvod 
Na počátku cyklického zatěžování dochází k určitým změnám mechanických 
vlastností materiálu, ale po malém počtu cyklů tyto změny ustanou a pak (tj. po 
většinu doby životnosti strojního dílce) se už vlastnosti materiálu nemění. Přesto 
může po určité době dojít náhle a bez výstrahy k porušení, únavovému lomu dílce i 
když je cyklující napětí hluboko pod mezí kluzu. Což je nebezpečné a škodlivé. Ještě 
škodlivější jsou však skeptické názory některých pracovníků, kteří vylučují že by bylo 
možné příznaky blížící se havárie součásti zavčas rozpoznat. Tak třeba G.E.Dieter 
píše:“There is no obvious change in the structure of a metal which has failed in 
fatigue that can serve as a clue to our undestanding of the reasons for fatigue 
failure“[1]. Čímž je úloha nedestruktivního testování redukována na detekci trhlin, 
které vyrostly natolik, aby je už bylo možno zjistit. 
 Svým způsobem je taková skepse pochopitelná: jestliže (protože) je pravda, 
že vlastnosti materiálu jsou konec konců určeny jeho strukturou, pak z toho, že tyto 
vlastnosti se po většinu doby životnosti cyklicky namáhaného dílce nemění by 
plynulo, že ani struktura materiálu se během cyklického zatěžování nemění. Pozorné 
sledování vnitřního útlumu [2] však prokázalo, že ke změnám jistých vlastností 
materiálu cyklicky zatěžovaného tělesa dochází [3]. To, že se nemění běžně 
sledované mechanické vlastnosti, je dáno zvláštní povahou procesů, které 
v mikrostruktuře materiálu při cyklickém zatěžování probíhají. 
 
2. Mechanismus únavového poškozování 
V rovnovážném stavu, do kterého se materiál po relativně malém počtu zatěžovacích 
cyklů dostane, vykonávají dislokace v rytmu budící síly kmitavý pohyb mezi pastmi 
(norami), které amplitudu tohoto pohybu vymezují. Takovými pastmi mohou být 
hranice zrn a různé jiné poruchy ideální krystalové struktury, mezi nimi samozřejmě 
také další dislokace. Interakcí mezi pohybujícími se („kmitajícími“) dislokacemi 
dochází někdy k jejich zablokování. Tím vznikají a rozrůstají se formace 
znehybnělých dislokací, tedy soustava pastí, v nichž se postupně zachytávají zbylé 
pohybující se dislokace. Struktura cyklicky zatěžovaného kovu se dichotomizuje. 
Vzniká komposit tvořený „bezdislokační“ (na dislokace chudou) matriční fází, 
rozčleněnou (prostoupenou) sketelem dislokačního rozhraní (více nebo méně 
topologicky souvislými formacemi „propletených“ a tím imobilizovaných dislokací [4]). 
Mluvíme o mosaikové struktuře. Jednotlivé buňky mosaikové struktury mají různou 
velikost a tvar a liší se svou orientací a zbytkovou hustotou pohyblivých dislokací, 
jakož i hustotou a způsobem uspořádání imobilizovaných dislokací ve svých stěnách. 
Mají tedy různý chemický potenciál (molární volnou entalpii) a to je hybnou silou 
teplotně i mechanicky aktivované rekonstrukce mosaikové struktury. Některé buňky 
rostou na úkor buněk jiných a mosaiková struktura hrubne. V rostoucích (zvětšujících 
se) buňkách mosaikové struktury se přitom hromadí parakrystalické distorse [5]. 
Jestliže ubylo práce nezbytné pro přestup dislokací z jedné buňky mosaikové 
struktury do buňky sousední, stal se obtížnější (energeticky náročnější) pohyb 
dislokací v rámci jedné buňky: pevnost materiálu se nezměnila. Nahromaděním 
parakrystalických distorsí vzroste posléze energie zhrublých buněk mosaikové 
struktury natolik, že se rozpadnou. Tím distorse odrelaxují, ale zato vzniknou zase 
nová rozhraní. Pohyb dislokací v rámci jedné buňky mosaikové struktury se 
v důsledku anihilace parakrystalických distorsí stane snazší, ale při přestupech 
dislokací z buňky do buňky překážek přibude; pevnost materiálu ani v tomto případě 
nedozná změny přesto, že jeho struktura se skokem změnila. Nová rozhraní 



desintegrované struktury pak zvýší její (mezi)povrchovou energii. To se stane 
hybnou silou opětného zhrubnutí mosaikové struktury, k jehož aktivaci přispívá 
pohyb dislokací vyvolaný cyklickým zatěžováním. 
 Cyklické zatěžování tedy rozdruží strukturu materiálu nejen v prostoru, ale i 
v čase. Jeho vlivem se struktura stává kompositní a během jeho působení se 
střídavě rozpadá a rekrystaluje v „maxicyklech“ o několik dekadických řádů delších 
než perioda zatěžování, aniž se přitom mění mechanické vlastnosti materiálu. 
Ovšem to, že se vývoj struktury cyklicky zatěžovaného materiálu cyklicky 
(„maxicyklicky“) opakuje, samo o sobě nevysvětluje proč po několika takových 
strukturních cyklech dojde k únavovému porušení. Podstatné je, že dispersní stav, 
do kterého se materiál dostává při desintegraci zhrublé mosaikové struktury vlivem 
nahromaděné parakrystalické distorse, je velice reaktivní. Veškeré procesy, a tedy i 
iniciace a růst podkritických zárodečných trhlin se v tomto stavu a tedy v této etapě 
degradačního procesu mnohonásobně zrychlí a po několika „strukturních 
maxicyklech“ vedou k únavovému porušení. Kuriosní je, že cyklická zatěžující síla 
nezpůsobí únavový lom  materiálu bezprostředně, ale tím, že ho přivede do vysoce 
reaktivního nanostrukturního stavu, ve kterém rychle stárne. Ovšem jedna 
„omlazovací kúra“ materiál většinou „nezlomí“. K únavovému porušení materiálu je 
zpravidla třeba, aby se do kritického, vysoce dispersního stavu dostal opakovaně 
několikrát, tj. v průběhu několika „maxicyklů“, v nichž se vývoj cyklicky zatěžovaného 
materiálu „maxicyklicky“ opakuje.  
 
3. Monitorování mikrostrukturních změn 
K tomu, abychom mohli správně odhadnout zbytkovou životnost materiálu dané 
součásti, je tedy třeba znát nejen jeho strukturu v daném okamžiku, ale i vývoj, jakým 
prošla v minulosti. Ve vztahu ke konfiguraci dislokačního pole o tom píší na str.36 
své knihy „Únava kovových materiálů při mechanickém namáhání“ Klesnil a Lukáš: 
„…typ dislokační struktury nelze považovat za určující pro mechanické 
vlastnosti…dislokační struktura závisí na předchozí cyklické deformační historii“ [6]. 
 Ve své práci jsme se soustředili na monitorování mikrostrukturních změn 
pomocí rentgenové difrakce [7]. Dynamickou interakcí dislokací při jejich kmitavém 
pohybu během cyklického zatěžování dochází k jejich kondensaci do 
nížedimensionálních formací. Tím se většina objemu kovu integruje do 
„bezdislokačních“ topologicky souvislých bloků (buněk) mosaikové struktury. 
Původně je objem buňky prostoupen víceméně rovnoměrně dislokacemi, jež jej 
rozčleňují na větší počet (strukturně i difrakčně) koherentních partií, lišících se 
(krystalografickou) orientací. V integrující etapě zatěžování dochází k usměrňování 
(redukci disorientace) difrakčně koherentních bloků [8]. Když pak tyto bloky vyrostou 
natolik, že se začnou vlivem nahromaděné parakrystalické distorse rozpadat na řadu 
menších koherentních partií, bude mít každá taková partie poněkud jinou orientaci. 
V desintegrační etapě zatěžování se tedy textura (orientační distribuce strukturních 
bloků) egalizuje (homogenizuje), dochází k disorientaci, rozuspořádání mosaikové 
struktury. Usměrňování a disorientace struktury se projevují na difrakčním obrazu 
struktury [9]. 
 Na obrázku č.1 je znázorněn vývoj textury (orientační distribuce bloků 
mosaikové struktury) hliníkové slitiny EN6082 (1,01%Si; 0,84%Mg), kterou jsme 
studovali na čtyřech vzorcích. Tyto vzorky jsme připravili z materiálu v původně 
dodaném stavu (vzorek (b)) různým tepelným zpracováním, a to: vzorek (d) – 
100°C/1 hod, vzorek (c) – 200°C/1 hod a vzorek (a) – 300 °C/1 hod. Vzhledem ke 



složení slitiny v ní došlo při tepelném zpracování k precipitaci Mg2Si, přičemž 
množství, velikost částic jakož i koherence precipitátu (předprecipitačních stadií) a 
tedy i mechanické vlastnosti slitiny (jmenovitě její odezva na cyklické zatěžování) se 
podle teploty žíhání rozlišily. Změny, ke kterým ve struktuře vzorků dochází cyklickým 
zatěžováním, vyjadřujeme v kategoriích azimutálního profilu (rozložení intensity 
difraktovaného záření podél) difrakční linie, jež mapuje směrovou distribuci 
difraktujících mosaikových bloků [7]. Míru disorientace bloků mosaikové struktury 
charakterizujeme šířkou K píku (pásu) azimutálního profilu difrakční linie (200) 
hliníkové matrix v polovině výšky píku podle vztahu 
 

min.100 K
q
pK −=  

 
kde p je délka horizontální úsečky CD, která půlí úsečku AB mezi maximem píku A a 
bodem B. Bod B jest průsečíkem vertikály vedené bodem A s přímkou r aproximující 
pozadí píku. Hodnota q (měřítková korekce) je odlehlost bodů „-100“ a „-90“ na 
horizontální ose souřadné obrázku č.2. Kmin je nejmenší hodnota veličiny 100.p/q, 
kterou jsme nalezli v hodnoceném souboru 54 azimutálních profilů. 
 

 
 
Obr.1 Závislost disorientace mosaikových bloků (vertikální osa – hodnota K dle textu) 
na počtu zatěžovacích cyklů (horizontální osa – v tisících cyklů) pro jednotlivé vzorky 

(a,b,c,d). 
 
 Z obr. 1 je patrné, že disorientace bloků mosaikové struktury materiálu se 
v průběhu cyklického zatěžování opravdu mění: střídavě se zvětšuje a zmenšuje 
v souladu s tím, co bylo řečeno o mechanismu únavového poškozování 
v předchozím odstavci. Změny (časový vývoj) disorientace mosaikové struktury slitiny 
závisí na jejím tepelném zpracování, tedy na tom, o jaký se jedná materiál. Zajímavé 
je, že na této úrovni zatěžování se zřetelně objevují dvě maxima přibližně v oblasti 70 
a 110-120 tisíc cyklů. 
 



 
 

Obr.2. Konstrukce hodnoty K (dle textu) 
 
 
4. Závěr 
Kvasiperiodický vývoj, kterým prochází disorientace mosaikové struktury materiálu 
během jeho cyklického zatěžování, vyznačuje průběh únavového poškozování. 
Sledování tohoto vývoje nedestruktivní technikou rentgenové difrakce umožňuje 
racionalizovat predikci zbytkové životnosti. 
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