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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO
navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech
záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část
2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 12108 vypracovala technická komise ISO/TC 164, Mechanické zkoušení kovů, subkomise SC 5,
Zkoušení únavy.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 12108:2002), které bylo technicky
přepracováno.

Úvod

Účelem této mezinárodní normy je poskytnout podrobné návody k získání údajů o rychlosti růstu
únavové trhliny. Výsledky zkoušek jsou vyjádřeny jako závislost rychlosti růstu únavové trhliny na
rozkmitu faktoru intenzity napětí na čele trhliny, DK, který je definován teorií lineární lomové
mechaniky[1]-[6]. Takto vyjádřené výsledky charakterizují odolnost materiálu proti podkritickému šíření
trhliny za podmínek cyklického zatěžování při zkoušení. V rámci omezení specifikovaných
v kapitole 6 nezávisí tato odolnost na rovinné geometrii vzorku a tloušťce. Všechny hodnoty se
uvádějí v jednotkách SI[7].

Tato mezinárodní norma popisuje metodu cyklického zatěžování vzorku s vrubem a předem
vytvořenou trhlinou únavovým cyklováním. Délka trhliny, a, se měří v závislosti na počtu uplynulých
zatěžovacích cyklů, N. Rychlost růstu únavové trhliny, da/dN, se určí ze závislosti celkové délky trhliny
a odpovídajícího počtů zatěžovacích cyklů, a vyjadřuje se jako funkce faktoru intenzity napětí, DK.

Materiály, které se mohou touto metodou zkoušet jsou omezeny velikostí, tloušťkou a pevností do té
míry, že zkoušení musí probíhat převážně v elastických podmínkách, ve kterých se předem vylučuje
plastické zborcení.

Velikost vzorku se může měnit v širokém intervalu. Tato norma uvádí poměrné rovinné rozměry pro
šest normovaných typů vzorků. Volba určitého typu vzorku může být určena geometrií skutečné



součásti, podmínkami tlakové zkoušky nebo vhodností pro určité zkušební prostředí.

Velikost vzorku je proměnná, která závisí na smluvní mezi kluzu, Rp0.2, zkoušeného materiálu a na
maximální hodnotě faktoru intenzity napětí aplikovaného během zkoušky. Tloušťka vzorku se může
v definovaných mezích měnit nezávisle na rovinné velikosti, pokud se zamezí makroskopickému
plastickému toku a nedojde ke zborcení nebo k vybočení trhliny z roviny šíření. Za předpokladu, že
existuje vyjádření kalibrace faktoru intenzity napětí, tj. funkce faktoru intenzity napětí, g(a/W)[9]-[11],
může se použít jakýkoliv jiný typ vzorku, než jaký uvádí tato mezinárodní norma.

Zbytková napětí[12], [13], svírání trhliny[14], [15], tloušťka vzorku, tvar zatěžovacího cyklu, frekvence
a prostředí včetně teploty mohou značně ovlivnit údaje o růstu únavové trhliny, ale nepromítají se
žádným způsobem ve výpočtu DK a takto se mají chápat v interpretaci zkušebních výsledků a být
zahrnuty jako součást zkušebního protokolu. Všechna další omezení této metody se doporučuje
zaznamenat jako výjimky od této praxe v závěrečném protokolu.

U rychlosti růstu trhliny nad 10–5 mm/cyklus se může typický rozptyl zkušebních výsledků získaných
v jediné laboratoři pro daný DK pohybovat řádově u faktoru dvě[16]. Pro rychlosti růstu trhliny pod 10–5

mm/cyklus se může rozptyl ve výpočtu da/dN zvýšit na faktor 5 a více. Aby se zajistil správný popis
průběhu závislosti da/dN na DK, důrazně se doporučuje provádět opakované zkoušky se stejnými
zkušebními parametry.

Mohou existovat takové podmínky provozu, kde se DK mění v závislosti na podmínkách řízení při
konstantním Kmax nebo Kmean

[17], které mohou být reprezentativnější než údaje generované
v podmínkách konstantní asymetrie cyklu; nicméně, tyto alternativní zkušební postupy nespadají do
předmětu této mezinárodní normy.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma popisuje zkoušky stanovení rychlosti růstu únavové trhliny z prahové
hodnoty rozkmitu faktoru intenzity napětí, DKth, do počátku náhlého, nestabilního lomu.

Tato mezinárodní norma je určena především k hodnocení izotropních kovových materiálů převážně
v lineárně-elastických napěťových podmínkách a se zatěžovací silou aplikovanou výhradně kolmo
k rovině trhliny (stav napjatosti módu I) a s konstantní asymetrií cyklu, R.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


