MÉRFÖLDKÖVEK
Szerencsémre gyakran együtt dolgozhattam vele az utóbbi 20 évben, és hálás vagyok érte, hogy ilyen szerencsében lehetett részem.
Mivel szoros kapcsolatbán állok az Irwin családdal, már régen felkértek George hivatalos életrajzírójául, és így egyedül én férhetek hozzá
Irwin hatalmas levéltárához. Ez egy igazi kincs, és csak ahhoz, hogy az
1937(!) óta összegyűjtött minden egyes előadásba, jegyzetbe, jelentésbe stb. belenézhessek,

további 10 évre lesz szükségem.

Remélem,

hogy születésének 100. évfordulójára egy kiállítást tudok rendezni a
törésmechanikáról, amelyet majd több helyen bemutathatunk. Már na-

gyon régóta gyűjtöm erre a kiállításra a személyes és szakmai
anyagokat. Bizonyos fokig felelősnek érzem magam azért, hogy George
emlékét megőrizzem a társadalomban. És ezt legjobb tudásom szerint
meg is fogom tenni."
Ismerve Prof, P. Rossmanith hallatlan munkabírását biztos vagyok
abban, hogy hamarosan nagy erővel folytatódik az Irwin-hagyaték feldolgozása és az Irwin 90. születésnapjára összeállított kötetet! újabbak
követik. Magam részéről pedig igyekszem mindent megtenni annak
érdekében, hogy ezen fiatal tudományterület kialakulásának és
fejlődésének történetét minél több hazai szakember megismerhesse.

í H. P. Rossmanith: Fracture Research in Retrospect. A.A. Balkema, Rotterdam.
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Joseph A. Kies és a feszültségintenzitási
tényező a törésmechanikábanit
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programja terén.

alapvető helyességét (Irwin, 1948). A következő évek során növekedett
az intézményen belüli törésmechanikai kutatások nagyságrendje, amelyek fokozatosan kiszorították az Eszak-Karolinai Egyetem megbízásos
munkáit. A növekedés alapvetően két személynek köszönhető: az
eltökélt T.W. George-nak, a Ballisztikai Részleg Páncélanyagok
Szekciója vezetőjének és a hasonlóan lelkes Joseph A. Kies-nek, a
Ballisztikai Részleg Törési Kutatások Szekciója vezetőjének.

Bevezetés

Kies és a törésmechanika születése

Jelen publikáció Joseph A. Kies műszaki tevékenységét mutatja be.
Kies hosszú ideig George R. Irwin professzor munkatársa volt a Haditengerészeti Kutatólaboratórituunban (NRL). Nagy szerepe volt a törésmechanika korai fejlődésének elősegítésében, valamint e fiatal műszaki
tudomány alkalmazásában olyan nagyméretű törési esetek elemzésénél,
amelyek az ötvenes-hatvanas években fordultak elő a polgári repülés, az
nehéz forgórészek és az Egyesült Államok Polaris és Minuteman rakéta-

A törésmechanika feltalálása és fejlesztése tulajdonképpen a washingtoni (USA) Haditengerészeti Kutatólaboratórium (NRL) 1937-1942
közötti páncélkutatási tevékenységének gyümölcse volt. A ballisztikai
kutatás egyik célja a hadihajók nehézpáncélzatával kapcsolatos
elridegedési problémák vizsgálata volt. Ezt a problémát az akkoriban
rendelkezésre álló laboratóriumi méretű ballisztikai lehetőségekkel nem
lehetett modellezni. A Dahlgren Vizsgálati Központban végzett ballisztikai kísérletek során, adott lévén a hűtési sebesség megfelelő szabályozása, az acélgyártó kohászati szakembereik általánosságban tudták,
hogyan előzhetők meg a nagyméretű lemezek ballisztikai hibái,
Megmaradt azonban az állandó kérdés, hogyan magyarázhatók a törésben a mérethatások, hogyan mérhető a törési szívósság, és hogyan viszonyulnak az erre adott válaszok a kérdéses fémes komponens lemezvastagságához.
Nyilvánvaló volt, hogy e kérdések megválaszolása hosszú időt igényel. Ezért az NAL ez irányú tevékenysége a II. világháború alatt csupán
a törési mérethatás feltáró jellegű tanulmányozására korlátozódott, amelyet főként az Eszak-Karolinai Egyetemen végeztettek megbízás alapján. Az e kutatások eredményeként összeállt irodalmi áttekintés és a
szakmai vitaanyagok azonban legalább tisztázták a probléma természetét (Shearin és mások, 1948).

Néhány hónappal a II. világháború befejezése után az NRL felülvizsgálta az Eszak-Karolinai Egyetemmel végeztetett megbízásos munkát,
és beindultak a törési kutatások az NRL Ballisztikai Részlegén. Az NRL
tevékenysége a később törésmechaniká-nak elnevezett területen
kutatási programmá vált, A dr. George R. Irwin vezette csoport javasolta
az anyagok repedésterjedéssel szembeni ellenállásának mérését, kiszámolta a rugalmas igénybevétel feszültségmezőjének mint egy estleges
repedés hajtóerejét (nagyjából az 1920-as Griffith-féle törésszilárdsági
elméletben javasolt módon), és kimutatta, hogy energiasebességi
összefüggés létezik a hajtóerő és a képlékeny alakváltozási ellenállás
között a gyors repedésterjedés megindulási pillanatában. A program
első évében elegendő információ gyűlt össze ahhoz, hogy G.R. Irwin
egy 1947-es tanulmányában bizonyítsa a téma megközelítésének
1 A magyar nyelvű közlésre előkészítette Dr. Tóth László, Bay Zoltán Gyártástechnikai és Logisztikai Intézet
2 Vienna University of Technology, Institute of Mechanics
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Joseph A. Kies, a számára kijelölt doktori téma megoldhatatlansága miatt 1936-ban a doktori fokozat megszerzése nélkül otthagyta az
Illinoisi Egyetemet, és teljes munkaidős állást vállalt a Szabványügyi
Hivatalban 1936-tól 1945/46-ig. Feladata a repülőgépipari alumíniumötvözetek törésének tanulmányozása volt. A repülőgépek propellerein bekövetkező kifáradási repedések kapcsán ismert volt, hogy e
repedések az alumíniumban gyorsabban terjednek, mint az acélban.
A Comet katasztrófájának nyomán Paul C€. Paris sikerrel ajánlotta a
repülőgépgyártók figyelmébe az anyagfáradási repedés növekedésének
törésmechanikai alapon történő tanulmányozását. Ebben az esetben a
repedés növekedési sebessége, da/dNN korrelációban áll a feszültségintenzítási tényező növekményével, AK-val. Miután Kies felfedezte és
ezen elv alkalmazásával és a Young-modulusok összehasonlításával
megmagyarázta, hogy a repedés növekedési sebessége nagyobb az
acél- mint az alumíniumötvözetekben, megbízták a repedés növekedési
viselkedésének acélban és alumiíniumban történő tanulmányozásával.
Kies rendelkezett némi képzettséggel a kohászat területén, de a törésmechanikában nem. Viszont nagyon gyorsan tanult.

1945-ben Joseph A. Kies felesége Oak Ridge-ben, Tenessee-ben
vállalt munkát, ahová Joe is vele utazott. Így történt, hogy G. R. Irwin
egy Oak Ridge-i fogadáson véletlenül találkozott Joe Kies-sel, aki megkérdezte tőle, nem tud-e állást számára a Haditengerészeti Kutatólaboratóriumban. Éppen volt egy szabad hely a Ballisztikai Részleg (1946ban alapított) Törési Szekciójában. Joe Kies-t, kohászati előképzettségének köszönhetően, először William Pellini-nek mutatták be a Ko-

hászati Szekcióban, ám Kies úgy döntött, hogy inkább az Irwin-féle
törési csapatban dolgozna. Így 1948 júliusában az Oak Ridge-i Szövetségi Laboratóriumtól a Haditengerészeti Kutatólaboratórium Ballisztikai Részlege Mechanikai Divíziójához ment át.
Abban az időben a Ballisztikai Részleg elsődleges érdeklődési területe a repülőgépek, valamint a pilótazubbonyok és tengerészgyalogsági zubbonyok páncélozása volt. Megkezdődött a törés alapvető tanulmányozása, és hamarosan ez lett Joe Kies fő munkaterülete. A törési

kutatásban a fő hangsúlyt olyan energiaegyensúly megtalálására helyezték, amely mellett a lehető legalaposabban és legrészletesebben leírható a törés folyamata. Ezen vezérelv mentén, alkalmanként G.R. Irwin
tanácsaival folytatott párhuzamos törési kutatásokat J. A. Kies és T. W.
George. Utóbbi a törési folyamat különböző módokon - vékony fémlemez és huzalrács segítségével - történő modellezésére, valamint a rost127

MÉRFÖLDKÖVEK
kötegek szilárdságának statisztikai tanulmányozására összpontosított.
Joseph Kies a szerkezeti anyagok törési próbáit tervezte és felügyelte.
Felismerte, hogy egy töretfelület minden eleme egy kis törési modellt
képez, ezért nagy hangsúlyt helyezett a fraktográfiára. Kies és George
egymást kiegészítő eredményekre jutott, amelyek megalapozták a
kezdeti ismeretanyagot. A vékony lemez modelleken olyannyira magától
értetődő főrepedést megelőző hasadásokról Kies megállapította, hogy
ezek a progresszív repedésterjedés általános jellemzői valamennyi
szerkezeti fémnél és műanyagnál. Egyedül a csillám esetében tűnt lehetségesnek az előzetes károsodás nélküli hasadás. A vékony lemez
modelleken vizsgálva, a repedésterjedés sebességének a lassúból a
gyorsba való átmenete csak viszonylagosan szakadt meg. Azonban a
Kies által megfigyelt törési jelek azt mutatták, hogy a rideg fémek és
műanyagok esetében a folyamat megszakadása elegendő ahhoz, hogy
a törési szívósság becsléséhez megfelelő mérési pontot kapjunk.
Az energiaegyensúly alapötletét egy 1946-os, , Törési dinamika" c.
publikációban G. R. Irwin, (1946) már közzétette és nagy vonalakban
ismertette. Az 1948-tól 1954-ig eltelt hat évben a jelenleg törésmechanika néven rendelkezésre álló ismeretek zömét felfedezték és három publikációban közzétették (Kies és mások,

1950; Irwin-Kies, 1952; Irwin-

Kies, 1954).
Ami J, Kies ebben a munkában végzett szerepét illeti, meg kell
jegyeznünk, hogy 1948-ban G. R. Irwin a Mechanikai Divízió igazgatóhelyettese és a Ballisztikai Részleg vezetője is volt, majd 1950-ben a
Mechanikai Divízió igazgatója lett. Ezért 1949-től a törési program
munkája legnagyobbrészt J. Kies irányításával folyt (aki ekkor a Ballisztikai Részleg Törési Szekciójának vezetője volt). 1953-ban Kies-t a
Ballisztikai Részleg vezetőjévé nevezték ki.
Joe Kies kiváló kísérletező és az elméleti munkát is értő elme volt,
habár az elméletnek nem tulajdonított túl nagy jelentőséget. Mindamellett G. R. Irwin minden publikációját áttanulmányozta.
Az 1950-es évek elején G. R. Irwin nem tudott előrehaladni a feszültséganalízis vizsgálatában. Fizikusi képzettsége kiváló matematikai hátteret biztosított számára, azonban bizonyos feszültséganalitikai problémák tisztázatlanok maradtak. (Erdekes megjegyeznünk, hogy a Szovjetunióban a hidegháború éveiben Irwin professzort nem ismerték el a
műszaki törésmechanika megalapítójaként, csak matematikusként és
teoretikusként.) A megoldást Dan Post hozta, aki a statikus és a terjedő
repedések lemezeken történő feszültségoptikai vizsgálatát végezte, és
rábukkant a híres 1939-es, komplex elemzést tartalmazó Westergaardpublikációra, amellyel rávezette Irwin-t a megoldásra. Segítette Irwin-t
Ericksen is, a fiatal, tehetséges matematikus, aki az Irwin-vezette Divízió

Alkalmazott Matematikai Szekciójában dolgozott.
Az abban az időben rendelkezésre álló törésmechanikai alapterv
kísérleti igazolásából az Irwin-csoport minden tagja megértette, hogy
egy új, nagy jelentőségű anyagszilárdsági terület fejlesztését kezdték el,
amely túl nagy ahhoz, hogy csupán az NRL elszigetelt programja legyen
(Irwin-Kies, 1952, 1954). Emellett, látván, hogy a szakmai találkozókon
álláspontjukat számos kritika éri, nem remélhettek jelentős segítséget a
fejlesztésben, különösen az egyetemek részéről nem.
Ezek a nehézségek megoldódtak azzal, hogy az 1952-1960-as
időszakban a törésmechanikát számos gyakorlati problémában sikerrel
alkalmazták, amelyek, nagy jelentőségük révén, figyelmet keltettek.
Ezek időrendi sorrendben a következők:
— a nyújtva keményített plexiüveg kifejlesztése,
-— a deHavilland Comet polgári sugárhajtású repülőgépek törzseinek
túlnyomás alatti törései,
- a nagy gőzturbinás villamos generátorok nehéz forgórészeinek
hírtelen törései, valamint

— az ultranagy szilárdságú acél rakétakamrák hidraulikus törési vizsgálatai a Polaris programban.
Az Irwin-vezette csapat mindezen probléma megoldásában részt
vett. Ezek az alkalmazások új munkatapasztalatot is jelentettek számukra, és befolyásos híveket szereztek a törésmechanikának,

A nyújtva keményített plexiüveg kifejlesztése
és a feszültségintenzitási tényező megjelenése

A töréskutatási program első jelentős sikere a melegen nyújtva
keményített PMM kifejlesztése volt repülőgép-ablakok anyaga céljára.
Ez a projekt, születésétől fogva J. Kíes munkája volt.
A repülőgépek ablakait eredetileg rideg plexiüvegből készítették, ami
számos balesetet okozott. 1952-ben a Szövetségi Szabványügyi Hivatal
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munkatársa, dr. Wolock kis modellkísérleteken bemutatta Joe Kies-nek,

hogy a melegen nyújtással nagyban növelhető a PMM hajszálrepedéses törési ellenállása. Az így kapott, melegen nyújtott plexiüveg alkohol
jelenlétében nagyon ellenálló volt a hajszálrepedéses töréssel szemben,
és Kies, helyesen, azt feltételezte, hogy ugyanez az eljárás az anyag
repedésterjedéssel szemberi ellenállását is növeli. Ennek a feltételezésnek az alapos kísérleti alátámasztásához megfelelően nagy méretű
melegen nyújtott lemezekre volt szükség. Kies-nek sikerült 3-4 hüvelyk
vastagságú, melegen nyújtott lemezeket szereznie a repedésterjedéssel
szembeni ellenállás méréséhez és feltételezésének igazolásához.
Együttműködést alakított ki az acron-i (Ohio) Goodyear repülőgépgyártó
céggel a repülőgépablakok gyártásában. A lemezek nyújtásával a
vastagságot harmad-negyedrészére sikerült csökkenteni, a lemezeket
ezután vágták oválisra, illetve a szükséges formára. Kies ismert és elismert vendég lett a Goodyear-nél.
Kies melegen nyújtott plexiüveggel végzett kísérletei során azokon
sem hajszálrepedések, sem hajszálrepedéses törések nem jelentkeztek.
A kísérleti minták törési felszínének vizsgálatakor megállapította, hogy a
melegen nyújtott anyag felszíne nagyon kemény és egyenetlen, míg a
nyújtás nélkülié sima. Senki sem értette pontosan, miért van ez Így, de
Kies kitartott azon feltevése mellett, hogy a melegen nyújtás növeli a
repedésterjedéssel szembeni ellenállást. Ez volt az első olyan
kiemelkedően sikeres ipari alkalmazás, amelyet a Mechanikai Divízió
Ballisztikai Részlege Törési Szekciójában dolgoztak ki. Mivel a kísérletek igazolták a szívósság növekedését, Joe Kies a légierő egy jelentős
programjába is bekapcsolódott, amely harci repülőgépekhez használható nyújtva keményített ablakanyag keresésére irányult. Kezdetben a
Haditengerészet által szponzorált, az NAL által kifejlesztett törési próbával határozták meg a szívósságot. Egy 1955-ben, repülőgépablakok
anyagairól tartott Wright Field-i konferencián Joe Kies bemutatta, hogy
szükségtelen a törési szívósság, G, meghatározása, amelyhez ismerni
kell a Young-modulust, E-t: mindössze a szorzatukra, GXE-re van szük-

ség. Kies kiemelte, hogy az ablakanyagok törési szilárdságának mértéke
legjobban az (E-dW/da) szorzat négyzetgyökeként adható meg, ahol
dW/da a repedés növekedésével szembeni ellenállást (amelynek neve
a törési munka sebessége) jelzi.
1954-ben megalkották és használni kezdték a törésmechanika kifejezést az NRL Mechanikai Divíziójának törési kutatásaiban. Így lehetett
a legegyszerűbben megkülönböztetni ezeket a kutatásokat az NRL
Kohászati Divíziójának az ütközési törések és robbanási alakváltozási
vizsgálatok terén végzett tevékenységétől. Egyéb területeken a törésmechanika szakszókincse még nem fejlődött ki.
Az ablakanyag programban részt vevő repülőgépipari cégek olyannyira hasznosnak találták Kies javaslatát, hogy a továbbiakban a
repedés terjedéssel szembeni ellenállásra kapott vizsgálati eredményeiket K-értékként jelölték, ahol

K - (E(dw /da))
A K-jelzést természetesen Joseph A. Kies tiszteletére választották, hiszen abban az időszakban a teljes keményített ablakanyag programot gyakorlatilag az ő javaslatai irányították.

A delHavilland Comet polgári sugárhajtású repülőgépek
törzseinek túlnyomás alatti törései

Az NRL törésmechanikai kutatásainak második nagy sikere a
deHavilland Comet repülőgéptörzs-törésekkel kapcsolatos. 1954
szeptemberétől Alan A. Wells, a Brit Hegesztési Kutatási Szövetség
(BWRA) munkatársa (Abington-Cambridge-Anglia) hét hónapig az NRLnél dolgozott. A Comet-töréseket Kies, Wells és Irwin vitatta meg, akik

egyetértettek abban, hogy a magyarázat az a tény, hogy a kritikus repe-

désméret a 7075-T6 alumíniumlemez esetében kisebb, mint a Comet

ablakmérete (Brossman-Kies, 1954; Wells, 1955). Némi bizonytalanságot okozott az, hogy sem a Comet repülőgéptörzs anyagáról, sem a túlnyomás során megengedett feszültségről nem rendelkeztek pontos
ismeretekkel, 1955 tavaszán Joe Kies ellátogatott Burbank-be, a
Lockheed Repülőgépgyárba, és megállapíthatta, hogy a repülőgéptörzs
anyaga nagyban hasonlít a 7075-T6 alumíniumra, és hogy a megengedett feszültség elég nagy ahhoz, hogy a Comet-törések Kies-WellsIrwin-féle magyarázata kétségtelenül alkalmazható legyen.
Ez a magyarázat röviden a következő: Minden repülőgépen felfedezhetők esetenkénti kifáradási repedések, elsősorban a nagy feszültségnek kitett helyeken. A repülőgép törésbiztonságát soha nem a
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fáradási repedések teljes kiküszöbölésével lehet elérni, hanem azzal,
hogy a megfelelő szívósság révén a fáradási repedések stabilak és még
a gyors terjedés előtt felfedezhetőek maradjanak. A deHavilland Comet
repülőgépeken az ablakmerevítés elégtelen volt, az ablakok sarkain
pedig jelentős feszültségek ébredtek. A helyzetet súlyosbította, hogy
ezeken a helyeken a tényleges repedésmérethez az ablaknyílás mérete
is hozzáadódik, Igy az egészen kis méretű, az ablakmerevítés alatt nem
is felfedezhető anyagfáradási repedések is elégségesek ahhoz, hogy a
cca. 10 200 m-es magassági szintnek megfelelő feszültség hatására beinduljon az instabil gyors repedésterjedés. Ez a törésmechanikai magyarázat nagy segítségére volt az amerikai repülőgépgyártóknak abban,
hogy a továbbiakban kiküszöböljék a Comet-hez hasonló lehetséges
töréseket. Azonban a törésmechanikát kevéssé értették, és természetesen főként a költséges, teljes méretű modellkísérletekben bíztak.
1956-tól kezdődően az Irwin-féle NRL-csapat, Albert Kobayashi és

Paul C. Paris segítségével, rendszeresen látogatta Kalifornia és a Nyugati-part repülőgépgyárainak mérnökeit. Irwin és munkatársai kitűnő
kapcsolatokat építettek ki a Boeing kutató-fejlesztő mérnökeivel — ebben
különösen segítségükre volt Paul C. Paris, a fürge eszű fiatal kutató, aki
a Boeing-től a Los Angeles-i Caltech-hez ment át, hogy Max Williams
professzorral a törésmechanikát és az anyagfáradást megvitassa. Tekintve, hogy a repülőgépgyártás a Nyugati-part fontos iparága volt, ez
kitűnő alkalmat kínált a törésmechanika gyakorlati alkalmazásainak
felderítésére.
1956. végére az Irwin-csapat több publikációt előkészített megjelenésre. Joe Kies a repülőgépgyártók előtt ismertette az (EG)/n érték
vizsgálatára kidolgozott módszerét. 1958-ban a San Diego-i mérnökök
alkották meg a Joe Kies-ről elnevezett K-tényező kifejezést.
Ugyanekkor G.R Irwin felfedezte a K-tényező és ov(27ra) közötti arányosságot, és ekkor történt az is, hogy a feszültségintenzitási tényezőnek a Springer Kézikönyv elhíresült cikkében megjelent alternatív
meghatározása szakmai körökben felkavarta a kedélyeket.
A Comet repülőgép katasztrófája nyomán Nagy-Britannia elvesztette
a polgári repülőgép-gyártásban meglévő elsőbbségét, és soha nem is
heverte ki ezt a csapást.

Nagy gőzturbinás villamos generátorok
nehéz forgórészeinek hirtelen törései
Az NRL törésmechanikai munkásságának harmadik nagy sikere a

nagy gőzturbinás villamos generátorok nehéz forgórészei töréseinek az
elemzése volt. Az NRL-t hivatalosan nem kérték fel a programban való
együttműködésre. Kies és Irwin megállapodása alapján Irwin tartotta a
kapcsolatot a General Electric céggel, és tanácsadóként segítette a
munkát. Cserében az NRL megkapta a cégtől az 1956 júliusában indult
egyéves intenzív programban összegyűjtött valamennyi, forgókorongra
és hornyoskönyökre vonatkozó törési adatot. Ebben az esetben a törésmechanika alkalmazásával azt igazolták, hogy a működés közbeni
töréseket a többhüvelyknyi nagyságú repedések okozzák, nem pedig a
kis hibák. Így a program fő célpontjai voltak a sűrű zárvány-előfordulási
területek, illetve a hidrogén szerepe a nagy repedések kifejlődésében.
Az NHL jól hasznosíthatta a General Electric-től kapott adatokat, hiszen
azok a szelvényvastagság rideg-képlékeny törési átmenetre gyakorolt
hatásának tisztán kísérleti bemutatását nyújtották. Egy 1959-es ASMEpublikáció (Irwin, 1959) ezt a törési átmenetet úgy magyarázta, mint a
síkbeli alakváltozásból a síkbeli feszültségi állapotba történő váltást, és
a képlékeny törési zóna lemezvastagsághoz képest történő relatív növekedését.

Ultraszilárdságú acél rakétakamrák hidraulikus
törési vizsgálatai a Polaris programban
Az NRL negyedik nagy-sikerét a Polaris programban érte el, mégpedig az ultraszilárdságú acél rakétakamrák törésmechanikai vizsgálatával. 1957 őszén komoly veszély fenyegette a Polaris program határidőinek betartását, mivel a hidraulikus vizsgálatok során az ultraszilárd-

ságú hegesztett acélból készült rakétakamrák túl gyakran törtek. E probléma megoldásának felelősségét teljes egészében az NRL törésmechanikai csapata viselte. A turbinalapát-törésekhez hasonlóan az
acélkamrák esetében is annak bemutatása volt a feladat, hogy a hidraulikus vizsgálatok közben a töréseket a viszonylag nagy előrepedések
okozzák, nem pedig (önmagukban) a kis zárványok. Az NRL-megoldás
sikere elsősorban annak volt köszönhető, hogy minden egyes törés esetében bebizonyították, hogy a törés pillanatában fennálló belső nyomás
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kvantitatívan magyarázható az előrepedés mérete és az anyag repedésterjedéssel szembeni ellenállása, a K, segítségével. Ehhez J. Kies
különleges ügyességére volt szükség a makroszkopikus fényképezésben. Kies irányítása mellett a rakétakamra törési vizsgálatait végzők
megtanulták, hogyan ismerjék fel és osztályozzák az előzetes repedés
különböző formáit a töretfelület vizsgálatával. A hegesztési szegély repedései, a keményedési határokat jelölő oszlopszerű dentridek, a lassú-stabil korróziós növekedés az egymást követő hidraulikus vizsgálatok során és a többi szignifikáns jelenség mind viszonylag világossá vált
(legalább annyira világossá, amennyire ezt a törés jellemzően összetett
volta megengedi), egyszerűen azáltal, hogy a megfelelő megközelítésben vizsgálták a töréseket. A törésmechanika gyakorlati alkalmazásainak számos különlegessége között a szignifikáns törési jelek lupéval,
binokuláris mikroszkóppal és (különleges területeken) metallográfiai
mikroszkóppal történő megtalálása és értelmezése volt az a terület,
amelyen J. A. Kies kiemelkedő szaktudását széles körben elismerték.
Kiest gyakran kérte fel a Légierő és a NASA, hogy fontos törési vizsgálatokban segédkezzen. Kies jelentősen bővítette az Irwin-csapat által a
törési folyamat megfigyelésére kifejlesztett módszereket azzal, hogy
magnószalagra rögzítette az előzetes repedést bizonyító hangot egy repedésterjedési vizsgálat során.
A Polaris törési problémáinak jelentkezésekor az NAL Töréskutatási
Szekciójában dolgozott

Joseph

A. Kies,

Herschel

Smith,

Villette

Sullivan, Joe Krafft, Steve Hart és George R. Irwin, és segítséget
kértek még a Védelmi Minisztérium közeli laboratóriumaitól is. Különböző források felhasználásával Kies munkacsoportokat alakított az
NWL-nél (Harold Bernstein, Haditengerészeti Fegyvergyár, Dalhgren),
és a Haditengerészeti Fegyvervizsgáló Intézetben (NWP, Dr. D.Romie,
Washington D.C.). Ezt követően bekapcsolódott még a munkába egy kis
csoport a Frankford Fegyvertárban és több speciális témacsoport az
Illinois-i Egyetemen. 1958-tól kezdve az így összeállt csapat Kies általános irányításával különleges feladatokat végzett: minden egyes Polaris
rakétakamra-törést megvizsgáltak és arról rövid jelentést készítettek. A
legtöbb bizonytalanságot sikerült megszüntetni, amikor a következő két
tényt leszögezték:
— A töréseket a gyártás közben bekövetkezett repedések okozták,
amelyeknek a végső mérete az acél törési szívóssághoz viszonyított
törési feszültség mértékéből következik;

-— Ezek a hibák a rendelkezésre álló roncsolásmentes vizsgálati mód-

szerekkel

láthatatlanok voltak, és addig azok is maradnak,

amíg

a

hegesztések köszörülésével biztosítják a sima felületet.
1958 szeptemberében az elért eredmények révén sikerült kellő idő-

ben javító intézkedéseket hozni, amelyek nem is kerültek sokba a Hadi-

tengerészetnek. Az Aerojet olyan kifinomult hegesztő-berendezést szerzett, amellyel biztosítani tudták a gyártási folyamat megfelelő ellenőrzését. Sokat segített az is, hogy a hegesztések lecsiszolása révén javult a
hibák felderíthetősége. A Kies-csapat tevékenysége mind a Polaris fegyverprogram időbeni befejezését fenyegető komoly veszély elhárítása,
mind pedig a Polaris rakétakamra szerkezeti kérdései terén megszerzett
nagyobb megbízhatóság szempontjából nagy sikernek minősíthető. A
Polarist nagyjából egy év múlva követő Minuteman programban is merültek fel törési problémák, amelyekben az NRL szintén segítséget nyújtott.

Az 1960-tól 1963-ig tartó időszakban, amikor a szilárd hajtóanyagú
rakétakamra fejlesztések során az üvegszálas fűtőtekercselés kérdése
merült föl, J. Kies egyszerűen átszervezte a csapatát és a törési kutatások súlypontját az összetett szerkezetek törési kísérleteire helyezte. E
munka sikeréhez a Kies-csapat elsődlegesen a következőkkel járult
hozzá: Annak megvilágítása, hogy a jól kötött párhuzamos szálú kompozitok nagy átlagos szilárdsága a nagyon rövid szálhosszúságból
következik; a letekercselődési hibák rétegek közötti nyírókeménységgel
történő magyarázata; valamint egy — széles körben elfogadott — javaslat
olyan gumiréteg alkalmazására a feszültségkoncentráció csökkentésére, ahol a terhelést az üveg-epoxy kompozítba ágyazott fémbetétek
veszik fel. Felbecsülhetetlen értéket képviselt az a tanácsadói segítség
is, amit Kies a kormányhivataloknak és rakétakamra-gyártóknak nyújtott.
Ezeknek az intézményeknek éppen egy olyan tapasztalt tanácsadóra
volt szükségük, aki elegendő tudás birtokában és egyszerűen meg tudta
határozni, mely tényezők fontosak és melyek nem. Kies volt a legkeresettebb szakember, akinek tanácsai meghatározó jelentőségűek voltak
számos kutatás-fejlesztési programban.
Az NRL által a Polaris programban a törési szívósság mérésére bevezetett módszereket és a megfelelő szívóssági kritériumokat ma is
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széles körben alkalmazzák. Ugyanakkor folyamatosan bővül azoknak az
alkalmazási területeknek a száma, ahol a törésmechanika a szívósság
becslésén kívüli, egyéb célokat szolgál, mint pl. a fáradás, a feszültségkorróziós repedés és az adhézió. Habár ma világszerte elfogadják és
használják a törésmechanikát, az NRL célkitűzései kimondottan nemzeti

célokat szolgáltak. Az Irwin-csapat meg akarta oldani az amerikai haditengerészet gondjait és elérni azt, hogy országuk a törésmechanika
elméletében és alkalnazásában vezető szerepre tegyen szert. Az eredmények igazolják, hogy mindkét célt elérték.

Az ASTM és a törésmechanika
Az Amerikai Vizsgálati és Anyagtudományi Társaság (ASTM) egyik
ülésén vita bontakozott ki arról, hogy elfogadják-e az Irwin-csoport által
javasolt új elméleteket. Az ASTM hivatalos állásfoglalásában ez olvasható:
,A törésmechanika értelmezése eléggé megalapozottnak tűnik ahhoz, hogy elősegítse a törések előfordulásának megértését, és hogy a
tervezőmérnököket és gyártókat segítse a szerkezeti törések kiküszöbölésében."
Ezt az állásfoglalást két fontos esemény előzte meg. Az ASTM bizottsági ülése előtt Winnie és Wundt egy cikket tettek közzé, amelyben a
Griffith-Irwin elmélettel, a nehéz forgóberendezések törését magyarázták. Egy másik cikkben a Boeing cég Tervezőmérnöki Osztályának
vezetője értekezett a deHavilland Comet polgári repülőgép kudarcáról,
és arról, hogyan lehet a hiba megértésében a törésmechanikát alkalmazni. E két cikk alapján az ASTM megalapozottan nyilatkozhatott úgy,
hogy , elősegíti a törések megértését" A törési szívósság jelölésére a K.
tényezőt alkalmazták.
1959 januárjában létrehozták az ASTM különleges bizottságát (későbbi elnevezése az ASTM E-24 — fémek törési vizsgálata lett), amelynek működése első évében a Kies-csapat törési szívósság adatai szolgáltatták a fő ismeretanyagot. Nagy hatást gyakorolt az a tény, hogy az
adatok forrása négy védelmi minisztériumi laboratórium (NRL,

NWL,

NWP, Frankford Fegyvertár), három ipari laboratórium (AG-Azusa,
U.S.Steel-Monnroeville,
Boeing Seattle) és egy egyetem volt. Az egész
bizottság ,törésmechanikában gondolkodott, és ez végül azt eredményezte, hogy a törési problémák egész sorát vizsgáló amerikai
mérnökök és tudósok nagy számban fogadták el a törésmechanikát,
Ami Európát illeti, a George R. Irwin-nel számos alkalommal együtt
dolgozó Alan A. Wells aktívan működött a Nemzetközi Hegesztési
Intézetben (IIW), és a törésmechanika európai elterjedésének elsősorban az Egyesült Királyság volt a kiindulópontja — egyrészt a Hegesztési
Intézet Alan Wells személyében, másrészt az Imperial College, Cedric
Turner professzor személyében.

A kései évek
J. A. Kies-ben kiemelkedően értékes tudóst kell tisztelnünk. Egy-egy
komoly jelentőségű probléma vizsgálatánál Kies a legalapvetőbb és a
leggyakorlatiasabb megközelítéseket kereste meg, majd teljes figyelmét
ezekre összpontosította, és lelkesen bízott abban, hogy a megmaradó

fehér foltok is felderíthetők. Ezzel ,áttörést" hajtott végre a vak, empiri-

kus megközelítéstől a megértésre alapozott megközelítésig; igazában a
probléma legalább 5096-os megértése érdekelte őt, szemben a végső
részletek megoldásával, és a feladatnak ez volt az a része, amelyhez
különleges tehetsége volt.
Ami a törésmechanikát illeti, Kies nagyvonalúan osztozott a feladatokon, először T.W. George-dzsal és G.R. Irwin-nel, majd később Irwinnel. Ő inkább a kísérleti és a csapatirányítási, mint az analitikai feladatokat végezte, elsősorban azért mert Irwin-nek ez a munkamegosztás

felelt meg. Jellemének része volt az a nagyvonalúság, amellyel a törésmechanika fejlesztésében jelentős érdemeket Irwin-nek tulajdonított.
Kies bármilyen feladatot felvállalt, legyen az egyszerű vagy bonyolult,
szokványos vagy újszerű, ha az a probléma alapos megértéséhez
közvetlenül hozzájárulhatott. Nem hagyta figyelmen kívül a kérdéssel
kapcsolatosan a gyakorlatban már megszerzett információkat, és képes
volt gyorsan átlátni, hogy melyek a gyakorlatilag fontos és melyek az
elsősorban elméletileg érdekes vonatkozások. Nem mintha az utóbbiak
nem érdekelték volna, azonban

úgy gondolta,

hogy egy alkalmazott

kutatási laboratóriumnak az a feladata, hogy ,alkalmazza" a tudományt.
Emellett a gyakorlati vonatkozások általában ösztönzőbbek voltak, és
130

hasznos termékek formájában jobban demonstrálták az elért eredményeket. Hogy egy példát mondjunk, ha Kies sugárhajtású repülőgépen ült, nyújtva keményített PMMA ablakon át nézhetett ki és tudhatta, hogy legalább a törzs (ha a szárnyak nem is) törésállósági tulajdonságaiban megbízható.
G.R. Irwin gyakran említette, hogy zavarban van, ha arról kérdezik,
Kies és ő hogyan osztozik a törésmechanika érdemeiben. Aztis gyakran
megjegyezte, hogy ha ismét feladatul kapná a törésmechanika fejlesztését, legelőször J.A. Kies-t keresné meg, hogy munkatársául felkérje.
Nyugdíjazása után Kies továbbra is vállalt kormánytanácsadói feladatokat. Egészsége azonban, feltehetően a megfeszített munka miatt,
megromlott, keringési panaszok léptek fel nála. Beleegyezett, hogy végrehajtsanak rajta egy nehéz és komoly szívműtétet, amit azonban nem
élt túl. A 80-as éveinek elején hunyt el.
Több mint sajnálatos, hogy Joseph Kies neve rendkívül ritkán
bukkan fel a törésmechanikai szakkönyvekben, így rengeteg fiatal kutató
előtt ismeretlen marad annak az embernek az életműve, aki a törés-

mechanika-tudomány korai korszakának fontos szereplője volt
(Rossmanith, 1997). Bár mindannyian előszeretettel alkalmazzuk a Kjelzést a feszültségintenzitási tényező jelölésére, de kevesen tudjuk, ki is
volt az az ember, akiről a jelölés a nevét kapta.
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