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Az ütővizsgálat fejlődése
egy PhD-hallgató szemével"
Gőblyös Béla""

A szerkezetek, gépek üzemeltetése során a károsodásokat legtöbbször a váratlan meghibásodások okozzák. A legjelentősebb gazdasági
hatású meghibásodás a törés. A szerkezet igénybevétele lehet statikus
és dinamikus. Ez utóbbi a kritikusabb, mivel az anyagok töréssel szemberni ellenállása csökken a terhelési sebesség növekedésével.
A dinamikus terhelés hatásának vizsgálatára alkalmas ejtőművet
1857-ben Rodman használt először bemetszés nélküli próbatesteken. A
bemetszett próbatestek vizsgálatával először LeChatelier foglalkozott
1892-ben, ingás ütőművet pedig 1896-ban az amerikai Russel és
munkatársai alkották meg [1].
Európában a francia G. Charpy javasolta a vizsgálatot az anyagok
ütőmunkájának a meghatározására mégpedig a Megjegyzések bemetszett fém próbatestek ütve hajlító vizsgálatához című előadásában az
Anyagvizsgálók Nemzetközi Szervezetének budapesti konferenciáján
1901-ben [2]. A dinamikus mechanikai jellemzők mérésére (egyszerűsége és gazdaságossága miatt) azóta is e módszer a leggyakrabban
használatos.

ahol,
KV — ütőmunka (J) a V bemetszésű próbatesten (2.a ábra),
KU - ütőmunka (J) az U bemetszésű próbatesten (7. és 2.b ábra),
m - az inga redukált tömege (kg),
g - nehézségi gyorsulás 59,81 m-s-?,
hi — azinga ejtés előtti helyzetének magassága (m),
he — az inga ejtés utáni holtponti helyzetének magassága (m).
Mivel az inga magassága arányos a szögelfordulással, ezért a műszer skálája közvetlenül az ütőmunka értéket mutatja.
a

1.

3.
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a

(1)

" tudományos vezető: dr. Tóth László egyetemi tanár, Bay Zoltán Logisztikai és
Gyártástechnikai Intézet, Miskolci Egyetem.
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A Charpy által javasolt vizsgálat akkori állapotában lehetőség volt az
ütőmunka mérésére az inga ejtés előtti és ejtés utáni holtponti
helyzetének összehasonlításával:

"" Dunaferr Rt.
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1. ábra. A Charpy által javasolt próbatest

Hagyományos ütővizsgálat

KV (vagy KU) — m.g(hr-ha)

4.15

Bevezetés

b)

e

mi

c)

d)

e)

2. ábra. A próbatest bemetszésének főbb típusai: a) Charpy-V,
b) Charpy-U, c) Mesnager, d) Charpy-kulcslyuk és e) DVM

Minél szívósabb az anyag, az ütőmunka annál nagyobb értékű (azaz

ho annál kisebb), egyre kisebb ütőmunkához az anyag egyre ridegebb

állapota tartozik (azaz egyre nagyobb h2).
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A rideg és szívós állapot azonban más módon is elhatárolható
egymástól. A töretfelületen a rideg töret aránya arányos az anyag rideg
állapotával. A keresztirányú expanzió esetleg kontrakció mértékéből:a
ridegedés szintén meghatározható (3. ábra). Ezt az eljárást először
Gross és Stout javasolta 1958-ban [3]. Amennyiben e paraméterekre
határértéket írunk elő (adott értékű ütőmunka: 27 J vagy 40 J; a ridegen
tört felület aránya: 5099; keresztirányú expanzió: b - 0,4 mm) az anyag
átmeneti hőmérséklete meghatározható.

— 1991-93: az ESIS TC5 Sub-committe kidolgozza a fémes anyagok
műszerezett Charpy-V ütővizsgálatáról szóló szabványajánlást,
— 1992: az ESIS TC5 Sub-committe kidolgozza az előrepesztett próbatestek műszerezett ütővizsgálatáról szóló szabványajánlást,
-— 1996: I50 szabványjavaslat a műszerezett ütővizsgálatról.
— 2001: a kisméretű Charpy-próbatestek műszerezett ütővizsgálata
(ESIS javaslat)
Az évszámokat tekintve látható, hogy a Charpy által javasolt ütővizsgálat az egy évszázados történelme során (1901-2001) nagy változáson
ment keresztül [5, 6, 7]. A mért jeleket eleinte memória oszcilloszkóp,

hi

ton

3. ábra. A keresztirányú expanzió (exp.) illetve kontrakció (contr.)
meghatározása

A vizsgálat (már az akkori állapotában is) lehetővé tette a feszültségállapot, a hőmérséklet valamint az ütési sebesség hatásának
elemzését. A feszültségállapot befolyását különböző bemetszésű próbatestek ütésével lehet vizsgálni. A különböző hőmérsékleteket valamilyen fűtő- vagy hűtőközeg segítségével lehet biztosítani (kemence,
szárazjég, folyékony nitrogén stb.). A különböző ütési sebességet pedig
a (2) összefüggésnek megfelelően az inga ejtési magasságával állíthatjuk be a kívánt értékre. Hasonlóan az (1)-hez, itt is az inga magasságánál egyszerűbb az inga elfordulását meghatározni.

v-geh

2)

Ahol v: az ütési sebesség (m.s-1), d: a nehézségi gyorsulás 9.81
(m.s-2), h4: az inga ejtés előtti helyzetének magassága (m).

napjainkban pedig számítógép jeleníti meg és rögzíti.
Az oszcilloszkóp által mutatott erő-idő, erő-próbatest behajlás diagramokat le kellet fényképezni, ami egyrészt időigényes volt, másrészt
sok tényezőtől függött a kapott kép minősége (megvilágítás, filmérzékenység stb.). Az utóbbi évtizedekben a számítástechnika és az elektronika rohamos fejlődése lehetővé tette a jelek mind pontosabb és mind
megbízhatóbb regisztrálását. A mért értékek tárolhatók, megjeleníthetők, valamint további számításokat is végezhetünk rajtuk vagy a mérésadatgyűjtő vagy valamilyen más egyéb szoftver (táblázatkezelők) segítségével. Az így tárolt mérési adatok egymással összevethetők és diagramon is szemléltethetők. A szoftver (és használója) rugalmasságán
múlik, hogy a diagramon mely jellemzőt mely jellemző függvényében
ábrázol. Elterjedtebbek az erő-idő, illetve erő-behajlás diagramok.
Azonban lehetőség van az energia, a sebesség, a gyorsulás (lassulás)
számítására is a következők szerint:
A kalapács sebessége vít) a t időpillanatban (s) a következő összefüggéssel határozható meg:

nyelimi Pet
v(t)-v,

ahol,

m - a kalapács redukált tömege (kg),
F(t) - a mért erő időbeni változása (N),
vo — a kalapács sebessége az ütés pillanatában (m.s-1).
A vg sebesség az inga kiinduló szöghelyzetéből és az inga redukált
hosszából meghatározható.
A kalapács gyorsulása (illetve lassulása) a(t) a t (5) idő függvényében;

a()) -—

FC)

A későbbiek során a vizsgálat úgy fejlődött tovább, hogy a gazdaságosság megőrzése mellett célul tűzte ki az anyag rideg-szívós állapotának mélyebb megismerését is.
Az első műszerezett ütővizsgálatról szóló közleményt 1925-ben publikálja F. Körber és H. Arnold Düsseldorfban a Kaiser Wilhelm Institut für
Eisenforschung kiadványában [4], azonban csak 1946-ban készítik el az
első műszerezett ütőművet [6].
Az 1970-es évek kezdetétől megjelennek a témához kapcsolódó
különböző szabványok, előírások:
— 1970: ASTM STP: Impact Testing of Materials (Anyagok ütővizsgála-

ta),

— 1977-80: ASTM E 24.03 szabványajánlás a műszerezett ütővizsgálatról,
— 1986: DVM Merkblatt a műszerezett ütővizsgálatról,

lépő képlékeny alakváltozástól (benyomódástól) eltekintünk a próbatest
behajlása a sebességfüggvény ismeretében a következőképpen
határozható meg:
;

fO- J v(odt

Ueber den Kraftverlauf bei der Schlagprüfung.
Von
Friedrich

Körber und Hans

tása

Arnold
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lassmazd und üre Ausertuig ay KrajtFetrándrunzykurten,
Etmithuany set Szanmunge Deknutgeberert
ba dysamiazker vid téztiseker Tagyrüjinp jsszteézag
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4. ábra. Az első , műszerezett" ütővizsgálatról szóló közlemény
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ahol, f(t) —- a próbatest behajlása (m) a t időpillanatban,
v(t) — a próbatest sebessége (m.s"1) a t időpillanatban.
Az energia időbeni változása:
7
E£E0-E-FO JO
ahol, E(t) — az energia t időpillanatbeli értéke (J),
Eg- az inga maximális ütőenergiája (J).
A törési munkának a repedés kelelkezésére fordított része:

W 7 T Far
f70

(6)

(7)

A törési munkának a repedés terjesztésére fordított része pedig az
alábbi összefüggéssel határozható meg:
JF.fne

BiasArtthang

(4)

Abban az esetben, ha a próbatest és az ütőkos érintkezésénél fel-

Műszerezett ütővizsgálat

Kirizrige Vertusk

(3)

wz [Far

(8)

SF max

ahol, Ír. max - a maximális erőhöz tartozó behajlás (mm),
fr. rrac - a teljes töréshez tartozó behajlás (mm),
F(f), - az erő-behajlás függvény f pontbeli értéke.
A műszerezett ütővizsgálat során kapott erő-idő diagram kiértékelését mutatja az 5. ábra.
A bemetszett próbatestek vizsgálatán felül lehetőség van bemetszett
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Flnaxs CRmaxs Ffrmaxt A maximális erő és a hozzátartozó idő és behajlás

Fay start ÉFers start fers Start; AZ instabil repedésterjedés kezdetéhez tartozó
erő, idő és behajlás
Fo stop: AZ instabil repedésterjedés végéhez tartozó erő
tfrac: A teljes törésig eltelt idő
Fdrop: Erőcsökkenés a repedésterjedés folyamán (z Fér start " Fers stop)
fac! A teljes töréshez tartozó behajlás
W: A törési munka (- W; - Wp)
W;: A törési munka repedés keletkezésére fordított része
Wp: A törési munka repedés terjesztésére fordított része

előrepesztett próbatestek vizsgálatára is, amellyel különböző dinamikus
törésmechanikai jellemzőket határozhatunk meg. A próbatestek törési
viselkedésétől függően különböző mennyiségek határozhatók meg [6].
Ezeket foglalja össze a 6. ábra,
Erő-behajlás
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6. ábra. Meghatározható törésmechanikai jellemzők
LEFM - Linear Elastic Fracture Mechanics
(Lineárisan rugalmas törésmechanika)
EPEM - Elastic Plastic Fracture Mechanics
(Képlékeny törésmechanika)
Kje — Törési szívósság; Ka — Feltételezett törési szívósság.
J,és ő, — A repedés megindulásához tartozó J integrál és repedéskinyílás.
Jo.2/BL ÉS ő0.2/BL — A 0,2 mm-es repedésnövekedéshez tartozó J integrál

esetben a mág-

neses emissziós

[2

m

EE, mV

fi Rugalmassági határhoz tartozó erő, idő és. behajlás

Ú)

o

meg:

Ft

LX)

5. ábra. Erő-idő diagram, amelyből a következő jellemzők határozhatók

dbbhküd

F, kN

ME, mV

konk

na

megismerése segíti. Ennek csak egy része a technikai fejlődés, a másik
részét a fejlesztők tudása jelenti...
Ezen újabb technikák egyike a mágneses emissziós, illetve elektromos emissziós kiegészítő jelek regisztrálásán alapszik, Ekkor a vizsgálat
során az erő-idő diagramon kívül még a mágneses emisszió illetve az
elektromos emisszió változását is rögzítik.
A mágneses
emisszió mérésével (7. ábra)
lehetőség nyílik
rideg anyagoknál az instabil
repedésterjedés
kezdetének pontos mérésére,
mert a repedés
megindulásakor
nagy mágneses
7. ábra. Erő és mágneses emisszió diagram
jel jelenik meg a
diagramon. Ezt
4—
Képlékeny
a változást a
alakváltozás kezdete
próbatestből . kilépő mágneses
NOT Zár ászt kiálndks lelte őési 1)
erővonalak
§
okozzák. Szívós
anyagoknál sok
[.
jel integrál értékének — ami ará-

nyos a mágneas
;
ses térerősséga
05
1
15
gel — változásából lehet követ8. ábra. Erő és elektro-emisszió diagram
keztetni a stabil
repedésterjedés kezdetére [7]. Az elektro-emissziós vizsgálat során a
jelek megjelenése a fémek esetében a képlékeny alakváltozás kezdetéhez köthető (8. ábra), míg bizonyos műanyagok esetén az instabil
repedésterjedés kezdetéhez. Azonban a vizsgálat fizikai háttere még
nem teljesen tisztázott, ezen a téren további kutatások szükségesek,

Összefoglalás
E rövid áttekintésből is látható, hogy az anyagvizsgálatok terén is
jelentős változásokat hozott az eltelt évszázad. Az elektronika (és ezen
belül főleg a számítástechnika) rohamos fejlődésével lehetővé válik a
fizikai folyamatok mind pontosabb megismerése, mely minden kutatásnak alapvető célja.
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Az anyagvizsgálatok fejlődési célja a minél több jellemző minél pontosabb mérése, ezért a műszerezett ütővizsgálat fejlődése is ezen a két
úton halad. A minél pontosabb mérést az elektronika és a számítástechnikai rohamos fejlődése teszi lehetővé. Ezzel szemben a minél több
jellemző meghatározására való törekvést, az újabb vizsgálati technikák
kialakítását az anyagban a vizsgálat során lezajló folyamatok pontosabb
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és repedéskinyílás; Aa — Repedés növekedésének mértéke
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