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A kisciklusú fárasztás kutatásának
újabb eredményei

a Miskolci

Egyetemen

Nagy Gyula"

Bevezetés
Mint ismeretes, a berendezések és a szerkezetek többségét ma is

folyáshatárra méretezik. Ugyanakkor a tervezésnél és a gyártásnál
szükségszerűen keletkeznek feszültséggyűjtő helyek. Normál üzemi
körülmények mellett sem zárható ki olyan járulékos terhelések előfordulása, amelyek a tervezésnél nem voltak ismertek, illetve nagyságuk
nem volt számszerűsíthető. E hatások együttesen vagy egyesével az alkatrészek, szerkezeti elemek kritikus helyein képlékeny alakváltozást
idézhetnek elő a szívós-képlékeny anyagokban. Amennyiben a túlterhelés csak egyszer fordul elő, az a feszültségcsúcsok leépülését, a feszültségek átrendeződését, a képlékenyen alakváltozó anyag keményedését, és ezeken keresztül a teherbíró képesség növekedését eredményezi. Abban az esetben, ha a kedvezőtlen határok többször
ismétlődnek, az anyag szerkezete megváltozik, kis számú igénybevétel
után repedések keletkeznek, növekednek, végül töréshez vezetnek. Ezt
a jelenséget kisciklusú fáradásnak nevezi a szakirodalom [1, 2].
A Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékén több mint
húsz éve folyik a kisciklusú fáradás jelenségének kutatása, vizsgálati
módszereinek fejlesztése. A mikroszerkezeti, mindenek előtt a diszlokációs folyamatok tanulmányozásának eredményeit bemutató közlemények közül a [3] és a [4], azok modellezéséről készültek közül az [5] és
a [6], a modellek és a fárasztási jellemzők közötti kapcsolatokról szólók
közül az [5-10] hivatkozási számúakat emelem ki.
A kisciklusú fárasztóvizsgálathoz kapcsolódóan először a fárasztási
eredmények megbízhatóságát [11, 12] elemeztük. Meghatároztuk a vezérelt változó beállításának pontosságát, megbízhatóságát [13, 14]
hossz- és keresztirányú nyúlásmérő esetén. A vizsgálattechnikai paraméterek közül elemeztük a próbatestek alakjának hatását a mérési eredményekre [11, 15]. Kimutattuk, hogy a terhelési függvény alakja hatással
van a kisciklusú fárasztás eredményeire [16, 17].
A vizsgálattechnikai tényezők hatásán túl az állapottényezők, mindenek előtt a vizsgálati hőmérséklet befolyását elemeztük különböző
összetételű acélok esetén [18]. A Manson-Coffin-egyeneseken és a ciklikus folyásgörbéken kívül meghatároztuk a tönkremenetelig befektetett
képlékeny alakváltozási munka hőmérséklet-függését is [19, 20].
Az előzőekben felvillantott kutatómunka szerves folytatása az elmúlt
öt évben végzett tevékenység, amelyben az egyik meghatározó terület
a különböző fárasztási mérőszámok közötti kapcsolatok keresése volt.
E témában elért eredményeinket számos publikációban ismertettük
[21-29]. Kimutattuk, hogy a kisciklusú fáradás leírására használt
Manson-Coffin-egyenlet és a fáradásos repedésterjedési sebességet
leíró Paris-Erdogan-összefüggés kitevői között szoros kapcsolat van,
aminek alapját a mechanikai állapot és a diszlokációs szerkezet hasonlósága biztosítja. Azonos, de kevesebb adattal alátámasztott megállapítást tettünk a nagyciklusú fáradás leírásánál használatos Basguinés Manson-Coffin-összefüggések kitevőinek kapcsolatára.
Az elmúlt időszakban a kisciklusú fárasztás területén végzett kutatások másik része a vizsgálatok során meghatározott mérőszámok alkalmazhatóságának elemzésére, a feszültségállapot hatásának alaposabb
megismerésére, továbbá ezen ismeretek összekapcsolására irányult.
Jelen közlemény célja bemutatni azokat a legfontosabb kutatási
eredményeket, amelyek a Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai
Tanszékén az elmúlt öt évben születtek a kisciklusú fárasztási mérőszámok

alkalmazhatóságának

elemzésére.
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hatósági korlátait, és javaslatot fogalmazok meg egy újabb mérőszám
alkalmazására.

A kisciklusú fárasztóvizsgálattal
meghatározható mérőszámok
Tekintettel arra, hogy a kisciklusú fáradás során az anyagban bekövetkező mikroszerkezeti változások, diszlokációs folyamatok, a mikrorepedések keletkezése és azok növekedése rendszerint összetett, bonyolult folyamat, általános leírásukra ma még nem áll rendelkezésünkre
megfelelő modell. Egy-egy részterületet leíró bíztató kezdeti fizikai modellek pedig nem teszik lehetővé az anyagok makroszkópi viselkedésének leírását. Ennek következménye, hogy az anyagok kisciklusú fárasztás alatt mutatott viselkedésének makroszkópi leírására döntően
empirikus összefüggések használatosak. Miként azt a korábbi munkáink
eredményeit bemutató publikációkban [15, 30] közzétettük, a vizsgálati
eredményeket több tényező befolyásolja. Ezek hatását különböző módon igyekeznek modellezni. Attól függően, hogy az anyagok makroszkópos viselkedését leíró egyes modellek mely tényezők hatását veszik
figyelembe, nagyszámú összefüggés született. Ezeket célszerű a kisciklusú fáradási folyamat részeihez kapcsoltan csoportosítani.
Mint ismeretes, a teljes tönkremenetel két részre osztható. Az első
rész a károsodási szakasz, anely magába foglalja a diszlokációs folyamatokat, a diszlokáció-szerkezet kialakulását, a mikrorepedések keletkezését és növekedését. A korábban elemzett okok miatt ennek a
szakasznak a leírására döntően mérnöki módszereket használnak. A
kisciklusú fárasztás hatására bekövetkező törés másik szakasza a
makrorepedések növekedése, amely leírására törésmechanikára épülő
modelleket alkalmaznak [31, 41]. Az 1. ábra mutatja a tönkremeneteli
folyamathoz kapcsolt modellek főbb csoportjait. A hagyományos felfogás
szerint a kisciklusú fáradási folyamat — vagyis a károsodás — a makrorepedések megjelenéséig tart, ezért a makrorepedések növekedésének
leírását a továbbiakban nem elemezzük. A véletlenszerű terheléssel
végzett kisciklusú fárasztóvizsgálatok eredményeinek feldolgozásánál a
károsodások összegzését valamely károsodáshalmozódási elmélet felhasználásával végzik. Ez a kutatások szempontjából egy újabb bizonytalanságot okoz. Ezért a munka első szakaszában ezzel a problémakörrel nem kívántunk foglalkozni. Az állandó terhelés amplitúdójú vizsgálatoknál meghatározható ,mérőszámok" még mindig két csoportba sorol-
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1. ábra. Kiseilusú fárasztásnál használalos mérőszámok csoportosítása
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hatók, egyrészt a képlékeny alakváltozási amplitúdóra (tartományra)
épülő, másrészt a képlékeny alakváltozási munkára épülő módszerek.

ahol:
0, : a feszültségamplítúdó;

Képlékeny alakváltozási amplitúdóra épülő modellek

€,p : képlékeny alakváltozási amplitúdó;

A szobahőmérsékleten használható kisciklusú fárasztásra alkalmazott Manson-Coffin-féle empirikus összefüggés még ma is a legszélesebb körben elterjedt modell annak ellenére, hogy 1954-ben ismertették:

m

Ag, — Ej( Ny)"

illetve

NA, FC,

ahol;
Ae,

: képlékeny alakváltozási tartomány;

Ny

: tönkremeneteli ciklusszám;

(1)

v

Ae, FC,

(2)

: a terhelés frekvenciája;

k, B, C,: a vizsgálatból meghatározható anyagi mérőszámok,
Ezen összefüggésnek több módosított, Ae-ra kifejezett változata is
megtalálható a szakirodalomban [43, 44].
Amennyiben a kisciklusú fárasztóvizsgálat során a növelt hőmérsékleten állandó terhelés is hat, kúszás is fellép. Ekkor célszerű az alakváltozásokat részekre bontani, és így felépíteni a modelleket [42, 44].
A képlékeny alakváltozási amplitúdóra (tartományra) épülő modellek
sokfélesége jelzi azt, hogy használhatóságuk korlátozott. A bennük szereplő anyagi mérőszámok szerkezetre nem vihetők át, csak nagy
bizonytalansággal (nagy biztonsági tényezők alkalmazásával) lehet a
méretezést, ellenőrzést elvégezni [45].

Képlékeny alakváltozási munkára épülő modellek
Az előző csoportba sorolt modellekhez képest több előnnyel is rendelkeznek a képlékeny alakváltozási munkára épülő összefüggések. Az
egyik ilyen előny, hogy a vezérelt változótól (alakváltozásra vagy feszültségre vezérelt vizsgálat) független lehet a mérés eredménye. A másik,
hogy a meghatározott mérőszám fizikailag megalapozottabb, mint a
korábban bemutatottak.
A kisciklusú fárasztás során bevitt képlékeny alakváltozási munka
meghatározására

is több összefüggés ismert. Közülük az Ostergren

alkotta összefüggés [46] írja le az egy ciklusban felhalmozott energiát:
AW -2AcAe (1—n)/1--n 9),

3)

ahol:
Ac : feszültségtartomány a stabilizálódott ciklusokban;
Az, : képlékeny alakváltozási tartomány;
n"

: ciklikus keményedési kitevő.
E munkát a tönkremeneteli ciklusszámmal szorozva, a tönkremenetelig befektetett képlékeny alakváltozási munka meghatározható.
Feltner és Morrow [46] a hiszterézis görbe alatti terület leírásával
határozta meg az egy ciklusban felhalmozott képlékeny alakváltozási
munkát:
AW z4o a e, ap (1-4m),
76
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és/vagy állandó terhelésen tartást is alkalmaznak, a hiszterézis görbe

alakja módosul, leírása bonyolultabb. Ezekre az esetekre további összefüggések is találhatók a szakirodalomban [44].
A képlékeny alakváltozási munkára végzett méretezés, ellenőrzés
elterjedésének hosszú ideig határt szabott, hogy a szerkezeti elemek,

Az összefüggés jó közelítést csak bemetszés nélküli, hengeres próbatestek állandó amplitúdójú és frekvenciájú terhelésnél ad. Az eredményeket további számos tényező befolyásolja [42].
A növelt hőmérsékleten bekövetkező kúszás, oxidáció és korrózió
okozta károsodás hatásának figyelembevételéhez módosították a
Manson-Coffin-modellt, amely egy frekvenciát figyelembe vevő tényezőt
is tartalmaz:

ahol;

;akeményedést kifejező szám.

Amennyiben

alkatrészek kritikus helyein nehéz volt meghatározni e munka mennyiségét. A numerikus módszerek terjedésével ez a korlát is fokozatosan
feloldódik.

6j, c, B, C,: a vizsgálatból meghatározott anyagi mérőszámok.

Ny

:g

(4)

A képlékeny alakváltozási munka
meghatározására irányuló vizsgálatok
Az előző fejezet alapján egyértelmű, hogy a képlékeny alakváltozási
munkára épülő méretezés, ellenőrzés előnyösebb a képlékeny alakváltozási amplitúdóra épülőnél. Ezért kutatásainkat ebben az irányban folytattuk tovább. Az első tisztázandó kérdés, hogy milyen a szakirodalomban található képlékeny alakváltozási munkát számító összefüggések
megbízhatósága. Hogyan viszonyulnak ezek az értékek a hiszterézis
görbék területéből meghatározott munkák nagyságához? Tekintettel
arra, hogy a kisciklusú fárasztóvizsgálatok végzése során nem mindig
tárolják le az összes hiszterézis görbét, hanem csak a reprezentánsokat,
tisztázandó az ezek felhasználásával számított munka eltérése az
összes görbe alapján meghatározottól.
E kérdések megválaszolásához DX 52 és KL 7D acélból készült próbatesteken végeztünk vizsgálatot e ,—0,01 és e a2 ,—0,005 teljes alakváltozás amplitúdóval, szobahőmérsékleten. Regisztráltuk az összes
hiszterézis görbét és meghatároztuk a tönkremenetelig befektetett
képlékeny alakváltozási munkát minden próbatesten.
Ugyanezen próbatestek reprezentatív hiszterézis görbéinek (i,
2,....10, 20,...100, 200,...,1000, 2000,...,NI-2000, N/-1000),...,N,-200,
N-100,...,N-20, N-10,....N,-2, N,-1, N.) felhasználásával is kiszámoltuk
a tönkremenetelig befektetett képlékeny alakváltozási munkát. Hat-hat
próbatesten, a kétféle módon meghatározott munkák azonosságát
Wilcoxon-próbával ellenőriztük. Megállapítottuk, hogy az összes hiszterézis görbe és a reprezentatív hiszterézis görbék felhasználásával
meghatározott képlékeny alakváltozási munkák értéke mindkét teljes
alakváltozás amplitúdó esetén azonos 59-os szignifikancia szinten [47].
Az előző vizsgálati sorozaton túl, DX 52 anyagminőségből további 5-

5 próbatestet fárasztottunk e 5—0,00365 és £,,0,011 teljes alakvál-

tozási amplitúdóval, A hiszterézis görbék előzőkben bemutatott felhasználásával számoltuk a képlékeny alakváltozási munkák mennyiségét.
Ezen túl a (3) összefüggéssel is kiszámoltuk a munkák mennyiségét,
majd Wilcoxon-próbákkal ellenőriztük azonosságukat. Megállapítottuk,
hogy a különböző módon meghatározott képlékeny alakváltozási munkák 590 szignifikancia szinten minden teljes alakváltozási amplitúdónál
azonosak [47].
Az előző mérési sorozatokat két újabbal is kiegészítettük. Az egyik
anyag egy kis karbontartalmú (C-0,0499) D 10Z, a másik egy nagyobb
karbontartalmú, ferrit-perlites szövetszerkezetű (42 CrMo4) acél volt.
Mindkét acélminőségből 5-5 próbatestet fárasztottunk két-két teljes

alakváltozási amplitúdóval (e, -—0,01, c, —-0,005). Minden próbatestre

kiszámoltuk a képlékeny alakváltozási munkák értékeit a reprezentatív
hiszterézis görbék területéből. Az előző és az utóbbi mérési sorozatokra
is meghatároztuk a képlékeny alakváltozási munkák átlagát, szórását és
relatív szórását. A relatív szórások értékei 7-159, közötti értékekre

adódtak, ami megfelel más, az anyagvizsgálatban alkalmazott munka
mennyiségű mérőszámok hasonló értékének [48].
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Bemetszett próbatestek vizsgálata
A képlékeny alakváltozási munkát befolyásoló tényezők közül

alapvetően a feszültségállapot hatását vizsgáltuk. Ennek elemzésére az
egyik legegyszerűbb módszer a bemetszett próbatestek vizsgálata.
A képlékeny alakváltozási munka, illetve az átlagos képlékeny
alakváltozási munka meghatározására olyan mérési sorozatot terveztünk, ahol hengeres és két különböző lekerekítési sugarú (R 2,5 és
R 5) bemetszett próbatest típusokon végeztünk kisciklusú fárasztóvízsgálatot különböző teljes alakváltozási amplitúdóval.
A vizsgálatokat D 10Z és 42 CrMo4 acélból készült próbatesteken,
átmérővezérléssel, 1 Hz frekvenciával, szobahőmérsékleten hajtottuk
végre. A képlékeny alakváltozási munkát, illetve az átlagos képlékeny
alakváltozási munkát a reprezentatív hiszteréis görbék területéből
határoztuk meg. A mérési eredmények közül példaként, a 42 CrMoá
acélon mért adatokat a 2. ábrán mutatom be. Tendenciájában hasonló
eredményt kaptam a másik acélminőség esetén ís. Az eredmények
alapján megállapítható, hogy a tönkremenetelig befektetett képlékeny
alakváltozási, illetve átlagos képlékeny alakváltozási munka egyaránt
függ a bemetszés lekerekítési sugarától és a képlékeny alakváltozási
amplitúdó nagyságától. A bemetszés élességének növekedésével a
képlékeny alakváltozási amplitúdó alakváltozási munkára gyakorolt
hatása egyre kisebb. Úgy tűnik, hogy a különböző lekerekítési sugarú
próbatestek tönkremeneteléig befektetett képlékeny, illetve átlagos
képlékeny alakváltozási munka értékei a képlékeny alakváltozási
amplitúdó növekedésével egy határértékhez tartanak.
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2. ábra. Képlékeny alakváltozási munka és az alakváltozási amplitúdó
kapcsolata

További vizsgálatok azt mutatják, hogy a képlékeny alakváltozási
munka nagyságát a bemetszés élességén és a képlékeny alakváltozási
amplitúdón kívül egyéb vizsgálattechnikai paraméterek is befolyásolják,
bár kisebb mértékben, mint azt a hagyormányos, mérnöki mérőszámoknál tapasztaltuk [15, 30].
Mindezek az ismeretek újabb, fizikailag megalapozottabb mérőszám
keresésére, meghatározására ösztönöztek.

A közlemény megkísérelte rendszerezett formában közreadni azokat
a legfontosabb kutatási eredményeket, amelyek az elmúlt öt évben a
Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékén a kisciklusú
fárasztás területén összegyűltek. Ezek alapján a következő legfontosabb megállapítások tehetők:
- a képlékeny alakváltozási amplitúdóra (tartományra) épülő kisciklusú
fárasztási modelleknél előnyösebb a képlékeny alakváltozási
munkára épülő modellek alkalmazása;

—

a szakirodalomban található képlékeny alakváltozási munkát számító
összefüggések, valamint az összes és a reprezentatív hiszterézis
görbék területeiből meghatározott értékek statisztikusan azonos
eredményt adnak; a képlékeny alakváltozási munka mérésének
relatív szórása 7-159e között változik;
—- a tönkremenetelig befektetett képlékeny alakváltozási munka értéke
a bemetszés élességén kívül a képlékeny alakváltozási amplitúdónak is függvénye;
- a képlékeny alakváltozási, illetve az átlagos képlékeny alakváltozási
munka értékei a képlékeny alakváltozási amplitúdó növekedésével
határértékhez tartanak;
- a képlékeny alakváltozási munka helyett, annak anyagszerkezeti változásokat, károsodást okozó részének alkalmazása lenne előnyös a
méretezésnél, ellenőrzésnél;

—- a károsodást okozó munkát a képlékeny alakváltozási munka és a
hővé alakult munka különbségéből célszerű meghatározni.
Szeretném köszönetemet kifejezni kollégáimnak, akik aktív segítsége, tanácsai nélkül nem készülhetett volna el a rengeteg vizsgálat,
nem születhettek volna meg az ismertetett eredmények.
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