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Absztrakt: Rövid cikkünkben összefoglaljuk a Budapesti Mûszaki
Egyetem Mechanikai Technológia Tanszékén, a késõbbiekben a
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagtudomány
és Technológia Tanszékén végzett kutatásaink eredményeit. Cikkünk a
hagyományos, tudományos cikkektõl eltérõen kronológiai sorrendben
mutatja be a Tanszéken végzett kutatások módszertanát és eredményeit. Az elsõ bekezdések a törésmechanika kialakulásához vezetõ
mérnöki igények, káresetek ismertetésével kezdõdik, majd a klasszikus
elemek mentén haladva összefoglalásunkat a törési munka alapján
meghatározott törési szívósságok elemzésével zárjuk.
Egy szerkezetnek, vagy gépnek váratlan törése minden mérnök
rémálmai körébe tartozik, mert egy ilyen esemény nemcsak komoly
anyagi veszteséget, de sok esetben emberek halálát is okozhatja. A
teljes törést általában egy szerkezeti elem, vagy alkatrész meghibásodása váltja ki. Bár törések sajnos, korunkban is elõfordulnak, jelenlegi
ismereteinkkel mégis sokkal megbízhatóbban lehet gyártmányainkat
tervezni, gyártani és üzemeltetni, mint kereken fél évszázaddal ezelõtt.
Az anyagok töréssel szembeni ellenállásával, e tulajdonság számításokra is alkalmas anyagjellemzõ mérõszámának megalkotásával
körülbelül ez idõ tájt kezdtek világszerte foglalkozni. Az hamarosan
tisztázódott, hogy amint azt már korábbi vizsgálatok alapján is megállapították [1, 2], a törés bekövetkezését egyedül csak feszültség dimenziójú mérõszámmal nem lehet jellemezni.
A világban ez idõ óta elterjedt és általánosan elfogadott kutatási
irányzat, a törésmechanika abból indult ki, hogy az egyébként szívósnak
vélt szerkezeti acélok meghatározott, szerencsétlen üzemi körülmények
között nagymértékben elridegednek és ilyenkor a szerkezetben lévõ
kisebb – nagyobb hibák (repedések) jelentõs alakváltozás nélküli törést
okozhatnak. Ezért kutatásaiknál azt a szélsõséges esetet vették alapul,
hogy az anyag teljesen rideg, így a repedések környezetét a rugalmasságtan alapképleteivel lehet jellemezni [3]. Ez a megközelítés néhány
valós esetnél igen jó, fõleg nagyszilárdságú acélokból készített,
nagyméretû szerkezeteknél, amelyeknél a törésmechanikai számításokra vonatkozó követelmények kielégülnek. Ezeknek a számításoknak
az alapja a feszültségintenzitási tényezõ (K=f(ó, c, X)), amely a geometrián (X) kívül csak az átlagos feszültségtõl (ó) és a repedés méretétõl
(c) függ. Ezt a számított értéket kell összevetni az anyagvizsgálók által
szolgáltatott kritikus értékkel, amely már anyagjellemzõ. (KIc) Ezt törési
szívósságnak nevezik és dimenziója MPam1/2.
A gyakorlati esetek többségében azonban a szerkezeti anyagok nem
viselkednek teljesen ridegen, a repedés terjedését több – kevesebb
képlékeny alakváltozás kíséri, ami a viszonyokat alapvetõen változtatja
meg. Ezért a törésmechanika érvényességi tartományát a képlékeny
anyagok irányába igyekeztek kiterjeszteni és új anyagjellemzõket
vezettek be. E téren úttörõ volt Wells [4]. A képlékeny törésmechanika
fogalmát õ hozta köztudatba. Az általa javasolt anyagjellemzõ a repedés
kinyílás volt, angol nevébõl rövidítve: COD (Crack Opening
Displacement). Kissé zavaró, hogy az egyes anyagok töréssel szembeni
ellenállását hosszegységgel mérjük, a COD mérõszám dimenziója
ugyanis mm. Igaz, a COD kapcsolata a KIc-vel a GIc-vel jelölt, felületre
számított, fajlagos, elnyelt munkán keresztül valósul meg [J/mm2].
Ugyanígy, a törési felületre vonatkoztatott, fajlagos energia a jelenleg
leginkább elfogadott képlékeny törésmechanikai mérõszám, a J-integrál
fizikai jelentése is. Bár a J-integrál a gyakorlatban jól beválik és egyszerû
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kapcsolata a KIc-vel a törésmechanika alkalmazását nagyban
kiterjesztette, két okból is kritizálható. A J integrál Rice [5] által közölt
levezetése úgyszintén a rugalmasságtan fogalmait használja, a
képlékenységtan fogalmaival nem foglalkozik. Továbbá a dimenziója
szerint felületi energiaként veszi számításba a próbatest által a törés
során elnyelt munkát. Ez pedig csak durva közelítésként állja meg a
helyét, mivel az energia egy vékony felületi rétegben nyelõdik el.
A törésmechanika kidolgozásával hozzávetõlegesen egy idõben
Gillemot László professzor figyelme is a törés jelensége felé fordult [6].
Õ azonban a képlékeny és szívós anyagok törését vizsgálta, kutatva
továbbá a terhelés körülményei által okozott ridegítõ hatások mértékét
is. Gillemot elmélete szerint a szívós anyag egy rá jellemzõ munka-,
vagy energia-mennyiség elnyelõdésének hatására törik el. Ez a munka
3 részre tagozódik: a rugalmas munka, a képlékeny alakváltozás
munkája és az új felület képzõdésének munkája. A rugalmas munka a
szakadás után felszabadul, a felületi energia pedig elhanyagolhatóan
kicsi a képlékeny alakváltozás munkájához képest. Ez utóbbit
fajlagosan, a munkát elnyelõ térfogatra vonatkoztatva fizikailag helyes
mérõszámot kapunk.
Az így definiált törési munka, Wc (J/cm3) egyszerû szakítókísérlettel
meghatározható (1. ábra).

1. ábra. Kontrahált szakítópróbatest részlete

Az 1. ábra szerint tehát
(1)
ahol σ a valódi feszültséget, ϕ a valódi nyúlást jelenti [7]. A kutatómunka
kezdetén a σ−ϕ görbék alatti területet planimetráltuk, mert a valódi
feszültség görbe analitikai meghatározása meglehetõsen bonyolult volt
[8. Késõbb, tapasztalataink alapján közelítõ képletekkel határoztuk meg
a törési munkát. Ilyen közelítõ megoldásokat több hazai és külföldi
kutató is ajánlott [8-10].
A törési munka sajátosságaival, különbözõ körülmények kö-zötti
változásával, a befolyásoló tényezõk hatásával sokan foglalkoztak.
Elsõsorban a közismert állapottényezõknek, a hõmérsékletnek (T), a
terhelés sebességének (dσ/dt) illetve a feszültségi állapot többtengelyûségének (σ1:σ2:σ3) hatását vizsgálták. Egy méréssorozat jellegzetes
eredményeit mutatja a 2. ábra [11].
A feszültségek háromtengelyûségét a szakítópróbatestek egyre
élesedõ bemetszésével értük el, és a Neuber-féle alaktényezõvel, αKval számszerûsítettük. Látható, hogy a dinamikus igénybevétel a
nagyobb hõmérsékleteknél az anyag viselkedése szempontjából
kedvezõbb, de ez a tartomány a bemetszések hatására rohamosan
tolódik a nagyobb hõmérsékletek felé, azaz a kis hõmérséklet, a
bemetszések és a dinamikus igénybevétel együttesen az anyagot
gyorsan elridegitik.
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4. ábra. CrNiMo ötvözésű acél szakítószilárdságának és fajlagos törési
munkájának változása a megeresztés hőmérsékletének függvényében
2. ábra. A fajlagos törési munka változása a hőmérséklet függvényében
statikus (folytonos vonal) és dinamikus (szaggatott vonal) vizsgálat
esetén, különféle αK értékek mellett

A feszültségek háromtengelyûségének eltérõ hatását szemlélteti a 3.
ábra egy kiválasztott varratfém különbözõképen hõkezelt állapotában.
Mivel a különbözõ hegesztési hibák igen jól jellemezhetõk az αK-val,
adódik a lehetõség, hogy a varrat egyes részeiben létrejött hibák hatását
a törési hajlamra ilyen módon egyértelmûen meg lehet határozni és a
veszélyes eseteket ki lehet választani [12, 13].

változása segítségével. E vizsgálatoknak különös jelentõséget ad, hogy
a mérésekhez nincs szükség nagyméretû próbatestekre, amelyek csak
nehezen sugározhatók be, a vizsgálatnál veszélyesek és a radioaktív
hulladékot feleslegesen növelik.
A törési munka felhasználásának újabb területét nyitotta meg az a
felismerés, hogy a törésekkel foglalkozó két alapvetõ elmélet: a törésmechanika és a törési munka a valós anyagok esetében, amelyek nem
teljesen ridegek, de nem is túlzottan képlékenyek, összekapcsolhatók.
Az ezzel kapcsolatos kutatómunka lényegében két részletben, két helyszínen folyt és a Tanszék két munkatársa által elnyert állami ösztöndíjaknak volt köszönhetõ. Czoboly Ernõ 1969-ben 6 hónapot dolgozott
Londonban, az Imperial Collegeban, míg Havas István 1973-ban töltött
egy félévet a düsseldorfi Max Planck Intézetben.
Az általuk kidolgozott koncepció az 5. ábrán látható közismert
modellen alapul. Az ábra egy feszültség koncentrációs helyet, röviden
„bemetszést” mutat, amely kellõen kis bemetszési sugár esetében egy
repedés is lehet.

3. ábra. Varratfém fajlagos törési munkájának változása a hőkezeltségi
állapot függvényében

A törési munka, mint anyagparaméter más anyagválasztási, vagy
technológiai feladatok optimalizálásánál is felhasználható. Valamennyi
vizsgálat ismertetése helyett itt csak néhány jellegzetes, eltérõ kutatást
említünk meg: Ivanova és társai a törési munka alapján jellemezték
különbözõ kazán anyagok kúszás állóságát [14], míg Romvári és Tóth a
fáradásos repedésterjedés sebességét hozták a törési munkával
összefüggésbe [15]. Czoboly és szerzõtársai az elõzetes hidegalakítás
hatását vizsgálta a törési munka alapján [16]. Artinger a szerszámanyagok optimális megeresztési hõmérsékletét ajánlotta az alábbiak
alapján megválasztani [17]. Mérései szerint a törési munka a megeresztési hõmérséklet függvényében eleinte gyorsan nõ, majd egy
maximum elérése után közel állandó marad. A folyáshatár viszont
folytonosan csökken. Egy CrNiMo acélra vonatkozó mérés eredményeit
mutatja be a 4. ábra.
Az ajánlott megeresztési hõmérséklet tartomány 425 °C környezetében van. Ebben az esetben a szívósság a maximum környékén
mozog, míg a folyáshatár értéke még elegendõen nagy. Végül Gillemot
Ferenc [18] a neutron sugárzás hatását mérte ki a törési munka
44

5. ábra. Feszültségkoncentrációs hely a hozzá tartozó képlékeny
zónával és fiktív szakítópróbatesttel

A darabot húzó feszültséggel terhelve a bemetszés tövében egy
képlékeny zóna jön létre, amelyben jelentõs energia nyelõdik el. A
darabot a repedés megindulásáig terhelve, ennek az energiának az
értéke E. A képlékeny zónán át gondolatban egy kis próbatestet
fektetünk keresztül, amelynek L hossza, a zóna vastagságával,

www.anyagvizsgaloklapja.hu

Válogatás 2012

Val_7_Czoboly.qxp

2012.09.09.

22:30

Page 3

TÖRÉSMECHANIKA
keresztmetszete tetszõlegesen választott dA-val egyenlõ. Az L méret az
anyagi tulajdonságoktól és a bemetszés élességétõl függ. Egy repedés
esetében L értéke minimális lesz, L0 és egyben az elnyelt energia is a
legkisebb, E0.
Ez az E0 a kétféle törési elmélet szerint kétféle módon határozható
meg, de mivel valójában ugyanarról az energiáról van szó, a két
eredménynek egymással meg kell egyeznie [19].
A törésmechanika szerint a képlékeny zónában a törésig elnyelt
energia az újonnan keletkezett repedés felületével, azaz a képzeletbeli
kis próbatest keresztmetszetével arányos, azaz
(2)
attól függõen, hogy Wells vagy Rice által megadott törési paramétert
kívánjuk használni. A törési munka elmélete szerint az energia a
képzeletbeli próbatest térfogatában nyelõdik el, azaz
(3)
Összevetve a fenti egyenleteket, egyszerûsítés után kapjuk, hogy
(4)
Hasonló gondolatmenetet lehet követni az alakváltozással
kapcsolatban is. Ilyenkor a törésig bekövetkezõ megnyúlást kell
számításba venni (5. ábra). A ∆L értéke is az anyagi tulajdonságokat
leszámítva nyilvánvalóan az L függvénye. Így a repedés esetén a ∆Lnek is minimuma van. Ez a ∆L0 egyenlõ kell, hogy legyen a Wells által
bevezetett COD-vel, feltételezve, hogy a fiktív próbatest törési nyúlása a
törési munkához analóg módon megegyezik a szakítópróbatest
kontrakciós helyén mért nyúlással [20]. Ebbõl a további törésmechanikai
paraméterek a szokásos módon származtathatók.
Természetesen az L0 értékének meghatározása közvetlenül (repedésnél) nem lenne egyszerû feladat, ezért közvetett módszereket dolgoztunk ki. Egy sorozat különbözõ bemetszési sugárral készített próbatestet használva extrapolációval kaptuk meg a keresett értéket [21, 22].
Ez a módszer fõleg ott elõnyös, ahol a vizsgálandó termékbõl a törésmechanikai mérésekhez szükséges méretû próbatestek nem munkálhatók ki [23].
A módszer használhatóságát többféle anyaggal ellenõriztük,
amennyiben az extrapolációs méréseket hagyományos vizsgálatok
eredményeivel vetettük össze. Ezeknek a hagyományos vizsgálatoknak
egy részét nem is a Tanszéken, hanem más kutatóhelyeken végezték el.
Az összehasonlító eredményeket a 6. ábra foglalja össze [24].
Látható, hogy az egyezés teljesen kielégítõ, fõleg ha figyelembe
vesszük a törésmechanikai vizsgálatok eredményeinek nagy szórását is,
amit fõleg nem a vizsgálatok bizonytalansága, hanem az anyag okozta
sajátosságok okoznak.
Az itt bemutatott vizsgálatok és módszerek a tanszéken végrehajtott,
töréssel kapcsolatos kutatásoknak csak egy kiragadott szegmense volt.
Igyekeztünk azonban, hogy a sokoldalúságot, a különféle felhasználási
területeket is valamelyest érzékeltessük.
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