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VPLIV ZAOSTALIH NAPETOSTI NA RAST UTRUJENOSTNE RAZPOKE V
UPOGNJENEM DELU PODNICE TLAČNE POSODE
Ključne besede: metastabilni avstenit, podnica, S-N krivulja, utrujanje, zaostale napetosti,
upogibanje, lomna žilavost
UDK: 539.55:621.22.011(043.3)
POVZETEK
Postopek izdelave podnice ustvarja kompleksno deformacijsko-napetostno stanje, ki ga ne
moremo enostavno prenesti v laboratorijske pogoje testiranja. V disertaciji smo pokazali, da
s predhodnim upogibanjem in nato nateznim obremenjevanjem ustvarimo sestavljeno
napetostno stanje, ki ga je možno analizirati le v eni kritični točki na notranji strani
upognjenca. Z numeričnim modeliranjem napetostnega stanja smo se približali
eksperimentalno določenim razmeram med utrujanjem s kombiniranim obremenjevanjem
preddeformiranih vzorcev. Na osnovi opravljenih numeričnih analiz, ki smo jih podprli z
eksperimentalnim testiranjem, tako kot v procesu upogibanja s tremi različnimi stopnjami
preddeformacije kot tudi v procesu cikličnega natezno-upogibnega obremenjevanja z
različnimi amplitudami sil in ob upoštevanju spremembe amplitude in napetostnega
razmerja. Dobili smo vrednosti dinamične trdnosti, skladne s S-N Wöhlerjevim diagramom. S
tem smo potrdili, da je v doktorski disertaciji predstavljen pravilen postopek in model za
določitev dejanskih napetostnih razmer v preddeformiranih upognjenih vzorcih. V doktorski
disertaciji je pokazano, da zaostale napetosti v metastabilnem avstenitu AISI 316L, ki so
posledice deformacije in fazne transformacije v martenzitno mikrostrukturo, vplivajo na
iniciacijo in širjenje utrujenostnih razpok, pri čemer se napetostno razmerje v materialu
razlikuje od razmerja sil utrujanja zaradi teh zaostalih napetosti. To smo pokazali na osnovi
določitve napetostnega stanja z numeričnim modeliranjem in z eksperimentalno dobljenimi
vrednostmi na S-N Wöhlerjevi krivulji, ki se ujemajo z rezultati upogibnega utrujanja
ploščatih preizkušancev s polkrožnim utorom.

XI

THE INFLUENCE OF RESIDUAL STRESSES ON FATIGUE CRACK GROWTH IN THE
CURVED PART DOMED END OF A PRESSURE VESSEL
Key words: metastable austenite, domed end, S-N curve, fatigue, residual stresses, bending,
fracture toughness
UDK: 539.55:621.22.011(043.3)

ABSTRACT
The domed end manufacturing process creates a complex deformation-stress state, which is
not easily replicated in laboratory testing conditions. In this work we show that with prior
bending and then tensile loading we create a composite stress state, which can only be
analysed in a single critical point on the inner surface of the bent specimen. With numerical
modelling of the stress state we approached the experimentally determined conditions
during fatigue under constant loading of the pre-deformed specimens. On the basis of the
numerical analyses, supported by experimental testing, we obtain values of the dynamic
strength in agreement with Wohler’s S-N diagram, both for bending with three different
levels of pre-deformation as well as for cyclic tensile-bending loading with different force
amplitudes, taking into account changes in the amplitude and the stress relation. This
confirms that in the doctoral dissertation presented procedure and model for determining the
stress state of pre-deformed bent specimens is correct. In the doctoral dissertation, it is
shown that the residual stresses in metastable austenite AISI 316L, a consequence of
deformation and phase transformation into a martensitic microstructure, influence initiation
and growth of fatigue cracks, and the resulting stress state in the material is different from
the force state of fatigue due to the residual stresses. This was shown on the basis of
determining the stress state by numerical modelling and experimentally obtained values on
Wohler’s S-N curve, which match the results of bending fatigue of flat specimens with a semicircular notch.
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UVOD

Tlačne posode v kemično procesni industriji predstavljajo vitalni del, saj so izpostavljene
termičnim, tlačnim obremenitvam in korozivnem delovanju medijev. Zaradi tega so narejene
iz nerjaveče pločevine. Pogosto se uporablja material AISI 316L (W.Nr. 1.4404), ki ima
mikrostrukturo metastabilnega avstenita. Metastabilna avstenitna nerjavna jekla so tista
jekla, pri katerih se mikrostruktura pri relativno majhni deformaciji pretvori v martenzitno
strukturo. Napetostno najbolj izpostavljen in najbolj deformiran del tlačne posode so
podnice (slika 1.1), ki omogočajo prehod in sferičnega dela v cilindrični plašč tlačne posode.
Poznavanje napetostnega stanja v materialu je pomembno za določitev dejanskih napetosti,
ko je tlačna posoda v obratovanju izpostavljena obratovalni obremenitvi. V steni podnice
nastopa sestavljeno napetostno stanje zaradi sferično cilindrične oblike. Hkrati se
mikrostruktura metastabilnega avstenita glede na stopnjo deformacije transformira v
martenzitno fazo, ki inducira dodatne zaostale napetosti.

Slika 1.1: Podnice tlačne posode

Podnice so sestavljene iz ravnega dela, sferičnega dela in malega radija (upognjenega dela).
Raziskave kažejo [1.1, 1.2], da je najbolj kritičen del podnice mali radiji zaradi maksimalnih
napetosti, ki se pojavijo v njem in se povečujejo z zmanjševanjem radija. Najbolj optimalna
oblika podnice je sfera oziroma hemisferična podnica (kupola) brez malega radija. Napetosti
v takšni obliki podnice so dva krat manjše kot v plašču tlačne posode.
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Pri izdelovanju podnice v upognjenem delu pride do stanjšanja materiala zaradi plastične
deformacije. Plastična deformacija pri metastabilnem avstenitu pomeni spremembo
mehanskih lastnosti materiala in pojav zaostalih napetosti. Rezultat tega je sprememba
mikrostrukture materiala iz avstenita, ki je nemagneten in duktilen v trdi in krhki martenzit
[1.3]. Avtorji ugotavljajo, da je stopnja induciranega martenzita odvisna od temperature,
kemične sestave materiala, tipa plastične deformacije (nateg, upogib, vzvoj ali kombinacija),
velikost in orientacija zrna. Ugotavljajo, da je martenzit predvsem posledica plastične
deformacije pri sobni temperaturi.
Zaostale napetosti se spreminjajo skozi debelino upognjenega dela. Na enem delu materiala
se pojavijo natezne zaostale napetosti na drugem pa tlačne zaostale napetosti. Tlačne in
natezne zaostale napetosti so v ravnovesju. Natezne zaostale napetosti prispevajo k
utrujenostni rasti razpoke v notranjem delu radialnega prehoda podnice tlačne posode. Pri
eksploataciji tlačne posode lahko utrujenostne razpoke zaradi zaostalih napetosti povzročijo
iztekanje medija ali celotno porušitev tlačne posode. Evropska standarda za tlačne posode
AD-2000 [1.4] in EN 13445 [1.5] obravnavajo podnico. V teh standardih so opisani postopki
za trdnostni preračun podnic, kontrolo zvarov in toplotno obdelavo podnic. Standardni ne
opisujejo zaostale napetosti in učinka zaostalih napetosti na eksploatacijo podnice oz. tlačne
posode. Standardi dajejo smernice glede na stopnjo plastične deformacije podnice in
toplotne obdelave. V omenjenih standardih pri avstenitnih nerjavnih jeklih je pogoj za
toplotno obdelavo presežek 15 % plastične deformacije. Omejitev stopnje plastične
deformacije v podnici omogoča varno obratovanje tlačne posode in preprečevanje nenadne
porušitve oz. krhkega loma, kot prepisuje direktiva PED 2014/68/EU v točki 7.5 priloge I. S
toplotno obdelavo dobimo prehod iz martenzita v avstenit, zaostale napetosti se zmanjšajo
in material se omehča oz. pride nazaj v izvorno stanje v deviški material.
Veliko dosedanjih raziskav materiala AISI 316L je opravljeno za enoosni način
obremenjevanja, medtem ko se v sami disertaciji ukvarjamo s kombiniranim natezno
upogibnimi obremenitvami preddeformiranega materiala. Preddeformiran material kaže
drugačno obnašanje od materiala v dobavljenem stanju, zaradi česar lahko pride do
predčasnega nastanka in širjenja razpok. Poznavanje pogojev za nastanek razpok s ciklično
kombiniranim obremenjevanjem je ključno za varno obratovanje, ne le tlačnih posod iz tega
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materiala, ampak tudi splošno za uporabo tega materiala v procesni industriji in splošni
strojegradnji.
Jiunn-Yuan Huang in sodelavci [1.6] so izvedli raziskavo vpliva temperature utrujanja,
razmerja napetosti, velikosti preizkušancev na trajno dinamično trdnost iz materiala AISI
316L. Preizkušanci so bili obremenjevanji enoosno v razmerju napetosti 0.8, 0.2, -0.2 in -1
pri frekvenci 20 Hz. Ugotovili so, da je trajna dinamična trdnost odvisna od trdnosti
materiala, ki je funkcija temperature utrujanja. Velikost preizkušancev na trajno dinamično
trdnost ne vpliva bistveno. Avtorji so na S-N krivulji prikazali vpliv razmerja napetosti na
trajno dinamično trdnost. S-N krivuljo so izdelali na osnovi maksimalne napetosti. Dokazali
so, da razmerje napetosti vpliva na trajno dinamično trdnost. Najbolj neugodno je razmerje
R = -1. Utrujenostna površina je bila pri tem razmerju po celotni prelomni površini. Dokazali
so, da utrujenostna površina raste, ko razmerje napetosti pada, kar je prikazano na S-N
krivulji na osnovni maksimalne napetosti.
V okviru disertacije bomo definirali mehansko in lomno obnašanje materiala ter določili
krivuljo utrujenostne življenjske dobe za kombinirano obremenjevanje preddeformiranega
materiala.

Hipoteza:
Zaostale napetosti v metastabilnem avstenitu AISI 316L, ki so posledice deformacije in fazne
transformacije v martenzitno mikrostrukturo, vplivajo na iniciacijo in širjenje utrujenostnih
razpok, pri čemer se napetostno razmerje v materialu razlikuje od razmerja sil utrujanja
zaradi teh zaostalih napetosti.

Omejitve:
Postopek izdelave podnice, ki je bolj podrobno opisan v 2. poglavju te disertacije, ustvarja
kompleksno deformacijsko-napetostno stanje, ki ga ni mogoče enostavno prenesti v
laboratorijske pogoje testiranja, kar predstavlja omejitev pri analizi samih podnic. Za analizo
pogojev nastanka in rasti razpoke v deformacijsko delno transformirani martezitni
mikrostrukturi smo se s pomočjo različnih stopenj plastičnega upogibnega deformiranja
skušali približati pogojem, ki nastopajo v podnici. Z laboratorijsko kontroliranimi pogoji
3
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deformiranja ter utrujanja upognjenih vzorcev smo ob podpori numeričnega modeliranja
določili napetostno deformacijska stanja, ki nastopajo v različnih delih podnice. Ocenjujemo,
da ugotovljene zakonitosti na laboratorijskih vzorcih predstavljajo zadostni približek
dejanskim razmeram in prispevajo po do sedaj razpoložljivih objavah k boljšemu spoznavanju
obnašanja metastabilnega avstenita pod vplivom zaostalih napetosti.
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TEORETIČNE OSNOVE O UPORABI MATERIALA ZA
PODNICE

Jekla za podnice tlačnih posod glede na ostala konstrukcijska jekla morajo izpolniti fizikalne
in mehanske lastnosti, glede na to, čemur je tlačna posoda namenjena s stališča
proizvodnega procesa in snovi v njej. Prav tako moramo upoštevati tehnologijo izdelave
podnice, s katero moramo izdelati izdelek, ki odpravi koncentracijo napetosti v prehodu iz
sferičnega dela v cilindrični del posode. V tem poglavju bodo opisane značilnosti materiala, ki
je na osnovi izkušenj proizvajalcev in uporabnikov najbolj primeren za tlačne posode.

2.1 Nerjavno jeklo AISI 316L (W.Nr. 1.4404)
Nerjavna jekla imajo zelo široko področje uporabe. Obstajajo različne vrste nerjavnih jekel:
feritna, martenzitna, avstenitna, avstenitno-feritna (dupleks). Najbolj razširjena nerjavna
jekla na področju tlačnih posod so avstenitna nerjavna jekla. Avstenitna nerjavna jekla so
nemagnetna, žilava, z visokim razteznostni koeficientom, nizko toplotno prevodnostjo,
visoko električno upornostjo, z odpornostjo proti obrabi in koroziji. Dobre lastnosti ta jekla
ohranijo na temperaturi -196 °C do +600 °C. Pomanjkljivost teh jekel je izločevanje krhkih
kromovih karbidov in sigma faze v temperaturnem intervalu med 650 °C do 850 °C
Nerjavna jekla vsebujejo različne legirne elemente, ki izboljšujejo mehanske lastnosti in
zvišujejo odpornost proti koroziji. Krom povečuje korozijsko in toplotno obstojnost, nikelj
izboljšuje mehanske in obdelovalne lastnosti, molibden povečuje obstojnost proti točkasti
koroziji, silicij povečuje obstojnost proti oksidaciji pri povišanih temperaturah. Titan, niobij,
tantal tvorijo stabilne karbide in nitride, ki so netopni (tudi pri povišanih temperaturah), in s
tem preprečujejo izločevanje kromovih karbidov. Kromovi karbidi poslabšajo mehanske in
korozijske lastnosti. Fosfor in žveplo sta nečistoči v nerjavnih jeklih. Njihova vsebnost je
omejena, ker povečujeta nagnjenost k vročim razpokam.
Na sliki 2.1 je prikazan vpliv legirnih elementov na osnovi avstenitnega nerjavnega jekla
W.Nr. 1.4301. Material W.Nr. 1.4404 v primerjavi z materialom W.Nr. 1.4301 ima nižjo
vsebnost ogljika (pod 0,07 %), višjo vsebnost niklja (10-13 %) in dodatek molibdena (2-2,5 %).
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S temi legirni elementi so izboljšane mehanske in korozijske lastnosti v primerjavi z
materialom W.Nr. 1.4301.

Slika 2.1: Smeri razvoja nerjavnih jekel 1

Material W.Nr. 1.4404 pogosto uporabljamo pri tlačnih posodah v kemični in farmacevtski
industriji. Direktiva PED 2014/68/EU predpisuje (priporoča) uporabo harmoniziranih
standardov za materiale tlačne posode. Harmonizirani standard za pločevino iz materiala
W.Nr. 1.4404 je DIN EN 10028-7 [2.1]. V tem standardu so med ostalim predpisane
minimalne zagotovljene mehanske lastnosti in kemična sestava (minimalna/maksimalna
vsebnost legirnih elementov za vsak tip materiala). Kemična sestava za material AISI 316L
(W.Nr. 1.4404) po standardu [2.1] je prikazana v preglednici 2.1. Kemična sestava je zelo

1

Vir: Konstrukcijski materiali - skripta Anžel, Brunčko, Kirbiš.
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pomembna za zagotovitev predpisanih lastnosti materiala in se nahaja na vsakem certifikatu
materiala (za vsako šaržo). Vsaka šarža mora vsebovati kemično sestavo, meje katerih
predpisuje standard.

Preglednica 2.1: Kemična sestava materiala AISI 316L po standardu DIN EN 10028-7
Element

C [%]

Si [%]

Mn [%]

P [%]

S [%]

N [%]

Cr [%]

Mo [%]

Ni [%]

Vsebnost

< 0,03

< 1,00

max. 2

max.

max.

< 0,10

16,5–

2,0–2,5

10,0–

0,045

0,015

18,5

13,0

Stabilnost avstenitne faze je odvisna predvsem od kemijske sestave. Ključna je zlasti
vsebnost Ni oz. v splošnem razmerje med elementi, ki stabilizirajo feritno oz. avstenitno fazo,
to je podano grafično s Schaefflerjevim diagramom na sliki 2.2. Schaefflerjev diagram je
sestavljen na osnovi Cr in Ni ekvivalenta.

Slika 2.2: Schaefflerjev diagram
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Po svoji kemijski sestavi je jeklo W.Nr. 1.4404 na vmesnem območju med avstenitno, feritno
in martenzitno fazo. To ne pomeni, da se po gašenju jeklo zakali v martenzit. Pretežno
enofazna avstenitna mikrostruktura je izjemno nestabilna in se pod vplivom deformacije
tvori deformacijsko inducirani martenzit. Hkrati se v tem jeklu ob avstenitu pojavlja manjši
delež visokotemperaturnega ferita, ki mu analogno s poimenovanjem iz psevdofaznega
diagrama Fe3C pravimo delta ferit 𝛿-Fe.

Stopnja induciranega martenzita je odvisna od temperature, kemične sestave materiala, tipa
plastične deformacije (nateg, upogib, vzvoj ali kombinacija) ter velikost in orientacije zrna.
Na osnovi kemične sestave lahko izračunamo začetno temperaturo, pri kateri se začne
martenzitna transformacija. Avtorja Eichelman in Hull [2.2] predlagata enačbo 2.1., kot
empirično povezavo med temperaturo in začetkom martenzitne deformacije.

M s (°C )= 1302 − 42 ⋅ (% Cr) − 61 ⋅ (% Ni) − 33 ⋅ (% Mn) − 28 ⋅ (% Si) − 1667 ⋅ (% C + % N) (2.1)
Pri šarži materiala AISI 316L, iz katerih so izdelani natezni in kontrolirani upognjeni
preizkušanci [2.3]. Ms temperatura je +87,1 °C. Visoka Ms temperatura je pokazatelj, da je
pri sobni temperaturi martenzitna transformacija posledica plastičnega preoblikovanja
(deformacije).

2.2 Postopki izdelave podnice
Podnice so vitalni del tlačne posode. Predstavljajo največji strošek pri izdelavi tlačne posode.
Izdelava podnic za tlačne posode je zahtevna in proizvajalec mora pridobiti vse potrebne
certifikate, kot so po standardu AD-2000 [1.4] (del HP0 in W0) certifikat skladnosti
proizvajalca tlačne komponente z direktivo o tlačni opremi PED 2014/68/EU. Certifikate
izdaja akreditiran priglašen organ na področju tlačne opreme.
Podnice se izdelujejo na dva načina. Prvi način izdelovanja podnice je bombiranje (slika 2.3).
Bombiranje je najbolj razširjen primer izdelave podnic. Prednost bombiranja je v tem , da
lahko izdelujemo podnice večjih premerov (do 10000 mm) in debelin (do 160 mm).
Bombiranje je sestavljeno iz dveh korakov, upogibanje ang. "dishing proces" (slika 2.3a) in
valjanje ang. "flanging proces" (slika 2.3b). V fazi upogibanja trn upogne rondelo pločevine
in oblikuje veliki radij (sfera). Deformacije v velikem radiju so relativno majhne (manj kot 1
8
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%). Druga faza je valjanje. Valji krožijo na notranjem in zunanjem delu sfere in oblikujejo
mali radij. Deformacije v malem radiju so velike. Pri plitvih podnicah po DIN 28011 [2.4] je
velikost malega radija 10 % polmera sfere (veliki radij).

b) Valjanje

a) Upogibanje

Slika 2.3: Izdelava podnice z bombiranjem

Drugi način izdelave podnice je globoki vlek (slika 2.4). Globoki vlek se uporablja pri manjših
in tanjših podnicah. Izdelovanje podnice tlačne posode z globokim vlekom ni razširjeno
zaradi dragega izdelovanja orodja. Orodje za globoki vlek je sestavljeno iz trna in matrice. Pri
globokem vleku se podnica oblikuje v enem koraku. Trn upogne rondelo pločevine in z
pomočjo matrice preoblikuje rondelo v podnico (slika 2.4).

Slika 2.4: Izdelava podnice z globokim vlekom
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Pri preoblikovanju rondele v podnico prihaja do izrazite plastične deformacije v malem radiju
pri obeh postopkih. Meriti moramo debelino v malem radiju in določiti stopnjo plastične
deformacije zaradi stanjšanja materiala (slika 2.5). Pri povečani stopnji deformacije prihaja v
materialu do strukturnih sprememb. Standard AD-2000 [1.4] del HP 7/3 predpisuje 15 %
deformacije, kot maksimalno stopnjo deformacije, pri kateri podnice ni treba toplotno
obdelovati. Večja plastična deformacija kot 15 % je dovoljena pri avstenitnih nerjavnih jeklih,
ki imajo raztezek A5 večji kot 40 % do debeline materiala 15 mm. V praksi se je izkazalo, da je
15 % plastične deformacije tudi pri teh jeklih meja za toplotno obdelavo.

Slika 2.6: Podnica v gašenem stanju

Slika 2.5: Kontrola debeline podnice

Toplotna obdelava pri avstenitnih nerjavnih jeklih se imenuje gašenje. Podnice se po končni
izdelavi v žarilni peči segrejejo na predpisano temperaturo. Predpisana temperatura je
odvisna od tipa avstenitnega jekla in znaša med 1020 °C do 1100 °C. Podnice držimo na
predpisani temperaturi določen čas v odvisnosti od debeline pločevine in jih nato hitro
ohladimo z vodnim curkom do temperature pod 400 °C. Z gašenjem se martenzitna
mikrostruktura povrne v avstenitno mikrostrukturo in se odpravijo zaostale napetosti.
Slabosti toplotne obdelave so cena in prevlečenost površine podnice s škajo (slika 2.6), ki jo
moramo mehansko ali elektrokemično odstraniti. Podnic manjšega premera termično ne
obdelujemo, zaradi česar v deformiranih delih ob martenzitu ostanejo tudi zaostale
napetosti.
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PREIZKUŠANJE DOBAVLJENEGA MATERIALA

Karakterizacija mehanskih lastnosti dobavljenega materiala je nujna za poznavanje
obnašanja materiala tako med plastičnim preoblikovanjem kot tudi v primeru rednega
obratovanja ter mejnega obremenjevanja in nastanka razpok. V tem poglavju bodo opisani
postopki preizkušanja in določanja mehanskih in lomno-mehanskih lastnosti dobavljenega
materiala.

3.1 Mehanske lastnosti materiala
Pred

začetkom

utrujanja

in

numeričnega

preračuna

moramo

določiti

lastnosti

obravnavanega materiala. Preizkusi na nedeformiranem materialu so razdeljeni na statične
preizkuse in na lomno-mehanske preizkuse.
Statični preizkusi

Standardni natezni preizkus dobavljenega materiala

Natezne preizkušance izrežemo iz nerjaveče pločevine dimenzije 6 mm x 1000 mm x 2000
mm (dimenzija 2000 mm je v smeri valjanja pločevine), kvalitete AISI 316L (W.Nr. 1.4404)
skladno z standardom EN 10028-7 [2.1]. Dva preizkušanca izrežemo iz pločevine prečno na
smer valjanja in dva preizkušanca vzdolžno na smer valjanja. Geometrija preizkušancev (slika
3.1) je skladna s standardom DIN 50125 [3.1].

Slika 3.1: Standardni natezni preizkušanec
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Natezni preizkus izvedemo pri sobni temperaturi na preizkuševalnem stroju INSTRON 12558500 z hitrostjo 3mm/min. Med preizkusom spremljamo relativni raztezek Δl na merilni
razdalji 5 ⋅ d = 20 mm, pri čemer je d premer preizkušanca. Diagram natezna sila-raztezek je
prikazan na sliki 3.2. Na osnovi sile in raztezka preizkušanca izračunamo napetost (razmerje
sile in začetnega prereza preizkušanca), deformacijo (razmerje relativnega raztezka in
začetne merilne dolžine) in izdelamo inženirski diagram, kot prikazuje slika 3.3. Rezultati, ki
so prikazani na inženirskem diagramu, določajo mejo tečenja Rp0,2, natezno trdnost Rm,
raztezek (pri pretrgu) At, zoženost (kontrakcija) Z in modul elastičnosti E.

Sila F, kN

9-PREČ-RAVNI.

10-PREČ-RAVNI.

11-VZD-RAVNI.

12-VZD-RAVNI.

9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Rastezek Δl, mm

Slika 3.2: Diagram F-Δl
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9-PREČ-RAVNI
800
750
700
650
600
550
Rp0,2 500
450
Rp0,2 400
350
300
250
200
150
100
50
0
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10-PREČ-RAVNI

11-VZD-RAVNI

12-VZD-RAVNI

Napetost σ, MPa

Rm

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

Deformacija ε, mm/mm

Slika 3.3: Inženirski σ-ε diagram

Iz diagrama na sliki 3.3 je razvidno, da smer valjanja bistveno ne vpliva na mehanske
lastnosti. Meja plastičnosti, natezna trdnost, razteznost so skoraj enake, edina vidnejša
razlika je v kontrakciji (preglednica 3.1). Standard za uporabljeno pločevino po EN 10028-7
[2.1] priporoča izvedbo nateznih testov v prečni smeri in predpisuje minimalne mehanske
vrednosti. V nadaljevanju disertacije bomo pri preračunu in resničnem nateznem diagramu
uporabili vrednosti nateznega preizkusa iz prečne smeri.
Preglednica 3.1: Povprečne vrednosti mehanskega preizkusa
#

Rp0,2 [MPa]

Rm [MPa]

E [GPa]

A [%]

Z [%]

Prečna smer

360

680

170

48

65

Vzdolžna smer

380

700

180

47

73

> 260

> 530

/

> 40

/

Vrednosti po standardu EN
10028-7 [2.1]
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Resnični σ-ε diagram, meritev trdote in martenzita

Za določitev vpliva deformacije na delež martenzita in spremembo trdote smo iz pločevine
10 mm x 1000mm x 2000 mm kvalitete AISI 316L izdelali natezne preizkušance premera 6
mm prečno na smer valjanja. Sicer, mehanske lastnosti se ne razlikujejo za pločevine z
debelinami od 6 mm do 10 mm, kar je skladno z standardom EN 10028-7 [2.1]. Geometrija
preizkušanca (slika 3.4) je skladna s standardom DIN 50125 [3.1]. Izvedba nateznega
preizkusa je enaka, kot je opisano zgoraj pri standardnem nateznem preizkusu. Po končanem
nateznem preizkusu preizkušanec ni počil, kot je prikazano na sliki 3.4. Slika 3.5 prikazuje
inženirski in resnični σ-ε diagram. Pri inženirskemu diagramu napetost pada z naraščajočo
deformacijo, vendar preizkušanec ni počil, kot prikazuje slika 3.4. Zaradi določitve deformacij
v preizkušancu moramo določiti resnično deformacijo in napetost v preizkušancu. Resnični σε diagram je določen s pomočjo inženirskih napetosti σinž in deformacije εinž z uporabo enačb
3.1 in 3.2.

σ t = σ inž ⋅ (1 + ε inž )

(3.1)

ε t = ln⋅ (1 + ε inž )

(3.2)

Slika 3.4: Začetni preizkušanec in preizkušanec po testiranju
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Zgoraj navedene enačbe so uporabljene, vse dokler ni dosežena natezna trdnost Rm. Končna
točka na resničnem σ-ε diagramu je izračunana po enačbi 3.3.

ε f = 2 ⋅ ln⋅ (

d0
)
df

(3.3)

d0 je začetni premer preizkušanca in df končni premer vratu preizkušanca. Resnična napetost
je linearno interpolirana vse do točke maksimalne resnične deformacije, določene po enačbi
3.3.
3500

Dejanska napetost σt, MPa

3000

Resnični σ-ε diagram

2500
2000
1500
1000

Inžinerski σ-ε diagram
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0
0

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

plastična deformacija pri vratu preizkušanca
Dejanska deformacija εt, mm/mm

Slika 3.5: Inženirski in resnični σ-ε diagram

Po končanem preizkušanju, je preizkušanec pravokotno prerezan v prerezih A, B, C in D, kot
prikazuje slika 3.6. Rezanje je izvedeno počasi, pravokotno na os preizkušanca z diamantno
žago.

Slika 3.6: Prikaz rezanja preizkušanca pri 4 različnih prečnih prerezih
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Na vsakem prerezu izmerimo premer in določimo deformacijo po enačbi 3.3, kot prikazuje
preglednica 3.2.
Preglednica 3.2: Dejanska deformacija za vsak prerez nateznega preizkušanca
Prerez

A

B

C

D

Premer, mm

2.46

3.8

4.41

4.69

Dejanska

1.74

0.87

0.57

0.45

deformacija, -

V vsakem prerezu izmerimo trdoto in delež martenzita. Meritev trdote izvedemo po Vickersu
HV0,1 oz. pri obremenitvi 100g. Vzorce za metalografsko analizo smo pripravili z brušenjem s
papirji SiC s fino zrnatostjo P2500 (2500 delcev na mm2), čemur je sledilo najprej poliranje z
1 µm diamantno suspenzijo in nato še poliranje z 0,05 µm coloidno glinico. Za prikaz
mikrostrukture na tako pripravljenih obrusih smo uporabili različna jedkala. Najprej smo
uporabili Ralphov reagent in črnilo v izbrani Kallingovi kislini No. 2. Nato opravimo jedkanje z
10 % Na2S2O2 +15 % HCl. Po optičnem pregledu na sliki 3.7a smo določili martenzitno fazo s
programom za digitalno analizo slike, kar je razvidno kot rdeče območje na sliki 3.7b.

a)

b)
Slika 3.7: Prerez A nateznega preizkušanca
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Prerez A je prerez z največjo stopnjo deformacije 1,74 (slika 3.7). Povprečna trdota v prerezu
A je 388 HV. Rdeča barva na sliki 3.7b prikazuje 49 % stopnjo martenzitne faze.
Prerez B (slika 3.8) vsebuje stopnjo deformacije 0,87. Povprečna trdota v prerezu B je 385
HV. Rdeča barva prikazuje 34 % stopnjo martenzitne faze.
Prerez C vsebuje stopnjo deformacije 0,57. Povprečna trdota v prerezu C je 373 HV in 15 %
stopnja martenzitne faze.

a)

b)
Slika 3.8: Prerez B nateznega preizkušanca

Prerez D (slika 3.9) vsebuje stopnjo deformacije 0,45. Povprečna trdota v prerezu D je 363
HV. Rdeča barva prikazuje 11 % stopnjo martenzitne faze.

a)

b)
Slika 3.9: Prerez D nateznega preizkušanca
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V deviškem nedeformiranem materialu smo izmerili trdoto 155 HV. Martenzitna faza optično
ni bila vidna (opis v poglavjih 3.2 in 3.3). Odvisnost med stopnjo deformacije posameznega
prereza, izmerjeno trdoto in vsebino martenzita je prikazana na sliki 3.10.
Iz metalografske analize in meritve trdote na sliki 3.10 je razvidno, da s povečanjem
deformacije narašča trdota, ki pa je od 45 % praktično konstantna (od 363 HV do 388 HV).
Prav tako je iz slike 3.10 razvidno, da se z deformacijo povečuje praktično linearna vsebnost
martenzitne faze. Na sliki je razvidna bistvena razlika v trdoti med dobavljenim materialom
155 HV in hladno deformiranim materialom pri maksimalni natezni deformaciji 363 HV
(prerez D). Veliko manjša razlika je v trdoti med maksimalno natezno deformacijo 363 HV in
dejansko porušitveno deformacijo 388 HV.

400

D C

A

B

50

350
Trdota, HV

300

40

250

30

200

Trdota

150
100

20

Martenzit-optična
meritev

50

10

0

Vsebnost martenzitne faze-optična meritev

60

450

0
0

0.5

1

Dejanska deformacija , mm/mm

1.5

2

Slika 3.10: Sprememba vsebnosti martenzita in trdote v odvisnosti od dejanske deformacije v
prerezih nateznega preizkušanca
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Lomno-mehansko testiranje CT in MT preizkušancev

Za določitev mejne nosilnosti materiala z razpoko moramo določiti lomno-mehanske
lastnosti obravnavanega materiala. Za določitev lomno-mehanskih lastnosti materiala
uporabimo CT preizkušance (ang. "Compact Tension Specimen") slika 3.11 (priloga 1) in MT
preizkušance (ang. "Middle Tension Specimen") slika 3.12 (priloga 2). Preizkušanci so izrezani
iz pločevine 3 mm x 1000 mm x 2000 mm kvalitete AISI 316L (priloga 3). Za analizo
uporabimo enako kvaliteto in standard pločevine iz katere so izdelane podnice, pri čemer
razmerje med višino preizkušanca W in debelino B ni bilo 2 : 1, kot je dano s standardom
ASTM E-1820-15 [3.2]. Po standardu EN 10028-7 [2.1] Vendar dosedanje izkušnje [3.3]
kažejo, da določevanje vrednosti lomne žilavosti tankih ploščatih preizkušancev poteka pod
pogoji ravninskega napetostnega stanja. Preizkušanje na obeh vrstah preizkušancev
izvedemo pri sobni temperaturi na preizkuševalnem stroju INSTRON 12255-8500.

Slika 3.11: Fotografija CT preizkušanca
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Slika 3.12: Fotografija MT preizkušanca
Dimenzije CT preizkušancev so: debelina B = 3 mm in širina W = 50 mm, kot je prikazano v
prilogi 1. Dimenzije MT preizkušancev (priloga 2) so: debelina B = 3 mm, širina 2W = 140 mm
in premeri izvrtine D = 6mm (MT1 in MT2 preizkušanci), D = 18mm (MT4 in MT5
preizkušanci) in D = 30mm (MT7 preizkušanec). Začetna utrujenostna razpoka je nastala s
ciklično obremenitvijo. Velikost ciklične obremenitve za CT preizkušance je znašla Fmax = 3,2
kN, R = 0,1 in za MT preizkušance Fmax = 68 kN, R = 0,1. V preglednici 3.3 so prikazani podatki
o lomno-mehanskih preizkušancih. Plošče MT1, MT2, MT5 so bile testirane za utrujenostno
rast razpoke, ki niso prikazane v doktorski disertaciji. Preizkušanje lomne žilavosti na CT
preizkušancih smo preizkušali v skladu s ASTM E1820-05 [3.4], medtem ko smo preizkušanje
lomnega obnašanja MT preizkušancev izvedli v skladu z EFAM GTP-02 [3.5]. Lomni preizkusi
so bili izvedeni v kontroli pomika s hitrostjo 10 mm/min.
Pri CT preizkušancih smo uporabili direktno metoda δ5 za določitev kritičnega odpiranja
konice razpoke CTOD (ang. "Crack Tip Opening Displacement"), s pomočjo brezkontaktne
optične opreme za meritev deformacij ARAMIS [3.6] (slika 3.13). Vrednosti lomne žilavosti
smo dobili s standardnim normalizacijskim postopkom po standardu ASTM E1820-05 [3.4] in
kontrolirali s fraktografsko analizo (slika 3.14).
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Preglednica 3.3: Preizkušanci za lomno mehansko testiranje

CT –

B

W

a0/W

D

preizkušanci

[mm]

[mm]

CT1

3

50

0,507

/

CT2

3

50

0,514

CT3

3

50

CT5

3

CT6
CT7

R

v

Število

[mm/min]

vzorcev

0,1

10

1

/

0,1

10

1

0,489

/

0,1

10

1

50

0,454

/

0,1

10

1

3

50

0,473

/

0,1

10

1

3

50

0,445

/

0,1

10

1

MT1

3

70

0,154

6

0,1

10

1

MT2

3

70

0,208

6

0,1

10

1

MT4

3

70

0,147

18

0,1

10

1

MT5

3

70

0,203

18

0,1

10

1

MT7

3

70

0,227

30

0,1

10

1

[mm]

MT –
preizkušanci

21

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Doktorska disertacija

Slika 3.13: Meritev odpiranja konice razpoke pri CT preizkušancih

Določitev lomne žilavosti za MT preizkušance smo izvedli s pomočjo fraktografične analize,
kjer je merjena SZW (širina cone raztegovanja) in SZH (višina cone raztegovanja) (slika 3.14).
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SZH

SZW

MT preizkušanec

CT preizkušanec

Slika 3.14: Prikaz meritve SZW in SZH pri MT in CT preizkušancih (povečava x 25)

Odpornostna krivulja CTOD-R je prikazana na sliki 3.15. Z eksperimenti smo ugotovili, da je
vrednost lomne žilavost za CT preizkušance v območju CTODiniciacije = 0,9–1,2 mm, kar je
pokazala fraktografska analiza, ki se ujema z normalizacijsko metodo, kot je razvidno na
slikah 3.14. Vrednost lomne žilavosti pri MT preizkušancih je CTODiniciacije = 2 ⋅ SZH kar ustreza
območju CTODiniciacije = 1,6–1,9 mm. Rezultati, prikazani na CTOD-R krivulji kažejo, da MT
preizkušanci kažejo večjo lomno odpornost proti napredovanju razpoke od CT preizkušancev,
kar se ujema z večjim napetostnim gradientom pri CT preizkušancih. Vrednosti lomne
žilavosti CT preizkušancev predstavljajo spodnjo konzervativno mejo lomne žilavosti pri oceni
nosilnosti konstrukcije.
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Odpiranje konice razpoke CTOD(δ5), mm

3

2
Področje CTOD inicijacije MT preizkušancev

Področje CTOD inicijacije CT preizkušancev

1

0
0

1

2

3

Prirastek razpoke Δa, mm

4

CT1

CT2

CT3

CT5

CT6

CT7

MT4

MT7
5

Slika 3.15: CTOD-R krivulja za CT in MT preizkušance
Razlika v MT in CT preizkušancih je še bolj očitna pri CDF ( ang. "Crack Driving Force") gonilni
sili razvoja razpoke. Direktna meritev CTOD(δ5) na CT in MT preizkušancih omogoča
konstrukcijo CDF krivulje v odvisnosti od Lr. Lr je normirana obremenitev, ki definira stopnjo
plastifikacije (enačba 3.4), pri čemer je F zunanja sila in FY mejna obremenitev, pri kateri
pride do plastifikacije celotnega ligamenta. Mejna obremenitev je podana v EFAM ETM-97
[3.7].

Lr =

F
FY

(3.4)

Na sliki 3.17 so prikazani eksperimentalno določeni rezultati za MT4 in CT1 preizkušance, ki
so potrjeni z numerično metodo, s pomočjo programske opreme ABAQUS 6.11 [3.8].
Izvedena je 2D "plane stress" elasto plastična numerična analiza z uporabo kvadratičnih
elementov (slika 3.16). Materialni model je definiran na sliki 3.5. Pri numerični analizi nismo
upoštevali zoženja debeline preizkušanca in nismo upoštevali prirastka razpoke, saj je
opravljena do vrednosti sile, pri kateri je prišlo do iniciacije stabilne rasti razpoke. Na slikah
3.16 a) in b) sta prikazani porazdelitvi ekvivalentnih von Mises napetosti pri sili iniciacije
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stabilne rasti razpoke za MT4 in CT1 preizkušanec. Iz primerjave je razvidno, da je območje

66 mm

velikosti enake napetosti bistveno večje pri MT kot pri CT preizkušancu.

61 mm

B=3 mm

9 mm

a) MT4 preizk. pri iniciacije stabilne rasti razpoke F = 129,8 kN, CTOD = 0,73 mm

28 mm

B=3 mm
b) CT1 preizk.pri iniciacije stabilne rasti razpoke F = 6,25 kN, CTOD = 0,23 mm

Slika 3.16: Prikaz porazdelitve ekvivalentnih von Mises napetosti pri MT in CT preizkušancu
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Odpiranje konice razpoke CTOD (δ5),mm

3.5
3.0
CT1-EXP

2.5

CT1-FEM
2.0

MT4-EXP

1.5

MT4-FEM

1.0
0.5
0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Normirana obremenitev Lr,-

Slika 3.17: CDF krivulje za CT in MT preizkušance

Na sliki 3.17 je prikazana primerjava med eksperimentalnimi rezultati in rezultati
numeričnega modeliranja do sile iniciacije stabilne rasti razpoke za obe vrsti preizkušancev.
Mejna obremenitev FY za MT4 preizkušanec znaša 116,4 kN znaša in 3,17 kN za CT1
preizkušanec. Iz slike 3.17 je razvidno boljše ujemanje za CT preizkušanec kot pa MT, čeprav
je ujemanje v sami točki iniciacije praktično popolno. Iz slike 3.17 je tudi razvidno, da pride
pri MT preizkušancu do iniciacije pri bistveno večji vrednosti CTOD kot pri CT preizkušancu,
kot tudi, da je pri MT preizkušancu prišlo do bistveno večjega zoženja po debelini kot pri CT
preizkušancu. Razlog leži v večjem natezno tlačnem gradientu oz. manjšem faktorju plastične
rotacije rp pri CT preizkušancu kot pri MT preizkušancu, kjer imamo praktično natezno polje,
torej brez faktorja rotacije rp.
Kot je že opisano pri značilnostih materiala AISI 316L v fazi plastifikacije prihaja do
spremembe iz avstenitne mikrostrukture v utrjeno martenzitno mikrostrukturo, s katero se
nadaljuje plastično preoblikovanje in utrjevanje do porušitve. Na osnovi lomno-mehanskega
testiranja pri sobni temperaturi obeh vrst MT in CT preizkušancev sklepamo, da ima material
izredno visoko lomno odpornost oz. lomno žilavost. Visoka lomna žilavost omogoča, da se
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ploščato valjan material AISI 316L uporabi za hladno preoblikovanje z visoko stopnjo
preoblikovanja brez nevarnosti nastanka razpok v tehnologiji proizvodnje.

3.2 Meritev trdote materiala v dobavljenem stanju
Meritve trdote (slika 3.18) so bile izvedene z Vickersovo piramido, raztros izmerjenih
vrednosti HV0,1 je zelo majhen, povprečje 10 meritev se giblje okrog 155±5HV1, kar je
pokazatelj homogenosti materiala. Iz oblike deformiranega materiala v okolici vtiska je
razviden mehanizem deformacije s tvorbo deformacijskih pasov, ki je značilen za avstenitna
jekla in je pokazatelj visokega eksponenta utrjanja.

Slika 3.18: Vtisek vickersove piramide
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3.3 Metalografija materiala v dobavljenem stanju
Vzorce za metalografsko analizo smo pripravili z brušenjem s papirji SiC do zrnavosti P2500,
nato je sledilo poliranje z 1 µm diamantno suspezijo, na koncu je sledilo poliranje z 0,05 µm
coloidno glinico.
V dostavljenem stanju je mikrostruktura sestavljena iz enakoosnih avstenitnih zrn z vidnimi
žarilnimi dvojčki ter s tankimi trakovi evtektoidnega ferita. Morfologija evtektoidnega ferita
je posledica izdelave jekla z vročim valjanjem, saj se ta faza pred končnim gašenjem ne
raztopi. Mikrostruktura nerjavnega jekla W.Nr. 1.4404 v dostavljenem stanju je prikazana na
sliki 3.19. Modri odtenki so avstenitna zrna, kjer je intenziteta obarvanosti odvisna od
orientacije zrna, drobna rumeno obarvana faza v trakovih je δ-Fe (jedkano z

10%Na2S2O5+15%HCl).

100 μm
Slika 3.19: Mikrostruktura nerjavnega jekla W.Nr. 1.4404

Velikost avstenitnih zrn je ključnega pomena za dosežene mehanske lastnosti in je bila
natančno določena z linijsko metodo, kjer smo izvedli 300 meritev, pri čemer so bile
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dvojčične meje zanemarjene, na koncu smo uporabili stereološki korekcijski faktor 1.62
[3.11], ki je razmerje med izmerjeno velikostjo zrn v preseku in dejansko velikostjo zrna v
materialu. Rezultati so podani z histogramom (slika 3.20), saj so povprečne vrednosti le
redko merodajen podatek. Natančen opis velikosti avstenitnih zrn je pomemben, saj ta
parameter najbolj vpliva na stabilnost avstenitne faze [3.9, 3.10]. Avstenitna zrna v tem
nerjavnem jeklu so termično stabilna, niso pa tudi mehanično stabilna in se lahko

Frekvenca, Hz

transformirajo v martenzit pod vplivom hladne deformacije [3.12-3.15].
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Slika 3.20: Razporeditev velikosti zrn
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MERITVE NA DEFORMIRANEM MATERIALU

V tem poglavju bomo analizirali vpliv plastičnega preoblikovanja na spremembo mehanskih
lastnosti podnic. Prav tako bomo opravili meritve magnetne faze, trdote in zaostalih
napetosti. Za navedene analize smo uporabili plitve podnice, izdelane z bombiranjem (opis
postopka bombiranja je v poglavju 2.2) geometrijsko skladne standardu DIN 28011 [2.4] v
gašenem in negašenem stanju (brez toplotne obdelave). Poznavanje stanja materiala že
izdelanih podnic kot tudi poznavanje stanja materiala, ki je izpostavljen različni stopnji
deformiranja, je nujen za nadaljnjo analizo statičnega, lomnega obnašanja in obnašanja med
utrujanjem materiala. V tem poglavju bomo predstavili rezultate standardnih testiranj
epruvet iz že izdelanih podnic. Primerjalna analiza bo pokazala osnovne razlike v mehanskih
lastnosti med dobavljenim materialom in materialom končnega izdelka. Izmerili in analizirali
bomo zaostale napetosti v podnicah in izmerili vsebino delta ferita in martenzitne faze v
odvisnosti od deformacije.

4.1 Podnice tlačne posode
Podnice na sliki 4.1 so izdelane iz rondele premera 654 mm. Na osnovi premera rondele
lahko s pomočjo standarda EN 13445 [1.5] izračunamo teoretično plastično deformacijo v
podnici. V delu 4 standarda EN 13445 [1.5] je podana enačba 4.1 za določitev deformacije F:

F = 100ln

Db
[% ]
De − 2e

(4.1)

Kjer je:
Db [mm]

– premer rondele

De [mm]

– zunanji premer podnice

e [mm]

– debelina stene podnice

Stopnja plastične deformacije po enačbi 4.1 znaša 29,3 %. Zelo visoka plastična deformacija
kaže na možnost fazne transformacije materiala iz avstenita v martenzit in na nastanek
zaostalih napetosti v območju delnega preoblikovanja.
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Slika 4.1: Teoretične dimenzije torisferične podnice po DIN 28011

4.2 Natezni preizkus materiala iz podnice
Za varno obratovanje tlačne posode moramo poznati dejanske mehanske lastnosti
konstrukcijskih komponent, v našem primeru podnice. Podnica vsebuje teoretično plastično
deformacijo 29,3 %, kar neustreza dejanskem stanju, saj so vhodni podatki za preračun
trdnosti podnic (modul elastičnosti, meja plastičnosti, natezna trdnost) pridobljeni iz
deviškega nedeformiranega materiala in se lahko razlikujejo od mehanskih lastnosti
deformiranega materiala (podnic).
Za določitev mehanskih lastnosti gašene in negašene podnice smo naredili natezne
preizkuse. Iz podnic smo s pomočjo vodnega curka izrezali ploščate vzorce. Natezne
preizkušance smo odžagali z diamantno žago iz ploščatih vzorcev v prečni in vzdolžni smeri
(slika 4.2). Geometrija nateznih preizkušancev in postopek nateznega preizkušanja je enak,
kot je opisano v poglavju "Statični preizkusi: standardni natezni preizkus dobavljenega
materiala".
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Mesto odvzema
vzorcev

Slika 4.2: Natezni preizkušanci iz podnic z oznako mesta odvzema
Na osnovi pridobljenih vrednosti sil in raztezkov iz nateznega preizkusa je konstruiran
inženirski σ-ε diagram (slika 4.3). Iz σ-ε diagrama in preglednice 4.1 lahko zaključimo, da je
pri negašeni podnici (hladno deformirani podnici brez toplotne obdelave) prišlo do fazne
transformacije avstenita v martenzit. To dokazuje dvakrat višja meja plastičnosti v negašeni
podnici v primerjavi z gašeno podnico. Meja plastičnost v negašeni podnici je viša od natezne
trdnosti v gašeni podnici. Razmerje med mejo plastičnosti in natezno trdnostjo v negašeni
podnici kaže na krhko obnašanje materiala. Na zmanjšano duktilnost v negašeni podnici kaže
tudi podatek o manjši razteznosti. Razteznost v negašeni podnici je dvakrat manjša od
razteznosti v gašeni podnici. Na inženirskem diagramu je razvidno, da smer valjanja ne vpliva
bistveno na mehanske lastnosti, kar je enako kot pri nedeformiranem materialu. Natezni
preizkusi preizkušancev iz podnic dokazujejo prisotnost martenzita zaradi hladne plastične
deformacije podnice.
Iz primerjave materiala iz gašene podnice (preglednica 4.1) in nedeformiranega deviškega
materiala (preglednica 3.1) vidimo, da se s toplotno obdelavo materialu "povrnejo" lastnosti
nedeformiranega materiala. Ena od osnovnih značilnosti metastabilnega avstenita je, da se
martenzit s ponovnim segrevanjem na temperaturo do 1100 °C transformira v primarni
metastabilni avstenit. S toplotno obdelavo odpravimo tudi zaostale napetosti, in s tem
povrnemo mehanske lastnosti, ki jih ima dobavljen material.
Obratovanje podnice v negašenem stanju bi lahko predstavljalo potencialno nevarnost
zaradi nastanka razpok med obratovanjem in nestabilno porušitev tlačne posode. Vendar pri
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podnicah z manjšo debelino in večjimi premeri ni nujno vršiti toplotno obdelavo, s čimer

Napetost σ, MPa

pocenimo in pospešimo postopek izdelave tlačne posode.
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Slika 4.3: Inženirski σ-ε diagram za preizkušance iz podnice

Preglednica 4.1: Povprečne vrednosti mehanskega preizkusa (preizkušanci iz podnic)
Preizkušanci iz toplotno

Rp0,2 [MPa]

Rm [MPa]

E [GPa]

A [%]

Z [%]

Prečna smer

800

870

185

27

76

Vzdolžna smer

680

825

185

32

82

Prečna smer

340

657

170

48

46

Vzdolžna smer

345

645

180

48

50

neobdelane podnice

Preizkušanci iz gašene
podnice
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4.3 Meritev zaostalih napetosti v podnici
Kot smo uvodoma omenili, je en od ciljev disertacije oceniti nevarnost nastanka razpok v
hladno deformiranem materialu podnice, v katerem na nastanek razpok ob martenzitni
mikrostrukturi vplivajo tudi zaostale napetosti. Višino zaostalih napetosti v delno martenzitni
mikrostrukturi je mogoče na površini neporušno določiti s pomočjo meritev z rentgenskimi
žarki po metodi sin(Ψ)2, medtem ko porazdelitev zaostalih napetosti skozi debelino lahko
določimo po ASTM E837-13a [4.1] standardu z vrtanjem luknje.
Zaostale napetosti nastanejo zaradi plastične deformacije materiala in povzročajo določeno
napetostno stanje, ko na podnico ne deluje nobena zunanja obremenitev. Za določitev
zaostalih napetosti v gašeni in negašeni podnici je uporabljena metoda vrtanja izvrtin.
Izvrtine so narejene v upognjenem delu podnice, ki je najbolj deformiran, in v cilindričnem
delu, kot prikazuje slika 4.4. Deformacije merimo z uporabo merilne uporovne rozete, ki je
sestavljena iz treh merilnih lističev. Uporabljena merilna rozeta je premera D = 5.1 mm. Pri
izdelavi izvrtine, se okoli izvrtine sprostijo napetosti. Napetosti okrog izvrtine se zaradi
odstranjevanja materiala sprostijo in povzročijo spremembo lokalnih deformacij ob izvrtini,
kot kaže slika 4.5. Deformacije in napetosti se spreminjajo skozi debelino materiala. Metoda
je uporabna do globine Z = 2 mm, ko je nadaljnje vrtanje pregloboko, da bi vplivalo na
sproščanje na površini, kje so merilni uporovni lističi. S pomočjo deformacij in kalibracijskih
koeficientov lahko izračunamo velikost in smer normalnih napetosti [4.2].

Slika 4.4: Položaji meritve zaostalih napetosti na dostavljenih podnicah
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Na sliki 4.5 je prikazana porazdelitev največjih in najmanjših zaostalih napetosti od površine
do globine 2 mm na notranji strani najmanjšega radija negašene podnice pri meritvi 1. Iz
slike 4.5 je razvidno, da nastopajo natezne zaostale napetosti. Koti med glavnim napetostmi
so enaki. Prav tako se koti spreminjajo z naraščanjem globine, pri čemer so na površju
največji.
Globina Z, mm
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200

σ1
σ2

100
0
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-1,1°

-1,1°

-1,2°

-1,4°

-1,7°

-300
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Slika 4.5: Razporeditev napetosti pri metodi vrtanja izvrtin pri debelini 6 mm

Na sliki 4.6 so prikazani rezultati meritve zaostalih napetosti. Modra barva označuje
napetosti v negašeni podnici (toplotno neobdelani podnici), rdeča barva pa v gašeni oz.
toplotno obdelani podnici. Koordinatni sistem je postavljen tako, da je koordinata x obodna
(krožna) smer v podnici, koordinata y pa prečna oziroma meridianska smer.
Iz rezultatov je razvidno, da so najvišje natezne zaostale napetosti v upognjenem delu
podnice, saj je ta del najbolj deformiran. Pri negašeni podnici so na zunanji strani
upognjenega dela (merilni položaj 2) tlačne zaostale napetosti na notranji strani (merilni
položaj 1) pa natezne zaostale napetosti. Natezne zaostale napetosti so posebej nevarne
zaradi povečanja maksimalne napetosti, ki vpliva na nastanek razpok. Razvidno je, da se s
toplotno obdelavo znižajo oz. spremenijo zaostale napetosti po velikost in smeri. Na
merilnem položaju 1 so se zaostale napetosti s toplotno obdelavo spremenile iz nateznih v
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tlačne zaostale napetosti. Na merilnem položaju 2 so se s toplotno obdelavo tlačne zaostale
napetosti v meridianski smeri zmanjšale, v obodni smeri so se spremenile iz tlačnih v natezne
zaostale napetosti. Višina zaostalih nateznih napetosti v tem merilnem položaju je nizka, do
50 MPa.
V cilindričnem delu podnice (merilni položaj 3) je magnituda zaostalih napetosti nižja kot v
upognjenem delu podnice zaradi manjše plastične deformacije. V negašeni podnici je v
obodni smeri prišlo do tlačnih zaostalih napetosti -307 MPa, kar je posledica načina izdelave
podnice. Namreč, z valjanjem ravnega dela je prišlo do kopičenja materiala. V praksi ta
nakopičeni del materiala odstružimo in odstranimo, pri čemer se znižajo napetosti v obodni
smeri. V meridianski smeri so v cilindričnem delu negašene podnice natezne zaostale
napetosti, ki jih odpravimo s toplotno obdelavo ter na to preidejo v tlačne zaostale
napetosti. Magnituda tlačnih zaostalih napetosti v obodni smeri se je znižala s toplotno
obdelavo.
Iz rezultatov meritev zaostalih napetosti lahko sklepamo, da je zaradi plastične deformacije
podnice prišlo do fazne spremembe iz avstenita v martenzit, pri čemer so posledično nastale
zaostale napetosti. S toplotno obdelavo odpravimo vpliv zaostalih napetosti, tako da se
zaostale napetosti znižajo ali spremenijo smer delovanja iz nateznih v tlačne zaostale
napetosti.
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a) Merilni položaj 1 – notranje področje upognjenega dela

b) Merilni položaj 2 – zunanje področje upognjenega dela

c) Merilni položaj 3 – zunanji del cilindričnega dela podnice
Slika 4.6: Rezultati meritev zaostalih napetosti

38

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Doktorska disertacija

4.4 Meritev magnetne faze v podnici
Kot smo že omenili v uvodu in pri opisu lastnosti materiala v disertaciji analiziramo
spremembo stanja in mikrostrukture materiala zaradi hladnega preoblikovanja med izdelavo
podnice, pri čemer prihaja do delnih sprememb mikrostrukture iz avstenitne v martenzitno
fazo. V materialu v dostavljenem stanju ni vidnega nobenega martenzita, to je običajno za to
jeklo v gašenem stanju, pri čemer obstaja možnost, da nastane, če je bil material naknadno
ravnan. Z magnetno metodo – feritmetrom smo izmerili 2.4 %, delta ferita.
Indikator fazne transformacije v avstenitnem nerjavnem jeklu je magnetizem. Magnetno
lastnost avstenitno nerjavno jeklo dobi zaradi martenzita in delta ferita (magnetne faze).
Martenzit je posledica plastične deformacije, delta ferit ni posledica plastične deformacije,
ampak kemične sestave avstenitnega nerjavnega jekla. Zaradi tega se vsebnost delta ferita v
avstenitnem jeklu razlikuje od šarže do šarže materiala.
Meritev magnetne faze je narejena s feritmetrom Ferritgehaltmesser 1.054 na podnicah
pred in po toplotni obdelavi. Vsebnost magnetne faze je merjena v meridianski smeri na
notranji in zunanji strani podnice pri toplotno neobdelani (slika 4.7) in toplotno obdelani
podnici (slika 4.8).

Slika 4.7: Položaji meritve magnetne faze na toplotno neobdelani podnici
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Slika 4.8: Položaji meritve magnetne faze na toplotno obdelani podnici
Meritve na deformirani podnici so pokazale (slika 4.9 in 4.10), da je vsebnost magnetne faze
3 krat večja pred toplotno obdelavo kot po toplotno obdelavi. Najvišja vsebnost magnetne
faze je pred toplotno obdelavo na zunanji strani podnice, in to v področju upognjenega dela.
Na koncu cilindričnega dela je tudi povečana vsebnost magnetne faze zaradi kopičenja
materiala pri izdelavi podnice. Na notranjem delu podnice je najvišja vsebnost martenzitne
faze v prehodu med upognjenim in cilindričnim delom. Ta povišana koncentracija na tem
prehodu ostane tudi po toplotni obdelavi, se pa zniža vsebnost magnetne faze.
Po toplotni obdelavi se vsebnost magnetne faze zniža v celi podnici. Na zunanji strani je v
vseh treh deli podnice vsebnost magnetne faze enaka. Na notranji strani podnice je vsebnost
magnetne faze višja od vsebnosti magnetne faze na zunanje strani podnice. Pri toplotni
obdelavi je odpravljen vpliv plastične deformacije in martenzit se konvertira v avstenit,
ampak magnetni delta ferit je ostal. Vsebnost delta ferita po toplotni obdelavi je v rangu
0,15 %.
Izmerjene nizke vrednosti magnetne faze pri podnicah v primerjavi z vsebnostjo magnetne
faze v deviškem materialu nakazujejo, da šarža materiala ni enaka. Vrednosti magnetne faze
lahko primerjamo samo na isti šarži materiala. Postopek ocene deformacije z feritmetrom je
primeren, če vzamemo vrednost 0,15 % magnetne faze po toplotni obdelavi, kot referenčno
vrednost magnetne faze brez plastične deformacije in upoštevamo linearno odvisnost
magnetne faze v primerjavi z deformacijo (slika 3.10). Na osnovi tega ocenjujemo, da
upognjen del vsebuje 3 krat višjo vsebnost magnetne faze in s tem je 3 krat bolj plastično
deformiran, kot osnovni material.
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Slika 4.9: Meritev magnetne faze v podnicah na zunanji strani
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Slika 4.10: Meritev magnetne faze v podnicah na notranji strani
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4.5 Meritev trdote v podnici
Pri hladnem preoblikovanju avstenitnega materiala pride do fazne transformacije avstenita v
martenzit, pri čemer se spremeni tudi trdota. Na osnovi podatkov o trdoti v nateznem delu
podnice lahko s pomočjo slike 3.10, ki prikazuje spremembo trdote v odvisnosti od
deformacije v nateznem preizkušancu, določimo stopnjo deformacije.
Ploščati preizkušanci so izdelani iz gašene in negašene podnice s postopkom, opisanim v
poglavju 4.2. Meritve trdote izvedemo na bočni strani preizkušanca z Vikersovo piramido.
Meritve trdote, kot kaže slika 4.11 a) in b), so pokazale da ima negašena podnica najvišjo
trdoto 321 HV v upognjenem delu. Natezna in tlačna cona v upognjenem delu se glede na
velikost trdote ne razlikujeta. Gašena podnica ima nižje vrednosti trdote od negašene
podnice, kar lahko pričakujemo, saj je material vrnjen s toplotno obdelavo v deviško stanje.
V gašeni podnici pride do raztrosa vrednosti trdot med 148 HV in 175 HV, kar je približno v
rangu izmerjene trdote pri dobavljenem materialu 155 HV.
Na osnovi podatkov o trdoti v nateznem delu negašene podnice in s pomočjo slike 3.10, ki
prikazuje linearno odvisnost med trdoto in deformacijo, lahko ocenimo deformacijo v
podnici. S podatkom o trdoti v negašeni podnici od 321 HV dobimo 35 % stopnjo
deformacije, kar približno ustreza podatku o teoretični deformaciji od 29,3 % (po enačbi 4.1).

a) Vrednosti trdote v negašeni podnici

b) Vrednosti trdote v gašeni podnici

Slika 4.11: Rezultati meritev trdote v gašeni in negašeni podnici
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ZAOSTALE NAPETOSTI MED UPOGIBANJEM
PLOŠČATIH VZORCEV

Iz dobavljene pločevine se izdelajo podnice s plastičnim preoblikovanjem materiala, bodisi z
valjanjem (bombiranjem) ali globokim vlekom. Medtem pride do transformacije posameznih
delov materiala v martenzitno mikrostrukturo ob prisotnosti zaostalih napetosti. Omenjena
najbolj pogosta postopka izdelave povzročajo sestavljeno napetostno in deformacijsko stanje
v materialu, tako zaradi postopka izdelave kot tudi zaradi končne oblike, ki dodatno inducira
zaostale napetosti. Za razvoj modela in oceno vpliva zaostalih napetosti na utrujenostno
obnašanje materiala je izbran postopek kontroliranega upogibanja materiala z različnimi
stopnjami plastične deformacije. Ocena višine in porazdelitve zaostalih napetosti v
upognjenih vzorcih je dobljena tudi z numerično simulacijo upogibanja ploščatih vzorcev. V
poglavju bo prikazan postopek numerične simulacije in primerjave med eksperimentalno
posneto krivuljo upogibanja in krivuljo numerične simulacije.

5.1 Eksperimentalno upogibanje na kontrolirano upognjenih vzorcih
Postopek izdelave podnice ustvarja sestavljeno napetostno in deformacijsko stanje, ki jih je
težko prenesti v laboratorijske pogoje. Zaradi tega bomo uporabili kontrolirano upognjene
preizkušance z različno stopnjo upogibne deformacije. Kontrolirano upognjeni preizkušanci
so upognjeni v laboratorijsko kontroliranimi pogoji deformiranja z enako hitrostjo
upogibanja v = 5 mm/min do 5 mm, 10 mm in 15 mm upogibka. Pri vsakem upogibku je
dosežena različna stopnja deformacije, kar delno posnema različno stopnjo ukrivljenosti
posameznega dela podnice. Postopek upogibanja kontrolirano upognjenih preizkušancev je
tako preslikan k globokem vleku pri izdelavi podnice. Ta način izdelave preizkušancev
omogoča upoštevanje vpliva različnega napetostno deformacijskega stanja v materialu in je
osnova za analizo vpliva različne amplitude zaostalih napetosti na utrujenostno rast razpoke.
Preizkušanci na sliki 5.1 so izdelani iz metastabilnega avstenitnega jekla, kvalitete W.Nr.
1.4404 (AISI 316L) iz 6 mm debele pločevine po standardu EN 10028-7 [2.1].
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10 mm upogib

15 mm upogib

Slika 5.1: Kontrolirano upognjeni preizkušanci

Vzorci so tritočkovno upognjeni prečno na smer valjanja pločevine s preizkuševalnim strojem
INSTRON 1255-8500 (slika 5.2). S trnom z radijem 5 mm je upognjena pločevina z hitrostjo
upogibanja 5 mm/min pri sobni temperaturi. Pomiki trna med upogibanjem so 5 mm, 10 mm
in 15 mm. S tem smo dobili 3 sete vzorcev z različnimi stopnjami deformacije.
Upogibanje je bilo kontrolirano s spremljanjem sile in upogiba vzorca, F-s karakteristika (slika
5.3). F-s togostna karakteristika opisuje obnašanje materiala pri eksperimentalnem
upogibanju pločevine in na osnovi nje lahko kontroliramo postopek numerične analize
upogibanja. Pri plastični deformaciji v hladnem se material utrjuje, zato je za nadaljevanje
deformacije potrebna večja sila. Na sliki 5.3 je razvidno, da je upogibek 5 mm dosežen pri sili
upogibanja Fmax = 22,5 kN, upogibek 10 mm pri sili upogibanja Fmax = 24,2 kN in upogibek 15
mm pri sili upogibanja Fmax = 22,6 kN. Pri vseh treh upogibkih je presežena meja plastičnost
materiala, zaradi česar so vzorci trajno deformirani. S povečevanjem upogibka rastejo
maksimalne sile upogibanja. To velja za 5 mm in 10 mm upogibek. Pri 15 mm upogibku je
presežen maksimalni odpor materiala proti upogibanju, kar dokazuje padanje sile z
naraščanjem deformacije.
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60

Slika 5.2: Eksperimentalno upogibanje kontrolirano upognjenih vzorcev
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Slika 5.3: F-s togostna karakteristika upogibanja za kontrolirano upognjene vzorce
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Meritev trdote v kontrolirano upognjenih vzorcih

Na osnovi ugotovitev v poglavju 3 o spremembi vsebnosti martenzitne faze in trdote v
odvisnosti od dejanske deformacije, so izvedene meritve trdote v kontrolirano upognjenih
vzorcih. Namen meritev trdot je ocena vsebnosti martenzitne faze v kontrolirano upognjenih
vzorcih na osnovi meritev trdote in martenzita na nateznem preizkušancu in primerjava
spremembe trdote v odvisnosti od deformacije med nateznim preizkušancem in nateznim
delom kontroliranih preizkušancev.
Meritve trdote smo naredili z Vikersovo piramido v najbolj deformiranem delu kontrolirano
upognjenih preizkušancih, kot prikazuje slika 5.4. Trdote so bile merjene iz tlačnega dela
proti nateznem delu radija (smer 1) z korakom meritve od cca. 0,5 mm.

Slika 5.4: Meritev trdote na kontrolirano upognjenih preizkušancih
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Na sliki 5.5 so prikazane izmerjene trdote v upognjenem delu kontroliranih preizkušancev
skozi debelino preizkušanca. Na sliki je razvidno, da trdota raste s povečanjem plastične
deformacije. Najbolj deformiran 15 mm vzorec ima najvišje vrednosti trdote, 5 mm vzorec pa
najnižje vrednosti. Pri vseh treh vzorcih se nahaja najnižja trdota v notranjosti vzorca v točki
prehoda iz tlačne v natezno cono, kar predstavlja položaj nevtralne cone.

5mm spec.-1-HV
10mm spec.-1-HV
15mm spec.-1-HV

340

5mm spec.-1-HV-APROX
10mm spec.-1-HV-APROX
15mm spec.-1-HV-APROX
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300
280
260
Trdota, HV
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Natezna stran
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Debelina, mm

Slika 5.5: Rezultati meritve trdote skozi debelino v najbolj upognjenem delu za vse tri tipe
preizkušanca

Meritev zaostalih napetosti v kontrolirano upognjenem vzorcu

Meritve zaostalih napetosti smo izvedli s sin(Ψ)2 metodo (X-žarki) z difraktometrom
XSTESS3000 Stresstech Oy. Odbojna metoda je neporušna metoda, s katero merimo zaostale
napetosti na osnovi sprememb razdalje med atomskimi ravninami. Zaostale napetosti
merimo na površini materiala v določeni smeri, ki jo izberemo pred meritvijo.
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Meritve smo izvedli na 15 mm kontrolirano upognjenem vzorcu. Merjene so zaostale
napetosti v najbolj upognjenem delu vzorca na zunanji strani (prečno-ϕ = 0° in vzdolžno-ϕ =
90° na črto upogibanja) in notranji strani (vzdolžno-ϕ = 90° na črto upogibanja), kot prikazuje
slika 5.6. Zaradi oblike vzorca ni bilo mogoče meriti zaostale napetosti na notranji strani
prečno na črto upogibanja.

ϕ = 90°
ϕ = 0°

Slika 5.6: Meritev zaostalih napetosti na 15 mm kontrolirano upognjenem vzorcu

Rezultati meritve zaostalih napetosti so podani v preglednici 5.1:
Preglednica 5.1: Velikost izmerjenih zaostalih napetosti v 15 mm vzorcu
#

ϕ = 0°

ϕ = 90°

prečno na črto upogibanja

vzdolžno na črto upogibanja

Zunanja površina

-8 MPa ± 33 MPa

139 MPa ± 21 MPa

Notranja površina

/

-300 MPa ± 51 MPa
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Rezultati meritev zaostalih napetosti kažejo, da so vzdolž linije upogibanja najvišje zaostale
napetosti. Zaostale napetosti vzdolž upogibnice na notranji površini so tlačne na zunanji
površini pa natezne, med tem ko so zaostale napetosti, ki odpirajo kontrolirano upognjen
vzorec izmerjene le na zunanji površini in so bistveno manjše od zaostalih napetosti z
notranje strani. Postopek meritve zaostalih napetosti, ki odpirajo upognjenec na notranji
strani ni bilo možno izmeriti, ker ni bilo možno pod dvema kotoma opraviti obsevanje z x
žarki v isti točki.
Primerjalno analizo med eksperimentalno izmerjeno zaostalo napetostjo na notranji površini
in numerično izračunano porazdelitvijo zaostalih napetosti bomo naredili na osnovi
numeričnega modeliranja ob upoštevanju materialnih lastnosti, določenih z nateznimi
preizkusi.

5.2 Numerična analiza upogibanja kontrolirano upognjenih vzorcev
Model za numerično analizo napetosti in deformacij

Numerično analizo smo izvedli z uporabno končnih elementov s pomočjo programske
opreme ABAQUS Standard [3.8]. Tip numerične analize je elasto-plastična analiza z uporabo
materialnih lastnosti dobavljenega metastabilnega avstenitnega nerjavnega jekla W.Nr.
1.4404 (AISI 316L) s podatkih iz dejanske σ-ε krivulje (slika 5.7a). Pri numerični analizi smo
upoštevali simetrijske ravnine v x in z smeri (slika 5.7b). S tem smo pridobili velikost modela,
kar pomeni, da je potreben manjši spomin in hitrejši čas izračuna. Trn in matrica sta
analitični togi telesi. Upoštevani so stiki med trnom, preizkušancem in matrico. Pri
preizkušancih (upognjenih do 5, 10 in 15 mm) smo uporabili 20-vozliščne volumske končne
elemente kvadratičnega geometrijskega reda (slika 5.7c). Mreža je zgoščena na mestu stika
trna pri upogibu preizkušanca, kjer lahko pričakujemo najvišje deformacije in posledično
najvišje zaostale napetosti.
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0.4
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Dejanska plastična deformacija εt, mm/mm

a) Dejanska σ-ε krivulja uporabljenega avstenitnega materiala

b) Model upogibanja

c) Uporabljena mreža končnih elementov

Slika 5.7: Materialne lastnosti in numerični model upogibanja
Med numerično simulacijo upogibanja smo spremljali reakcijsko silo upogibnega trna in
upogib preizkušanca. S tem smo dobili ob eksperimentalni tudi numerično F-s togostno
karakteristiko upogibanja, kar omogoča kontrolo samega numeričnega postopka upogibanja
in primerjavo z eksperimentalnim upogibanjem. Na sliki 5.8 so prikazane numerične in
eksperimentalne F-s togostne karakteristike upogibanja.
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Slika 5.8: Primerjava F-s togostne karakteristike med eksperimentom in numerično analizo

Razvidna je pravilnost numeričnega modela upogibanja, saj se F-s karakteristike
eksperimenta in numeričnega postopka ujemajo. Do majhnih razlik med karakteristikama
pride zaradi tega, ker sta pri numerični analizi trn in matrica analitični togi telesi, dejansko pri
eksperimentu pa nista neskončno togi telesi.

Analiza napetosti in deformacij v točki maksimalnega upogiba in v razbremenjenem stanju
Kontrolirano upogibanje vzorcev je sestavljeno iz dveh faz: obremenjevanje in
razbremenjevanje. V času obremenjevanja pride do trajne plastične deformacije na
področjih, ki so bolj oddaljeni od nevtralne cone. Pri razbremenitvi se material v elastičnem
deformiranem delu želi vrniti v začetni položaj, vendar to preostali plastično deformiran
material preprečuje. Na osnovi teh spoznanj bomo naredili analizo napetosti in ekvivalentnih
plastičnih deformacij PEEQ v kontrolirano upognjenih vzorcih v času upogibka 5,10 in 15 mm
(točke A na sliki 5.9) in po upogibanju oz. v neobremenjenem stanju (točka B na sliki 5.9).
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Slika 5.9: Numerična F-s karakteristika obremenjevanja in razbremenjevanja

Analizirali smo porazdelitev ekvivalentnih plastičnih deformacij in napetosti v smeri x
(napetosti S11). Natezne zaostale napetosti S11 (smer x) vplivajo na odpiranje preizkušanca.
Analizirali smo pot na sredini preizkušanca (20 mm). Začetek analizirane poti je zunanja stran
(radija) preizkušanca (0 mm) in konec poti notranja stran preizkušanca (6 mm), kot prikazuje
slika 5.10.

6 mm

0 mm
20 mm – sredina preizkušanca

0 mm – rob preizkušanca

Slika 5.10: Prikaz analizirane poti na preizkušancih
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Na slikah 5.11.a, 5.12.a in 5.13.a so prikazane numerično izračunane porazdelitve napetosti
in ekvivalentnih plastičnih deformacij skozi debelino preizkušancev v točki maksimalnega
upogiba (maksimalnih upogibnih deformacij) in v razbremenjenem položaju za vse tri tipe
preizkušanca. Pri vseh treh tipih preizkušancev je razvidno, da se s povečanjem akumulirane
energije oz. povesa povečujejo napetosti in plastične deformacije. Pri vseh preizkušancih so
v trenutku maksimalnega upogiba natezne napetosti na zunanji strani (0 mm) in tlačne
napetosti na notranji strani (6 mm), slika 5.10. Pri razbremenitvi preizkušancev pride do
prerazporeditve napetosti glede na novo ravnotežno stanje v preizkušancu. Napetosti na
zunanji strani (0 mm) preidejo v tlačne napetosti in na notranji strani v natezne zaostale
napetosti.
Pri vseh preizkušancih so tlačne in natezne napetosti v trenutku maksimalnega upogibka
višje od meje plastičnosti materiala, ki znaša 325 MPa in se povečujejo z zvišanjem upogibka.
Po upogibanju so tlačne zaostale napetosti pod mejo plastično in so velikosti -210 MPa za 5
mm preizkušanec, -170 MPa za 10 mm preizkušanec in -125 MPa za 15 mm preizkušanec.
Vidimo, da se tlačne zaostale napetosti na zunanji strani znižujejo s povečanjem upogibka oz.
plastične deformacije. Razlog je v tem, da pride do večje relaksacije napetosti oz. sprostitve
preizkušanca na zunanji tlačni strani. Napetosti v notranji natezni strani rastejo z višanjem
upogibka in plastične deformacije. Natezne napetosti so višje od meje plastičnost.
Na slikah 5.11.b, 5.12.b in 5.13.b je razvidno, da so ekvivalentne plastične deformacije enake
v trenutku maksimalnega upogiba in po upogibu oz. po relaksaciji preizkušanca. Pri
razbremenitvi se material v elastičnem delu želi vrniti v začetni položaj, vendar to preostali
plastično deformiran material preprečuje. Plastične deformacije se povečujejo z večanjem
upogibka. Pri vseh tipih preizkušancev je zunanja tlačna stran manj deformirana od notranje
natezne strani. Nevtralna cona se premika iz zunanje tlačne strani proti notranji natezni
strani z zvišanjem upogibka oz. akumulirane stopnje deformacije.
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b) Porazdelitev ekvivalentnih plastičnih deformacij
Slika 5.11: Porazdelitev napetosti in deformacij v 5 mm preizkušancu v obremenjenem in
razbremenjenem stanju
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Napetost, MPa
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b) Porazdelitev ekvivalentnih plastičnih deformacij
Slika 5.12: Porazdelitev napetosti in deformacij v 10 mm preizkušancu v obremenjenem in
razbremenjenem stanju
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Napetost, MPa
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b) Porazdelitev ekvivalentnih plastičnih deformacij
Slika 5.13: Porazdelitev napetosti in deformacij v 15 mm preizkušancu v obremenjenem in
razbremenjenem stanju
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Analiza zaostalih napetosti in deformacij po numeričnem upogibanju

Po razbremenitvi se material v elastičnem delu želi vrniti v začetni položaj, vendar se ne
more vrniti zaradi nastale plastične deformacije v sosednjih plasteh. To povzroči, da se v
območju nateznih deformacij med upogibanjem po razbremenitvi pojavijo tlačne zaostale
napetosti (na zunanji strani preizkušanca), medtem ko se na notranji strani pojavijo natezne
zaostale napetosti kot ravnovesje tlačnim na zunanji strani.
Na slikah 5.14, 5.15 in 5.16 so prikazane zaostale napetosti po upogibanju za 5, 10 in 15 mm
preizkušance. Prikazane so ekvivalentne napetosti von Mises (kot kriterij plastičnosti) in
napetosti odpiranja (ravnanja) upognjenca v smeri x (napetosti S11). Napetosti S11 so
napetosti, ki odpirajo razpoko. Iz slik je razvidno, da s povečanjem stopnje akumulirane
plastične deformacije oz. se s povečano amplitudo upogibanja večajo tudi zaostale napetosti.
Najvišje zaostale napetosti so na preizkušancih v področju upogiba trna (na notranji stran
preizkušanca) in v področju matrice (zunanja stran preizkušanca).
Na osnovi razporeditev zaostalih napetosti na prejšnjih slikah smo analizirali prereze
preizkušancev, kot kaže slika 5.17. Analizirali smo 3 poti: rob preizkušanca (0 mm), četrtina
preizkušanca (10 mm) in sredina preizkušanca (20 mm). Začetek vsake poti je zunanja
spodnja stran (večji radij) preizkušanca. Konec poti je zgornja notranja stran (manjši radij)
preizkušanca.
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a) Ekvivalentne von Mises napetosti

b) Napetosti S11 v smeri koordinate x
Slika 5.14: Prikaz zaostalih napetosti v 5 mm vzorcih
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a) Ekvivalentne von Mises napetosti

b) Napetosti S11 v smeri koordinate x
Slika 5.15: Prikaz zaostalih napetosti v 10 mm vzorcih
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a) Ekvivalentne von Mises napetosti

b) Napetosti S11 v smeri koordinate x
Slika 5.16: Prikaz zaostalih napetosti v 15 mm vzorcih
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Slika 5.17: Analiza zaostalih napetosti v kritičnem področju za nastanek razpoke

Rezultati analize zaostalih napetosti so prikazani na sliki 5.18 za preizkušance, upognjene za
5 mm, sliki 5.19 za 10 mm preizkušance in na sliki 5.20 za 15 mm preizkušance. Vsi diagrami
kažejo porazdelitev zaostalih napetosti skozi debelino, in sicer od spodnje zunanje površine
proti notranjosti. Iz slik je razvidno, da so tlačne zaostale napetosti na strani matrice oz.
zunanji strani in najvišje natezne zaostale napetosti na strani trna oz. notranji strani. Mesto
prehoda tlačnih zaostalih napetosti v natezne zaostale napetosti je nevtralna cona (mesto
najnižjih napetosti). Z naraščajočo amplitudo upogibanja (5 mm, 10 mm in 15 mm) se prehod
tlaka v nateg seli proti malem radiju (notranjem delu), ki je praktično enak nevtralni coni
med samim upogibanjem. Zaostale napetosti se zvišujejo s povečevanjem amplitude
upogibanja, saj imajo 5 mm preizkušanci nižje vrednosti zaostalih napetosti kot 10 in 15 mm
preizkušanci.
Zaostale napetosti na sredini (20 mm) in na četrtini preizkušanca (10 mm) so enako
razporejene skozi debelino. Zaostale napetosti na robu preizkušanca so nižje od zaostalih
napetosti na sredini in na četrtini preizkušanca zaradi prostorskega deformiranja od centra
preizkušanca.
Iz slik je razvidno, da je področje na notranji strani bolj deformirano od zunanje strani.
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Na osnovi rezultatov lahko sklepamo, da so merodajne zaostale napetosti za nastanek
razpok napetosti S11 - pot 20, ki so največje pri največjem upogibku 15 mm.
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Slika 5.18: Razporeditev zaostalih napetosti in ekvivalentnih plastičnih deformacij v 5 mm
preizkušancih
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Slika 5.19: Razporeditev zaostalih napetosti in ekvivalentnih plastičnih deformacij v 10 mm
preizkušancih

63

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Doktorska disertacija

von
vonMisses-pot
Mises-pot 00

vonMisses-pot
Mises-pot 10
10
von

von
vonMisses-pot
Mises-pot 20
20

S11-pot 0

S11-pot 10

S11-pot 20

1200

Merodajne zaostale napetosti

1000
800
Napetost, MPa

600
400
200
0
-200 0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

5.5

6.0

6.5

7.0

-400
-600
-800
-1000

Debelina, mm

PEEQ-pot 0

PEEQ-pot 10

PEEQ-pot 20

0.60
0.50

PEEQ, /

0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Debelina, mm

Slika 5.20: Razporeditev zaostalih napetosti in ekvivalentnih plastičnih deformacij v 15 mm
preizkušancih
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5.3 Primerjava izračunanih in izmerjenih zaostalih napetosti
Eksperimentalne meritve zaostalih napetosti s sin(Ψ)2 metodo (X-žarki) smo izvedli na 15
mm kontrolirano upognjenem vzorcu. Najvišje izmerjene zaostale napetosti so -300 MPa ±
51 MPa na notranji strani preizkušanca vzdolž linije upogibanja.
Na sliki 5.21 je prikazana razporeditev zaostalih napetosti vzdolž linije upogibanja na 15 mm
preizkušancu. Rezultate smo dobili z numeričnim izračunom. Iz slike je razvidno, da je
najvišja magnituda zaostalih napetosti -308 MPa na dolžini 3,3 mm od roba preizkušanca.
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Slika 5.21: Razporeditev zaostalih napetosti vzdolž linije upogibanja

Eksperimentalna meritev zaostalih napetosti na notranji strani upognjenega preizkušanca je
bila možna le vzdolž linije upogibanja (-300 MPa ± 51 MPa), ki ustreza numerično izračunani
vrednosti napetosti vzdolž linije upogibanja (-308 MPa). Razlog je v tehniki merjenja z glavo
Stresstech, pri kateri moramo izvesti meritev pod dvema kotoma, kar pa zaradi upognjenosti
preizkušanca ni možno. Kljub temu lahko sklepamo, da če imamo primerjalno podobne
vrednosti maksimalnih tlačnih napetosti med numeričnim izračunom in meritvijo na istem
mestu, da numerični rezultati v drugih dveh smereh dajo merodajne vrednosti in
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porazdelitve zaostalih napetosti, ki so merodajne za nastanek razpoke med utrujanjem
upognjenega preizkušanca.

5.4 Ocena vsebnosti martenzitne faze na osnovi numerično izračunane
deformacije in izmerjene trdote

Namen raziskave je oceniti vsebnosti martenzitne faze v kontrolirano upognjenih vzorcih na
osnovi meritev trdote in martenzita na nateznem preizkušancu in primerjava spremembe
trdote v odvisnosti od deformacije med nateznim preizkušancem in nateznim delom
kontroliranih preizkušancev.
Da bi dobili povezavo med spremembo trdote in ekvivalentno plastično deformacijo, smo
izvedeli MKE analizo kontrolirano upognjenih preizkušancev. Pri MKE analizi smo uporabili
materialne lastnosti iz resničnega σ-ε diagrama (slika 3.5). Obnašanje materiala je vodeno z
von Mises inkrementalno teorijo plastičnosti. Položaji meritve trdote so enaki položajem
posnetja ekvivalentne plastične deformacije na numeričnih modelih kontrolirano upognjenih
preizkušancev, kot prikazuje rdeča črta na 3D numeričnih modelih na sliki 5.22. Začetek
analizirane poti je na robu upognjenega preizkušanca iz notranje strani proti zunanji strani.
Razporeditev ekvivalentne plastične deformacije in trdote v odvisnosti od debeline na
najbolje deformiranem delu za vse tri tipe preizkušanca je prikazana na sliki 5.23. Na sliki je
razvidno, da trdota raste s povečanjem plastične deformacije. Najbolj deformiran 15 mm
vzorec ima najvišje vrednosti trdote in plastične deformacije, 5 mm vzorec pa najnižje
vrednosti. Pri vseh treh vzorci se najnižja trdota in plastična deformacija nahaja v notranjosti
vzorca v točki prehoda iz tlačne v natezno cono. Točka prehoda iz tlačne cone v natezno
cono je nevtralna cona. Velikost plastične deformacije v nevtralnih conah je pri vseh treh
vzorcih večja od 0,9 % in se premika z naraščajočo akumulirano deformacijo (deformacija, s
katero smo kontrolirano upognjene preizkušance upognili) proti notranjem delu radija, tako
je pri 5 mm vzorcu ta cona pri debelini 2,33 mm, pri 15 mm vzorcu pa 1,84 mm.
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5 mm

10 mm

15 mm

Slika 5.22: Razporeditev ekvivalentnih plastičnih deformacij na numeričnih modelih za 5, 10
in 15 mm preizkušance
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Slika 5.23: Razporeditev ekvivalentne plastične deformacije in trdote skozi debelino v najbolj
upognjenem delu za vse tri tipe preizkušancev

Naslednja slika 5.24 je dopolnjena slika 3.10 nateznega preizkušanca z vrednostmi trdot iz
nateznih con kontrolirano upognjenih preizkušancev. Iz slike je razvidno ujemanje med
trdotami in deformacijami v nateznem preizkušancu in v nateznih conah kontrolirano
upognjenih preizkušancev. Razvidno je, da ni razlike v tem, ali je martenzit nastal iz čistega
natega ali iz natezne cone upogibanja. Na osnovi ujemanja trdot in deformacij med
kontrolirano upognjenih vzorcih in nateznega preizkušanca lahko ocenimo vsebnost
martenzita v nateznih conah kontrolirano upognjenih vzorcev. Saj velja linearna zakonitost
med deformacijo, trdoto in vsebnostjo martenzita. Maksimalna deformacija in trdota je na
zunanji strani 15 mm vzorca. Vrednost trdote je na tem položaju 320 HV z 33,6 %
deformacije in 9 % martenzita. Najmanjša vrednost je v 5 mm vzorcu v nevtralni coni
(globina 2,33 mm). Vrednost trdote je 183 HV z 0,9 % deformacije in 1 % martenzita.
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Na osnovi analiz lahko zaključimo, da velja linearna zakonitost med plastično deformacijo,
martenzitom in trdoto do točke maksimalne natezne deformacije (točka D).
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Slika 5.24: Sprememba vsebnosti martenzita in trdote v odvisnosti od dejanske deformacije v
natezni coni kontrolirano upognjenih preizkušancev in enoosnem nateznem preizkušancu

Predstavljeni eksperimentalni rezultati meritev zaostalih napetosti, kot tudi izmerjene
deformacije in trdote na nateznem vzorcu, kažejo dobro ujemanje z numerično izmerjenimi
vrednostmi zaostalih napetosti ter upogibne deformacije in izmerjene trdote na upognjenem
vzorcu. Prav tako se eksperimentalno posneta krivulja sile pomika dobro ujema z numerično
dobljeno odvisnostjo sile pomika za vse tri upogibe 5, 10 in 15 mm. Na osnovi tega lahko
posredno sklepamo, da je z numeričnim modeliranjem in izračunom mogoče dobiti
merodajno porazdelitev napetosti in deformacij po opravljenem plastičnem upogibanju, kot
tudi nadaljevati numerične preračune za vse tri upognjence s kombiniranim nateznoupogibnim

obremenjevanjem,

med

katerim

preizkušanca.
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UTRUJANJE VZORCEV

Dinamična (ciklična) nosilnost materiala AISI 316L je pomembna za spremljanje življenjske
dobe preizkušanca. Ob klasičnem utrujanju dobavljenega materiala za določitev dinamične
trdnosti in trajne dinamične trdnosti smo opravili utrujanje upognjenih preizkušancev.
Dinamično upogibanje preddeformiranega materiala je specifično laboratorijsko testiranje, ki
da vpogled na spremembe napetostnega stanja v materialu s številom ciklov oz. časa
utrujanja. S kombiniranim upogibno nateznim utrujanjem upognjenih vzorcev se napetostno
stanje spreminja v odvisnosti od geometrije obremenitvenega sistema. V poglavju bomo
prikazali specifičnosti in tudi rezultate kombiniranega utrujanja upognjenega vzorca, pri
čemer smo morali upoštevati vpliv višine zaostalih napetosti na amplitudo in razmerje
obremenjevanja.

6.1 Ciklična nosilnost materiala AISI 316L (W.Nr. 1.4404)
Ciklična (dinamična) nosilnost materiala AISI 316L je pomembna za spremljanje življenjske
dobe preizkušanca. Z namenom, da eksperimentalno določimo dinamično trdnost, smo
uporabili preizkušanec s polkrožnim utorom kot mestom koncentracije napetosti, kot kaže
slika 6.1.
Preizkušanec je izdelan iz materiala AISI 316L (W.Nr. 1.4404) iz pločevine DIN EN 10028-7
[2.1].

Smer valjanja pločevine
Slika 6.1: Preizkušanec s polkrožnim utorom
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Geometrija preizkušanca je določena na osnovi faktorja koncentracije napetosti, ki
predstavlja razmerje med maksimalno napetostjo na mestu koncentracije in napetostjo na
preizkušancu, ki bi nastopila pri enaki obremenitvi, če koncentracije napetosti ne bi bilo. S
faktorjem koncentracije napetosti v preizkušancu s polkrožno zarezo želimo doseči podobno
napetostno stanje, kot je napetostno stanje v kontrolirano upognjenem preizkušancu (slika
6.2). Namen tega je primerjava vpliva zaostalih napetosti, razmerja napetosti in
obremenitvenega stanja na dinamično trdnost materiala.

Slika 6.2: Pogoj za določitev faktorja koncentracije napetosti v preizkušancu s polkrožnim
utorom

Faktorji koncentracije napetosti za kontrolirano upognjene preizkušance so določeni po
Petersonovi literaturi [6.1]. S pomočjo grafa 5.14 v literaturi, ki prikazuje faktorje
koncentracije napetosti v odvisnosti od radija upogibanja in debeline pločevine, so določene
vrednosti faktorjev koncentracije napetosti za kontrolirano upognjene preizkušance in
znašajo: Kt = 1,18 (5 mm vzorec), Kt = 1,2 (10 mm vzorec) in Kt = 1,33 (15 mm vzorec).
Na osnovi znanih faktorjev koncentracije napetosti za kontrolirano upognjene vzorce, lahko
določimo

geometrijo

ploščatega

preizkušanca

s

polkrožnim

utorom.

Geometrija

preizkušanca bo določena na osnovi Kt = 1,305, kar je podobno koncentraciji napetosti za
najbolj deformirani kontrolirano upognjeni preizkušanec (15 mm).
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Faktor koncentracije napetosti za ploščati preizkušanec s polkrožnim utorom je določen po
enačbi:
2

h
h
h
Kt =
3.065 − 6.643   + 0.205   − 4.004  
D
D
D

3

(6.1)

Kjer je:
D [mm]

– višina preizkušanca

h [mm]

– globina zareze, ki je enaka polmeru utora

Za preizkušanec z višino D = 15mm, radijem r = h = 9 mm (geometrija preizkušanca na sliki
6.1) je izračunan faktor koncentracije napetosti Kt = 1,305. Dolžina preizkušanca je bila L =
55 mm zaradi vpetja preizkušanca na vpenjalo preizkuševalnega stroja.
Utrujanje ploščatih preizkušancev s polkrožnim utorom smo opravili na RUMUL Cracktronic
stroju, ki omogoča utrujanje pri konstantnem upogibnem momentu, pri katerem ni strižnih
napetosti, slika 6.3. Utrujanje je opravljeno pri sobni temperaturi s frekvenco 50 Hz.
Testirano je bilo 12 preizkušancev z identično geometrijo (slika 6.1). Preizkušance smo
izpostavili različnim upogibnim momentom z enakim obremenitvenim razmerjem R = 0,1.
Utrujanje je potekalo z razponom maksimalnega upogibnega momenta med 9 Nm do 21,5
Nm, minimalnim upogibnim momentom od 0,9 Nm do 2,15 Nm, amplitudo upogibnega
momenta od 4,05 Nm do 9,675 Nm in srednjim upogibnim momentom od 4,95 Nm do 11,8
Nm. Preizkus smo zaustavili, ko se je moment zaradi nastale razpoke zmanjšal za več kot 5 %
kot priporoča Rumul, pri čemer smo zabeležili število ciklov in namenoma pri zastavljenem
številu ciklov in sicer za preizkušanec #12 pri 20000 ciklov, preizkušanec #11 pri 25000 ciklov,
preizkušance #5, #4, #3, #2 pri 5 milijonov ciklov in preizkušanec #1 pri 10 milijonov ciklov . V
primeru, ko ni prišlo do zmanjšanje momenta zaradi nastanka razpoke utrujanje, smo
nadaljevali do 5 milijonov ciklov (preizkušanci #5, #4, #3, #2), oziroma 10 milijonov ciklov pri
preizkušancu #1.
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Slika 6.3: Preizkuševalni stroj RUMUL Cracktronic

Po utrujanju smo izvedli penetracijo na vseh preizkušancih, da bi verificirali nastanek razpoke
pri utrujanju. Na preizkušance smo najprej nanesli bel penetrant, nato rdečega. Po nanosu
penetrantov smo preizkušance oprali in obrisali. Čez nekaj časa se je rdeči penetrant pojavil
na mestu razpoke (slika 6.4a). Pri preizkušancih brez razpoke je rdeči penetrant ostal pod
belim penetrantom (slika 6.4b)

a) Preizkušanec z razpoko

b) Preizkušanec brez razpoke
Slika 6.4: Penetracija preizkušancev s polkrožnim utorom

Po opravljeni penetraciji smo preizkušance podvrgli temperaturnem segrevanju (ang. "Heat
tinting") za označevanje morebitne utrujenostne razpoke. Na sliki 6.5a je prikazan prelomljen
preizkušanec s površino utrujenostne razpoke, ki so povzročile zmanjšanje upogibnega
momenta, zaradi katerega smo testiranje zaustavili, in preizkušanec brez razpoke 6.5b.
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b) Preizkušanec #5 brez razpoke

a) Preizkušanec #9 z utrujenostno razpoko

Slika 6.5: Prelomljeni preizkušanci s polkrožnim utorom
Rezultati meritev so prikazani na sliki 6.6 v odvisnosti od razpona napetosti in na sliki 6.7 v
odvisnosti od maksimalne upogibne napetosti. Rezultati kažejo, da je trajna življenjska doba
dosežena pri maksimalni napetosti σmax = 665 MPa oz. pri amplitudi napetosti Δσ = 598,5
MPa z upoštevanjem faktorja koncentracije napetosti.
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Slika 6.6: Eksperimentalni rezultati Δσ-N dinamične upogibne trdnosti ploščatega
preizkušanca s polkrožnim utorom za obremenitveno razmerje R = 0,1
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Ravni:σmax_Kt - N [Brez razpoke]
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Slika 6.7: Eksperimentalni rezultati σmax-N dinamične upogibne trdnosti ploščatega
preizkušanca s polkrožnim utorom za obremenitveno razmerje R = 0,1

6.2 Utrujenostna rast razpoke v AISI 316L (W.Nr. 1.4404)
Utrujenostna rast razpoke predstavlja zadnjo fazo obratovalne trdnosti dinamično
obremenjene komponente z razpoko. Razpoka se bo iz inicirane utrujenostne razpoke širila,
v kolikor bo gonilna sila rasti utrujenostne razpoke večja od obsega faktorja intenzitete
napetosti (FIN) na pragu utrujenostne rasti razpoke ΔKth. Pri nižjih obremenitvah se
utrujenostna rast razpoke ne bo nadaljevala. Vrednost ΔKth je odvisna od vrste materiala,
predvsem od mikrostrukturnih parametrov (velikosti in orientacije zrn, kemične sestave,
dislokacij ...), kot tudi od obremenitvenega razmerja R, medija okolja (voda, atmosfera, vodik
...) in temperature, pri kateri poteka obremenjevanje komponente z razpoko. V območju
višjih vrednosti obsega FIN ΔK je hitrost rasti razpoke v dvojno logaritemskem diagramu
linearna, kot prikazuje slika 6.8.
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V tem območju je hitrost utrujenostne rasti razpoke da/dN opisana s Paris-Erdoganovo
relacijo:

da
m
= C ⋅ ( ∆K )
dN

(6.2)

Kjer je:
C

– konstanta materiala

m

– konstanta materiala

ΔK

– amplituda faktorja intenzitete napetosti

Največja hitrost rasti razpoke nastopa v območju, ko se maksimalna vrednost FIN ∆Kmax
približuje vrednosti lomne žilavosti KIc.

Slika 6.8: Shematski prikaz hitrosti rasti razpoke da/dN in obsega FIN

Lomno-mehanska žilavost KIc lahko določimo na osnovi fizikalne povezave s CTOD testom po
enačbi 6.3, kjer m označuje pogoje ravninsko napetostnega stanja RNS, σy mejo tečenja
materiala in E modul elastičnosti materiala.

=
K Ic

CTOD ⋅ m ⋅ σ y ⋅ E

(6.3)
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Vrednost CTOD je eksperimentalno določena vrednost, kot je opisano v poglavju lomskomehanskega testiranja, ki opisuje določitev lomne žilavosti s testiranjem CT preizkušancev.
Testi za določitev hitrosti rasti utrujenostne razpoke so predpisani s standardi ASTM E647
[6.2] in pravilnikom GKSS [3.5]. V našem primeru je test opravljen pri sobni temperaturi na
upogibnem preizkušancu, ki je bil izdelan iz plošče debeline t = 6 mm z začetno zarezo
globine ao,z = 2 mm. Na sliki 6.9 je prikazana risba in fotografija upogibnega preizkušanca z
zarezo. Na preizkušanec smo nalepili folijo "Krackgage 10A" za spremljanje utrujenostne rasti
razpoke na osnovi spremembe električne upornosti pri istočasni rasti razpoke skozi
preizkušanec in folijo. S folijo opremljen preizkušanec smo pritrdili na RUMUL Cracktronic in
izpostavili upogibnemu momentu za zagotovitev začetne utrujenostne razpoke z
obremenitvenim razmerjem R = 0.1 in frekvenco 35 Hz. Upogibni moment je bil tudi
zmanjšan za določitev ΔKth vrednosti ter nadaljevan do pospešene linearne rasti v dvojno
logaritemskem diagramu da/dN-ΔK.

Slika 6.9: Preizkušanec z zarezo

Rezultati hitrosti utrujenostne rasti razpoke (slika 6.10) kažejo, da je ΔKth med 4,93 MPa√m
in 5,44 MPa√m ter da sta parametra Paris-Erdoganovega zakona C med 5,28E-10 in 7,083E10 in m med 4,27 in 4,47. Dobljeni rezultati utrujenostne rasti razpoke kažejo pričakovane
vrednosti hitrosti utrujenostne rasti razpoke za testiran material AISI 316L glede na
dosedanje raziskave [6.3].

78

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Doktorska disertacija
1.E-02

1.E-02
y = 7.083E-10x4.270E+00
R² = 9.955E-01

1.E-03

ΔKth = 5,44 MPam0,5

1.E-04

da/dN, mm/cikel

da/dN, mm/cikel

ΔKth = 4,93

1.E-03

MPam0,5

y = 5.283E-10x4.469E+00
R² = 9.941E-01

1.E-05

1.E-04
1.E-05

1.E-06

1.E-06

1.E-07

1.E-07

1.E-08

1.E-08
1

10
ΔK, MPam0,5

100

1
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Slika 6.10: Diagram hitrosti rasti razpoke za material AISI 316L (W.Nr. 1.4404)

Na osnovi opravljenih rezultatov dinamične nosilnosti upogibnih preizkušancev s polkrožnim
utorom in rezultatov hitrosti utrujenostne rasti razpoke, ki so prikazani v obliki S-N
Wöhlerjeve krivulje (slika 6.6 in 6.7) oz. Paris-Erdoganove sigmoidalne krivulje (slika 6.10)
sklepamo, da ima material dobro dinamično nosilnost in dobro odpornost na utrujenostno
rast razpok. Istočasno to pomeni, da inducirane zaostale napetosti v območju linearno
elastičnega obremenjevanja s predhodnim upogibanjem zelo vplivajo na iniciacijo
utrujenostnih razpok in življenjsko dobo komponente z razpoko. Velikost tega vpliva lahko
določimo le s kombiniranjem eksperimentalnega testiranja za določitev ciklov do porušitve
ter

numeričnega

modeliranja

in

analize

za

določitev

amplitude

napetosti

in

obremenitvenega razmerja R na predhodno upognjenih preizkušancih z različnimi upogibki
5, 10 in 15 mm.
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6.3 Natezno-upogibno utrujanje predupognjenih vzorcev
Na konstrukcijskih komponentah dejansko redko nastopa le enoosno obremenitveno stanje,
saj so komponente, kot je podnica, podvržene kombiniranemu natezno-upogibnem
obremenjevanju. Za kombinirano (istočasno) natezno-upogibno obremenjevanje predupognjenih ploščatih vzorcev, s katerimi se želimo približati napetostnem stanju v podnici,
smo morali narediti napravo za pritrditev in obremenjevanje na enoosnem servo
hidravličnem stroju INSTRON 1255. Na sliki 6.11 je prikazana sestava naprave, za
kombinirano natezno-upogibno obremenjevanje predupognjenih ploščatih vzorcev. Enoosna sila ustvarjena z aktivatorjem INSTRON-a v obeh prostorotirajočih prijemališčih
(sornikih) naprave, se razstavi na natezno in nanj pravokotno upogibno komponento. Pri
ločitvi natezne in upogibne komponente moramo upoštevati dejanske oddaljenosti in kote
med prijemališčem sile in kritičnim upognjenim prerezom ploščatega vzorca, kot je prikazano
na sliki 6.11. Sprememba kotov in oddaljenosti med začetkom in koncem utrujanja se kaže s
spremembo oddaljenosti med prijemališči (sorniki) enoosnega obremenjevanja. Ob
upoštevanju spremembe kotov in oddaljenosti izračunamo natezno in upogibno napetost za
vsak preizkušanec posebej. Ker sta obe napetosti normalni v upogibnem območju
preizkušanca, rezultirajočo komponento napetosti določimo po Pitagorovem izreku za
pravokotni trikotnik (slika 6.12). V enačbi 6.4 W predstavlja odpornostni moment
preizkušanca in v enačbi 6.5 A površino obremenjenega dela preizkušanca.

M Fu ⋅ L0 F ⋅ sin α ⋅ L0
s=
=
=
……………..napetost zaradi upogibne komponente (6.4)
u
W
W
W
Fn F ⋅ cos α
s=
=
n
A
A

……………..napetost zaradi natezne komponente

(6.5)

σ= σ u + σ n

……………..skupna napetost v upognjenem delu

(6.6)

c ⋅ h2
W=
6

……………..odpornostni moment preizkušanca
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a

a'

b

b'

Slika 6.11: Naprava za kombinirano natezno-upogibno obremenjevanje s pritrjenim
predupognjenim preizkušancem
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Slika 6.12: Skica pomikov in prerazporeditve sil trgalnega stroja na natezno in upogibno
komponento
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Slika 6.13: Karakteristika obremenjevanja

Na sliki 6.13 je prikazana karakteristika enoosnega obremenjevanja, ki kaže spremembo sile
v odvisnosti od relativnega pomika enoosnih pritrdiš INSTRON-a za vse tri tipe
predupognjenih preizkušancev. Geometrija preizkušanca se spreminja med in po
obremenjevanju. Za doseganje enake sile po utrujanju za isti preizkušanec je potreben večji
pomik, kar kaže, da se je v preizkušancu zgodila fazna transformacija avstenita v martenzit.
Posledica fazne transformacije je tudi manjša togost 15 mm preizkušanca. Togost se
zmanjšuje s povečanjem plastične deformacije, ki jo je preizkušanec prestal pri upogibanju.
Sprememba natezne in upogibne napetosti v odvisnosti od pomika trna (enoosnih pritrdišč)
je prikazana na sliki 6.14 in kaže, da na napetost odpiranja vzorca ima dominantno bolj vpliva
upogibna kot natezna komponenta. Prav tako rezultati kažejo, da ima preizkušanec, ki je
predupognjen za 5 mm, večjo togost kot preizkušanec, ki je predupognjen za 15mm.
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Slika 6.14: Spremembe napetosti v odvisnosti od pomika prijemališč

Preizkuse vseh treh tipov predupognjenih preizkušancev s 5, 10 in 15 mm smo opravili z
različnimi osnimi silami, vendar z enakim obremenitvenim razmerjem sil R = 0,1 (preglednica
6.1). Med utrujanjem so bile za vsak preizkušanec spremljane maksimalne in minimalne
vrednosti pomikov in sil (slika 6.15). Proces utrujanja smo na nekaterih preizkušancih izvajali
z občasno ustavitvijo z namenom, da s segrevanjem zaznamo morebitni nastanek
utrujenostne razpoke. Po segrevanju smo preizkušance ponovno izpostavili utrujanju z isto
amplitudo in razmerjem sile. Testiranje vsakega preizkušanca smo zaustavili, ko je
maksimalni pomik presegel dano vrednost oz. ko smo opazili utrujenostno razpoko.
Utrujenostna razpoka je nastala vedno v sredini (na simetrali) preizkušanca, kje smo tudi z
numerično simulacijo ugotovili prisotnost največjih vrednosti zaostalih napetosti. Po testu
smo preizkušanec toplotno segreli z namenom, da bi označili velikost površine utrujenostne
razpoke, kot je prikazano na sliki 6.16. Po končnem prelomu je bilo na površini preizkušanca
razvidno več območij z različnimi odtenki. Začetno območje je temnejše zaradi večkratnega
segrevanja, kar potrjuje tezo, da je začetna utrujenostna razpoka nastala v sredini
preizkušanca, kjer so natezne zaostale napetosti največje.
84

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Doktorska disertacija

Preglednica 6.1: Sile obremenjevanja kontrolirano upognjenih vzorcev
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

F_max, kN
2.3
2
1.8
1.3
2.9
2.6
2
1.8
7
6.25
6
5.85
5.5

Position_MAX,mm
Sila_MAX, kN

28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

F_min, kN
0.23
0.2
0.18
0.13
0.29
0.26
0.2
0.18
0.7
0.625
0.6
0.585
0.55

Pozicija_MIN,mm
Sila_MIN, kN

8
7

Stabilno obremenjevanje

6
5
4

Sila F, kN

Pomik s , mm

Tip vzorca
UP-15
UP-15
UP-15
UP-15
UP-10
UP-10
UP-10
UP-10
UP-5
UP-5
UP-5
UP-5
UP-5

3
2
1

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

0
40000

Cikli N, /

Slika 6.15: Posnemanje sil in pomikov na preizkuševalnem stroju med utrujanjem na vzorcu
UP-10 (#5)
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Slika 6.16: Značilna prelomna površina z utrujenostno razpoko, ki je nastala med
kombiniranim obremenjevanjem

Zaradi različnih kotov in oddaljenosti pri vsakem preizkušancu dobimo različne vrednosti
normalnih rezultirajočih napetosti. V spodnjem diagramu na sliki 6.17 so prikazani rezultati
utrujanja vseh treh tipov predupognjenih vzorcev z različnimi enoosnimi silami v obliki
maksimalne napetosti števila ciklov. Iz slike je razvidno, da se rezultati števila ciklov v
odvisnosti od napetosti precej razlikujejo od preizkušanca do preizkušanca za enako stopnjo
predupogibanja. Prav tako ne moremo spremljati trendov med napetostjo in številom ciklov
do porušitve za vse tri sete upognjenosti preizkušancev.
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Slika 6.17: Eksperimentalni rezultati kombiniranega natezno-upogibnega testiranja R = 0,1

6.4 Numerična analiza utrujanja preddeformiranih ploščatih vzorcev
Glede na dejstvo, da smo po upogibanju z različno stopnjo plastične deformacije dobili
različne višine zaostalih napetosti, smo opravili numerično simulacijo dinamičnega
obremenjevanja od upogibanja do kombiniranega natezno-upogibnega obremenjevanja za
določitev napetosti v kritični točki preizkušanca, in sicer za vsak primer preizkušanca, ki je
upognjen za 5, 10 in 15 mm. Tip izvedene numerične analize je elasto-plastična analiza z
uporabo materialnih lastnosti, ki so dobljene z nateznim preizkusom iz negašene podnice
(prečni vzorec) materiala W.Nr. 1.4404 (AISI 316L) s podatkih iz dejanske σ-ε krivulje (slika
6.18). Pri numerični analizi smo upoštevali simetrijske ravnine v x in z smeri (slika 6.19).
Vpenjalo je analitično togo telo. Upoštevali smo fiksne stike med vpenjalom in
preizkušancem. Pri preizkušancih (upognjenih do 5, 10 in 15 mm) smo uporabili 20-vozliščne
volumske končne elemente kvadratičnega geometrijskega reda. Numerične simulacije smo
opravili s spremljanjem karakteristike sila-korak (step), kot kažejo spodnje slike 6.20, 6.21 in
6.22 za 5, 10 in 15 mm preizkušanec. Numerične simulacije smo naredili za sile F in ročice
dejanskega cikličnega obremenjevanja, ki smo jih izmerili med kombiniranim natezno87
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dinamičnim obremenjevanjem predupognjenih vzorcev. V vsaki od simuliranih točk od 0 do
17 smo določili napetostno in deformacijsko stanje v najbolj obremenjeni točki vzorca, v
kateri smo zaznali iniciacijo nastanka razpoke.
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Dejanska napetosti σt, MPa
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1400
1200
1000

E = 185 000 MPa
Rp = 820 MPa
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600
400
200
0
0

0.2
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0.8

1

1.2

Dejanska plastična deformacija εt, mm/mm

Slika 6.18: Dejanska σ-ε krivulja vzorca iz negašene podnice

Slika 6.19: Numerični model analize napetosti med utrujanjem
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Slika 6.20: Obremenitveni cikli numerične simulacije 5 mm vzorca
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Slika 6.21: Obremenitveni cikli numerične simulacije 10 mm vzorca
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Slika 6.22: Obremenitveni cikli numerične simulacije 15 mm vzorca

Na slikah 6.23, 6.24 in 6.25 je prikazana porazdelitev napetosti S11 vzdolž notranje linije
upogibanja od zunanjega roba do sredine preizkušanca. Iz vseh slik je razvidno, da so
najmanjše vrednosti na zunanjem prostem robu in da so izrazito večje v notranjosti
ploščatega preizkušanca. Mesto največjih napetosti po numeričnem izračunu na slikah 6.23,
6.24 in 6.25 sovpada z mestom iniciacije utrujenostne razpoke, kot je prikazano na sliki 6.16.
Na osnovi sovpadanja mesta iniciacije utrujenostne rasti razpoke lahko sklepamo, da je za
iniciacijo loma merodajna napetost v ozkem območju, tako da je v nadaljevanju določeno
napetostno stanje sestavljeno iz zaostalih napetosti in kombiniranega natezno-upogibnega
obremenjevanja le v središčni točki na simetrali ploščatega preizkušanca.
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Slika 6.23: Porazdelitev napetosti vzdolž linije upogibanja pri 5 mm preizkušancu
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Slika 6.24: Porazdelitev napetosti vzdolž linije upogibanja pri 10 mm preizkušancu
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Slika 6.25: Porazdelitev napetosti vzdolž linije upogibanja pri 15 mm preizkušancu

Iz slik 6.26, 6.27 in 6.28 je razvidno, da ima vsak predupognjen preizkušanec v opazovani
središčnji točki različno izhodiščno stanje zaostalih nateznih napetosti, in sicer najmanjše
zaostale napetosti so pri preizkušancu, ki je bil upognjen za 5 mm, oz. največje pri
preizkušancu, ki je bil upognjen za 15 mm. Višina zaostalih napetosti v vseh treh primerih je
bistveno večja od meje tečenja avstenita. Kaže, da so za določevanje napetostne amplitude
obremenjevanja merodajne vrednosti mehanskih lastnosti nastale martenzitne faze. Na
slikah je zaradi razločnosti prikazana na eni strani ordinata z natezno silo v prijemališču,
medtem ko je na drugi strani prikazana napetost pri tej sili v odvisnosti od pomika na abscisi
x. Odvisnost sila pomik je karakteristika obremenjevanja, ki se začne z vrednostjo sile v
koordinatnem izhodišču. Hkrati je na istih slikah prikazana odvisnost napetost-pomik, ki se
začne v vrednosti, ki ustreza višini zaostalih napetosti. Iz slike je razvidno, da pri istem
pomiku z naraščanjem sile (od nič naprej) takoj narašča napetost od vrednosti začetnih
zaostalih napetosti.
Opazno je, da med obremenjevanjem naraščanje napetosti poteka linearno od vrednosti
zaostalih napetosti do določenega pomika, ko nadaljnje odpiranje poteka praktično brez
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izrazitega naraščanja prijemališčne sile in brez izrazitega naraščanja napetosti. Skratka,
opazimo, da bi se preizkušanec začel ravnati le zaradi nadaljnjega naraščanja pomika pri
konstantni sili. Iz primerjave diagramov z različno višino upogiba (5, 10 in 15 mm) na slikah
lahko vidimo, da različna višina upogiba ob različni višini zaostalih napetosti daje tudi različne
višine maksimalnih napetosti, ki so praktično neodvisne od nadaljnjega pomika.
V primeru razbremenjevanja preizkušanca se sila in napetost linearno zmanjšujeta z enakim
naklonom, kot je potekalo začetno obremenjevanje od točke višine zaostalih napetosti. V
primeru, ko smo se precej odmaknili s pomikom, bi tako z vrnitvijo v začetni položaj lahko
zaostale napetosti zmanjšali oz. bi z razbremenjevanjem povzročili, da zaostale napetosti
preidejo v tlačne zaostale napetosti. Čeprav smo izvajali utrujanje s konstantno amplitudo
sile in obremenitvenim razmerjem R = 0,1, je utrujanje potekalo v odvisnosti od pomika in
njemu pripadajočih vrednosti napetosti. Maksimalna napetost in sila se nista izrazito
spreminjali, vendar se je spreminjala spodnja vrednost napetosti, in s tem amplituda . To je
povzročilo spremembo napetostnega razmerja Rσ, ki je različno od danega obremenitvenega
razmerja R = 0,1. Ugotovljeno je, da z naraščanjem obremenitve in zaostalih napetosti raste
amplituda napetosti in pada razmerje napetosti Rσ. Razmerje napetosti Rσ pada zaradi
zmanjševanja minimalnih napetosti pri enaki maksimalni napetosti.
Napetostna analiza cikličnega obremenjevanja vzorca, ki je bil upognjen za 10 mm in ima
zaostale napetosti v kritični točki višine 907 MPa kaže, da z relativno majhnim pomikom (npr.
1,5 mm na sliki 6.27) dobimo moment 80 Nm, pri katerem pride do nadaljnje plastifikacije pri
enaki maksimalni napetosti 1372 MPa, vse do pomika 4,9 mm. Po razbremenitvi upognjenca
se zaostale napetosti v kritični točki znižajo na 68 MPa, kar predstavlja začetno vrednost
zaostalih napetosti v kritični točki pred novim cikličnim obremenjevanjem. Z novim cikličnim
obremenjevanjem pri istem maksimalnem momentu 80 Nm dosežemo maksimalno napetost
v kritični točki v višini 575 MPa, kar za skoraj 800 MPa nižje napetosti odpiranja vzorca v
kritični točki.
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Slika 6.26: Napetostno stanje v središčni točki 5 mm preizkušanca med cikličnim
kombiniranim obremenjevanjem
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Slika 6.27: Napetostno stanje v središčni točki 10 mm preizkušanca med cikličnim
kombiniranim obremenjevanjem
94

Napetosti S11, MPa

1500

∆σ3= 1161 MPa

Sila F, N

2000

1200

∆σ2= 791 MPa

∆σ1= 741 MPa

2500

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Doktorska disertacija

F-s-MKE-15mm

S11-15mm, MPa

2500

1600
1400

1000
800
600

Rσ 11 − 15mm

σ 11min
=
σ 11max
σ 11min
=
=
Rσ 11
σ 11max
σ 11min
=
=
Rσ 11
σ 11max
=
Rσ 11

500

400

436
= 0, 298
1460

Napetosti S11, MPa

1000

∆σ3= 1300 MPa

1500

∆σ2= 1133 MPa

1200
∆σ1= 1024 MPa

Sila F, N

2000

200

336
= 0, 229
1469

0

177
= 0,12
1477

0

-200
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

Pomik, mm

Slika 6.28: Napetostno stanje v središčni točki 15 mm preizkušanca med cikličnim
kombiniranim obremenjevanjem

6.5 Model za določitev amplitude napetosti in razmerja obremenjevanja
Zgoraj dana razlaga predstavlja izhodišče za postavitev modela za določitev amplitude
napetostnega razmerja in maksimalne višine napetosti obremenjevanja. Karakteristika
obremenjevanja je sestavljena iz natezne in upogibne komponente osne sile, kot je
prikazano na slikah 6.11 in 6.12 za kombinirano obremenjevanje predupognjenih
preizkušancev z INSTRON-om. Za vzpostavitev modela moramo podati odvisnost med
upogibno komponento prijemališčne sile in momentom. Iz spodnje slike 6.29 je razvidno, da
je eksperimentalno določena odvisnost med momentom linearna tako dolgo, dokler ne pride
do izravnavanja upognjenca. Linearna odvisnost med silo in momentom pomeni, da je ročica
upogibanja tudi konstantna, čeprav se kot upognjenosti ploščatega preizkušanca med
utrujanjem spreminja. Prav tako izmerjena odvisnost med momentom in pomikom v
prijemališčni točki kaže linearno odvisnost na sliki 6.30. Obe ugotovitvi omogočata, da se
napetostna razmerja med dinamičnim obremenjevanjem spreminjajo linearno, na osnovi
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tega lahko določimo relevantno napetost utrujenostnega obremenjevanja predupognjenega
ploščatega vzorca. Na slikah 6.29 in 6.30 za 5 mm preizkušanec (oznake 5 mm-L2 in
M5_EXP2) kaže na padec upogibnega momenta ob naraščanju prijemališčne sile, kar je
posledica izravnavanja preizkušanca in naraščanja natezne komponente prijemališčne sile.
Na sliki 6.31 so prikazana napetostna razmerja, dobljena z MKE preračunom na vseh treh
testiranih preizkušancih, ki so bili upognjeni z 5, 10 in 15 mm. Napetost odpiranja
preizkušancev v opazovani središnji točki je sestavljena iz upogibne in natezne komponente.
Iz slike 6.31 je razvidno, da v primeru, ko ne pride do izravnave preizkušanca, je za odpiranje
razpoke merodajna upogibna komponenta, saj je napetost zaradi natezne komponente sile
praktično zanemarljiva.
Na sliki 6.32 je prikazana linearna odvisnost med momentom in pomikom, ki je določena
numerično z MKE izračunom za preizkušance upognjene za 5, 10 in 15 mm. Na sliki je
razvidno, da se togost preizkušancev zmanjšuje z rastjo upogibka.
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Slika 6.29: Odvisnost med momentom in prijemališčno silo, merjeno na trgalnem stroju
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Slika 6.30: Odvisnost med momentom in pomikom prijemališčne točke
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Slika 6.31: Napetostno razmerja, dobljena z numeričnim preračunom na testiranih vzorcih
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Slika 6.32: Obremenitvena karakteristika moment-pomik, ki je določena numerično

Na sliki 6.33 sta prikazana sprememba momenta in sprememba odpiralnih napetosti v
odvisnosti od pomika za preizkušance, upognjene za 5, 10 in 15 mm. Ob obremenitveni
karakteristiki (moment-pomik) je razvidno, da imamo po pomiku 0,455 mm (5 mm vzorec) v
začetni fazi obremenjevanja nelinearno spremembo odpiralnih napetosti, medtem ko v
primeru večkratnega razbremenjevanja dobimo popolnoma linearno razbremenjevanje do
razbremenilne točke. Nelinearna sprememba napetosti se zvišuje z naraščanjem upogibka
preizkušanca oz. z rastjo zaostalih napetosti. Praktično zgornja napetostna točka, ki
predstavlja maksimalno napetost odpiranja, ostaja nespremenjena, le napetost v spodnji
razbremenilni točki se spreminja glede na razbremenilno silo oz. moment. Razlika med
maksimalno in minimalno napetostjo v središčni točki predstavlja amplitudo napetostnega
obremenjevanja, medtem ko razmerje med najnižjo in največjo napetosti merodajno
napetostno razmerje Rσ. Iz slike je razvidno, da se z rastjo zaostalih napetosti spreminjajo
nakloni napetostne krivulje, kar je odvisno od kota upognjenosti vzorca. Kot upognjenosti
vzorca vpliva na togost preizkušanca, hkrati globina upogibanja vpliva na višino in stanje
zaostalih napetosti na površini preizkušanca. Preizkušanci z največjo togostjo in najnižjimi
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zaostalimi napetostmi so 5 mm preizkušanci, medtem ko imajo 15 mm preizkušanci najnižjo
togost in najvišje zaostale napetosti.
Iz slik 6.26, 6.27 in 6.28 (poglavje 6.4) je razvidno, da se napetostno razmerje Rσ med
dinamičnim utrujanjem predupognjenih preizkušancev drugače spreminja kot razmerje sil RF.
Celotna amplituda, in s tem razmerje Rσ, se bistveno spremeni v odvisnosti od tega, za
kolikor je preizkušanec razbremenjen s pomikom. Torej utrujanje istega predupognjenega
preizkušanca poteka z različnimi napetostnimi razmerji Rσ, čeprav je razmerje sil RF
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Slika 6.33: Odvisnost med obremenitveno karakteristiko in napetostmi
Na sliki 6.34 so primerjane eksperimentalno in numerično dobljene obremenitvene
karakteristike v obliki moment-pomik prijemališčne točke. Iz slike 6.34 je razvidno, da pri
eksperimentu v začetni fazi obremenjevanja, zaradi zračnosti in togosti vpenjalnega sistema
oz. naprave pride do zamaknitve v pomiku prijemališčne točke. Po začetni zamaknitvi
utrujanje poteka bolj ali manj po linearni karakteristiki moment-pomik. Praktično linearni
naklon, dobljen z MKE preračunom, je enak naklonu, ki je izmerjen med eksperimentom pri
vseh upognjencih (od 5, 10 in 15 mm), razen pri enem, ki je bil upognjen za 5 mm, in je prišlo
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do ravnanja preizkušanca, zaradi česar se je znižal moment. Torej, lahko sklepamo, da je
naraščanje momenta med cikličnim obremenjevanjem enako pri MKE simulaciji kot tudi
eksperimentalnem utrujanju upognjencev.
Ko na sliki 6.34 dodamo napetostno stanje, določeno z MKE preračunom, dobimo
napetostne razmere v kritični točki, kot je prikazano na slikah 6.35, 6.36 in 6.37. Napetostno
stanje v kritični točki za nastanek utrujenostne razpoke je odvisno od momenta, ki mu je
izpostavljen preizkušanec, tudi potem, ko je prišlo do plastifikacije po pritrditvi na
napenjalno napravo. Karakteristike moment-pomik na slikah 6.35 (za 5 mm preizkušanec),
6.36 (za 10 mm preizkušanec) in 6.37 (za 15 mm preizkušanec) so dobljene tako, da je
preizkušanec postavljen na preizkuševalni stroj in obremenjen s silo F ter razbremenjen do
sile F = 0. Postopek smo ponovili na istem preizkušancu, s tem da je bila vsaka naslednja
obremenitev višja od prejšnje obremenitve. S tem smo dobili tri moment-pomik
karakteristike za vse tri tipe preizkušanca. Iz rezultatov je razvidno, da pri ustavitvi in ponovni
obremenitvi preizkušanca pride do zamaknitve karakteristike moment-pomik zaradi
predhodne plastifikacije preizkušanca, zračnosti in togosti vpenjalnega sistema. Prav tako je
razvidno, da po razbremenjevanju in ponovnem obremenjevanju z višjo silo pride do
spremembe in celo padca amplitude napetosti ne glede, da je preizkušanec obremenjevan z
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Slika 6.34: Razmere med dejansko in numerično karakteristiko obremenjevanja preizkušanca
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Slika 6.35: Razmerje med obremenjevanjem in razbremenjevanjem 5 mm preizkušanca
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Slika 6.36: Razmerje med obremenjevanjem in razbremenjevanjem 10 mm preizkušanca
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Slika 6.37: Razmerje med obremenjevanjem in razbremenjevanjem 15 mm preizkušanca

Na osnovi zgoraj navedenih analiz lahko določimo amplitudo napetosti utrujanja. Amplitudo
napetosti utrujanja je določena s pomočjo eksperimentalne karakteristike obremenjevanja
posameznega vzorca (slika 6.38a, slika 6.39a, slika 6.40a) in s pomočjo numeričnih
rezultatov, pri katerih vsakemu numeričnemu momentu pripada izračunana napetost S11, ki
ji je bil izpostavljen preizkušanec (slika 6.38b, slika 6.39b, slika 6.40b). Napetost odpiranja
upognjenca v kritični točki lahko odčitamo iz diagramov na slikah 6.38b, 6.39b in 6.40b na
osnovi enačenja momentov, ki je bil izračunan (na osnovi razdalj in razdelitve prijemališčne
sile) med eksperimentom in momenta iz numeričnega

preračuna. Iz diagramov pri

maksimalnem in minimalnem momentu določimo maksimalno in minimalno napetost. Zaradi
prej razložene linearne odvisnosti med momentom in napetostjo, amplituda dinamične
napetosti linearno niha okrog srednje vrednosti napetosti, v kolikor ni prišlo do ravnanja
preizkušanca. Iz slik je razvidno, da je zaradi zaostalih napetosti napetostno obremenitveno
razmerje Rσ večje, kot je obremenitveno razmerje zaradi momenta RM, ki je bilo enako
razmerju sil med utrujanjem R = 0,1.
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a) Eksperimentalno določena karakteristika moment-sila 5 mm preizkušanca
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b) Amplituda napetosti za 5 mm preizkušanec
Slika 6.38: Določitev amplitude napetosti za 5 mm preizkušanec na osnovi eksperimentalne in
numerično preračunane karakteristike obremenjevanja
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a) Eksperimentalno določena karakteristika moment-sila 10 mm preizkušanca
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b) Amplituda napetosti za 10 mm preizkušanec
Slika 6.39: Določitev amplitude napetosti za 10 mm preizkušanec na osnovi eksperimentalne
in numerično preračunane karakteristike obremenjevanja
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b) Amplituda napetosti za 15 mm preizkušanec
Slika 6.40: Določitev amplitude napetosti za 15 mm preizkušanec na osnovi eksperimentalne
in numerično preračunane karakteristike obremenjevanja
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Iz zgornjih slik in iz preglednice 6.2 je razvidno, da z rastjo maksimalnega in minimalnega
momenta (amplitude momenta), raste amplituda napetosti, pri čemer je maksimalna
napetost skoraj konstantna, medtem ko se minimalna napetost znižuje. To povzroči
zmanjševanje razmerja napetosti Rσ. Iz prejšnjih analiz je ugotovljeno, da se zaostale
napetosti v preizkušancu zvišujejo z rastjo upogibka (stopnje akumulirane plastične
deformacije pri upogibanju). Iz preglednice 6.2 je razvidno, da z rastjo zaostalih napetosti
raste amplituda napetosti in se zmanjšuje napetostno razmerje Rσ.

Preglednica 6.2: Rezultati obremenitev in napetosti za vse preizkušance

Na osnovi predstavljenega postopka so bile določene amplitude napetosti dinamičnega
obremenjevanja kot tudi pripadajoča napetostna razmerja Rσ za vsak preizkušanec posebej.
Rezultati dinamičnega obremenjevanja (dinamične trdnosti) kontrolirano upognjenih
preizkušancev v obliki odvisnosti med amplitudo napetosti in številom ciklov, so prikazani na
sliki 6.41. Na sliki oznaka A pomeni, da po 1. ustavitvi ni bilo opazne utrujenostne razpoke.
Oznaka B pomeni, da je bila na prelomni površini, po ustavitvi, zaznana začetna rast
utrujenostne razpoke, medtem ko smo na preizkušancih z oznako C zaznali rast razpoke med
dvema ustavitvama.
Slika 6.41 kaže, da imajo preizkušanci, ki so bili predupognjeni za 15 mm največjo amplitudo
napetosti in najmanjše napetostno obremenitveno razmerje Rσ, medtem ko imajo
preizkušanci, ki so bili upognjeni le za 5 mm, najmanjšo amplitudo vendar večje napetostno
obremenitveno razmerje Rσ. Vpliv zaostalih napetosti se nanaša na spremembo dejanskega
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obremenitvenega razmerja, saj se pri isti amplitudi cikličnega obremenjevanja S-N krivulja
zaradi večjega napetostnega razmerja zamakne k nižjem številu ciklov N.

Slika 6.41: Dinamična trdnost predupognjenih preizkušancev
Zaradi plastičnega upogibanja ploščatih preizkušancev so se v preizkušancih inducirale
natezne zaostale napetosti. S kombiniranim natezno-upogibnim obremenjevanjem
predupognjenih preizkušancev je ozko območje linearno elastičnega obremenjevanja, že pri
relativno nizkih silah prekoračeno in se prestopi v območje nadaljnje plastifikacije
martenzitne mikrostrukture. Ciklično razbremenjevanje-obremenjevanje poteka linearno,
vendar zaradi predhodne plastifikacije in maksimalnih napetosti, ki presegajo mejo tečenja,
omenjen način obremenjevanja sodi v nizko ciklično obremenjevanje. Nizko ciklično
obremenjevanje predupognjenih preizkušancev povzroči, da se v opazovani kritični točki oz.
območju prej ali vselej pojavi utrujenostna razpoka.
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ANALIZA

Obsežno zastavljeno in opravljeno eksperimentalno testiranje podprto, z numeričnimi
simulacijami, omogoča vpogled v napetostne razmere ne le med izdelavo temveč tudi med
obremenjevanjem preddeformiranega materiala podnic. V poglavju bomo sintetizirali
rezultate in prikazali vpliv različne amplitude zaostalih napetosti na utrujenostno obnašanje
vzorca z delno transformiranim martenzitom. Na osnovi opravljenih analiz lahko predlagamo
postopek za znižanje višine nateznih zaostalih napetosti, ki je uporaben ne le pri materialu, ki
je predmet doktorske disertacije, temveč tudi splošno na deformiranih konstrukcijskih
komponentah.

7.1 Diskusija in analiza rezultatov
V okviru disertacije je opravljena mehanska in lomno-mehanska analiza avstenitnega
nerjavnega jekla W.Nr. 1.404. Standardni testi natezne trdnosti, udarne žilavosti in
izmerjenih trdot kažejo pričakovane vrednosti jekla AISI 316L. Rezultati lomne žilavosti tako
na kompaktnih kot tudi na ploščatih nateznih preizkušancih kažejo na relativno visoko lomno
žilavost z duktilnim lomom, kar pomeni visoko odpornost na stabilno rast razpoke. Zaradi
visoke odpornosti na nastanek razpoke je material mogoče izpostaviti visokim napetostnim
gradientom, kot je to pri upogibanju, in ustrezno temu plastičnim deformacijam brez
nevarnosti nastanka razpok. Med upogibnim plastičnim preoblikovanjem vedno ostane del
materiala v avstenitni fazi, medtem ko v martenzitni fazi nastopijo zaostale napetosti.
Natezni preizkusi iz dobavljenega (slika 3.3) in iz deformiranega materiala podnice (slika 4.3)
neposredno kažejo razliko med avstenitno in martenzitno mikrostrukturo. Martenzitna
mikrostruktura kaže več kot dva krat večjo mejo tečenja ob praktično dva krat manjšem
inženirskem raztezku. Natezne zaostale napetosti na podnicah dosežejo maksimalne
vrednosti cca. 280 MPa v globini 1,1 mm, kar je posledica izdelave podnice z bombiranjem
(slika 2.3). Podnice tlačnih posod so izpostavljene nihajočemu notranjemu tlaku, ki skupaj z
zaostalimi napetostmi kaže spremembo v višini in napetostnem razmerju Rσ, ki mu je
podnica izpostavljena. Zaradi nemožnosti testiranja obnašanja tlačnih posod, ki bi bile
izpostavljene dinamičnim obremenitvam, smo analizo vpliva zaostalih napetosti določili na
upogibno preddeformiranih vzorcih iz istega nerjavnega jekla AISI 316L.
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Zaradi različne stopnje plastične deformacije, ter s tem različnih zaostalih napetosti in
dinamičnih tlačnih obremenitev, je napetostno stanje skozi posamezne dele bombirane
podnice različno. Z namenom, da ugotovimo vpliv različnih višin zaostalih napetosti, smo
izdelali tri sete kontrolirano upognjenih vzorcev z upogibom 5, 10 in 15 mm z enakim radijem
ukrivljenosti trna (slika 5.1 in 5.2). S preizkuševalnim strojem smo dobili upogibno
karakteristiko obremenjevanja (sila-pomik, slika 5.3) le to smo primerjali z numerično
izračunano karakteristiko (slika 5.8) za vse tri sete. V numeričnem modelu smo za simulacijo
upogibanja

uporabili

rezultate

preizkusa

avstenitnega

materiala.

Z

numeričnim

modeliranjem smo dosegli različna napetostno-deformacijska stanja pri različnih stopnjah
upogibanja. Po razbremenitvi smo v numeričnem modelu odčitali profil zaostalih napetosti
skozi debelino materiala, (slike 5.11-5.13). Možnosti za neporušno meritev zaostalih
napetosti na upognjenih vzorcih so bile omejene, tako da smo opravili le eno kontrolno
meritev za določanje največje magnitude zaostalih napetosti v najbolj upognjenem delu
vzorca. Iz primerjave med numeričnim rezultatom in rezultatom meritve z X-žarki, lahko
sklepamo, da so vrednosti primerljive, kot je razvidno iz preglednice 5.1 in slike 5.21.
Utrujenostno obnašanje materiala in upognjenih vzorcev smo analizirali v poglavju 6. Za
določitev Wöhlerjeve S-N krivulje smo iz dobljene pločevine izdelali ravne preizkušance s
polkrožnim utorom (slika 6.1), kot mestom koncentracije napetosti. Na osnovi utrujanja seta
vzorcev s polkrožnim utorom z obremenitvenim razmerjem R = 0,1 in ob upoštevanju
faktorja koncentracije napetosti Kt = 1,305 smo določili S-N krivuljo in trajno dinamično
trdnost materiala (∆σ ≤ 600 MPa, R = 0,1).
Za ugotovitev obnašanja dobavljenega materiala med utrujenostno rastjo razpoke smo
opravili teste za določitev praga in hitrosti utrujenostne rasti razpoke (slika 6.10). Rezultati
kažejo na stabilno utrujenostno rast razpoke, kar pomeni, da v območju linearno elastičnega
obremenjevanja natezne zaostale napetosti vplivajo na napetostni nivo in napetostno
razmerje tudi potem, ko je utrujenostna razpoka inicirana in ko utrujenostno napreduje.
Rezultati
Napetostno stanje v podnicah kot tudi na predupognjenih vzorcih skozi debelino materiala je
sestavljeno iz natezno-tlačnih zaostalih napetosti, ki imajo različno magnitudo glede na
različno višino upogiba. V primeru podnice je notranji radij, v katerem so natezne zaostale
napetosti zaradi notranjega tlaka še dodatno natezno obremenjen. Praktično je najbolj
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kritična točka na notranji površini podnice na mestu najmanjšega radija. Z numerično
simulacijo odpiranja predupognjenih preizkušancev smo ugotovili, da je najbolj kritična točka
na mestu pritiska trna, kjer so tudi največje zaostale napetosti (slika 5.18, 5.19 in 5.20).
Celotno napetostna analiza na vseh treh (različno upognjenih) vzorcih je bila potemtakem
osredotočena na najbolj kritični del – notranjo površino v sredini upognjenca. Saj je na tem
mestu s faktografskimi analizami praviloma ugotovljena iniciacija utrujenostne razpoke, slika
6.16.
Kontrolirano

upognjene

(preddeformirane)

vzorce

smo

izpostavili

cikličnemu

obremenjevanju (odpiranju) z namenom, ustvariti dodatno natezno napetostno stanje v
kritični točki na notranji strani vzorca, s čimer bi se približali načinu obremenjevanja podnice
v tlačni posodi. Izdelana je bila priprava s prosto rotirajočimi prijemališči, slika 6.11. S tem
načinom smo preddeformirane vzorce izpostavili kombiniranem natezno-upogibnem
obremenjevanju, slika 6.11. Na servo hidravličnem stroju je bila nastavljena ciklična
karakteristika obremenjevanja, konstantna z amplitudo sile in razmerjem R = 0.1. Analiza je
pokazala, da pri kombiniranem natezno-upogibnem obremenjevanju bistveno večjo
obremenitev prispeva upogibna kot natezna komponenta napetosti, slika 6.14. Zaradi česar
smo obremenitev zaradi upogibnega momenta v nadaljnji analizi upoštevali kot merodajno
za izračun maksimalne zunanje napetosti. Eksperimentalni rezultati kažejo izrazita
odstopanja v številu ciklov do porušitve pri enaki zunanji maksimalni napetosti, slika 6.17.
Tudi za vzorce z enakim upogibom in pri enaki zunanji maksimalni napetosti je razpon števila
nihajev do porušitve med 100.000 in 500.000 ciklov.
Zaradi tako izrazitih odstopanj v številu nihajev od porušitve smo pristopili k numeričnemu
modeliranju cikličnega obremenjevanja preddeformiranih ploščatih vzorcev. Z namenom, da
numerično simuliramo obremenjevanje preddeformiranih vzorcev, smo definirali ciklično
karakteristiko obremenjevanja, kot je prikazano na slikah 6.20-6.22. Z numerično simulacijo
smo ugotovili, da v kritični točki začetno stanje nateznih zaostalih napetosti pri pomiku
prijemališča sile za več kot 1 mm preide na praktično konstanten napetostni plato, na
katerem poteka nadaljnje odpiranje z naraščanjem pomika, slika 6.26-6.28. Po razbremenitvi
in povrnitvi pomika v začetni položaj se v kritični točki zmanjšajo zaostale napetosti, ki
predstavlja novo izhodiščno stanje v primeru ponovnega cikličnega obremenjevanja.
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Določitev amplitude napetosti in maksimalne napetosti poteka na osnovi spremljanja
karakteristike moment-pomik, čeprav smo dinamično utrujanje upravljali s konstantnim
cikličnim nihanjem sil. Iz primerjave eksperimentalno in numerično določene karakteristike
moment-pomik smo ugotovili, da imata obe karakteristiki enak naklon in pri pripadajočem
momentu lahko na osnovi linearne odvisnosti med pomikom in momentom ter ob
poznavanju spremembe napetosti v odvisnosti od pomika določimo maksimalno in
minimalno napetost v kritični točki. Skratka, vzpostavljen je model za določitev amplitude in
napetostnega razmerja v kritični točki, kot je prikazano na slikah 6.38-6.40. Rezultati z
upoštevanjem spremembe napetosti v odvisnosti od pomika, pri čemer zaostale napetosti
predstavljajo izhodiščno stanje in so prikazani na sliki 6.41, kažejo značilno S-N odvisnost, v
primerjavi z rezultati na sliki 6.17, ko ni upoštevano izhodiščno napetostno stanje.

7.2 Primerjalna analiza dinamične trdnosti jekla AISI 316L (W.Nr. 1.4404)
Na sliki 7.1 je dana primerjava med rezultati dinamičnega testiranja preizkušanca z
polkrožnim utorom (Ravni Kt-A in Kt-B) z upoštevanjem faktorja koncentracije napetosti,
rezultati dinamičnega testiranja kontrolirano upognjenih preizkušancev (slika 6.41) in
rezultatov iz literature [7.1]. Iz primerjave med diagramom na sliki 6.17, kjer niso bile
upoštevane zaostale napetosti, in diagramom na sliki 6.41, kjer so bile upoštevane zaostale
napetosti, je razvidno, da se z upoštevanjem zaostalih napetosti rezultati razvrščajo v obliki
Wöhlerjevega S-N diagrama, kar je prikazano tudi na sliki 7.1 z rdečo črto. Iz slike 7.1 je
razvidno, da ima praktično vsak preizkušanec svoj set napetostnega razmerja Rσ kot tudi nivo
razpona napetosti ∆σ.
Iz slike 7.1 je tudi razvidno, da so manj upognjeni preizkušanci (npr. 5 mm) obremenjeni z
večjim napetostnim razmerjem Rσ (npr. Rσ = 0,42-0,52), kot bolj upognjeni preizkušanci (npr.
15 mm), pri katerih je bilo napetostno razmerje Rσ = 0,16-0,49. Razlog tiči v tem, da so pri
bolj upognjenih preizkušancih zaostale napetosti v začetku dinamičnega obremenjevanja
višje in moment pri bolj upognjenih preizkušancih, je večji kot pri manj upognjenih
preizkušancih, kot je razvidno iz slik 6.38 in 6.40.
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Slika 7.1: Primerjava rezultatov dinamičnega testiranja jekla AISI 316L

V literaturi običajno prikazujejo S-N krivulje za konstantno obremenitveno razmerje, vendar
v našem primeru to, zaradi spreminjajoče amplitude, ni mogoče. Tako so rezultati (nivo
napetosti in število ciklov) za posamezni preizkušanec prikazani skupaj z dejanskim
napetostnim razmerjem Rσ, ki je določen s pomočjo modela.
V kolikor na diagramu na sliki 7.1 prikažemo tudi rezultate upogibnega utrujanja ravnih
preizkušancev s polkrožnim utorom (Ravni Kt-A in Kt-B), ki so bili utrujeni z R = 0,1, opažamo,
da so ti rezultati v istem napetostnem območju kot rezultati, ki so dobljeni na upognjenih
preizkušancih s pripadajočim napetostnim razmerjem Rσ.
Omenjena ugotovitev neposredno potrjuje, da je postopek za določitev amplitude
dinamičnega obremenjevanja, in s tem napetostnega razmerja, opravljen pravilno.
Prav tako rezultati utrujanja ravnih preizkušancev s polkrožnim utorom kažejo, da v območju
razpona napetosti pod 600 MPa in R = 0,1 dosežemo območje trajne dinamične trdnosti (več
kot 106 ciklov brez porušitve). Torej, iz slike 7.1 je razvidno, da na istem razponu dinamične
napetosti, večje število ciklov do porušitve dosežejo preizkušanci z manjšim napetostnim
razmerjem Rσ.
113

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Doktorska disertacija

V nekaterih objavah lahko zasledimo rezultate dinamičnega testiranja jekla skupine AISI 316L
(W.Nr. 1.4404). Vse dosedanje raziskave so opravljene na enoosnem obremenjevanju, kot na
primer v literaturi [7.1]. Na diagramu na sliki 7.1 so dane tudi vrednosti nateznega
dinamičnega obremenjevanja jekla 316 LN, ki je bilo obremenjevano z razmerjem R = 0,1 iz
literature [7.1]. Prav tako tudi ti rezultati kažejo, da do porušitve preizkušancev pride v
približno enakem območju števila ciklov (N = 20.000 do 300.000 ciklov) pri višjih amplitudah
napetosti (nad 1000 MPa).
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ZAKLJUČKI

8.1 Dosežki doktorske disertacije
Postopek izdelave podnice, ki je opisan v doktorski disertaciji, ustvarja kompleksno
deformacijsko-napetostno stanje, ki ga ni mogoče enostavno prenesti v laboratorijske pogoje
testiranja, kar predstavlja omejitev pri analizi samih podnic. Za analizo pogojev nastanka in
rasti razpoke v deformacijsko delno transformirani martenzitni mikrostrukturi smo se s
pomočjo različnih stopenj plastičnega upogibnega deformiranja skušali približati pogojem, ki
nastopajo v podnici. Z laboratorijsko kontroliranimi pogoji deformiranja ter utrujanja
upognjenih vzorcev smo ob podpori numeričnega modeliranja določili napetostno
deformacijska stanja.
Fraktografska analiza prelomnih površin je pokazala, da v primeru dinamične obremenitve
upognjenega profila nastane utrujenostna razpoka v sredini notranjega dela radia
zakrivljenosti.
Pri analizi spremembe trdote in martenzita v odvisnosti od dejanske deformacije na
nateznem preizkušancu smo pokazali, da s povečanjem deformacije narašča trdota in
vsebnost martenzita v avstenitnem nerjavnem jeklu. Pokazali smo, da do 45 % deformacije
velja linearna korelacija med deformacijo, martenzitom in trdoto.
Pri lomno-mehanskih testiranjih dobavljenega materiala je razvidno, da ima material izredno
visoko lomno odpornost, oz. lomno žilavost. Visoka lomna žilavost omogoča, da se ploščato
valjan material AISI 316L uporabi za hladno preoblikovanje z visoko stopnjo plastične
deformacije brez nevarnosti nastanka razpok v tehnologiji proizvodnje.
Meritev magnetne faze (martenzita in delta ferita) v podnici je pokazala, neprimernost
postopka določevanja magnetne faze s feritmetrom, ker se vsebnost magnetne faze razlikuje
od šarže do šarže materiala zaradi drugačne kemične sestave materiala. Postopek ocene
deformacije s feritmetrom je primeren, če vzamemo vrednost magnetne faze po toplotni
obdelavi, kot referenčno vrednost magnetne faze brez plastične deformacije in upoštevamo
linearno odvisnost magnetne faze v primerjavi z deformacijo.
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Meritve trdote v podnici so pokazale, da ima toplotno neobdelana podnica višjo trdoto od
toplotno neobdelane podnice. Mesto najvišjih trdot je upognjen del podnice. Pokazali smo,
da na osnovi podatkov o trdoti v nateznem delu toplotno neobdelane podnice in s pomočjo
diagrama, ki prikazuje linearno odvisnost med trdoto in deformacijo se lahko oceni stopnja
deformacije podnice.
Rezultati numeričnega modeliranja kažejo, da moramo v procesu upogibanja dobavljenega
materiala upoštevati lastnosti materiala, rezultate nateznega preizkusa, ki ustrezajo
avstenitu, medtem ko moramo pri cikličnem obremenjevanju preddeformiranih vzorcev
upoštevati lastnosti materiala, rezultate, ki ustrezajo martenzitu. Med numeričnim
modeliranjem

cikličnega

obremenjevanja

z

nadaljnjo

plastifikacijo,

in

na

to

razbremenjevanjem, smo znižali natezne napetosti v kritični točki na površini preizkušanca.
Ob ponovnem obremenjevanju, ki je do točke zadnje plastifikacije linearno, poteka tudi
linearna odvisnost med momentom in pomikom, kar lahko opredelimo kot ciklično stabilno
obremenjevanje. V kolikor pomik narašča, se povečuje napetost čez točko predhodne
plastifikacije in poteka nadaljnje odpiranje pri praktično konstantni napetosti.

V doktorski disertaciji je potrjena hipoteza:
- da zaostale napetosti v metastabilnem avstenitu AISI 316L, ki so posledice deformacije in
fazne transformacije v martenzitno mikrostrukturo, vplivajo na iniciacijo in širjenje
utrujenostnih razpok, pri čemer se napetostno razmerje v materialu razlikuje od razmerja sil
utrujanja zaradi teh zaostalih napetosti. To je prikazano na osnovi določitve napetostnega
stanja z numeričnim modeliranjem in z eksperimentalno dobljenimi vrednostmi na S-N
Wöhlerjevi krivulji, ki se ujemajo z rezultati upogibnega utrujanja ploščatih preizkušancev s
polkrožnim utorom.
Na osnovi opravljenih analiz na vzorcih lahko za podnico zaključimo, da:
- je toplotna obdelava potrebna zaradi močne plastične deformacije v upognjenem delu
podnice, kar dokazujejo podatki iz mehanskih preizkusov, meritve zaostalih napetosti in
meritve trdot, ali da
- se najbolj kritični radij podnice predhodno bolj preddeformira in na to ravna - povrne na
končno mero, s čimer se v območju radija zmanjšajo natezne zaostale napetosti
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- uporabljeni model odprave zaostalih napetosti se lahko opravi na ostalih deformiranih
konstrukcijskih komponentah.

8.2 Prispevki doktorske disertacije znanosti
Do sedaj dostopni rezultati dinamičnega obnašanja metastabilnega avstenita AISI 316L so bili
opravljeni za enoosna napetostna stanja brez vpliva zaostalih napetosti. V disertaciji smo
pokazali, da s predhodnim upogibanjem in nato nateznim obremenjevanjem ustvarimo
sestavljeno napetostno stanje, ki ga je mogoče analizirati le v eni kritični točki na notranji
strani upognjenca. Z numeričnim modeliranjem napetostnega stanja smo se približali
eksperimentalno določenim razmeram med utrujanjem s kombiniranim obremenjevanjem
predupognjenih vzorcev.
Na osnovi opravljenih numeričnih analiz, ki so bile podprte z eksperimentalnim testiranjem,
kako v procesu upogibanja s tremi različnimi stopnjami preddeformacije in tudi v procesu
cikličnega natezno-upogibnega obremenjevanja z različnimi amplitudami sil in ob
upoštevanju spremembe amplitude in napetostnega razmerja so dobljene vrednosti
dinamične trdnosti skladne s S-N Wöhlerjevim diagramom. S tem smo potrdili, da je v
doktorski disertaciji predstavljen postopek in model pravilen za določitev dejanskih
napetostnih razmer v preddeformiranih upognjenih vzorcih.

8.3 Smernice za nadaljnje delo
Rezultati kombinirano natezno-upogibnega utrujanja ploščatih preizkušancev, brez zaostalih
napetosti, ki bi bile inducirane predhodnim preddeformiranjem, bi podale tudi vrednosti na
S-N Wöhlerjevi krivulji, ki bi bile bolj primerljive za oceno razlike med vzorci z zaostalimi in
brez zaostalih napetosti.
Princip preddeformiranja je možno uporabiti tudi pri snovanju nosilnih profilov teleskopskih
žerjavov ali kotnih nosilcev, pri katerih ni mogoče odpraviti natezne zaostale napetosti.
Vsekakor bi utrujenostna testiranja že preddeformiranih komponent, ki so izpostavljene
dinamičnim obremenitvam, prispevala k dokončni verifikaciji predlaganega postopka za
zagotovitev daljše življenjske dobe.
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10 PRILOGE
PRILOGA 1: Risba CT preizkušanca

123

Univerza v Mariboru – Fakulteta za strojništvo

Doktorska disertacija

PRILOGA 2: Risba MT preizkušanca
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PRILOGA 3: Izrez iz pločevine MT in CT preizkušancev

Pločevina: 3 mm x 1000 mm x 2000 mm
Material: AISI 316L (W. Nr. 1.4404), EN 10028-7 [2.1]

Smer valjanja pločevine
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