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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЦИКЛІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА
ДОВГОВІЧНІСТЬ ПРУЖИННОЇ СТАЛІ
Владіміров Ю.В., магістр
(Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка)
Дослідженнями встановлено, що збільшення числа макродефектів
структури неметалічних включень не чинить помітного впливу на кінетику
втомних тріщин в сталі. Однак, морфологія неметалічних включень чинить
суттєвий вплив на вид втомного пошкодження. При розповсюдженні тріщини
перпендикулярно витягнутим включенням відбувається гальмування тріщини на
міжфазній границі "включення-матриця". Причиною подібної поведінки є те, що
при виході з включення тріщина продовжує свій розвиток вздовж міжфазної
границі внаслідок її низької міцності. Розповсюдження тріщини у початковому
напрямку відбувається після інкубаційного періоду, протягом якого в феритній
матриці зароджується новая втомна тріщина.
Встановлено, що дробострумінна обробка підвищує втомну довговічність
для малоцикловой області як для попередньо деформованих зразків, так і
вихідних. Для області малоцикловой втоми після дробострумінної обробки
поверхні характерне руйнування зразків від мікротріщин втоми, які
розвиваються переважно від структурних концентраторів напружень неметалевих включень. Розвиток пошкоджуваності для гладких зразків
починається з формування мікротріщин на поверхні.
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