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1. A KUTATÁSI TÉMA ISMERTETÉSE, CÉLKITŰZÉSEK
A gépészeti berendezések üzemeltetése során, a fellépő igénybevételek hatására
szerkezeti anyagukban különböző károsodási folyamatok játszódnak le, melyek
hatására a tényleges biztonsági tényező értéke folyamatosan csökken. A problémát
mindeközben az jelenti, hogy nem áll rendelkezésünkre elegendő információ a valós
anyagállapotokat illetően, azaz nem tudjuk, hogy a használat során a tervezett és a
valós élettartam között mekkora különbség van. Különösen igaz ez az energetikai
berendezésekre, amelyek szerkezeti elemei nagy üzemi hőmérsékletnek, nagy
feszültségnek, illetve sok esetben ezek ciklikus váltakozásának vannak kitéve.
Mindemellett világszerte tapasztalható a törekvés, mely az erőművek üzemidőhosszabbítását helyezte előtérbe.
A nyomottvizes atomerőművekben (ilyen a Paksi Atomerőmű) az egyik meghatározó
károsodási folyamat az indítások és leállások, illetve a terhelésváltozások okozta
mechanikai és hőterhelések eredményeként bekövetkező kisciklusú fáradás.
A

nyomottvizes

reaktorok

reaktortartálya

az

atomerőművek

biztonsága

szempontjából kiemelt fontosságú berendezés. Nagy nyomáson és hőmérsékleten
üzemel, magában foglalja a reaktor aktív zónáját, ezen felül nem cserélhető
berendezés, tehát meghatározza a reaktor műszakilag lehetséges üzemidejét. A
kutatásomban a VVER-440/213 típusú berendezés reaktortartályában alkalmazott
szerkezeti anyagok egyik meghatározó károsodási folyamatával, a kisciklusú
termomechanikai

fáradással

foglalkoztam.

Munkámat

motiválta,

hogy

a

szakirodalomban alig található információ a reaktortartály szerkezeti anyagainak
termomechanikai fáradási tulajdonságaira vonatkozóan, ugyanakkor az öregedő
reaktorblokkok biztonságos üzemeltetése érdekében, a károsodási mechanizmusok
ismerete egyre nagyobb jelentőségű.
A fentiek alapján a kutatómunkám átfogó célkitűzése a VVER-440 reaktortartály
anyagainak az üzemi termikus,- és mechanikai igénybevételek hatására fellépő
kisciklusú fáradási viselkedésének vizsgálata, melynek eredményei a maradék
élettartam számításoknál felhasználhatók. Ennek megvalósítása érdekében az alábbi
kutatási részfeladatokat tűztem ki:
 Mérési eljárás kidolgozása GLEEBLE 3800 fizikai szimulátorra, mellyel
alakváltozás vezérelt, programozott hőmérsékletű kisciklusú termomechanikai
fárasztóvizsgálat valósítható meg.

2

BME-GPK Műszaki Mechanikai Tanszék
Fekete Balázs - Tézisfüzet

 A képlékeny alakváltozás által előidézett hőfejlődés kísérleti és elméleti
vizsgálata, melynek eredményei az energetikai típusú kisciklusú fáradási
modellek módosításához felhasználhatók.
 Korszerű anyagvizsgálati módszerekre és termomechanikai elméleti alapokra
épülő mérnöki modell kidolgozása, amely közvetlenül vagy közvetve
alkalmazható az atomerőművi (és más energetikai) berendezések fáradásának
elemzésére.

A

modell

alkalmazása

és

érvényességének

igazolása

a

fárasztókísérletek mérési adatai alapján.
 A fáradási folyamat kinetikájának nyomon követése a ciklikus termikus- és
mechanikai igénybevételek hatására létrejövő anyagszerkezeti károsodás
folyamatának feltérképezése céljából. A különböző károsodást elszenvedett
próbatestek

átfogó

fárasztóvizsgálatok

fémtani
során

vizsgálatával
rögzített

célom

ciklikus

volt

magyarázni

mechanikai

a

viselkedés

mikroszerkezeti hátterét.

2. ELŐZMÉNYEK, KUTATÁSI MÓDSZEREK
A szerkezeti anyagok termomechanikai igénybevételét a legtöbbször az üzemi
körülmények között fellépő termikus igénybevételek és az anyagtulajdonságokból
számított

egyenértékű,

állandó

hőmérsékleten

végzett

mechanikai

fárasztóvizsgálatokkal modellezik. Figyelembe kell azonban venni, hogy a kristályos
anyagok mechanikai tulajdonságai jelentősen függnek a hőmérséklettől, ezért
felmerül, hogy az izotermikus és a ciklikus hőmérsékletváltozás mellett megvalósított
termomechanikus fáradás során az anyagban végbemenő deformációs mechanizmus
eltérő.

Megfelelően

fárasztóvizsgálattal

megválasztott
a

fentiek

paraméterekkel

szerint

az

üzemi

végzett

termomechanikus

körülmények

lényegesen

megbízhatóbban modellezhetők, ezért célszerű az így végzett fárasztókísérletek
eredményeit alapul venni.
A kisciklusú fárasztóvizsgálatok alapvető célja, a külső igénybevételek (mechanikaiés hőterhelések, környezet hatások) és az adott berendezés szerkezeti anyagának
válasza

(élettartama)

közötti

összefüggések

meghatározása

laboratóriumi

körülmények között. A vizsgálatok értékelése, azaz a károsodásra vonatkozó
kritériumok a használt alap paraméter szempontjából két fő csoportba sorolhatók:


Alakváltozás vagy feszültség alapú modellek



Képlékeny alakváltozási energia alapú modellek
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A képlékeny alakváltozási energiára épülő összefüggéseknek több előnyük van. Az
egyik ilyen előny, hogy a vezérelt változótól (alakváltozásra vagy feszültségre vezérelt
vizsgálat) független a mérés eredménye, a másik, hogy a meghatározott mérőszám
fizikailag megalapozottabb, mint a korábban bemutatottak. Skaláris jellegéből
adódóan az energia alapú kritériumok a számítások során a valós szerkezetre
könnyebben átvihetők, és alkalmazásukkal a halmozódó károsodás számítása is
egyszerűbb. Felhasználásuknak hosszú ideig határt szabott, hogy a gépészeti
berendezések kritikus helyein nehéz volt meghatározni a szerkezettel közölt
képlékeny alakváltozási munka mennyiségét. A numerikus módszerek és a
számítástechnika fejlődésével az energia alapú méretezés e korlátja megszűnt.
Az energia alapú kritériumok tárgyalásánál nem hagyható figyelmen kívül, hogy
kisciklusú fárasztás során bevitt képlékeny alakváltozási munka csak egy része okozza
az anyag mikroszerkezetének megváltozását (károsodását), a munka másik része a
fárasztás során hővé alakul és átadódik a környezetnek. Kutatások bizonyítják, hogy
a hőfejlődés mértéke erősen függ az alakváltozás körülményeitől (alakváltozás
mértéke és sebessége) és az anyag mikroszerkezetétől. Ezek alapján kijelenthető, hogy
a kisciklusú fáradás energetikai értékelése során a vizsgálattechnikai körülmények a
modellekben nem kezelt hőenergián keresztül igen nagy bizonytalanságot
jelenthetnek, és kérdéses, hogy az így adódó mérőszámok a valós szerkezet
viselkedését mennyire modellezik megfelelően. Ezt figyelembe véve dolgozatomban
az anyagszerkezetben tárolt energián alapuló károsodási modellt ismertetek, amely
szerkezeti acélok kisciklusú fáradásának egy lehetséges leírására szolgál.
A termomechanikai fáradás során végbemenő anyagszerkezeti változások területén
végzett

irodalomkutatásból

megállapítható

volt,

hogy

fáradási

folyamat

mikroszerkezeti vonatkozásaival kapcsolatban nincs egységesen elfogadott álláspont.
Ezért helye van a mikroszerkezet további együttes kvalitatív (transzmissziós
elektronmikroszkópos- TEM) és kvantitatív (röntgen diffrakciós - XRD) elemzésének,
aminek eredményei a fáradás folyamán lejátszódó mikroszerkezeti változások jobb
megértéséhez vezethetnek.
Az kísérleti anyagok termomechanikus anyagfáradási viselkedésének vizsgálatához
méréstechnikai eljárást dolgoztam ki GLEEBLE 3800 fizikai szimulátorra, mellyel
alakváltozás

vezérelt,

programozott

hőmérsékletű

kisciklusú

mechanikai

fárasztóvizsgálatot valósítottam meg az 1. (a) ábra szerinti elrendezésben. A
kísérleteket

mindkét

anyagon

négyféle

mechanikai

terhelés-amplitúdóval,

izotermikus és ciklikusan változó hőmérséklet (termomechanikus fárasztóvizsgálat)
mellet végeztem az 1. táblázatban összefoglalt mérési paraméterekkel.
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1. táblázat – A megvalósított fárasztóvizsgálatok mérési paraméterei
15H2MFA
IZOT

08H18N10T

TMF

IZOT

TMF

Teljes alakváltozás,  mech

Vezérelt változó

Háromszög, R

Jelalak
Frekvencia

mech

 -1

0,083 Hz

Teljes alakváltozás amplitúdó

0,6-2,0 %

0,3-1,5 %

0,9-2,5 %

0,9-2,0 %

Alakváltozási sebesség

2-5×10-3 s -1

1-5×10-3 s -1

3-6,7×10-3 s -1

3-6,7×10-3 s -1

260 °C

150-270 °C

260 °C

150-270 °C

-

20 °C/s

-

20 °C/s

Hőmérséklet
Hőmérsékletváltozás sebessége

1. ábra - A termomechanikus fárasztóvizsgálatok (a) mérési elrendezés (b) hiszterézis görbék
A kísérleti adatok értékelésére egy mérnöki modellt dolgoztam ki, melyben a
károsodást kifejező paraméterként az anyagszerkezetben tárolt alakváltozási
energiasűrűséget alkalmaztam, mely a szakirodalomban még nem publikált.
A hagyományos energetikai kisciklusú fáradási modellt az alakváltozási energia hővé
fejlődő részarányát kifejező anyagi paraméterének (Taylor-Quinney együttható)
felhasználásával módosítottam, ezért ennek értékét meghatároztam minkét kísérleti
anyagra. Ezt a kutatási részfeladatot, kísérleteken és matematikai modellezésen
alapuló inverz módszerrel oldottam meg. A kísérleteket GLEEBLE-3800 fizikai
szimulátorral végeztem a 2. (a) ábra szerinti elrendezésben, melyek a vizsgált
szerkezeti anyagokból gyártott hengeres próbatestek előírt alakváltozási sebességű
terheléséből, és a próbatest aktív szakaszának precíziós hőmérsékletméréséből álltak.
A keresett paraméter meghatározása nagy alakváltozási sebesség esetén a
képlékenyalakítási kísérlet mintavételezett adataiból és annak deriváltjaiból egy
egyszerű képlet alapján lehetséges, mivel ilyen esetben a próbatest és a környezet
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közötti hőátvitel elhanyagolható mértékben befolyásolja az aktív próbatest-szakasz
hőmérséklet változását a mérés során. Alacsony sebesség mellett az alakváltozás nem
kezelhető adiabatikus folyamatként, így a kísérlet közben a környezetnek leadott
hőenergiát figyelembe kell vennünk. A méréseim utóbbi esethez tartoznak mivel a
korábbi fárasztóvizsgálatok alakváltozási jellemzőivel azonosra választottam a
vizsgálati paramétereket, így a kísérletek olyan tartományba estnek, mely nem volt
modellezhető adiabatikus folyamatként. A mérések során környezetnek átadott
hőenergia

figyelembe

vételére

MATLAB+SIMULINK-ben

analitikus

modellt

dolgoztam ki, mellyel a hőfizikai paraméterek rögzített értéke mellett a β tényezőt
optimalizálással határoztam meg, a kísérleti és a számított hőmérséklet adatok közötti
eltérés minimumának keresésével. Az eredményekre a 2. (b) ábra mutat példát.
2. táblázat – A képlékeny alakváltozás által előidézett hőfejlődés kísérleti paraméterei
Vezérelt változó
Teljes
alakváltozás,



Teljes alakváltozás

Alakváltozási

Hőmérséklet

Mintavételi

amplidúdó

sebesség

szenzor

frekvencia

6,0 %

0,1-6,0×10-2 s-1

K-típusú
termoelem

100 Hz

2. ábra – A képlékeny alakváltozás hőfejlődésének vizsgálata (a) kísérleti elrendezés (b) mérési
és számítási eredmények
A kutatómunka része volt a szerkezeti anyagok előzetesen meghatározott névleges
élettartama kiválasztott pontjaiban végzett mikroszerkezeti elemzés (TEM és XRD)
eredményeire támaszkodva a fáradási folyamat kinetikájának nyomon követése. Ezzel
a munkával átfogó képet kaptam az igénybevételek hatására létrejövő anyagszerkezeti
károsodás folyamatáról és a ciklikus mechanikai viselkedés anyagtudományi
hátteréről.
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3. A KUTATÓMUNKA ÖSSZEFOGLALÁSA
A munkám első részében a GLEEBLE fizikai szimulátorra adaptált mérési eljárással
elvégeztem mindkét anyag termomechanikus fárasztókísérleteit. A mérések
tönkremeneteli ciklusszámainak alacsony szórása, valamint a mérési eredmények és
az elméleti kifáradási határdiagramok (Coffin-Manson egyenesek) közötti igen jó
egyezés egyaránt a megtervezett mérési elrendezés, a beállítások, és a mérőprogram
helyességét igazolták.
Az általam javasolt mérnöki modellhez szükséges képlékeny alakváltozás hőfejlődését
leíró anyagi paramétert az előző pontban ismertetett inverz módszerrel határoztam
meg. A paraméter értéke a vizsgált anyagokra vonatkozóan a szakirodalomban nem
publikált. A termomechanikai modellezés során az elasztikus hőforrást is figyelembe
vevő hőfejlődési egyenletet alkalmaztam, és bizonyítottam, hogy a legtöbb cikkben tett
közelítés, mely szerint ez a rugalmas alakváltozás hőforrásának teljesítménye
elhanyagolható mértékben befolyásolja a kiértékelést, nem helytálló és megbízható
eredményt a Taylor Quinney paraméterre vonatkozóan ennek figyelembe vételével
kapunk. A különböző alakváltozási sebességre nyert eredmények vizsgálatával
megállapítható, hogy a reaktortartály anyagának (15H2MFA) képlékeny hőfejlődése
alakváltozási sebesség függő, míg a plattírozás anyaga (08H18N10T) alakváltozás
sebesség független a vizsgált tartományon (3. ábra).

3. ábra - A képlékeny alakváltozási munka hővé fejlődő részarányának eredményei
(a) 15H2MFA (b) 08H18N10T
A fenti eredményeket a javasolt kisciklusú fáradási modell bemeneti paramétereként
használtam fel (4. ábra), melynek károsodást kifejező mérőszáma az alakváltozási
energia anyagszerkezetben tárolt része (WSTF). A modellt sikeresen alkalmaztam, és
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validáltam a korábbi fárasztóvizsgálataim mérési adatai alapján, mely során a
szakirodalomban fellelhető kisciklusú fáradásra felállított mérnöki modellek
pontosságát meghaladó eredményt kaptam (5. ábra).

4. ábra - Az javasolt fáradási modell szerint illesztett határgörbék
(a) 15H2MFA (b) 08H18N10T

5. ábra - A mért és a modellek által becsült repedés terjedésének megindulásához szükséges
ciklusszámok összehasonlítása (a) 15H2MFA (b) 08H18N10T
Az fáradási struktúra kialakulását és fejlődését a megszakított fárasztóvizsgálatok
mintáinak mikroszerkezeti elemzése alapján vizsgáltam. Jellemző TEM felvételek
láthatók a 6-7. ábrákon a kiindulási állapotban, és az 50%-os halmozódó károsodást
tartalmazó mintákra vonatkozóan. A 15H2MFA anyag ciklikusan lágyuló mechanikai
viselkedést mutatott a fárasztás kezdeti szakaszán, ugyanakkor diszlokációsűrűsége
növekedett a röntgendiffrakciós mérések eredményei szerint (6. ábra).
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6. ábra – A 15H2MFA bainites acél fáradási folyamatának vizsgálata (a) TEM felvétel a
kiindulási állapotban (b) TEM felvétel a 50%-os fáradási állapotban (c) diszlokációsűrűség
változása a fáradás során
A hagyományos képlékenységi elméletek szerinti látszólagos ellentmondás a
mozgásra képes diszlokációk vizsgálatával oldható fel. A ciklikusan keményedő
viselkedést mutató 08H18N10T korrózióálló acél a kezdeti alacsony diszlokáció
sűrűsége a fárasztás hatására már a terhelés kezdeti szakaszán közel egy
nagyságrendet nő, és kialakul a fáradásra jellemző cellás szerkezet (7. ábra).

7. ábra – A 08H18N10T ausztenites acél fáradási folyamatának vizsgálata (a) TEM felvétel a
kiindulási állapotban (b) TEM felvétel a 50%-os fáradási állapotban (c) diszlokációsűrűség
változása a fáradás során
A diszlokációk a csúszási sávokban és a cellafalakban koncentrálódtak, melyek erősen
gátolják diszlokációk szabad mozgását, ami miatt a diszlokációsűrűség csökkenése
ellenére stabil ciklikus mechanikai viselkedés volt megfigyelhető a fáradás során.
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4. TÉZISEK
1. Tézis: A mérési adatok Coffin-Manson modell szerinti értékelése, és az egyes
beállításokhoz adódó tönkremeneteli ciklusszámok alacsony szórása alapján, a
15H2MFA és a 08H18N10T jelű acélokon termomechanikus fizikai szimulátorral, a
próbatesten átfolyó árammal történő fűtéssel, és sűrített levegő ráfúvatással
megvalósított hűtéssel, 150 és 270 °C között elvégzett kisciklusú
fárasztóvizsgálatokkal kapott eredmények alkalmasak, a képlékeny alakváltozás által
előidézett hőfejlődést jellemző Taylor-Quinney paraméter felhasználásával módosított
mérnöki modell érvényességének igazolására.
Kapcsolódó publikációk: [S1]; [S7]; [S10]; [S14]
2. Tézis: Fizikai szimulátoron, alakváltozási sebesség vezérléssel, és egyidejű
nagyfelbontású hőmérsékletméréssel, 6% teljes alakváltozás amplitúdóval
megvalósított húzó és nyomó igénybevételű alakítási kísérletek eredményeinek, és a
folyamat leírására felállított analitikus termomechanikai modell együttes
felhasználásával kidolgozott inverz eljárás alkalmas, az anyagszerkezetre jellemző
(2-1) képlettel megadott Taylor-Quinney paraméter 0,1-6,0x10-2 1/s alakváltozási
sebesség tartományon történő meghatározására azáltal, hogy a modell a próbatest és
a környezet között létrejövő hőközlést is figyelembe veszi. A Taylor-Quinney
paraméter definíciója:



Q p
,
W

(2-1)

p

ahol:

Q p a képlékeny alakváltozás által előidézett hőteljesítmény,
W p a közölt képlékeny alakváltozási teljesítmény.

Kapcsolódó publikációk: [S2]; [S5]; [S9]; [S13]
3. Tézis: A
rugalmas-képlékeny alakváltozásra érvényes energiamérlegegyenletben szereplő Q e  T CTE Ee képlettel megadott rugalmas alakváltozás
előidézte hőforrás teljesítményét (Joule-Thompson effektust) leíró tag számított értéke
a mérlegegyenlet többi tagja által felvett értékének nagyságrendjébe esik. Több szerző
[Hodowany et al., 2000; Rusinek and Klepaczko., 2009] ezt a rugalmas hőforrás által
okozott hőmérsékletváltozás alapján elhanyagolhatónak tartja, azonban az
egyenletben lévő egyes teljesítmény-jellegű tagok vizsgálata szerint ennek hatását
figyelembe kell venni a képlékeny alakváltozás hőfejlődésének termomechanikai
leírása során. Az energiamérleg-egyenlet a következő:
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CV T   :  p  T CTE Ee  k  T ,

(3-1)

ahol:
 a sűrűség,

CV az állandó térfogaton vett fajhő,
T a hőmérséklet,

 a Taylor-Quinney paraméter,
 a Cauchy-féle feszültségtenzor,
e és  p az alakváltozás rugalmas és képlékeny része,

CTE a hőtágulási együttható,
E a rugalmassági modulusz,
k a hővezetési tényező.
Kapcsolódó publikációk: [S2]; [S5]; [S9]; [S13]
4. Tézis: A képlékeny alakváltozás által előidézett hőfejlődés kísérleti vizsgálatának,
és a termomechanikai folyamat matematikai modelljének felhasználásával kidolgozott
inverz módszer szerint, a β-val jelölt Taylor-Quinney paraméter egytengelyű húzáskor
a térben középpontos szabályos rácsú 15H2MFA bainites acélnál a 0,001 1/s, és a 0,06
1/s alakváltozási sebesség tartományon 0,63, és 0,91 közötti értékeket vesz fel, míg
egytengelyű nyomáskor 0,75 és 0,94 érték között változik, az alakváltozási sebesség
monoton növekvő függvényeként. A felületen középpontos szabályos rácsú
08H18N10T ausztenites acélra nézve a β paraméter a vizsgált tartományon 0,87 átlagos
értéket vesz fel 0,016 tapasztalati szórással húzáskor, míg 0,92 értékű 0,028 tapasztalati
szórással nyomáskor.
Kapcsolódó publikációk: [S2]; [S5]; [S9]; [S13]
5. Tézis: A hagyományos energetikai megközelítésű kisciklusú fáradási modellekbe
a képlékeny alakváltozás által előidézett hőfejlődés mértékét jellemző Taylor-Quinney
paramétert az (5-1) és (5-2) képletek szerint beépítve a modellek fizikailag
megalapozottabbá válnak, mivel a károsodást kifejező paraméter a fejlődő
hőmennyiséget, mint a kisciklusú fáradási folyamat szempontjából meddő energiát
kiküszöböli:

,
WSTF  1    WSCP  D  N SCP

(5-1)

stab

,
WSTF
 1    W stab  Z  N SCP

(5-2)

ahol:
stab
WSTF [J/mm3] és WSTF
[J/mm3] a javasolt károsodási paraméterek (STored,

Fatigue),
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WSCP [J/mm3] és W stab [J/mm3] a tönkremenetelig felhalmozott és az egy ciklus
alatt közölt alakváltozási energia,

   ( p ) [-] a Taylor-Quinney paraméter,
N SCP

[-] a makroszkopikus méretű repedés megjelenéséig szükséges

ciklusszám,
D [J/mm3], Z [J/mm3],  [-],  [-] a modellek illesztési paraméterei.

A modelleket 15H2MFA jelű bainites és 08H18N10T jelű ausztenites szövetszerkezetű
acélok kisciklusú termomechanikus fárasztókísérleteinek mérési adataira alkalmazva
az illesztés determinációs együtthatójának értéke meghaladja a széles körben
elfogadott Coffin-Manson modell és a hagyományos energia elvű modellekét.
Kapcsolódó publikációk: [S3]; [S15]
6. Tézis: A ciklikusan lágyuló, bainites szövetszerkezetű 15H2MFA acél a kisciklusú
termomechanikai fáradási folyamat kezdeti szakaszán mért diszlokáció sűrűségének
TEM és XRD mérések szerinti növekedése, és a ciklikus mechanikai tulajdonságai
közötti formális ellentmondás magyarázatát a mozgásra képes diszlokációk, és az
alakítási szilárdság kapcsolatának modellezésére levezetett félempirikus összefüggés
adja meg:
m

 d ,i  k
  in 
,

 
 d ,i  n
  ik 

(6-1)

ahol:

 i [Pa] csúsztatófeszültség maximuma a névleges élettartam i-indexben
megadott pontjában,

m [-] anyagi paraméter, a diszlokáció sebesség-feszültség együttható,
 d ,i [1/m2] a mozgásra képes diszlokációk sűrűsége a névleges élettartam iindexben megadott pontjában.
A TEM vizsgálatok szerint a fáradási struktúra a névleges élettartam felénél intenzív
változást mutat, a cellák belsejében lejátszódó diszlokációs mechanizmust fokozatosan
felváltja a szemcse- és a cellahatárok mozgása, mely különösen a szemcsehatárokon
jelen lévő, a fáradás előrehaladása során eldurvult karbidok mellett mikrorepedések
kialakulásához vezet.
Kapcsolódó publikációk: [S1]; [S4]; [S5]; [S6]; [S11]; [S12]
7. Tézis: Az ausztenites szövetszerkezetű, 47 µm átlagos szemcseméretű
08H18N10T acél termomechanikus fáradása közben fellépő kezdeti ciklikus
keményedését, a mikroszerkezetének együttes kvalitatív és kvantitatív (TEM és XRD)
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módszerekkel elvégzett elemzése alapján, a megnövekedett diszlokáció sűrűség, és a
cellafalak diszlokáció mozgást akadályozó hatása magyarázza. Az eltérő halmozódó
károsodást elszenvedett minták TEM felvételei szerint, a mikroszerkezet a fáradás
kezdeti szakaszán főként eres diszlokáció struktúrát tartalmaz, majd a fáradás
előrehaladásával a diszlokációk cellafalakba és csúszási kötegekbe rendeződnek,
melyek mentén a repedéscsírák kialakulása történik.
Kapcsolódó publikációk: [S1]; [S4]; [S5]; [S6]; [S11]; [S12]
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