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TEORETYCZNY OPIS WPŁYWU HAPBOMIBNIOWANIA. NEUTRONAMI
NA. WŁAŚCIWOŚCI LEPKOPIASTYCŻHE MIĘKKIEJ STALI

I. UWAGI WSTÇPNE
i. Wprowadzenie
Badania wpływu napromieniowania na właściwości mechaniczne
ciał stałych są stymulowane głównie potrzebami energetyki Jądrowej, Rdzeń reaktora może być źródłem promieniowania jonizującego /promienie 2f , cząstki f* , powolne neutrony/ oraz
promieniowania ciężkimi cząstkami powodującymi uszkodzenie
struktury materiału /szybkie neutrony, protony, cząstki «* i
inne produkty rozszczepienia/» Promieniowanie jonizujące nie
powoduje istotnych zmian właściwości mechanicznych metali.
Dominujący wpływ na zmianę właściwości mechanicznych materiału zbiornika, osłony i elementów wyposażenia reaktora będzie
miał natomiast strumień szybkich neutronów. /Wskazują na to
liczne badania eksperymentalne cytowane w rozdziale III/.
Mechaniczne efekty radiacyjne są bardzo różnorodne i zależą
od wielu czynników. W zależności od temperatury, rodzaju materiału i charakteru obciążenia napromieniowanie neutronami
powoduje w ogólności zmianę właściwości sprężystych, plastycznych i reologicznych. Determinuje ono również odporność materiału na kruche pękanie, pełzanie oraz zniszczenie w wysokich
temperaturach. Wymienione efekty odpowiadają różnym sytuacjom
praktycznym:
1. Wpływ napromieniowania na właściwości sprężyste oraz lepkosprężyste może być istotny przy analizie drgań elementów
konstrukcji reaktora.

2. Zagadnienia pełzania i zniszczenia materiału napromieniowanego w wysokich temperaturach będą ważne na przykład w przypadku rozważania elementów rdzenia reaktora.
3. Problem wpływu napromieniowania na właściwości plastyczne,
lepkoplastyczne, odporność na kruche pękanie może być
Istotny w przypadku analizy elementów konstrukcji pracujących w niższych temperaturach. Będzie to na przykład zbiornik reaktora i urządzenia znajdujące się w strefie aktywnej.
Różnorodność sytuacji i stosowanych materiałów wymaga różnych opisów teoretycznych wpływu napromieniowania neutronami.
W naszej pracy, ograniczymy się do analizy efektów radiacyjnych"
w miękkiej stall dla temperatur
^ £ 0.5 ^
, gdzie ^
jest temperaturą topnienia. Będzie to odpowiadało sytuacji wymienionej w punkcie 3.
a,

2. Cel pracy

v

Charakterystycznym dla miękkiej stall wydaje się silny wpływ
napromieniowania na właściwości lepkoplastyczne oraz na proces
kruchego przejścia. Przejawia się on w radiacyjnym wzroście
granicy plastyczności, który w pewnych sytuacjach zależy od
prędkości odkształcenia i temperatury, oraz we wzroście temperatury kruchego przejścia. Analiza wpływu napromieniowania na
właściwości lepkoplastyczne będzie się w tym przypadku wiązać
bezpośrednio z problemami kruchego pękania i temperatury kruchego przejścia. Przy teoretycznym opisie wpływu napromieniowania neutronami na lepkoplastyczne właściwości miękkiej stall
należy uwzględnić oba aspekty zachowania się tego materiału.
Opis ten powinien się ponadto opierać na dokładnej analizie rezultatów badań eksperymentalnych oraz na szczegółowej dyskusji
natury defektów radiacyjnych i -ich wpływu na mechanizmy deformacji plastycznej. Uzyskane zależności powinny być na tyle proste, aby mogły stanowić podstawę do analizy praktycznych problemów techniki reaktorowej.
Powyższe fakty określają cel pracy, który można ująć w następujących punktach:
1. Analiza efektów radiacyjnych i fizycznych mechanizmów wzmocnienia radiacyjnego w miękkiej stali. '

- 5 2. Propozycja makroskopowych równań konstytutywnych lepkoplastyczności dla napromieniowanej miękkiej stali.
3. Analiza wpływu napromieniowania na proces kruchego
przejścia*
4. Przykład zastosowania proponowanych równań konstytutywnych
1 kryterium kruchego przejścia w problemie
grubościennego zbiornika kulistego.
II. FIZYKALNE PODSTAWY DEFORMACJI PLASTYCZNEJ I PROCESU
KRUCHEGO PRZEJĘCIA W MISXKIEJ STALI.
1. Mechanizmy plastycznego płynięcia i proces kruchego
przejśeia.
V wielu pracach doświadczalnych stwierdzono, że właściwości plastyczne Metali o sieci krystalicznej sześciennej przestrzennie centrowanej zależą w dużym stopniu od prędkości odkształcenia plastycznego i temperatury O1 . Przejawia się to w
znacznym podwyższeniu granicy plastyczności ze wzrostem prędkości odkształcenia c i spadkiem temperatury *& oraz w charakterystycznym przejściu od właściwości ciągliwych do kruchych.
Przykładem takiego materiału jest miękka stal» dla Ittórej przeprowadzono systematyczne badania w dużym zakresie prędkości odkształcenia &F e (iO~ 5 • i O ^ V s e k i temperatury & * [w r 7ooj°f(
/por.np. : MANJOINE [lj, ROSENFIELD i HAHN f2], CAMPBELL,
COOPER, FISCHOF f3j, CAMPBELL 1 FERGUSON 1>J, NAKAMURA, SAKUI,
MATSÙDA fsj /.
v
- ROSENFIELD i HAHN [2] wyodrębnili na płaszczyźnie temperatura-prędkość odkształcenia cztery obszary charakterystyczne
dla różnego zachowania się miękkiej stali, /rys.l/. Podobne
obszary na płaszczyźnie naprężenie-prędkość odkształcenia rozważali CAMPBELL i FERGUSON [4], /rys.2/. Zaznaczony na rys.l
i 2 obszar I charakteryzuje się słabą zależnością granicy plastyczności od temperatury 1 prędkości odkształcenia. Przyjmuje^
się, że przeważający wpływ na deformację plastyczną w tym obszarze mają mechanizmy atermicznego pokonywania przez dyslokacje v)6l naprężenia dalekiego zasięgu, które mogą pochodzić od
innych dyslokaojl, granic ziarn, wtrąceń itp. /por.np.:
CAMPBELL 1 FERGUSON fł] /:
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Interpretacja ta nie Jest w pełni ścisła. W przypadku bowiem
prob.quasistatycznyeh, ' €r e (io's -f- iO"3) sek~* r w zakresie
teaperatur (o • 300J°K, zaobserwowano wystąpienie mechanizmu
terałoznych aktywacji. Dopiero w wyższych teaperaturach stwierdzono, że za deformację plastyczną odpowiedzialny jest aechaniza ateraićzny /por.np. : ŁITTŁE [ G ] , oraz BLINOWSKI et al.Cll /.
W obszarze II obserwuje się liniową zależność granicy plastyczności od logarytau prędkości.odkształcenia. Odpowiedzialny jest sa to ae'chanlza termicznie aktywowanego ruchu dyslokacji /por.np.: CAMFBBLL 1 PBRGUSON fc] /.
Pojedynczy mechanizm teraioznyoh aktywacji, odpowiedzialny za
silną zależność granicy plastycznośoi od teaperatury i prędkości odkształcenia obserwuje się, w przypadku prób quasistatycznyeh, tylko w niskich teaperaturach /np.dla £ f ~ 2.33-ftfie/T*
w teaperaturach tf € (o + i95)°K, ŁITTLS Cel /. W zakresie
teaperatur (i95 • 3Oo)°X stwierdzono występowanie odrębnego .
aeehanizau terałcznych aktywacji, którego natura nie została
jeszcze w pełni zbadana» /Dyskusję tego neohanlzau aożna znaleźć np. w pracy BLINOWSKIEGO et al. [7] A Charakterystyczne
Jednak Jest, że aeohaniza ten powoduje stosunkowo słabą zależność granicy plastyczności od prędkości odkształcenia i temperatury. Widać to na rys. 2.
Z powyższej dyskusji aożna stwierdzić, że granica aiędzy obszaraal I i II /por.rys 1 1 2 / wyznaoza w rzeczywistości granicę aiędzy obszarami działania dwóch różnych aechanizaów terni cznyoh aktywacji. Ifechanlza ateraloznego pokonywania przeszkód wystąpi natomiast dla teaperatur & >• 300°K.
W obszarze IV stwierdzono silny wzrost zależności granicy
plastyczności od 1ogarytmu prędkości odkształcenia. Przyjmuje
się zazwyczaj, że jest to spowodowane działaniem lokalnego tneohanlzmu lepkiego hamowania ruchu dyslokacji przez gaz elektronów i fononów /por.np. : CAMPBELL 1 FERGUSON [i] /.
Należy podkreślić, że wymienione trzy mechanizmy są odpowiedzialne za mikroskopowe odkształcenia plastyczne w odpowiednich płaszczyznach poślizgu monokryształu.
Interpretacja zależności dolnej granicy plastyczności od temperatury i prędkośoi odkształcenia dla polikrystalicznej miękkiej stali przy pomocy powyższych mechanizmów jest w ogólności

-8nieśeisła i wymaga komentarza.
Dolną granioę plagtyeznośol nożna przedstawić przy pomooy
następującego związku HALLĄ-PSTCHA fFETCH

gdzie §i jest naprężenien "tarcia"f które powoduje ruch dyslokacji w odpowiednich płaszczyznach poślizgu wewnątrz pojedynczego ziarna, K$ jest współ czynniki en wielkości ziarna, •*•
którego.średnica Jest równa 2eŁ , Stwierdzono doświadczalnie,
że w przypadku wyżarzonej Miękkiej stali współczynnik K s jest
stały w dużym zakresie temperatur i prędkości odkształcenia
(PETCH f8] t
DAHL,
BSES [sQ.) *. Jedynie w takia przypadku
możemy interpretować zależności
&yr {**>&) posługująo się
wymienionymi mechanizmami właściwymi monokryształom.
Pozostaje do omówienia obszar III. Charakteryzuje się on
słaną zależnością granicy plastyczności od temperatury i prędkości odkształcenia. EOSEŃFIBLD i HAHN [2] przypisali to mechanizmowi bliźniakowania. Problem zachowania się- miękkiej stali
w obszarze XII nie jest jeszcze w pełni wyjaśniony, mimo Iż był
badany przez wielu autorów /por.np. : ERICKSON, LOW [iol, [li],
MAIDEN [12] , MAIDEN, CAMPBELL [l3] , HUT CHINS ON, LOUAT
SLEESWYK [l5j, TRIEFIŁOW et ąl. fi6], HOCKSTT, ZUKAS
Na podstawie tych praç możemy wyciągnąć następujące ogólne
wnioski. W obszar?e III mogą zachodzić ograniczone deformacje
plastyczne przez poślizg lub bliźniakpwanie. Przeważającą jednak rolę, w przypadku rozciągania, będą odgrywały mechanizmy
kruchego pękania. Powodują one, w zakresie niskich temperatur,
charakterystyczne przejście od właściwości ciągilwych do kruchych. Z powyższego widać, że mechanizmy odpowiedzialne za zachowanie się miękkiej stali w obszarze III są bardzo złożone 1
zależą od wielu czynników jak np.: temperatura, prędkość od1

Dokładniejszą dyskusję tego problemu, z.teoretycznym uzasadnieniem w oparciu o teorię atmosfer Cottrella, można znaleźć
np. w pracy BLINOWSKIEGO et al. [73.

kształcenia, średnica ziarna, zawartość domieszek, napromieniowanie itp. Wspomniane mechanizmy kruchego pękania są omawiane w wielu pracach /poi.np.: MACIEJiT [i8j, PETCH [8],
TETEIMAN, Mç EVILY fl9] /. Powrócimy do tego problemu w rozdziale IV.
Dokładną analizę procesu przejścia od płynięcia plastycznego do kruchego pękania nożna znaleźć w pracy HAHNA et al.
[20]. Problem ten był również szczegółowo omawiany, w oparciu
o dostępne wyniki badań doświadczalnych, w pracy autora [21] .
Przytoczymy tu jedynie najważniejsze fakty potrzebne do dalszych rozważań. Na rys.3, przedstawiającym wyniki badań na
rozciąganie próbek z miękkiej stali w różnych temperaturach,
zaznaczono trzy charakterystyczne temperatury i?\ , t^ oraz /
&k
. Określają one odpowiednio przejście od złomu włóknistego do krystalicznego, przejście od złomu ciągliwego do kruchego oraz początek inicjacji i wzrostu mikropętnięcia prowadzącego do kruchego pękania próbki. Temperaturę 1^ będziemy dalej nazywać temperaturą kruchego przejścia. Odpowiada ona na
rys.3 punktowi, w którym granica plastyczności i naprężenie
złomu pokrywają się. W zakresie temperatur
*& %• t?4*' złom
próbki poprzedzony jest zawsze deformacją plastyczną przez
poślizg. Spostrzeżenie to znajduje potwierdzenie również w
o

przypadku większych prędkości odkształcenia . Z faktów tych
wynika, że obszary II 1 IV, zaznaczone na rys.1, są ograniczone
przez temperaturę kruchego przejścia i2\k . Poniżej tej temperatury określony jest obszar działania mechanizmów kruchego
pękania.
Aby wyznaczyć granicę, między obszarem kruchego pękania a
obszarami II i IV należy określić dodatkowo zależność temperatury kruchego przejścia od prędkości odkształcenia. Autor nie
znalazł odpowiednich wyników badań doświadczalnych, których
celem byłoby znalezienie takiej zależności. Badano natomiast
wpływ prędkości odkształcenia na temperaturę przejścia od złomu
ciągliwego do kruchego 'ù'i . W pracach WITMANA, STIEPANOWA
[22], MA GNUS ONA, BALDWINA [23] , NAKAMURY et al. [5] wykazano, że
Dyskusję tego problemu można znaleźć w pracy [21] .
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-273-200 -TOO 0 ^ 10
Temperatura (°C)
rys3. (HAHN

bo])

1-naprężenie ztomu
2-górna granica plastyczności
3-dolna granica plastyczności
4-granica sprężystości
5-względne przewężenie
6-czesc ztomu włóknistego

odwrotność temperatury przejścia Vk zmienia się liniowo z
1ogarytmem prędkości odkształcenia w zakresie prędkości
£ f e (lO • iO'Tsek.Autor nie znalazł odpowiednich wyników
badań dla wyższych prędkośoi odkształcenia £ >
Można jednak wyliczyć teoretycznie, że zależność
będzie liniowa /por. rozdział IV oraz praca [2i] /. Jeżeli
uwzględnimy fakt, że naprężenie płynięcia, dla małych odkształceń plastycznych jakie występują w temperaturze o?V /por.rys.3/,
zmienia się podobnie ze zmianą prędkości odkształcenia jak granica plastyczności (CAMPBELL, FERGUSON [4]Î , to możemy przyjąć, że temperatura kruchego przejścia O*"" będzie się zmieniać z prędkością odkształcenia £ w podobny sposób jak zmienia się temperatura Vs*.
2. Obszary działania mechanizmów deformacji plastycznej i kruchego pękania na płaszczyźnie & - è*
Wykorzystując dyskusję przeprowadzoną w poprzednim punkcie
oraz wyniki badań eksperymentalnych ROSENFIELDA i HAHNA [2],
CAMPBELLA i FERGUS ONA OJ, MANJOINE'a [i] oraz NAKAMURY et al.
[5J możemy sporządzić na płaszczyźnie 'ù - ifpewien diagram
pokazany na rys.4. Przedstawia on cztery obszary charakterystyczne dla działania odpowiednich mechanizmów deformacji plastycznej i kruchego pękania.
Obszar I jest charakterystyczny dla występowania uiechi nizmu
atermicznego i mechanizmu termicznych aktywacji, który powoduje
słabą zależność granicy plastyczności od temperatury i prędkości odkształcenia.
Obszary II i IV odpowiadają kolejno mechanizmowi termicznych* aktywacji oraz lepkiego hamowania dyslokacji /por. dyskusja na str. . 7. ../•
W obszarze III będą występować mechanizmy deformacji plastycznej przez poślizg lub bliźnlakowanie>lecz przeważającą rolę
będą odrywały mechanizmy kruchego pękania.
cńarakterystyczne jest, że obszar III jest oddzielony od
obszarów II i IV rodziną krzywych 1^ (èp) sparametryzowaną
średnicą ziarna. Ze wzrostem średnicy ziarna obszar III będzie
się rozszerzał w stronę wyższych temperatur.

Prędkość odkształcenia ( sek" 1 )
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NAKAMURAeioU5]
d = Q07S mm
d =00279 mm
d = 0.0209 mm -)
CAMPBELL, FERGUSON I 4 1
MANJOINE I i }
ŚTEICHEN ,WILiAMS [54]
rys.

Uzyskany przez nas obraz mechanizmów deformacji plastycznej i kruchego pękania różni się w dwóch punktach od propozycji HOSENFIELDA i HAHNA [2] przedstawionej na rys.l:
1. Podajemy odmienną interpretację obszaru III dla przypadku
prostego rozciągania. Zgodni a z analizą przeprowadzoną w
poprzednia punkcie przyjęliśmy, że jest on charakterystyczny
dla działania mechanizmów kruchego pękania.
2. Obszary II i IV zaznaczone na rys. 4. są ograniczone przez
temperaturę przejścia o^A , która rośnie z prędkością odkształcenia £ . Zasięg obszaru III zwiększa się więc ze
wzrostem prędkości odkształcenia. W konsekwencji działanie
mechanizmów lepkiego hamowania ograniczy.się do zakresu
temperatur v-> 17* .
Dla porównania zaznaczono na rys,4 linią przerywaną zarysy
omawianych obszarów według propozycji ROSENPIELDA i HAHNA
/por. rys*i/.
Przebieg granic między poszczególnymi obszarami może zależeć od' wielu czynników. Najbardziej wrażliwą na wpływ czynników zewnętrznyoh Jest granica między obszarem kruchego zniszczenia III a obszarami II 1 IV. Zalety ona bowiem od wielkości
ziarna, składu chemicznego stall, rodzaju obróbki cieplnej itp.
W rzeczywistości zmiana mechanizmów plastycznego płynięcia i
kruchego przejścia będzie zachodziła stopniowo ze zmianą parametrów & i 'è* . Będą istniały zakresy temperatury i prędkości odkształcenia, dla których różne mechanizmy będą zachodziły
jednocześnie oddziaływując wzajemnie na siebie. Należy więc
oczekiwać, że sąsiadujące obszary będą się na siebie częściowo
nakładać.
Jakościowy obraz mechanizmów z uwzględnieniem powyższych mrag
przedstawiono na rys.5.
V wyższych temperaturach może pojawić się efekt starzenia
materiału, który przejawia się wzrostem granicy plastyczności i
spadkiem ciągliwości, W przypadku prędkości odkształcenia
€ € (iO • 10" / sek wystąpi on w zakresie temperatur
\350 • 5Oo)°K. Ze wzrostem prędkości odkształcenia starzenie
materiału wystąpi w wyższych temperaturach /por.np. : ilANJOINE
flj /. Efekt ten zależy od zawartości domieszek /przede wszystkim atomów węgla C i azotu N / oraz od wstępnego oćlkształ-
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Prędkość odkształcenia (sek~b
1Û4

293 °K

500 = . CBSZAR I
600700
rys.5.

oenla plastycznego. Starzenie materiału spowodowane jest
blokowanies dyslokacji przez attmy domieszek, które zaczynają do nich migrowaó w temperaturach wyższych od 3\3°KUo
Bządzl ty» proces dyfuzji, stąd jednoczesna zależność efektów starzenia od temperatury 1 czasu trwania odkształcenia
plastycznego. W przypadku kiedy analizujemy jedynie dolną
granicę plastyczności materiału wyżarzonego, bez wstępnego
odkształcenia plastycznego, efekt starzenia możemy pominąć.
Koncepcja wykorzystania analizy mechanizmów deformacji
plastycznej w teorii materiałów z parametrami wewnętrznymi
należy do PERZYNY [24]. Znajomość tych mechanizmów określa
zakres ważności proponowanych równań konstytutywnych, daje fizyczną motywację potrzebną do ich budowania oraz pozwala in- *
terpretowaó odpowiednie funkcje 1 parametry w nich występująoe. Podobne, znaczenie mają mechanizmy deformacji plastycznej
1 kruchego pękania w opisie zachowania się materiałów napromieniowanych neutronami /por. PERZYNA [25] /.
W rozdziale tym dokonaliśmy, w oparciu o dostępne wyniki
badań doświadczalnych, krytycznej analizy mechanizmów odpowiedzialnych sa zachowanie się miękkiej stali w stanie uplastycznienia. W efekcie uzyskaliśmy nowy obraz mechanizmów deformacji plastycznej i kruchego pękania przedstawiony na rys.
4 1 5 . Będzie on podstarrą do próby analizy mechanizmów deformacji plastycznej i kruchego pękania po napromieniowaniu neutronami.
.
•III. WPŁYW NAPROMIENIOWANIA NA ZMIAN? MECHANIZMÓW PLASTYCZNEGO PŁYNIĘCIA I PROCES KRUCHEGO PRZEJĘCIA W UIÇKKIEJ STALI
i. Analiza doboru parametrów opisujących jednoznacznie efekty
napromieniowania w miękkiej stall
Obecnie Istnieje bogata literatura na temat różnych aspektów wpływu napromieniowania na właściwości metali. Podstawowe
rozważania teoretyczne i wyniki różnych badań doświadczalnych
dla metali można znaleźć w wielu pracach przeglądowych i monografiach /por.np. : DIENES, VINEYARD [26], LENSKI [27], KELLY
[28] , CHADDERTON [29] , KONOB1EJEWSKI [30] , THOMPSON [3JÎJ ,
ROSENBAUM [32] , KISIELEWSKI [33] /.

Podstawowym efektem napromieniowania metali strumieniem
szybkich neutronów jest produkcja defektów w postaci par wakansów i atomów międzywęzłowych. Defekty te w zależności od
temperatury i dozy napromieniowania mogą swobodnie migrować
do granic ziarn oraz dyslokacji, anlbilować, łączyć się w pary lub większe skupiska, łączyć się z atomami domieszek tworząc duże kompleksy. Wspomniane skupiska wakańsów i atomów
międzywęzłowych oraz kompleksy stanowią przeszkody w ruchu
dyslokacji zwiększając znacznie wytrzymałość materiału 1 zmniejszając Jego ciągliwość.
Skupiska wakańsów wzrastają do określonych rozmiarów krytycznych, potem zapadają się tworząc błąd ułożenia ograniczony pętlą dyslokacji. Pętle dyslokacji powstają również w wyniku wzrostu skupisk atomów międzywęzłowych. Różnią się one
tym od dyslokacji krawędziowych lub śrubowych odpowiedzialnych za odkształcenie plastyczne, że mają ograniczoną możliwość swobodnego przemieszczania się drogą poślizgu ( K O N O B I E JEWSKI f30] , ROSENBAUM [32]/ . Powyższe spostrzeżenie ma duże
znaczenie w opisie mechanizmów wzmocnienia radiacyjnego,wynika
z niego bowiem, że napromieniowanie nie zmienia gęstości ruchomych dyslokacji; Wniosek ten potwierdziły badania BRYNERA
i CHÓW [34].
Wiele prac poświęcono badaniom charakteru zależności dolnej granicy plastyczności monokryształów i polikryształów żelaza oraz różnych gatunków stali w funkcji dozy napromieniowania /por.np. : KONOBIEJEWSKI [30] , KISIELEWSKI f33] , LITTLE,
HARRIES [35] , DIEHŁ, SEIDEL [36] , BEMENT et al. [37j , NICHOLS,
HARRIES [38], HARRIES, EYRE [39], MOGFORD, HULL .[40] /.
Zauważalne wzmocnienie radiacyjne w miękkiej stali występuje po napromieniowaniu do dozy rzędu (iO • 10 J
cn
Tłumaczy się to istnieniem pewnego okresu inkubacji
defektów radiacyjnych, działających jako przeszkody w ruchu
dyslokacji /KONOBIEJEWSKI [bo] /. Większość danych doświadczalnych można ująć w liniową zależność między przyrostem granicy plastyczności i kwadratowym lub sześciennym pierwiastkiem
dozy napromieniowania,, W rzeczywistość^ po osiągnięciu pewnej
granicznej wartości dozy następuje nasycenie efektów radiacyjnych* Proces nasycenia opisali teoretycznie UAKIK i MINTER {ii]
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dla polikrystaiicznej miedzi i niklu. Uzyskane przez nich
rezultaty potwierdziły się również dla innych metali /BEMENT
et al. f37j /.
Istnieją prace, w których stwierdzono, że pewien wpływ na
właściwości mechaniczne stali po napromieniowaniu może mieć
energetyczne spektrum strumienia neutronów /por.np. : BUSH [42] ,
STEELE [43], KONOBIEJEWSKI [44] /. Według STEELE [43] czynnik ten może mleć znaczenie jedynie w przypadku rozpatrywania
różnych klas reaktorów. W przypadku kiedy ograniczymy się do
jednego typu reaktorów, na przykład wodnych ci śnieni owych jbędziemy mogli przyjąć, że wpływ energetycznego spektrum strumienia neutronów ma znaczenie drugorzędne. Podobnie badania
HINKŁE et al. [44j oraz HARRIESA i EYRE [397 wykazały, że wzmóc*
nienie radiacyjne jest niezależne od strumienia neutronów

I.

/

•

•

Istotny wpływ na wzmocnienie radiacyjne może mleć temperatura napromieniowania. Spowodowane jest to silnym oddziaływaniem rozpuszczonych w osnowie ferrytu atomów zanieczyszczeń
/przede wszystkim C % N / % defektami radiacyjnymi w wyniku
czego powstają duże kompleksy. Duży wpływ atomów zanieczyszczeń na mechanizmy radiacyjnego wzmocnienia komplikuje znacznie naturę tych mechanizmów i Jest charakterystyczną cechą odróżniającą napromieniowane metale o sieci regularnej przestrzennie centryeznej od grupy metali płaskooentrycznych.
O powstaniu kompleksów decyduje, zależna od temperatury;mobilność atomów C i /V _w sieci krystalicznej. Istnieją trzy charakterystyczne zakresy temperatury napromieniowania.
Po napromieniowaniu w temperaturze & ^ 40°C ( 3 1 3 ° K ) powstają niestabilne defekty radiacyjne, które następnie mogą,,
przy wyższych temperaturach, & > 40°C ( 3 1 3 ° K ) , zmieniać swoją strukturę i powodować zmianę wzmocnienia radiacyjnego.
W zakresie temperatur od 40°C ( 3 1 3 ° K ) do pewnej temperatury
n^ , która przyjmuje, zależnie od składu chemicznego stali,
wartości z przedziału (200 + 32o)°C, (437 * 593/ °K, powstają
stabilne defekty radiacyjne. Są to kompleksy defektów radiacyjnych z atomami Cl//.'Wzmocnienie radiacyjne mierzone w
temperaturach /0><'0s jest w tym przypadku niezależne od tem-
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W zakresie temperatur '$„*('&', 4oo)'c, (fl\673mKJ » obserwuje się tendencję do dysoojacjA kompleksów, wydzielania się
nadmiaru węgla w postaci cementytu Fe3C
i częściowego wydzielania się azotu. Ponadto.następuje rekombinacja wakansów
i atomów międzywęzłowych, lub łączenie się ich w większe skupiska. W efekcie wzmocnienie radiacyjne będzie słabsze lub.
zaniknie całkowicie. Będzie to zależało od wysokości dozy i
temperatury napromieniowania.
Przy wyższych temperaturach napromieniowania powstałe wakanse tworzą pustki, które zapełniają się wytworzonym w wyniku przemian jądrowych helem. Powoduje to efekt puchnięcia materiału /tzw. swelling/. Proces ten potęguje cię przy duży di
wartościach dozy napromieniowania, <P 6 (4o"-r 10 /j^sm
Z powyższej dyskusji wynika, że w przypadku napromieniowania miękkiej stall w zakresie temperatur t?* ć (jO •r'fr'j'c
jedynymi parametrami, Istotnymi dla opisu wzmocnienia radiacyjnego, są doza napromieniowania <p i temperatura próby i^.
Dla wyższych temperatur, t>irr € (i>'-r 4oo)*C , (tf'-f- 673)'K s
wzmocnienie radiacyjne będzie określone jednoznacznie przez
dozę <f> , temperaturę napromieniowania &/**
oraz temperaturę próby ^ . V dalszych rozważaniach ograniczymy się do
tych dwóch przypadków.
Wielu autorów badało wpływ napromieniowania na parametry 6*;
1 Jfy występujące w związku HALLA-PETCHA. Dokładnej dyskusji
istniejących wyników dokonano w pracy BELfENTA et al. [37] oraz
ÏFULLABRTA et al. [A5j. Z rozważań przeprowadzonych przez
WULLAERTA et al. [45] wynika, że w przypadku miękkiej stali •
wielkość Kt, będzie się zmieniać nieznacznie ze wzrostem dozy,
a cały przyrost granicy plastyczności &LY będzie powodowany
wzrostem naprężenia "tarcia" &i . Stwierdzenie to jest słusz2o
ne dla wartości dozy napromieniowania S°<
P^
Cni
m
Dokładniejszych badań wymaga natomiast zachowanie się parametrów 6; 1 Ky dla wyższych poziomów napromieniowania.
W przypadku kiedy za cały przyrost granicy plastyczności 6tY
odpowiedzialna jest wielkość &/ możemy wyjaśnić mechanizm
wzmocnienia radiacyjnego analizując wpływ napromieniowania na
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to w następnym punkcie.
2. Wpływ napromieniowania na mechanizmy deformacji plastycznej
Proces wzmocnienia radiacyjnego w przypadku metali o sieci
krystalicznej regularnej przestrzennie centrowanej jest bardzo
złożony i zależy od wielu ozynnlków zewnętrznych. Defekty radiacyjne mogą stanowić dla dyslokacji przeszkody bliskiego zasięgu pokonywane przez termiczne aktywacje, lub przeszkody
atermiczne. Decyduje o tym temperatura próby, prędkość odkształcenia, doza napromieniowania, zawartość domieszek 1 temperatura napromieniowania.
Obecnie można znaleźć wiele prac doświadczalnych omawiających ten problem . Mają one jednak charakter wycinkowy 1 nie
wyczerpują całości zagadnienia. Zagadnienie to można wyjaśnić
łącząc szczegółową analizę istniejących rezultatów doświadczalnych z fizyką powstawania przeszkód radiacyjnych.
W przypadku napromieniowania w zattresle temperatur
&Lrr< 4 0 ° c (313°K) defektami radiacjnymi będą wakanse,atomy
międzywęzłowe oraz utworzone przez nie skupiska i drobne pętle dyslokacji. V temperaturach v< T%TT
będą one stanowić
przeszkody bliskiego zasięgu powodując zmianę mechanizmu termicznych aktywacji. Dla 1% T T < 40°C (313°KJ i prób w wyższych
temperaturach oraz dla
<frirr >~40°C (313°K) defektami radiacyjnymi będą kompleksy wakansów 1 atomów międzywęzłowych z atomami domieszek /przede wszystkim C i N /, w przypadku małych
wartości dozy napromieniowania /na przykład dla monokryształów
Fe - oC
i <p< 10i9~~2 , DIEHL et al. [46] / wspomniane
kompleksy będą stanowić pary: atom domieszki - wakans, lub atom
międzywęzłowy. Mogą one wtedy oddziaływać z dyslokacjami jako
przeszkody bliskiego zasięgu /por. DIEHL et.al. [46] /.
W przypadku większych wartości dozy napromieniowania
f>
i8
t
<P>(id' r- 10 )~ZZi
kompleksy będą składać się z atomów
domieszek i skupisk wakansów oraz atomów międzywęzłowych.
Były one omawiany szczegółowo w pracy autora [2i]
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Stanowią one wtedy przeszkody trudniejsze do pokonania w procesie termicznych aktywacji. Stąd w przypadku niskich temperatur, lub dużych prędkości odkształcenia kompleksy działają
jako przeszkody dalekiego zasięgu. Natomiast w wyższych temperaturach i przy małych prędkościach odkształcenia mogą one
być pokonywane przez dyslokacje w procesie termicznych aktywacji.
Można przypuszczać, że w przypadku bardzo dużych wartości
àozy napromieniowania *P> [40ZO'?• 10 )zz?> wszystkie atomy domieszek będą związane w duże kompleksy, stanowiące przeszkody
atermiczne, a z nadwyżki powstałych w wyniku intensywnego promieniowania wakansów i atomów międzywęzłowy cli mogą się tworzyć
przeszkody bliskiego zasięgu» które będą wpływać na mechanizm
termicznych aktywacji.
W dalszych rozważaniach zajmiemy się przypadkiem, najciekawszym z praktycznego punktu widzenia, kiedy materiał jest
napromieniowany w zakresie temperatur !?}„ € (40*0,1?/do wartości dozy z przedziału
<P € (lO17 ~- lO2*)~j~ź • Obejmuje on sytuacje, w których przeszkodami radiacyjnymi są duże kompleksy.
Wpływ temperatury próby był badany przez LITTLE jVj. Badał
on wpływ napromieniowania na mechanizmy deformacji plastycznej
miękkiej stali w zakresie temperatur (77° + 523/°Kt (-196+250/°C
przy dozie napromieniowania 2.3xiO
- ^ , temperaturze naproo

(

o *

*"*

4

1

mieniowania 50 C (323 K^ i prędkości odkształcenia 1.67x10 s .
Z uzyskanych przez LITTLE wyników można zauważyć, że napromieniowanie nie powoduje zmian w temperaturowej zależności dolnej
granicy plastyczności w zakresie temperatur od 77°K (-1960Cy
do około 200 K (-73°cj , wywołując przy tym atermiczne wzuiocnie'nie radiacyjne, w zakresie temperatur (200*523)°K, (-73*250J°C
można stwierdzić początkowo słabą, a dla 1?" > 300°K (27°c) bardzo wyraźną zależność wzmocnienia radiacyjnego od temperatury «
Jest ona charakterystyczna dla mechanizmu termicznie aktywowanego pokonywania przeszkód radiacyjnych /por.rys.6/.
5
Zależność wzmocnienia radiacyjnego od temperatury może być
spowodowana mechanizmem termicznych aktywacji,lub wyżarzaniem
jeżeli temperatury próby &>&irr. LITTLE przeanalizował oba
przypadki i stwierdził, że efekt wyżarzaEia był bardzo mały.
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Możemy zauważyć jednocześnie, ze zakres działania tego mechaniznu sięga do temperatur bliskicb 560°K (287°CJ oraz, że
naprężenie efektywne w tym zakresie'jest równe całkowitemu
wzmocnieniu radiacyjnemu. Oznacza to, że wzmocnienie radiacyjne nie zawiera składnika atermicznego. Podobne wyniki uzyskali KUO i ARSENAULT [47] dla napromieniowanych stopów żelaza z niklem.
Ciekawe wnioski można wyciągnąć z wyników WECHSŁERA et al.
Badali oni zależność dolnej granicy plastyczności od
temperatury, przy prędkości odkształcenia 2.7x10 sek
oraz
2x10 sek , dla amerykańskiej stall A212-B napromieniowanej
w temperaturze 60°C (333 °A do dozy <p » 1x10 1 9 - — . Na pod-

r T

°"

stawie przedstawionych w pracy |48j wyników można sporządzić
wykres zależności wzmocnienia radiacyjnego
ĄStryP) od temperatury i9* dla próby statycznej i dynamicznej /por.rys.7/.
W przypadku próby statycznej istnieje, podobnie jak poprzednio,
pewna temperatura graniczna i7 = 200°K (-73°c), poniżej której obserwuje się atermiczne wzmocnienie radiacyjne ^StyyP),
Dla 1^>200°K wielkość A6 Y(<P)
maldje z temperaturą.V przypadku Jednak próby dynamicznej, dla € P 3 3x10 sek , obserwuje się, że w całym badanym zakresie temperatury wzmocnienie
radiacyjne ma charakter atermiczny.
Zależność granicy plastyczności od temperatury przy różnych wartościach dozy napromieniowania była badana przez
HUNTERA i WILLIAMSA [49] , [50] . Badali oni amerykańską stal
A533-B napromieniowaną w temperaturze 1^;rT * 538°K do różnych
wartości dozy np. : (i.i* 2.4)*1On£ ,43*iO*£&
(s.S ?
Ł

Na rys*S widać, że ze wzrostem dozy wzrasta zależność granicy
plastyczności od temperatury. Wykorzystując wyniki przedstawione na rys.8 można sporządzić wykresy zależności wzmocnienia
radiacyjnego od temperatury, por.rys.9. Widać z nich, że? do
temperatury ^ ~ 200°K (-73°c) przyrost radiacyjny granicy
plastyczności ma charakter aterœiczny, a dla <Ù > 200°K(-73°C / )
maleję z temperaturą. Można również zauważyć, że ze wzrostem
dozy spadek wzmocnienia radiacyjnego jest.większy.
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Wpływ prędkości odkształcenia na dolną granicę plastyczności po napromieniowaniu był badany przez CAMPBELLA i HARDINGA [51] , CRISPINO et al. [52] , DUSKA [53] oraz STEICHENA
i WILLIAMSA [54].
Najwięcej informacji dostarczają wyniki STEICHENA i WILLIAMSA [54J. Badali oni stal A533-B, napromieniowaną w podobnych
warunkach Jak w omawianej wcześniej pracy WILLIAMSA i HUNTERA
(50], w szerokim zakresie prędkości odkształcenia (10 +10 /sek""1
i temperatury (il6+533)°K ,(-157+260) °C. STEICHEN i WILLIAMS
[54] podali wszystkie swoje wyniki w tabelach, dla takich
wielkości Jak: górna granica plastyczności, dolna granica plastyczności, granica wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenie
całkowite.
Wpływ napromieniowania na granicę plastyczności był dyskutowany Jedynie dla górnej granicy plastyczności. Dla tej wielkości wykonano również odpowiednie wykresy. Wydaje się, że
górna granica plastyczności nie Jest wielkością reprezentatywną dla analizy mechanizmów deformacji plastycznej.Za górną
granicę plastyezności odpowiedzialny Jest bowiem inny mechanizm polegający na wyrywaniu dyslokacji z atmosfer atomów domieszek i defektów radiacyjnych co powoduje silny wzrost gęstości ruchomych dyslokacji.
Z przedstawionych przez STEICHENA i WILLIAMSA [54] wyników
tabelarycznych można analizować również wpływ napromieniowania
na dolną granicę plastyczności. W tym celu wykonano wykresy
przedstawione na rysunkach 10a, 10b oraz 11. Dla przypadku materiału nienaproKieniowanego wykorzystane zostały również rezultaty Z prac HUNTERA, WILLIAIISA [49] oraz WILLIAMSA, JAUESA
Na rys.lOa przedstawiona Jest zależność dolnej granicy plastyczności od prędkości odkształcenia, w temperaturze 533°K
5
1
(260°cJ i w zakresie prędkości odkształcenia (o. 7xi0~ +i07 sek" ,
dla materiału nienapromieniowanego oraz dla dwóch przypadków
łS
napromi eni owani a : 9 = ( 0.4 f o. 7) * i 0**Ą
*P * 6.5 * io r~rź
Dyskusję różnych teorii górnej granicy plastyczności można
znaleźć na przykład w pracy BLINOWSKIEGO et al. [7].
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-28Można zauważyć, że w tym przypadku napromieniowanie zmienia
nieznacznie nachylenie prostej SLY - log£p . /Na omawianych
wykresach oś prędkości odkształcenia £f ' przyjęto w skali
logarytmicznej/ Ponadto zarówno przed jak i po napromieniowaniu zależność dolnej granicy plastyczności od prędkości odkształcenia jest niewielka. W obu przypadkach deformacja plastyczna jest kontrolowana pizez mechanizm atermicznego pokonywania przez dyslokacje przeszkód dalekiego zasięgu. Oznacza
to, że temperatura 533°K (260°C/ jest równa lub większa od
temperatury mechanizmu atermicznego pokonywania przeszkód radiacyjnych *$!«.• Jest ona mniejsza od temperatury 1/_ = 560°K
(287°c), przewidzianej przez LITTLE [ô], [56], Może to być
spowodowane dużą różnicą w temperaturach napromieniowania lub
różnym składem badanych stali.
Na rys.lOb przedstawiona jest zależność dolnej granicy
plastyczności od prędkości odkształcenia, w temperaturze
3OO°K (27°c) i w, zakresie prędkości odkształcenia (6.7x10
+
o\
-.1
10 ) sek .. Dla materiału nienapromieniowanego istnieje zakres
prędkości odkształcenia
£ Ê (6.7x10 +10~7 sek ,wktórym
dolna granica plastyczności zmienia się nieznacznie.
Dla
£ > 10*" sek
obserwuje się liniową zależność Sty-iogf'
Po napromieniowaniu daje się zauważyć wzrost zależności dolnej granicy plastyczności od prędkości odkształcenia. Mała
ilość danych nie pozwala na dokładne sprawdzenie, czy charakter zależności ^LY - ^ C 9 ^ f nie ulegnie zmianie w zakresie
prędkości
6 € ( 10 *iO ysek . Zaobserwowany
wzrost wrażliwości materiału na prędkość odkształcenia w zakresie niskich prędkości spowodowany jest działaniem nowego
mechanizmu termicznych aktywacji indukowanego przez napromieniowanie. Przeszkody radiacyjne stają się w tym przypadku
przeszkodami bliskiego zasięgu..
Na rys.11 przedstawiono z kolei zależność dolnej granicy
plastyczności où prędkości odkształcenia w temperaturze 200°K
(-73°cJ i 116.3°K (-i56.7°Cy przed napromieniowaniera oraz w
temperaturze 116. 3°K (--156. 7°c) po napromieniowaniu do wartości
dozy <P =(o.4+O.7jx 10
*^Ç» Można zauważyć, że w tym przyCBU

padku napromieniowanie nie zmienia zależności dolnej granicy
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przeszkody radiacyjne oddziaływają z dyslokacjami jako przeszkody dalekiego zasięgu powodując jedynie atermiczne wzmocnienie radiacyjne. W tym przypadku napromieniowanie nie zmienia mechanizmu termicznych aktywacji, który jest odpowiedzialny za deformację plastyczną w niskich temperaturach.
Wspomniane badania CAMPBELLA i HARDINGA [5i] oraz DUSXA
[53] dotyczą zależności, dolnej granicy plastyczności od prędkości odkształcenia w zakresie
tr ć (lO~ + 5x10 /sek
i w
temperaturze ^ ~ 300°K. Z obu prac wynika ten sam wniosek,
że napromieniowanie nie zmienia charakteru należności€Ły- Lo^Ż*'
powodując jedynie atermiczne wzmocnienie radiacyjne.
W pracy CRISPINO et al. J52] badano wpływ napromieniowania
na zmianę objętości aktywacji dla żelaza - oć , w temperaturze O1*». 300 °K (27°C^ i dla prędkości odkształcenia £ p €(i0~ 4 *
10 /sek . Autorzy stwierdzili, że po napromieniowaniu następuje silna zmiana objętości aktywacji w zakresie prędkości
Sft€ (iO
+ 10 "/sek . Oznacza to, że napromieniowanie wprowadza nowy mechanizm termicznych aktywacji. Natomiast dla
f'V (iO~2 + iO'^sek" 1 stwierdzono, że objętość aktywacji
jest niezależna od napromieniowania. Oznacza to, że w temperaturze i?* «? 300°K (27°c) i dla prędkości odkształcenia
£ > 10" sek
napromieniowanie powoduje tylko atermiczny
przyrost granicy plastyczności nie zmieniając mechanizmu termicznych aktywacji odpowiedzialnego za deformację plastyczną.
Ze szczegółowej analizy dostępnych rezultatów badań eksperymentalnych uzyskaliśmy podstawowe informacje do dyskusji
wpływu napromieniowania na mechanizmy deformacji plastycznej»
W efekcie, można zauważyć, że istnieją zakresy temperatury i
prędkości odkształcenia gdzie napromień!owanienie powoduje żadnych zmian, poza atermicznym wzmocnieniem radiacyjnym, lub
indukuje nowy mechanizm termicznych aktywacji. Do pełnego obrazu mechanizmów deformacji plastycznej po napromieniowaniu potrzebna jest jeszcze analiza wpływu napromieniowania na proces
kruchego przejścia. Zajmiemy się tym w następnych punktach.

3; Wpływ napromieniowania na prooes kruchego przejścia
Silny wzrost dolnej granicy plastyczności w napromieniowanej Miękkiej stall łączy się ze spadkiem właściwości ciągliwych. Wzrost kruchości mater&łu przejawia się siiędzy Innymi
wzrostem temperatury przejścia *frk , I?*" , <Ûi" . Zagadnienie to ma duże znaczenie w technice reaktorowej 1 Jest od lat
Intensywnie badane. Ostatnio STSEŁB [43] dokonał podsumowania
oraz krytycznego przeglądu prac na temat radiacyjnego wzrostu
kruchości stali stosowanych w Imdowie reaktorów Jądrowych
/por. również BUSH ftój 1 KONOBIEJEWSKI f39] oraz KISIELEWSKI

fsaj /.

Ważną z punktu widzenia dyskusji wpływu napromieniowania
na zasięg działania mechanizmu termicznych aktywacji w niskich
temperaturach Jest praca CHÓW et al. [573. Badali oni na rozciąganie próbki z polikrystallcznego żelaza 1 ferrytu 0«03%C
o średnicy ziarna d « 0.031 mm, napromieniowane w temperaturze
ifriTT € (323 • 363j^K,{50*90)°C do wartości doz/ <p »
« 2xiO 1 8 -**.
cm
Na rys. 12 przedstawiono zmianę granicy plastyczności (naprężenia złomu i współczynnika względnego przewężenia w funkcji
temperatury przed i po napromieniowaniu.
Analizując przedstawiony wykres możemy stwierdzić, te pro- .
mieniowanie nie zmienia procesu przejścia od zniszczenia ciągi i weg o do kruchego pękania. W dalszym ciągu kruche pęknięcie
następuje w wyniku wzrostu granicy plastyczności aż do osiągnięcia krzywej naprężenia złomu. Wzrost ten następuje zarówno
w wyniku zmniejszania się temperatury jak 1 atermicznego wzmoe*
nienia radiacyjnego. Z rys.12 widać, że procesowi kruchego
przejścia towarzyszy zmniejszanie się do zera współczynnika .
przewężenia. Po napromieniowaniu obserwuje się przesunięcie
krzywej współczynnika przewężenia oraz naprężenia złomu w stronę wyższych temperatur. Łączy się z tym wzrost temperatury
kruchego przejścia, który dla dozy 2x10 -=y może dochodźló
o
cm*
do 90. Warto zwrócić uwagę na fakt, że punkt przeoięcia się
wykresu granicy plastyczności % krzywą naprężenia złomu leży
w przybliżeniu na tym samym poziomie przed 1 po napromieniowaniu. Wyznacza on naprężenie kruchego pęknięcia 6x badanej
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próbki. Z badań innych autorów, przeprowadzonych dla amerykańskiej stali typu A212-B, wynika jednak, że naprężenie kruchego pęknięcia jest nieco większe po napromieniowaniu. Na
przykład według badau WECRSLERA et al. [48] można zaobserwować
wzrost wielkości €y od 1035MPa przed napromieniowaniem do
1138.5MPa po napromieniowaniu. Przyrost wynosi więc tylko 10$.
naprężenia przed napromieniowaniem. Podobne wyniki uzyskali
BERGEN et al. [58] .V pracy WECHSLERA et al. [48] analizowano
również problem kruchego przejścia przed i po napromieniowaniu przy obciążeniu dynamicznym. Okazał się on podobny do omawianego powyżej. Charakteryzuje się on jedynie silniejszys
przyrostem radiacyjnym temperatury kruchego przejścia. Do •-•• •?blemu tego wrócimy w następnym rozdziale przy omawianiu za! e?;~
ności określającej wpływ napromieniowania na temperaturę kruchego przejścia.
4. Obszary działania mechanizmów deformacji plastycznej
i kruchego pękania na płaszczyźnie # -è'po napromieniowaniu
Przeprowadzona » dwóch poprzednich punktach dyskusja i odpowiednia interpretacja danych eksperymentalnych, pogłębiona
analizą natury przeszkód radiacyjnych,w różnych warunkach,
usprawiedliwia przyjęcie następującego uogólnienia, które zostało zaproponowane po raz pierwszy w pracy autora [2i] :
W przypadku miękkiej stall wpływ napromieniowania przejawia
się w atermicznym wzmocnieniu radiacyjnym w zakresie temperatury i prędkości odkształcenia odpowiadającym obszarowi II
oraz termicznie'aktywowanym wzmocnieniem radiacyjnym w obszarze I.
Ilustruje to rys. 13, na którym podano podstawowe Informacje
na temat zmiany mechanizmu deformacji plastycznej po napromieniowaniu, które udało się uzyskać z analizowanych wyników badań doświadczalnych. Linia przerywana odpowiada termicznie
aktywowanemu wzmocnieniu radiacyjnemu, natomiast linia ciągła
reprezentuje wzmocnienie atermiczne. Ponadto na rysunku tym
zaznaczono cienką linią przerywaną zarysy obszarów odpowiednich mechanizmów deformacji plastycznej przed napromieniowaniem.
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-34Rys.13 wskazuje Jednocześnie, że dokładniejszych badań wymaga
zakres dużych prędkości odkształcenia oraz wyższych temperatur.
Jakkolwiek nie mamy odpowiednich danych doświadczalnych
dotyczących .obszaru IV, to jednak wydaje się uzasadnione przy»
jecie hipotezy, że napromieniowanie nie wpływa na mechanism
lepkiego hamowania.
W wyższych temperaturach obraz mechanizmów deformacji plastycznej dla napromieniowanej miękkiej stall będzie ograniczony przez proces"wyżarzania, w czasie którego obserwuje się nawrót właściwości mechanicznych do stanu przed napromieniowaniem. Proces ten zachodzi w zakresie temperatur (573 * 673)°K,
(300 + 400)°C.
"
Podsumowując możemy zaznaczyć na płaszczyźnie 1/-" £
obszary odpowiadające mechanizmom deformacji plastycznej i kruchego pękania dla napromieniowanej miękkiej stali /por.rys.14/.
Widać na nim, że napromieniowanie rozszerza obszar mechanizmów
kruchego pękania powodując jednocześnie poważne ograniczenie
obszaru mechanizmów atermicznych. Granica między obszarami II
i IV powinna pozostać bez zmian. /Jest to jednak tylko hipoteza 1 wymaga ona weryfikacji eksperymentalnej/. Obszar termicznych aktywacji składa się teraz z dwóch części H a i lib.
Obszary H a i IV charakteryzują się atermicznym wzmocnieniem
radiacyjnym. Obszar lib natomiast charakteryzuje się zwiększoną wrażliwością materiału na prędkość odkształcenia plastycznego. Spowodowane jest to termicznie aktywowanym mechanizmem
pokonywania przez dyslokacje przeszkód radiacyjnych. Obszar
ten ograniczony jest od góry przez temperaturę ^
bliską
533°K (260°CJ, która określa obszar nowego mechanizmu atermicznego. Należy przypuszczać, że będzie się ona zwiększać ze
wzrostem prędkości odkształcenia. Nie mamy jednak jak dotąd
odpowiednich danych doświadczalnych, kttfre mogłyby wyjaśnić
ten problem. Z tego powodu na rys.14 nie zaznaczono obszaru
odpowiadającego temu mechanizmowi.
Obszary H a , lib i IV są charakterystyczne dla teorii
lepkoplastyczności materiałów napromieniowanych. Propozycję
odpowiednich równań konstytutywnych podamy w następnym ros*
dziale.
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IV. RÓWNANIA KONSTYTUTYWNE LEPKOPLASTYCZNOŚCI I KRYTERIUM
KRUCHEGO PRZEJŚCIA DLA NAPROMIENIOWANEJ MIĘKKIEJ STALI
1. Model fizyczny
Podamy propozycję jednowymiarowego modelu fizycznego opisującego iepkoplastyczne właściwości napromieniowanej miękkiej
stali. Model ten będzie podstawą do makroskopowego opisu zachowania się polikrystalicznego materiału w złożonym stanie
naprężenia. Założymy, że rozpatrywany polikryształ skłaaa się
z odpowiednio dużej liczby losowo zorientowanych monokryształów, ułożonych
tak, że nie ma między nimi pustek ani szczelin. Deformacja plastyczna poszczególnych ziarn jest skrępowana przez otaczający je materiał. Powoduje to uruchomienie kilku systemów poślizgu jednocześnie oraz powstawanie sili? j niejednorodności odkształceń w pobliżu granic ziarn. Blokowanie
poślizgów przez granice ziarn wymusza dodatkowe odkształcenia
w systemach poślizgów, które zazwyczaj nie są aktywne" w pojèrr

•

dyńczym monokrysztale . Wpływ budowy ziarnistej materiału na
granicę plastyczności uwzględniony jest w związku EALLA PETCHA:
'
-.
.
_

6lY =' 6i + Kyd
Można, przyjąć, że pierwszy składnik 6} jest odpowiedzialny za odkształcenia plastyczne polikryształu, które są realizowane przez te same mechanizmy i w tych samych systemach poślizgu co w pojedynczym krysztale. Drugi składnik uwzględnia
natomiast wzrost niejednorodności w pobliżu granic ziarn oraz
wymuszenie odkształceń w dodatkowych systemach poślizgów.
Stosując najprostszą metodę uśrednienia mikrbodkształceń w
poszczególnych ziarnach, która została zaproponowana przez
TAYLORA [60], możemy wyrazić naprężenie tarcia 6^ w postaci:

6- = inn{z* + tA)
f9

Problem t e n j e s t omawiany szczegółowo na przykład w pracy
DORNA 1 MOTE [59] .
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gdzie 7n jest współczynnikiem kierunkowym Taylora, a t i ZA'
są odpowiednio efektywnym i atermlcznym naprężeniem tnącym w
pojedynczym krysztale. Współczynnik /*n został wyznaczony przez
Taylora przy założeniu, że materiał jest sztywno plastyczny,
odkształcenie plastyczne jest jednorodne, takie samo we wszystkich ziarnach i realizuje się w pięciu systemach poślizgu.
Przyjęto przy tym, że krytyczne naprężenia tnące działające w
o

poszczególnych systemach poślizgu są równe . W pracy HAVNERA
i SHALAUT [6i] wykazano, że metoda uśredniania Taylora jest
dobrą aproksymacją jedynie dla odkształceń infinitezymalnych.
W dalszych rozważaniach ograniczymy się do tego przypadku.
Jeżeli ograniczymy się do sytuacji kiedy składnik Kgot
jest niezależny od temperatury, prędkości odkształcenia i napromie.4owania /por. nasza dyskusja w punkcie 1.1/, to będziemy mogli wykorzystać zależności odpowiadające poszczególnym
mechanizmom deformacji w monokrysztale. Przyjmując, że w obszarach H a i lib za deformację plastyczną odpowiedzialny jest
pojedynczy mechanizm termicznych aktywacji, będziemy mogli zapisać następującą zależność na prędkość dyslokacji w pojedyń9
czym systemie poślizgu :

M
gdzie U jest energią aktywacji, k jest stałą
jest częstością Debey a, A jest polem powierzchni aktywacji,
O jest wektorem Burgersa, i jest średnią odległością między
przeszkodami bliskiego zasięgu, V jest całkowitym naprężeniem
tnącym w danym systemie poślizgu.
8

Model TAYLORA rozwinięto później w pracach BISEOPA i H I L L A [ 6 2 ] ,
|63j następnie uogólniono na przypadek sprężysto-plastyczny w pracy
LINA [64] .Obecnie istnieje wiele propozycji przejścia od odkształceń w monokrysztale do opisu deformacji w ciele polikrystalicznym.
Problem ten omawiany był w wielu pracach.Szczegółowe informacje na
ten temat można znaleźć na przykład w następujących pracach przeglądowych: DORN.MOTE [59] , LIN Co4] , KOCKS [66] , OLSZAK et al. [67] .
9
Podstawowe pojęcia i zależności mechanizmu termicznych aktywacji są szczegółowo dyskutowane np. w monografii PERZYNY [7i] ,
w pracy KOCKSA et al. [72} oraz BLINOWSKIEGO et al. ffl

Odkształcenie plastyczne pojedynczego kryształu realizuje
się na ogół przez ruch dyslokacji w kilku systemach poślizgu,
które są określone Jednoznacznie-przez wersor normalny do powierzchni poślizgu 2? oraz wersor £ wyznaczający kierunek poślizgu, llożna podać zależność między tensorem prędkości odkształcenia Iepkopla8tycznego €? w monokrysztale, a wielkościami mikroskopowymi charakterystycznymi dla poszczególnych
powierzchni poślizgu /por. np. HILL, RICE [68], KRONER,TEODOSIU
[69], HAVNER [70] /:
.
• ę
i)Lti) (t) (Ł) (1)
Dl/
Q & 07
— (i)

i ii)

. (i)

gdzie jM
, o
, 1/
oznaczają odpowiednio gęstość ruchomych dyslokacji, wektor Burgersa i prędkość dyslokacji w "i" tym systemie poślizgu. Jest to uogólnienie wzoru OROÏÏANA, który
zazwyczaj podawany jest dla jednego systemu poślizgu.
Zależność (4.4/ jest pewnym uśrednieniem wielkości mikroskopowych występujących w różnych systemach poślizgu 1 daje w efekcie tensor £p charakterystyczny dla całego monokryształu.
Podstawiając (4.3J do (4.4) mamy:

M

p

i=

W przypadku jednowymiarowego rozciągania monokryształu
wzdłuż osi o kierunku V" zależność (4.6J przyjmie postać:

i-i

gdzie £ jest prędkością Jednoosiowego odkształcenia lepkoplastycznego monokryształu w kierunku JT :
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jest współczynnikiem kierunkowy», wyrażony» przez nastę
pujące Iloczyny skalarne:

Jeżeli wykorzystamy założenie Taylora, które mówi że w każdym systemie poślizgu krytyczne naprężenie tnące tc
jest
równe, przyjmiemy założenie, że wektor Burgersa 1 średnia odległość między przeszkodami bliskiego zasięgu £ są w przybliżeniu takie same w każdym systemie pośllagu oraz wprowadzimy
oznaczenie;

to'zależność (4.7; przyjmie postać:

W przypadku kiedy przyjmiemy model uśrednienia Taylora i
wykorzystamy zależności (4.i) i (4.2) to prędkość infinitezymalnego odkształcenia lepkoplastycznego w materiale polikrystalicznym wyrazi się,następującym związkiem:

&

{

s

gdzie:
(4.13)

;

a 6 jest naprężeniem rozciągającym w pplikrysztale spełniającym warunek S ^ S LY .
Z przeprowadzonej wcześniej dyskusji dla obszaru H a stwierdziliśmy, że napromieniowanie powoduje tylko wzrost naprężenia
ątermicznego. Zależność (4,12) przyjmie więc dla obszaru H a
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postać:

-ik

J-

gdzie:

W przypadku kiedy mechanizm atermicznego pokonywania przeszkód radiacyjnych jest niezależny od pozostałych mechanizmów
atermicznych, które występują w materiale ni enapr omi eni owan.-?;;
będziemy mogli napisać:

Z równania \4.14J możemy wyliczyć dynamiczną granicę plas
tyczności, która po uwzględnieniu (4.15) wyrazi się następująco:

(«.tej 6 = YV AÏ, H +jfa Ù* [ W k - p ]+ ^i'/2
Bardziej skomplikowana sytuacja jest w obszarze lib, gdzie
napromieniowanie powoduje zmianę mechanizmu termicznych aktywacji. Przeszkody radiacyjne stają się w tym obszarze przeszkodami bliskiego zasięgu, a podstawowe parametry opisujące termiczne aktywacje stają się zależne od dozy.
Obecnie istnieją dwie .teorie opisująoe ten mechanizm. Są to:
teoria SEEGBRA [73] i 0 i teoria FLEISCHERA [74] rozwinięta następnie przez FRANKA [75] .
Koncepcja zastosowania fizycznej teorii SEEGERA jako podstawy
do zbudowania ogólnych równań konstytutywnych napromieniowanego materiału lepkoplastycznego, w ramach teorii z parametrami wewnętrznymi, należy do PERZYNY [76] .
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KITO 1 AESEKàQLT [li] wykazali, badająo napromieniowany stop
żelaza z niklem, że obie teori? dają zbliżone rezultaty.
If teorii SBEGERA, która została zbudowana dla metali płasko»
centrycznyoh, zakłada się, że przeszkody radiacyjne stanowią
rozrzedzone strefy materiału, kttore przecinane są w procesie
iermleznych aktywacji przez dyslokacje. W naszym przypadku
przeszkodami radiacyjnymi będą!kompleksy. Następnym założeniem
Jest przyjęcie, że pole powierzchni termicznych aktywacji
Jest odwrotnie proporcjonalne do powierzchniowej gęstości przeszkód radiacyjnych - A/* . W efekcie uzyskuje się następujące
wyrażenie na prędkość dyslokacji:

Bhergia aktywacji zależy tu od gęstości przeszkód radiacyjnych i Jest równa (SEEGER

gdzie ^o i <*. są wielkościami charakteryzującymi przeszkodę
radiacyjną.
IT teorii PLEISCHERA zakłada się, że dyslokacje oddzlaływują,
w procesie termicznych aktywacji, z tetragonalnymi dystorsjami
wywołanymi w sieci krystalicznej przez defekty radiacyjne.
W teorii tej zależność na prędkość dyslokacji wyraża się następująco /por. np. FLEISCHER [74], FRANK [75], KUO, ARSEŃAULT

gdzie i Jest średnią odległością między przeszkodami bliskiego ,
zasięgu a tc jest naprężeniem efektywnym w temperaturze /Û'=O"K
i Jest równe:

-42(4.20)

re =

Średnią odległość między przeszkodami i można wyrazić przes
ich gęstość objętościową ft . W pierwszym przybliżeniu zależ'

ność ta przyjmie postać (THOMPSON [zH } :

(4.21J

'-

1

Podstawiając (4.2i) 1 (*.2oJ do (4.19) będziemy mieli:

Jedyną wielkością zależną od napromieniowania w związkach (4.18J
i (4.22J jest odpowiednio powierzchniowa gęstość przeszkód radiacyjnych N-2 oraz gęstość objętościowa j*' • Zai-.ważmy, że
w obu przypadkach napromieniowanie wpływa jedynie na współczynnik przed funkcją wykładniczą /por, zależności (4.18j i (4.22^
oraz na energię aktywacji poprzez zmianę współczynnika przy
efektywnym naprężeniu tnącym T .
Korzystając z analizy obu modeli termicznie aktywowanego
wzmocnienia radiacyjnego oraz z metody uśrednienia Taylora zaproponujemy następujący jednowymiarowy model dla napromieniowanej poiikrystalicznej miękkiej stali w obszarze lib:

gdzie:

^L,

V o ^ ł

(4.24)
FL£ISCH£RĄ

-43Wielkość Nz jest średnią gęstością przeszkód radiacyjnych
wyliczoną dla s aktywnych systemów poślizgu

(4.25J

.

At * . S # _

Natomiast wielkość AX[P)
s

jest równa:

mod et

4

moo/e

*

ne i sens* A

Z równania (4.23J można wyliczyć dolną granicę plastyczności:

gdzie;

Wzmocnienie radiacyjne zależy w tym przypadka od temperatury
i prędkości odkształcenia.
2, Jednowymiarowy model makroskopowy
i.

Problem makroskopowego, opisu efektów napromieniowania xi materiałach niesprężystych był omawiany przez ILJUSZYNA i OGIBAŁÓWA [78], którzy założyli, że napromieniowanie powoduje jedynie zmianę granicy plastyczności. Następnie w pracy LENSKIEGO
[27] podano równania de formacyjnej teorii plastyczności dla
materiału napromieniowanego. V równaniach tych uwzględniono
również efekt nieodwracalnej, radiacyjnej zmiany objętości.
W pracy OLSZAKA, RYCHLEWSKIEGO i URBANOWSKIEGO [73] potraktowano materiał napromieniowany jako jeden z przykładów materiału
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z niejednorodnymi właśclwośdarni plastycznymi. Równania deformacyjnej teorii plastyczności s uwzględnieniem efektu napromieniowania 1 temperatury były również omawiane przez
OGIBAŁOWA i KIJKO |8O]. W pracach OLSZAKA i PERZYNY [8l] , [82]
dyskutowano równania teorii plastyczności i lepkoplastyczności z niestacjonarnym warunkiem uplastycznienia. Jako jedną z
przyczyn powodujących zależnośó granicy plastyczności od czasu
rozpatrywano napromieniowanie. W pracy SZEWCZENKI [83] zaproponowano równania konstytutywne teorii plastycznego płynięcia
z uwzględnieniem efektów temperatury i napromieniowania.
W proponowanych równaniach uwzględniono również nieodwracalną
zmianę objętości, spowodowaną napromieniowaniem, oraz pełzanie
materiału.
Podobny problem był rozpatrywany w pracy LICHACZEWA i PUPKO [843,
gdzie poświęcono dużo uwagi specyfikacji funkcji występujących
w proponowanych równaniach plastycznego płynięcia i pełzania
materiału napromieniowanego, fiównleż w pracy KISIELEWSKIEGO (33}
zaproponowano fenomenologlczny opis pełzania materiału napromieniowanego. We wszystkich wymienionych pracach efekt napromieniowania opisywano przy pomocy dozy. Odmienną koncepcję można znaleźć w pracach PERZYNY, w których zaproponowano ogólną
termodynamiczną teorię plastyczności /por. PERZYNA [l§l , fësQ /
oraz lepkoplastyczności /por, PERZYNA [25] , [86] , [87J / z
parametrami wewnętrznymi dla materiałów napromieniowanych neutronami. Proponowana teoria znajduje motywację fizyczną w modelu SEEGERA [73]. Efekt napromieniowania opisany jest w niej
przez wartość strumienia neutronów oraz parametr wewnętrzny
interpretowany jako gęstość defektów radiacyjnych. Taka koncepcja opisu obejmuje zarówno proces napromieniowania jak i
wyżarzania. Oba powodują bowiem zmianę koncentracji defektów.
Proponowane równania plastyozności i lepkoplastyczności są
umotywowane fizykalnie i dają pełny jakościowy opis zjawisk i
sprzężeń różnych mechanizmów jakie zachodzą w materiale napromieniowywanym w czasie procesu termodynamicznego. Tak złożony
opis zachowania się materiału wymaga opracowania nowych metod
specyfikacji proponowanych równań konstytutywnych.
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Na podstawie istniejących rezultat** '«ras znanych net od
badań eksperymentalnych nożna zaproponować uproszczony, lecz
Jednocześnie dobrze umotywowany fizycznie, opis zachowania się
napromieniowanego materiału niesprężystego, w którym będzie
można wyspecyfikować wszystkie funkcje i stałe materiałowe.
Wykorzystamy w tym celu fizyczne podstawy przygotowane w poprzednim punkcie oraz.ograniczymy sit do najważniejszych, z
praktycznego punktu widzenia, efektów 1 wybranych sytuacji.
Efekty napromieniowania będziemy opisywać, podobnie jak w omawianych uprzednio pracach oraz we wcześniejszej pracy autora
J88j, przy pomocy dozy. Ograniczymy się przy tym do opisu mechanicznego z efektami temperatury i napromieniowania. Temperatura 1 doza będą więc w tym przypadku wielkościani zadanymi.
Dopuszczamy przy tym opis zachowania się materiału w trakcie
procesu napromieniowania* Będziemy mieli wtedy do czynienia z
niestacjonarnym warunkiem plastyczności. Przypadek taki był
rozpatrywany we wspomnianych pracach OLSZAKA i PERZYNY f8i]',
[82j. Ograniczając się do zakresu temperatur $ € ( 0+300J°C,
(OT 573)°K » pomijamy efekt wyżarzania. Obserwowany w powyższym zakresie temperatur wzrost objętości spowodowany istnieniem samych defektów radiacyjnych jest mały i można go pominąć,
Pominiemy również wpływ napromieniowania na zmianę modułów
sprężystych. Efekt ten jest bowiem nieznaczny w porównaniu ze
zmianą granicy plastyczności /por. LEŃSKI [27] , KELLY [28] /,
Ograniczymy się ponadto do nieskończenie małych odkształceń co
pozwoli wykorzystać metodę uśrednienia Taylora, omawianą w poprzednim punkcie, i zapewni jasną interpretację wszystkich funkcji empirycznych występujących w równaniach.
Wyprowadzone w punkcie 4.1 zależności (4.14J i (4.23J określają jednoosiowe modele fizyczne wzmocnienia radiacyjnego dla
obszarów H a i lib. Mając na uwadze względy praktyczne oraz
możliwości doświadczalnego wyznaczenia wszystkich funkcji występujących w omawianych związkach, zastąpimy funkcję wykładniczą i funkcję U w równaniach (4.14) 1 (4.23 ) jedną funkcją
p , która będzie już miała charakter empiryczny .Przyjmiemy
Koncepcja ta należy do PERZYNY fît! . W cytowanej pracy omówiono
również historyczny rozwój koncepcji wprowadzenia empirycznej funkcji nadwyżki $ do opisu lepkcplastycznych właściwości materiału.

-46ponadto, na podstawie omawianych rezultatów badań doświadczalnych, że quasistatyczna granica plastyczności ' w obsza
rze H a zależy od odkształcenia trwałego €r , temperatury
i dozy napromieniowania *P :

Natomiast w obszarze lib quaaistatyczaa granica plastyczności
Y zależy od Sp 1 & :

Na podstawie omawianych modall fizycznych fnmkcjf
piszemy w postaci:

(W
Mając na uwad»e powyższe rozważania oraz model fizyczny
określony zależnością (4.1*j zaproponujemy następujące makroskopowe, Jednowymiarowe równanie na prędkość nieskończenie
małego odkształcenia lepkoplastycznego dla obszaru IZa:

(i.-) i'- r, '<* [K ( w ) (-^7^ - s)1> t
gdzie nawias \ * s

oznacza:

(4.33

i

<•>

=

Funkcje /^1 , <fC są makroskopowym uogólnieniem funkcji
Ą » Xi występujących w modelu fizycznym (é.ti). Przyjmiemy,
że:
.
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dla każdej wartości & .
Z równania (4.32/ można wyliczyć dynamiczną graniot plastyozności, która po uwzględnieniu (4.34J przyjmie postać:

Występująca tu funkcja At aa charakter empiryczny 1 można ją
wysnaesyć eksperymentalnie dla materiału nlenapromieniowanego.
Przykłady,specyfikacji funkcji Aj były dyskutowane w pracy
autora [J2iJ .
Po wykorzystaniu saleinoścl (4.3lJ równanie (4.35J przyjmie
postać:

.3.j ,6 =
Zaletą proponowanego opisu lepkoplastycznycta właściwości
napromieniowanej miękkiej stali w obszarze H a jest rozdzielenie poszczególnych efektów wpływających na zmianę dynamicznej
granicy plastyczności. Wynika to z analizy modelu fizycznego
1 mechanizmu wzmocnienia radiacyjnego, Jctóra została przeprowadzona w poprzednim punkcie. Funkcje Y , A^ , (p oraz współczynnik lepkości 2*, można w tym wypadku wyznaczyć ze znanych
rezultatów badań doświadczalnych dla materiałów nienaproniietiiowanych12 .
W ogólnej teorii lepkoplastycznoścl z parametrami wewnętrznymi proponowanej przez J'BHZYNf! i WOJNO [89], quasistatyczna
granica plastyczności Y ( £ * # , / 1 współczynnik lepkości•%)'
są traktowane jako parametry wewnętrzne spełniające odpowiednie równania ewolucji. W przypadku kiedy ograniczymy się do
nieskończenie małych odkształceń uzasadnione będzie założenie,
ie współczynnik lepkości X, jest wielkością stałą, podobnie
90J. Funkcję Y możemy traktować natomiast jako rozwiązanie pewnego równania ewolucji.
Różne przykłady specyfikacji funkcji <p są dyskutowane w
[90J.
pracy PERZYNY [90J
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zależnej jedynie od tych zmiennych, które mają decydujący
wpływ na zmianę właściwości plastycznych materiału. Podobną
koncepcję uproszczenia złożonych równań lepkoplastyczności z
parametrami wewnętrznymi rozważał również PERZYNA [88] ,.
Występujące w równaniu (4.36J wzmocnienie radiacyjne A"fJ}p)
można wyznaczyć posługując się znanymi zależnościami empirycznymi /por. np. KONOBIEJEWSKI [30J , BEUENT et al. [37] /:

lub>.leżeli chcemy uwzględnić efekt nasycenia dla odpowiednio
dużych wartości dozy V :

(4.S8J
gdzie M+ , M3 , Vn, $ in 8 ą stałymi materiałowymi, a V>6
Jest wartością dozy odpowiadającą czasowi inkubacji wzmocnienia radiacyjnego.
W szczególnym przypadku, dla ^ • °» równanie (4.3d] uwzględnia jedynie zależność dynamicznej granicy plastyczności od
temperatury i prędkości odkształcenia £' . Odpowiada ono jednej z możliwości opisu wpływu temperatury na lepkoplastyczne
właściwości materiału, która była dyskutowana przez PERZYN? 1
WIERZBICKIEGO [9±j , kiedy funkcjami temperatury są: quasistatyczna granica plastyczności i funkcja nadwyżki. W naszym przypadku aby uwzględnić zależność funkcji (p od temperatury wprowadziliśmy funkcję A', •
.
Ola obszaru lib zaproponujemy, na podstawie modelu fizycz- .
nego (4.23)1 następujące makroskopowe, jednowymiarowe równania
na prędkość odkształcenia lepkoplastycznego:

—19gdzie nawias <"-^>

oznacza:

) ,

(4.40J
8a

dla

[ 0

Funkcje 0^ » 2 - •akroskopoirymi uogólnieniami funkcji £z
i ^2 występujących w modelu fizycznym (4.23). Przyjmiemy, że:
,
każdej wartości
Założymy ponadto, że:
(4.42)
Z równania (4.39) możemy wyliczyć dynamiczną granicę plastyczności, która po uwzględnieniu (4.4lJ przyjmie postać:

V równaniu [4.43J pierwszy składnik odpowiada quasistatycznej
granicy plastyczności; drugi natomiast jest odpowiedzialny za
wzmocnienie radiacyjne.
Jeżeli założymy szczególną postać funkcji A 2. :

to otrzymamy następujące równanie na dynamiczną granicę plas
tyczności, w którym wszystkie funkcje dają się określić ze
znanyoh wyników badań eksperymentalnych:

+ ti
gdzie:
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natomiast funkcja /\2 noże być równa:

(4.47) /C

ut

W tym przypadku wzmocnienie radiacyjne jest zależne od
prędkości odkształcenia 1 temperatury. Dotychczas nie uwzględniano tych dwóch' czynników przy formułowaniu zależności empirycznych uwzględniających wpływ dozy na dolną granicę plastyczności. Zauważmy, ts w prsypadku kiedy ale aa napromienlowania, tzn. dla <f * O, z równania (4.45J otrzymaay quasistatyczną granicę plastyczności dla aateriału nienaproaieniowanego.
Wynika to z założenia (4.42J i definicji nawiasu <!*> (f.40^.
Do równaj (4.32J oraz (4.39J należy jeszcze podać* warunek
przejścia od obszaru lia do lib. Z rysunku 5 widać, że dla
1Ï < (i50 + 200]°K (-123 +-73ł°C równanie (4.32) obejauje cały rozważany zakres prędkości odkształcenia S € ( iO~ -5xlOyaek
Natomiast dla &ź { 150 • 200)^^-123 + 73J°C równanie (*.32)
jest ważne dla ^<%(&}
,a równanie (4.39J dla €r> %(T>) .
Funkcję o. aożna wyznaczyć na podstawie wyników badań CAUPBBŁLA
1 FERGUSONA [4J przedstawionych na rys.2 i 4 o ile utożsaaiay
granicę aiędzy obszarami I i II z granicą między obszarami lib
i H a . To ostatnie założenie wymaga weryfikacji eksperymentalnej.
Funkcja o może zależeć również od dozy napromieniowania V5 •
Dotychczas nie ma jednak odpowiednich danych doświadczalnych,
które pozwoliłyby ocenić w jakim stopniu napromlenloranie może
wpływać na zmianę granicy między obszjurami lib 1 lia.
Pozostaje do omówienia obszar HT. Mechanizmy odpowiedzialne
za deformację plastyczną materiału nienapromienlowanego w obszarze IV wraz z odpowiednim modelem fizycznym były dyskutowane na przykład w pracy CAMPBELLA i FERGUSONA [4], PERZYNY [24]
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literaturze odpowiednich rezultatów badań doświadczalnych i
koncepcji fizycznych na temat zachowania się materiału napromieniowanego w zakresie bardzo dużych prędkości odkształcenia.
Jeżeli przyjmiemy hipotezę, że napromieniowanie nie wpływa na
mechanizmy lepkiego hamowania powodując jedynie niezależne od
temperatury 1 prędkości odkształcenia wzmocnienie radiacyjne,
to będziemy mogli zaproponować następujące makroskopowe,jednowymiarowe równanie na prędkość odkształcenia lepkoplastycznego
w obszarze IV:

(4.48)

"V..

Ï' =

Zależność, ta jest jedynie modyfikacją równania Jakie zaproponowali PERZYNA i WOJNO [90 J dla materiału nienapromieniowanego.
W interpretacji występujących w (4. es) wielkości pomoże nam
rysunek 15. Graniczna prędkość odkształcenia £« , która
określa przejście od obszaru H a do IV, jest w przypadku nienapromienlowanej miękkiej stali niezależna od odkształcenia
trwałego oraz temperatury /por. CAMPBELL i FERGUSON [43 i rys.2/,
W równaniu (4.48) założyliśmy również, że £ o nie zależy od
doxy. Prędkości £ o odpowiada graniczne naprężenie uplastycznienia fiffitytPj
* które jest równe:

(4.49J
Jedynie dla naprężenia większego od f$ [^t^,^/ %& odkształoenle plastyczne będą odpowiedzialne mechanizmy lepkiego hamowania. Stąd nawias <£?'£> jest określony następująco:
13

Wymienione pozycje nie wyczerpują wszystkich prac poświęconych temu zagadnieniu. Szersze omówienie literatury
poświęconej mechanizmom lepkiego hamowania 1 różnym koncepcjom ich opisu można znaleźć w monografii PERZYNY [7i] .
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c

= const

1^ = const
f

rys. 15

= const
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(4.50j

dta

Z równania (4.48/ można wyliczyć zależność na dynamiczną granicę plastyczności w obszarze IV: .

Należy podkreślić, że równania (4.48y i [4.5iJ zostały zaproponowane na podstawie hipotezy, która wymaga weryfikacji
eksperymentalnej. Mogą one jednak być przydatne do zaplanowania odpowiedniego eksperymentu, który mógłby dostarczyć informacji o mechanizmach deformacji plastycznej w obszarze IV po
napromi eni owaniu.
3. Równania konstytutywne lepkoplastyczności
Mając określone równaniami (4.32/, (4.39/, (4.48J makroskopowe modele jednowymiarowe dla obszarów H a , lib, IV możemy,
podobnie Jak w pracy PERZYNY [91j dla materiału nienapromienio•wanego, uogólnić je na przypadek złożonego stanu naprężenia.
Założymy przy tym, że wzmocnienie plastyczne oraz wzmocnienie
radiacyjne będą miały charakter izotropowy. Przyjmiemy ponadto,
że dla napromieniowanej miękkiej stali zachodzi kryterium uplastycznienia Hubera-Uisesa:

gdzie:

;

W-

I

- ± S

z ~

2 -

e'

ss

6 -±

-54Funkcja # określa parametr wzmocnienia zależny od pracy odkształcenia plastycznego W p , temperatury 1^ 1 dozy ^ .
wielkość 2"z jest drugim niezmiennikiem dewiatora naprężenia
£ . Założymy również, że materiał jest nieściśliwy w zakresie niesprężystym.
Zakładając, że zachodzi:
F

(4.55)

S = 8* ^ Ś

otrzymamy dla obszaru H a następujące równania konstytutywne:

(4.S7J - trS = J]ftr6

+o(i?

gdzie:

, diet JT,>X

oraz

ê * È -%
jest dewlatorem prędkości odkształcenia całkowitego. Wielkości
xx, • /C 1 c< są odpowiednio modułem ścinania, ściśliwości
oraz współczynnikiem rozszerzalności cieplnej.
Formułując równanie (4.56J założyliśmy, że współczynnik
lepkości Yi jest równy:
i-r»

(4.60J

.

'

K = T «•*

a funkcja nadwyżki (f> jest Łąka sama w złożonym stanie naprę-

żenią jak i w- przypadku jednowymiarowym. Ola nienapromienlowanej miękkiej stali założenie to zostało potwierdzone eksperymentalnie przez JLINDHOUU [93]. Brak jak dotąd odpowiedni ich
badań dla materiałów napromieniowanych.
Dla funkcji %* założymy następującą postać szczególną':

W szczególności, uwzględniając hipotezę izotropowego wzmocnie
nia radlaoyjnego, można przyjąć, że:

Zarówno hipoteza izotropowego wzmocnienia radiacyjnego jak 1
zależność (4.6ij wymagają weryfikacji eksperymentalnej. Obecnie można wymienić tylko Jedną pracę, DUDDERAR, DOFFY f&ij, w
ktćrej badano napromieniowaną miedz1 w złożonym stanie naprężenia. Wyniki tych autorćw potwierdzają hipotezę o izotropowym wzmocnienia radiacyjnym, Ola miękkiej stali problem ten
wymaga badań*
,
Jeżeli założymy, że funkcja Ji7 Jest równa:

to na podstawie (4,55y , (4.56|, (**8l/ 1 (4.62y otrzymamy następujące wyrażenie na dynamiczną granicę plastyczności w złożonym stanie naprężenia:

gdzie It jest drugim niezmiennikiem tensora prędkości odkształcenia lepkoplastycznego. Pisząc zależność (4.63/ założyliśmy,
że funkcja A^ ma tę samą postać dla złożonego stanu naprężenia, jak i dla przypadku jednowymiarowego.

-SGPodobnie dla obszaru lib otrzymany:

Założymy, ze:

ponadto:

gdzie o funkcji A2 założymy, że ma tę samą postać dla złożonego stanu naprężenia, jak i dla przypadku Jednowymiarowego.
Wyrażenie na dynamiczną granicę plastyczności w złożonym
stanie naprężenia przyjmie postać:

lub biorąc pod uwagę (*•**/ * V 4 ** 6 /

:

Jeżeli uwzględnimy (4.22J i (4.67J to z równania [A,70J otrzymamy quasistatyczny warunek plastyoznoścl. Można pokazać, że
równanie (4.65) prowadzi wtedy do związków Prandtla-Reussa dla
materiału nienapromieniowanego /por. OŁSZAK, PERZYNA [8i] /.
W obszarze IV równanie na prędkość odkształcenia 6 przyjmie postać:
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e=
gdzie nawias ^*X>

(4.72J

oznacza:

m
—

•<

o
jest równe:

Funkcja skalarna /? nie zależy od stanu naprężenia.
Przyjmiemy, że będzie miała taką samą postać jak w przypadku
Jednowymiarowym. Badania CAMPBELLA i FERGUS ONA [4] przeprowadzone dla nienapromieniowanej miękkiej stali usprawiedliwiają
przyjęcie upraszczającego założenia, że:

Przyjmiemy,zgodnie z naszą hipotezą o mechanizmie wzmocnienia
radiacyjnego w obszarze IV, że podobne uproszczenie jest dopuszczalne w przypadku materiału napromieniowanego:

(4.T5J
Założenie to wymaga jednak weryfikacji eksperymentalnej.
Zakładając szczególną postać funkcji h będziemy mogli również wyspecyfikować funkcję H3 . Wykorzystując bowiem
i (4.74J otrzymamy:
4.76

^

AY(<P)

-56Dynamiczna granica plastyczności, którą wyliczany z rćwnauia (4.71y, po uwzględnieniu |4,55J, przyjmie po uwzględnieniu (4.75J postać:

Na zakończenie rozważymy również równania dla materiału
sprężysto lepko-ldealnie plastycznego. W tym przypadku parametr wzmocnienia # będzie' niezależny od pracy odkształcenia
plastycznego. Ola obszaru H a równanie (é,S&) przyjmie, po
uwzględnieniu (*.6iJ i ^4.631 postać:

Natomiast dynamiczna granica plastyczności będzie równa:

M
Podobnie dla obszaru lib otrzymany:

oraz:

Natomiast w obszarze IV równania (4.7ij i (4.77y przyjmą w
przypadku materiału sprężysto lepko-idealnie plastycznego
postać :
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Podobnie jak uczyniliśmy to w przypadku Bod elu jednowymia
rowego przyjmiemy, że dla & Z> ( 150 • 200J°Ks(-123 • 73J°C
równania konstytutywne (4.56/ 1 (*.78J są ważne dlaf^ ^ (&
a równania (*»65J i (4.80J zachowują swą ważność dla T* >
Funkcję G należy wyznaczyć eksperymentalnie. W najprostszym
przypadku można przyjąć, że:

= f; W

W punkcie tym wyprowadziliśmy równania konstytutywne lepkoplastyczności z uwzględnieniem efektów temperatury i napromieniowania dla inflnitezymalnych odkształceń. Równania te staraliśmy się doprowadzić do takiej postacijaby występujące w nich
funkcje były znane lub dały się określić przy pomocy znanych
metod eksperymentalnych.
Wiązało się z tym szereg założeń upraszczających, które staraliśmy się jednak motywować
, na pod stawie modelu fizycznego lub rezultatów eksperymentu.
Ograniczenie rozważań do jednego określonego materiału oraz
pojedynczych obszarów H a , lib I IV pozwoliło na szczegółową
analizę natury przeszkód radiacyjnych i mechanizmu wzmocnienia
radiacyjnego. Można było dzięki temu zbudować odpowiedni nodcl
fizyczny, z którego następnie wyprowadzono, stosując metodę
uśrednienia Taylora, zależności jednowymiarowego modelu makroskopowego. Posłużyły one następnie do skonstruowania równań
konstytutywnych, które dają dokładny opis zachowania się napromieniowanego materiału w różnych zakresach temperatury 1 prędkości odkształcenia.
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O ile opis zachowania się materiału przy pomocy oddzielnych równań dla poszczególnych obszarów nie sprawia istotnych trudności w przypadku rozwiązywania niektórych problemów
początkowo-brzegowych metodami numerycznymi , to jednak
utrudnia stosowanie metod analitycznych. Można wtedy posłużyć
się odpowiednią aproksymacją proponowanych związków konstytutywnych, która pozwoli uwzględnić najważniejsze właściwości
materiału w interesującym nas zakresie prędkości odkształcenia. Jako przykład omówimy aproksymację równań (4.78/ i ^4«80J
przy pomocy jednego równania konstytutywnego z potęgową funkcją nadwyżki.
W większości zagadnień dynamiki konstrukcji prędkości odkształcenia £ mieszczą się w przedziale £^6 (o + 200 J Bek. .
Na rysunku 16 przedstawiono wykresy granicy plastyczności w
funkcji prędkości odkształcenia
8 e [0 + 200/sek
dla
ustalonej temperatury *y* = 300°K, przed i po napromieniowaniu
do- dozy S*' » SxiO1 - % . Wykresy te zostały zbudowane, na podcm
stawie wyników badań eksperymentalnych przedstawionych na rysunkach 10 i 11 z wykorzystaniem rezultatów analizy mechanizmów wzmocnienia radiacyjnego /por.rys. i-i /.
Na rys,16 przedstawiono również linią przerywaną wykresy
funkcji potęgowej.oraz liniowej aproksymującej zależność granicy plastyczności od prędkości odkształcenia:
o

=

dla S a 3, % = 6000.sek"1, S > 4,
padku liniowej funkcji nadwyżki <S =* 1, ^'~ 322.44 sek,
%' = 448.15 sek""1, %''« 647.61 sek""1..
Przykładem może t>yć praca KANINENA et al. [95], w której
rozpatruje się numeryczne rozwiązanie problemu propagacji
szczeliny w materiale sztywno-lepkoplastycznysu ze wzmocnieniem. Materiał ten opisany jest przy pomocy trzech
równań konstytutywnych ważnych w różnych zakresach prędkości odkształcenia.
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Jednowymiarowe równanie konstytutywne przyjmie w ty»
przypadku postać:

Zauważmy, że dla materiału nienapromleniowanego mamy:

ł

-r'<(f-4 >
Podobne równania były już rozważane wcześniej przez MADEJSKIEGO [96], BODNERA i SUłONDSA [97] oraz PERZYNĘ f9l}.
W proponowanych równaniach (4.85J i (4.86J wykorzystaliśmy
spostrzeżenie, że w obszarze H a wzmocnienie radiacyjne przejawia się tylko we wzroście quasistatycznej granicy plastyczności. W związku z tym stałe materiałowe 5 i ? nie zależą
od napromieniowania i możemy je przyjąć z rezultatów badań dla
materiałów nienapromieniowanych. Całkowite wzmocnienie radiacyjne
AY<L.{<PJ składa się z części quasistatycznej
oraz części wrażliwej na prędkość odkształcenia
*
/por.rys.17/:

U.89J
W równaniach (4.85] i (4.86J przyjęliśmy tylko część quasistatyczną wzmocnienia radiacyjnego
AY(¥>)
, Dzięki temu quasistatyczna granica plastyczności, wyliczona z (4,85J dla £r- o
pokrywa się z wartością Yi^Pj przyjętą z badań eksperymentalnych. Dla prędkości odkształcenia - £ > 10 sek z równania
(4.85J otrzymamy zaniżoną wartość dynamicznej granicy plastyczności o wielkość
^y*(^>j. Przy odpowiednim jednak doborze
wartości o ± *% proponowana aproksymacja może dać dobrą zgodność z wynikami eksperymentu. Poza tym jej zaletą jest prostota.
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-64Wystarozy bowiem tylko określić dodatkowo, w próbie quasistatycznego rozciągania, funkcję wzmocnienia radiacyjnego AY(<ĆJ
W przypadku kiedy dysponujemy rezultatami badań quasistatycznych i dynamicznych pozwalającymi wyznaczyć AY{*P/ i
&y*vP) możemy zaproponować dokładniejszą aproksymację

równań (4.39J 1 (4.43] :
(4.90/

e• r=
Dla AY (fj

s 0 z równań (4.90i, (*»91/ otrzymujemy równania

(4.85J i (4.86J.
Związki (4.90J 1 (4.9iy możemy uogólnić na złożony stan naprężenia:

{«.«; e = r < L j. • ^ » w ( A . ^ ^

"7

gdzie:
Równanie [4.92J może posłużyć do aproksymacji równań (4.78J
i (4.80J .
W oparciu o wyprowadzone w tym punkcie równania konstytutywne oraz strukturę termodynamicznej teorii materiałów niesprężystych z parametrami wewnętrznymi , można łatwo podać
Formalizm różnych struktur materialnych omawiany jest w
monografii PERZYNY [Ti],

-65ogólne równania termodynamicznej teorii lepkoplastyczności
dla napromieniowanej miękkiej stali z uwzględnieniem skończonych odkształceń, ogólnej postaci funkcji płynięcia oraz
sprzężeń termo-radiacyjno-mecbanicznych. Teoria taka byłaby
podobna do tej jaką zaproponował PERZYNA [25], [85], [8s] .
Jedyną istotną różnicą byłby opis efektów napromieniowania,
który w koncepcji PERZYNY polega na przyjęciu parametru koncentracji defektów radiacyjnych f\t) , W szczególnej jednak
sytuacji, kiedy równanie ewolucji na £(t) przyjmie postać
(PERZYNA 1251 ) '.

gdzie CM/Ć/ Jest strumieniem neutronów ( c " *s £"/

o*>a opisy

efektów napromieniowania będą równoważne. Będzie bowiem wtedy:
t

Dotychczas zajmowaliśmy się głównie efektami mechanicznymi
napromieniowania. Strumień neutronów powoduje w materiale również generację wewnętrznych źródeł ciepła por. CHILTON |?8] .
Wystąpi więc sprzężenie efektów napromieniowania i przewodnictwa ciepła, tym bardziej, że stałe materiałowe w równaniu
dyfuzji neutronów i przewodnictwa cieplnego będą w ogólności
zależeć.od temperatury 1 dozy napromieniowania. Zagadnienie
sprzężenia tenno-radiacyjnego było dyskutowane przez- SZYMENDERB [99] oraz PERZYNĘ [YÔ], [8S]. Ogólny układ równań sprzężonego problemu termo-radiacyjno-mechanicznego był omawiany w
pracy PERZYNY [îôj, f85j oraz w pracy autora fssfj. W najprostszym przypadku można rozpatrywać problem w pełni rozsprzężony.
To znaczy z równania dyfuzji neutronów wyznacza się strumień
neutronów, przy pomocy którego oblicza się gęstość wewnętrznych źródeł ciepła oraz dozę. Przy znanej gęstości wewnętrznych źródeł ciepła rozwiązujemy problem przewodnictwa cieplnego.
Następnie rozpatruje się problem mechaniczny "zanurzony"
w znanym polu temperatury i strumienia neutronów. Proponowane
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związki konstytutywne, uwzględniające efekty znanego pola
temperatury i dozy napromieniowania, wraz z równaniami ruchu
i odpowiednimi warunkami początkowo-brzegowyai będą .stanowić
układ równań takiego problemu.
4. Kryterium kruchego przejścia i wyznaczenie temperatury
kruchego przejścia.
Z badań mikroskopowych oraz analizy dyslokacyjnych modeli
zarodkowania nikropęknięć, które były omawiane przez COTTRELLA

[iOOJ, PEFCHA fsj, MACIEJNEGO fl8J, TETEUÏAKA i McEVILY'ego fiSJ
oraz KNOTrA [lOi], możemy wyciągnąć następujące ogólne imioski:
Początkowym etapem kruchego pękania jest tworzenie się mikropęknięć o długości rzędu jednej średnicy ziarna. Spowodowane jest to lokalnym, niejednorodnym, odkształceniem plastycznym przez poślizg lub blizalakowanie. Uwarunkowane jest więc
ruchem dyslokacji, które ulegają spiętrzeniu przed różnego rodzaju przeszkodami. W wyniku tego powstaje znaczna lokalna koncentracja naprężenia, która w sprzyjających warunkach /niska
temperatura, wysoka prędkość odkształcenia, napromień! owasule/,
może spowodować mikropęknięoie. Przeszkodami wywołującymi
tworzenie się spiętrzeń dyslokacji mogą być przecinające się
pasma poślizgu, granice bliźniaków, granice międayfazowe w
strukturach niejednorodnych itp.
Drugim etapem kruchego pękania jest nieciągła propagacja
mikroszczelin w'obszarach rzędu kilku średnic ziarn. Propagują
się one w płaszczyznach łupliwości najbardziej zbliżonych do
powierzchni prostopadłych do linii maksymalnego naprężenia
rozciągającego. Następnie łączą się 1 w efekcie następuje rozprzestrzeniania się makroszczeliny powodującej pęknięcie. Krytycznym stadium kruchego złomu jest więc propagacja mlkroszcseljiny uwarunkowana lokalnyia uplastycznieniem materiału,
. Z powyższego wynika, że warunkiem konieesayra kruchego pękania jest niestateczny wzrost mikroszczeliny. Kryterium niestatecznego wzrostu mikroszczeliny zostało podano przez COTTRELLâ
fiooj w oparciu o analizę dyslokacyjnego modelu isikroszcseliny i
Podobne kryterium zostało zaproponowane niezależnie również
przez PBTCHA f8] .
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gdzie /* jest sprężystym modułem ścinania, V*. jest efektywną
energią powierzchniową, a współczynnik P> określa trzy szczególne stany naprężenia, dla których powyższe kryterium o b wiązuje:
f
dla przypadku rozciągania gładkiej próbki
dla przypadku skręcania gładkiej próbki
dla próbki % karbem
W rzeczywistości wielkość £ = V 3 odpowiada Jedyaio S-J«SSgólnemu przypadkowi próbki z dwustronnym głębokla wycięci es,
dla której Orowan ustalił, że wartość współczynnika aswię&sse»
nia nośności granicznej jest równa w przybliżeniu 3, Współ»
czynnik koncentracji naprężenia jest w tyia wypadku równy odwrotności współczynnika zwiększenia nośności granicznej
W kryterium [i,96j występuje wielkość mikroskopowa
która reprezentuje odporność materiału na powstawanie i propagację mikropęknięć. Wadą kryterium Cottrella jest to, ts
trudno taką energię powierzchni otrą wyznaczyć eksperyment a lu\&,
Ponadto zostało ono sformułowane na podstawie analizy mschaniziou zarodkowania stikropęknięć w monokrysztale lub materiale
p$łikrysta3icznym o dużej czystości. Kryterium to odnosi się
więc na ogół do materiałów jednofazowych lub dwu i wielofazo~
wych pod warunkics>, że właściwości raechaniczae faz ni* różnili
się znacznie między sobą. /por, MACIEJNY [la]» TELI&iAN,
McEVTLY [isJ /• Poza tyra kryterium Cottrella nie uwzględnia
wpływu •wielŁości ciała i dlatego może być stosowano jedynAo
dla małych próbek.
.
:
Powyższe uwagi uzasadniają konieczność poszukiwań nowego
kryterium kruchego przejścia, które opierając się na analizie
mikroskopowych mechanizmów kruchego pękania byłoby ytażne dla
stopów techniczny ci», jak na przykład miękka stal, a jednoczei*
nio dałoby się zastosować do analizy dużych «leiaoutów
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eji w złożonych stanach naprężenia.
Skłonność do kruchego pękania zależy w dnżym stopniu od
stanu naprężenia, koncentracji naprężenia, od wielkości eiała
. oraz od Jego kształtni stanu powierzchni (por. NEUBC (ÎO2JJ .
V dalszych rozważaniach ograniozymy się do sytuacji kiedy
kształt 1 stan powierzchni dała odgrywają rolę drugorzędną.
Wpływ wielkości ciała przejawia się poprzez efekt statystyczny 1 zmagazynowaną w nim ilość energii sprężystej,która
wyzwala się w czasie pękania ciała. Y naszym przypadku rozważany lokalny proces wzrostu mlkroszczellny wewnątrz ciała.
Najistotniejszy więc będzie efekt statystyczny. Wpływ nagromadzonej energii sprężystej będzie miał znaczenie w drugim
etapie pękania, w przypadku propagacji makroszczeliny. Sfekt
statystyczny polega na tym, że im większe jest ciało, tym
większe jest prawdopodobieństwo znalezienia takiego defektu
struktury, który spowoduje lokalną koncentrację naprężenia i
krytyczny wzrost mikroszczeliny. Tym samym mniejsza będzie
wytrzymałość ciała jako całościfVBXBOLL jiiwj» PREDNDBNTHAL

[iOi], BOŁOTIN fiOąJJ.

W dalszych rozważaniach przyjmiemy, że następujące czynniki
są najbardziej istotne dla krytycznego wzrostu mikroszcsellny:
a/ maksymalne naprężenie główne 6 4 > 0
b/ współczynnik osiowości stanu naprężenia wprowadzony przez
SCHNADTA

gdzie:

(4.98J
c/ plastyczny współczynnik koncentracji naprężenia
d/ objętość najbardziej obolążonej części ciała, w której nastąpiło lokalne uplastycznienie. /Pojęcie to sprecyzujemy
dokładniej w dalszych rozważaniach/.
Plastyczny współczynnik koncentracji naprężenia określony
Jest następująco:
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(4.99J

6,'

gdzie «-r
jest maksymalnym naprężeniem rozciągającym w
strefie plastycznej powstałej wskutek koncentraoji naprężenia.
Wielkość Kc[r) można wyliczyć, w zależności od kształtu
karbu, metodą linii poślizgów przy założeniu materiału sztywno-ldealnie plastycznego ( por.np. : HILL {toil, DIETftlCH et al.
[iO8J, TETBIiUN, kcEVILT fi9] ) , lub metodami numerycznymi.
Można wtedy założyć materiał sprężysto-plastyczny ze wzmocnieniem. Omówienie prac oraz wyników poświęconych numerycznej
analizie pola naprężenia wokół karbów można znaleźć w pracy
KNOTTA flOlJ, WCHTIE et al. [Î09J , PAEKSA fllÓ]. W pracy
BICHTIE et al. [Ï09J można również znaleźć uwagę o możliwośoi
wykorzystania maksymalnej wartości plastycznego współczynnika
konoentracji naprężenia do analizy procesu kruchego przejścia.
.Kryterium kruchego przejścia będziemy rozpatrywać oddzielnie dla ciała bez makroskopowej koncentracji naprężenia oraz
z uwzględnieniem makroskopowych karbów. W pierwszym przypadku
w najbardziej obolążonej części ciała o pewnej charakterystycznej objętości V * , potrzebnej do odpowiedniego spiętrzenia
naprężenia i wzrostu mlkropęknlęcla, będzie spełniony warunek
plastyczności:
0

(4.100)

{$ = K

oraz będzie zachodzić nierówność:

gdzie Ky jest granicą plastyczności ha ścinanie, ®f jest
lokalnym naprężeniea kruchego złomu w pewnej elementarnej obję
tości V * , 'H Jest współczynnikiem nie jednorodności Ifelbulla.
Istotną Informacją potrzebną do określenia V * jest fakt,że
maksymalne naprężenie rozciągające musi przewyższać G* na pewnej odległości, która zależnie od mechanizmu inicjacji mlkroszozeiiny będzie równa co najmniej dwóm średnicom.ziarna lub
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średniej odległości między cząstkami drogiej fazy I por. np.:
WILSHAff et al. [ill], RICHTIE et al. [Î09], PARKS [lio] , HAHN
fll2j ) . Z drugiej strony przy określaniu objętości V* należy uwzględnić również zakres stosowalności teorii plastyczności, w ramach której wyliczamy współczynnik stanu naprężenia 7TH operując makroskopową miarą naprężenia. Miara ta jest
pewnym uśrednieniem naprężeń mikroskopowych działających w
aktywnych systemach poślizgu poszczególnych ziarn (por. np.:

RICE (ii3jj :

(4.iO2J

6

=

gdzie j3 jest mikroskopowym tensorem naprężenia, V jest elementarną objętością, na której można dokonać uśrednienia(4.102;.
Przy określaniu rzędu promienia charakteryzującego minimalną objętość V należy wyraźnie rozróżnić dwa przypadki.
Pierwszy będzie odpowiadał sytuacji, w której odkształcenia
plastyczne i sprężyste są tego samego rzędu. Określona z rozwiązania sprężysto-plastycznego strefa plastyczna objawi się
wtedy w rzeczywistości przez zlokalizowane i rozłożone niejednorodni e pasma poślizgów. Realizują się one w ziarnach o
naj dogodni ej zorientowanych systemach poślizgów. Potwierdzają
to badania metalograficzne STEELE i EICHBEHGEHA [li43, w których analizowano niejednorodne odkształcenia plastyczne w grubości ennych rurach z miękkiej stali w różnych stadiach uplastycznienia.
'•
V takiej sytuacji minimalna objętość, w której możemy dokonać uśrednienia [4.102J powinna obejmować stosunkowo dużą
liczbę ziarn. Zazwyczaj przyjmuje się, że minimalny wymiar strefy plastycznej powinien być rzędu 0.1 cm [por. McCLINTOCK,
IRWIN [li5]j . Odpowiada to kilkunastu lub, kilkudziesięciu
średnicom ziarna.
W drugim przypadku będziemy mieli do czynienia z lokalną
strefą plastyczną w najbliższym otoczeniu końca ostrego karbu
lub szczeliny. W strefie tej występują duże odkształcenia plastyczne. W takim przypadk charakterystyczny wymiar określajacy minimalną objętość,, w której można dokonać jeszcze uśred-
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McCLINTOCK, IRWIN flis] ) .
Przy obliczaniu charakterystycznej objętości V> uwzględnimy raczej minimalny, dopuszczalny, wymiar strefy plastycznej. Zapewni to jednocześnie spełnienie warunku lokalnego
uplastycznienia w strefie o szerokości odpowiadającej co najmniej dwóm ziarnom.
Z definicji współczynnika TłH oraz z nierówności fi.lOlj
i warunku plastyczności (4,100/otrzymamy następującą postać
kryterium kruchego przejścia:
(A. 103)

Nierówność (4.IO3J oznacza, że kruche przejście zajdzie
tylko w takich warunkach, w których granica plastyczności
osiągnie wartość krytycznego naprężenia złomu określonego po
prawej stronie, przez Gr t Vk} TfH #
Lokalne naprężenie kruchego złomu &p jest miarą odporności
materiału na propagację mikrosżczeliny. Została ona wprowadzona przez HENDRICKSONA et al.flią] oraz KNOT TA, COTTRELLA
[llij, którzy badając próbki z karbem w zakresie niskich temperatur stwierdzili, że kruche pękanie następuje zawsze po
przekroczeniu, lokalnie w małej strefie poniżej dna karbu,
krytycznego naprężenia rozciągającego. W dalszych badaniach
KNOTTA [ll8j, [119] , WULLAERTA et a l . p S J J ^ GRIFFÏMSA, OAÏESA
[l2i], OATESA [i22]r [123], T£?TEL«ANA et al. fl24J, f 125], ItAU,
TE-TEUIANA §.26] , TE-TEUÎANA, McEVILY'egO [19]t MALKINA, TEÏÏÏLMANA fl29j , GRÏFFITHSA, 0'łYENA fl2V] , RICBTIS et al. [lOSJ oraz
PARKSA [lio] rozwinięto tę koncepcję, Stwierdzono, że lokalne
naprężenie kruchego złomu ^ jest określone jedynie pr^ez
mikrostrukturę materiału, przede wszystkim prz.e?. wiel&ość «ieu-na oraz rozkład cząstek drugiej fazy. Nie założy oi\o natonùast
od geometrii próbki ani rodzaju i warunków próby, w cytov/anych
pracach wykazano, że naprężenie 6f jest wielkością słała w
przedziale teraperatur (-150f-50j °C por.np: GRIFFITHS,0V/J5N [127]
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TETELHAN et al. [l25], ffULLAERT fl28] oraz od dozy napromieniowania UAŁKIK, TETEUIAN [l29], PARKS flio] . V niektórych pracach stwierdzano nieznaczny wzrost 6 j po napromieniowaniu TETELMAN et al. [i2s] , WULLAERT [i28] .
Lokalne naprężenie kruchego złomu 6^ nożna określić za
pomocą statycznej lub dynamicznej próby zginania znormalizo
wanej próbki z karbem oraz analizy rozkłada naprężenia w lokalnej strefie plastycznej utworzonej poniżej dna karbu.
W takim przypadku elementarna objętość V związana z naprężeniem 6j znajduje następującą Interpretację podaną przez
TETELAŁANA et al. (~124j :

} &d2t

<2d

f

gdzie t jest grubością próbki, o jest proaieniea zaokrąglenia dna karbu.
WILSHAW et al. [ l i i ] , UAŁKIN, TETELJdAN [i29] oraz TETELUAN,
IfcEVILT [l9J u s t a l i l i zależność między 6* 1 odpornością na
zniszczenie Kjc I

gdzie fm jest pewną minimalną,graniczną, wartością promienia
dna karbu, lub czubka szczeliny, dla której zależność (4.105)
zachowuje jeszcze swą ważność. Wielkość £ a zależy jedynie od
mikrostruktury materiału jak na przykład od wielkości ziarna,
odległości między cząstkami drugiej fazy. Związek (4.105J może
posłużyć do wyznaczenia lokalnego naprężenia kruchego złomu,
w przypadku kiedy ^nana jeat wartość odporności na zniszczenie
K I C , granicy plastyczności 6"Ły oraz

(4.106J • e j = 6LY \ i +
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lub makroszczeliną, kryterium kruchego przejścia przyjmie po
uwzględnieniu (4.99J i (ł.iOi) postać:

gdzie V/y jest objętością tej części strefy plastycznej w '
dnie karbu, której zasięg Jest określony z wymagania aby zachodziło €>, > Gf na pewnej charakterystycznej dla danego
•ateriału odległości, równej na przykład dwóm średnicom ziarna. Zgodnie z dyskusją przeprowadzoną na str. £Q..dopuszczalne Jest Jeszcze stosowanie w tak określonym obszarze makroskopowej miary naprężenia.
Wprowadzając oznaczenie:

(4.108/

7?3 T Tw
'

dla

ciała

l>ez makroskopowej koncentracji naprężenia

dla ciała z karbem lub
makroszczeliną
będziemy mogli zapisać kryterium kruchego przejścia w bardziej
zwartej postaci:

v.
gdzie
Zauważmy, że występujące w zaproponowanym kryterium kruchego przejścia wielkości makroskopowe kY , 6"/ , 77 są stałymi materiałowymi, które można stosunkowo łatwo określić
eksperymentalnie. Współczynnik niejednorodności Welbulla .
może być wyznaczony z zastosowaniem znormalizowanych próbek z>
karbem o różnej grubości £, i ' tz , które służą do poir-aru
K r c . Kogą to być na przykład próbki typu CTS ( compacv tension specimen , por.np: ENOTT flOi]', TETEUUN, McEVILT [lï] j.
Elementarna objętość V * związana z £,* będzie w obu przypadkach równa:
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(4.110 J

—

X *=

%<2d

Uwzględniając fakt, że związek między 6^
postaci :

i <Q. będzie

t.
wżemy wyliczyć V) :

(4.112J

h
1

'-?

Współczynnik niejednorodności T? był wyznaczany przy weryfikacji eksperymentalnej związku Weibulla:

(4.113J
określającego zależność nominalnego naprężenia kruchego złomu
od objętości próbki. Problemowi temu była poświęcona praca
SZETffAKDINA i MANIEWICZA fi3o] (por.np: również BOŁOTIN [lO5] ^
Byłoby interesujące zbadać eksperymentalnie korelację między
wartościami współczynnika ^ wyznaczonymi ze związku (4.112J
oraz (4.ii3J.
Nierówność (4.109/ może posłużyć do analizy wpływu różnych
parametrów, jak na przykład temperatury, prędkości Odkształcenia, dozy napromieniowania na proces kruchego przejścia.
Przyjmiemy, że 6; , V * , ^ są wielkościami stałymi. Zależą
one bowiem jedynie od struktury materiału. Pozostałe wielkości, ky , V;t S będą w ogólności' funkcjami temperatury,
prędkości odkształcenia oraz dozy napromieniowania. Objętość Vt
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oraz współczynnik stanu naprężenia 2. określa się po rozwiązaniu problemu mechanicznego z efektami temperatury i dozy
napromieniowania. Wielkość V/ określa się po wyznaczeniu z
warunku plastyczności miejsca pierwszego uplastycznienia.
Następnie dla obciążenia* które powoduje uplastycznienie w
objętości Vi oblicza się wartości określonych naprężeń głównych 1 wyznacza współczynnik stanu naprężenia J? . Przy wyznaczaniu Vi oraz 2/ rozpatrujemy pewien«fikcyjny proces,
który pozwala sprawdzić jak dane ciało zachowało by się w warunkach ekstremalnych. Paramétrera charakteryzującym zachowanie się dala w tym procesie będzie temperatura kruchego
przejścia \/k , którą nożna wyliczyć'z równania:

lu

Jest to w ogólności równanie nieliniowe względem Vk . Można
je rozwiązać w sposób przybliżony stosując metodę iteracyjną.
7 wielu praktycznych' przypadkach wystarczy oszacowanie war
tości temperatury kruchego przejścia przy założeniu, że Gp
nie zależy od temperatury, ïfystarczy więc ograniczyć się jedy
nie do rozwiązania równania:

B02ważmy dla przykładu przypadek jednoosiowego stanu naprężenia. Będzie wtedy:
(4.122)
Biorąc pod uwagę fakt, że kruche przejście zachodzi przy niewielkich, lokalnych, odkształceniach plastycznych uzasadnione
będzie przyjąć model materiału sprężysto-lepkapłastycznego
bez wzmocnienia:
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+

6 = ?W *Y(f) K W f l f J
+

dla obszaru H a oraz;

dla obszaru IV.
Kryterium kruchego przejścia przyjmie * tym przypadku
postać:

dla obszaru H a oraz:

dla obszaru IV.
Jeżeli przyjmiemy szczególną postać związku na dynamiczną
granicę plastyczności (4.123J, który wynika z rozważań mechanizmu termicznych aktywacji / CONRAD [i3ij) :

(4.127) ' • 6 = X - 3

2

^ t oi2&U3

èf

gdzie X Jest quasistatyczna granicą plastyczności na rozciąganie eks t rapol owaną do temperatury 0°K » a S>2 , O(z są stałymi materiałowymi, to otrzymamy następujące równanie na temperaturę kruchego przejścia:

.128 j Y o •
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dla obszaru IZa oraz:

7 równaniu (4.129) wykorzystaliśmy fakt, że 43 zmienia się
nieznacznie z temperaturą w porównaniu z granicą plastycznoś
ci i przyjęliśmy, że jest wielkością stałą.
Zauważmy, że równanie (4.127/ jest szczególnym przypadkiem równania (4.123/ gdzie:

Z równań (4.128/ i (4.129/ otrzymamy następujące wyrażenia
na temperaturę kruchego przejścia po napromieniowaniu
(pyCHERSKI [21]) :
(4.130)

C O $ £

^

4

z;

Zależności (4.130) 1 (4.1311 można traktować jako analityczne wyrażenia określające granicę między obszarami III i H a
oraz III i IV dla napromieniowanej miękkiej atali. Wyrażenia
te są sparametryzowane wartością dozy. Przyrost powoduje podwyższanie się temperatury kruchego przejścia, a więc przesuwanie się obszaru III w stronę wyższych temperatur.
, Korzystając z [4.130J 1 (4.131 ) otrzymamy następujące
związki na temperaturę kruchego przejścia w funkcji dozy:

J_

—n —
dla obszaru Ha oraz:

dla obszaru IV.
Wyprowadzone zależności (4.132/ i (4* 133Jpozwalają określić temperaturę kruchego przejścia po napromieniowaniu na
podstawie pomiaru wzmocnienia radiacyjnego AY{<P/ .
Z równań tych wynika również, że radiacyjny przyrost tempera»
tury przejścia rośnie ze wzrostem prędkości odkształcenia,
osiągając maksymalną wartość dla prędkości Ś£ , Dla większych prędkości odkształcenia przyrost ten jest stały.Spostrzeżenię to znajduje potwierdzenie w badaniach doświadczalnych
WSCHSŁEBA et al. [48j.
Ze związków (4.132J i (4.133J wynika również, że przy ustalonej prędkości odkształcenia radiacyjny przyrost temperatury
&$!,.'[ty) jest proporcjonalny do A Y ( v j
. Znajduje to
potwierdzenie w wielu wynikach eksperymentów (por.np: BEMENT

et al. ("37], KONOBIEJEWSKIJ fao]).

Spostrzeżenie o wpływie prędkości odkształcenia £ na radiacyjny przyrost temperatury przejścia Av^ (<fi) ma duże znaczenie praktyczne. Wynika z niego bowiem, że nie można ekstrapolować wartości A^k (f) zmierzonej przy jednej prędkości
odkształcenia na cały zakres prędkości. Dotychczas nie brano
pod uwagę tego faktu.
Radiacyjny przyrost temperatury kruchego przejścia
^^kWsi
odpowiadający prędkości odkształcenia ë£ można określić n&
podstawie wyników pomiaru A^ {<$)£'
przy prędkości odkształcenia £4 według następującej zależności wynikającej z
(4.132):
£r
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temperatury kruchego przejścia dla materiału nienapromieniowanego należy do DAWIDENKOWA [i32j, który wykorzystał teorię
termicznych aktywacji oraz kryterium maksymalnego naprężenia
normalnego. Problem ten badał również STROH [l33]. Przyjął on,
że kruche pękanie nastąpi w chwili otwarcia mikroszczeliny.
V nowszych pracach temperaturę przejścia wyprowadzano z mikroskopowego kryterium propagacji mikroszczelihy, podobnego do
(-4.96J, (np. x PETCH DBJ, ARMSTRONG [i39j, TRIEFIŁOW et al.
Problem wyznaczenia temperatury kruchego przejścia dla materia
łu napromieniowanego był dyskutowany przez COTTRELLA [lOo],
WULLAERTA et al.fisj, oraz w pracy autora f2i].
V. ZAGADNIENIS GRUBOŚĆIENNEGO ZBIORNIKA KULISTEGO
NAPROMIENIOWANEGO NEUTRONAMI
1. Dyskusja istniejących rozwiązań
fiozważymy zagadnienie grubośdennego, promieniowo niejednorodnego zbiornika kulistego obciążonego nagle przyłożonym i
utrzymanym następnie w czasie ciśnieniem wewnętrznym p . Założymy, że jest on poddany napromieniowaniu od wewnątrz strumieniem neutronów oraz działaniu promieniowo nierównomiernego,
ustalonego, pola temperatury. Niejednorodność materiału pochodzi z przyjętej zależności granicy plastyczności od dozy i
temperatury. Przeanalizujemy najpierw różne możliwości uplastycznienia w zależności od wartości ciśnienia 1 zadanej różnicy temperatur. Następnie wyznaczymy rozkład naprężenia w
strefie uplastycznienia dla materiału sprężysto-idealnie plastycznego oraz sprężysto-lepkopląstycznego bez wzmocnienia.
Podobne zagadnienie dla grubościennej powłoki kulistej z
materiału sprężysto-idealnie plastycznego^ jednorodnego, z
uwzględnieniem ciśnienia i temperatury było rozważane przez
WHALLEY 'a [l35] , DERRINGTONA i JOHNS ONA [i 3 o] , DRABBLE i
JOHNS ONA [l37], JOBNSONA i IÎELLORA [i 38], Rozwiązania dla
prostszych przypadków, z uwzględnieniem samego ciśnienia wewnętrznego można znaleźć na przykład w monografii HILLA [ÏO7];
natomiast dla samej różnicy temperatur w pracach COWPSRA [i39],
JOHNS ONA, MELLORA [i4Oj . MechaniSsny problem grubośeiennej,

m

sprężysto-idealnie plastycznej powłoki kulistej z ogólnie zadaną promieniową niejednorodnością grasicy plastyczności i
modułów sprężystych rozważano w pracy OLSZAKA i UBBAKOWSKIBGG
[l4ij. Autorzy przedyskutowali różne Możliwości pierwszego
uplastycznienia w zależności od charakteru niejednorodności.
Rozkład naprężenia został podany jednak tylko dla przypadku
uplastycznienia od wewnątrz. Autor nie znalazł podobnego rozwiązania dla przypadku kiedy pierwsze uplastycznienie następuje wewnątrz ścianki zbiornika.
Problem sprężysto-plastycznej, grubościennej powłoki poddanej działaniu ciśnienia wewnętrznego i napromieniowania był
rozważany w pracy ILJUSZYNA, OGIBAŁOWA [i42]. 7 pracy SAWCZUKA
[l43j rozwiązano podobne zagadnienie dla grubościennej powłoki
kulistej sztywno-plastycznej ze wzmocnieniem.
Quasistatyczny problem mechaniczny dla grubościennego zbiornika kulistego z materiału jednorodnego, sprężysto-lepkoplastycznego bez wzmocnienia, z liniową funkcją nadwyżki, został
rozwiązany przez MADEJSKIEGO J9€Q.
Różne aspekty zagadnienia grubościennej powłoki kulistej z
materiału jednorodnego sztywno-lepkoplastycznego oraz sprężysto-lepkoplastycznego w przypadku pełnego uplastycznienia
są rozważane w pracach WTERZBICKIBGO [i44] , [leŚ].
Problem sztywno-lepkoplastycznego zbiornika kulistego obciążonego impulsem ciśnienia był rozważany w pracy WOJNO fi46J.
Podano w niej rozwiązanie perturbacyjne dla potęgowej funkcji
nadwyżki.
2. Analiza pierwszego uplastycznienia w napromieniowanej
grubościennej powłoce kulistej.
Rozważymy grubośćlenną powłokę kulistą o promieniu zewnętrznym o i wewnętrznym OL poddaną działaniu ciśnienia wewnętrznego P> 0 t różnicy temperatur A a ^ = 0 ^ - V V -^ O
oraz napromieniowania od wewnątrz do dozy <^o .
Przyjmiemy następujące założenia i uproszczenia:
i. Ograniczymy się jedynie do odkształceń infinitezynalnych.
Będzie więc:

er=

, s v ^ , £T = s;»c, v < * 6;

2. Materiał jest Izotropowy i w zakresie sprężystym zachodzą
związki konstytutywne:
(...)

3. Spełnione jest równanie równowagi, które dla symetrii
kulistej przyjmie postać:

4. Zachodzi warunek plastyczności:

5. Po uplastycznieniu materiał jest nieściśliwy:

(s.6)

Si + 2 8 / * O

6. Moduły sprężyste są niezależne od temperatury i napromie
niowania.
7* Zadane jest ustalone pole temperatury:

oraz dozy napromieniowania:

Będziemy więc rozważać problem czysto mechaniczny z efektami
temperatury 2 napromieniowania. Zależności (5.7/ oraz (s.s) są
rozwiązaniami odpowiedniego równania przewodnictwa oraz równania dyfuzji. Przyjęto tu najprostszy przypadek kiedy powyższe
równania są rozsprzężone. To znaczy, że pomijamy efekt wewnętrznych źródeł ciepła generowanych przez promieniowanie.
Jest to uzasadnione w przypadku kiedy rozpatrujemy zbiornik
reaktora z osłoną termiczną. Promieniowanie odpowiedzialne za
generację wewnętrznych źródeł ciepła /promieniowanie gamma,
powolne neutrony, elektrony, ciężkie jony/ jest wtedy absorbowane w przeważającej części przez grubą ściankę osłony termicznej oddzielającej rdzeń reaktora od zewnętrznej powłoki
zbiornika.
Wykorzystując wyniki badań doświadczalnych HUNTERA i WILLIAMSA f49] możemy wyspecyfikować odpowiednie funkcje materiałowe
w wyrażeniach (4,79 j i (é,8l) przy ustalonej prędkości odkształcenia £ r = 7xiO"5sek*"1.
Dla atermicznego wzmocnienia radiacyjnego, to znaczy dla
•^ < 200°K (-73°c), quasistatyczna granica plastyczności na
rozciąganie/dla materiału sprężysto-ldealnie plastycznego jest
równa:

I»..)
Na podstawie wyników doświadczalnych HUNTERA i WILLIAMSA
można przyjąć, że:
.

i..») Yp/*A:-e.
gdzie /C= i33Z7i(Mlk) i >l'=«.*(Mfl»y , 6.- 63.^8 (tira)

-83Dla termicznie aktywowanego wzmocnienia radiacyjnego, to
znaczy dla $ > 200°K (-73°cjt co odpowiada obszarowi lib,
będzie:

guzie z wyników HUNTERA i WXLLIAUSA ksi] aozna przyjąć nastę
pującą specyfikację funkcji «aterlałowych:

[..a) Y®-

c

=4

Podstawiając równania (5.7J, (5.8) 1 (5.12) do (5.ii)
otrzymamy następującą zależność granicy plastyczności od pro
mienia bezwymiarowego R :

._Ar

y(Rj

M

W obliczeniach przyjmiemy, że':

Z analizy równania (5.13J widać, że w przypadku kiedy jest zadane równomierne pole temperatury, A1/ = O, i doza napromieniowania &* ¥• O , to granica plastyczności Y jest funkcją
monotonicznie malejącą. \f przypadku natomiast gdy ^ =» O,
AO^O
, granica plastyczności Y będzie funkcją monotonicznie rosnącą. Dla
AU ? O, , % * O
oba te efekty nakładają się. W większości praktycznych przypadków wpływ napromieniowania będzie znacznie silniejszy od wpływu temperatury.

W dalszych rozważaniach założymy więc, że granica plastyczności H(RJ jest funkcją monotonicznie malejącą.
W pracach WHALLEï'a [l35], DSRRINGTONA, JOHNSONA [i36] oraz
DRABBLE, JOHNSONA fi37] /dla p * O , A-S^O , Y = const/ są
dyskutowane trzy przypadki pienrszego uplastycznienia /por.
rys.18/:
i. Pierwsze uplastycznienie od wewnątrz /prosta AB dla 6^>€ Y
1 znak + w związku (s.lij oraz prosta OE dla 6 V < S r
1 znak - /:

2. Pierwsze uplastycznienie od zewnątrz /prosta CD /:

3. Pierwsze uplastycznienie w ściance /krzywa B C /•

5.16)

p = -P-

W naszym przypadku uplastycznienie od wewnątrz, dla 6^ > £ r
wystąpi tylko wtedy jeżeli będzie spełniony warunek;

gdzie (S[R) j e s t określone następującoÎ

(5.18J

ë(/?j = èv(R)-

Sr(R)

Naprężenia obwodowe ^v> i promieniowe 6-r znane są z rozwią
zania problemu termosprężystego (DRABBLE, JOHNSON fl37J ) :

-85-

rys. 18

-86—

2«•
V przypadku realizacji funkcji ^(^J przy pomocy zależności
(s,13Jt można sprawdzić, że nierówność fs.l7J nie będzie spełniona. Uplastycznienie od wewnątrz, dla 6^ > 6 Y nie wystąpi.
Pozostają więc do rozważenia przypadki uplastycznienia w ścian
ce, na zewnątrz oraz od wewnątrz dla 6y, < S-r.
V sytuacji kiedy pierwsze uplastycznienie wystąpi w ściance zależność Między odpowiednim olśnieni en f> a różnicą temperatury 4V* wyznaczymy z kryterium, które zostało zaproponowane przez ILJUSZYNA, OGIBAŁOWA [l42] :

ś ( f, À*, «. J - -y ( R„ AT>J = o
\

> O

15.231
dla

Re

Z równania (5.2lJ można wyznaczyć zależność na ciśnienie
pierwszego uplastycznienia w funkcji promienia ^ c , na którym
to nastąpi, oraz różnicy temperatur ^ u :
...4)

•>
*
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Wykorzystując zależności (5,13/, (s.18 - 5.20J oraz warunek
(5.2ij, można wyspecyfikować funkcję TT :

Jeżeli.podstawimy (5,24J do równania (5.22J to otrzymamy uwi
kłany związek między /?c i O

(5.26J

6

V przypadku kiedy przyjąłeay postać funkcji J wyrażoną przez
(5.13] oraz uwzględnimy ^5»25J i równanie (5»22J to uwikłaną
zależność alędzy Rc 1 4V 1 można przedstawić w postaci równania-trzeciego stopnia na 4 V 1 ze współczynnikami zależnymi

od /? c :

{

-88gdzie:

Zależność między ^ c 1 i v można wyznaczyć w sposób przybliżony rozwiązując równanie (5,27y względem Av- dla zadanego.
skończonego, ciągu wartości /?té ( 2,/>w / . Aby ograniczyć
przedział zmienności Rc znajdziemy najpierw promień uplastycznienia dla A v s 0. Z równania (5.27J mamy wtedy:
(5. 28
Uwzględniając zależność współczynników OC^ , jx, , r<jO d ^ c
możemy stwierdzić, że powyższe równanie jest równaniem przestępnym względem Rc » Stosując setodę kolejnych przybliżeń
otrzymujemy:
(s.29J

£ C i = 3.0893

t

RCz-

10796
ł

Podstawiając (5.29/ do wyrażenia (5.25J obliczany ciśnienie
uplastycznienia dla ^ c , i ^c z :
(5.30)

Sens fizyczny ma ten pierwiastek, dla którego ciśnienie uplas
tycznienia ma mniejszą wartość. Wielkością szukaną jest więc:

(5.aiJ

! i,
i
I

i t1 CD

c

*

10

co

i E a co

ij ~ t—
I*
i 1s
i

m
IO

Li

co
o

o
•

to

I

Cl
CO

co

Cl

o
to
I

o
n
to

o»
«o
•
o
«o
Tl

n

o
«

O
co

Î * } I-'

o>
•w

IO

M—

Y

*

I

CO

M
00

to

l
• t

•

10
CM

I

S
I H II
S

*
CI

o
o

0»
to

•

o

H
H

• >

I "H I

i
i

to

*

ot

to

00

to

CD

to

t-

to
IO

eo

o
o

«i

1H

O

o

•H

tI

<H

f ci
•

i

CI
«
O

o

o
o

00
Cl
Cl

«O
IO

o
00

to

o

SS $

9
«i

« • 0»
HI
•
t tt

o
o
o
«o

I"
i

tô
. • I to
I nI •

!.. S °
«^ I

o
o»
Cl

o

IO
»

o»
O)

Cl
03
00
<M
O
-H

CO

o

IO
•
o
s»

-90Równanie [S.27] będziemy więc rozwiązywać dla skończonego
ciągu paranetrów ^ c z przedziału f1.0796, nj .
Wyniki przedstawia tabela Nr 1.
Stosując kryterium nlnlnałnego ciśnienia, oraz opierając się
na założeniu A i ^ O , stwierdzono* że sens fizyczny mają
pierwiastki A^
równania (5.27J. Odpowiadają is wartoéci
ciśnienia pc» podane w tabeli 1.
Zależności niędzy ^ ^
i £ c przedstawiono na rys. 19.
Mając powyższe wyniki nożna wyznaczyć krzywą B'C na wykresie
f> - &fr
/por.rys.20/. Wyznacza ona zakres różnicy temperatur Av* i ci eś ni en f> , które odpowiadają pierwszenu uplastycznieniu wewnątrz ścianki zbiornika. Posługując się wykresanl przedstawionyni na rys.19 i rys*20 nożna wyznaczyć, w
sposób przybliżony, dla zadanych wartości p lub A I ^ pronień
pierwszego uplastycznienia /? t lub dla zadanego /?e odpowiadające •«
4-^ i p .
Pozostają jeszcze do onówienia dwa przypadki, kiedy zachodzi:
a/ uplastycznienie od zewnątrz:

b/ uplastycznienie od wewnątrz:

s'aa
Powyższe zależności uzyskano podstawiając (5«19y i [5.20/ do
(5.18) i wyliczając dla £ t * 1 oraz k^ * In wielkość -p
Przypadek b/ zachodzi wtedy, gdy spełniony jest warunek:

(5.34)

pUi> f t j > o

lub po wykorzystaniu ( 5.32 ) «sr

Wielkoćć 4V^
wyliczany z równań (5.32] 1 (5.33], a n a stępnie sprawdzamy, czy spełniona jest nierówność (5.35J.
V przypadku, gdy nierówność (5.35J nie jest spełniona będzie—
•y Bieli:
*/ uplastycznienie w ściance
0/ uplastycznienie od zewnątrz
W wyniku odpowiednich obliczeń uzyskano zależność ciśnienia pierwszego uplastycznienia f> od różnicy temperatur &&
którą przedstawiono na rysunku 20. Zależność ta o&reśla zakres obciążeń termosprężystych ( p, * v / . z rysunku 20
widać, że dla przyjętego materiału oraz wymiarów zbiornika
będziemy aieli do czynienia jedynie z uplastycznieniem w
solance oraz od zewnątrz.
3» Wyznaczenie rozkładu naprężenia w grubościennej powłoce
sprężysto-ldealnie plastycznej.
Bozważymy przypadek pierwszego uplastycznienia w ściance.
Ograniczymy się do sytuacji kiedy strefa plastyczna rozszerza
się w sposób ciągły bez odciążania. Przy takim, założeniu możemy podzielić częściowo uplastycznioną powłokę na trzy części,
jak przedstawiono na rysunku 21. Wprowadzimy przy tyn oznaczenia:

P -' Z

* ~ CL

s

A

P - -Si
*~

et

P -

C

*

, * * * " c T

Przez I i III oznaczyliśmy odpowiednio wewnętrzną i
strefę sprężystą, a przez II strefę plastyczną y ściance.
Wielkości Q, i Q, oznaczają ciśnienia z jakim działają zewnętrzna i wewnętrzna strefa sprężysta na strefę plastyczną.
Wykorzystując związki (5.32) i (5.33J n>o£cmy obliczyć ciśnienie wewnętrzne f^ powodujące pienrsze uplastycznienie powłoki I od zewnątrz oraz ciśnienie wewnętrzne fr powodujące
uplastycznienie powłoki III od wewnątrz. Nalepy prsy tym zamiast 7n i & podstawić odpowiednio R2 , fl we--. ?£- i rt
gdzie:

-92-

tjO6
10

20

rys.19
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40

80

120

iys.20

160

200.

240

280

-s*-

I

rys.2t
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Wyrażenia na ciśnienie fc i A przyjmą postać:
}

*'

Znając zadane ciśnienie wewnętrzne p oraz wielkości f,
i p 2 aozeny wyliczyć ciśnienie %, i %z działająoe na strefę plastyczną II. Rozważny w tyn celu powłokę sprężystą I obciążoną clsnienlea wewnętrznym f> i zewnętrznym f>a oraz różnicą temperatur A\£ , gdzie:
(5.39)
>-1)

Bozkład naprężenia będzie zadany następującymi, zależnościami

( WHALLET [i35J j :

fe
Powłoka I jest uplastyczniona na promieniu
/Uamy wlęo:
.

-96-

Podstawiając do (5.42,), zależności (s.4OJ i (5.4lJ otrzymamy
po przekształceniach:

skąd nośna wyliczyć różnicę ciśnień

Zauważmy, że prawa strona powyższego wyrażenia jest równa p
Mamy więc:

Uwzględniając fakt, Iż f> - o
(5.46)

%

~

mamy:

p " h

Podobnie będzie:

Należy podkreślić, że powyższe rozważania mają sens dla wartości ciśnienia p > /^(dtf,/
Rozkład naprężenia w strefie plastycznej wyznacza się bezpośrednio z równania równowagi:

(5.48j

-97Stad:

T

ft

Jeżeli uwzględnimy warunek brzegowy:

(5.6OJ

ąjtfj = ~ ^ .,

to stan naprężenia będzie określony następująco:

R

Dla przypadku pełnego uplastycznienia powłoki II mamy:

Po uwzględnieniu (5.46/ będzie:
(5.54)

Równanie (5.54y, łąoznie z wyrażeniami \5.37j, (5.38J na P 7
i p 2 » określa zależność między ciśnieniem wewnętrznym f> i
rdżnicą temperatur A T ^ a promieniami strefy plastycznej ^,
i Rz . Aby te promienie wyznaczyć- w funkcji p i A Û1 należy
podać dodatkowe równanie. Wprowadzimy Je korzystając z faktu,
że na franicy strefy plastycznej wyznaczonej przez Rn i Rz 1
będzie spełniony warunek plastyczności, który po uwzględnieniu

-38(5.19) i (5.2©J oraz (s,18j i (5.2l) przyjmie postać:
(5 55)
(5.55/

Wyliczając, z powyższych równań p i odejmując stronami otrzymamy:

skąd po prostych przekształceniaoli można uzyskać poszukiwane
równanie:

(....j V<*.)*'--*[*.)&-łgr-K-*;)*

o

Dla materiału Jednorodnego, to Jest kiedy
% równania (5.58) otrzymamy zależność wyprowadzoną przez
DRABBLE i JOHNSONA [ ]

-t- Natoniast dla &•$ » 0 i % , j ^ ^(R*) otrzymamy następującą
zależność między promieniami strefy plastycznej:

i

\

" '

'

'

Równanie (5.58,/ nożna również wyprowadzić z warunku kinematycznego, porównując zmianę objętości w strefie plastycznej
ze zmianą objętości wyznaczoną przez odkształcenia sprężyste
na brzegach strefy plastycznej. Podobny warunek posłużył w
i
pracy DRABBLE i JOHNSONA [l3Tj do wyprowadzenia związku (5.59^.
Stan naprężenia w strefie plastycznej jest więc określony
jednoznacznie przez następujące równania:

f5,6ij

f — oto • *(**'-ii

fw
f
Wielkościami zadanymi są.tu: ciśnienie wewnętrzne ^ e Lfc^wfj^
oraz różnica temperatur A V € [O} 41^"*'] , gdzie p c jest ciśnieniem pierwszego uplastycznienia odpowiadającym 4$<ć[o
" 1 4 "]
jest ciśnieniem pełnego uplastycznienia powłoki:

M

—300—

<

natomiast ^ ^ c
jest maksymalną różnicą temperatur,dla
której zajdzie uplastycznienie w ściance /por.rys.20/.
4. Wyznaczenie rozkładu naprężenia w gruborf dennej powłoce
spręzysto-lepkoplastyeznej bez wzmocnienie-.
*

•

.

.

.

'

*

•

Rozważymy zagadnienie grubo** dennego, promieniowo niejedno»
rodnego,, zbiornika kulistego z materiału sprężysto-lepkoplastyoznego beż. wzmocnienia o promieniu wewnętrznym <x 1 zewnętrznym o , Obciążony jest. on nagle przyłożonym ciśnieniem f>
utrzymanym następnie w ezasie na stałym poziomie, poddany jest
napromieniowaniu od wewnątrz uraz działaniu promieniowo nierównomiernego, ustalonego pola temperatury, 4 £ = t^-^i >O.
Przyjmiemy ponadto, te zachowają swoją wazńorfc* założenia 1-7
podane w punkcie 2. Ograniczymy się, podobnie jak poprzednio,
do najtrudniejszego przypadku kiedy pierwsze uplastycznienie
wystąpi w ściance. Będziemy mieli wtedy do czynienia z wewnętrzną strefą plastyczną. Zadanie takie nie było dotychczas,
według rozeznania autora, rozważane w'literaturze.
Przyjmiemy omawianą w punkcie 2 aproksymację równań konstytutywnych przy pomocy liniowej funkcji nadwyżki:

17*
= ^

(5.67J

łr6

Uozna pokazać, że w przypadku symetrii punktowej równania powyższe przyjmą postać:

V

Uwzględniając fakt, te

(5.70J
otrxyuoiy:

£ guasistatyosnego warunku plastyczności:

w strefie plastycznej bedsle

fd»ie:
(5.76J

(

• ^

=

a
^<iPc» 1 *>t-0. oznaczają naprężenie obwodowe 1 promienio
we w stanie równowagi.

-402 —
Oprócz związków konstytutywnych (5.74J, (5.75J przyjmiemy
równanie równowagi:

równanie nierozdslelności:

<?

*•

warunki początkowe:

gdzie ^ T , i " 9 C wynikają z rozwiązania problemu termo
sprężystego, warunki brzegowe:

(5.80) ^(ctiij=.%i^1

s

Ponadto przyjmiemy1 że spełnione są warunki zgodności:

Podobne związki konstytutywne do (5.74j, ^5.75 i zostały
zaproponowane przez MADEJSKIEGO [96J. Posłużyły one do rozwiązania izotermicznego problemu, jednorodnego, grubośdennego
zbiornika kulistego z materiału sprężysto-łepkoplastycznego
bez wzmocnienia. Metoda rozwiązania opiera się na spostrzeżeniu, że naprężenia odpowiadające stanowi równowagi $9,», G^^.
wynikają z rozwiązania problemu sprężysto-plastycznego i w
przypadku obolążenia prostego, co ma miejsce w naszym przypadku,

-103są stałe w czasie całego procesu mechanicznego.
Problem wyznaczenia rozkładu naprężeń w problemie sprężysto-lepkoplastycznyu sprowadza się więc do poszukiwania różnic:

W dalszych rozważaniach zastosujemy metodę rozwiązania
MADBJSKIEGO
M.
Podstawiając (5.83J do (5.74J 1 (Ś.75j mamy:

9th

Podstawlająo (s.84J, (5,85J do (s.78j i wykorzystując
równanie równowagi (6.77J , które po uwzględnieniu (5.83J
przyjmie postać:
(5.86)

V

? i

lub

otrzymamy (uADBJSKI &6]

/ »

+

J i<-1 < ] -

IT
+

3

4

. -104Po s całkowani u względem T mamy:

Ogólne rozwiązanie równania (5.89/ względem
przyjmie postać ( UADEJSKI [9BJj ;

(2 S

•+ ^V /

gdłie:

Podstawiając ^
otrzymamy:

« równania równowagi (5.8&J do (s.90J

Rozwiązanie tego równania można zapisać w postaci;

gdzie c 2 jest wewnętrznym promieniem Btrefy plastycznej.
Stosując zmienną bezwymiarową R- ^ otrzymamy:

Nieznane funkcje
T \^>tj% A, l'if/J i * 15/ wyznaczymy
warunków początkowo-brzegowych.
Ka podstawie warunku początkowego (5.79 i możemy napisać(

Z kolei z rozwiązania plastycznego (s.5lj 1 (s.52) mamy:

(5.94J 2 6 ^ + <5Tmm =
aany:

Z powyższego widać, że funkcja x ( v 'będzie miała postać;

W przypadku kiedy p » O i ^ ( R ^ a const uzyskamy podobne
wyrażenie na ^ / « j jak w pracy liADEJSKIEGO f9fe] :

(5.97J

ip(/?j = ta é r u / ?

Wykorzystując (5.49J, (5.83J, (5.92J i (5.96 ) otrzymamy po
przekształceniach
v

gdzie:

.
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«0
Po uwzględnieniu (5.38J, (5.46J ..
przyjmie postać:

^

«leżnoóć* (5.98J ...

Z (5.83J, (s.90J i (s.lOlJ otrsyaany natomiast:

Pozostaje do wyznaczenia funkcja %{*HJ
my s warunku [5.96j 2 :

, którą określi-

Warunek brzegowy (5.80J2 dostarcza natoaiaet związku niędzy
ciinleuiea f , różnicą temperatury ^-^ , czasea trwania procesu t 1 promieniami strefy plastycznej ^
i ^2 :

(5.104/

gdzie:

(5.105j

A p = p - p n --p, - 2 fftf, J

BUREAU Of
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-107Vielkosc Af> oznacza nadwyżkę nagle przyłożonego ciśnienia
p nad ciśnieniem statycznego uplastycznienia strefy ( R£ f? 1 >

J
Związek ten nożna otrzymać z (5.104J dla fp —
Z równania {5.10*J «ożna wyliczyć czas potrzebny do powstania strefy plastycznej ( /?4 /?, J przy zadanym ciśnieniu p
i różnicy temperatur A - ^ :

Powyższy związek zachodzi dla r> , /?, , ^ i i A V 1 spełh warunek:
k

Z powyższego widać, że dla zadanej wartości j5 Istnieje ma
ksymalne ciśnienie P powodujące natychmiastowe uplastycznieni* w strefie (R*,Ki) '
*
'
-

(s.io»)

7

Do powyższych zależności należy jeszcze dodać związek między promieniami strefy plastycznej R2 i R*, . Uzyskamy go z
warunku brzegowego (5.81]^:

-108Podstawiając [5.103] do (5. lioj otrzymamy :

(5.m) V(R,) «,' - SffcK- Î t £ {<- «.V- o
Zauważmy, że powyższy związek nie zależy od olśnienia ani
czasu. Jest więc. ważny w każdej chwili procesit tH G [of ooJ
Z układu równań (S.iOij, (5.102^ (S.iOłJ, (5.lii) , z
uwzględnieniem (5.103), można wyznaczyć dla każdej chwili
tu € [otos>J
naprężenia &<p , £>r oraz promienie strefy
plastycznej R-i , Ri. dla zadanych wartoici ciśnienia f i
różnicy temperatur 4 v f Zoi AT^**"1* J .Ciśnienie to musi spełniać określone warunki. Na podstawie zależności (5.2J.J , (5,104J,
(5.109J można podać następującą klasyfikację różnych stanów
odkształcenia przy ustalonej wartości A-d~ '.
1. Stan sprężysty:

2. Stan sprężysto-lepkoplastyczny /skrępowane płynięcie lepkoplastyczne/:

î
W szczególności dla stanu ustalonego, tzn. dla
będzie:

-109natomiast àla chwili początkowej
2R,

tH = 0, "będzie:

)

(5.115)

3. Stan sprężysto-iepkoplaatyozny /nieskrępowane płynięcie
lepkoplastyczne z początkowymi strefami sprężystymi/:

dla

t^.4. cx> będzie:

4 p< f
&

O otrzymamy z (5.ii6j :
/
3

(«.«ej p = > Tf (^ojf/^ - ^ - /—Jest to ciśnienie powodujące natychmiastowe uplastycznienie
całej powłoki kulistej.
4. Stan sprężysto-lepkoplastyezny /nieskrępowane lepkoplastyczne płynięcie béz początkowej strefy sprężystej/:

f
ff przypadku 2 1 3 promienie strefy plastycznej /?•, i R t ,
dla zadanych wielkości f> , i i f3 można wyliczyć z (5.104,) 1
(5. lllj. Zauważmy, że w stanie ustalonym, tzn. dla ty ~>
równania te przyjmą postać:

3

""

3ł»*/? ł # o (w.

a

;

/

J 2 ^ c/? - /> - 0

Natomiast promienie natychmiastowej strefy plastycznej, >\ . ,
RZo,
aożna wyliczyć, dla zadanych wartości p i fê , % układu równań :
•
'

- 3)

I

:)< - iteK- *.:;«
' Aby wyznaczyć rozkład naprężenia w stanie nieskrępowanego
płynięcia bez początkowej strefy sprężystej skorzystamy z dodatkowego warunku brzegowego/:

(5.124J

6

*L-«T 0 "

W rezultacie uwzględniając (5.101j 1 (s.124/ mamy:

-,«4\

3

it/
Naprężenia ^f ± ^ przyjmą więc postać:

4 }+
i)»»

(5.127J

{

1 )

. __ r

Dla t/f-**'0 naprężenia £<r 1 ^ wyrażone przez /s. 126 J
(S.12TJ będą dążyć do stanu stacjonarnego:

Zauważmy, że naprężenia wyrażone przez (5.128/ i (5.129/
nie zależą od temperatury. Jeżeli przyjmiemy, że materiał, jest
promieniowo jednorodny to uzyskamy identyczne związki do tych
jakie otrzymał MADEJSKI [967 : .

tŻ)* Y {U 2 UR-2l.ro (U 4-,

s =

Mając określone naprężenia ^-r , ^ można wyliczyć z równań konstytutywnych (s.74Ji (5,75 j prędkości odkształcenia,
a po soałkowaniu wyznaczyć rozkład odkształcenia. Znajomość
składowych odkształcenia może posłużyć do analizy zniszczenia
ciągłiwego. Problemy te są analizowane w praoy MADBJSKIEGO [96]
4. Przykład obliożenia temperatury kruchego przejścia dla
napromieniowanego zbiornika kulistego.
• W punkcie tym podamy przykład wykorzystania kryteritim kruchego przejścia (4.iOJ do wyznaczenia temperatury przejścia
f£rk dla napromieniowanego zbiornika kulistego. Zastosujemy
w tym przypadku wyniki analizy problemu sprężysto-plastyeznego
uzyskane w punkcie 5,2.
Dla uproszczenia obliczeń ograniczymy się do przypadku Izotermioznego, to znaczy A V a 0.
tTspćłczynnik stanu naprężenia dla symetrii sferycznej będzie równy:

(5.132)

T7 W =a 1 + - g £

gdzie naprężenia ^ Y ! *>y> są określone przez (5.6i) 1 (5.62^.
Krytyczną objętość strefy plastycznej V k » jaka jest potrzebna do inicjacji i. wzrostu mikroszczeliny, określimy następująco:

(5.183)

' Vk = TT-.7(
(V
k

gdzie ^c, jest równe:

R[J
[J

C

•

natomiast ^ 2 nożna określić z równania (5.58/, które dla
{* « 0 przyjmie postać:
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Jest to równanie przestępne 1 można je rozwiązać jedynie numerycznie.
- '
Tystępująoa w (5.134; i (s.i3SJ wielkość o = —
określa bezwymiarową dopuszczalną szerokość strefy plastycznej.Zgodnie z
dyskusją przeprowadzoną na str. ,7Q.. nożna przyjąć, że 4 =
» 0.1 o».
W pierwszym przybliżeniu przyjmiemy, że:

(5.136 j

#c, ^

Rc -

Założenie to jest w pełni uzasadnione dla małych wartości <£ .
Podstawiając (5,136j i (5.134J do (5.135J można sprawdzić, że
równanie to jest spełnione dla A =* 0.1 cm z dokładnością do
0,01.
Rozważymy przypadek obciążenia statycznego, wykorzystując
rozwiązanie sprężysto-plastyczne. W celu określenia współczynnika oslowości naprężenia wyznaczymy rozkład naprężenia w za-,
danej strefie plastycznej, która wyznaczona jest przez promień
pierwszego uplastycznienia Rc oraz wymaganą minimalną szerokość strefy S w obu kierunkach ewentualnej propagacji mikro•sczeliny. ,
. •
.
.
Naprężenia ^ Y 1 1 wyrażą się następująco:

gdzie ciśnienie p> , odpowiadające strefie uplastycznienia
(
J
określone jest przez:

-IM —

fi(Vf/

f
K
y
• -M'V J («k y **Hl+2 i *

(5.139J j> -—JJ

Na podstawie (5.137J, (5.138) i (5.139/ można wyliczyć
współczynnik osiowości naprężenia 77^ na promieniu ^ c .
Kryterium kruchego przejścia przyjmie po uwzględnieniu
^5.10 + 5.12j postać:

dla

'Vfc £ 200°K oraz:

dla ^
gdzie:

> 200°K,

<, = T T ,
jąć,

Na podstawie prac Tetelmana et a l . fi24j, [l25^j można przyże dla s t a l i A533-B:
j = 2150,555

oraz *»i » 12.
Z równań (5.137 + 5.139/ można wyliczyć, przy założeniu, że
j \ c = 1.0796, <po » 80, wartoiści naprężenia promieniowego i
obwodowego:
Odpowiada im współczynnik 77" » i. 1383. Wyznaczajcie z/Çs.

objętość VA i uwzględniając powyższe wielkości można obliczyć, że *5p a 588.5292 ( w & j . Korzystając z równań (5.140/
i (S.i4ij możemy wyliczyć temperaturę kruchego, przejścia,
która w naszym przypadku przyjmie wartość ^ ' = 309.67°K
(36.67 c ) . Dla porównania można obliczyć, że temperatura*kruchego przejścia dla nienapromieniowanego zbiornika wyniesie
Napromieniowanie do dozy 8x10 -Ąr spowoduje więc przyrost
«w
cnr
r
temperatury V k o ~ 210 K, Zauważmy, że wynika on nie tylko
ze wzmocnienia radiacyjnego materiału ale również ze zmiany
objętości Vfc oraz współczynnika 77"w>
Powyższy prosty przykład wskazuje w jaki sposób można wyznaczyć temperaturę kruchego przejścia dla elementu konstrukcji z uwzględnieniem wpływu stanu naprężenia, wielkości tego
elementu oraz przy wykorzystaniu stałych materiałowych 6, i
V charakteryzujących odporność materiału na pękanie.
Oozywiście proces obciążenia, który powoduje uplastycznienie
w strefie ( £c z# Rc, ) jest procesem pomyślanym. Posłużył on
jedynie do symulacji próby, przy pomocy której mogliśmy wyznaczyć temperaturę kruchego przejścia charakterystyczną dla danego elementu konstrukcji. Chcąc wyznaczyć tę temperaturę
eksperymentalnie musielibyśmy zbadać całą serię tych samych
elementów konstrukcji w coraz niższych temperaturach.
Sytuacji, w której po uplastycznieniu w minimalnej objętości;
Vfc nastąpiłoby kruche pęknięcie odpowiadałaby poszukiwana
temperatura-^" . Proponowana metoda pozwala zastąpić powyższy
eksperyment, k.iry najczęściej byłby niemożliwy do wykonania.
Wyznaczona temperatura kruchego przejścia odnosi się do
modelu idealnego elementu konstrukcji, w którym nie uwzględnia się takich czynników jak na przykład istnienie naprężeń
wewnętrznych oraz koncentracji naprężenia powstałych w wyniku
procesu technologicznego.
W związku z tym temperatura kruchego przejścia rzeczywistego
elementu konstrukcji będzie równa:
'

gdzie A v ^ jest przyrostem temperatury *%
spowodowanym
obecnością wspomnianych czynników. Wielkość £i?i nożna wyzna'
ożyć eksperymentalnie przeprowadzając próbę na odpowiednio
przygotowanych dużych próbkach spawanych. Będzie ona wtedy
równa:

a.

y

gdzie '^kf i *F 3 e s t temperaturą kruchego przejścia wynikającą odpowiednio z pomiaru oraz obliczenia analitycznego we*
dług podanej metody.
VI. PODSUMOWANIE REZULTATÓW I V.NIOSKI KOLCOWE
W pracy uzyskano następujące rezultaty, które mogą mieć
znaczenie z praktycznego punktu widzenia: .
- Określono, na płaszczyźnie temperatura -• prędkość odkształcenia obszary działania mechanizmów deformacji plastycznej i
kruchego pękania dla miękkiej stali przed i po napromieniowaniu. Uzyskano tym samym Informację o wpływie napromienio• wanla na zmianę mechanizmów deformacji plastycznej. Rozstrzygnięto przy tym kontrowersyjny problem zależności mechanizmów wzmocnienia radiacyjnego od temperatury i prędkości odkształcenia. Po szczegółowej analizie natury defektów radiacyjnych i mechanizmu ich oddziaływania z dyslokacjami oraz
na podstawie dostępnych rezultatów eksperymentalnych stwierdzono, że istnieje obszar lib na rys. i$../, w którym wzmocnienie radiacyjne zależy od prędkości odkształcenia i temperatury. W pozostałych natomiast obszarach lia, IV jest ono
stałe, Spostrzeżenie to ma istotne znaczenie praktyczne, pozwala bowiem znacznie zredukować!iczbę eksperymentów, które
należałoby przcprowadzie w celu uzyskania pełnej informacji
o wzmocnieniu radiacyjnym w. szerokim zakresie temperatury
^
(o * 700j^K ora» prędkości odkształcenia (i0~ 5 »i0 3 jsek~ 1 .
Otwartym na.toin&&at pozostaje problem weryfikacji eksperymentalnej hipotezy o wzmocnieniu radiacyjnym w obszarze IV.
Dokładniejszego «badania wymaga również problem wpływu odkształcenia plastycznego i dozy napromieniowania na granicę

\
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między obszarami lia 1 lib, H a i IV oraz H a , IV i III

- Zaproponowano równania konstytutywne lepkoplastycznosci dla v
napromieniowanej miękkiej stali oraz przedyskutowano możliwe uproszczenia pod kątem zastosowań oraz wykorzystania dostępnych danych eksperymentalnych.
- Sformułowano kryterium kruchego przejścia dla elementu konstrukcji w złożonym stanie naprężenia z uwzględnieniem efektu skali. Przedyskutowano możliwości zastosowania tego kryterium do wyznaozenia temperatury kruchego przejścia oraz
analizy wpływu różnych parametrów powodujących jej zmianę
/doza napromieniowania <p , prędkość odkształcenia €r ,
współczynnik osiowoścl stanu naprężenia ÏÏ» , objętość Vk
itp./. Stwierdzono, że radiacyjny przyrost temperatury przejścia 4 # * ( W jest zależny od prędkości odkształcenia. Fakt
ten aczkolwiek stwierdzony eksperymentalnie, nie był opisany
teoretycznie. Spostrzeżenie to ma istotne znaczenie praktyczne* Wynika z niegp bowiem, że nie można ekstrapolowaó
radiaoyjnego przyrostu temperatury przejścia zmierzonego »
próbie guaslstatycznej na cały zakres prędkości odkształcenia*
Warto podkreślić, że proponowane krytoeriwm kruchego pirsejścia i metoda analitycznego wyznaczenia temperatury kruchego
przejścia noże znaleió szersze zastosowanie dla ywszystkicîi
elementów konstrukcji napromieniowanych 1 nlettąprossieniowa~
nyoh, które są wykonane z materiałów charakteryzujących się
spadkiem właściwości- ciągliwyeh w obniżonych temperaturach,
Proponowana metoda może mieć istotne znaczenie pralctycssne
i tanowi bowiem
podstawę do określenia dxolncj granicy
bezpiecznego zakresu temper at UJS.% w którym dany element konstrukcji może być eksploatowany. Siaaw^cy.itj temperaturę kru-,
chego przejścia określa się empiryczni, «wykonując •pro'îjy u a
znormalizowanych próbkach, Metoda ta W.OŹG służyć jedynie do
porównywania różnych materiałów, fcie fcioże uać jcdualf ;/iary«godnej informacji o procesie kruchego przejścia dla elementu konstrukcji.

IF ostatniej części podano przykłady zastosowania proponowanego opisu efektów napromieniowania rozwiązując problemy
sprężysto-plastycznego oraz sprężysto-lepkoplasltycznego
grubościennego promieniowo niejednorodnego, zbiornika kulistego poddanego działaniu nagle przyłożonego ciśnienia
wewnętrznego i ustalonego, nierównomiernego pola temperatury. Na zakończenie podano prosty przykład wyznaczenia
temperatury kruchego przejścia dla napromieniowanego zbiornika kulistego.

,
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