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Для низьковуглецевої сталі показана можливість оцінки коефіцієнта інтенсив-
ності напружень у гирлі тріщини для початкової стадії її зростання через характерис-
тику опору великокутової границі течії, що поширюється. 

The way of the estimation of the stress coefficient in the crack tip for the field of crack 
initial grown over parameters of the large-angle boundary resistance to the extending flow for 
low carbon steel has been investigated. 

На підставі аналізу результатів мікроструктурних досліджень [1–3] можна вважати, що 
незалежно від характеру навантаження процес руйнування металів складається з декількох стадій: 
зародження тріщини, її зростання та остаточного руйнування. Окрім того, процес докритичного 
зростання тріщини теж має свої відмінності, які зв’язані значною мірою з характером степеневої 
залежності швидкості зростання тріщини від коефіцієнта інтенсивності напружень (K) в гирлі 
тріщини [1]. З іншого боку, невизначеність наведеного співвідношення: опис однією прямоліній-
ною залежністю або у вигляді розподіленої на окремі ділянки, указує на необхідність виконання 
додаткових досліджень. Так, залежність зміни швидкості зростання тріщини від K може бути, в 
першому наближенні, розподілена на ділянки з якісно різними ознаками від мінімального значення 
(K0) до максимального, яке відповідає остаточному руйнуванню металу. 

Враховуючи, що поперед усіма випадками зародження субмікротріщини спостерігаємо 
формування об’ємів з визначеною пластичною деформацією [4, 5], можна вважати, що величина K0 
характеризує інкубаційний період зростання тріщини, який своєю чергою являє собою стрибок з 
кристалографічної площини за межі зерна однофазного сплаву [3]. 

Мета роботи – визначення взаємозв’язку між процесами зародження пластичної деформації 
та початковими етапами зростання тріщини.  

Матеріалом для дослідження була низьковуглецева сталь з вмістом вуглецю 0,06 %. Різний 
розмір зерна фериту досягали за рахунок відпалу за температури 680 ºС попередньо патентированої 
холоднотягнутої на 25–90 % сталі. Дослідження мікроструктури виконували, використовуючи 
світловий мікроскоп, визначення розміру зерна фериту – за методиками кількісної металографії [6]. 
Параметри, які дають змогу оцінити процеси зародження пластичної деформації та зростання 
тріщини, визначали з випробувань на розтяжіння. Швидкість деформації становила   10 – 3 с – 1. 

Для однофазних сплавів та низьковуглецевих сталей, основним структурним елементом є 
розмір зерна. Незалежно від умов навантаження межа плинності (σт), опір малим пластичним 
деформаціям від розміру зерна фериту низьковуглецевих сталей достатньо добре описують 
співвідношенням типу Хола-Петча [5]: 

                   
1
2

T i yK dσ σ −= + ⋅ ,                       (1) 
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де iσ  – напруження тертя кристалічної решітки,  yK  – величина, яка оцінює опір границь зерен 

процесу розповсюдження пластичної деформації, d  – розмір зерна фериту. 
Аналіз залежності (1) показує, що величина yK  не змінюється від d . З іншого боку, відомо, 

що зміна розміру зерна фериту, у разі постійного хімічного складу сталі, обов’язково 
супроводжується зміною концентрації атомів вуглецю по великокутових границях [4], що повинно 
бути відображено на рівні значень yK . Отже, можна вважати доцільним використання альтерна-

тивної методики оцінки yK  – з аналізу кривої деформації. Методика складається з екстраполяції 

області однорідного деформаційного зміцнення на нульову пластичну деформацію [7]. У цьому разі 
величину yK  визначають із співвідношення 

1
2(2 )y dK σ λ′ = ⋅ ,     (2) 

де dσ  – напруження, яке необхідно досягти для зародження дислокацій в сусідніх недеформованих 
зернах фериту на відстані λ від зеренної границі. Враховуючи, що λ може становити значення від 
дуже малих до 0,5 d , для оцінних розрахунків приймаємо d ≈ 2 λ. На підставі цього залежність (2) 
можна переписати у вигляді 

y
d

K
d

σ
′

= .      (3) 

Для випадків, коли на поверхні металу відсутні дефекти, які сприяють зародженню тріщини, 
процеси зародження і особливо її зростання значною мірою залежатимуть від розміру зерна фериту. 
Аналіз експериментальних даних [1] показує, що за початкові етапи зростання тріщини необхідно 
прийняти момент перетину першої великокутової границі, а довжина тріщини повинна 
перебільшувати розмір зерна. На підставі цього величину K0 можна оцінити:  

0 0lK lσ π= ⋅ ,      (4) 

де lσ  – рівень напруження. який необхідно мати для перетину тріщиною великокутової границі, l0 – 

довжина тріщини, яка своєю чергою зв’язана з розміром зерна за залежністю: 0l n d= ⋅ , де n – 
кількість зерен. Найчастіше n>1 [1–3]. 

Враховуючи, що зростання мікротріщини у відсутність неметалевих включень різної 
природи, нещільностей, лікваційних явищ тощо, значною мірою обумовлено процесами зародження 
пластичної деформації, в першому наближенні можна прийняти: 

d lσ σ       (5) 
Наведене припущення насправді існує. Якщо розглядати дислокаційні моделі Орована тощо 

[1, 2], то всі вони мають одну загальну ознаку: зародження мікротріщини та послідовне її зростання 
обумовлено взаємодією рухомих дислокацій в площинах ковзання, які перетинаються крім того, що 
великокутові границі фериту являють собою місце зародження та анігіляції дислокацій [4] вони є і 
місцями перетину дислокаційних смуг ковзання у разі розповсюдження деформації від зерна до 
зерна. На підставі цього після заміни dσ  і lσ  на відповідні співвідношення (3) та (4) та виконання 

перетворень, врешті-решт отримуємо залежність 0K  через параметри, які оцінюють початкові 
етапи розповсюдження пластичної деформації, 

0 yK K nπ′= ⋅      (6) 

Достатньо просте співвідношення (6) зумовлено низьким рівнем нагромадженої щільності 
дефектів кристалічної будови і, насамперед дислокацій, на початкових етапах зародження 
пластичної деформації. Збільшення ступеня пластичної деформації супроводжується не тільки 
підвищенням щільності дислокацій, але і можливими якісними змінами їх розташування: в 
рівномірному розподілі формуються неоднорідності, які надалі перетворюються на подобу 
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субграниць. Наведені структурні зміни обов’язково сприятимуть перекрученню співвідношення (6). 
Щось подібне можна очікувати від присутності в структурі сталі карбідних часток. Насправді, вже 
незначні за кількістю карбідні частки спроможні впливати на процеси зародження пластичної 
деформації, деформаційного зміцнення тощо, що обов’язково призведе до відхилень по (1). 

Для перевірки можливості використання yK ′  для визначення коефіцієнта інтенсивності 

напружень для області інкубаційного зростання мікротріщини був виконаний аналіз діаграми 
залежності швидкості зростання тріщини від K [3]. Для розмірів зерна фериту 12,5–20 мкм 

величина 0K ′  становила значення 
3
250 70 /н мм− . Залежність величини yK ′  від розміру зерна 

фериту низьковуглецевої сталі з 0,06 % С показана на рис. 1, а. Зменшення d  супроводжується 

зростанням yK ′ . Аналіз експериментальних даних за залежністю 0K ′  від d  також показує 
зростання коефіцієнта інтенсивності напружень під час подрібнення феритного зерна (рис. 1, б).  

 

 
Рис. 1. Вплив розміру зерна фериту низьковуглецевої сталі на yK ′ (а) та 0K ′ (б) 

 
Порівнювальний аналіз темпу зростання наведених характеристик за однакового зменшення 

d показує, що швидкість для 0K ′  значно перебільшує аналогічну характеристику для yK ′ . З іншого 

боку, схожість характеру зміни yK ′  і 0K ′  від d  дозволяє сподіватись на існування взаємозв’язку 

між ними. З іншого боку, існування наведеного зв’язку між yK ′  і 0K ′  можна розглядати, як 

підтвердження можливості оцінки 0K  через параметри зародження та розповсюдження перших 
актів пластичної деформації.  

Результат парного нанесення абсолютних значень 0K ′  (визначення з діаграми залежності 

швидкості зростання тріщини і K ) проти 0K  (розрахунок за співвідношенням (6)) показаний на 
рис. 2. У першому наближенні для інтервалу розмірів зерна фериту 12,5–20 мкм можна вважати, що 
досягнено достатньо добрий збіг між розрахованими значеннями 0K  та отриманими з 
експерименту. 
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Рис. 2. Співвідношення між абсолютними значеннями 0K   

(розрахунок за співвідношенням (6)) та 0K ′ (експеримент [3]) 
 
Отже, можна вважати, що використовуючи експериментальні дані з визначення рівня опору 

великокутових границь зерен фериту розповсюдженню перших актів пластичної деформації, стає 
можливим оцінити рівень коефіцієнта інтенсивності напружень для ділянки інкубаційного 
зростання мікротріщини. 
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