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Κεφάλαιο 1

Abstract

1.1 Περίληψη

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα μελετήσουμε την αλληλεπίδραση δύο περιοχών συγκέ-
ντρωσης τάσεων κατά την διάρκεια δυναμικής καταπόνησης σε καθαρή κάμψη. Συγκεκριμένα,
θα παρατηρήσουμε την αλληλεπίδραση της απόστασης μεταξύ ενός σημείου αλλαγής διατομής
ατράκτου με πολύ μικρό ράδιο και μιας σφηναύλακας κατά την διάρκεια συμβατικών δοκιμών
κοπώσεως σε περιστρεφόμενη άτρακτο.

1.2 Abstract

Single stress concentration areas have been thorougly studied and factors have been established
in order to accurately determine the stress levels on these areas. That is not the case for the
adjacent existense of multiple stress concentration areas on a solid under load. The purpose
of this thesis is to study the effect and the interdependence between two stress concentration
areas that exist acadjucently on a solid aunder dynamic loading. The effect is tested using fully
reversed fatigue testing following the guidelines in [ISO 1143:2010]. The specimens used are
manufactured from DIN CK45 Steel. After the testing is done we construct the S-N curves of
the different sets of specimens commenting the fatigue behaviour of each set and dicuss the
fracture surfaces.
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Κεφάλαιο 2

Εισαγωγή

2.1 Περί αστοχιών μηχανολογικών κατασκευών

2.1.1 Ελαστικότητα σωμάτων

Ως δύναμη ορίζουμε την αιτία μεταβολής της κινητικής κατάστασης ή της γεωμετρίας ενός
σώματος. Αν εφαρμόσουμε μια δύναμη σε ένα σώμα και σαν αποτέλεσμα αυτού, μεταβληθούν οι
διαστάσεις του, τότε λέμε ότι το σώμα αυτό έχει υποστεί μια παραμόρφωση. Για παράδειγμα, ας
υποθέσουμε ότι κρατάμε δύο σφαίρες στα χέρια μας από τις οποίες η μία είναι φτιαγμένη από
κάποιο λάστιχο και η άλλη από πλαστελίνη. Αν αποφασίσουμε να τις πιέσουμε με τα δάχτυλά μας
στην παλάμη μας, θα παρατηρήσουμε ότι και οι δύο μεταβάλλουν την γεωμετρία τους. Αν ύστερα,
αποφασίσουμε να αφαιρέσουμε την δύναμη αυτή και τις αφήσουμε ελεύθερες, θα παρατηρήσουμε
ότι η σφαίρα από λάστιχο θα επανέλθει στο αρχικό της σχήμα ενώ η σφαίρα από την πλαστελίνη
θα κρατήσει το σχήμα που πήρε.

Η ιδιότητα αυτή των σωμάτων να επανέρχονται στο αρχικό τους σχήμα μετά την επιβολή
δυνάμεων ονομάζεται ελαστικότητα. Αντίστοιχα, η ιδιότητα των σωμάτων να διατηρούν τις δια-
στάσεις που απέκτησαν λόγω της επιβολής κάποιας δύναμης ονομάζεται πλαστικότητα.

Αν μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τις σφαίρες ανάλογα με τις ιδιότητες που αναφέραμε,
θα λέγαμε ότι η λαστιχένια σφαίρα αποτελεί ένα ελαστικό σώμα ενώ η σφαίρα από πλαστελίνη
ένα πλαστικό. Παρατηρούμε ότι το σχήμα των δυο σωμάτων είναι κοινό άρα η ελαστικότητα δεν
επηρεάζεται από αυτό. Το μόνο που αλλάζει είναι το υλικό άρα συμπεραίνουμε ότι η ελαστικότητα,
εξαρτάται από το αυτό. Συγκεκριμένα εξαρτάται από μια μηχανική ιδιότητα που ονομάζεται μέτρο
ελαστικότητας η οποία σχετίζεται άμεσα με το είδος των χημικών δεσμών μεταξύ των ατόμων του
υλικού. Ανάλογα με το είδος της παραμόρφωσης έχουμε και την χρήση διαφορετικού μέτρου
ελαστικότητας. Συγκεκριμένα,

• Η γραμμική παραμόρφωση ενός μονοδιάστατου σώματος, χαρακτηρίζεται από το Μέτρο
Ελαστικότητας του Joung. Στην πράξη το συναντάμε σε γραμμικές παραμορφώσεις σω-
μάτων με μεγάλο λόγο μήκους προς την διάμετρο. Η δοκιμή του εφελκυσμού αποτελεί
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ένα πολύ γνωστό παράδειγμα καθώς τα δοκίμια που εφελκύονται θεωρούνται μονοδιάστατα
σώματα λόγω της σχέσης μήκους - διαμέτρου τους.

• Η παραμόρφωση τρισδιάστατων σωμάτων, των οποίων ο όγκος δεν μεταβάλλεται χαρα-
κτηρίζεται από το Μέτρο Διάτμησης. Παράδειγμα αποτελούν οι σφαίρες που αναφέραμε
παραπάνω

• Η παραμόρφωση σωμάτων που συνοδεύεται από μεταβολή του όγκου χαρακτηρίζεται από
το Μέτρο Ελαστικότητας του Όγκου και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συμπίεση των
αερίων.

Η παραμόρφωση που παρουσιάζεται στα ελαστικά υλικά ονομάζεται ελαστική παραμόρφωση
και το χαρακτηριστικό της είναι ότι μετά την αποφόρτιση του σώματος ή παραμόρφωση υποχωρεί.
Αντίστοιχα η παραμόρφωση η οποία παραμένει μετά την αποφόρτιση του σώματος ονομάζεται
πλαστική παραμόρφωση.

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν αμιγώς ελαστικά ή πλαστικά υλικά. Τα υλικά και εν συνε-
χεία τα σώματα που συναντάμε στην φύση παρουσιάζουν ελαστοπλαστικές ιδιότητες. Κάθε υλικό
παρουσιάζει ελαστικότητα και πλαστικότητα σε διαφορετικό βαθμό. Υλικά όπως ο χάλυβας πα-
ρουσιάζουν ελαστική συμπεριφορά μέχρι μια τιμή φόρτισης και αφού περάσουμε αυτήν την τιμή
παραμορφώνονται πλαστικά πριν σπάσουν. Άλλα υλικά όπως το γυαλί αν φορτιστούν περαιτέρω
της ελαστικής του περιοχής δεν παρουσιάζουν πλαστικότητα και θραύονται αμέσως. Υλικά με συ-
μπεριφορά σαν αυτήν του χάλυβα ονομάζονται όλκιμα και αντιστοίχως υλικά σαν το γυαλί, ψαθυρά.

(i) Όλκιμη θραύση (ii) Ψαθυρή θραύση

Σχήμα 2.1: Παραδείγματα δοκιμίων χάλυβα που υπέστησαν όλκιμη και ψαθυρή θραύση
[Southampton, 2014]

Στις μηχανολογικές κατασκευές επιδιώκουμε τα εξαρτήματα να εμφανίζουν μόνο ελαστικές
παραμορφώσεις καθώς μέσα στην ελαστική περιοχή υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας
δεν δύναται να αστοχήσουν. Η εμφάνιση πλαστικών παραμορφώσεων πρέπει να αποφεύγεται λόγω
της μη αντιστρεπτής φύσης τους.
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2.1.2 Τύποι Καταπονήσεων

Ως μηχανική καταπόνηση ορίζεται η επίδραση των δυνάμεων και ροπών πάνω σε ένα σώμα.
Όταν μια δύναμη δρα σε ένα σώμα, η επίδραση της μοιράζεται στους «δομικούς λίθους» του. Ο
«δομικός λίθος» της ύλης είναι το Άτομο. Τα Άτομα που απαρτίζουν ένα σώμα συγκρατούνται
στην θέση τους από κάποιες δυνάμεις οι οποίες έλκουν το ένα στο άλλο και ονομάζονται δυνάμεις
συνοχής. Τα άτομα ενός σώματος υπό ένταση, τείνουν να κινηθούν σχετικά με τα διπλανά τους.
Αυτό το φαινόμενο μπορούμε να το παρατηρήσουμε σε μεγάλη κλίμακα αλλά και σε μικρή. Όταν
οι εξωτερικές δυνάμεις φτάσουν μια κρίσιμη τιμή και διαχωρίσουν το ένα άτομο από το άλλο τότε
έχουμε την αρχή της θραύσης του σώματος.

Δυνάμεις και ροπές μπορούν να επιδρούν διαφορετικά σε διάφορα σώματα. Η επιστήμη της
Μηχανικής έχει διαχωρίσει έξι απλά είδη καταπονήσεων.

• Εφελκυσμός. Ένα σώμα καταπονείται σε εφελκυσμό όταν πάνω του δρουν δύο ίσες δυνάμεις
αντίθετης φοράς οι οποίες τείνουν να το διασπάσουν

• Θλίψη. Στην θλίψη, το σώμα καταπονείται από δύο ίσες και αντίθετες δυνάμεις οι οποίες
τείνουν να το συνθλίψουν.

• Διάτμηση. Στην διάτμηση έχουμε την καταπόνηση ενός σώματος από δυνάμεις που ενερ-
γούν κάθετα στον άξονα του.

• Κάμψη. Όταν ένα σώμα καταπονείται από δυνάμεις κάθετες στον άξονά του και προκαλού-
νται ροπές κάμψης, τότε το σώμα τείνει να καμπυλωθεί. Σε αυτή την περίπτωση το σώμα
καταπονείται σε κάμψη.

• Στρέψη. Στρέψη προκαλείται όταν εφαρμοστεί μια ροπή στον άξονα ενός σώματος και
τείνει να το περιστρέψει.

• Λυγισμός. Στον λυγισμό έχουμε την ενέργεια ίσων και αντίθετων δυνάμεων αλλά η καταπό-
νηση οφείλεται στην ευστάθεια του σώματος. Το σώμα παρουσιάζει την ίδια εικόνα με την
καταπόνηση της κάμψης αλλά με τα φορτία της θλίψης.

Ένα σώμα παρόλα αυτά, μπορεί να καταπονείται από περισσότερα από ένα είδος καταπόνησης.
Σε αυτήν την περίπτωση λέμε ότι το σώμα αυτό καταπονείται σε σύνθετη καταπόνηση.

2.1.3 Αστοχία μηχανικών συνόλων

Ο όρος «αστοχία» ορίζεται σαν το αποτέλεσμα της αδυναμίας να επιτευχθεί κάποιος στόχος.
Συνεπώς όταν μιλάμε για αστοχία σε μηχανικά σύνολα, μιλάμε για την αδυναμία τους να φέρουν
εις πέρας αυτό για το οποίο δημιουργήθηκαν. Η αστοχία μηχανολογικών κατασκευών έχει μεγάλο
οικονομικό κόστος, έχει δημιουργήσει τραυματισμούς και έχει πάρει ανθρώπινες ζωές. Η ανάλογη
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σχέση του μεγέθους μιας κατασκευής και των απωλειών λόγω αστοχίας της, ώθησε επιστήμονες
και μηχανικούς στην έρευνα των μηχανισμών που εμπλέκονται στους μηχανισμούς αστοχίας.

Ένα τυπικό μηχανικό σύνολο αποτελείται από πολλές ομάδες εξαρτημάτων οι οποίες και αυ-
τές αποτελούνται από κάποιες υποομάδες άλλων εξαρτημάτων. Όταν ένα από αυτά τα εξαρτήματα
αστοχήσει, δηλαδή δεν μπορεί πλέον να εξυπηρετήσει τον σκοπό του, προκαλεί την αστοχία όλου
του συνόλου καθώς όλες οι ομάδες εξαρτημάτων μιας μηχανής συνεργάζονται και αλλήλοεξαρ-
τόνται. Στόχος των μηχανικών είναι να σχεδιάζουν μηχανικά σύνολα τα οποία δεν θα αστοχούν
πριν το αναμενόμενο.Για να επιτευχθεί αυτό δεν θα πρέπει να αστοχούν οι «δομικοί λίθοι» μιας
μηχανής οι οποίοι είναι τα διάφορα εξαρτήματα που αναφέραμε παραπάνω.

Η αστοχία ενός εξαρτήματος ή μίας κατασκευής είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξαρτάται από
μια εξαιρετικά περίπλοκη αλληλεπίδραση των παραγόντων του φορτίου, του χρόνου και του περι-
βάλλοντος. Αυτοί οι τρεις παράγοντες επιδρούν διαφορετικά σε κάθε κατασκευή. Για παράδειγμα
η διάρκεια της φόρτισης μιας κατασκευής μπορεί να εκτείνεται από μερικούς αιώνες, όπως ο χα-
λύβδινος φέρων οργανισμός μιας γέφυρας ο οποίος δέχεται τα στατικά φορτία της κατασκευής,
μέχρι μερικά κλάσματα του δευτερολέπτου όπως τον επικρουστήρα ενός όπλου ο οποίος δέχεται
το κρουστικό φορτίο που δημιουργείται όταν πυροδοτείται μια σφαίρα. Επιπλέον, το περιβάλ-
λον εισάγει τις έννοιες της θερμοκρασίας και της οξείδωσης οι οποίες και αυτές επηρεάζουν τους
μηχανισμούς που οδηγούν σε αστοχία. Για παράδειγμα, ένα εξαιρετικά οξειδωτικό περιβάλλον
είναι το θαλασσινό νερό ενώ ένα ουδέτερο είναι το κενό ή τα αδρανή αέρια. Η περιπλοκότητα
του φαινομένου φαίνεται ακόμα περισσότερο όταν ερευνήσουμε και άλλες παραμέτρους όπως την
γεωμετρία των κατασκευών, την επιλογή του υλικού και την διαδικασία κατασκευής.

Ένα εξάρτημα έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία προδίδουν την καταπόνηση ή τις κατα-
πονήσεις που υπέστη κατά την λειτουργία του και εν τέλει οδήγησαν στην αστοχία. Παρατηρώντας
ένα σπασμένο εξάρτημα οι μηχανικοί μπορούν να εκτιμήσουν τις συνθήκες λειτουργίας του και το
σφάλμα που οδήγησε στην αστοχία.

2.1.4 Αστοχία λόγω κόπωσης

Το φαινόμενο της κόπωσης αποτελεί το πιο επικίνδυνο είδος αστοχίας μηχανολογικών κατα-
σκευών. Είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε την ακριβή τιμή αλλά αναφέρεται ότι ένα ποσοστό μεταξύ
του 50% και 80% των αστοχιών μηχανολογικών κατασκευών οφείλεται στην κόπωση. Σε αντίθεση
με τις άλλες καταπονήσεις η κόπωση δεν προδίδει την εμφάνιση της παρά μόνο στο τελικό στάδιο
όπου και παρουσιάζεται με την μορφή της ψαθυρής θραύσης άρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε
την αστοχία και να αντικαταστήσουμε το εξάρτημα πριν σπάσει.

Όταν ένα εξάρτημα αστοχήσει υπό την ένταση στατικών φορτίων, μπορούμε εύκολα να κατα-
λάβουμε το είδος της καταπόνησης και τις συνθήκες που οδήγησαν στην αστοχία. Στην περίπτωση
ενός χαλύβδινου εξαρτήματος μέσης περιεκτικότητας σε άνθρακα, θα παρατηρούσαμε την εμφά-
νιση «λαιμού» πριν την θραύση, γεγονός που προδίδει την υπέρβαση της αντοχής του υλικού σε
εφελκυσμό. Τον «λαιμό» αυτόν θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε κατά την λειτουργία και να
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προβούμε σε αντικατάσταση έτσι ώστε αποφύγουμε την αστοχία. Αν το ίδιο εξάρτημα κατεπο-
νείτο από δυναμικά φορτία, η αστοχία θα εμφανιζόταν ξαφνικά και χωρίς κάποιον οιωνό.

Η κόπωση αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί ακόμα και σήμερα μεγάλο μέρος της επιστη-
μονικής κοινότητας καθώς η εκτενής μελέτη του είναι δύσκολη λόγω της ((τυχαίας)) φύσης της.
Επίσης αποτελεί ένα πολύ πρόσφατο θέμα καθώς η πρώτη παρατήρησή της και η πρώτη απόπειρα
μελέτης της έγιναν στην αρχή του 1800 σε αντίθεση με άλλα είδη καταπόνησης τα οποία έχουν
μελετηθεί εκτενώς.

2.2 Ιστορική αναδρομή της κοπώσεως

2.2.1 Η Βιομηχανική Επανάσταση

Η αρχή της Βιομηχανικής Επανάστασης σηματοδότησε την ραγδαία αλλαγή των συνθηκών
διαβίωσης του ανθρώπου. Κατά την διάρκειά της είχαμε την αυτοματοποιημένη παραγωγή αγα-
θών, η οποία αντικατέστησε την χειρωνακτική εργασία, με συνέπεια την μείωση της τιμής των
προϊόντων και την αύξηση του ρυθμού παραγωγής. Είχαμε την αξιοποίηση καινούριων μορφών
ενέργειας, την εφαρμογή καινοτομιών στην μεταλλουργία και την ανάδειξη του εργοστασίου ως
βασικού τόπου παραγωγής. Όλα αυτά βοήθησαν στην εισαγωγή και στη διαδεδομένη χρήση κά-
ποιων μηχανολογικών κατασκευών στην κοινωνία. Η εφεύρεση της ατμομηχανής από τον James
Watt κατέστησε τα τραίνα ως τα κύρια μέσα μεταφοράς, ύστερα, το 1876 ο Nikolaus August Otto
παρουσιάζει την πρώτη μηχανή εσωτερικής καύσης που εργάζεται κατά το θερμοδυναμικό κύκλο
Otto και 17 χρόνια αργότερα ο Rudolf Diesel κατασκευάζει την πρώτη μηχανή πετρελαίου η
οποία ακολουθεί το κύκλο Diesel. Αργότερα στις 17 Δεκεμβρίου του 1903 ο Orville και Wilbur
Wright πραγματοποιούν την πρώτη πτήση με μια μηχανή που μπορεί να απογειωθεί, να πραγμα-
τοποιήσει πορεία στον αέρα και να προσγειωθεί χωρίς ζημιά. Αυτή η μηχανή αποτελεί το πρώτο
αεροπλάνο της Ιστορίας και το 1908 ο Henry Ford δημιουργεί το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής
παραγωγής, το Model T. Ford.

Όλες αυτές οι κατασκευές είχαν θετική επίδραση στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Όλο
και περισσότερος κόσμος βασιζόταν σε αυτές για την ικανοποίηση των καθημερινών του αναγκών.
Το αυτοκίνητο και το τρένο χρησιμοποιούταν καθημερινά από πολύ κόσμο για να καλύψει τις
ανάγκες μετακίνησης του αλλά καθώς αύξανε ή χρήση τους, παράλληλα αύξανε και η ευθύνη των
κατασκευαστών ως προς τους ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν τα προϊόντα τους. Ο επιβαίνων
βασιζόταν στο γεγονός ότι η κατασκευή αυτή θα λειτουργήσει ακριβώς έτσι όπως σχεδιάστηκε και
θα φέρει εις πέρας την εργασία που της έχει ανατεθεί απροβλημάτιστα. Αναπόφευκτα όμως, με την
μεγάλη εξάπλωση των μηχανολογικών κατασκευών της εποχής, είχαμε την αύξηση των αστοχιών
τους.
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2.2.2 Αρχές 19ου αιώνα

Στις αρχές του 19ου αιώνα ο Γερμανός διευθυντής μεταλλωρυχείου Wilhelm Albert παρα-
τήρησε ότι οι αλυσίδες που χρησιμοποιούσαν οι μεταλλωρύχοι έσπαγαν πολύ νωρίτερα από ότι
περίμενε. Παρατήρησε επίσης ότι οι αλυσίδες αυτές δεχόταν κύκλους φορτίσεων, δηλαδή δεν
υπήρχε συνεχής επιβολή φορτίου, αντίθετα το φορτίο εφαρμοζόταν περιοδικά. Για να κατανο-
ήσει καλύτερα τα αίτια της αστοχίας των αλυσίδων σχεδίασε και κατασκεύασε μια μηχανή η οποία
αναπαριστούσε τις συνθήκες λειτουργίας τους με την εφαρμογή περιοδικών εφελκυστικών φορτί-
σεων, με αποτέλεσμα το 1837 να δημοσιεύσει σε άρθρο ότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των
των δυναμικών φορτίων και της αντοχής των αλυσίδων. Δύο χρόνια αργότερα, ο Γάλλος μηχα-
νικός και μαθηματικός Jean Victor Poncelet εισάγει επίσημα τον όρο κόπωση στο βιβλίο του ((
Introduction à la mécanique industrielle)) καθώς μέσα σε αυτό γράφει ότι όπως και οι άνθρωποι
που δουλεύουν, έτσι και τα μεταλλικά υλικά μετά από ένα χρονικό διάστημα λειτουργίας ((κουρά-
ζονται)).

Κατά την περίοδο της Βιομηχανικής Επανάστασης είχαμε την ραγδαία ανάπτυξη των σιδηρο-
δρομικών γραμμών και της χρήσης των τραίνων ως μέσα μεταφοράς. Μαζί με την ανάπτυξη αυτή
όμως είχαμε και μια επιδημία ατυχημάτων, πολλές φορές με ανθρώπινα θύματα. Το μοτίβο των
ατυχημάτων ήτανε κοινό, κάποιος άξονας βαγονιού έσπαγε χωρίς προειδοποίηση και οδηγούσε το
τραίνο σε εκτροχιασμό. Την εποχή αυτή, το φαινόμενο αυτό δεν μπορούσε να εξηγηθεί επαρκώς
με επιστημονικά κριτήρια.

2.2.3 August Wöhler

Η περίοδος 1852 – 1870 αποτελεί ένα πολύ σημαντικό διάστημα στην μελέτη της κόπωσης
των μεταλλικών υλικών καθώς την εποχή αυτή έχουμε την πολύ σημαντική έρευνα του Γερμα-
νού μηχανικού August Wöhler (2.2) ο οποίος τότε ήταν διευθυντής των Imperial Railroads στο
Στρασβούργο. Ο Wöhler ερεύνησε του σπασμένους άξονες των συρμών και αναπαράστησε την
λειτουργία τους υποβάλλοντας τους σε ελεγχόμενους κύκλους φορτίσεων δημιουργώντας έτσι την
πρώτη συστηματική δοκιμή μελέτης της κόπωσης και επιφέροντας του τον τίτλο, του ((πατέρα))
των μεθοδικών δοκιμών κόπωσης. Δημιούργησε μια πειραματική διάταξη η οποία εφάρμοζε καμ-
πτικά φορτία σε περιστρεφόμενους άξονες (2.3). Τα φορτία αυτά εφαρμοζόταν μέχρι να επέλθει η
θραύση. Με τα δεδομένα αυτά δημιούργησε γραφικές παραστάσεις όπου σχεδίασε την τιμή του
ονομαστικού φορτίου συναρτήσει των κύκλων φόρτισης μέχρι τη θραύση. Τα διαγράμματα αυτά
ονομάζονται διαγράμματα S – N ή διαγράμματα Wöhler. Ο Wöhler παρατήρησε ότι η διάρκεια
ζωής των αξόνων μειωνόταν για μεγαλύτερα ονομαστικά φορτία και αυξανόταν για μικρότερα. Επί-
σης παρατήρησε ότι κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο φόρτισης η ζωή των αξόνων ήτανε άπειρη,
εισάγοντας έτσι την έννοια της δυναμικής αντοχής ή αλλιώς αντοχής σε κόπωση. Τέλος, μια άλλη
σημαντική παρατήρηση του Wöhler ήταν ότι για όσον αφορά την κόπωση, το εύρος των τάσεων
καταπόνησης είναι σημαντικότερο μέγεθος από την τιμή της μέγιστης τάσης που εφαρμόζεται σε
ένα εξάρτημα.
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Σχήμα 2.2: August Wöhler [Wikipedia Commons]

Σχήμα 2.3: Η Μηχανή κοπώσεως του Wöhler [Wikipedia Commons]
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2.2.4 1870 - 1940

Αργότερα, την εικοσαετία 1870-1890 ερευνητές όπως ο Gerber ασχολήθηκαν με την μέση
τάση που εφαρμόζεται ανά κύκλο. Ο John Goodman πρότεινε μια απλουστευμένη θεωρία για την
επίδραση της μέσης τάσης στην κόπωση. Το 1886 ο Γερμανός μαθηματικός Johann Bauschinger
έγραψε το πρώτο άρθρο για την επιρροή των δυναμικών φορτίων στην καμπύλη τάσης παρα-
μόρφωσης ενός υλικού. Παρατήρησε ότι αν κάποιο υλικό καταπονηθεί θλιπτικά πέραν του ορίου
διαρροής, τότε σε κάθε νέα θλιπτική φόρτιση, το όριο διαρροής σε θλίψη αυξάνει ενώ παράλληλα
το όριο διαρροής σε εφελκυσμό μειώνεται. Παρατήρησε επίσης ότι το ίδιο φαινόμενο ισχύει αντί-
στροφα αν το αρχικό φορτίο είναι εφελκυστικό. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως φαινόμενο
Bauschinger και αποτελεί την αρχή ενός άλλου φαινομένου που ονομάζεται εργοσκλήρυνση.

Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Σκωτσέζος φυσικός και μηχανικός Sir James Alfred Ewing
χρησιμοποιώντας οπτική μικροσκοπία έδειξε αυτό για το οποίο ήταν πεισμένος ο William John
Macquorn Rankine, έδειξε ότι η αστοχία λόγω κοπώσεως έχει αφετηρία κάποια μικροσκοπική
ρωγμή στην επιφάνεια των αξόνων και διέψευσε την θεωρία περί ανακρυστάλλωσης του μετάλλου
που επικρατούσε την εποχή. Το 1910 μετά από μελέτη των διαγραμμάτων Wöhler προτείνεται
η χρήση λογαριθμικών αξόνων για την απεικόνιση των καμπυλών ενώ ταυτόχρονα ο Sir Leonard
Bairstow αναπτύσσει την θεωρία της αύξησης ή μείωσης της αντοχής του υλικού σαν συνέπεια
των κύκλων φορτίσεων ή αλλιώς την θεωρία της εργοσκλήρυνσης. Επίσης, την ίδια περίοδο η
έρευνα του Δρ. Alan Arnold Griffith πάνω σε ρωγμές γυαλιού έδειξε ότι η αντοχή του γυαλιού
ήταν ανάλογη του μεγέθους των μικροσκοπικών ρωγμών που υπήρχαν. Με την δουλειά του αυτή
πάνω στις ρωγμές έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη της Θραυστομηχανικής, ένα παρακλάδι της
Μηχανικής που ασχολείται με την διάδοση των ρωγμών.

Το 1924 ο Arvid Palmgren στο βιβλίο του (( Die Lebensdauer von Kugellagern)) αναπτύσ-
σει ένα μαθηματικό μοντέλο για δυναμικά φορτία μεταβλητού μεγέθους το οποίο προβλέπει την
αντοχή σε κόπωση εδράνων κύλισης. Αργότερα το 1937 ο Heinz Neuber ερεύνησε την συμπε-
ριφορά των εγκοπών στην κόπωση και κατέληξε ότι η μέση τάση που εμφανίζεται στην ρίζα της
εγκοπής είναι σημαντικότερη από την μέγιστη που εμφανίζεται στην εγκοπή.

2.2.5 1940-1990

Στα μέσα της δεκαετίας 1940-1950 ο Milton Miner δουλεύει πάνω στο μοντέλο του Palmgren
και αναπτύσσει το πρώτο πρακτικό εργαλείο για την εκτίμηση της ζωής εξαρτημάτων υπό ένταση
δυναμικών φορτίων. Το ((εργαλείο)) αυτό ονομάζεται ((κριτήριο Miner - Palmgren)) και έχει χρη-
σιμοποιηθεί πλειστάκις στον σχεδιασμό εξαρτημάτων και κατασκευών για να εκτιμηθεί η αντοχή
σε κόπωση. Επίσης, παρά την απλότητα του, παραμένει μέχρι και σήμερα ένα σημαντικό ((εργα-
λείο)) για την εκτίμηση της διάρκειας ζωής εξαρτημάτων. Ένα χρόνο μετά, ο Rudolph Peterson
τονίζει ότι ο συντελεστής κόπωσης με εγκοπή (Kf ) εξαρτάται από τον θεωρητικό συντελεστή τά-
σεων (Kt), τις εγκοπές, την γεωμετρία του εξαρτήματος και την αντοχή του υλικού σε εφελκυσμό.
Την δεκαετία 1950 – 1960 είχαμε την εισαγωγή σερβοηλεκτρικών διατάξεων κλειστού βρόχου.
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Πρόκειται για πειραματικές διατάξεις που επιτρέπουν την καλύτερη εξομοίωση των πραγματικών
συνθηκών λειτουργίας μηχανολογικών κατασκευών καθώς μπορούν να υποβάλουν ένα εξάρτημα
σε φορτία που έχουν καταγραφεί κατά την λειτουργία από αισθητήρες. Επίσης είχαμε την εμ-
φάνιση της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας με την οποία μπορούσαμε να παρατηρήσουμε καλύτερα
τους βασικούς μηχανισμούς της κόπωσης. Ύστερα ο George Rankine Irwin εισάγει την έννοια του
συντελεστή έντασης τάσεων (K) ο οποίος αποτελεί την βάση της γραμμικής ελαστικής Θραυστο-
μηχανικής.

Στην αρχή της δεκαετίας του 1960 είχαμε μια σημαντική πρόοδο στην έρευνα για την εξήγηση
της ανάπτυξης των ρωγμών με την συνδρομή του L. F. Coffin και του S. S. Manson οι οποίοι
μελετούσαν το εύρος των πλαστικών παραμορφώσεων και την σχέση του με την αντοχή σε κόπωση.
Επίσης ο Δρ. Paul C. Paris πρότεινε μεθόδους για την πρόβλεψη του ρυθμού ανάπτυξης των
ρωγμών συναρτήσει του εύρους του συντελεστή έντασης τάσεων (∆K). Αργότερα, το 1968 οι
Ιάπωνες μηχανικοί Tatsuo Endo και M. Matsuiski εφηύραν τον rainflow – counting algorithm,
έναν αλγόριθμο ο οποίος επέτρεπε την εφαρμογή του κανόνα των Polgren – Miner σε σύνθετη
δυναμική καταπόνηση.

Το 1970 ο W. Elber έδειξε την σημασία του crack closure, ενός φαινομένου που εμφανίζεται
στις μικρορωγμές. Ο Elber παρατήρησε ότι οι ρωγμές παρέμεναν σε ένα ((κλειστό)) στάδιο ακόμα
και όταν εφαρμοζόταν εφελκυστικά φορτία και ανέπτυξε ένα ποσοτικό μοντέλο για τον υπολογισμό
της ανάπτυξης τους. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για τον προσδιορισμό την
ανάπτυξης ρωγμών. Την ίδια χρονιά ο Paris έδειξε ότι μπορούσαμε να βρούμε ένα συγκεκριμένο
συντελεστή τάσης κάτω από τον οποίο δεν θα είχαμε ανάπτυξη της ρωγμής.

Την δεκαετία 1980 – 1990 οι επιστήμονες που μελετούσαν την κόπωση ασχολήθηκαν περισ-
σότερο με την θερμομηχανική κόπωση των μετάλλων καθώς και με την συμφασική και τη μη
συμφασική πολυαξονική κόπωση. Επίσης είχαμε μεγάλη ανάπτυξη στον τομέα των προηγμένων
υλικών με νέα υλικά από πολυμερείς και κεραμικές μήτρες τα οποία έδειχναν εξαιρετική αντοχή
σε κόπωση Από το 1990 μέχρι και σήμερα η παρουσία των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει συ-
νεισφέρει πολύ στην μελέτη της κόπωσης καθώς πλέον με τα λογισμικά πεπερασμένων στοιχείων
που είναι διαθέσιμα μπορούμε να κάνουμε εξειδικευμένες εξομοιώσεις για τα εξαρτήματα που
σχεδιάζουμε προβλέποντας με μεγάλη επιτυχία τον χρόνο ζωής τους.

2.3 Αξιοσημείωτα ατυχήματα λόγω κόπωσης

H έρευνα της κόπωσης είναι σε μεγάλο βαθμό, απόρροια της ανάγκης εξήγησης ατυχημάτων.
Διάφορες μηχανολογικές κατασκευές αστοχούσαν απροειδοποίητα και κανείς δεν ήξερε γιατί, κα-
θώς με τα δεδομένα που υπήρχαν πριν τον 19ο αιώνα, αυτό το είδος της αστοχίας δεν μπορούσε
να εξηγηθεί πλήρως. Η κατανόηση της κόπωσης ως μηχανισμού αστοχίας άργησε να έρθει καθώς
λίγοι επιστήμονες και μηχανικοί ασχολήθηκαν με αυτήν. Έναυσμα για την ενδελεχέστερη έρευνα
αποτέλεσαν κάποια μεγάλα ατυχήματα που έπρεπε να διερευνηθούν. Εδώ αναφέρουμε τα σημα-
ντικότερα από αυτά.
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2.3.1 Το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Βερσαλλιών

Στις 8 Μαΐου του 1842 συνέβη το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα του 19ου αιώνα στο
Meudon της Γαλλίας. Μετά τον γιορτασμό του βασιλιά Louis Phillippe του πρώτου στο παλάτι
των Βερσαλλιών, ένα τραίνο με 770 επιβαίνοντες ταξίδευε επιστρέφοντας στο Παρίσι. Μετά τον
σταθμό του Meudon ένας άξονας στα πρώτα βαγόνια έσπασε, με αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό
του βαγονιού και την σύγκρουση των υπόλοιπων βαγονιών πάνω στα πρώτα και την δημιουργία
φωτιάς στον συρμό του οποίου οι επιβάτες ήταν κλειδωμένοι στις καμπίνες όπως συνηθιζόταν τότε.
Το δυστύχημα αυτό είχε απώλεια 52 – 200 ανθρώπινων ζωών. Η σφοδρότητα του δυστυχήματος
αυτού ανάγκασε την Γαλλική κυβέρνηση να συστήσει εξεταστική επιτροπή για την διερεύνηση του
δυστυχήματος. Ο William John Macquorn Rankine, Σκοτσέζος μηχανολόγος, πολιτικός μηχα-
νικός, μαθηματικός, φυσικός και μέλος της επιτροπής, μετά από εξέταση του άξονα παρατήρησε
ότι παρουσίαζε χαρακτηριστικά ψαθυρής θραύσης και ήταν πεπεισμένος ότι τέτοιου είδους ατυ-
χήματα συμβαίνουν από την δημιουργία μιας ρωγμής σε μια αλλαγή στην γεωμετρία πάνω στον
άξονα όπου και παρουσιάζεται συγκέντρωση τάσεων, την εξάπλωση της και τέλος την ψαθυρή
θραύση λόγω αδυναμίας παραλαβής του φορτίου (Σχήμα 2.4). Το ίδιο υποστήριζαν και τα ευρή-
ματα του Βρετανού σχεδιαστή ατμομηχανών Joseph Glynn. Ο Rankine παρέδωσε ένα πόρισμα
όπου ανέφερε τα παραπάνω στο ίδρυμα πολιτικών μηχανικών στο Λονδίνο αλλά αγνοήθηκε από
την πλειοψηφία των μηχανικών καθώς επικρατούσε η άποψη ότι οι τάσεις μπορούν να προκαλέ-
σουν ανακρυστάλλωση του μετάλλου, κάτι που αργότερα αποδείχθηκε λάθος από την έρευνα του
William Fairbairn και του Sir James Alfred Ewing

Σχήμα 2.4: Άξονας υπό ένταση δυναμικών φορτίων [Joseph Glynn, 1844]

2.3.2 Το δυστύχημα του Hartley Pit

Το δυστήχημα στα μεταλλεία άνθρακα στο χωριό Hartley του Northumberland της Αγγλίας
αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ατυχήματα λόγω κόπωσης, κόστισε την ζωή 220 εργατών μεταξύ
των οποίων υπήρχαν πολλά παιδιά.

Το μεταλλείο New Hartley Colliery, χρησιμοποιούταν για την εξαγωγή άνθρακα από το έδα-
φος. Για την μετακίνηση των εργατών μέσα και έξω από το μεταλλείο είχε μια κάθετη σήραγγα

12



η οποία έφτανε στο βάθος των 1.6 χιλιομέτρων. Τα τοιχώματα της σήραγγας συγκρατούνταν με
ξύλα και πέτρες, διασφαλίζοντας έτσι τον εξαερισμό του μεταλλείου. Ο τόπος που υπήρχε το με-
ταλλείο ήταν παραθαλάσσιος και για τον λόγο αυτόν έπρεπε να δημιουργηθεί μια αντλία η οποία
θα απέτρεπε την συγκέντρωση υδάτων στο μεταλλείο. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μια
μεγάλη διάταξη η οποία χρησιμοποιούσε μια δοκό μάζας 43 τόνων, βασιζόμενη στην ατμοσφαι-
ρική μηχανή του Newcomen. Η δοκός αυτή ήταν φτιαγμένη από χυτοσίδηρο, ένα υλικό που είχε
παρουσιάσει περιστατικά ξαφνικών ψαθυρών θραύσεων στο παρελθόν αλλά οι κατασκευαστές της
Losh, Wilson & Bell υποστήριζαν ότι η δοκός είναι φτιαγμένη από το ((καλύτερο υλικό)).Η δοκός
στο πιο χοντρό σημείο της είχε πλάτος 2.5 μέτρων και στο λεπτότερο 130 χιλιοστά. Στην τοπο-
θεσία που είχε ανεγερθεί η μηχανή,το μισό μήκος της δοκού λειτουργούσε πάνω από την οπή της
σήραγγας του μεταλλείου.

Στις 16 Ιανουαρίου του 1862, στην αλλαγή της βάρδιας, καθώς μια ομάδα οχτώ εργατών
ανέβαινε την σήραγγα, η δοκός των 40 τόνων έσπασε στην μέση. Η θραύση πραγματοποιήθηκε
ξαφνικά και χωρίς καμία προειδοποίηση. Το κομμάτι που λειτουργούσε πάνω από την οπή της
σήραγγας έπεσε μέσα παρασύροντας τους εργάτες που υπήρχαν εκεί και εγκλωβίζοντας άλλους
215 μέσα στην γη. Το γεγονός ότι το μεταλλείο είχε μόνο μια σήραγγα έκανε τις προσπάθειες
διάσωσης δύσκολες και στην ουσία καθόρισε την τύχη των εγκλωβισμένων. Μετά το δυστύχημα
το άνοιγμα δύο σηράγγων στο μεταλλεία έγινε υποχρεωτικό.

Σχήμα 2.5: Σκίτσο της δοκού μετά την θραύση, [Illustrated London News 1864]

Η διαδικασία προέβλεπε ότι κάποια μέρη της μηχανής συμπεριλαμβανομένων και των ρουλε-
μάν της δοκού έπρεπε να αντικαθιστώνται κάθε τέσσερα χρόνια. Μια εβδομάδα πριν την θραύση,
η διαδικασία αυτή είχε λάβει χώρα. Κατά την διαδικασία της αλλαγής των εδράνων όμως, συνέβη
ένα ατύχημα, η δοκός απελευθερώθηκε από τους γερανούς που την συγκρατούσαν στον αέρα και
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έπεσε με μεγάλη δύναμη πάνω στα καινούρια έδρανα. Η δημοφιλέστερη θεωρία σχετικά με τα
αίτια του ατυχήματος λέει ότι η κρούση της δοκού στα έδρανα ανέπτυξε κατά πολύ ρωγμές που
είχαν δημιουργηθεί λόγω κόπωσης με αποτέλεσμα, μια εβδομάδα αργότερα να φτάσουν σε μια
κρίσιμη τιμή όπου και επήλθε η θραύση.

2.3.3 Τα πλοία US Liberty Ships

Τον 20ο αιώνα, κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Συμμαχικές Δυ-
νάμεις είχαν ένα πρόβλημα. Ο ρυθμός κατασκευής των πλοίων του πολεμικού ναυτικού έπρεπε
να είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό εκείνον με τον οποίο οι δυνάμεις του άξονα τα βύθιζαν. Για
να γίνει αυτό εφικτό έπρεπε να τροποποιήσουν τις μέχρι τότε συμβατικές μεθόδους κατασκευής.
Τα πρώτα πολεμικά πλοία μαζικής παραγωγής ονομάστηκαν US Liberty Ships και κατασκευαζό-
ταν σε 18 ναυπηγεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η ανάγκη για γρήγορη και φθηνή
κατασκευή οδήγησε στην χρήση κόλλησης στο πλαίσιο του πλοίου αντί των συμβατικών μεταλ-
λικών καρφιών ή αλλιώς πριτσινίων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αστοχία σχεδόν 1500 πλοίων
από τα 2710 που κατασκευάστηκαν συνολικά. Σε όλες τις περιπτώσεις είχε παρατηρηθεί ψαθυρή
θραύση σε κομβικά σημεία του πλαισίου του πλοίου χωρίς κανένα προειδοποιητικό σημάδι, τρία
από αυτά σπάσανε κυριολεκτικά στην μέση με την διασημότερη περίπτωση να είναι αυτή του SS
Schenectady, το οποίο μόλις γύρισε από την πρώτη του θαλάσσια δοκιμή, έσπασε στην μέση, στο
λιμάνι του Portland όπως φαίνεται στο σχήμα 2.6 . Η Αγγλίδα μεταλλουργός Constance Tipper
έδειξε ότι ο λόγος που τα πλοία αστοχούσαν ήταν ο χάλυβας που χρησιμοποιούσαν ο οποίος συ-
μπεριφερόταν όλκιμα στις θερμοκρασίες περιβάλλοντος των ναυπηγείων αλλά στα παγωμένα νερά
του Βορείου Ατλαντικού Ωκεανού αποκτούσε τις μηχανικές ιδιότητες ενός ψαθυρού υλικού. Επί-
σης, υπήρχε συγκέντρωση τάσεων στις κολλήσεις και στις άκρες των ατσάλινων φύλλων του πλοίου,
τα οποία καταπονούταν από τα δυναμικά φορτία των κυμάτων της θάλασσας. Πιο συγκεκριμένα
ανέφερε ότι τα απεριοδικά δυναμικά φορτία των θαλάσσιων κυμάτων είχαν ως αποτέλεσμα την
δημιουργία ρωγμών οι οποίες χρειαζόταν λιγότερη ενέργεια για να αναπτυχθούν στον ψαθυρό χά-
λυβα, επίσης εκεί που παραδοσιακά το πλοίο θα είχε πριτσίνια, είχε κολλήσεις, με συνέπεια την
ελεύθερη εξάπλωση της ρωγμής με ακόλουθο την καταστροφή του πλαισίου. Ο διάδοχος του, το
Victory Ship είχε μεγαλύτερη αντοχή και λιγότερη δυσκαμψία για να αντεπεξέλθει καλύτερα στις
συνθήκες λειτουργίας και να μην αστοχεί λόγω κοπώσεως των μετάλλων

2.3.4 De Havilland DH 106 Comet

Το De Havilland DH 106 Comet ήταν το πρώτο αεροπλάνο μαζικής παραγωγής που χρη-
σιμοποιούσε στροβιλοκινητήρες αντί για τους παραδοσιακούς εμβολοφόρους. Το αεροσκάφος
αυτό θεωρείτο το μεγαλύτερο επίτευγμα της Βρετανικής αεροναυπηγικής καθώς κατέρριψε το μέ-
χρι τότε αρνητικό αίσθημα για τους στροβιλοκινητήρες και έδειξε στην πράξη ότι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στην πολιτική αεροπορία. Το αεροσκάφος κατασκευαζόταν από την Βρετανική
εταιρία De Havilland στο Hertfordshire του Ηνωμένου Βασιλείου.
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Σχήμα 2.6: Το τάνκερ SS Schenectady [U.S. GPO, 1947]

Στις 10 Ιανουαρίου του 1954 κατά την διάρκεια της πτήσης BOAC 781 από την Ρώμη στο
Λονδίνο, το αεροσκάφος G-ALYP, το τρίτο Comet που είχε κατασκευαστεί, επέστη ραγδαία
αποσυμπίεση σε μεγάλο υψόμετρο και συνετρίβη στην Μεσόγειο με αποτέλεσμα τον θάνατο του
πληρώματος και των επιβατών. Το γεγονός αυτό, το είδαν Ιταλοί ψαράδες της περιοχής όπου και
έσπευσαν στο σημείο για την περισυλλογή των σωμάτων και για την πιθανή εύρεση επιζησάντων.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τα πτώματα παρατήρησε ότι όλα τα σώματα είχαν κάποια κοινά
χαρακτηριστικά όπως σπασμένα άκρα, πράγμα που συνέβη κατά την συντριβή. Επίσης παρατή-
ρησε ότι όλα τα θύματα είχαν υποστεί ρήξη στους πνεύμονες τους πράγμα το οποίο μαρτυρά
ότι το αεροπλάνο υπέστη ξαφνική αποσυμπίεση σε μεγάλο υψόμετρο αλλά επίσης είχαν και πολ-
λαπλά κατάγματα στα κρανία τους. Αφού τα ευρήματα αυτά παραδόθηκαν στην de Havilland,
αποφασίστηκε να γίνει προσομοίωση του δυστυχήματος για την επαλήθευση των ιατροδικαστικών
ευρημάτων. Για να γίνει αυτό, κατασκευάστηκε μια άτρακτος πανομοιότυπη με αυτή του αερο-
σκάφους που συνετρίβη, τοποθετήθηκαν μέσα ανδρείκελα δοκιμών και άρχισαν να ανεβάζουν την
εσωτερική ατμοσφαιρική πίεση με συνέπεια την έκρηξη της ατράκτου. Μετά την εξομοίωση τα
ιατροδικαστικά ευρήματα επαληθεύτηκαν καθώς κατά την έκρηξη τα ανδρείκελα αναπήδησαν και
προσέκρουσαν στο εσωτερικό της ατράκτου με το κεφάλι, πράγμα το οποίο δείχνει τα αίτια των
καταγμάτων στα κρανία. Παράλληλα, οι έρευνες στην Μεσόγειο έφεραν στην επιφάνεια συντρίμμια
του αεροσκάφους και μετά από έρευνα κατέστη φανερό ότι η άτρακτος το αεροσκάφους υπέστη
ρήξη εν μέσω πτήσης με συνέπεια την αποσυμπίεση και την αποκόλληση μεγάλου κομματιού της
σε μεγάλο υψόμετρο.

Την περίοδο όπου η επίσημη διερεύνηση για τα αίτια του δυστυχήματος εξελισσόταν και μόλις
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τρεις μήνες μετά την άρση της απαγόρευσης πτήσεων του Comet, ένα δεύτερο ατύχημα συνέβη
κοντά στην Νάπολη. Το αεροσκάφος G-ALYY, πανομοιότυπο Comet με αυτό που συνετρίβη στις
10 Ιανουαρίου συνετρίβη στην Μεσόγειο κοντά στην Νάπολη. Εκτελούσε πτήση από την Ρώμη
στο Κάιρο, είχε 21 επιβάτες απο τους οποίους δεν επέζησε κανένας. Τα συντρίμμια του μαζί με
τα άψυχα κορμιά των επιβαινόντων εντοπίστηκαν 48 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του νησιού Στρό-
μπολι στο Τυρρηνικό Πέλαγος. Το βάθος της Μεσογείου στο συγκεκριμένο σημείο καθιστούσε
με αποστολή για την περισυλλογή όλων των κομματιών του αεροσκάφους πολύ δύσκολη και γι
αυτό, λόγω της ομοιότητας του δυστυχήματος με αυτό του Ιανουαρίου, οι ερευνητές θεώρησαν
ότι τα αίτια συντριβής του πρώτου αεροσκάφους θα είναι τα ίδια και για το δεύτερο.

Για την έρευνα, η de Havilland δώρισε ένα πανομοιότυπο αεροσκάφος με αυτά που συνετρίβη-
σαν, το G-ALYU, πάνω στο οποίο πραγματοποιήθηκε μια πολύ χρονοβόρα εξομοίωση πτήσης.
Η άτρακτος του αεροσκάφους τοποθετήθηκε μέσα σε μία δεξαμενή με νερό και τα φτερά είχαν
πακτωθεί σε υδραυλικούς βραχίονες με αποτέλεσμα την ακριβή προσέγγιση της λειτουργίας πτή-
σης (σχήμα 2.7) . Μετά από 3000 ώρες πτήσης, το αεροσκάφος παρουσίασε αυτό που υποψιαζόταν
όλοι. Ένα μεγάλο κομμάτι της ατράκτου αποκολλήθηκε και άφησε ένα ρήγμα σημαντικού μεγέ-
θους στην θέση της. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι η αιτία της αποκόλλησης της ατράκτου ήταν η
κόπωση του αλουμινίου από το οποίο ήταν κατασκευασμένη, λόγω της συνεχόμενης συμπίεσης
και αποσυμπίεσης της. Επίσης κατέληξαν ότι η έναρξη της ρωγμής συνέβαινε σε ένα παραπλήσιο
παράθυρο που χρησιμοποιούταν για την στέγαση της των κεραιών του αεροσκάφους διότι αντί-
θετα με την κατασκευαστική οδηγία η οποία έλεγε ότι τα πλαίσια αυτά έπρεπε να κολληθούν είχαν
χρησιμοποιηθεί πριτσίνια τα οποία όμως είχαν τοποθετηθεί κρουστικά με αποτέλεσμα οι οπές
που δημιουργούταν να είναι ατελείς με πολλές ασυνέχειες, πράγμα που ευνοεί την ανάπτυξη των
ρωγμών (σχήματα 2.8 2.9, 2.10, 2.11 ).

Τα ευρήματα των ερευνών για τις πτήσεις των G-ALYP και G-ALYY δημοσιεύτηκαν από το
Υπουργείο Μεταφορών της Μεγάλης Βρετανίας την 1η Φεβρουαρίου του 1955 με τίτλο « Civil
Aircraft Accident Report of the Court of Inquiry into the Accidents to Comet G-ALYP on 10
January 1954 and Comet G-ALYY on 8 April 1954 ».
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Σχήμα 2.7: Η διάταξη εξομείωσης λειτουργίας του G-ALYU [P. A. Withey, 1997]

Σχήμα 2.8: Ο μηχανισμός αποκόλλησης της ατράκτου [P. A. Withey, 1997]
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Σχήμα 2.9: Σημεία στα συντρίμμια που πιστεύεται ότι άρχισε η ρωγμή [P. A. Withey, 1997]

Σχήμα 2.10: Τομή ΑΒ της επιφάνειας ανάπτυξης της ρωγμής με πιθανό σημείο έναρξης [P. A.
Withey, 1997]

Σχήμα 2.11: Τομή CD της επιφάνειας ανάπτυξης της ρωγμής με πιθανό σημείο έναρξης [P. A.
Withey, 1997]
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2.3.5 Άλλα ατυχήματα λόγω κόπωσης

Πριν κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο θα ήταν καλό να αναφερθούμε επιγραμματικά σε κάποια
άλλα ατυχήματα που οφειλόταν στην κόπωση καθώς η μελέτη τους και η έρευνα των μηχανικών
προς την εξήγησή τους, προσέφερε πολύ στην κατανόηση του φαινομένου.

• Το ατύχημα της δεξαμενής σιροπιού ζάχαρης στην Βοστόνη το 1919. Μια δεξαμενή με-
γάλων διαστάσεων που περιείχε σιρόπι ζάχαρης έσπασε στην γειτονιά του North End στην
Βοστόνη με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός κύματος ταχύτητας περίπου 50 χιλιομέτρων
ανά ώρα με συνέπεια τον θάνατο 21 ανθρώπων και τον τραυματισμό 150.

• Η πτήσηNorthwest Airlines 421. Στις 29Αυγούστου του 1948, η πτήση 421 τηςNorthwest
Airlines συντρίβεται κοντά στη πόλη Winona στην πολιτεία της Minnesota στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής παρασύροντας στον θάνατο 37 ανθρώπους μετά από αποκόλληση
μέρους του αριστερού φτερού. Μετά από έρευνες, σαν αιτία της θραύσης καθορίστηκε η
ανάπτυξη ρωγμών λόγω κόπωσης του μετάλλου.

• Η συντριβή του C-47 « Mt. Pinatubo ». Στις 17 Μαρτίου του 1957 το C-47 « Mt.
Pinatubo » μετέφερε τον 7ο πρόεδρο των Φιλιππίνων Ramon Magsaysay από την πόλη
Cebu στην Manilla στις Φιλιππίνες. Καθώς πετούσε πάνω από το όρος Manunggal, συ-
νετρίβη με αποτέλεσμα τον θάνατο 25 επιβαινόντων συμπεριλαμβανομένου του προέδρου
Magsaysay. Το αίτιο της συντριβής ήταν η θραύση της ελικοφόρου ατράκτου της μηχανής,
η οποία οφειλόταν στην κόπωση του υλικού, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να είναι δύ-
σκολο να χειριστεί. Επίσης τα θραύσματα από την άτρακτο προκάλεσαν την καταστροφή
όλου του μηχανικού συνόλου.

• Η ανατροπή της πλατφόρμας εξόρυξης πετρελαίου Sea Gem 67 χιλιόμετρα από την
ακτή του Lincolnshire. Στις 27 Δεκεμβρίου του 1965 η Sea Gem βρισκόταν στην δια-
δικασία μεταφοράς της πλατφόρμας σε ένα καινούριο σημείο για να ξεκινήσει εξόρυξη.
Η διαδικασία αυτή περιλάμβανε την κάθοδο της στην επιφάνεια του νερού έτσι ώστε να
μπορέσει να επιπλεύσει μέχρι το καινούριο σημείο. Καθώς οι εργαζόμενοι βρισκόταν στην
διαδικασία καθόδου της πλατφόρμας, δύο βραχίονες έσπασαν με αποτέλεσμα την δημιουρ-
γία κλίσης με συνέπεια οι εργαζόμενοι να πέσουν μέσα στην Βόρεια Θάλασσα και δεκατρείς
από αυτούς να χάσουν την ζωή τους. Το αίτιο του δυστυχήματος ήταν η κόπωση σε σύστημα
αποσβεστήρων μεταξύ της πλατφόρμας και των βραχιόνων.

• Η πτήση 417 της Los Angeles Airways. Το ελικόπτερο Sikorsky 61L που εκτελούσε
την πτήση 417 από το Los Angeles στο Anaheim της California των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής συνετρίβη στην περιοχή του Compton του Los Angeles με αποτέλεσμα τον
θάνατο 21 ανθρώπων. Αίτιο του δυστυχήματος ήταν η κόπωση ενός εκ των πέντε ελίκων του
ελικοπτέρου η οποία αποκολλήθηκε από την άτρακτο του αεροσκάφους με αποτέλεσμα το
ελικόπτερο να είναι μη ελέγξιμο, γεγονός που οδήγησε στην συντριβή του.
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• Η πτήση 1750 της MacRobertson Miller Airlines. Στις 31 Δεκεμβρίου του 1968 το αε-
ροσκάφος που εκτελούσε την πτήση 1750 της MacRobertson Miller Airlines από το Perth
στο Port Hedland στην Δυτική Αυστραλία, συνετρίβη 52 χιλιόμετρα πριν τον προορισμό
του καθώς το δεξί του φτερό έσπασε απότομα. Το δυστύχημα είχε απώλεια 26 ανθρωπίνων
ζωών. Το αίτιο του δυστυχήματος ήταν η ανάπτυξη ρωγμών σε σημείο στήριξης του φτερού
η οποία οφειλόταν στην κόπωση του εξαρτήματος, με συνέπεια από ένα σημείο και μετά το
φτερό να μην μπορεί να υποστηρίξει το βάρος της ατράκτου.

• Η συντριβή του Boeing 707 της Dan Air. Στις 14 Μαΐου του 1977 τo αεροσκάφος που
εκτελούσε πτήση μεταξύ Λονδίνου και της Πρωτεύουσας της Zambia Lusaka, συνετρίβη
κοντά στο αεροδρόμιο της Lusaka με αποτέλεσμα τον θάνατο 6 επιβαινόντων. Το αίτιο
της συντριβής ήταν η αποκόλληση του σταθεροποιητή του αεροσκάφους λόγω κόπωσης με
αποτέλεσμα το αεροσκάφος να καταστεί μη ελέγξιμο.

• Η πτήση 7 της LOT. Κατά την διαδικασία της προσγείωσης του αεροσκάφους Ilyushin
Il-62 στο αεροδρόμιο Okecie της Βαρσοβίας τις 14 Μαρτίου του 1980, οι πιλότοι, λόγω
μηχανικής βλάβης αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την προσγείωση και να επιχειρήσουν να
κάνουν μια στροφή πάνω από το αεροδρόμιο και να ξαναπροσπαθήσουν. Κατά την δια-
δικασία αυτή, το αεροσκάφος ξαφνικά άρχισε να χάνει ραγδαία ύψος με αποτέλεσμα να
καταλήξει πάνω σε ένα παλιό κάστρο της περιοχής με συνέπεια την ολοκληρωτική του κα-
ταστροφή. Το δυστύχημα αυτό είχε απώλειες 87 ανθρωπίνων ζωών. Το αίτιο της συντριβής
ήταν η αστοχία εξαρτήματος της μηχανής λόγω κόπωσης. Συγκεκριμένα, μία άτρακτος της
μηχανής είχε μια απότομη μεταβολή της διαμέτρου της με αποτέλεσμα την δημιουργία μι-
κρορωγμών λόγω της συγκέντρωσης τάσεων στο σημείο οι οποίες μετά αναπτύχθηκαν και
εν τέλει έθραυσαν το εξάρτημα.

• Η πτήση 123 της Japan Airlines. Η πτήση 123 μεταξύ του Tokyo και της Osaka στην Ια-
πωνία στις 12 Αυγούστου του 1985 έμελλε να είναι το μεγαλύτερο αεροπορικό δυστύχημα
της Ιαπωνίας μέχρι και σήμερα. Το Boeing 747SR που εκτελούσε την πτήση, 12 λεπτά
με την απογείωση υπέστη μηχανική βλάβη με αποτέλεσμα 35 λεπτά αργότερα να συντρι-
βεί στο όρος Takamagahara σε απόσταση 100 χιλιομέτρων από το Tokyo. Το δυστύχημα
αυτό πέραν από το πιο θανατηφόρο στην Ιστορία της Ιαπωνίας αποτελεί και το χειρότερο
δυστύχημα μονού αεροσκάφους στον κόσμο με απώλεια 520 ανθρώπινων ζωών. Το αίτιο
του ατυχήματος, μετά από την επίσημη εξέταση καθορίστηκε ως εξής,

– Το αεροσκάφος 7 χρόνια πριν το δυστύχημα, είχε εμπλακεί σε ένα ατύχημα στο αε-
ροδρόμιο της Osaka όπου μέρος της ουράς που χρησιμοποιείται για την πίεση της
καμπίνας υπέστη βλάβη.

– Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την επιδιόρθωση δεν ήταν η ενδεικνυόμενη από
την Boeing με αποτέλεσμα την μείωση της αντοχής σε κόπωση του μέρους αυτού κατά
70%. Συγκεκριμένα, για την επισκευή έπρεπε να χρησιμοποιηθεί μια πλάκα μετάλλου
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με τρεις σειρές πριτσινιών αλλά η επισκευή έγινε με δύο πλάκες, η μία με δύο σειρές
και η άλλη με μια. Μετά από την τραγωδία η Boeing υπολόγισε ότι το μέρος που επι-
σκευάστηκε με λάθος τρόπο μπορούσε να αντέξει 10000 συμπιέσεις - αποσυμπιέσεις
πριν αστοχήσει. Στην πραγματικότητα, άντεξε 12318 πριν υποστεί ρήξη και ξαφνική
αποσυμπίεση.

– Όταν το πίσω μέρος της ουράς του αεροπλάνου υπέστη ρήξη, λόγω της ξαφνικής
αποσυμπίεσης οι υδραυλικές γραμμές του σταθεροποιητή έσπασαν με αποτέλεσμα το
αεροσκάφος να καταστεί μη ελέγξιμο.

Το δυστήχημα αυτό είχε τεράστια επίπτωση στην κοινωνία της Ιαπωνίας με τον αριθμό των
επιβαινόντων να μειώνεται κατά ένα τρίτο σε πτήσεις της Japan Airlines και 25% αθροιστικά
στις πτήσεις της Ιαπωνίας.

• Η πτήση 243 της Aloha Airlines. Στις 28 Απριλίου του 1988 το αεροσκάφος που πραγ-
ματοποιούσε την πτήση μεταξύ του Hilo και της Honolulu στην Hawaii υπέστη ρήξη στην
άτρακτο και ξαφνική αποσυμπίεση εν ώρα πτήσης. Ο πιλότος μπόρεσε να προσγειώσει το
αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Kahului στο Maui. Το δυστύχημα αυτό κόστισε την ζωή
σε μια αεροσυνοδό. Το αίτιο της συντριβής ήταν η κόπωση της οποίας οι ρωγμές ξεκίνησαν
από σημεία συγκέντρωσης τάσεων στο εξωτερικό μέρος της ατράκτου.

• Η πτήση 232 της United Airlines. Το αεροσκάφος DC-10 που εκτελούσε την πτήση από
το αεροδρόμιο Stapleton International του Denver CO στο O’Hare International του
Chicago IL έχασε τον κινητήρα που είχε στην ουρά με αποτέλεσμα οι πιλότοι να χάσουν
τον έλεγχο και το αεροσκάφος να συντριβεί στην Sioux City στην πολιτεία της IOWA.
Το δυστύχημα αυτό, που συνέβη στις 19 Ιουλίου του 1989 είχε απώλειες 111 ανθρωπίνων
ζωών. Το αίτιο της καταστροφής της μηχανής ήταν η θραύση λόγω κόπωσης λεπίδας της
με αποτέλεσμα κατά την αποκόλλησή της να προκαλέσει ολοκληρωτική καταστροφή στην
ουρά.

• Η πτήση 1862 της EL AL. Στις 4 Οκτωβρίου του 1992 το Boeing 747 της Ισραηλινής
εταιρίας EL AL που εκτελούσε πτήση από το αεροδρόμιο του John F. Kennedy στο αερο-
δρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv συνετρίβη στην περιοχή Bijlmermeer στο Amsterdam.
Το αεροσκάφος είχε μόνο 4 επιβαίνοντες αλλά το σημείο που συνετρίβη ήταν κατοικημένο
υψώνοντας τον αριθμό των νεκρών στους 43. Το αίτιο της συντριβής ήταν η αποκόλληση
του κινητήρα τρία από το αεροσκάφος λόγω κόπωσης των συνδέσμων του κελύφους της
μηχανής με το φτερό. Στην προκειμένη περίπτωση, το ατύχημα οφειλόταν στα χαρακτηρι-
στικά της θραύσης καθώς οι εν λόγω συνδέσμοι είναι σχεδιασμένοι να σπάνε σε περίπτωση
βλάβης του κινητήρα έτσι ώστε ο κινητήρας να μπορεί να αποκολληθεί από το αεροσκάφος
χωρίς να προκαλέσει βλάβη στα φτερά. Η κόπωση των συνδέσμων όμως προκάλεσε την
θραύση σε άλλο σημείο από το αναμενόμενο με αποτέλεσμα η αποκόλληση του κινητήρα
να προκαλέσει καταστροφή στοιχείων του φτερού.
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• Το τρένο InterCityExpress 51. Στις 3 Ιουνίου του 1998 το τρένο που εκτελούσε δρο-
μολόγιο από το Μόναχο στο Αμβούργο εκτροχιάστηκε κοντά στο χωριό Eschede στο
ομόσπονδο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας στην Γερμανία, παρασύροντας μαζί του μια γέ-
φυρα με αποτέλεσμα τον θάνατο 101 ανθρώπων. Το αίτιο της συγκεκριμένης καταστροφής
ήταν η αστοχία ενός τροχού λόγω κόπωσης.

Συμβατικά, τα τραίνα χρησιμοποιούν μασίφ τροχούς. Το συγκεκριμένο τραίνο όμως, για
να ελαχιστοποιήσει τις δονήσεις και τον θόρυβο χρησιμοποίησε τροχούς οι οποίοι αποτε-
λείτο από τον εσωτερικό τροχό, το εξωτερικό κέλυφος του τροχού και έναν ελαστικό σύνδε-
σμο μεταξύ τους. Η προσθήκη αυτού του συνδέσμου προκάλεσε την δραματική πτώση της
αντοχής σε κόπωση του τροχού και συγκεκριμένα του εξωτερικού κελύφους, καθώς πλέον
κατεπονείτο σε κάμψη και ανάκαμψη πολύ πιο ελεύθερα ως συνέπεια της ελαστικότητας του
εσωτερικού συνδέσμου.

• Tο τρένοGNER InterCity 225.Πρόκειται για ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα στοHatfield
του Hertfordshire της Αγγλίας στις 17 Οκτωβρίου του 2000 το οποίο κόστισε της ζωή σε
τέσσερις ανθρώπους. Καθώς το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Λονδίνο στο Leeds,
εκτροχιάστηκε ενώ ταξίδευε με 185 χιλιόμετρα ανά ώρα. Το αίτιο του εκτροχιασμού ήταν η
κόπωση των σιδηροδρομικών γραμμών οι οποίες έσπασαν την ώρα που το τραίνο ταξίδευε
πάνω τους.

• Η πτήση 611 της China Airlines. Στις 25 Μαΐου του 2002 το Boeing 747 που πραγματο-
ποιούσε την πτήση από το αεροδρόμιο Taoyuan της Taiwann στο Hong Kong καταστρά-
φηκε ολοσχερώς 20 λεπτά μετά την απογείωση οδηγώντας στον θάνατο 225 ανθρώπους. Το
αίτιο του δυστυχήματος ήταν η κόπωση μέρους της ατράκτου του αεροσκάφους η οποία
προήλθε από επιδιόρθωση εκτός των οδηγιών της Boeing, 22 χρόνια πριν το συμβάν.

Συγκεκριμένα, στις 7 Φεβρουαρίου του 1980 το αεροσκάφος ενεπλάκη σε ένα ατύχημα στο
αεροδρόμιο του Hong Kong με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στην ουρά του αεροσκά-
φους. Αρχικά το αεροσκάφος επισκευάστηκε προσωρινά και δύο μήνες αργότερα άρχισε η
διαδικασία της μόνιμης επισκευής του. Τα γεγονότα ήταν παρόμοια με την πτήση 123 της
Japan Airlines καθώς η επισκευή που πραγματοποιήθηκε ευθυνόταν για το δυστύχημα 22
χρόνια αργότερα όπως έδειξαν οι επίσημες έρευνες της Κινέζικης κυβέρνησης.

• Η πτήση 101 της Chalk’s Ocean Airways. Το αεροσκάφος Grumman G-73T Turbine
Mallard που εκτελούσε πτήση από το Fort Lauderdale στο Bimini στις Μπαχάμες υπέστη
αποκόλληση του δεξιού του φτερού εν πτήση με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να συντριβεί
σκοτώνοντας και τους 20 επιβαίνοντες. Το αίτιο ήταν η κόπωση μέρους του φτερού κοντά
στην άτρακτο. Οι ρωγμές είχαν εντοπιστεί σε έλεγχο και είχαν επισκευαστεί αλλά η επισκευή
τους ήταν ανεπαρκής.
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Κεφάλαιο 3

Μεταλλικά υλικά

Τα μεταλλικά υλικά είναι σε μεγάλο ποσοστό υπεύθυνα για την ανάπτυξη της ανθρωπότητας
στον σημερινό βαθμό. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα η μελέτη τους αποτελούσε αποκλειστικό
αντικείμενο της επιστήμης της Μεταλλουργίας, αλλά η χρήση τους σε τομείς όπως η Ηλεκτρο-
νική, η Ιατρική και η Αεροναυπηγική διεύρυνε το εύρος των επιστημόνων που τα μελετούσαν.
Σήμερα, η επιβίωση και η συντήρηση των σύγχρονων συνθηκών διαβίωσης σε έναν κόσμο χω-
ρίς μεταλλικά υλικά φαντάζει κάτι το απίθανο. Πριν μιλήσουμε για την μικροδομή των μετάλλων
πρέπει να αναφερθούμε σε κάτι ποιο στοιχειώδες, τα άτομα, τα οποία αποτελούν τους «δομικούς
λίθους» της ύλης και εν συνεχεία των μεταλλικών υλικών.

3.1 Η Δομή του Ατόμου

Η ιδέα ότι η ύλη αποτελείται από πολύ μικρά αδιάσπαστα σωματίδια γεννήθηκε τον 5ο Αιώνα
π.Χ. στην Αρχαία Ελλάδα. Ο Λεύκιππος υπήρξε ο εισηγητής της Ατομικής Θεωρίας την οποία
αργότερα ανέπτυξε περαιτέρω ο Δημόκριτος. Σύμφωνα με τους ατομικούς φιλόσοφους, ο κόσμος
αποτελείται από τα άτομα και από το κενό. Τα άτομα, είναι αόρατα αύθαρτα και άπειρα στον
αριθμό. Τα άτομα κινούνται ελεύθερα μέσα στο κενό και κατά την κίνηση αυτή, συγκρούονται με
άλλα άτομα και έτσι δημιουργούνται σώματα. Επίσης, κατά τους ατομικούς τα άτομα εκτός από
το σχήμα τους και την έκταση στον χώρο δεν έχουν καμία άλλη ιδιότητα οπότε οι ιδιότητες των
σωμάτων είναι εξαρτώνται από τον τρόπο σύνδεσης των ατόμων.

Η επόμενη ενασχόληση με την θεωρία αυτή έγινε το 1803 από τον Άγγλο χημικό John Dalton
ο οποίος έθεσε τα θεμέλια για την σύγχρονη ατομική θεωρία και επιστήμονες όπως ο Joseph
John Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr και Werner Heisenberg έχουν συντελέσει στην
σύγχρονη κατανόηση της δομής του ατόμου.

Όλη η ύλη στο Σύμπαν συντελείται από άτομα. Το Άτομο είναι το μικρότερο σωματίδιο που
διατηρεί τις χημικές ιδιότητες του στοιχείου που ανήκει και το όνομά του σημαίνει άτμητο, αυτό
που δεν τέμνεται. Τα σωματίδια που δεν τέμνονται, δεν διαιρούνται περαιτέρω σε μικρότερα σω-
ματίδια, ονομάζονται στοιχειώδη σωματίδια. Το όνομα του ατόμου εννοεί ότι το άτομο είναι ένα
στοιχειώδες σωματίδιο, στην πραγματικότητα όμως το άτομο δεν είναι αδιαίρετο, έχει εσωτερική
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δομή και αυτή είναι που καθορίζει τις χημικές του ιδιότητες.
Το άτομο αποτελείται από δύο βασικά μέρη, τον πυρήνα και τα ηλεκτρόνια.

• Ο πυρήνας αποτελεί το σημείο συγκέντρωσης της πλειοψηφίας της μάζας ( 99.94%) του
ατόμου. Είναι θετικά φορτισμένος και βρίσκεται στο κέντρο το ατόμου. Επίσης, ο πυρήνας
δεν είναι στοιχειώδες σωματίδιο δηλαδή έχει εσωτερική δομή και αποτελείται από δύο
επίσης μη στοιχειώδη σωματίδια, τα πρωτόνια τα οποία είναι θετικώς φορτισμένα και τα
νετρόνια τα οποία δεν έχουν ηλεκτρικό φορτίο. Τα πρωτόνια έχουν το στοιχειώδες θετικό
ηλεκτρικό φορτίο 1e, ( 1e ≈ 1.602 · 10−19 C )

Τα πρωτόνια με τα νετρόνια συγκρατούνται μεταξύ τους με μία δύναμη η οποία είναι ισχυ-
ρότερη της ηλεκτρομαγνητικής η οποία απωθεί τα θετικά φορτισμένα πρωτόνια μεταξύ τους.
Η δύναμη που συγκρατεί τα πρωτόνια μεταξύ τους ονομάζεται Πυρηνική Δύναμη.

• Τα ηλεκτρόνια είναι αρνητικά φορτισμένα σωματίδια τα οποία σύμφωνα με το ατομικό
μοντέλο των Rutherford και Bohr εκτελούν τροχιά γύρω από τον πυρήνα. Τα ηλεκτρόνια
έλκονται στον πυρήνα του ατόμου λόγω της Ηλεκτρομαγνητικής Δύναμης (Σύμφωνα με
αυτό το μοντέλο τα ηλεκτρόνια θα έπρεπε να συγκρουστούν με τον πυρήνα, κάτι που δεν
συμβαίνει, το ερώτημα αυτό καλείται να απαντήσει η Κβαντομηχανική).

Αντίστοιχα με τα πρωτόνια, τα ηλεκτρόνια έχουν στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο = −1e.

Στο σχήμα 3.1 παρατηρούμε ένα άτομο σιδήρου. Βλέπουμε ότι έχει τέσσερις στοιβάδες ηλε-
κτρονίων οι οποίες εκτελούν τροχιά γύρω από τον πυρήνα. Η ελκτική δύναμη μεταξύ των ηλε-
κτρονίων και των πρωτονίων του πυρήνα δίνεται από τον Νόμο του Coulomb ο οποίος λέει ότι,

« Κάθε σημειακό ηλεκτρικό φορτίο ασκεί δύναμη σε κάθε άλλο σημειακό ηλεκτρικό φορτίο.
Το μέτρο της δύναμης είναι ανάλογο του γινομένου των φορτίων που αλληλεπιδρούν και αντί-
στροφα ανάλογο με το τετράγωνο της μεταξύ τους απόστασης »

Η μαθηματική έκφραση του νόμου είναι η εξής,

F⃗C = k
q1q2
r2

όπου k η σταθερά του Coulomb, q τα σημειακά φορτία και r η μεταξύ τους απόσταση. Αν το
πρόσημο της δύναμης είναι αρνητικό, η δύναμη αυτή δημιουργεί έλξη μεταξύ των σωματιδίων.

Από την παραπάνω έκφραση βλέπουμε ότι τα ηλεκτρόνια της εσωτερικής στοιβάδας θα έχουν
μεγαλύτερη έλξη προς τα πρωτόνια του πυρήνα από ότι τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στοιβάδας
κάτι το οποίο αποδεικνύεται να είναι χαρακτηριστικής σημασίας στο είδος του δεσμού και τις
φυσικοχημικές ιδιότητες των μεταλλικών στοιχείων.
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Σχήμα 3.1: Άτομο Σιδήρου [Wikipedia Commons]

Όταν ένα άτομο έχει ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων και πρωτονίων τότε είναι ηλεκτρικά ουδέτερο
καθώς το αλγεβρικό άθροισμα των φορτίων των ηλεκτρονίων και των πρωτονίων ισούται με μηδέν.
Αν ένα άτομο έχει περισσότερα ή λιγότερα ηλεκτρόνια από ότι πρωτόνια τότε το άτομο αυτό
έχει ηλεκτρικό φορτίο και ονομάζεται ιόν. Αν το άθροισμα των φορτίων είναι θετικό, άρα έχει
λιγότερα ηλεκτρόνια από ότι πρωτόνια, το άτομο αυτό ονομάζεται κατιόν. Αντίστοιχα αν το αλγε-
βρικό άθροισμα των φορτίων είναι αρνητικό, άρα έχει περισσότερα ηλεκτρόνια από ότι πρωτόνια,
ονομάζεται ανιόν.

Μια άλλη διαφορά ατόμων ίδιου στοιχείου είναι ο αριθμός των νετρονίων στον πυρήνα. Ο
ατομικός αριθμός είναι χαρακτηριστικός του χημικού στοιχείου και όταν το άτομο είναι ουδέτερο
ηλεκτρικά, μας δείχνει και τον αριθμό των ηλεκτρονίων. Ο αριθμός των νετρονίων όμως δεν είναι
κάτι χαρακτηριστικό καθώς στην φύση υπάρχουν άτομα του ίδιου χημικού στοιχείου με διαφο-
ρετικό αριθμό νετρονίων μεταξύ τους. Αυτά τα άτομα ονομάζονται ισότοπα και χαρακτηρίζονται
από τον Μαζικό Αριθμό τους. Ο Μαζικός Αριθμός είναι το άθροισμα των πρωτονίων και των
νετρονίων του κάθε δεδομένου ισοτόπου. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε τρία ισότοπα του σιδή-
ρου, τον σίδηρο-56, τον σίδηρο-57 και τον σίδηρο 58. Ο σίδηρος-56 είναι το πιο ευρέως υπάρχον
ισότοπο του σιδήρου στην φύση. Ο σίδηρος έχει ατομικό αριθμό 26, άρα ο σίδηρος με μαζικό
αριθμό 56, έχει 56-26=30 νετρόνια. Αντιστοίχως τα άλλα ισότοπα του παραδείγματος έχουν 31
και 32 νετρόνια.

Τα νετρόνια και τα πρωτόνια, όπως αναφέραμε, δεν είναι στοιχειώδη σωματίδια, και αυτά
αποτελούνται από άλλα στοιχειώδη σωματίδια τα οποία συγκροτούν την εσωτερική δομή τους. Οι
«δομικοί λίθοι» τους είναι οι εξής

• Το άνω κουάρκ, (up quark). Πρόκειται για ένα θετικά φορτισμένο στοιχειώδες σωματίδιο
το οποίο φέρει τα 2

3
του στοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίου (e).

• Το κάτω κουάρκ, (down quark). Το κάτω κουάρκ είναι ένα αρνητικά φορτισμένο σωματίδιο
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το οποίο φέρει το −1
3
του στοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίου.

Τα πρωτόνια αποτελούνται από δύο άνω κουάρκ και ένα κάτω κουάρκ πράγμα που συνάδει με το
ηλεκτρικό φορτίου του πρωτονίου.

2

3
e+

2

3
e− 1

3
e = 1e

Αντίστοιχα, τα νετρόνια αποτελούνται από ένα άνω κουάρκ και δύο κάτω κουάρκ πράγμα που
επιβεβαιώνει την ηλεκτρική τους ουδετερότητα.

2

3
e− 1

3
e− 1

3
e = 0

Τα κουάρκ συγκρατούνται στην εσωτερική δομή των πρωτονίων και των νετρονίων από την
Ισχυρή Πυρηνική Δύναμη η οποία είναι υπεύθυνη για την σταθερότητα της παρατηρήσιμης ύλης
στον κόσμο. Αυτή η δύναμη χρησιμοποιεί άλλα στοιχειώδη σωματίδια σαν φορείς αλληλεπιδρά-
σεων μεταξύ των κουάρκ, τα σωματίδια αυτά ονομάζονται γλουόνια (gluons), (σχήμα 3.2).

Σχήμα 3.2: Ατομική Δομή

Στην πραγματικότητα η αναπαράσταση της ατομικής δομής δεν είναι ακριβής καθώς σωμα-
τίδια με τόσο μικρή μάζα δεν μπορούν να έχουν δεδομένη θέση στον χώρο, αντίθετα αυτό που
μπορεί να προσδιοριστεί, είναι η πιθανότητα να βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη θέση σε δεδομένη
χρονική στιγμή. Η μελέτη αυτών των φαινομένων είναι αντικείμενο της Κβαντοφυσικής. Για την
μελέτη της κόπωσης όμως σε μικροσκοπικό επίπεδο παραδεχόμαστε ότι τα άτομα που αποτελούν
τα μεταλλικά υλικά είναι θεμελιώδη σωματίδια.
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3.2 Δομή Μεταλλικών Υλικών

Η χρήση μεταλλικών υλικών είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συνεχούς τεχνολογικής και βιο-
μηχανικής ανάπτυξης, η μεγάλη τους αντοχή και η εύκολη παραμόρφωσή τους τα καθιστά μονό-
δρομο στα μηχανικά σύνολα και γενικότερα στον κατασκευαστικό τομέα. Η επιλογή των υλικών
σε μια κατασκευή γίνεται ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Πλέον έχουμε πληθώρα μεταλλι-
κών υλικών η οποία επαρκεί στο να καλύψει οποιεσδήποτε εν δυνάμει απαιτήσεις στις κατασκευές.
Το κάθε μεταλλικό υλικό, παρουσιάζει διαφορετικές ιδιότητες ανάλογα με την μικροδομή του, η
οποία μικροδομή, εξαρτάται από τις μεταλλουργικές και θερμικές κατεργασίες που υπέστη.

Τα χημικά στοιχεία χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με τις χημικές και τις
φυσικές τους ιδιότητες, σε μέταλλα και σε αμέταλλα (στην πραγματικότητα συναντούμε και μια
τρίτη κατηγορία χημικών στοιχείων, τα μεταλλοειδή τα οποία βρίσκονται ανάμεσα στα μέταλλα
και τα αμέταλλα όσον αφορά τις ιδιότητές τους). Μεταλλικά υλικά ονομάζονται τα υλικά τα οποία
προέρχονται από μεταλλικά στοιχεία τα οποία εξάγουμε από διάφορα μεταλλεύματα με την χρήση
μεταλλουργικών και χημικών μεθόδων όπως η πυρομεταλλουργία και η υδρομεταλλουργία. Τα
μεταλλικά υλικά παρουσιάζουν τις παρακάτω ιδιότητες,

• Έχουν υψηλό σημείο τήξεως άρα κατά κανόνα στο περιβάλλον βρίσκονται σε στερεή μορφή.

• Έχουν σχετικά μεγάλη πυκνότητα.

• Έχουν χαρακτηριστική μεταλλική λάμψη.

• Η εμφάνισή τους κατά κανόνα τείνει προς το ασημί και το γκρι χρώμα.

• Έχουν υψηλή θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα.

• Είναι ελατά και όλκιμα.

• Έχουν κρυσταλλική δομή.

• Έχουν μεταλλικούς ατομικούς δεσμούς.

Τα μεταλλικά υλικά ανήκουν στην κατηγορία των κρυσταλλικών στερεών ή αλλιώς πραγματι-
κών στερεών διότι εμφανίζουν κρυσταλλική δομή. Τα στερεά που δεν έχουν κρυσταλλική δομή
ονομάζονται άμορφα.

• Κρυσταλλική δομή ονομάζεται μια διάταξη ατόμων η οποία προκύπτει από την επανάληψη
ενός απλούστερου συνόλου ατόμων στον χώρο.

• Ομοίως με την κρυσταλλική δομή, αν το δομικό στοιχείο είναι ένα θεωρητικό σημείο το
οποίο επαναλαμβάνεται απείρως στον χώρο τότε μιλάμε για ένα κρυσταλλικό πλέγμα.

• Το απλούστερο σύνολο ατόμων που επαναλαμβάνεται ονομάζεται στοιχειώδες κύτταρο.
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• Κυψελίδα ονομάζεται η γεωμετρική διάταξη των ατόμων του στοιχειώδους κυττάρου.

Στη φύση υπάρχουν 14 είδη κρυσταλλικών πλεγμάτων τα οποία έχουν παρουσιαστεί από τον
Γάλλο Φυσικό Auguste Bravais. Η πλειοψηφία των μεταλλικών υλικών κρυσταλλώνεται με βάση
τρία κρυσταλλικά πλέγματα. Το κυβικό χωροκεντρωμένο, το κυβικό εδροκεντρωμένο και το εξα-
γωνικό μέγιστης πυκνότητας.

Τα μέταλλα σαν πραγματικά στερεά, έχουν πεπερασμένο αριθμό δομικών λίθων. Οι δομικοί
λίθοι των μετάλλων είναι τα άτομα συνεπώς τα κρυσταλλικά στερεά εμφανίζουν κρυσταλλική δομή.
Τα χαρακτηριστικά μεγέθη των κρυσταλλικών δομών είναι τα εξής,

• Ο αριθμός των ατόμων που υπάρχει σε κάθε στοιχειώδες κύτταρο.

• Η ελάχιστη απόσταση των κέντρων δύο προσκείμενων ατόμων.

• Ο αριθμός ατομικής πλήρωσης. Πρόκειται για τον λόγο του όγκου των ατόμων προς τον
όγκο της κυψελίδας.

Η κυβική χωροκεντρωμένη δομή έχει ένα άτομο σε κάθε κορυφή της κυβικής κυψελίδας και
ένα άτομο στο γεωμετρικό κέντρο της (σχήμα 3.3i). Η κυβική εδροκεντρωμένη δομή έχει ένα
άτομο σε κάθε κορυφή του κύβου και ένα άτομο στο κέντρο κάθε έδρας, (σχήμα 3.3ii). Στην
εξαγωνική μεγίστης πυκνότητας έχουμε άτομα σε όλες τις κορυφές της κυψελίδας όπως και στο
επίπεδο που την τέμνει στην μέση, (σχήμα 3.3iii).

Η κρυσταλλική δομή δεν είναι χαρακτηριστικό κάποιου στοιχείου καθώς μερικά παρουσιά-
ζουν διαφορετική κρυσταλλική δομή ανάλογα με την πίεση και την θερμοκρασία του περιβάλλο-
ντος τους. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται αλλοτροπία. Στα μεταλλικά στοιχεία, ο σίδηρος απο-
τελεί παράδειγμα αλλοτροπικού μετάλλου καθώς μέχρι τους 912◦έχει κυβική χωροκεντρωμένη
δομή, ύστερα μετασχηματίζεται σε κυβική εδροκεντρωμένη μορφή όπου και παραμένει μέχρι τους
1394◦και τέλος ξανασχηματίζεται σε κυβική χωροκεντρωμένη δομή την οποία διατηρεί μέχρι την
τήξη του μετάλλου στους 1538◦.
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(i) Κυβικό Χωροκεντρωμένο (ii) Κυβικό Έδροκεντρωμένο

(iii) Εξαγωνικό Μεγίστης Πυ-
κνότητας

Σχήμα 3.3: Κρυσταλλικές δομές μεταλλικών υλικών [William D. Callister. 2010]

Στα παραπάνω σχήματα, η θέση του ατόμου στην κρυσταλλική δομή συμβολίζεται με μια
σφαίρα, αν υποθέσουμε ότι αυτή η σφαίρα είναι το άτομο, τότε δεν μπορούμε να συμβολίσουμε
επαρκώς όλα τα ηλεκτρόνιά του καθώς τα άτομα του μετάλλου συνδέονται με μεταλλικό δεσμό.
Ο μεταλλικός δεσμός είναι ένα είδος χημικού δεσμού, ένα φαινόμενο που οφείλεται στην δύναμη
του Ηλεκτρομαγνητισμου και περιγράφει τις ηλεκτροστατικές ελκτικές δυνάμεις μέσα σε μια κρυ-
σταλλική δομή. Τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στοιβάδας του κάθε ατόμου έχουν πολύ μικρή έλξη
στα πρωτόνια του πυρήνα λόγω της απόστασης τους με αποτέλεσμα τα ηλεκτρόνια αυτά να «μετα-
πηδούν» και να εκτελούν τροχιά σε γειτονικό πυρήνα. Όταν το φαινόμενο αυτό επαναλαμβάνεται
το άτομο από το οποίο ξεφεύγει το ηλεκτρόνιο στιγμιαία φορτίζεται θετικά με αποτέλεσμα την
δημιουργία ελκτικών δυνάμεων μεταξύ των ιόντων του μετάλλου και των ελεύθερων ηλεκτρονίων.
Όταν τα άτομα σε ένα πλέγμα παρουσιάζουν αυτήν την συμπεριφορά, τότε τα ηλεκτρόνια δεν
έχουν κάποιο άτομο στο οποίο ανήκουν γι αυτό και ονομάζονται ελεύθερα ηλεκτρόνια , αντίθετα
μετακινούνται σε όλο το πλέγμα σχηματίζοντας ένας «νέφος ηλεκτρονίων» το οποίο αλληλεπιδρά
με τα ιόντα στο πλέγμα. Ο δεσμός αυτός επηρεάζει φυσικές ιδιότητες του μετάλλου όπως την
αντοχή, την ελαστικότητα και την θερμική/ηλεκτρική αγωγιμότητα.

3.2.1 Ατέλειες σε ιδανικό κρυσταλλικό πλέγμα

Η κρυσταλλική δομή των στερεών στην πραγματικότητα δεν έχει την μορφή που παρουσιά-
ζεται στις απεικονίσεις καθώς σε αυτές αναπαριστάται η δομή ενός ιδανικού στερεού. Το ιδανικό
στερεό είναι μια μαθηματική έννοια και στην φύση δεν συναντάται. Τα πραγματικά στερεά που
συναντάμε περιέχουν κάποιες ατέλειες ή ανωμαλίες στην κρυσταλλική τους δομή οι οποίες επη-
ρεάζουν σημαντικά τις φυσικές ιδιότητες του εκάστοτε στερεού. Η επίδραση των ατελειών δεν
είναι υποχρεωτικά αρνητική. Πολλές φορές εκμεταλλευόμαστε την ύπαρξη τους για την τροποποί-
ηση ή την βελτιστοποίηση κάποιων ιδιοτήτων με την ελεγχόμενη προσθήκη συγκεκριμένου τύπου
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ατελειών στα στερεά.
Οι ατέλειες που αναφέρουμε προσδιορίζονται γενικά ως μια πλεγματική ανωμαλία της οποία

το μέγεθος είναι συγκρίσιμο με την ατομική διάμετρο του στερεού. Οι ατέλειες αυτές κατηγοριο-
ποιούνται ανάλογα με την γεωμετρία τους και το πλήθος των διαστάσεων τους. Έτσι έχουμε,

• Αυτοπαρεμβολές και κενές θέσεις. Οι κενές θέσεις, όπως δηλώνει και το όνομά τους εί-
ναι περιοχές μέσα στην κρυσταλλική δομή όπου ένα άτομο παρουσιάζει από την δεδομένη
θέση του. Στην πραγματικότητα είναι αδύνατον να κατασκευάσουμε κάποιο στερεό το οποίο
να είναι ελεύθερο κενών θέσεων. Αυτοπαρεμβολή είναι η τοποθέτηση ενός ατόμου σε μια
διαπλεγματική θέση, σε έναν χώρο δηλαδή όπου υπό κανονικές συνθήκες δεν είναι κατειλημ-
μένος. Αυτού του είδους οι ατέλειες προκαλούν μεγάλες παραμορφώσεις στο περιβάλλον
πλέγμα καθώς το μέγεθος της θέσης του ατόμου είναι μικρότερο από το ίδιο το άτομο.

• Ατέλειες υποκατάστασης και διαπλεγματικές ατέλειες. Κατά την δημιουργία κραμάτων
(βλέπε 3.3) έχουμε την προσθήκη ατόμων πρόσμιξης σε ένα μέταλλο, η διαδικασία αυτή
παράγει ένα στερεό διάλυμα. Στα στερεά διαλύματα παρατηρούμε δύο είδη ατελειών, τις
ατέλειες υποκατάστασης και τις διαπλεγματικές ατέλειες. Οι ατέλειες υποκατάστασης δη-
μιουργούνται όταν τα άτομα πρόσμιξης αντικαθιστούν τα άτομα του μετάλλου στο οποίο
προσμιγνύονται στην λρυσταλλική δομή του κράματος. Οι διαπλεγματικές ατέλειες δη-
μιουργούνται όταν τα άτομα πρόσμιξης καταλαμβάνουν κενές θέσεις μεταξύ των ατόμων
του μετάλλου υποδοχής. Η διαφορά με τις αυτοπαρεμβολές είναι ότι οι διαπλεγματικές
ατέλειες δημιουργούνται από άτομα μικρότερου μεγέθους και διαφορετικού στοιχείου από
τα άτομα υποδοχής.

• Διαταραχές και γραμμικές ατέλειες. Διαταραχές ονομάζονται οι ατέλειες οι οποίες έχουν
ως συνέπεια την στρέβλωση της παραλληλίας των ατομικών επιπέδων μέσα σε μια κρυσταλ-
λική δομή. Ένα είδος διαταραχής είναι η διαταραχή ακμής η οποία δημιουργείται όταν
έχουμε την παρεμβολή ενός ημιεπίπεδου ατόμων στην κρυσταλλική δομή. Στο σχήμα 3.4i
βλέπουμε την αναπαράσταση της διαταραχής ακμής σε ένα πλέγμα. Παρατηρούμε ότι τα
άτομα στο πάνω μέρος του πλέγματος τείνουν να συμπιεστούν ενώ τα άτομα στο κάτω μέ-
ρος απομακρύνονται μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα αυτού του μηχανισμού είναι να έχουμε
μια καμπύλωση των παραπλήσιων ατομικών επιπέδων το μέγεθος της οποίας ελαττώνεται
συναρτήσει της απόστασης του ατομικού επίπεδου από το ημιεπίπεδο ή αλλιώς της γραμμής
διαταραχής. Άλλος τύπος γραμμικής ατέλειας είναι η ελικοειδής διαταραχή. Στην ελικοειδή
διαταραχή έχουμε την μετατόπιση περιοχής του κρυστάλλου ως αποτέλεσμα διατμητικών
τάσεων. Διαταραχές τέτοιου είδους αντλούν το όνομά τους από την μορφή που παρουσιά-
ζουν τα επίπεδα των ατόμων πλησίον της γραμμής διαταραχής, μια εναλλακτική ονομα-
σία είναι διαταραχές κοχλία (σχήμα 3.4ii). Στην πραγματικότητα η διαταραχή ακμής και
η ελικοειδής διαταραχή συναντώνται σπάνια σαν αυτόνομα χαρακτηριστικά ενός στερεού,
αντιθέτως κάποια χαρακτηριστικά και των δύο συνθέτουν ένα είδος διαταραχών οι οποίες
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ονομάζονται μικτές διαταραχές (σχήμα 3.5 ). Το ποσοστό των χαρακτηριστικών ελικοει-
δούς και διαταραχής ακμής που συντελούν την μικτή διαταραχή δεν είναι δεδομένα, από
αυτό φαίνεται ότι μπορούμε να έχουμε πλήθος μικτών διαταραχών με διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά η καθεμία. Τέλος, οι διαταραχές εμπλέκονται στην πλαστική παραμόρφωση των
κρυσταλλικών στερεών και εν συνεχεία στην κόπωση, περισσότερη έμφαση σε αυτόν τον
μηχανισμό δίνεται στο κεφάλαιο 3.2.2.

(i) Διαταραχή ακμής (ii) Ελικοειδής διαταραχή

Σχήμα 3.4: Οι δύο κύριες γραμμικές διαταραχές [NonDestructive Testing Resource Center]

Σχήμα 3.5: Μικτή Διαταραχή [NonDestructive Testing Resource Center]

3.2.2 Θεωρία των διαταραχών

Οι διαταραχές, οι γραμμικές ατέλειες για τις οποίες μιλήσαμε στο κεφάλαιο 3.2.1, μπορούν
να εξηγήσουν μια πληθώρα φυσικών και μηχανικών φαινομένων στα μεταλλικά και στα κεραμικά
υλικά. Συγκεκριμένα η θεωρία των διαταραχών εξηγεί αυτά τα φαινόμενα σαν ένα επακόλουθο της
κίνησης των διαταραχών σε ατομικό επίπεδο.

Η πλαστική παραμόρφωση ένα φαινόμενο που μας ενδιαφέρει πολύ στην μελέτη της κόπω-
σης, μπορεί να εξηγηθεί με την θεωρία των διαταραχών. Συγκεκριμένα αποδίδει την δημιουργία
πλαστικής παραμορφώσεως σε μια κίνηση μεγάλου αριθμού διαταραχών. Η κίνηση αυτή έχει ως
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αίτιο μια διατμητική τάση που δρα σε κάθετη διεύθυνση προς την γραμμή της διαταραχής και έχει
ως συνέπεια την συνεχή κίνηση του ημιεπιπέδου της διαταραχής ακμής με διαδοχικό σπάσιμο και
επανασχηματισμό των ατομικών δεσμών.Μετά από έναν αριθμό μετατοπίσεων το ημιεπίπεδο αυτό
θα εμφανιστεί στο ένα άκρο του κρυστάλλου και θα εξέχει του κρυστάλλου μια ατομική απόσταση
(σχήμα 3.6). Ο μηχανισμός αυτός ονομάζεται ολίσθηση και το επίπεδο κατά το μήκος του οποίου
διέρχεται η διαταραχή ονομάζεται επίπεδο ολίσθησης. Ο συνδυασμός ενός επιπέδου ολίσθησης
με μία διεύθυνση ολίσθησης ονομάζεται σύστημα ολίσθησης.

Σχήμα 3.6: Μηχανισμός κίνησης διαταραχής ακμής

Η κίνηση της ελικοειδούς διαταραχής παράγει την ίδια πλαστική παραμόρφωση καθώς και
σε αυτή την περίπτωση έχουμε τον σχηματισμό βαθμίδας στα άκρα του κρυστάλλου. Η διαφορά
με την κίνηση της διαταραχής ακμής είναι η διεύθυνση της μετακίνησης η οποία είναι κάθετη της
διεύθυνσης εφαρμογής της τάσης εν αντιθέσει με την διαταραχή ακμής όπου έχουμε παράλληλη
κίνηση με την τάση.

Σχήμα 3.7: Μηχανισμός κίνησης ελικοειδούς διαταραχής

Οι μηχανικές ιδιότητες των μεταλλικών υλικών εξαρτώνται από χαρακτηριστικά των διαταρα-
χών τα οποία επηρεάζουν την κινητικότητα τους και την δυνατότητα να πολλαπλασιάζονται. Ένα
τέτοιο χαρακτηριστικό είναι τα πεδία παραμόρφωσης των διαταραχών. Στις διαταραχές ακμής
για παράδειγμα έχουμε την εμφάνιση εφελκυστικών και θλιπτικών τάσεων γύρω από την διατα-
ραχή όπως φαίνεται στο σχήμα 3.4i, η περιοχή η οποία επηρεάζεται από αυτήν την απόκλιση από
την ισορροπία των ατομικών δεσμών ονομάζεται πεδίο παραμόρφωσης. Όταν έχουμε την συνύ-
παρξη πεδίων παραμόρφωσης σε κοντινή απόσταση ενδέχεται να έχουμε την αλληλεπίδραση τους.
Από αυτήν την διαδικασία μπορούμε να έχουμε την έλξη ή την απώθηση των γειτονικών διαταρα-
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χών, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους μηχανισμούς ισχυροποίησης του μετάλλου
πράγμα που φαίνεται για παράδειγμα, στην περίπτωση της έλξης δύο αντίθετων διαταραχών ακμής,
όπου θα έχουμε την ακύρωση τους και την εξαφάνιση της διαταραχής (σχήμα 3.8).

Σχήμα 3.8: Αλληλεπιδράσεις διαταραχών ακμής

Οι διαταραχές στα κρυσταλλικά υλικά εισέρχονται κατά την διαδικασία στερεοποίησης λόγω
της θερμικής τάσης που δημιουργείται από την γρήγορη ψύξη. Η πυκνότητα των διαταραχών σε
ένα στερεό εκφράζεται ώς ο λόγος του ολικού μήκους της διαταραχής ανά μονάδα όγκου. Οι μο-
νάδες που εκφράζουν την πυκνότητα είναι χιλιοστά ανά κυβικό χιλιοστό ή ισοδύναμα αντίστροφα
τετραγωνικά χιλιοστά. Προσεχτικά στερεοποιημένοι κρύσταλλοι μετάλλου παρουσιάζουν πυκνό-
τητα διαταραχών της τάξεως του 103 mm−2 ενώ έντονα παραμορφωμένα μέταλλα κυμαίνονται
σε τιμές προσκείμενες του 109 mm−3.

3.3 Κράματα

Η λέξη κράμα προέρχεται από το αρχαιοελληνικό ρήμα κεράννυμι το οποίο σημαίνει ανακα-
τεύω. Το κράμα είναι ένα υλικό δύο η περισσότερων στοιχειών εκ των οποίων το ένα είναι κατά
κανόνα μεταλλικό. Το υλικό αυτό διατηρεί τα χαρακτηριστικά των μεταλλικών υλικών. Χαρα-
κτηριστικό των κραμάτων είναι οι βελτιωμένες μηχανικές τους ιδιότητες σε σχέση με τα καθαρά
μέταλλα που τα συγκροτούν, ο χάλυβας για παράδειγμα, που αποτελεί κράμα σιδήρου και άν-
θρακα, παρουσιάζει εξαιρετικά μεγαλύτερη αντοχή από τον καθαρό σίδηρο, γεγονός το οποίο τον
έχει εδραιώσει ως ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο υλικό στην κατασκευαστική βιομηχανία.

Τα κράματα, ονομάζονται συναρτήσει του πλήθους των στοιχείων που τα αποτελούν. Αν ένα
κράμα συντελείται από δύο χημικά στοιχεία, τότε ονομάζεται διμερές, αν συντελείται από τρία,
τριμερές και ούτω καθεξής.

Το χαρακτηριστικό αυτό των βελτιωμένων μηχανικών ιδιοτήτων των κραμάτων γεννάται από
την διαφορά στο μέγεθος των ατόμων των στοιχείων που τα συντελούν. Επιπλέον, τα κράματα
έχουν το χαρακτηριστικό να σχηματίζουν κρυσταλλική δομή στην οποία συνυπάρχουν άτομα από
τα διαφορετικά στοιχεία που τα συγκροτούν. Έτσι, στην περίπτωση που ένα άτομο καθαρού με-
τάλλου έχει αντικατασταθεί από ένα μεγαλύτερο, κάποιου στοιχείου πρόσμιξης, δημιουργούνται
θλιπτικές τάσεις στα γειτονικά άτομα, αντιστοίχως αν το άτομο του πρωτογενούς μετάλλου έχει
αντικατασταθεί από ένα μικρότερο, έχουμε την δημιουργία εφελκυστικών τάσεων στα διπλανά
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άτομα. Οι τάσεις αυτές, σε μακροσκοπικό επίπεδο ερμηνεύονται σαν μεγαλύτερη αντοχή στην
παραμόρφωση καθώς πλέον, για να επέλθει παραμόρφωση, τα εξωτερικά φορτία πρέπει να εξου-
δετερώσουν και το διανυσματικό άθροισμα των εσωτερικών τάσεων.

Αυτό συμβαίνει όταν το κράμα είναι στερεό διάλυμα, όταν δηλαδή τα στοιχεία του κράματος
διαλύονται πλήρως το ένα στο άλλο στην υγρή αλλά και στην στερεή μορφή με αποτέλεσμα να
έχουμε υβριδική κρυσταλλική δομή ως αποτέλεσμα της διάχυσης των ατόμων. Στην πραγματικό-
τητα, τα στερεά διαλύματα είναι ένα από τα έξι είδη κραμάτων που διαχωρίζουμε ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά τους. Συγκεκριμένα έχουμε,

• Τα στερεά διαλύματα, τα οποία όπως είπαμε είναι κράματα των οποίων τα στοιχεία πα-
ρουσιάζουν πλήρη ανάμειξη. Στα κράματα στερεού διαλύματος έχουμε την δημιουργία της
κρυσταλλικής δομής ως αποτέλεσμα δύο μηχανισμών διάχυσης των ατόμων.

– Μηχανισμός Αντικατάστασης. Ο μηχανισμός αντικατάστασης συμβαίνει όταν τα
άτομα των στοιχείων του κράματος δεν έχουν μεγάλη απόκλιση στο μέγεθος τους,
έτσι, οι θέσεις των ατόμων στην κρυσταλλική δομή του πρωτογενούς μετάλλου κατα-
λαμβάνονται από τα άτομα του δευτερεύοντος στοιχείου.

– ΜηχανισμόςΠαρεμβολής. Ο μηχανισμός της παρεμβολής εμφανίζεται όταν έχουμε
σημαντική διαφορά στο μέγεθος των στοιχείων του κράματος. Κατά τον σχηματισμό
της κρυσταλλικής δομής έχουμε την παρεμβολή των μικρότερων ατόμων μεταξύ των
μεγαλύτερων. Αυτό συνήθως παρατηρείται όταν έχουμε αμέταλλα στοιχεία μέσα στο
κράμα.

• Απλό ευτηκτικό κράμα. Τα στοιχεία των των απλών ευτηκτικών κραμάτων αναμειγνύονται
πλήρως στην υγρή μορφή και καθόλου στην στερεή.

• Σύνθετο ευτηκτικό κράμα. Σε αυτό το είδος κραμάτων έχουμε πλήρη ανάμειξη των στοι-
χείων στην υγρή μορφή και μερική ανάμειξη στην στερεή.

• Ευτηκτοειδές κράμα. Ευτηκτοειδές κράμα έχουμε όταν ένα υπάρχον στερεό διάλυμα ξα-
ναμετασχηματίζεται σε χαμηλότερη θερμοκρασία σε κράμα παρόμοιο με αυτό το ευτηκτι-
κού τύπου.

• Χημική ή Μεσομεταλλική Ένωση, η οποία συμβαίνει όταν τα στοιχεία του κράματος
αντιδρούν μεταξύ τους.
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Κεφάλαιο 4

Χαρακτηριστικά της Κόπωσης

4.1 Εμπλεκόμενοι Μηχανισμοί στην Κόπωση

Η διαδικασία της κόπωσης ενός εξαρτήματος είναι εξαιρετικά περίπλοκη και πολλές φορές
εμπεριέχει μεταβλητούς παράγοντες «τυχαίας» φύσεως, πράγμα που κάνει την προσπάθεια κατα-
γραφής και κατανόησής της μια πρόκληση προς τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό.

Η αστοχία λόγω κόπωσης έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με την ψαθυρή θραύση. Ένα εξάρ-
τημα που υπέστη αστοχία λόγω κόπωσης θα παρουσιάσει θραύση χωρίς κανένα ή με ελάχιστα
σημάδια πλαστικής παραμόρφωσης και το επίπεδο της θραύσης θα είναι κάθετο στον άξονα επι-
βολής του φορτίου. Η διαφορά των δύο ειδών θραύσης έγκειται στους φυσικούς μηχανισμούς που
οδήγησαν στην θραύση. Στη δυναμική καταπόνηση η αστοχία είναι αποτέλεσμα ενός μηχανισμού
που έχει διαιρεθεί σε τρία βασικά στάδια. Τα στάδια του φυσικού αυτού μηχανισμού που οδηγεί
στην αστοχία λόγω κόπωσης είναι τα εξής,

• Στάδιο 1: Στο στάδιο 1 έχουμε την δημιουργία μιας ή περισσότερων μικρορωγμών πάνω
στο καταπονούμενο σώμα. Η έναρξη αυτών των ρωγμών συμβαίνει σε κάποιο σημείο όπου
οι ανάπτυξη ρωγμών «ευνοείται». Τέτοια σημεία είναι περιοχές όπου έχουμε συγκέντρωση
τάσεων δηλαδή κάποια ασυνέχεια στην γεωμετρία του εξαρτήματος, σε σημεία όπου έχουμε
χημική διάβρωση του υλικού, σε σημεία που καταπονείται από θερμοκρασιακές αλλαγές
(καθώς οι περιοδικές θερμοκρασιακές αλλαγές μεταφράζονται σε περιοδική μεταβολή του
όγκου - φαινόμενο Bauschinger) και σε σημεία όπου υπάρχουν μεταλλουργικές ατέλειες
στο υλικό.

• Στάδιο 2: Στο Στάδιο 2 έχουμε την ανάπτυξη των μικροσκοπικών ρωγμών σε μακροσκο-
πικές λόγω της επαναλαμβανόμενης καταπόνησης. Το καταπονούμενο σώμα, στο σημείο
ανάπτυξης των ρωγμών, παρουσιάζει δύο παράλληλες επιφάνειες οι οποίες χαρακτηρίζο-
νται από την εμφάνιση κυματοειδών ραβδώσεων, ένα χαρακτηριστικό που δημιουργείται
από την τριβή της μιας επιφάνειας στην άλλη κατά την περιοδική καταπόνηση. Η εμφάνιση
των ραβδώσεων μεταβάλλεται ανάλογα με την συχνότητα επιβολής του φορτίου, τις μετα-
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βολές στην τιμή του, στο σημείο εφαρμογής του και στα διαβρωτικά χαρακτηριστικά του
περιβάλλοντος όπου εργάζεται.

• Στάδιο 3: Στο τρίτο στάδιο, έχουμε την θραύση του σώματος λόγω αδυναμίας παραλαβής
των φορτίων από την εναπομένουσα διατομή. Η θραύση αυτή, παρόλο ότι αρχικά φαίνεται
«αμιγώς» ψαθυρή, μπορεί να είναι και όλκιμη, ή και συνδυασμός των δύο.

4.2 Μακροσκοπικά Χαρακτηριστικά

Η εικόνα ενός δοκιμίου που υπέστη θραύση λόγω κόπωσης, χαρακτηρίζεται από περιοχές
που αντιστοιχούν στα στάδια του μηχανισμού που αναφέραμε προηγουμένως. Οι περιοχές αυτές
είναι εμφανείς με γυμνό μάτι σε επιφάνειες θραύσης κάθετες στον άξονα επιβολής του φορτίου. Το
σχήμα 4.1 αποτελεί ένα τυπικό δείγμα της επιφάνειας θραύσης λόγω κόπωσης. Πρόκειται για ένα
εκ των τεσσάρων η πέντε κοχλιών που χρησιμοποιούνται για την μηχανική σύνδεση μιας ρόδας
αυτοκινήτου με την πλήμνη του τροχού.

Σχήμα 4.1: Τυπική επιφάνεια θραύσης λόγω κόπωσης [Stephens et al. 1980]

Παρατηρώντας την εικόνα, μπορούμε να προσδιορίσουμε τα σημάδια της κόπωσης. Παρα-
τηρούμε ότι στο δεύτερο τεταρτημόριο της διατομής του άξονα, υπάρχει ένα φαινομενικά λείο
σημείο όπου από εκεί φαίνεται να ξεκινούν οι κυματοειδείς ραβδώσεις. Στο σημείο αυτό είχαμε
την γέννεση και την μερική διάδοση μίας ή περισσοτέρων μικρορωγμών. (Περιοχή Α, σχήμα 4.2).
Ύστερα, οι μικρορωγμές που εμφανίστηκαν στην περιοχή Α αναπτύσσονται σε μακροσκοπικές
ρωγμές ή αλλιώς ρωγμές δευτέρου σταδίου. Παρατηρούμε ότι η περιοχή Α είναι το σημείο από
το οποίο ξεκινάνε κάποιες χαρακτηριστικές κυματοειδείς ραβδώσεις. Οι ραβδώσεις αυτές απο-
τελούν χαρακτηριστικό των ρωγμών του δευτέρου σταδίου και η εμφάνισή τους οφείλεται στην
περιοδική τριβή των δύο γειτονικών διατομών του άξονα ως αποτέλεσμα της επαναλαμβανόμενης
λειτουργίας του εξαρτήματος, (Περιοχή Β, σχήμα 4.2)
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Τέλος σαν συνέπεια της διάδοσης των ρωγμών η διατομή του άξονα μειώνεται συνεχώς με
αποτέλεσμα μετά από ένα χρονικό διάστημα να φτάσει σε μια κρίσιμη τιμή κάτω από την οποία
αδυνατεί να φέρει τα εφαρμοζόμενα φορτία. Όταν η διατομή πάρει αυτήν την τιμή έχουμε την
αιφνίδια θραύση του άξονα. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν
σχετικά λεία επιφάνεια, η περιοχή της τελικής θραύσης παρουσιάζει μεγάλη τραχύτητα, χαρακτη-
ριστικό της ταχείας εξάπλωσης του ρήγματος, (Περιοχή Γ, σχήμα 4.2).

Σχήμα 4.2: Χαρακτηριστικά σημεία πάνω στην επιφάνεια θραύσης

Δοκίμια σαν αυτό του σχήματος 4.1 παρουσιάζουν «τυπικές επιφάνειες θραύσης». Ονομάζο-
νται τυπικές διότι οι πλειοψηφία των δοκιμίων τα οποία αστόχησαν λόγω κόπωσης έχει αυτά τα
κοινά χαρακτηριστικά. Άλλα δοκίμια, ονομάζονται «ατυπικά» καθώς δεν εμφανίζουν τα κλασσικά
σημάδια που αναφέραμε. Από την επιφάνεια θραύσης του εξαρτήματος, μπορούμε να προσδιορί-
σουμε με μεγάλη ακρίβεια τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του εξαρτήματος με συνέπεια να
κατανοούμε καλύτερα τους παράγοντες που οδήγησαν στην αστοχία του εξαρτήματος. Παρακάτω,
εξετάζουμε κάποιες τυπικές αλλά και κάποιες ατυπικές περιπτώσεις αστοχίας λόγω κόπωσης.

Στο σχήμα 4.3 βλέπουμε δύο τυπικές επιφάνειες θραύσης. Στο σχήμα 4.3i βλέπουμε ένα μέρος
μίας κολόνας με τετράγωνο σπείρωμα η οποία ήταν μέρος μιας πρέσας. Η επιφάνεια φαίνεται να
έχει δυο εμφανείς χαρακτηριστικές περιοχές. Στο επάνω μέρος της διατομής, παρατηρούμε μια
ανοιχτόχρωμη περιοχή η οποία παρουσιάζει μεγάλη τραχύτητα συγκρινόμενη με το υπόλοιπο
της επιφάνειας θραύσης. Η άλλη χαρακτηριστική περιοχή είναι το σκουρόχρωμο μέρος της δια-
τομής το οποίο αποτελεί το επίπεδο ανάπτυξης των ρωγμών η αφετηρία των οποίων φαίνεται να
είναι στο τρίτο τεταρτημόριο της διατομής, σε μια όχι τόσο εμφανή περιοχή η οποία διαφέρει
από το μεγαλύτερο μέρος της διατομής ως προς το χρώμα καθώς έχει παρόμοια απόχρωση με
αυτή της περιοχής στο επάνω μέρος της διατομής μεταξύ δευτέρου και πρώτου τεταρτημορίου.
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Η ανάπτυξη των μικρορωγμών στην προκειμένη περίπτωση ευνοήθηκε από την κακή μηχανουρ-
γική κατεργασία του εξαρτήματος. Οι γωνίες του σπειρώματος αποτελούν σημεία συγκέντρωσης
τάσεων. Για την αποφυγή αυτού του φαινομένου θα έπρεπε να είχαμε την δημιουργία ραδίων στα
σημεία αυτά, πράγμα του οποίου η παράλειψη οδήγησε σε μεγάλες περιοχές εύνοιας της ανάπτυξης
μικρορωγμών μειώνοντας έτσι δραματικά την αντοχή του εξαρτήματος σε κόπωση.

Στο σχήμα 4.3ii βλέπουμε την επιφάνεια θραύσης ενός κοχλία ό οποίος χρησιμοποιείτο για
την πάκτωση ενός καθίσματος (σέλας) στο πλαίσιο ενός ποδηλάτου. Αν παρατηρήσουμε την εικόνα
θα δούμε ότι στην περιοχή μεταξύ του πρώτου και δευτέρου τεταρτημορίου της διατομής έχουμε
την εμφάνιση κάποιων μικροσκοπικών ρηγματώσεων. Σε αυτό το παράδειγμα η περιοχή ανάπτυξης
των ρωγμών πρώτου σταδίου δεν είναι τόσο εμφανής όσο του σχήματος 4.3i, αν όμως εξετάσουμε
τις κυματοειδείς ραβδώσεις που εμφανίζονται στην διατομή, παρατηρούμε ότι η αφετηρία τους
φαίνεται να είναι η ίδια περιοχή που εμφανίζονται οι μικρορηγματώσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει
ότι οι ρωγμές πρώτου σταδίου ξεκίνησαν από εκεί. Το κομμάτι της τελικής θραύσης φαίνεται
να είναι λείο συγκρινόμενο με αυτό του σχήματος 4.3i. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μετά την
θραύση του, ο κοχλίας παρέμεινε στην θέση λειτουργίας για ένα χρονικό διάστημα καθώς το σημείο
θραύσης του επέτρεψε στην αστοχία να μην γίνει αντιληπτή μέχρις ότου ο ποδηλάτης να κατεβεί
από το ποδήλατο. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι τότε, είχαμε ένα τριβοσύστημα συμπεριλαμβανομένων
των μηχανισμών φθοράς που εμφανίζονται σε αυτό μεταξύ του υπολειπόμενου κοχλία και του
θραύσματος με αποτέλεσμα την αλλοίωση της επιφάνειας θραύσης.

(i) Κοχλίας Πρέσας
(ii) Κοχλίας πάκτωσης καθίσματος ποδη-
λάτου

Σχήμα 4.3: Τυπικές επιφάνειες θραύσης λόγω κόπωσης [Der Maschinenschaden, 1958]

Συγκρίνοντας τις δύο περιπτώσεις βλέπουμε ότι ακόμα και σε τυπικά παραδείγματα αστοχίας
λόγω κόπωσης μπορούμε να έχουμε διαφορές στις επιφάνειες θραύσης καθώς στην αστοχία του κα-
θενός επιδρούν πολλοί διαφορετικοί παράγοντες. Στην προκειμένη περίπτωση, βλέπουμε μεγάλη
διαφορά όσον αφορά τις κυματοειδείς ρηγματώσεις, ο κοχλίας του καθίσματος του ποδηλάτου έχει
σημαντικά λιγότερες από τον κοχλία της πρέσας. Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στον
κοχλία της πρέσας είχαμε την συχνότερη εμφάνιση των παραγόντων που οδηγούν στην δημιουρ-
γία κυματοειδών ραβδώσεων από ότι στον κοχλία του ποδηλάτου. Επίσης, παρατηρώντας την
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περιοχή δημιουργίας των μικρορωγμών σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε ότι στο σχήμα 4.3i έχουμε
περισσότερα ανεπτυγμένα ρήγματα από ότι στο 4.3ii γεγονός που προδίδει την κακή μηχανουρ-
γική κατεργασία του πρώτου σε σχέση με το δεύτερο, επιπλέον γίνεται κατανοητό ότι η ποιότητα
της επιφανείας δυναμικά καταπονούμενου εξαρτήματος έχει μεγάλη επίπτωση στην αντοχή του σε
κόπωση, αυτός ο παράγοντας εδώ εκδηλώνεται με το γεγονός ότι και τα δύο εξαρτήματα έχουν
σπειρώματα πράγμα που μας δίνει αμέσως μια πιθανή ασυνέχεια που ευνοεί την ανάπτυξη των μι-
κρορωγμών καθώς σε έναν λείο άξονα η ασυνέχεια θα μπορούσε να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε
σημείο κάνοντας την τοποθεσία εμφάνισης των μικρορωγμών έναν φαινομενικά τυχαίο παράγοντα
ο οποίος θα ήταν πολύ δύσκολο να μελετηθεί και να προβλεφθεί. Τέλος βλέπουμε ότι και στις
δύο περιπτώσεις, σε αντίθεση με την ιδέα ότι οι θραύσεις λόγω κόπωσης είναι ψαθυρές, έχουμε
ένα μικρό ποσοστό πλαστικής παραμόρφωσης στην περιοχή δημιουργίας των ρωγμών πρώτου
σταδίου.

Η εμφάνιση μεγάλων αλλαγών στην γεωμετρία του εξαρτήματος είναι παράγοντας που παρέχει
εξαιρετική εύνοια στην ανάπτυξη των ρωγμών του σταδίου 1 καθώς αποτελεί σημείο συγκέντρωσης
τάσεων. Στο σχήμα 4.4 βλέπουμε την επιφάνεια θραύσης μιας ατράκτου με σφηναύλακα. Παρατη-
ρούμε ότι οι μικρορωγμές άρχισαν να αναπτύσσονται στην περιοχή των γωνιών της σφηναύλακας.
Ύστερα βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας καταλαμβάνεται από τις κυματώσεις και
ότι η επιφάνεια της τελικής θραύσης είναι πολύ μικρότερου μεγέθους, γεγονός το οποίο μαρτυράει
ότι το φορτίο που έφερε η άτρακτος είχε μικρή τιμή.

Σχήμα 4.4: Αστοχία ατράκτου με σφηναύλακα [ASM Handbook Volume 11: Failure Analysis
and Prevention]

Σε αντίθεση με την άτρακτο του σχήματος 4.4, ο διωστήρας από χάλυβα AISI 8640 του
σχήματος 4.5 έφερε μεγάλα φορτία όπως είναι αντιληπτό από το εμβαδόν της επιφάνειας θραύσης
του. Η ανάπτυξη των ρωγμών ξεκίνησε από το αριστερό μέρος διατομής και όχι από κάποιο σημείο
της οπής λίπανσης. Ύστερα οι ρωγμές αναπτύχθηκαν μέχρι και το μέσο της οπής δημιουργώντας
τις γνωστές κυματώσεις και τέλος είχαμε την θραύση του διωστήρα καθώς η παραμένουσα διατομή
αδυνατούσε να παραλάβει τα φορτία του εξαρτήματος.

Το σημείο δημιουργίας των μικρορωγμών δεν περιορίζεται στο εξωτερικό της διατομής ενός
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Σχήμα 4.5: Αστοχία διωστήρα [ASM Handbook Volume 12: Fractography]

σώματος. Οι παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη των ρωγμών πρώτου σταδίου μπορούν να
εμφανιστούν σε τυχαίο σημείο μέσα στο σώμα. Στο παράδειγμα του σχήματος 4.6 η ανάπτυξη
των μικρορωγμών ξεκίνησε από ένα σημείο κοντά στο κέντρο της διατομής. Οι ρωγμές δευτέρου
σταδίου που αναπτύχθηκαν, διαδόθηκαν προς τα έξω και η υπολειπόμενη διατομή δεν μπόρεσε
να φέρει τα επιβαλλόμενα φορτία και επήλθε η θραύση. Η επιφάνεια θραύσης που παρατηρούμε
παρουσιάζει όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά της κόπωσης που παρατηρήσαμε στα προηγούμενα
παραδείγματα αλλά διαφέρει ως προς την θέση τους στο επίπεδο θραύσης. Ο φυσικός μηχανισμός
ανάπτυξης της ρωγμής είναι ο ίδιος με μόνη διαφορά την αφετηρία του η οποία βρίσκεται στο
κέντρο της διατομής εν αντιθέσει με την τυπική θέση της, την περίμετρο.

Σχήμα 4.6: Αστοχία διωστήρα πρέσας [ASM Handbook Volume 12: Fractography]

Οι μικρορωγμές στην προκειμένη περίπτωση αναπτύχθηκαν από μια εσωτερική ασυνέχεια
η οποία είχε δημιουργηθεί από την κατακρήμνιση υδρογόνου σε εσωτερικά κενά του υλικού σε
συνεργασία με τις τάσεις που εισήλθαν στο σώμα κατά την σφηρηλάτησή του. Οι ασυνέχειες αυτές
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ονομάζονται hydrogen forging flakes και δημιουργούνται κατά την ψύξη του υλικού όπου και η
διαλυτότητα του υδρογόνου είναι μειωμένη. Από αυτό το παράδειγμα μπορούμε να καταλάβουμε
ότι ακόμα και αν το σώμα μας δεν παρουσιάζει κάποια εμφανή απότομη μεταβολή στην γεωμετρία
του, είναι πιθανόν να έχουμε σημεία συγκέντρωσης τάσεων στο εσωτερικό του σαν αποτέλεσμα
μεταλλουργικών και θερμικών κατεργασιών.

Από την μελέτη των επιφανειών θραύσης φαίνεται ότι η εμφάνιση των χαρακτηριστικών της κό-
πωσης εξαρτάται από παράγοντες όπως την συχνότητα της φόρτισης, το είδος και το μέγεθος της.
Η ύπαρξη σημείων συγκέντρωσης τάσεων επίσης μεταβάλει την εμφάνιση της επιφάνειας θραύσης.
Για τις ποιο απλές περιπτώσεις η Αμερικάνικη Κοινότητα Μεταλλικών Υλικών (American Society
of Metals ή A.S.M.) κατασκεύασε έναν πίνακα όπου κατηγοριοποιεί την εμφάνιση της επιφάνειας
θραύσης διαφόρων δοκιμίων ανάλογα με τους παράγοντες που αναφέραμε παραπάνω, (σχήμα 4.7).
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Σχήμα 4.7: Τυπικές επιφάνειες θραύσης [Stephens et al. 1980]
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4.3 Μικροσκοπικά χαρακτηριστικά

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο μηχανισμός της κόπωσης τυπικά ακολουθεί τρία βήματα,
το πρώτο εκ των οποίων είναι ο σχηματισμός μικρορωγμών πάνω στο εξάρτημα σε σημείο όπου
ευνοείται η δημιουργία τους. Αναφέραμε ότι τέτοια σημεία είναι οι απότομες μεταβολές της γε-
ωμετρίας του στερεού. Σε περίπτωση όμως όπου δεν έχουμε κάποια εμφανή απότομη μεταβολή
της γεωμετρίας και πάλι έχουμε αστοχία λόγω κοπώσεως. Αυτό εξηγείται από την θεωρία των
διαταραχών με τον μηχανισμό που οδηγεί σε πλαστική παραμόρφωση, την Ολίσθηση.

Στην εικόνα 3.6 δείξαμε τον μηχανισμό κίνησης των διαταραχών, ένας μηχανισμός που δη-
μιουργεί μια βαθμίδα στην μια άκρη του στερεού με μήκος μια ατομική μονάδα. Όταν μελετή-
σουμε την περίπτωση της μαζικής κίνησης διαταραχών ακμής, θα παρατηρήσουμε ότι πλέον δεν
μιλάμε για την δημιουργία μιας βαθμίδας αλλά για την δημιουργία ενός προεξέχοντος σημείου
πάνω στο στερεό. Το σημείο αυτό αποτελεί ένα σημείο συγκέντρωσης τάσεων και κατ επέκταση
ένα πιθανό σημείο δημιουργίας ρωγμών πρώτου σταδίου.

Τα περισσότερα μέταλλα είναι πολυκρυσταλλικά στερεά. Αυτό σημαίνει ότι αποτελούνται από
κόκκους εκ των οποίων ο καθένας διαθέτει δικές του μηχανικές ιδιότητες, την δική του διεύθυνση
μέσα στο στερεό και τα δικά του πιθανά συστήματα ολίσθησης. Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος
με τον οποίο δημιουργούνται τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά της κοπώσεως θα πρέπει να κατα-
νοήσουμε τον μηχανισμό της Ολίσθησης σε πολυκρυσταλλικά υλικά και αυτό θα γίνει αναλύοντας
την Ολίσθηση σε μονοκρύσταλλους και μετά επεκταθούμε στα πιο σύνθετα πολυκρυσταλλικά.

4.3.1 Ολίσθηση Καθαρού Κρυστάλλου

Είναι γνωστό ότι κατά την αξονική φόρτιση ενός στερεού δεν έχουμε ανάπτυξη αμιγώς εφελκυ-
στικών ή θλιπτικών τάσεων. Για διάφορα εντατικά πεδία έχουμε την ανάπτυξη διατμητικών τάσεων
των οποίων το μέγεθος εξαρτάται από την γωνία που σχηματίζει το επίπεδο πάνω στο οποίο δρουν
με το εντελώς κάθετο επίπεδο στην επιβολή του αξονικού φορτίου.

Σχήμα 4.8: Αναλυόμενες διατμητικές τάσεις [Βουθούνης, 2011]
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Για παράδειγμα αν θεωρήσουμε τον κρύσταλλο του σχήματος 4.8 πάνω στον οποίο δρα αξο-
νικό φορτίο σ. Στο επίπεδο pp’ το οποίο σχηματίζει μοίρα θ μοιρών με το επίπεδο p το οποίο
είναι κάθετο στο φορτίο σ, η ορθή τάση αναλύεται σε

σ′ = σcos2θ = σ
(
1 + cos2θ

2

)
και

τ ′ = σsinθcosθ = σ
(
sin2θ

2

)
Παρατηρώντας τις παραπάνω εξισώσεις βλέπουμε ότι

• Για θ = 0◦ έχουμε sin2θ = 0 και cos2θ = 1 άρα από τις παραπάνω εξισώσεις εξάγουμε
ότι όταν το επίπεδο που αναλύουμε τις τάσεις είναι κάθετο στο αξονικό φορτίο δεν έχουμε
διατμητική τάση, αντίθετα παρουσιάζεται μόνο ορθή τάση της οποίας το μέγεθος είναι ίδιο
με το αξονικό φορτίο σ.

• Για θ = 45◦ έχουμε sin2θ = 1 και cos2θ = 0. Σε αυτήν την κλίση το επίπεδο που
μελετάμε παρουσιάζει το μέγιστο των διατμητικής τάσης της οποίας το μέγεθος ισούται με
αυτό της ορθής το οποίο είναι σ′ = τ ′ = 1

2
σ.

• Τέλος, για θ = 90◦ έχουμε sin2θ = 0 και cos2θ = −1. Όταν το επίπεδο συμπίπτει με
τον άξονα Χ του στερεού τότε είναι ελέυθερο τάσεων.

Η μεταβολή των αναλυόμενων τάσεων συναρτήσει της γωνίας του επιπέδου ανάλυσης φαίνονται
στην εικόνα

Σχήμα 4.9: Οι τ’ και σ’ συναρτήσει της γωνίας θ [Βουθούνης, 2011]

Σε έναν μονοκρύσταλλο μετάλλου, η ολίσθηση ξεκινάει όταν η διατμητική τάση που εμφανί-
ζεται ξεπεράσει μια κρίσιμη τιμή η οποία εξαρτάται καθαρά από το υλικό. Όταν ξεπεραστεί αυτή
η τιμή τότε ξεκινάει η κίνηση των διαταραχών και ο κρύσταλλος παραμορφώνεται πλαστικά ή
διαρρέει. Η διαρροή ξεκινάει από το ευνοϊκότερα προσανατολισμένο σύστημα ολίσθησης στην
διεύθυνση της τάσης. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι διατμητικές τάσεις που αναπτύσσονται
στο επίπεδο των 45◦παίρνουν την μέγιστη τιμή για ένα δοσμένο εφελκυστικό ή θλιπτικό φορτίο.
Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι η κρίσιμη τάση ή αλλιώς η τάση διαρροής θα ξεπεραστεί σε αυτό
το επίπεδο αρχικά, σε διάφορες θέσεις μέσα στον κρύσταλλο όπως φαίνεται στην εικόνα 4.10i.
Η παραμόρφωση του κρυστάλλου παρουσιάζεται σαν διαδοχικές παράλληλες διαβαθμίσεις στην
περιφέρεια του, πράγμα που υποδεικνύει την μετακίνηση μεγάλου αριθμού διαταραχών. Η εικόνα
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αυτή μπορεί να παρατηρηθεί καλύτερα σε λειασμένο δείγμα μονοκρύσταλλου ψευδαργύρου στην
εικόνα 4.10ii όπου και βλέπουμε τις βαθμίδες διαρροής σαν γραμμές στην επιφάνεια του. Οι γραμ-
μές αυτές ονομάζονται γραμμές ολίσθησης ή γραμμές Lüders.

(i) Επίπεδα ολίσθηση μονοκρυστάλλου
[Βουθούνης, 2011] (ii) Γραμμές Lüders [Stephens et al, 1980]

4.3.2 Ολίσθηση σε Πολυκρυσταλλικά Υλικά

Η ολίσθηση στα πολυκρυσταλλικά υλικά αποτελεί επέκταση της αρχής της ολίσθησης στους
μονοκρυστάλλους. Αποτελεί ένα πιο σύνθετο φαινόμενο καθώς πλέον αντιμετωπίζουμε ένα στερεό
το οποίο συγκροτείται από διάφορους κόκκους ο καθένας εκ των οποίων παρουσιάζει διαφορετι-
κές μηχανικές ιδιότητες και τυχαίο κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό. Αποτέλεσμα αυτής της
συνύπαρξης είναι η μεταβολή της διεύθυνσης ολίσθησης από κόκκο σε κόκκο καθώς ο κάθε ένας
παρουσιάζει διαφορετικό ευνοϊκότερα προσανατολισμένο επίπεδο (σχήμα 4.11i).

Η εμφανής παραμόρφωση ενός πολυκρυσταλλικού υλικού μπορεί να εξηγηθεί με την παραμόρ-
φωση των κόκκων που το συντελούν με την διαδιακασία που περιγράψαμε προηγουμένως. Κατά
την παραμόρφωση οι κόκκοι παραμένουν ακέραιοι, δεν έχουμε την αποσύνθεση των ορίων τους
ούτε την διαπλάτυνσή τους. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι έχουμε την επιμήκυνση του κόκκου
προς την διεύθυνση που εμφανίζεται η παραμόρφωση (σχήμα 4.11ii).

Το σύστημα ολίσθησης του κάθε κόκκου είναι διαφορετικό, πράγμα το οποίο φαίνεται άμα
παρατηρήσουμε τις γραμμές ολίσθησης. Στην εικόνα 4.12 βλέπουμε ένα πολυκρυσταλλικό δείγμα
χαλκού το οποίο έχει παραμορφωθεί πλαστικά. Παρατηρούμε ότι οι γραμμές ολίσθησης έχουν
διαφορετικό προσανατολισμό σε κάθε κόκκο και ότι λόγω της ύπαρξης των ορίων μεταξύ των κόκ-
κων δεν έχουμε την μεταφορά των διαταραχών από τον έναν κόκκο στον άλλον. Αυτή είναι και η
αιτία που τα πολυκρυσταλλικά μέταλλα παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχή από τα μονοκρυσταλ-
λικά.
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(i) Απαραμόρφωτοι κόκκοι (ii) Παραμορφωμένοι κόκκοι

Σχήμα 4.12: Γραμμές Ολίσθησης στο εσωτερικό των κόκκων

4.3.3 Η Ολίσθηση στην Κυκλική Φόρτιση

Το ποσοστό της Ολίσθησης στα μέταλλα καθορίζεται από την κρυσταλλογραφική δομή του
εκάστοτε μετάλλου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξαρτάται άμεσα από την ελαστικότητα του.
Τα ψαθυρά μέταλλα παρουσιάζουν πολύ μικρή κινητικότητα των διαταραχών και έτσι η ολίσθηση
είναι ένα φαινόμενο που περιορίζεται σημαντικά, τα ελαστικά μέταλλα εν αντιθέσει παρουσιάζουν
μεγάλη κινητικότητα των διαταραχών και η ολίσθηση λαμβάνει χώρα χωρίς περιορισμό. Συμπε-
ραίνουμε λοιπόν ότι οι ρωγμές σταδίου 1 στην κόπωση και συγκεκριμένα η δημιουργία τους εξαρ-
τάται σε σημαντικό βαθμό από το μέταλλο που μελετάμε.

Αν προσπαθήσουμε να δούμε τον μηχανισμό της κόπωσης σε μικροσκοπική κλίμακα θα πα-
ρατηρήσουμε ότι η ολίσθηση είναι και πάλι αυτός ο φυσικός μηχανισμός που προκαλεί την δη-
μιουργία των μικρορωγμών. Όπως έχουμε αναφέρει, οι μικρορωγμές δημιουργούνται σε περιοχές
όπου έχουμε συγκέντρωση τάσεων. Όταν όμως μελετάμε ένα δοκίμιο όπου δεν υπάρχει καμία
τέτοια εμφανής περιοχή, παρατηρούμε ότι οι μικρορωγμές δημιουργούνται μεταξύ των βαθμι-
δών που εμφανίζονται λόγω της ολίσθησης. Τα χαρακτηριστικά της ολίσθησης σε κάθε μέταλλο
εξαρτώνται και από το είδος της φόρτισης. Για παράδειγμα στην εικόνα 4.13 βλέπουμε τυπικές ται-
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νίες ολίσθησης οι πάνω σε στατικά φορτισμένο στερεό. Στην εικόνα 4.14 παρατηρούμε τις ταινίες
ολίσθησης που δημιουργούνται όταν έχουμε δυναμική κυκλική καταπόνηση του μετάλλου. Στην
εικόνα 4.15 βλέπουμε την πρόοδο των ταινιών ολίσθησης σε σημεία συγκέντρωσης τάσεων καθώς
το μέταλλο καταπονείται δυναμικά.

Σχήμα 4.13: Ολίσθηση σε στατικά φορτισμένο μέταλλο [Stephens et al. 1980]

Σχήμα 4.14: Ολίσθηση σε δυναμικά καταπονούμενο μέταλλο [Stephens et al. 1980]

Μεγάλη πρόοδος στην μελέτη των μικροσκοπικών χαρακτηριστικών της θραύσης των μετάλ-
λων σημειώθηκε την δεκαετία του 1950 όπου είχαμε την ανάπτυξη του μικροσκοπίου ηλεκτρονίων
το οποίο επέτρεπε μεγεθύνσεις μέχρι και Χ1000, έτσι είχαμε άριστες απεικονίσεις των επιφανειών
θραύσης των εκάστοτε εξεταζόμενων δοκιμίων. Με τα μικροσκόπια ηλεκτρονίων κατέστη δυνατό
να μελετήσουμε εικόνες όπως αυτή του σχήματος () όπου βλέπουμε μια μικρορωγμή η οποία
είχε ως αφετηρία τις ταινίες ολίσθησης που είχαν δημιουργηθεί μέσα στον κόκκο υπερκράματος
νικελίου. Τα δύο κάθετα άσπρα βέλη υποδεικνύουν τα σημεία όπου τερματίστηκε η ρωγμή.

Στην περίπτωση που το μέταλλο καταπονείται από δυναμικά φορτία η ολίσθηση επηρεάζεται
και από τους κύκλους φόρτισης πέραν από το μέγεθος της διατμητικής τάσης, κάτι που μπορούμε
να παρατηρήσουμε στο σχήμα 4.17. Συγκεκριμένα, στο σχήμα 4.17i βλέπουμε την επιφάνεια πο-
λυκρυσταλλικού νικελίου μετά από κυκλική φόρτιση 104 κύκλων. Παρατηρούμε ότι μόνο μερικοί
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Σχήμα 4.15: Δημιουργία εξάρσεων και κοιλάδων από ταινίες ολίσθησης λόγω δυναμικής καταπό-
νησης [Stephens et al. 1980]

κόκκοι εμφανίζουν σημάδια ολίσθησης, στο σχήμα 4.17ii μετά από 5x104 κύκλους λειτουργίας
βλέπουμε ότι οι ταινίες ολίσθησης πληθαίνουν και διευρύνονται και όσο η κυκλική φόρτιση συνεχί-
ζει, συνεχίζει και η αύξησή τους. Στο σχήμα 4.17iii βλέπουμε ότι πλέον οι ταινίες έχουν διευρυνθεί
αρκετά. Αυτές οι ταινίες αποτελούν τις περιοχές συγκέντρωσης τάσεων όπου αναπτύσσονται οι
ρωγμές σταδίου 1.

Στην πραγματικότητα, οι ταινίες ολίσθησης που παρατηρούμε στις εικόνες και φαίνονται σαν
δισδιάστατες γραμμές έχουν τρισδιάστατη μορφή καθώς επεκτείνονται μέσα στον κόκκο όπως
φαίνεται στο σχήμα 4.14. Αν αφαιρέσουμε την μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ των κορυφών
και των κοιλάδων θα έχουμε στην ουσία την εξαφάνιση των ταινιών ολίσθησης. Αυτό επιτυγχάνεται
με την ηλεκτρολείανση. Η αντοχή σε κόπωση διαφόρων μηχανικών εξαρτημάτων έχει βελτιωθεί
κατά πολύ με το να έχουμε την βέλτιστη ποιότητα επιφανείας, γεγονός που καταδεικνύει την σχέση
της ελεύθερης επιφάνειας του εξαρτήματος με την αστοχία του από κόπωση. Στις πλείστες των
περιπτώσεων η επιφάνεια είναι το σημείο εκκίνησης των μικρορωγμών καθώς εκεί δημιουργούνται
οι ταινίες ολίσθησης και επίσης εκεί εμφανίζονται οι μέγιστες τιμές των τάσεων στα περισσότερα
είδη μηχανικών καταπονήσεων.

Οι μικρορωγμές που δημιουργούνται από τις ταινίες ολίσθησης αναπτύσσονται κατά μήκος
του επιπέδου που έχουμε τις μέγιστες διατμητικές τάσεις. Η ανάπτυξη αυτή έχει μήκος μερικών
κόκκων και επηρεάζεται από το σύστημα ολίσθησης και το μέγεθος των κόκκων. Οι ταινίες ολί-
σθησης ωστόσο δεν είναι άμεσα υπεύθυνες για την δημιουργία των μικρορωγμών. Ενώ σίγουρα
συσχετίζονται τουλάχιστον έμμεσα, οι ρωγμές μπορούν να έχουν πολλά σημεία εκκίνησης όπως
έχουμε αναφέρει. Τέτοια σημεία είναι οι προϋπάρχουσες ρηγματώσεις, τα όρια των κόκκων και οι
πόροι στην επιφάνεια του μετάλλου. Για παράδειγμα οι μικρορωγμές σε ένα ψαθυρό μέταλλο τυ-
πικά ξεκινάνε σε μια προϋπάρχουσα ρωγμή καθώς έχουμε ελάχιστη κινητικότητα των διαταραχών
και αναπτύσσεται κατά μήκος της μέγιστης ορθής τάσης. Παραδείγματα ανάπτυξης μικρορωγμών
παρατηρούμε στις εικόνες 4.18 και 4.19. Στην εικόνα 4.18i βλέπουμε μία ρωγμή η οποία εκτείνεται
κατά μήκος του ορίου των κόκκων. Η ρωγμή αυτή δημιουργήθηκε στα όρια των κόκκων στους
700◦σε υπερκράμα νικελίου. Σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, ιζήματα μέσα στα όρια των κόκκων
ενισχύουν την μηχανική αντοχή τους. Σε αυξημένες θερμοκρασίες όμως τα ίδια ιζήματα μειώνουν
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Σχήμα 4.16: Μικρορωγμή στο εσωτερικό του κόκκου υπερκράματος νικελίου [R.R. Stephens,
1999]

(i) 104 κύκλοι λειτουργίας (ii) 5x104 κύκλοι λειτουργίας (iii) 27x104 κύκλοι λειτουργίας

Σχήμα 4.17: Πρόοδος μικρορωγμών στην επιφάνεια πολυκρυσταλλικού νικελίου συναρτήσει των
κύκλων φόρτισης [Stephens et al. 1980]
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την αντοχή των ορίων και λαμβάνουν χώρα μηχανισμοί όμοιοι του ερπυσμού αυξάνοντας έτσι την
πιθανότητα δημιουργίας μιας διαοριακής ρωγμής. Στο σχήμα 4.18ii παρατηρούμε μια ρωγμή η
οποία αναπτύχθηκε επίσης σε υπερκράμα νικελίου, αφετηρία της ρωγμής σε αυτήν την περίπτωση
αποτέλεσε μια ρηγμάτωση στην επιφάνεια του κόκκου καθώς και η γειτονική ταινία ολίσθησης.
Φαίνεται ότι η μικρορωγμή που προήλθε από την ρηγμάτωση αναπτύχθηκε κατά την διεύθυνση
της ορθής τάσης ενώ η μικρορωγμή που προήλθε από την ταινία ολίσθησης αναπτύχθηκε κατά το
επίπεδο που εμφανίζονται οι μέγιστες διατμητικές τάσεις. Στο σχήμα 4.19i βλέπουμε μικρορωγμές
οι οποίες αναπτύχθηκαν από έναν μικροσκοπικό πόρο στην επιφάνεια του κόκκου υπερκράματος
νικελίου στους 500◦. Παρατηρούμε ότι εμφανίζεται μια «συμμετρία» καθώς έχουμε ανάπτυξη των
ρωγμών γύρω από τον πόρο ενώ και πάλι οι ρωγμές φαίνεται να αναπτύσσονται παράλληλα με
το επίπεδο των μέγιστων διατμητικών τάσεων. Τέλος, στο σχήμα 4.19ii βλέπουμε μια επιφάνεια
διφασικού κράματος τιτανίου IMI834. Η μικρορωγμή σε αυτήν την περίπτωση προήλθε από ένα
σημείο μεταξύ των βελόνων α στην μήτρα β. Η ρωγμή αναπτύχθηκε κατά μήκος των βελονών α
αλλά φαίνεται και να τις διασχίζει σε άλλη περιοχή. Εδώ, πρέπει να αναφερθεί ότι οι μικρορωγμές
μπορεί να έχουν εκδηλωθεί πριν ακόμα το εξάρτημα υποβληθεί στον πρώτο κύκλο λειτουργίας
σαν συνέπεια των κατεργασιών μορφοποίησης και των θερμικών κατεργασιών.

(i) Διαοριακή μικρορωγμή σε υπερκράμα
νικελίου

(ii) Μικρορωγμή προερχόμενη από ρήγμα
στην επιφάνεια του κόκκου

Σχήμα 4.18: Σημεία ανάπτυξης μικρορωγμών σε υπερκράμα νικελίου Waspaloy [R.R. Stephens,
1999]

Από την στιγμή που θα εμφανιστεί μικρορωγμή σε ένα δυναμικά καταπονούμενο εξάρτημα,
αρχίζει να αναπτύσσεται τυπικά, ως εξής, αρχικά η μικρορωγμή σταδίου 1 αναπτύσσεται παράλ-
ληλα με το επίπεδο των μέγιστων διατμητικών τάσεων. Αυτή η φάση της ρωγμής έχει μήκος μερι-
κούς κόκκους. Ύστερα, η ρωγμή αναπτύσσεται κάθετα στην διεύθυνση των ορθών τάσεων (σχήμα
4.20), σε αυτήν την φάση της, μιλάμε για μικρορωγμή δεύτερου σταδίου. Επίσης παρατηρούμε ότι
οι ρωγμές που δημιουργούνται αναπτύσσονται συνήθως μέσα στους κόκκους και «χωρίζουν» τους
κόκκους σε δύο μέρη (σχήμα ) ενώ λιγότερο σύνηθες είναι να έχουμε ρωγμές που αναπτύσσονται
κατά μήκος των ορίων των κόκκων.

Επιπλέον μηχανισμοί που εμπλέκονται στην κόπωση μπορούν να μελετηθούν αν εξετάσουμε
περαιτέρω τις επιφάνειες θραύσης. Αν χρησιμοποιήσουμε ένα μικροσκόπιο ηλεκτρονίων και με-
λετήσουμε τις κυματώσεις τις οποίες αναφέραμε στο κεφάλαιο 4.2 θα παρατηρήσουμε ότι στο
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(i) Μικρορωγμή προερχόμενη από προϋ-
πάρχων πόρο

(ii) Μικρορωγμή αναπτυσσόμενη σε διφα-
σικό (α+ β) κράμα τιτανίου IMI834

Σχήμα 4.19: Σημεία ανάπτυξης μικρορωγμών σε κράμα νικελίου Waspaloy και κράμα τιτανίου
IMI834 [R.R. Stephens, 1999]

εσωτερικό τους υπάρχει πληθώρα μικροσκοπικών ραβδώσεων (striations), (σχήμα 4.22i). Τυπικά
οι ραβδώσεις αυτές είναι διασκορπισμένες μέσα στην επιφάνεια θραύσης και πολλές φορές είναι
δύσκολο να εντοπιστούν λόγω της συνεχούς τριβής των δύο επιφανειών. Επίσης τυπικά δεν βρί-
σκονται σε ψαθυρά μέταλλα ή μέταλλα μεγάλης αντοχής. Οι περισσότερες μελέτες έχουν δείξει
μια σχέση της τάξεως 1:1 όσον αφορά τις ραβδώσεις και τους κύκλους λειτουργίας αλλά αυτό δεν
είναι καθοριστικό καθώς άλλες μελέτες διαφωνούν, έτσι φαίνεται ότι η δημιουργία αυτών των ρα-
βδώσεων σε συνδυασμό με άλλους μηχανισμούς θραύσης συντελούν στην ανάπτυξη των ρωγμών.
Ένα άλλος μηχανισμός που θεωρείται ότι συντελεί στην ανάπτυξη των ρωγμών είναι η σύντηξη των
μικροπόρων του μετάλλου (Microvoid Colascence ή MVC), (σχήμα 4.22ii). Σε αυτόν τον μη-
χανισμό έχουμε την δημιουργία, ανάπτυξη και ένωση μικροσκοπικών πόρων κατά την πλαστική
παραμόρφωση του στερεού με συνέπεια να παράγονται πόροι οι οποίοι ευνοούν την συγκέντρωση
των τάσεων και της πλαστικής παραμόρφωσης. Η όψη της επιφάνειας θραύση ενός μετάλλου όπου
είχαμε MVC έχει ραβδωτή και τραχιά εμφάνιση. Τέλος, ένας άλλος μηχανισμός που παρατη-
ρούμε είναι το «σχίσιμο» των κόκκων (cleavage ή microcleavage) σχήμα, (4.22iii). Σε αυτήν την
περίπτωση έχουμε την θραύση του κόκκου σε ορισμένο κρυσταλλογραφικό επίπεδο. Η επιφάνεια
που θραύεται έχει γυαλιστερή όψη καθώς η θραύση αυτή θεωρείται ψαθυρής φύσεως και είναι πι-
θανόν να έχουμε μερικές διαβαθμίσεις πάνω της. Το «σχήσιμο» είναι παθανότερο να συμβεί σε
χαμηλότερες θερμοκρασίες και σε εξαρτήματα με εγκοπές. Ο μηχανισμός των μικροπόρων και
το «σχίσιμο» των κόκκων μπορούν να συμβούν είτε από στατική είτε από δυναμική φόρτιση ενώ
οι μικροραβδώσεις συμβαίνουν μόνο όταν έχουμε δυναμική καταπόνηση.

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέραμε ως τώρα, φαίνεται ότι και σε μικροσκοπικό επίπεδο, η κόπωση
είναι ένα φαινόμενο που συσχετίζεται απόλυτα με την δημιουργία ρωγμών, την ανάπτυξή τους και
τέλος την θραύση του εξαρτήματος. Το κυριότερο μικροσκοπικό χαρακτηριστικό της κόπωσης
είναι ο μηχανισμός ολίσθησης ο οποίος φαίνεται να είναι άμεσα συνδεδεμένος με την δημιουργία
των μικρορωγμών. Καθώς έχουμε μια πληθώρα ταινιών ολίσθησης όταν το μέταλλο καταπονείται,
έτσι έχουμε και μια πληθώρα μικρορωγμών οι οποίες μετά από την κυκλική φόρτιση ενοποιούνται
σε μια μεγαλύτερη ρωγμή. Επίσης φαίνεται ότι όλοι οι φυσικοί μηχανισμοί που συντελούν την
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Σχήμα 4.20: Αναπαράσταση της ανάπτυξης της μικρορωγμής [Stephens et al. 1980]

κόπωση έχουν χρονική διάρκεια εξαρτώμενη από το φορτίο που λαμβάνει το στερεό. Όταν τα
εφαρμοζόμενα φορτία είναι μικρά μεγάλο ποσοστό του χρόνου της δυναμικής αντοχής του στε-
ρεού δαπανώνται στην δημιουργία των μικρορωγμών ενώ για μεγαλύτερα φορτία στην ανάπτυξή
τους σε μακρορωγμές. Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνουμε ότι για να αυξηθεί η διάρκεια ζωής
δυναμικά καταπονούμενων εξαρτημάτων πρέπει να εξαλείψουμε την δημιουργία μικρορωγμών,
πράγμα που αποτελεί και σύγχρονο αντικείμενο μελέτης σε ένα ευρύ πεδίο επιστημών καθώς είναι
και αρκετά πολύπλοκο, για παράδειγμα, όταν οι μεταλλουργοί σχεδιάζουν ένα κράμα, μπορούν να
το κατασκευάσουν με τέτοια χαρακτηριστικά τα οποία δεν ευνοούν την δημιουργία και ανάπτυξη
μικρορωγμών όπως για παράδειγμα τα λεπτόκοκκα κράματα καθώς τα όρια των κόκκων λειτουρ-
γούν σαν εμπόδια στην εξάπλωση των μικρορωγμών. Όμως από την στιγμή που οι μικρορωγμές
θα αναπτυχθούν το λεπτόκοκκο κράμα ευνοεί την ανάπτυξη των μακρορωγμών, φαίνεται λοιπόν
ότι το να σχεδιάζει κανείς μηχανολογικά σύνολα τα οποία θα έχουν «άπειρη» διάρκεια ζωής είναι
ένας Ηράκλειος Άθλος καθώς οι μεταβλητές που εισέρχονται στην διαδικασία αυτή είναι πολλές
και συνεχώς μεταβάλλονται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε την μέγι-
στη διάρκεια ζωής σε ένα εξάρτημα πράγμα που το οποίο για να γίνει πρέπει να μελετήσουμε και
να κατανοήσουμε πλήρως τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στην διαδικασία δημιουργίας και
ανάπτυξης των ρωγμών.
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Σχήμα 4.21: Ανάπτυξη μικρορωγμής κάθετα στην διεύθυνση των ορθών τάσεων [R.R. Stephens,
1999]

(i) Μικρογραμμώσεις (ii) MVC (iii) Microcleavage

Σχήμα 4.22: Μηχανισμοί που συντελούν στην ανάπτυξη των ρωγμών [R.R. Stephens, 1999]
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Κεφάλαιο 5

Μηχανικές Δοκιμές Κόπωσης

Τα διάφορα μηχανικά εξαρτήματα και κατά επέκταση μηχανικά σύνολα υποβάλλονται σε δυ-
ναμικά φορτία η φύση των οποίων μεταβάλλεται ανάλογα την χρήση και το περιβάλλον του εξαρ-
τήματος. Στο ένα άκρο, έχουμε την επιβολή απλών δυναμικών φορτίσεων με δεδομένα χαρακτη-
ριστικά όπως η συχνότητα φόρτισης και το μέγεθος του φορτίου. Στο άλλο άκρο έχουμε φορτία
των οποίων, χαρακτηριστικά όπως η συχνότητα της φόρτισης ή η διεύθυνση επιβολής του φορτίου
είναι εντελώς τυχαία φαινόμενα. Για παράδειγμα, τα φορτία που εφαρμόζονται, στον στροφαλο-
φόρο άξονα μιας μηχανής εσωτερικής καύσης μπορούν να μελετηθούν και να μοντελοποιηθούν
ευκολότερα από τα φορτία που δέχεται ένα πλοίο καθώς το χτυπάνε τα κύματα της θάλασσας.
Αυτές οι δύο περιπτώσεις αποτελούν ακραίες καταστάσεις. Το συνηθέστερο είδος δυναμικής κα-
ταπόνησης είναι τα τυχαία φορτία που παρουσιάζουν στοιχεία περιοδικότητας. Μια τέτοια περί-
πτωση αποτελεί η καταπόνηση ενός αεροσκάφους κατά την διεξαγωγή αερομεταφορών καθώς η
καταπόνηση της απογείωσης και της προσγείωσης παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες από πτήση σε
πτήση. Το ιστορικό φόρτισης ενός αεροσκάφους σε αυτήν την περίπτωση περιγράφεται στο γρά-
φημα του σχήματος 5.1. Επίσης, επειδή η καταπόνηση έχει ομοιότητες ανά κύκλο λειτουργίας,
μπορούμε να αναπαραστήσουμε τα φορτία έτσι ώστε να πραγματοποιούμε δοκιμές κοπώσεως οι
οποίες πλησιάζουν κατά πολύ τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Παρόμοιες περιπτώσεις κα-
ταπόνησης παρουσιάζονται στα σχήματα 5.2 και 5.3 όπου βλέπουμε την καταπόνηση στοιχείων
ενός αυτοκινήτου και τα φορτία που δέχεται μια γέφυρα.

Ο σκοπός της μελέτης των καταπονήσεων διαφόρων μηχανολογικών εξαρτημάτων και συνό-
λων έχει σκοπό την μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τον ορθότερο
σχεδιασμό τον οποίο βοηθάνε ιδιαιτέρως οι δοκιμές κόπωσης που προσομοιώνουν τις πραγματικές
συνθήκες λειτουργίας. Αυτό το είδος των καταπονήσεων που αναφέραμε παραπάνω και παρουσιά-
ζουμε στα παρακάτω σχήματα αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό είδος δυναμικής καταπόνησης
το οποίο παρουσιάζεται συνεχώς στις κατασκευές. Στην πραγματικότητα ελάχιστες φορές θα αντι-
μετωπίσουμε εντελώς περιοδικές φορτίσεις ή εντελώς τυχαία φορτία. Αμιγώς περιοδικά ή τυχαία
φορτία θα παρατηρήσουμε κατά τις δοκιμές κόπωσης σε εργαστηριακό περιβάλλον. Τέτοιες δοκι-
μές έχουν σκοπό τον προσδιορισμό της αντοχής σε κόπωση των μεταλλικών υλικών ή την μελέτη
διαφόρων ελεγχόμενων μεταβλητών στην δυναμική αντοχή εξαρτημάτων.
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Σχήμα 5.1: Καταπόνηση αεροσκάφους εν λειτουργία [Stephens et al. 1980]

Σχήμα 5.2: Καταπόνηση στοιχείων αυτοκινήτου [Stephens et al. 1980]

Σχήμα 5.3: Καταπόνηση γέφυρας [Stephens et al. 1980]
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5.1 Βασικά Μεγέθη Δοκιμών Αντοχής σε Κόπωση

Στις δοκιμές κοπώσεως, έχουμε κάποια χαρακτηριστικά μεγέθη τα οποία παίζουν καθοριστικό
ρόλο τόσο στην φύση της δοκιμής όσο και στα εξαγόμενα δεδομένα. Καθώς στις δοκιμές κοπώ-
σεως το η τάση κάτω από την οποία καταπονείται το δοκίμιο μεταβάλλεται ανάλογα με τον χρόνο,
σε μια απλή δοκιμή αντιστρεφόμενης προβόλου, η τάση μπορεί να αναπαρασταθεί όπως φαίνεται
στο σχήμα 5.4

Σχήμα 5.4: Χαρακτηριστικά Μεγέθη Δοκιμής Κόπωσης

Παρατηρούμε ότι η τάση μεταβάλλεται αρμονικά σε συνάρτηση με τον χρόνο και ότι ακολου-
θεί μια ημιτονοειδή μορφή. Η καταπόνηση αυτού του είδους σπάνια συναντάται σε πραγματικές
συνθήκες λειτουργίας αλλά εφαρμόζεται ευρέως σε εργαστηριακές δοκιμές. Πάνω στο διάγραμμα
μπορούμε να διακρίνουμε τα μεγέθη που καθορίζουν μια δοκιμή κοπώσεως. Συγκεκριμένα παρα-
τηρούμε,

• Η μέγιστη τάση (σmax ή smax) : Η μέγιστη τάση όπως δηλώνει και το όνομα αποτελεί
την μέγιστη εφαρμοζόμενη τάση πάνω στο δοκίμιο.

• Η ελάχιστη τάση (σmin ή smin) : Αντίστοιχα με την μέγιστη, η ελάχιστη τάση δηλώνει
το μέγεθος της ελάχιστης εφαρμοζόμενης τάση πάνω στο δοκίμιο.

• Το εύρος τάσης (∆σ) : Το εύρος τάσης ορίζεται ως η αλγεβρική διαφορά της μέγιστης
από την ελάχιστη τάση

∆σ = σmax − σmin

• Ημέση τάση (σm ή sm) : Η μέση τάση ορίζεται ως ο αλγεβρικός μέσος όρος της μέγιστης
και της ελάχιστης τάσης.

σm =
σmax + σmin

2

• Η μεταβαλλόμενη τάση (σα ) : Η μεταβαλλόμενη τάση ορίζεται σαν το μισό του εύρους
τάσης.

σα =
∆σ

2
=

σmax − σmin

2
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Για τον προσδιορισμό των παραπάνω μεγεθών κάνουμε την εξής παραδοχή, θεωρούμε τα εφελκυ-
στικά φορτία θετικά και τα θλιπτικά φορτία αρνητικά. Πολύ συχνά κατά την μελέτη των δυναμικών
καταπονήσεων θα συναντήσουμε δύο επιπλέον μεγέθη, την αναλογία τάσεων R και την αναλογία
εύρους τάσεων A.

• Αναλογία τάσεων, είναι το μέγεθος το οποίο ορίζεται ως ο λόγος της ελάχιστης ως προς την
μέγιστη τάση.

R =
σmin

σmax

• Αναλογία εύρους τάσεων, είναι το μέγεθος που ορίζεται ως ο λόγος της μεταβαλλόμενης ως
προς την μέση τάση.

A =
σα

σm

=
1−R

1 +R

Οι συνηθέστερες περιπτώσεις αναλογίας τάσεων είναι όταν έχουμε R = −1 και R = 0. Στην
πρώτη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μια πλήρως αντιστρεπτή φόρτιση καθώς όταν R = 1

ισχύει ότι σmin = −σmax. Όταν έχουμε R = 0 τότε ισχύει ότι σmin = 0 και στην ουσία
μιλάμε για «εντατικούς παλμούς». Επίσης βλέπουμε ότι ο ένας κύκλος φόρτισης ορίζεται σαν η
χρονική απόσταση μεταξύ δύο κορυφών. Μια χαρακτηριστική περίπτωση πλήρως αντιστρεπτής
φόρτισης παρατηρούμε στο σχήμα 5.2 ενώ στο σχήμα 5.1 είναι εμφανές ότι έχουμε κατά κύριον
λόγο εφελκυστικά φορτία.

5.2 Μηχανές Δοκιμών Κόπωσης

Η συστηματική μελέτη του φαινομένου της κόπωσης με την χρήση πειραματικών διατάξεων
ξεκίνησε όπως έχουμε αναφέρει με τον August Wöhler. Οι πειραματικές διατάξεις που χρησιμο-
ποιούμε σήμερα για τις τυπικές δοκιμές κόπωσης είναι της μορφής που φαίνεται στο σχήμα 5.5.
Η διάταξη αυτή ονομάζεται μηχανή περιστρεφόμενης προβόλου και αποτελεί την πλέον διαδε-
δομένη μηχανή για δοκιμές κοπώσεως. Αποτελείται από έναν ηλεκτρικό κινητήρα, έναν εύκαμπτο
σύνδεσμο για την μεταφορά της ροπής στρέψης, το κύριο έδρανο και το έδρανο το οποίο εφαρ-
μόζει το φορτίο. Σε αυτές τις μηχανές το δοκίμιο που εξετάζεται είναι κυλινδρικής γεωμετρίας
και όπως φαίνεται και στο σχήμα, από την μια πλευρά συνδέεται με τον κινητήρα και στην άλλη,
εφαρμόζεται το εγκάρσιο φορτίο. Σε αυτές τις μηχανές το δοκίμιο που εξετάζεται είναι κυλινδρι-
κής γεωμετρίας και όπως φαίνεται και στο σχήμα, από την μια πλευρά συνδέεται με τον κινητήρα
και στην άλλη, εφαρμόζεται το εγκάρσιο φορτίο. Το αποτέλεσμα είναι το δοκίμιο να καταπονείται
από κάμψη.

Είναι γνωστό από την μελέτη της μονοτονικής κάμψης ότι το δοκίμιο θα καταπονείται από
εφελκυσμό και θλίψη. Επίσης είναι γνωστό ότι οι μέγιστες τάσεις εμφανίζονται στην επιφάνεια του
δοκιμίου. Αν θεωρήσουμε ένα σημείο στο άνω ημικύκλιο της διατομής του δοκιμίου, κατά την
εφαρμογή του αρχικού φορτίου, η θέση του θα μετατοπιστεί με την εφαρμογή του φορτίου λόγω
των εφελκυστικών τάσεων. Κατά την περιστροφή 90◦η θέση του θα είναι η ίδια με την αρχική
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Σχήμα 5.5: Μηχανή Κόπωσης Γενικής Κάμψης [Stephens et al. 1980]

Σχήμα 5.6: Μηχανή Κόπωσης Καθαρής Κάμψης [Stephens et al. 1980]

καθώς θα βρίσκεται στο επίπεδο της ουδέτερης γραμμής. Ύστερα, κατά την περιστροφή 180◦από
την αρχική θέση, θα παρατηρήσουμε ότι το σημείο αυτό πλέον έχει διαφορετική θέση σε σχέση
με την θέση του στις 90◦καθώς πλέον καταπονείται από θλίψη. Χαρακτηριστικό διάγραμμα που
αναπαριστά αυτό το είδος της καταπόνησης βρίσκεται στο σχήμα 5.7 όπου βλέπουμε την ανάπτυξη
των τάσεων σε δοκίμιο χωρίς κάποιο μόνιμο αρχικό φορτίο (R = −1).

Η ίδια αρχή λειτουργίας εφαρμόζεται και στην μηχανή δοκιμών του σχήματος 5.6, η διαφορά
με την μηχανή του σχήματος 5.5 είναι ότι στην δεύτερη μηχανή το δοκίμιο καταπονείται σε κα-
θαρή κάμψη, δηλαδή η ροπή κάμψης που δημιουργείται από τα φορτία είναι σταθερή σε όλο το
μήκος του δοκιμίου. Αυτό επιτυγχάνεται με την εξουδετέρωση των τέμνουσων δυνάμεων από τα

Σχήμα 5.7: Ανάπτυξη τάσεων σε δοκιμή κόπωσης όταν R = −1 [Βουθούνης, 2011]
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έδρανα. Στην πρώτη μηχανή, το δοκίμιο καταπονείται από γενική κάμψη, αυτό σημαίνει ότι η
καμπτική ροπή που αναπτύσσεται δεν έχει σταθερή τιμή σε όλο το μήκος του δοκιμίου, αντίθετα
μεταβάλλεται συναρτήσει της απόστασης από το σημείο επιβολής του φορτίου. Το κοινό χαρα-
κτηριστικό και στις δύο μηχανές είναι ότι το φορτίο που επιβάλουν στο δοκίμιο μένει αμετάβλητο
κατά την διάρκεια της δοκιμής, έτσι ανεξαρτήτως των μεταβολών των ιδιοτήτων του υλικού όπως
για παράδειγμα το φαινόμενο της εργοσκλήρυνσης, το φορτία παραμένει πάντα ίδιο. Αυτό δεν
συμβαίνει στην πειραματική διάταξη που απεικονίζεται στο σχήμα 5.9. Σε αυτήν την μηχανή το
φορτίο μεταβάλλεται ανάλογα τις μεταβολές των ιδιοτήτων του δοκιμίου καθώς η μηχανή επιβάλει
αμετάβλητη εκτροπή της θέσης της άκρης του δοκιμίου, καθώς οι μηχανικές ιδιότητες του δοκι-
μίου μεταβάλλονται, έτσι μεταβάλλεται και το φορτίο που το καταπονεί. Για παράδειγμα, αν το
δοκίμιο είναι κατασκευασμένο από υλικό το οποίο εμφανίζει το φαινόμενο της εργοσκλήρυνσης
κατά την διάρκεια της δοκιμής, το φορτίο που θα επιβάλει η μηχανή θα αυξάνεται. Το μειονέκτημα
αυτού του είδους των μηχανών είναι η ορθότητα των μετρήσεων, καθώς όταν το φορτίο μειώνεται
είναι πιθανόν να έχουμε εκτίμηση αντοχής σε κόπωση μεγαλύτερη από την πραγματική, πράγμα
εξαιρετικά επικίνδυνο.

Σχήμα 5.8: Μηχανή Αμετάβλητης Εκτροπής [Stephens et al. 1980]

Το πλεονέκτημα των μηχανών αμετάβλητης εκτροπής σε σχέση με τις μηχανές σταθερού φορ-
τίου είναι ότι στις δεύτερες μπορούμε να εφαρμόσουμε αρχικά ένα πάγιο φορτίο και να ορίσουμε
ανεξάρτητα ένα εύρος για την δοκιμή κόπωσης, δηλαδή μπορούμε να εκτελέσουμε δοκιμές με
σm ̸= 0, επειδή όμως σε αυτές τις μηχανές όπως αναφέραμε το φορτίο μεταβάλλεται κατά την
διάρκεια της δοκιμής, αναπτύχθηκαν μηχανές οι οποίες αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και
μπορούμε να εκτελούμε δοκιμές με σm ̸= 0 και με αμετάβλητο φορτίο. Αυτού του είδους οι
μηχανές είναι ικανές για την επιβολή σταθερών εφελκυστικών και θλιπτικών φορτίων δυναμικής
φύσης ενώ μπορούν να εφαρμόζουν και αρχικό φορτίο. Μια τέτοια μηχανή αναπαρίσταται στο
σχήμα . Το δοκίμιο πακτώνεται στις δύο μέγγενες και το φορτίο επιβάλλεται από την μηχανή μέ-
χρι την καταστροφή του δοκιμίου. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα εκτέλεσης δοκιμών
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με καθορισμένα μεταβαλλόμενο φορτίο, γεγονός που βοηθάει στην εξομοίωση των πραγματικών
συνθηκών λειτουργίας.

Σχήμα 5.9: Μηχανή σταθερού φορτίου με δυνατότητα επιβολής αρχικής τάσης [Stephens et al.
1980]

Καθώς η τεχνολογία εξελισσόταν εφευρέθηκαν πολλές μηχανές δοκιμών κοπώσεως αλλά η
σημαντικότερη αυτών θεωρείται η μηχανή κλειστού σερβουδραυλικού κυκλώματος (5.10). Η αρχή
της λειτουργίας αυτών των μηχανών είναι η εξής, μια γεννήτρια σήματος παράγει ένα σήμα το
οποίο περιέχει τιμές για τα εφαρμοζόμενα φορτία στο δοκίμιο στην μονάδα του χρόνου. Το σήμα
αυτό μπορεί να παραμετροποιηθεί πλήρως από τον χειριστή της μηχανής καθώς πρόκειται για
μια ψηφιακή μονάδα. Το δοκίμιο πακτώνεται πάνω στις μέγγενες της μηχανής και οι υδραυλικοί
ενεργητές εφαρμόζουν τα φορτία του σήματος. Η συχνότητα της φόρτισης μπορεί να λάβει τιμές
από mHz μέχρι kHz. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα πολυαξονικής δυναμικής καταπόνησης στα
δοκίμια με την χρήση δύο ή περισσοτέρων μηχανών.

Κατά την διάρκεια της δοκιμής η μηχανή μετράει την αντίσταση του δοκιμίου με την χρήση
μετρητών load cell, clip gauge (??) ή LVDT και την συγκρίνει με το φορτίο που επιβάλει την
αυτήν τη δεδομένη στιγμή. Τα δεδομένα που παράγει η μηχανή τροφοδοτούνται σε μια μονάδα
ηλεκτρονικού υπολογιστή η οποία τα αναλύει σε πραγματικό χρόνο. Με αυτήν την μέθοδο έχουμε
το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα να μπορούμε να επιβάλουμε φορτία τα οποία είναι πανομοιότυπα
με τα πραγματικά φορτία που ασκούνται σε ένα εξάρτημα κατά την λειτουργία του. Σε αυτό το
σημείο είναι ασφαλές να πούμε ότι αυτού του είδους οι μηχανές αποτελούν τον πλέον σύγχρονο
και αξιόπιστο τρόπο πραγματοποίησης δοκιμών κόπωσης.
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Σχήμα 5.10: Μηχανή σερβουδραυλικού κυκλώματος [Stephens et al. 1980]

5.3 Δοκίμια κόπωσης

Τα δοκίμια που χρησιμοποιούμε στις δοκιμές της κοπώσεως διακρίνονται ανάλογα με το πιο
χαρακτηριστικό της αστοχίας τους θέλουμε να μελετήσουμε. Ο κοινός παρονομαστής όλων των
δοκιμίων είναι η πολύ καλή ποιότητα επιφανείας τους. Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο
η τραχύτητα της επιφανείας εμπλέκεται κατά πολύ στην συμπεριφορά του δοκιμίου υπό δυναμική
καταπόνηση καθώς μια κακή ποιότητα επιφάνειας έχει πολλά σημεία που ευνοούν την ανάπτυξη μι-
κρορωγμών. Χαρακτηριστικά δείγματα γεωμετρίας δοκιμίων κόπωσης φαίνονται στο σχήμα (5.11)

Τα δοκίμια (5.11a), (5.11b), (5.11c) είναι τα κατ’ εξοχήν δοκίμια που χρησιμοποιούνται στις
δοκιμές κοπώσεως. Παρατηρούμε ότι δεν περιέχουν απότομες μεταβολές της γεωμετρίας τους
και όπου είναι απαραίτητο χρησιμοποιούν ράδια. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η ύπαρξη συγκε-
ντρωμένων τάσεων, αυτό το φαινόμενο που μελετάμε και στην παρούσα πτυχιακή εργασία συνεπώς
συμπεραίνουμε ότι τα δοκίμια αυτής της γεωμετρίας χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να μελετή-
σουμε την αντοχή σε κόπωση κάποιου υλικού ή όταν θέλουμε να δούμε την επίδραση θερμικών
κατεργασιών στα μεταλλικά υλικά.

Όταν θέλουμε να μελετήσουμε την επίδραση των συγκεντρωμένων τάσεων στην αντοχή σε
κόπωση κατασκευάζουμε στο υπάρχον δοκίμιο αλλαγές στην γεωμετρία του όπως στην περίπτωση
του δοκιμίου (5.11d).

Το δοκίμιο που φαίνεται στο σχήμα (5.11f) χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να εφαρμόσουμε
μια εσωτερική πίεση ενώ καταπονείται από δυναμικά φορτία. Παρατηρούμε ότι η εξωτερική του
γεωμετρία είναι ίδια με του δοκιμίου (5.11α), η διαφορά έγκειται στην εσωτερική του γεωμετρία
καθώς φαίνεται ότι έχει μια κοιλότητα παρόμοια με αυτή που συναντάμε σε σωλήνες και αυτή
είναι που μας επιτρέπει την επιβολή εσωτερικής πίεσης. Ένα πολύ σημαντικό σημείο στις δοκιμές
κόπωσης και ιδιαίτερα στις μονοαξονικές δοκιμές είναι η σωστή τοποθέτηση των δοκιμίων και η
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Σχήμα 5.11: Χαρακτηριστικά δείγματα γεωμετρίας δοκιμίων κόπωσης [Stephens et al. 1980]

σωστή ευθυγράμμιση τους. Μια λάθος ευθυγράμμιση έχει ως αποτέλεσμα την λάθος φόρτιση του
δοκιμίου και συνεπώς την λανθασμένη περάτωση της δοκιμής.
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Κεφάλαιο 6

Πειραματικό μέρος

6.1 Περιγραφή Πειράματος

Το πείραμα που θα πραγματοποιήσουμε αφορά δοκιμές κόπωσης περιστρεφόμενης ατράκτου.
Συγκεκριμένα, θέλουμε να δούμε πως επιδρά η απόσταση μεταξύ ενός σημείου αλλαγής διατομής
ατράκτου και μιας σφηναύλακας στην δυναμική αντοχή του στερεού που καταπονούμε. Για τον
σκοπό αυτόν, κατασκευάσαμε 20 δοκίμια τα οποία θα υποβάλουμε σε δοκιμές κόπωσης με σκοπό
να εξάγουμε τις καμπύλες Wöhler και να τις συγκρίνουμε ανά σημείο.

6.1.1 Γεωμετρία δοκιμίου

Η γεωμετρία των δοκιμίων που θα χρησιμοποιήσουμε στα πειράματα φαίνεται στο σχήμα 6.1.
Παρατηρούμε ότι πρόκειται για μια άτρακτο η οποία στην μια της άκρη έχει ένα κωνικό μέρος
το οποίο οδηγεί σε κυκλική διατομή η οποία με την σειρά της οδηγεί σε μια απότομη αλλαγή της
διαμέτρου από 15mm σε 10mm με το μεταξύ τους ράδιο να έχει διάσταση 0.4mm. Το σημείο
αυτό αποτελεί μια από τις δύο περιοχές όπου αναμένουμε να έχουμε συγκέντρωση τάσεων και
αποτελεί περιοχή ενδιαφέροντος για τα πειράματα που θα διεξάγουμε.

Σχήμα 6.1: χαρακτηριστική γεωμετρία δοκιμίου κόπωσης

Στο συγκεκριμένο σχέδιο δεν υπάρχει κάπου η σφηναύλακα στην οποία αναφερθήκαμε προη-
γουμένως και αυτό είναι γιατί ο συγκεκριμένος τύπος δοκιμίου θα χρησιμοποιηθεί ως η βάση για
την σύγκριση της δυναμικής αντοχής των υπόλοιπων δοκιμίων με σφηναύλακα καθώς στο συγκε-
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κριμένο δεν υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση διαφορετικών περιοχών συγκέντρωσης τάσεων. Εν-
δεικτικά ένα τέτοιο δοκίμιο χρησιμοποιείται σε δοκιμές κόπωσης για την εκτίμηση της αντοχής
σε κόπωση ενός συγκεκριμένου υλικού (μετάλλου).

Η γεωμετρία των υπόλοιπων δοκιμίων που θα χρησιμοποιήσουμε στο πείραμα φαίνονται πα-
ρακάτω στα σχήματα 6.2, 6.3 και 6.4 Οι διαστάσεις τους είναι ακριβώς οι ίδιες με το αρχικό
δοκίμιο του σχήματος 6.1 με μόνη διαφορά την ύπαρξη σφηναύλακας.

Τα δοκίμια με σφηναύλακα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την διάσταση της απόστασης της
σφηναύλακας από το σημείο αλλαγής της διαμέτρου. Συγκεκριμένα έχουμε 3 διαφορετικά δοκίμια
με 3 διαφορετικές αποστάσεις τα οποία χωρίζονται ως εξής.

Στο πρώτο σετ δοκιμίων με σφηναύλακα, η απόστασή της από το σημείο αλλαγής διαμέτρου
ισούται με 0 άρα η άκρη της σφηναύλακας εφάπτεται στην διάμετρο των 15mm (6.2)

Σχήμα 6.2: χαρακτηριστική γεωμετρία δοκιμίου κόπωσης

Στο επόμενο σετ η σφηναύλακα μετακινείται 0.5mm μακριά από την διάμετρο των 15mm.

Σχήμα 6.3: χαρακτηριστική γεωμετρία δοκιμίου κόπωσης

Στο τελευταίο σετ η σφηναύλακα μετακινείται 2mm προς την αντίθετη πλευρά, εισέρχεται δηλαδή
στην διάμετρο των 15mm.

Σχήμα 6.4: χαρακτηριστική γεωμετρία δοκιμίου κόπωσης

Παρατηρούμε ότι οι διαστάσεις τις σφηναύλακας σε όλα τα δοκίμια δεν μεταβάλλονται άρα
η μόνη διαφορά στα δοκίμια που έχουν σφηναύλακα είναι η διάσταση της απόστασης από την
αλλαγή της διαμέτρου.

6.1.2 Υλικό και Κατεργασία δοκιμίου

Τα δοκίμια είναι κατασκευασμένα από χάλυβα κατά DIN ck45 ο οποίος είναι ένας κοινός
χάλυβας κατασκευών του οποίου η χημική σύσταση φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

64



Στοιχείο: C Si Mn S
Περιεκτικότητα: 0.45 0.25 0.65 >0.030

Η κατεργασία των δοκιμίων έγινε σε συμβατικές εργαλειομηχανές και η για την λείανση τους
χρησιμοποιήθηκαν διαδοχικά βουρτσάκια σμυριδόπανου όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

Grit: 80 120 150 240 320
Πάσα: 1 1 1 1 2

Μετά την λείανση πραγματοποιήθηκε αποτατική ανόπτηση για να ελαχιστοποιήσουμε τις
όποιες παραμένουσες τάσεις υπήρχαν μετά την μηχανουργική κατεργασία και την λείανση. Η δια-
δικασία αυτή πραγματοποιήθηκε ως εξής. Στους φούρνους που χρησιμοποιήθηκαν τοποθετήθηκε
λουτρό άλατος και θερμάνθηκε στους 350°C. Η θερμοκρασία του λουτρού άλατος παρατηρούταν
με την χρήση θερμοζεύγους. Όταν το λουτρό άλατος είχε την επιθυμητή θερμοκρασία το δοκίμιο
τοποθετούνταν μέσα και εισερχόταν στον φούρνο όπου και παρέμενε για δύο ώρες. Η διαδικασία
αυτή πραγματοποιήθηκε και για τα 20 δοκίμια.

Στις παρακάτω φωτογραφίες φαίνονται ενδεικτικά τα τέσσερα διαφορετικά είδη δοκιμίων τα
οποία έχουμε.

Σχήμα 6.5: As Received

Σχήμα 6.6: 0mm

Σχήμα 6.7: 0.5mm

Σχήμα 6.8: -2mm

Στις φωτογραφίες φαίνεται ότι κάθε δοκίμιο έχει ένα μοναδικό νούμερο κολλημένο στις δύο
του άκρες, ένα στην κεφαλή και ένα στην πρόβολο όπου καταπονείται σε κάμψη. Ο λόγος γι αυτό
είναι η αναγνώριση και ταυτοποίηση των δοκιμίων μετά την περάτωση των πειραμάτων καθώς οι
δοκιμές που θα πραγματοποιήσουμε είναι καταστροφικές.
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Αριθμός Δοκιμίου X (mm) L (mm) D (mm) d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm)
1 NA 109.8 15.06 9.92 10 10
2 NA 109.74 14.96 9.98 10.06 9.98
3 NA 109.91 14.98 9.94 9.99 10
4 NA 109.54 14.99 9.95 10 10
5 NA 109.55 14.98 9.95 10 9.99
21 NA 109.4 14.97 9.97 9.97 9.99
7 0 109.6 14.99 9.94 10 9.99
8 0 109.4 14.96 9.96 9.99 10
9 0 109.2 14.97 9.97 9.98 9.97
10 0 109.35 14.96 9.96 9.98 10
11 0.5 109.56 14.94 9.91 9.97 9.95
12 0.5 109.54 14.95 9.91 9.97 9.97
13 0.5 109.44 14.95 9.91 9.97 9.97
14 0.5 109.56 14.95 9.93 9.98 9.95
15 0.5 109.35 14.96 9.92 9.97 9.95
16 -2 109.54 14.94 9.93 9.97 9.95
17 -2 109.33 14.94 9.9 10 9.95
18 -2 109.55 14.95 9.91 9.97 9.95
19 -2 109.48 14.94 9.91 9.96 9.99
20 -2 109.61 14.93 9.88 9.96 9.93

Πίνακας 6.1: Πίνακας Καταγραφής Δοκιμίων

Μετά την περάτωση όλων των κατεργασιών που αναφέρθηκαν παραπάνω, στα δοκίμια μετρή-
θηκαν οι διαστάσεις που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα και δημιουργήθηκε ο πίνακας 6.1 όπου
καταχωρήθηκαν οι μετρήσεις.

Σχήμα 6.9: Διαστάσεις

6.1.3 Η μηχανή που θα χρησιμοποιήσουμε

Η μηχανή κοπώσεως που θα χρησιμοποιήσουμε για την διεξαγωγή των πειραμάτων είναι το
μοντέλο ΜΤ 3012-Ε της εταιρίας TERCO. Η μηχανή χρησιμοποιεί έναν ασύγχρονο μονοφα-
σικό ηλεκτρικό κινητήρα για την περιστροφή του καταπονούμενου δοκιμίου και μια πειραματική
διάταξη με ελατήριο για την εφαρμογή του φορτίου. Η μέγιστη τιμή του φορτίου που μπορεί να
εφαρμοσθεί με την πειραματική διάταξη της μηχανής είναι 300 Newtons και η μέγιστη ταχύτητα
περιστροφής του κινητήρα είναι 3000 rpm.

Η βασική αρχή της λειτουργίας της μηχανής φαίνεται στο σχήμα 6.10
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Σχήμα 6.10: Αρχή Λειτουργίας Μηχανής Terco [Anaraki et al. 2003]

6.1.4 Διαδικασία Πειράματος

Το πείραμα εμπίπτει στην κατηγορία των δοκιμών αντιστρεπτής κάμψης, ο ρυθμός εμφάνισης
των τάσεων στο εξεταζόμενο δοκίμιο έχει την μορφή που φαίνεται στο σχήμα 5.7 η οποία είναι
χαρακτηριστική των δοκιμών όπου το εύρος τάσεων (R) ισούται με −1. Λαμβάνοντας υπόψιν τα
μεγέθη που αναφέραμε στο κεφάλαιο 5.1, για το πείραμα μας έχουμε,
Η μέση τάση ισούται με 0

σm = 0 → σmax = −σmin

Η αναλογία τάσεων ισούται με -1

R =
σmin

σmax

= −1

H μέγιστη τάση που αναπτύσσεται στο δοκίμιο μπορεί να υπολογιστεί από την σχέση

σmax = r
FL

I

Όπου I, η ροπή αδράνειας η οποία για κυκλική διατομή υπολογίζεται ως

I =
πr4

4

Το εύρος της τάσης που εφαρμόζεται σε κάθε δοκίμιο κατά την πειραματική διαδικασία υπολογί-
ζεται ως εξής

δσ = σmax − σmin

Η μεταβαλλόμενη τάση υπολογίζεται ως εξής
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σα =
δσ

2

Δεδομένων των μικροδιαφορών μεταξύ των δοκιμίων τα παραπάνω μεγέθη για όλα τα δοκίμια που
εξετάζουμε είναι τα εξής,
Η πειραματική διαδικασία είχε την εξής ροή,

• Το δοκίμιο αφαιρείται από την θήκη όπου φυλάσσεται και τοποθετείται στην μηχανή
δοκιμών

• Ο μετρητής στροφών της μηχανής μηδενίζεται

• Η μηχανή μπαίνει σε λειτουργία

• Σταδιακά εφαρμόζουμε το επιθυμητό φορτίο χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη διάταξη

• Ημηχανή λειτουργεί μέχρις ότου επέλθει η θραύση ή οι στροφές λειτουργίας υπερβούν
τις 107

• Στο τέλος του πειράματος καταγράφονται οι στροφές στις οποίες επήλθε η θραύση
καθώς και το φορτίο της δοκιμής.

• Μετά το πέρας της δοκιμής το δοκίμιο αφαιρείται από την μηχανή και τοποθετείται σε
θήκη έτσι ώστε να προστατευθούν οι επιφάνειες θραύσης.

Η διάταξη εφαρμογής του φορτίου είχε εύρος από 0 μέχρι 300 Newtons.

6.2 Αποτελέσματα Δοκιμών

Με την περάτωση όλων των δοκιμών έχουμε καταγράψει τα δεδομένα για όλα τα εξεταζόμενα
δοκίμια τα οποία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα κατασκευάζουμε τις καμπύλες S-N των διαφορετικών
δοκιμίων.

6.3 Συμπεράσματα

Από τις καμπύλες S-N παρατηρούμε ότι το δοκίμιο με την σφηναύλακα σε απόσταση -2mm
από το σημείο αλλαγής διατομής παρουσιάζει την χαμηλότερη αντοχή σε κόπωση ενώ το δοκίμιο
χωρίς σφηναύλακα την υψηλότερη. Τα ενδιάμεσα δοκίμια με τις αποστάσεις 0mm και 0.5mm
παρουσιάζουν καλύτερη συμπεριφορά από τα δοκίμια των -2mm και χειρότερη από αυτά χωρίς
σφηναύλακα.
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Αριθμός Δοκιμίου Φορτίο (Newton) Στροφές (RPM)
1 60 1.00E+06
2 250 1.25E+05
3 180 9.00E+05
4 300 5.94E+04
5 220 9.02E+05
21 200 9.29E+05
6 300 3.66E+04
7 250 9.24E+04
8 200 4.74E+05
9 180 3.07E+05
10 150 1.76E+06
11 300 4.60E+04
12 250 9.11E+04
13 200 3.11E+05
14 150 1.00E+07
15 200 5.75E+05
16 300 2.78E+04
17 250 7.78E+04
18 200 1.44E+05
19 100 5.00E+06
20 150 6.06E+05

Πίνακας 6.2: Πειραματικά Δεδομένα

Σχήμα 6.11: Single Notched Specimen

Μετά το πέρας των δοκιμών, τα δοκίμια εξετάστηκαν στερεοσκοπικά. Παρακάτω παρουσιά-
ζονται οι χαρακτηριστικές επιφάνειες θραύσης ανά δοκίμιο.

Η φωτογραφία 6.17 αφορά οπτική μεταλλογραφία στερεοσκοπίου δοκιμίου χωρίς σφηναύ-
λακα. Η επιφάνεια θραύσης προήλθε μετά το πείραμα κόπωσης 3.66× 104 στροφών και φορτίου
300Ν. Όπως είναι εμφανές η θραύση έχει καθαρό όλκιμο χαρακτήρα με έντονο ανάγλυφο. Οι
ρωγμές έχουν ξεκινήσει από την εξωτερική επιφάνεια προς το εσωτερικό του υλικού ενώ είναι χα-
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Σχήμα 6.12: Double Notched Specimen d=0mm

Σχήμα 6.13: Double Notched Specimen d=0.5mm

Σχήμα 6.14: Double Notched Specimen d=-2mm
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Σχήμα 6.15: Comparative SN

Σχήμα 6.16: Comparative SN

Σχήμα 6.17: Επιφάνεια θραύσης δοκιμίου χωρίς σφηναύλακα

ρακτηριστικά τα φαινόμενα έντονης ρωγμάτωσης στην περιοχή Α.
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Σχήμα 6.18: Επιφάνεια θραύσης δοκιμίου με σφηναύλακα σε απόσταση 0mm

Η φωτογραφία 6.18 αποτελεί την μεταλλογραφία θραύσης δοκιμίου με την σφηναύλακα ακρι-
βώς πάνω στην πάκτωση. Στην φωτογραφία είναι εμφανής ο όλκιμος χαρακτήρας της θράυσης
με έντονες ρωγμές που φαίνεται να ξεκινούν από το κάτω μέρος της αύλακας προς το εσωτερικό
του υλικού. Αυτές οι αναπτυσσόμενες ρωγμές φαίνεται να έχουν μήκος μέχρι 1 χιλιοστό ενώ η
συσσώρευσης τους περιορίζεται γύρω από την περιοχή της αύλακας.

Σχήμα 6.19: Επιφάνεια θραύσης δοκιμίου με σφηναύλακα σε απόσταση 0.5mm

την φωτογραφία 6.19 φαίνεται η ανάπτυξη ρωγμών από το εξωτερικό προς το εσωτερικό της
διατομής ενώ είναι πολύ έντονη η εμφάνισης μικρορωγμών ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από την
αύλακα.

Στην φωτογραφία 6.20 πάλι παρατηρείται έντονο ανάγλυφο με ανάπτυξη μικρορωγμών από
την εξωτερική προς την εσωτερική επιφάνεια ενώ είναι έντονη η εμφάνιση της περιοχής έναρξης
της κόπωσης στην περιοχή Β.

Από τις φωτογραφίες και τα πειραματικά δεδομένα φαίνεται ότι η αστοχία λόγω κόπωσης
ξεκινάει με την ανάπτυξη μικρορωγμών στο στο σημείο της σφηναύλακας πράγμα το οποίο επιβε-
βαιώνει ότι έχουμε περιοχή συγκέντρωσης τάσεων. Επίσης παρατηρούμε ότι στην δεύτερη περιοχή
συγκέντρωσης τάσεων, την αλλαγή διατομής της ατράκτου δεν έχουμε ανάπτυξη μικρορωγμών στα
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Σχήμα 6.20: Επιφάνεια θραύσης δοκιμίου με σφηναύλακα σε απόσταση -2mm

δοκίμια με σφηναύλακα παρά το γεγονός ότι στο σημείο αυτό έχουμε την μέγιστη καμπτική ροπή.
Συμεραίνουμε λοιπόν ότι οι δύο περιοχές συγκέντρωσης τάσεων αλληλοεπηρεάζονται πράγμα το
οποίο τις καθιστά δύσκολες στην αναλυτική προσέγγιση της ατράκτου. Περαιτέρω μελέτες θα
μπορούσαν να προσδιορίσουν συντελεστές ασφαλείας για την σχετική απόσταση περιοχών συγκέ-
ντρωσης τάσεων και βελτιστοποίηση μεταλλικών ατράκτων.
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