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МЕТОДИКА І ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИКЛІЧНОЇ  
ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ПСЕВДОПРУЖНОГО НІТИНОЛУ 

 
В даній роботі розроблено і апробовано методику дослідження ци-
клічної тріщиностійкості на циліндричних зразках із сплаву з 
пам’яттю форми з урахуванням форми її фронту при температурі 
20° С на повітрі з поверхневою тріщиною, яка вища температури 
завершення аустенітного перетворення. Швидкість росту визнача-
ли за одновісного розтягу циліндричних зразків діаметром 8 мм з 
прямим надрізом перпендикулярним до осі зразка глибиною 
0,6 мм. Частота навантаження складала 25 Гц, коефіцієнт асиметрії 
циклу навантаження 0,2. Вирощування тріщини, а також дослі-
дження швидкості її росту проводили на електрогідравлічній ви-
пробувальній машині СТМ 100. Спостереження за вершиною трі-
щини, а також її приріст на поверхні зразка визначали за допомо-
гою бінокулярного мікроскопу з точністю до 0,014 мм. Виявлено, 
що півеліптична поверхнева тріщина вздовж фронту росте нерів-
номірно, що змінює відношення осей півеліпса. Враховуючи, що під 
час випробувань спостерігали і вимірювали прирости однієї з вер-
шин тріщини, після руйнування за зламом зразка, з урахуванням 
форми фронту початкової та кінцевої тріщини визначали поправку 
на її приріст. Із збільшенням відносної глибини тріщини відношен-
ня b/a зменшується від 0,67 до 0,54. Незалежно від форми фронту 
поверхневої тріщини (прямий чи півеліптичний), швидкість її росту 
описується єдиною залежністю від розмаху коефіцієнта інтенсив-
ності напруження.  
Ключові слова: псевдопружний сплав з пам’яттю форми; швидкість 
росту втомної тріщини; розмах коефіцієнта інтенсивності напру-
ження. 

 
Сплави із пам’яттю форми набули широкого використання у 

багатьох галузях, зокрема у медицині [1], [2], авіа- [3] і машинобуду-

ванні [4], будівництві [5], [6], завдяки унікальним властивостям, а са-

ме ефекту пам’яті форми [7] та ефекту над пружності [8], які пов’язані 

із прямими і зворотними аустенітно-артенситними перетвореннями 
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під дією напруження чи температури.  

Хоча сплави з пам’яттю форми (СПФ) належать до нових мате-

ріалів і їх почали використовувати відносно недавно, однак вже ві-

домі випадки їх руйнування у конструкціях. Оскільки розвиток науки 

та техніки висуває нові підвищені вимоги до безпеки у таких відпові-

дальних галузях, тому постає питання: як довго такі елементи конс-

трукцій та пристрої, які містять СПФ, можна експлуатувати. Для від-

повіді на це запитання необхідно вміти достовірно визначати пара-

метри циклічної тріщиностійкості у сплавах із пам’яттю форми. У бі-

льшості конструкцій СПФ використовуються у вигляді стержня (прут-

ка). Оскільки функціональні характеристики таких матеріалів зале-

жать від розміру (діаметра) [9], тому необхідно розробити методику 

дослідження характеристик циклічної тріщиностійкості на зразках 

циліндричної форми.  

Метою даної роботи є розроблення та апробація методики дос-

лідження циклічної тріщиностійкості псевдопружного нітинолу. 
Швидкість росту досліджували за одновісного розтягу цилінд-

ричних зразків діаметром d = 2r = 8 мм з прямим надрізом перпен-

дикулярним до осі зразка глибиною 0,6 мм (рис. 1). Частота наван-

таження складала 25 Гц, коефіцієнт асиметрії циклу навантаження 

R = Kmin/Kmax = 0,2 (тут Kmin, Kmax  найменший і найбільший коефіцієнт 

інтенсивності напруження). 

 
a  

б 

Рис. 1. Креслення (а) та фото (б) зразка для випробувань 

 

Для зменшення навантаження, початкові тріщини в циліндрич-

ному зразку вирощували за триточкового вигину, який орієнтували 

таким чином, щоби вісь симетрії надрізу співпадала з лінією дії сили, 

в зоні максимальних напружень розтягу (рис. 2).  
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Рис. 2. Фото зразка з наладкою для випробування 3-ох точковим вигином 

 

Для запобігання пошкодження різі, а також запобігання прове-

ртання зразка під час циклічного навантаження, з обох торців зразка 

нагвинчували гайки, які фіксувалися з допомогою гвинтів. Тріщину 

вирощували за коефіцієнта асиметрії циклу навантаження R = 0,2 

при частоті навантаження 25 Гц. Вирощування тріщини, а також дос-

лідження швидкості її росту проводили на електрогідравлічній ви-

пробувальній машині СТМ 100 максимальним зусиллям 100 кН [8]. 

Спостереження за тріщиною, а також її приріст визначали за допо-

могою бінокулярного мікроскопу типу МБС – 2, з точністю до 

0,014 мм. Для різних зразків форма тріщини змінювалася від прямої 

(рис. 3, а) до півеліптичної (рис. 3, б).  

 
a 

 
б 

Рис. 3. Злами зразків, випробуваних на циклічну тріщиностійкість з прямим 

фронтом тріщини: а І – з напівеліптичним; б І – фронт початкової втомної   

(залікової) тріщини; ІІ – фронт кінцевої втомної тріщини (долом) 
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Розмах коефіцієнта інтенсивності напружень для поверхневої 

півеліптичної тріщини за одновісного розтягу (рис. 3) визначали за 

формулою 

I
K s F     ,                                             (1) 

де  = max - min – розмах напруження, max, min – найменше і найбі-

льше значення напруження; 2s – довжина тріщини на поверхні в ко-

ловому напрямку; FI – поправкова функція, яку визначали апрокси-

мацією чисельних результатів, отриманих методом скінчених елеме-

нтів [10] для діапазону 0,1 < b/2 r < 0,5. 

Коефіцієнт інтенсивності напружень для поверхневої прямої 

тріщини (рис. 3, а) за одновісного розтягу визначали за формулою 

[11] 
24 / ( ) ,    

m m
K Y a Y P d b                     (2) 

де Ym – поправкова функція; b – глибина тріщини; r – радіус робочої 

ділянки зразка; ΔP – розмах прикладеної сили. 

2

3 4

0.926 1.771( / 2 ) 26.421( / 2 )

78.481( / 2 ) 87.911( / 2 ) .

Y b r b r
m

b r b r

   

 

                    (3) 

Вказана формула справедлива для 0.0625 < b/2r < 0.625. 

При вирощуванні втомної тріщини розмах коефіцієнта інтенси-

вності напружень для поверхневої тріщини з прямим фронтом за 

триточкового вигину (рис. 4) визначали за формулою [11] 
38 / ( ) ,

b b
K Y b Y PL d b                            (4) 

де L –  відстань між точками опор. 
2 3 4

1.04 3.64( / 2 ) 16.86( / 2 ) 32.59( / 2 ) 28.41( / 2 )bY b r b r b r b r      

Формули (3) і (4) справедливі для 0.0625 < b/2r < 0.625. 

Позначимо приріст тріщини на поверхні справа п
is , зліва – л

is . 

Тоді довжину тріщини в коловому напрямку в діапазоні 

(2 2 2I i IIs s s  ) можна обчислити за формулою 

1
2 2 .п л

i i i i
s s s s


                                     (5) 

Під час випробувань тріщина вздовж фронту росте нерівномір-

но, тому буде змінюватися відношення осей півеліпса, а також пово-

рот фронту тріщини відносно початкового положення. Враховуючи, 

що під час випробувань спостерігали і вимірювали прирости однієї з 

вершин тріщини, зокрема справа (рис. 5), після руйнування за зла-

мом зразка, з урахуванням форми фронту початкової І та кінцевої ІІ 
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тріщини визначали поправку на її приріст Δ2s. 

1
2 2 (1 ),п

i i i
s s s k


                                        (6) 

де /л п

I II I II
k s s

 
   . 

 
 

Рис. 4. Прямий фронт тріщини в 

стержні 

Рис. 5. Обчислення поправки на фо-

рму фронту поверхневої півеліптич-

ної тріщини 

 

Приріст тріщини визначали наступним чином 

1
2 2 2 .

i i i
s s s


                       (7) 

Глибину тріщини b обчислювали за формулою 

1
,

i i i
b b p s


                        (8) 

( ) / ( ) .
II I II I

p b b s s                       (9) 

Відношення довжини осей b/a півеліптичної тріщини обчислю-

вали за формулою 

1
( / ) ( / ) ,

i i i
b a b a q b


                        (10) 

 ( / ) ( / ) / ( ) .
II I II I

q b a b a b b                       (11) 

 

Досліджували вплив форми фронту початкової поверхневої 

тріщини за одновісного розтягу циліндричного зразка з псевдопру-

жного Ni55.8Ti44.2 сплаву з пам’яттю форми на швидкість її росту на се-

редній ділянці кінетичної діаграми втомного руйнування при темпе-

ратурі 20° С на повітрі, яка перевищувала температуру завершення 

аустенітного перетворення (Af = – 38.7° С) [8]. 
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Характеристики механічних властивостей сплаву при 20° С: на-

пруження початку аустенітно-мартенситного перетворення 
AM
s  = 

543 MPa, межа міцності UTS = 774 Mpa [12].  

На рис. 6 представлено залежність швидкості росту втомної 

тріщини з прямим фронтом від розмаху коефіцієнта інтенсивності 

напруження ΔK.  

 

а б 

Рис. 6. Залежність швидкості росту втомної тріщини з прямим фронтом від 

розмаху коефіцієнта інтенсивності напруження:  

а – ΔK при 20° С і R =0,2; б – форма фронту тріщини  

 

Отримані результати задовільно апроксимуються рівнянням 

Періса 

/ ( ) ,n
da dN C K                      (11) 

де C і n – коефіцієнт і показник степені, які визначаються із експери-

менту, значення яких подано в таблиці. 

На рис. 7 представлено експериментальну залежність швидко-

сті росту півеліптичної втомної тріщини в NiTi сплаві від розмаху ко-

ефіцієнта інтенсивності напруження ΔK, а також її степеневу апрок-

симацію за формулою (11). 
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а б 

Рис. 7. Залежність швидкості росту втомної тріщини з півеліптичним  

фронтом від розмаху коефіцієнта інтенсивності напруження:  

а – ΔK при 20° С і R =0,2; б – форма фронту тріщини 

 

Під час росту півеліптичної втомної тріщини відбувається зміна 

коефіцієнта форми тріщини b/a (рис. 8). 

Таблиця  

Коефіцієнти C і n рівняння Періса (11) для NiTi сплаву при  

температурі 20° С на повітрі 

R  
Фронт тріщи-

ни 

Діапазон 

ΔK, 

МПа√м 

C, 

(мм/цикл)/ 

(МПа√м)n 

 

n 
Коефіцієнт 

кореляції 

0,2 прямий 2,5 – 6,5 1E-6 2,0 0.904 

0,2 півеліптичний 6,6 – 10,0 4E-9 4,82 0,724 

0,2 
прямий, піве-

ліптичний 
2,5 – 10,0 7E-7 2,34 0,789 

Із збільшенням відносної глибини тріщини b/r від 0,36 до 1,0 ві-

дношення b/a зменшується від 0,67 до 0,54. 
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Рис. 8. Залежність коефіцієнта форми півеліптичної поверхневої тріщини 

від відносної глибини тріщини при 20° С і  R =0,2 

 

Порівняння залежності швидкості росту півеліптичної і прямої  

втомної тріщини від розмаху коефіцієнта інтенсивності напруження 

ΔK приведено на рис. 9. 

Рис. 9. Порівняльні залежності швидкості росту втомної тріщини з прямим і 

півеліптичним фронтом від розмаху коефіцієнта інтенсивності напруження 

ΔK при 20° С і R =0,2 
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Таким чином, незалежно від форми фронту поверхневої тріщи-

ни (прямий чи півеліптичний), швидкість її росту описується єдиною 

залежністю від розмаху коефіцієнта інтенсивності напруження. 

Висновки. В даній роботі розроблено і апробовано методику 

дослідження циклічної тріщиностійкості на циліндричних зразках із 

сплаву пам’яттю форми з урахуванням форми її фронту. Виявлено, що 

півеліптична поверхнева тріщина вздовж фронту росте нерівномірно, 

що змінює відношення осей півеліпса. Враховуючи, що під час ви-

пробувань спостерігали і вимірювали прирости однієї з вершин трі-

щини, після руйнування за зламом зразка, з урахуванням форми 

фронту початкової та кінцевої тріщини визначали поправку на її при-

ріст. Із збільшенням відносної глибини тріщини відношення b/a зме-

ншується від 0,67 до 0,54. Незалежно від форми фронту поверхневої 

тріщини (прямий чи півеліптичний), швидкість її росту описується 

єдиною залежністю від розмаху коефіцієнта інтенсивності напру-

ження. 
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METHODOLOGY AND SOME STUDY RESULTS OF CYCLIC CRACK 

GROWTH RESISTANCE OF PSEUDOELASTIC SMA 
 
The paper present developed and tested technique of cyclic crack 
growth resistance on cylindrical specimens made of pseudoelastic 
shape memory alloy with a surface crack, taking into account crack 
front shape at a temperature of 20°C in air which is higher than the 
finish temperature of the austenitic transformation. Due to the high 
ability to dissipation energy the SMA with the effect of 
pseudoelasticity are increasingly used in parts of machines, implants, 
damping devices or other structural lements. As the evolution of 
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science and technology require increased safety in such responsible 
industries, it is necessary to determine the parameters of cyclic crack 
growth resistance of psudoelastic shape memory alloys. The fatigue 
crack growth resistance was determined on cylindrical specimens 
with a diameter of 8 mm with a unilateral segmental notch to a depth 
of 0.6 mm in their diametrical cross section. The loading frequency 
was 25 Hz and stress ratio was 0.2. The crack was grown and studied 
on the servohydraulic testing machine STM-100. The specimens were 
preloaded by three-point bending in order to grow a fatigue crack 
from the notch, and the fatigue crack growth kinetics was determined 
on a cylindrical specimen with one lateral crack under uniaxial 
tension. The length of crack on the specimen surface was determined 
using the binocular microscope with the precision not less than 
0.014 mm. It was found that the semi-elliptical surface crack grows 
unevenly along the front which changes the ratio of the ellipse axes. 
The increments  of crack were observed and measured only from one 
side after the failure of the specimen the correction for its increment 
was determined with respect to shapes of the initial and final crack 
front. As the relative crack depth increases, the b/a ratio decreases 
from 0.67 to 0.54. Regardless of the shape of the surface crack 
(straight or semi-elliptical), its growth rate is described by a single 
dependence on the amplitude of the stress intensity factor range. 
Keywords: pseudoelastic shape memory alloy; fatigue crack grow 
rate; stress intensity factor range. 
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МЕТОДИКА И НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЦИКЛИЧЕСКОЙ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ ПСЕВДОУПРУГОГО  

НИТИНОЛА 
 
В данной работе разработана и апробирована методика исследо-
вания циклической трещиностойкости на цилиндрических образ-
цах из сплава с памятью формы с учетом формы ее фронта при те-
мпературе 20 ° С на воздухе с поверхностной трещиной. Выявлено, 
что полуэллиптических поверхностная трещина вдоль фронта рас-
тет неравномерно, что меняет отношение осей полуелипса. 
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Учитывая, что во время испытаний наблюдали и измеряли прирос-
ты одной из вершин трещины, после разрушения за изломом обра-
зца с учетом формы фронта начальной и конечной трещины опре-
деляли поправку на ее прирост. С увеличением относительной глу-
бины трещины отношение b/a уменьшается от 0,67 до 0,54. Неза-
висимо от формы фронта поверхностной трещины (прямой или по-
луэллиптических), скорость ее роста описывается единственной 
зависимости от размаха коэффициента интенсивности напряже-
ния. 
Ключевые слова: псевдоупругий сплав с памятью формы; скорость 
роста усталостной трещины; размах коэффициента интенсивности 
напряжения. 
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