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CUMULATIVE DAMAGE MODELS FOR ULTRA-LOW CYCLE
FATIGUE LIFE PREDICTION OF STEEL MEMBERS
Nikolay Arnaudov
Abstract:
In recent years in the field of seismic engineering has clearly crystallized the need for
differentiation between the models for Ultra-low-cycle fatigue from the models for Low-cycle
fatigue. Only the models for Ultra-low-cycle fatigue can be used as reliable tool for defining
member and connection limit states in performance-based seismic design. In order to make a
comprehensive computer simulations and failure assessment, the Engineer needs to use a model
that incorporates different material specifies such as true strain-stress behaviour of steel,
kinematic hardening, fatigue crack propagation speed and others. The present report presents
and comments some of the leading scientific achievements in the topic. The main open issues as:
indications of a clear collapse criterion, comprehensive mechanism of damage accumulation
and precise model for prediction of the remaining fatigue life are also discussed. A brief
overview of leading research both from the world and in Bulgaria is presented.
Keywords:
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Силните земетресения често водят до разрушение при стоманените конструкции и
представляват особен интерес за проектантите, изследователите и властите, които
регулират рисковете в застроената среда. В последните години все повече навлиза
подхода за сеизмично проектиране, основано на реалното поведение на конструкциите, а
това предполага създаването на модел, който да обедини всички фактори, влияещи върху
издръжливостта на конструкцията при подобни екстремни и знакопроменливи
натоварвания.
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Изследвайки повредите предизвикани от земетресенията в Нортридж през 1994г. и
Кобе през 1995г., изследователите докладват за настъпването както на крехки, така и на
дуктилни разрушения на диагонали от рамки с центрично включени диагонали (Фигура
1.) и във възлите, и по конкретно около заваръчните шевове между ригели и колони, при
рамки работещи на огъване [1].

Фигура 1. Разрушение на диагонали след земетресението в Кобе през 1995г. и изнесена в
преден план снимка от изпитванията проведени в Токийския университет [1].
Изучаването на механизмите на разрушение и вида на настъпилите повреди след
двете големи земетресения, насочва изследователите към спецификите на явлението
екстремно-нискоциклична умора (ЕНЦУ). Екстремно-нискоцикличната умора може да се
дефинира като разрушение в стоманените елементи или съединения, причинено от
екстремни знакопроменливи циклични пластични деформации. Доскоро се приемаше, че
нискоцикличната умора е основния причинител на повредите при сеизмични въздействия,
но Jia и Ge [1], Tateishi [2], Kuroda [3], Deierlein и Kanvinde [4] и други учени показаха, че
броят на циклите до разрушение при реални земетресения е твърде малък, за да се
активизират класическите механизми на нискоцикличната умора (НЦУ), а именно
постепенно зараждане и разпространяване на уморни пукнатини. Основната разлика
между ЕНЦУ и НЦУ е, че при екстремно-нискоциклична умора стоманата работи при
напрежения и деформации в стадия на уякчаване със стойности близки до границата на
разрушение (якост на опън), докато при нискоциклична умора стоманата работи при
деформации около площадката на провлачане със стойности близки до границата на
провлачане ( Фигура 2.)

Фигура 2. Стадии на работа на стоманата и обвързването им с дефинициите за
екстремно-нискоциклична умора и нискоциклична умора
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Екстремните деформации при сеизмични въздействия в критичните зони, дължащи
се на развитието на местна загуба на устойчивост и локално огъване на натиснатите стени,
водят до изчерпване на пластичната работа на стоманата в стадия на уякчаване ( още
наричано в изложението което следва „изчерпване на дуктилността“) и до деградация на
носимоспособността и коравината на елементите и възлите. Последното рефлектира в
намаляване на способността на конструкцията да дисипира енергия. Друга особеност при
екстремно-нискоцикличната умора е, че уморните пукнатини се зараждат още в първите
цикли на натоварване, а скоростта на последващото им разпространяване е значителна.
Поради сложния характер на процеса на разрушение и поради липсата на достатъчно
изследвания и експериментални данни по темата, все още няма общоприет метод за
оценка на издръжливостта на стоманените елементи и съединения при екстремнонискоциклична умора.
2. МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗРУШЕНИЕ ПРИ ЕКСТРЕМНО-НИСКОЦИКЛИЧНА
УМОРА
При големи циклични знакопроменливи натоварвания се наблюдава деградация на
коравината и на носещата способност на елементите, и спад на дисипативността. Ефектът
на Bauschinger също допринася за този спад, като води до заобляне на хистерезисните
примки, което намаля количеството дисипирана енергия. Концентрацията на големи
деформации в критичните зони води до изчерпване на пластичната работа (дуктилността)
на стоманата и до появата на значителни уморни пукнатини, което е причината за
евентуалното разрушаване на елемента. При изследванията в [5] и [6] е разгледан
механизма за натрупване на повредата при рамки с центрично включени диагонали (CBF).
На Фигура 3. са показани форми на разрушение на линк-елемента (сеизмично свързващ
елемент, link) при рамки с нецентрично включени диагонали (EBF конструкции). Подобни
изследвания са правени и у нас при линк-елементи от стоманени кутиеобразни съставени
заварени сечения, както и при модифицирани диагонали и са докладвани в [19 и 20].
Общото заключение от така изброените изследвания е, че с увеличаването на диапазона на
деформациите, се намалява броя на циклите до разрушение. Стройността на елементите,
стройността на натиснатите стени и местната загуба на устойчивост имат ключова роля за
издръжливостта на стоманените елементи при циклично натоварване. Изкорубването на
някоя от стените на елемента, под натискови напрежения, води до нагъвания и значителни
локални пластични деформации. При смяна на посоката на натоварване, локалните
деформации се трансформират от натискови към опънни и обратно, като увеличават

а)

б)

с)

Фигура 3. Типични разрушения на линк-елемент от EBF: a) разрушаване в стеблото; b)
изкорубване на пояс ; c) разрушаване в стеблото. Изпитванията са проведени от Bozkurt,
Azad и Topkaya [7]
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своите стойности. По този начин в тази зона се получава концентрация и натрупване на
пластични деформации, а мястото на натрупване на деформации може да се нарече
„концентратор на деформации“.
Заваръчните шевове представляват друго място, къде се наблюдава концентрация на
деформации. В зоната на термично влияние (HAZ) дуктилността на стоманата е
значително намалена. Освен, че заваряването води до допълнителни заваръчни
напрежения, в зоната на шева напречните деформации са възпрепятствани, което е
предпоставка за редуцирана пластична работа на материала и появата на пукнатини.
Kuwamura и Yamamoto [8] показват, че разрушенията на множество заварени съединения
греда-колона след земетресението в Кобе през 1995г. са именно резултат от появата на
дуктилна пукнатина в зоната на заваръчния шев. Подобен извод за влиянието на заваръчен
шев може да се срещне и в [19].
3. ПОВЕДЕНИЕ НА СТОМАНАТА ПРИ ГОЛЕМИ ПЛАСТИЧНИ
ДЕФОРМАЦИИ
Разбирането на пластичното поведение на стоманата е необходимо условие, за да се
разберат проблемите на екстремно-нискоцикличната умора. Когато деформациите в
стоманата са над границата на провлачане, за да се получат точни резултати трябва да се
отчете моментното напрегнато състояние на елемента. За целта трябва да се определят
действителните напрежения σt и деформации εt. В инженерното проектиране се използва
идеализирана зависимост между напрежения и деформации (σ-ε), като е прието тя да се
нарича инженерна работна диаграма на стоманата. При нея, напреженията се изчисляват,
като се изхожда от площта на първоначалното напречно сечение, без да се отчита неговата
промяна при деформиране. В действителност, след достигане на границата на провлачане
на материала, образецът значително се удължава. Тогава той започва осезаемо да
намалява своето напречно сечение, което води до непрекъснато увеличение на
напреженията. Зависимостта (σ-ε), основана на действителните напрежения, може да се
нарече действителна работна диаграма на стоманата. На Фигура 4. е показана
действителната работна диаграма, сравнена с инженерната. Действителните напрежения
σt и деформации εt се получават по следните изрази :
𝜎 =

= 𝜎. (1 + 𝜀),

(1)

където σt е действителното напрежение, Ai e площ на напречно сечение в определен
момент от времето, F е осовата сила.
𝜀 = ln(1 + 𝜀),
където εt е действителна деформация;

Фигура 4. Сравнение между инженерната и действителната работна диаграма на
стоманата [9]
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При екстремни натоварвания, приложени циклично и знакопроменливо, когато се
проявява екстремно-нискоцикличната умора, диапазонът на пластичните деформации е
много по-голям от стандартните проблеми, свързани с цикличните натоварвания.
Моделирането на цикличната пластичност е особено важно при анализа на подобни
случаи. За да се опише тя, е нужно да се дефинират три функции: критерий за
пластифициране, уравнение за нарастване на пластичната деформация и функция за
уякчаването на метала след провлачане. Критерият за пластифициране и правилото за
нарастване на пластичната деформация са формулирани от von Mises още през 1913г.
Основната трудност стои в определяне на уякчаването. Според [1] уякчаването се състои
от две компоненти – кинематична и изотропна. Изотропното уякчаване се представя чрез
скалар R, като R нараства линейно спрямо увеличаването на деформацията.
Моделът на Prager [10] представлява най-простия метод, с който може да се опише
кинематичното уякчаване. Моделът е приложен в различни програми като ABAQUS и
ANSYS и се използва за да симулира ефектът на Bauschinger. Кинематичното уякчаване
при метали се представя с променливата α, която е функция на пластичните деформации
𝜀 [1]:
𝑑𝛼 = 𝐶 . (𝜎 − 𝛼)𝑑𝜀 ,
(3)
където 𝐶 е параметър, зависещ от материала, първоначалната стойност на 𝛼 е 0;

Фигура 5. Илюстрация на моделa на Prager
Моделът на Prager обаче е валиден само при диапазон на деформациите под 5%.
Когато диапазонът на деформациите е значителен, за увеличаване на точността се
използва моделът на Chaboche [11]. Променливата α се получава като към модела на
Prager се добави уравнение, което да отчита релаксацията . Крайното уравнение е
различно за различните нива на деформации. Параметърът на уякчаването α се получава
като сумата от различните уравнения за всяко ниво на деформациите
𝑑𝛼 =

. 𝐶 , . (𝜎 − 𝛼 )𝑑𝜀

− 𝛾 . 𝛼 𝑑𝜀 ,

(4)

където C0,i и γi са материални параметри;
На Фигура 6. е представена илюстрация на модела на Chaboche, като R изобразява
изотропното уякчаване, σy е границата на провлачане, а 𝛼 = ∑ 𝛼 , изобразява
кинематичното уякчаване.
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Фигура 6. Илюстрация на модела на Chaboche, източник [1]
4. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗДРЪЖЛИВОСТТА НА СТОМАНАТА
При екстремно-нискоциклична умора разрушението не е функция толкова на
максималната деформации, а по-скоро на натрупаната повреда. Един елемент може да се
разруши при голям брой средни по диапазон цикли на натоварване или обратно,
елементът може да остане неразрушен и не натрупал повреда след един цикъл от
екстремно голямо натоварване.
Диапазонът на деформациите има ключово влияние върху издръжливостта на
стоманата [12]. Общият диапазон на деформациите може да се получи като сумата на
диапазона на еластичните и пластични деформации.
∆

=

∆

+

∆

=

∆

+

∆

,

(5)

Зависимостта между диапазона на еластичните деформации към броя цикли живот
може да се определи по уравнението на Basquin:
∆

.

= 𝜎′ . (2𝑁 ) ,

(6)

където 𝜎′ е коефициент за якост на умора, b – степенен показател за якост на умора,
Nf – брой полуцикли. 𝜎′ и b са материални константи и зависят от вида на материала.
Coffin и Manson [13,14] разработват независимо емпиричен закон, който да покаже
зависимостта между пластичните деформации и броят на цикли живот до разрушение.
Уравнението има сходен вид като това на Basquin:
∆

= ε′ . (2𝑁 ) ,

(7)

където 𝜀′ е параметър свързан с дуктилните свойства на съответния материал, c е
параметър, зависещ от вида на материала и отбелязва спада на дуктилността.
След заместване (6) и (7) в уравнение (5) може да се изведе:
∆

=

∆

+

∆

= 𝜎′ . (2𝑁 ) + ε′ . (2𝑁 ) ,

(8)

Като допълнение Ramberg и Osgood предлагат да се въведе коефициент за
уякчаването 𝐾 =
и коефициент отчитащ цикличното уякчаване 𝑛 = .
(

)
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Предложеното уравнение на Ramberg-Osgood [12] има вида:
∆

=

∆

+

∆

=(

∆

)

+

∆

,

(9)

В случаите, когато натоварването причинява екстремно големи пластични
деформации обаче, уравнението на Coffin и Manson надценява реалната издръжливост на
умора на стоманата [2, 3]. Shimada и колектив [15] откриват, че механизмът за натрупване
на повреда при голям диапазон на пластичните деформации Δεp и при малък диапазон е
различна. Разрушението при умора при големи стойности на Δε p е свързано с разрушаване
на перлитната структура на стоманата, което води до изчерпване на дуктилността .
Krawinkler и Zohrei [18] са едни от първите, които изследват проблема и през 1983г.
предлагат модел, който да отчете деградацията на носещата способност и на коравината
на стоманени конструкции, подложени на сеизмични въздействия. Предложеният модел
се базира на уравнението на Coffin-Manson и на линейния закон за натрупване на
повредата на Miner. Предложеното уравнение има вида:
𝐷 =𝐶∑

(10)

(∆𝜀 ) ,

където D е натрупана повреда, ∆𝜀 е диапазонът на пластични деформации за i-тия цикъл,
C и с са параметри, отчитащи поведението на конструкцията
За да докажат предложеното уравнение, те провеждат изследвания на поведението
на конзолни стоманени греди с „двойно Т“ сечение. Поясите на гредите са заварени
директно към стоманените колони. Подобен тип съединения са били широко
разпространени в САЩ, но именно те претърпяват най-значителни повреди по време на
земетресението в Нортридж. Krawinkler и Zohrei идентифицират двете основни форми на
повреда, които водят до деградация на коравината, носимоспособността и количеството
дисипирана енергия. Първата форма се характеризира с местна загуба на устойчивост на
някоя от стените на елемента, докато втората се дължи на разпространението на
пукнатини. Първоначално образувалите се локални пукнатини не водят до значителна
повреда, но след като нараснат до определен критичен размер се наблюдава рязък спад на
коравината и носимоспособността.
Kuroda [3], а след него и Tateishi [2] предлагат модели, които да дадат по-точна
оценка на натрупаната повреда и да определят издръжливостта на стоманените елементи
при екстремно-нискоциклична умора. Те се базират на двата предходно показани израза
на Palmgren-Miner и Coffin-Manson, като съответно ги доразвиват.
Kuroda [3] разделя повредата D на три компоненти – Dtensile, дължаща се на
деформациите от опън, Dfatigue, дължаща се на изразходване на пластичната работа по
време на циклични деформации и Dcrack, дължаща се на разпространението на
пукнатините. Сборът на Dtensile + Dfatigue дава повредата, дължаща се на изчерпването на
дуктилността Dductile. Разрушението настъпва, когато сборът на трите компоненти стане
равен на единица.
Цялото уравнение има вида:
𝐷=𝐷

+𝐷

+𝐷

=

+ 4. 𝑛(

∆

) +

∆

.

= 1,

(11)

където εpmax e максимално приложената пластична деформация, εf – максимална
деформация при разрушение от монотонен едноосов опън, Δεp – диапазон на пластичните
деформации, a' – материална константа отчитаща спада на пластичността, α’ и C’ –
материални константи, n – брой цикли;
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Tateishi [2] модифицира уравнението на Coffin-Manson така, че да отчита дуктилната
повреда. Моделът предлага повредата D да се раздели на две компоненти: Dductile –
повредата дължаща се на изчерпването на пластичната работа и Dcyclic - повредата
дължаща се на цикличността на натоварването. Моделът за натрупване на повреда при
циклични деформации Dcyclic се базира на уравнението на Miner. Dductile се базира на
емпиричните резултати получени от Lemaitre [16], които гласят, че пластичната повреда
започва, когато деформацията надвиши една прагова стойност на деформациите ε pD, която
може да се получи по експериментален път. След тази прагова стойност повредата
нараства линейно до достигане на разрушение:
𝐷

=

,

(12)

където Dductile е степен на повреда при зараждане на пукнатината, εmax – максимално
приложената пластична деформация, εpR – деформация при разрушение; , εpD – прагова
стойност на деформациите, при която започва да се наблюдава нарастване на повредата;
Целият израз има вида:
𝐷

+𝐷

=∑

+

(13)

На Фигура 7. Фигура 1са представени резултати на изследванията проведени от Nip
и колектив [17] на горещовалцувана стомана S355J2H и студеноформувана стомана
S235JRH.

а) горещовалцувана стомана S355J2H

б) студеноформувана стомана S235JRH

Фигура 1. Резултати от изпитване на стомана 355J2H и S235JRH, източник [17]
Може да се забележи, че при малък брой цикли до разрушение (Nf<100),
експерименталните резултати попадат под линията, получена от уравнението на CoffinManson. Това може да се обясни именно със завишеното влияние на натрупаната повреда,
изчерпването на пластичната работа и произтичащата деградация на носимоспособността
и коравината на елемента. Предложените модели на Kuroda и Tateishi от друга страна
отчитат ролята на натрупаната повреда и дават резултати, които са по-близки с
експерименталните. За конкретния експеримент, резултатите от модела на Tateishi
съвпадат по-точно с експерименталните, както при малък брой цикли до разрушение, така
и при по-голям брой цикли (Nf>1000) .
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Екстремно-нискоциклична умора е сложна и обширна тема, която съчетава в себе си
различни явления. Повечето съществуващи модели за определяне на издръжливостта на
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стоманата са дефинирани при определени истории на натоварвания, а експериментите са
ограничени до един тип конфигурация на елементите. Тепърва предстои
експерименталното доказване на моделите, прилагането им в съвременния нелинеен
динамичен анализ и вероятностната оценка на уязвимостта на строителните конструкции.
Изучаването на механизмите на развитие на ЕНЦУ е важна част за оформяне на
цялостно разбиране за поведението на стоманените конструкции при сеизмични
въздействия, което е в синхрон със съвременното разбиране за проектиране на базата на
реалното поведение на конструкцията.
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