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Abstract
The article presents the magnetoelastic effects for the formation of magnetic textures under the action of elastic
stresses in ferromagnetic materials. Based on data on the magnetostructure and the analysis of the hysteresis
curves, the physical assumptions for the use of magnetic parameters for estimating the operating stresses in
structural steels are considered. The estimation of uniaxial compressive stresses is not a complicated task, but there
are problems with the estimation of tensile stresses in low-alloy steels, related to the inhomogeneity of the
dependences of the magnetic characteristics on the applied tensile stresses. Examples of this ambiguity are given
and the ways to solve them are shown, using the anisotropy of the coercive force and the parameters of the magnetic
strength spectra. The ways of estimating the mechanical stresses in multilayer ferromagnetic materials by using
the characteristics of the differential magnetic permeability µdiff are considered. The influence of the complex
stress state on the magnetic characteristics of the materials is discussed.
Keywords: elastic deformations, acting stresses, magnetic control methods

Оценка на механични напрежения в стомани с използване на
електромагнитни методи
Едуард ГОРКУНОВ, Митко МИХОВСКИ, Александр МУШНИКОВ

Увод
Изучаването на влиянието на еластични и пластични деформации на процесите на
пренамагнитване на феромагнитни материали има както теоретично, така и практическо
значение. Познаването на законите на промяна на магнитните характеристики в
условията на еластично деформиране в практиката позволява да се използват
магнитоеластичните явления за създаване на нови видове преобразуватели, като по този
начин се реализират нови възможности за измервателната техника и за
безразрушителния контрол [3-6].
Изучаването на магнитоеластичното влияние в конструктивен феромагнитен
материал позволява да се реши задачата за оценка на механичните напрежения във всеки
елемент на конструкцията и в перспектива резултатите да се използват за моделни
изследвания на механиката на бъдещи деформации и разрушаване, както и за оценка на
ресурса на отделните елементи и на цялата конструкция.
Изследванията на механичното състояние започва през ХIХ век от Вилари [7]. Той
установява, че, при въздействие на опънови и натискови напрежения, се появяват
промени в магнитната проницаемост µ на феромагнитен материал, чиито характер
зависи от намагнитването.
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1. Основи на магнитоакустичните явления
Основата на магнитоакустичните ефекти е явлението магнитострикция, открито
през 1842 г. от Д. Джаул. Магнитострикцията е свойство на всички вещества – както на
феромагнитни, така и на диамагнитни и парамагнитни. Във феромагнита
магнитострикцията λ = Δl/l (където Δl/l е относителното удължение) достига до 10-2. За
сплави на основата на желязо магнитострикцията λ е от порядъка на 10-6. В диамагнитни
и парамагнитни материали  е от порядъка на 10-7 ÷ 10-5. В бисмута е от порядъка на 10-4.
Магнитострикцията се използва в ултразвуковата техника и хидроакустиката за
създаване и приемане на ултразвукови вълни в широк честотен диапазон [8].
Обратен
ефект
на
магнитострикцията
е
магнитоеластичността.
Магнитоеластичните преобразуватели работят на основата на промяна на магнитното
състояние при намагнитване с постоянен или променлив ток и под действие на еластични
деформации. Използват се за запомняне на информация, за измерване на магнитно поле,
за магнитни усилватели, за измерване на неелектрически величини, на деформации, на
ниво на течност и др. [1,2].

2. Магнитоеластични ефекти в преобразувателите
2.1. Видове ефекти
Ефект на Вилари. Свързан е с промяна на намагнитеността (ΔМ) на феромагнита
или на генериране на електродвижеща сила (е) в бобина с индуктивнот (w) в посока на
действие на механичната деформация (надлъжна или напречна).

а)

б)

Фиг. 1. Схема на работата на преобразувател с използване на ефекта на Вилари а)
и ефекта на Вертхайм б), при усукване

Ефект на Вертхайм. Ефект, който се проявява при усукване  на намагнитен прът (М).
Между двата края на пръта се генерира електродвижеща сила (прав ефект). При подаване
на променлив ток на намагнитения прът в него възникват деформации на усукване
(обратен ефект) (фиг. 1/б).
Ефект на Гилмен. Леко деформиран феромагнитен прът се изправя, ако се разположи в
магнитно поле.
Ефект на Видеман (1859). При циркулярно намагнитване с ток J възникват деформации
на усукване , които предизвикват генериране на електродвижеща сила в бобина с
индуктивност w (прав ефект) и обратен ефект на Матеуги.
2.2. Физична природа на магнитострикцията
При намагнитване на феромагнити се наблюдава промяна на неговата форма и
размери, възникват еластични деформации. При оценка на общото енергетично
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състояние трябва да се отчитат четири вида различни енергии във феромагнетика [9,10].
Магнитострикцията възниква при температура под точката на Кюри (Тс) при действието
на обменни и магнитни сили.
Обменната енергия се представя със зависимостта:

Eобм  2 Aij S i S j ,
(1)





ij

където Aij са обменните интеграли за атоми i и j, които зависят от отклоненията на
константите на решетката спрямо ефективния радиус r, φij е ъгъл между векторите на
спиновите моменти Si и Sj.
Енергията на кристалографската анизотропия се представя с израза:
E K  K 0  K1 2 ,
(2)
където Ki е константа на анизотропията, α е ъгъл между посоката на намагнитеността и
кристалографската посока.
Енергията на магнитострикционните деформации се представя с израза:
E2s
,
(3)
E 
2
където Е е модул на Юнг, λ e магнитострикцията при насищане.
Магнитоеластичната енергия при изотропна магнитострикция се записва във вида:
3
E   s cos 2  ,
(4)
2
където σ са действащите напрежения, φ е ъгълът, който отчита посоката на намагнитване
и посоката на действащите сили.
Под действие на тези 4 вида енергии, се извършват промените на обема и формата
на феромагнитнитния материал.
2.3. Спонтанна (обемна) магнитострикция
Да разгледаме магнитострикцията на желязо. Ако охладим сфера, която се намира
в парамагнитно състояние, с температура по-висока от точката на Кюри (Т>Тс),
магнитните моменти се намират в хаотично състояние. В момент на преминаване на
точката на Кюри (Т~Тс) възниква обменна енергия (обменното взаимодействие на
електроните се съпътства с това, че спиновите моменти на електроните се подреждат
успоредно един на друг и възниква спонтанна самопроизволна намагнитеност).
Парамагнитната сфера променя своя радиус (фиг. 2). Това води до промени на обема
ΔV/V, тоест до появата на спонтанна (обемна) магнитострикция.

Фиг. 2 Магнитострикциони ефекти в еднодоменни кристали с форма на сфера.
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Сферата при това въздействие вече е феромагнитна и размерът ѝ нараства. При
преминаване на точката на Кюри Тс настъпва фазовия преход от II ред. С появата на
спонтанна магнитострикция във феромагнитните материали възникват еластични вълни,
които се използват при контрола. Например, с използване на надлъжни вълни от
електромагнитните преобразуватели се контролира дебелината на горещ метал при
локално охлаждане с вода [11].
2.4. Енергия на кристалографската анизотропия.
Едновременно с възникването на спонтанна магнитострикция при Т<Тс, в действие
влизат магнитните сили на решетката, в резултат на които феромагнитната сфера се
превръща в елипсоид (фиг. 2а).
Колкото по-ниска е температурата, толкова по-силно се проявява анизотропията на
магнитните сили. За различни кристалографски посоки на желязото магнитострикцията
ще бъде различна и при реални промени на намагнитване (фиг. 3)

Фиг. 3. Магнитострикция в монокристал на желязо за различни кристалографски посоки [10] и в
поликристално армко желязо.

Физическите свойства на поликристал, в това число и магнитострикцията, са
свързани със свойствата на отделни частици, които са включени в него. Ако частиците
са с малки размери в сравнение с размера на поликристалното тяло и ориентацията им е
хаотична, то свойствата на поликристала са изотропни, а кривата на магнитострикцията,
например за армко-желязо, ще бъде близка към кристалографската посока [10] (фиг. 3).
λ при слаби полета на намагнитване е положителна, а с увеличение на полето е
отрицателна.
2.5. Линейна магнитострикция и магнитострикция на парапроцеса.
Да поставим елипсоид (фиг. 2а) в нарастващо магнитно поле Н. Векторът на
намагнитеността М започва да се смесва и елипсоидът променя своята форма и
положение в пространството (линейна магнитострикция, фиг. 2б).
С увеличаване на полето линейната магнитострикция нараства и достига до
насищане λs при напрегнатост на полето Hs. При поле на насищане H > Hs в областта на
парапроцесите намагнитеността получава нарастване ΔМs и елипсоидът незначително
променя своя обем (фиг. 2в).
Разглежданият от нас случай, за случая на еднодоменно състояние е моделен. В
реални феромагнити при температури T<Tc се образува многодоменна структура, която
е показана на фиг. 4 [12].
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Фиг. 4. Структура на успоредни 180° и затварящи 90° домени в магнитоосен кристал а)
и схема на преходния слой на 180° доменна граница б) [13].

Феромагнитът се разбива на отделни магнитни домени, всеки от които се
намагнитва до насищане. В желязото се образуват успоредни 180° и затварящи 90°
домени и възниква енергия на магнитната деформация. Схематична картина на
промяната на ориентацията на магнитните домени в 180° доменна граница на Блох
(преходен слой между домените) е представен на фиг. 4б. С появата на 90° домени
възниква енергия на магнитострикционна деформация.
При намагнитване се променя обемът на домените и посоката на намагнитване за
всеки един от тях, но не се променя енергията. На магнитострикционната деформация
влияят само промените на обема на 90° домени. Магнитострикционната деформация на
180° домени практически не се отчита, тъй като е незначителна.

3. Влияние на стареенето на метали върху магнитно-напрегнато
състояние
Промяната на структурното състояние при външни въздействия (деформация,
термообработка) се съпровожда с промяната на всички споменати по-горе енергии,
съответно на доменната структура на феромагнита, която се отразява и на
магнитоеластичните характеристики (фиг. 5) [14].

Фиг. 5. Влияние на термичната обработка на стомани при закаляване (а, б) и отпуск (в, г)
на λ на стомана З4ХНЗМ и при определяне стойностите на магнитната индукция
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Манитострикцията е чувствителна към структурните промени при термична
обработка. Следователно λ може да се използва при безразрушителен контрол на
структурата на феромагнитни материали.
3.1. Формиране на магнитна текстура.
Действието на еластичните деформации се съпровожда с формиране на нова
магнитна текстура, което определя процесите на намагнитване и пренамагнитване на
феромагнетика.

Фиг. 6. Схематично представяне на влиянието на механичното напрежение върху намагнитеността
при различни схеми на натоварване λ > 0
а) – без натоварване, σ = 0, б) – с натоварване на σ > 0, в) – натиск σ < 0,
г) – двустранен опън, д) – двустранен натиск, е) – двустранен опън-натиск, ж) – усукване.

Да разгледаме отделните видове натоварване и тяхната комбинация върху
резултатната намагнитеност на материал с положителна магнитострикция λ > 0 (фиг. 6).
При отсъствие на натоварване размагнитеното състояние векторите на магнитните
домени във феромагнита са ориентирани хаотично и сумата на магнитния момент М = 0.
Под действие на магнитното поле Н векторите на магнитните моменти на домените се
ориентират по оста z и резултатната намагнитеност се променя по хистерезисната крива,
като М 0.
При въздействие на опън (z>0) се формира магнитна структура с преимуществена
ориентация на магнитните моменти на домените по посока на приложения товар. За
достигане на зададена величина на М е необходимо да се приложи по-слабо магнитно
поле, спрямо това на ненатоварения образец.
По този начин, при намагнитване в поле Н, недостатъчно за насищане Hmax, при
прилагане на опънови напрежения резултатната намагнитеност ще е с ΔМ по-голяма,
отколкото намагнитеността в ненатоварено състояние (фиг. 6б). В този случай, при
престрояване на домените, възниква преимуществена ориентация на векторите на
намагнитеност от типа „ос на леко намагнитване“ и процесите на пренамагнитване в
посока на действие на напреженията се облекчават.
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При процесите на натискови напрежения, съосни на магнитното поле (λ2 < 0), се
формира магнитна структура от типа „равнина на леко намагнитване“. Векторите на
магнитните домени δМ⃗ се стремят да се ориентират в равнини, перпендикулярни на
посоката на натоварване (фиг. 6в). При намагнитване с поле Н, след прилагане на
натоварването, резултатната намагнитеност ще с ∆М по-малка, отколкото при
намагнитване в ненатоварено състояние, което затруднява процесите на
пренамагнитване.
При двуосен опън, когато една от посоките на натоварване съвпада с посоката на
пренамагнитване (фиг. 6г), опъновите напрежения способстват за формиране на текстури
от типа на „ос на леко намагнитване“ по осите y и z. Едната препятства ориентирането
на векторите на магнитния момент на домените в посока на полето, а втората способства
за достигане на тази ориентация. Резултатът от промяна на намагнитеността се определя
от величината на приложеното поле и стойностите на напреженията σy и σz. Когато σy =
σz влиянието върху магнитните характеристики ще е по-малко в сравнение с едноосен
опън.
Вследствие на двуосен натиск (фиг. 6д) натисковите напрежения спомагат за
формиране на текстура от типа „равнина на леко намагнитване“ в равнината хy и хz.
Фактически се получава „ос на леко намагнитване“, перпендикулярна на посоката на
магнитното поле. За сметка на преимущественото разпределение на посоките на
векторите δМ по оста х, резултатната намагнитеност се намалява с ∆М .
Ако напрежениятя по двете оси са равни и една от силите се прилага по оста на
намагнитване (фиг. 6 е), то „оста на най-лекото намагнитване“, създавано от опънови
напрежения, ще лежи в „равнината на най-леко намагнитване“, което се създава в
резултат на действието на натисковите усилия. При σz > 0 се получава Δ𝑀 > 0, а при
σz < 0, съответно, Δ𝑀 < 0. Следователно промяната на намагнитеността зависи, преди
всичко, от натоварването, което е насочено по посока на намагнитването (фиг. 6б и фиг.
6в).
Тангенциалните напрежения , които възникват при усукване, са еквивалентни на
взаимно перпендикулярни опънови и натискови напрежения, които действат
едновременно и са разположени под 45° към оста на образеца (фиг. 6ж). Формирането
на магнитна текстура е като за случая, показан на фиг. 6е. Векторите на магнитните
домени δМ⃗ се стремят да се ориентират под ъгъл 45° спрямо оста на образеца, по посока
на опъновите усилия. След намагнитване в магнитното поле Н векторът на резултатната
намагнитеност ще бъде под ъгъл α към посоката на приложено магнитно поле. Ъгълът α
се променя от 0° до 45° и зависи от Н и τ. Очевидно, в този случай, проекцията на вектора
на резултатната намагнитеност на оста z (рrzM) ще бъде по-малка от величините на
резултатната намагнитеност в ненатоварено състояние с ΔМr. Колкото по-голямо е
усукването τ, толкова по-малка е рrzM.
За материал с λ < 0 механичните напрежения ще окажат противоположно влияние
на описаната по-горе преимуществена ориентация на магнитните моменти на домените.
3.2. Магнитострикция в различни стомани
Промените в доменната структура влияят на поведението на магнитострикцията.
За стомани магнитострикцията намалява при опън, а нараства при натиск. На фиг. 7 е
представена зависимостта на надлъжната магнитострикция при различни стойности на
приложени напрежения (опън и натиск) за стомана 45 [15]. Полето Н в работната част на
образеца се измерва с помощта на потенциометър, а индукцията – със специална бобина
с компенсация на въздушната междина. Магнитострикцията се измерва по класическа
мостова схема с термокомпенсация на основата на тензорезистори.
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Фиг. 7. Зависимост на магнитострикцията при еластичен опън и натиск за стомана 45.

Стомана 45 без натоварване има положителна магнитострикция при напрегнатост
на магнитното поле от 0 до 180 A/cm и отрицателна при по-силни полета. При опън
положителният участък се намалява и става отрицателен при  > 100 MРа.
Зависимостите  = F(H) от повишаването на степента на легиране на стоманата са
представени на фиг. 8. В легираните стомани преходът на магнитострикцията към
отрицателна стойност протича в по-силни магнитни полета. За стомана О8Т2Б полето е
3 пъти по-голямо в сравнение със стомана 45. При ниво на сумарно легиране повече от
5%  = F(H) e положителна и достига до насищане. Това е свързано с нарастване на
енергията на магнитострикционната деформация в легираните стомани.

Фиг. 8. Зависимости  = F(H) за стомани с различен химичен състав

Действието на опъновите напрежения в легирани стомани, както и при стомана 45,
води до понижаване на магнитострикцията. При това стойностите на магнитострикцията
преминават от положителни в отрицателни при определена стойност на опъновите
напрежения. При лeгираните стомани  е положителна, независимо от приложените
напрежения (до 250 МПа) [16].
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4. Процеси на намагнитване. Примери за оценка на еластични
напрежения
Промяната на механичното напрегнато състояние се съпътства с промяна на всички
видове енергии във феромагнетика, които влияят на промяната на процесите на
пренамагнитване в материала. В практиката, за оценка на действащите напрежения във
феромагнетика се изисква да се определи структурочувствителния параметър, който
монотонно се променя от механичните напрежения и има висока чувствителност.
На фиг. 9а е показано как различни по знак напрежения променят хистерезисните
криви. При опън хистерезисните криви са по-близки до „правоъгълни“, при натиск са понаклонени. За промените в напрегнатото състояние на материала може да се следи и по
промяната на диференциалната магнитна проницаемост µдиф. Тези зависимости са
представени на фиг. 9б и характеризират процесите на подвижност на доменните
граници.

Фиг. 9. Хистерезисни криви (а) и зависимост на µдиф.(б) за стомана 45,
в зависимост от приложените напрежения на опън и натиск.

Опъновите напрежения формират структура от няколко от типа „ос на леко
намагнитване“ (фиг. 9), при това височината на максимума в μdif се повишава, а
местоположението на максималната стойност на магнитната проницаемост Нμdifmax се
променя незначително. Действително при началото на еластичен опън (80÷100 МРа) се
наблюдава намаляване на стойностите на Hc (фиг. 10), след което Hc се увеличава.
Формирането на минимума на зависимостта Hc(σ) се определя от следните два
фактора. При опън 80÷100 МРа се променя знакът на магнитострикцията и
положителната част на зависимостта λ = F (σ) изчезва (фиг. 7). Това води до промени на
текстурата, свързани от преход от „ос на леко намагнитване“ в „плоскост на леко
намагнитване“. Вторият фактор е свързан с хипотезата на С. Вонсовски [17], че при
определени условия могат локално да се облекчат процесите за пренамагнитване за
сметка на компенсиране в някои области на микронапреженията, предизвикани от
действащите напрежения.
При тези условия се увеличава подвижността на доменните граници и
пренамагнитването се осъществява с по-големи скокове на Баркхаузен. Вторият фактор
е официално потвърден в работи [18-20], където за различна термична обработка и
пластично деформирани образци от желязо и стомана е показано, че величината на
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приложените напрежения, при които Hc е минимална, корелират със средната стойност
на вътрешните напрежения.
При натиск се формира текстура „плоскост на лекото намагнитване“ и процесите
на пренамагнитване се затрудняват (фиг. 6). Максимумът на μдиф се премества в областта
на силните магнитни полета (фиг. 9б), а коерцитивната сила се увеличава (фиг. 10). За
процесите на пренамагнитване по-видимо ще е характерно пренамагнитване с малки
скокове на Баркхаузен. Формирането на подобни максимуми на зависимостта Hc(σ) може
да се наблюдава и за други нисколегирани стомани (фиг.10) [14, 21, 22].

Фиг. 10. Относителни изменения на Hc при еластично едноосно деформирано състояние
за стомани с различна степен на легиране.

Отсъствието на монотонност в промяната на Hc при едноосно натоварване на опън
не позволява да се използва за оценка на действащите едноосни напрежения.
При повишаване на степента на легиране на стомани магнитострикцията при опън
не преминава в отрицателната област. Оказва се, че зависимостите са монотонни.
Действително (фиг. 10), с повишаване на степента на легиране на стомани 11ХН3Д,
15ХН4Д закономерността Hc(σ) = F(σ) е монотонна за целия диапазон на промяна на σ.
От фиг. 10 следва също, че стоманите с различна степен на легиране, структурно
състояние и фазови зависимости се различават с различна чувствителност на Hc към
промяната на еластичните деформации.

Фиг. 11. Надлъжни (Hc||) и напречни (Hc┴) коерцитивни сили (а) и тяхната разлика (б)
в зависимост от едноосни напрежения в стомана Х70
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Под действие на  на опън на феромагнетик в перпендикулярна посока се появяват
сили на натиск и се оказва, че при опън Hc, измерена в перпендикулярна посока, трябва
да се променя подобно на Hc при натиск. На фиг. 11 са представени резултати на промяна
на Hc по две взаимоперпендикулярни посоки.
Възникващите напрежения на натиск водят до монотонно нарастване на Hc,
измерена в посока, перпендикулярна на действащото напрежение на опън. Зависимостта
на коерцитивната сила в перпендикулярна посока на натисковите напрежения са променя
незначително.
Ако зависимостта при едноосно напрегнато състояние е известна (за опън и
натиск), то величината на натисковите напрежения може да бъде оценена по Hc, измерена
по посока на натисковите усилия, а величината на опъново напрежение по Hc, измерена
перпендикулярно към посоката на опън.
В случая на едноосно деформиране, когато не е известно натоварването на
материала, като параметър за оценка на действащи напрежения може да се използва Hc,
измерена в посока на натоварване на натиск, а величината на опъновите напрежения –
по Hc, измерена перпендикулярно на посоката на опън (фиг. 11б). Описаният подход е
подходящ за използване за повечето конструкционни стомани [23-29]. Както се вижда от
фиг. 11б, зависимостта на разлика в коерцитивните сили от механичното деформиране
за стомани Х70 не само е монотонна, но и близка до линейна, с коефициенти на
корелация 0.98. Трудностите при реализация на метода са свързани с необходимостта да
се изпълнят две измервания с един преобразувател в случая на различни посоки.
Допълнително е възможно и влияние на изходната структура върху магнитните свойства.
Друг широко използван в практиката на магнито-структурния анализ параметър е
остатъчната индукция Br. Често закономерностите при промяна на Br (фиг. 12a) са
близки по вид към обратните закономерности на промяна на Hc от еластични
деформации.

Фиг. 12. Относителни изменения на Br (а) и µmax/µmin (σ = 0) (б) за различни стомани при
еластично деформиране

От приведените на фиг. 12а зависимости за Br = F(σ) следва, че за този параметър
има същите ограничения както и за Hc. Br успешно се използва при оценка на σ при
натиск, а за опън – само за легирани стомани. За стомана 15ХН4D при големи стойности
на σ (300÷800 MPa) контролът е невъзможен.
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Изследванията на µmax (фиг. 12b), показват, че този параметър има чувствителност
към едноосни деформации аналогично на Br и може да се използва като параметър за
контрол.
Измерването на Br на голям образец със сложна геометрия е трудна задача поради
наличие на размагнитващ фактор и на промяната му по време на деформация на
материала. Br се прилага при оценка на твърдост НВ, на временното съпротивление и на
удължението на листов прокат [30-32]. Този опит може да се използва и при оценка на
напрежение в листов прокат.
За изучаване на разпределението на критичните полета в образеца при
намагнитване и пренамагнитване се измерват стойностите на Br по хистерезисната крива
Br = F(H) по низходящата част на хистерезисния цикъл Bd = F(H). Зависимостите се
получават чрез диференциране на тези зависимости по H. Те отразяват особеностите на
критичните полета и тяхното разпределение за даден феромагнетик и се наричат
зависимости на магнитна якост [33]. Областите под кривите характеризират
относителните обеми на феромагнетика, който е намагнетизиран (първичен спектър на
магнитна якост) или ремагнетизиран (вторичен спектър) в поле с дадена сила Н.
Позициите на максимумите на кривите съответстват на магнитни полета, в които
протичат най-интензивните процеси на необратимо намагнитване или размагнитване.
Фиг. 13 показва промените на спектрите на магнитната якост на стомана 15ХNН4D
при изпитване на опън и натиск [34]. Положението на максимумите превишават
незначително стойностите на Hc при съответните еластични напрежения. При натиск се
наблюдава преместването на максимумите към по-висока стойност на Н. С увеличаване
на опъновите напрежения, максимумът се премества към областта на по-слаби полета,
височината се увеличава, а ширината намалява.

Фиг. 13. Първичен (а) и вторичен (б) спектър на магнитната якост за стомана 15ХН4Д и
деформационните зависимости на получаваните в тях параметри (в, г)

Да илюстрираме този подход за оценка на напреженията при опън в областта на
σ = 600 ÷ 800 МПа за стомана 15ХН4Д, където контролът на напреженията е невъзможен
(фиг. 12). Вземаме максимума на полето Нр при σ = 600 МПа като базова точка за
анализа. Сравняваме зависимости за Нр от σ и получаваме еднозначна зависимост от
вида ∆𝐵 /2∆𝐻𝐵
= F(σ) (фиг. 13в).
В този пример използваният параметър има висока чувствителност към опънови
напрежения, а по-слабо зависи от натисковите напрежения. Като се променят
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стойностите на Нр може да се подберат параметрите за определяне на σ в необходимия
диапазон.
За легирана стомана 11ХН3Д на фиг. 14а,б е показана промяната на пределни и
частни цикли на хистерезисната крива при едноосен натиск и опън. Вижда се, че
хистерезисните криви, определени при различни стойности на σ, са чувствителни към
действащите напрежения. Има област, в които те се пресичат. В тези области индукцията
има слаба чувствителност към σ [37,38]. Следователно в тези области на индукцията
магнитоеластичните характеристики ще са слабо чувствителни към деформация.

Фиг. 14. Хистерезисни криви на стомани 11ХН3Д
(а – пределна, б – при Bмакс= 0,05 Тл)
и съответстващите стойностите на коерцитивната сила (в, г)

Аналогично, за целите на контрола параметрите на граничните хистерезисни криви
може да се разглеждат като параметри на частични криви на хистерезиса, получени при
пренамагнитване в полета при недостатъчно насищане [39]. На фиг. 14 се вижда, че
действащите напрежения по различен начин влияят на процесите на пренамагнитване в
слаби и силни полета. По-подробно този ефект са наблюдава при Hc. Стойностите на
Hc = F(σ) в силни полета (фиг. 14в) и в слаби полета (фиг. 14г) практически са
противоположни. Следователно величината на намагнитващото поле влияе върху
закономерностите на магнитоеластичните параметри и на чувствителността на този
параметър към еластичните деформации.

Фиг. 15. Влияние на механичното напрежение на коефициента на Релей за стомани 15ХН4Д
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Относителната промяна на параметрите по частични цикли на хистерезис в слаби
полета могат да бъдат по-информативни спрямо някои магнитни характеристики,
получени от хистерезисните криви.
За описване на началната крива на намагнитване и симетрична хистерезисна крива
в слаби магнитни полета се използва законът на Релей, съгласно който началният участък
на кривата на намагнитване се описва чрез зависимостта
M ( H )   нач H  bH 2
,
където χнач – е началната възприемчивост, b – коефициент на Релей. За редица стомани
коефициентът на Релей М(Н) има по-висока чувствителност към опънови и натискови
напрежения в сравнение с други хистерезисни параметри [42]. Като коефициент, който
се постига чрез пресмятане, обаче, е по-голяма и грешката, която зависи от
относителните грешки при определяне на намагнитването и полето.
Коефициентът на Релей за тези стомани може да има екстремум в еластични
области при опън. За стомани 15ХН4Д зависимостите са монотонни (фиг. 15), а
чувствителността е по-добра в сравнение с Hc (фиг. 10).

5. Оценка на механични напрежения в многослойни изделия
В най-простия случай хистерезисната крива на двуслоен феромагнетик с различна
магнитна якост на контролирания материал съществено се отличава от хистерезисната
крива за еднороден материал. Обикновено тя има по-сложна форма с промени [43]. На
фиг. 16а са представени хистерезисните криви за образец, от отгрята стомана ст3
(Hc = 1,8 A/cм) и закалена стомана 45 (Hc = 13,6 A/cм) [44]. Положението на промените
в двуслойните материали съответства на коерцитивните сили на отделните слоеве.
Зависимостта на диференциалната магнитна проницаемост, пресметната по низходящата
част на хистерезисната крива, е представена на фиг. 16б. Наблюдават се два максимума,
положенията на които съответстват на положенията на максимумите на двата материала.
Височината на максимумите се определя от стойностите на µдиф, а също така и от
пренамагнитващите се обеми (дебелината) на слоевете в биметала.

Фиг. 16. Гранични хистерезисни криви (а, в) и зависимости на µдиф (б, г) за съставен образец и от
Ст3 и Ст 45 след нагряване на съставките (а, б), а също така и за биметален образец при едноосен
опън (в, г)
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В процеса на деформиране промените в хистерезисните криви и максимумите на
µдиф (фиг. 16б, г) се преместват аналогично както това става в еднослоен материал. На
фиг. 16г са показани 3 точки на преместване на µдиф при σ = 0.5σв и σ = σв където σв е
якостта на опън на материалите.
Най-значителни промени в максимумите се наблюдава за магнитотвърдата
компонента, която е свързана със слабата зависимост на Hc (а също така μдиф макс) от
механичното напрежение в нисковъглеродни стомани. Разрушаването на биметала се
реализира в материала на закалената стомана 45, която има по-малка еластичност, т.е.
при едни стойности на деформиране напреженията в закалената стомана са по-високи.
Този ефект се използва за прогнозиране на разрушаването на образеца. Преди
разрушаването пикът, съответстващ на този слой, изчезва почти напълно, което може да
се използва като индикатор за приближаването на напреженията към максимална якост.
Реализацията на тези изследвания се затруднява от факта, че стойностите на µдиф се
получават на основата на числено диференциране и грешката може да нарасне
съществено.
Обсъденият по-горе пример е моделен, тъй като пробата е механично свързана от
два различни компонента с ясна граница. На практика такива многослойни системи
могат да бъдат получени, например, чрез взривно заваряване, триене или повърхностна
обработка. В този случай между основните компоненти ще бъде разположен преходен
слой с нехомогенни характеристики. Като пример, фиг. 17 показва зависимостите на
диференциалната магнитна пропускливост на стомана 20, уякчени с газово цементиране
[45].

Фиг. 17. Влияние на механичните напрежения върху диференциалната магнитна проницаемост
на стомана 20 цементирана в масло
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При отсъствие на натоварване (σ = 0) между максимумите, които съответстват на
магнитомекия материал (Нµдиф макс = 4.1 А/см) и на магнитотвърдия цементиран слой
(Нµдиф макс = 12.3 А/см), може да се отдели максимум, който съответства на преходния
слой. Най-добре този ефект се проявява при изпитване на опън.
Единствено натоварването на натиск води до значително намаляване на височината
на максимумите на съставките и на преходния слой. Под действие на опънови сили µ на
основата намалява, докато µ на преходния слой не се променя. При σ 400 МПа
практически е сравнима с µ на сърцевината.
Промените на максимумите на µ на повърхностния и на преходните слоеве са
монотонни и могат да се използват за определяне на схемата на натоварване и
стойностите на приложените механични напрежения. Едновременно регистриране на
намаляване на µ на повърхностния слой указва наличие на еластичен опън.

6. Оценка на сложно напрегнато състояние
В реални условия конструкциите са в състояние на сложни натоварвания. На фиг.
18 са приведени зависимостите на относителните промени на Hc за стомани от марки
Ст3, 09G2С и стомана 10 при симетрично (σx = σy) и асиметрично (σx = -σy) двуосно
натоварване от типа опън / натиск [46, 47]. Hc е определено в посока σx на действие на
напрежението σx.

Фиг. 18. Влияние на симетрично (а) и несиметрично (б) двуосно натоварване на коерцитивната
сила при различни стомани

Симетричният натиск способства за формиране на текстури „равнина на лесно
намагнитване“, в която действат механични напрежения. Това затруднява процесите на
пренамагнитване и води до нарастване на Hc (фиг. 18а).
При асиметрично двуосно натоварване се създават условия за формиране на оси и
плоскости на леко намагнитване, които лежат в една равнина. В този случай влиянието
на напреженията на процесите на пренамагнитване са подобни на тези при едноосно
натоварване по посока на магнитните измервания. Така например, при натиск (σx<0,
σy>0), се наблюдава значително и монотонно нарастване на Hc, а в посока на опън (σx>0,
σy<0) промяната на Hc е незначителна. Тези процеси са намерили експериментално
потвърждение в [48-53] за армко желязо и електротехнически стомани.

21

В [22, 54, 55] са дадени примери за изследване на триосно напрегнато състояние.
Натоварват се кухи цилиндрични образци на опън (натиск), усукване и вътрешно
налягане. Това позволява да се получи взаимно независимо изменение на стойностите на
главните напрежения, но не могат да се получат условия на обемно триосно натоварване
на опън или натиск на образеца.

Фиг. 19. Промяна на Hc за стомана 09Г2С от действие на опънови или натискови напрежения σ,
усукващи напрежения τ и вътрешно налягане P

При комбинирано изпитване опън (натиск) с усукване, действието на срязващите
напрежения намалява влиянието на нормалните напрежения върху промяната на
магнитните характеристики, преди всичко на Hc (фиг. 18). Това се обяснява с факта, че
опъновите напрежения се стремят да завъртят векторите на магнитните моменти по оста
на образеца, а натисковите – в плоскост, перпендикулярна на оста. За сметка на
тангенциалните напрежения, векторът на намагнитване ще бъде разположен под някакъв
междинен ъгъл. Допълнителното въздействие на вътрешното налягане оказва адаптивно
влияние на магнитните характеристики. Hc се увеличава.

Заключение
В работата е обсъдена природата на магнитоеластичните ефекти с отчитане на
основните енергии във феромагнитен материал. Описани са модели за формиране на
различни текстури при различни видове еластично деформиране.
На основата на изучаване на магнитострикцията в конструкционни стомани с
различна степен на легиране са разгледани възможностите за използване на различни
магнитоеластични параметри за безразрушителна оценка на механичните напрежения в
тях. Оценката на едноосни натискови напрежения по магнитните характеристики е
сравнително лесно решима задача. Проблемът за оценка на опънните напрежения в
нисколегирани стомани е в слабата монотонност на магнитните характеристики от
степента на деформиране. Обсъдени са основните причини за възникване на тези
закономерности, поради частично компенсиране на тези напрежения, а също така със
смяната на знака на магнитострикция при деформиране на опън. Показана е
възможността за постигане на добри резултати при оценка на напрежения на опън с
използване на анизотропията на коерцитивната сила и на магнитната якост.
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Изследвана е възможността за оценка на механичното напрегнато състояние в
отделни слоеве на многослойни материали по максимумите на магнитната
диференциална проницаемост.
Представени са експериментални изследвания по влиянието на двуосните и
триосните натоварвания върху промяна на магнитните характеристики на
феромагнитните материали.
Изследванията са представени по научен проект № 20-08-00392 на РФФИ.
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