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Abstract: The modern mechanism used in chemical industry and aggressive environments is designing from duplex steel.  For 
example shaft – weel from centrifugal pump  made of  duplex steel SAF2507. The purpose of this article is modeling and simulation 
of strain and fatigue curves.   Received data from simulation analysis will be used to future developments and computer simulation. 
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1. Въведение 

Дуплексната стомана  е разработенa в началото на 30-
те години на 20-ти век в Швеция и Франция. Основната 
предпоставка за създаване на дуплексна стомана са 
значителните недостатъци, които в момента има 
аустенитната стомана със съдържание на въглерод от 0.08-
0.1%, а именно, податливост на междукристална корозия. 
Първоначално стомана"дуплекс"е използвана в 
производството на хартия от сулфитна целулоза. Първият 
вариант на стомана  "дуплекс" е получена през 1930 г. в 
Швеция и Финландия, а след това 1936г. във Франция и е 
патентован като стомана "дуплекс", на базата на която по 
късно е създадена  стомана URANUS 50.[1] 

С появата на вакуум – кислородната и аргоно-
кислородна технология на обезгазяване (VOD & AOD) се е 
получила значително подобрена във механичните свойства 
дуплексна стомана. Новите инсталации позволяват 
дегазиране при производството на стомана с висока 
чистота, с много ниско съдържание на въглерод. През 70-те 
години в производството на неръждаема стомана за първи 
път се прилага непрекъснато леене на дуплексна стомана, 
като метода намалява значително цените за производство и 
подобрява качеството на стоманата. С усъвършенстването 
на методите за производството на дуплексна стоманата се 
постига запазване на стабилността на двуфазната структура 
при високи температури, поради ниското съдържание на 
въглерод и легирането с азот. Това повишава корозионната 
устойчивост на стоманата. [2].  

Често в практиката се наблюдава дефектиране на  
валове или други елементи извършващи главното движение 
на различни машини и механизми, които са изработени от 
класически неръждаеми стомани. Това се дължи на  
работата им в агресивна корозионна среда или поради това, 
че са подложени на циклично натоваране. Това прави 
използването на дуплексни стомани в минната, 
химическата, нефтената и други области изключително 
актуално, въпреки малко по-високата и пазарна цена.  

 
Целта на настоящия доклад е изследване уморната 

якост на дуплексна стомана марка SAF2507.  
Задачите които решава това изследване са: 
- изследване умората на циклично натоварен вал и 

работно колело изработени от дуплексна стомана SAF2507, 
които са монтирани в центробежна помпа за морка вода 
фиг.1.; 

- компютърно симулативен анализ на умора на вал и 
работно колело извършван с програмен продукт SolidWorks 
и сравняване на получените резултати с предварително 
получените експериментални такива; 

 

 
Фиг. 1 – Центробежна помпа окомплектована с 

електродвигател  
 
 

2. Експериментално изследване. 
Много често в практиката се наблюдава излизане от 

строя на валове (фиг.2) и работни колела (фиг.3) на 
центробежни помпи, тъй като те са подложени на мало и 
многоциклова умора. Особено такива работещи с агресивни 
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среди като нефт, морска вода и др. За да се увеличи ресурса 
им на работа те се изработват от дуплексни стомани като 
една от  тях е SAF2507. 

 

 
Фиг. 2 – Вал на центробежна помпа. 

 

 
Фиг. 3 – Работно колело на центробежна помпа. 

 
Химичния състав на стомана SAF2507 е посочен в 

Табл.1. 
Таблица 1. Химичен състав на дуплексна стомана SAF2507 
Стомана C N Cr Ni Mo др. 
SAF2507 0,02 0,27 25 7,0 4,0 - 

 
Разглежданата стомана е показана в диаграмата на  

Шефлер (фиг.5), като мястото и е във ферито-аустенитната 
зона (очертана с червен кръг). 

След проведени изпитания със лабораторна 
установка, фиг. 6, са получени резултати за уморната якост 
на изследвания материал SAF2507. Резултатите са 
поместени в табличен (табл. 2) и графичен (фиг.4) вид. 

 
Таблица 2. Експериментални данни за стомана SAF2507 

Nо: N 
[бр.цикли] 

S 
[МРа] 

1 50 000 700 
2 110 000 423 
3 200 000 378 
4 250 000 332 
5 320 000 331 
6 1 000 000 320 
7 2 000 000 319 

 

 
Фиг.4.Крива на Вьолер 

 
Фиг.5. Диаграма на Шефлер [3] 

 
Фиг.6. Лабораторна установка; 

1-Компютър; 2-Усилвател; 3-Преобразувател; 4-Генератор; 
5-Усилвател; 6-Вибромаса; 7,8-Датчици; 9-Образец 

 
3. Компютърно симулативен анализ 

За извършване на компютърно симулативния анализ 
се използваха възможностите на програмен продукт 
SolidWorks . 

В програма SolidWorks предварително се моделираха 
вал и работно колело на центробежна помпа в реални 
размери. Програмно е зададен типа на материала с 
механични характеристики отговарящи на изследваната 
дуплексна стомана SAF2507. 

Етапи на извършване на симулацията: • Първа стъпка: задаване на ограничения 
(укрепване в опорни повърхности) в движението на вала с 
работното колело в лагерите, фиг.7; • Втора стъпка: задаване на скорост на въртене на 
вала, 2900 оборота в минута, фиг.8; • Трета стъпка: Въвеждане на работни параметри: 
130 N на детайл с посока обратна на въртенето на вала, 
фиг.9; • Четвърта стъпка: задаване на материал на 
модела: стомана 1.4410 (SAF2507), фиг.10;  
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• Пета стъпка: въвеждане на експерименталните 
данни и построяване на S-N крива необходима за 
провеждането на симулация при умора на материала, 
фиг.11; • Шеста стъпка: Избор на параметри на работния 
режим при симулиране на циклично натоварване и 
симетричен цикъл LR = -1, фиг.12; • Седма стъпка: стартиране на симулацията и 
получаване на резултати за напрежения (фиг.13), 
деформации (фиг.14), уморна якост (фиг.15), и др. 

 
Фиг. 7. Задаване на ограничения в движенията на модела 

 

 
Фиг. 8. Задаване на скорост на въртене на вала 

 

 
Фиг.9. Въвеждане на работни параметри 

 
 

 
Фиг.10. Избор на материал 

 
Фиг.11. Въвеждане на експерименталните данни и 

построяване на S-N крива (Вьолер) 

 
Фиг.12. Избор на параметри на работния режим при 

симулиране на циклично натоварване 
 

    
Фиг.13. Напрежения  

 
 

   
Фиг.14. Деформации 
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Фиг.15. Уморна якост 

 
7. Заключения и изводи 

1.При направеното експериментално изследване за 
уморна якост на изследвания материал от дуплексна 
стомана марка SAF2507 се установи, че критичните цикли 
за настъпване на уморно разрушаване са в порядъка на 
250 000 бр.цикли при зададено напрежение 332 МРа; 

2.На база получените експериментални данни се 
построи кривата на Вьолер (фиг.4) за изследваната стомана 
SAF2507. Тази крива ще послужи при по нататъшните 
изследвания, за еталон, с който да се  сравняват бъдещите 
разработки и компютърно симулативни анализи. 

3. За да се провери приложението на софтуерни 
продукти при изследване на уморна якост на дуплексни 
стомани се състави компютърно симулативен модел в 
програма SolidWorks на вал-работно колело от 
центробежна помпа изработени от стомана SAF2507.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. От получените резултати за уморна якост (фиг.15) 

при натоварвания стандартни за центробежни помпи 
материала се оказва с достатъчна якост за този режим на 
работа. 

5. Резултатите показват, че опасни зони са само тези в 
най – тънките части на лопатките на работното колело в 
зоната им на захващане, за да се избегнат бъдещи проблеми 
е препоръчително да се промени тяхната конструкция, 
въпреки че не надхвърлят критичните за този материал 
стойности на уморна якост. 

6. Получените данни за напрежения (фиг.13) и 
деформации (фиг.14) са задоволителни и са в границите 
типични за валове и работни колела от центробежни помпи, 
което ни води до заключението, че въведените входящи 
данни в модела са коректни.   
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