
  *  Dr  inż.  Artur  Duchaczek,  Wyższa  Szkoła  Oficerska Wojsk  Lądowych  im.  gen.  T.  Kościuszki 
we Wrocławiu.

**  Dr  hab.  inż.  Zbigniew  Mańko,  prof.  MWSLiT,  Międzynarodowa  Wyższa  Szkoła  Logistyki  
i Transportu we Wrocławiu.

ARTUR DUCHACZEK*, ZBIGNIEW MAŃKO**

UWZGLĘDNIENIE MIESZANEGO SPOSOBU PĘKANIA 
W ANALIZACH ZMĘCZENIOWYCH  

DŹWIGARÓW STALOWYCH

INCORPORATION OF MIXED MODE CRACKING 
IN FATIGUE ANALYSES OF STEEL GIRDERS

S t r e s z c z e n i e

W artykule zaprezentowano sposób uwzględnienia mieszanego sposobu pękania w analizach 
zmęczeniowych dźwigarów stalowych. Przedstawiono również wpływ wielkości kąta kierunku 
rozwoju pęknięcia ϕ na dokładność wyników obliczeń zmęczeniowych oraz na ocenę trwałości 
dźwigarów stalowych.
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A b s t r a c t

The  paper  is  presented  the  possibility  of  incorporating mixed mode  cracking  in  the  fatigue 
analyses of steel girders. The authors are also discussed the influence of the size of the crack 
development  direction  angle  ϕ on  the  accuracy  of  fatigue  calculations  results  and  on  the 
assessment of life in steel girders.
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1.  Wstęp

Badania  zmęczeniowe  dźwigara  stalowego  mostu  niskowodnego  (rys.  1)  przeprowa-
dzone przez autorów [1, 2] potwierdziły, że w praktyce inżynierskiej możemy spotykać się  
z analizami obliczeniowymi dotyczącymi rozwoju pęknięć zmęczeniowych wymagającymi 
uwzględnienia mieszanego sposobu pękania, dla którego ważna jest nie tylko prędkość pę-
kania, ale również jego kierunek [3].

Na  rysunku  1a  przedstawiono  ogólny  widok  rozmieszczenia  otworów  montażowych 
wykonanych  w  środniku  badanego  dwuteownika  stalowego  o  wysokości  400  mm,  a  na  
rys.  1b  zaprezentowano  widok  czujników  indukcyjnych  zamontowanych  nad  nacięciem 
będącym koncentratorem naprężeń dla szczeliny zmęczeniowej powstałej w środniku tego 
dźwigara oraz jej widok po zakończeniu badań doświadczalnych przeprowadzonych w ro- 
ku  2007  (rys.  1c)  [2]. W  czasie  badań  przeprowadzonych  zarówno w  roku  2006  [1],  jak  
i 2007 [2] stwierdzono, że pęknięcie zmęczeniowe kierowało się w stronę podpory przesuw-
nej tego dźwigara, bez względu na przyjęty schemat obliczeniowy (rys. 1d, e).

Rys.  1.  Widok:  a)  badanego  dźwigara  stalowego  oraz  rozmieszczenie  otworów 
montażowych,  b)  czujników  indukcyjnych  zamontowanych  nad  nacięciem 
szczeliny  zmęczeniowej,  c)  powstałej  szczeliny  po  zakończeniu  badań 
doświadczalnych przeprowadzonych w roku 2007 [2] oraz przyjęte schematy 

obliczeniowe w roku: d) 2006 i e) 2007

Fig.  1.  The view of: a)  the tested steel girder and the arrangement of assembly holes,  
b)  the  inductive  sensors  assembled  over  the  cut  of  the  fatigue  crack,  c)  the 
crack developed after completing the experimental tests conducted in 2007 [2],  

and the computational schemes adopted in: d) 2006, e) 2007

W praktyce inżynierskiej analizy zmęczeniowe prowadzi się często tylko według jednego 
wybranego sposobu pękania [3].

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu w przypadku stalo-
wych  dźwigarów  głównych  stanowiących  zasadnicze  elementy  konstrukcyjne w mostach 
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niskowodnych nieuwzględnienie mieszanego sposobu pękania i wartości kąta kierunku roz-
woju pęknięcia ϕ wpływa na dokładność otrzymanych wyników dotyczących ich trwałości 
zmęczeniowej?

2.  Podstawy teoretyczne mieszanego sposobu pękania

Jak podaje D. Rozumek w swojej pracy [3] naprężeniowa grupa kryteriów wzrostu pęk-
nięć zmęczeniowych należy do najczęściej używanych w analizach zmęczeniowych, co wy-
nika z faktu, że w stosunkowo łatwy sposób można dokonać weryfikacji tych kryteriów za 
pomocą badań doświadczalnych. Najczęściej mieszane sposoby pękania uzyskuje się przez 
superpozycję  trzech  możliwych  typów  przemieszczeń  brzegów  pęknięcia  względem  sie-
bie. Uwzględniając jednak w analizach obliczeniowych mieszane sposoby rozwoju pęknięć 
zmęczeniowych, należy zawsze brać pod uwagę zarówno przyrost długości pęknięcia a, jak  
i kierunek w którym się rozwija [3].

J. German [4] posługuje się pojęciem tzw. kryterium siłowego, które w przypadku rozwo-
ju pęknięcia zmęczeniowego w jednoosiowym stanie obciążenia następuje, gdy współczyn-
nik  intensywności naprężenia KI w obszarze wierzchołka pęknięcia osiągnie wartość kry-
tyczną oznaczaną przez KIc, nazywaną odpornością materiału na kruche pękanie. Omawiane 
kryterium można zapisać jako wyrażenie (1) [4]:

 KI = KIc.  (1)

D. Rozumek w pracy  [3]  podaje,  że w przypadku  złożonych  stanów naprężenia nale-
ży posługiwać się naprężeniem ekwiwalentnym i zamiast KI należy stosować ekwiwalentny 
współczynnik intensywności naprężeń Keq. Wielkość tą, opisującą dany konkretny stan na-
prężenia, należy porównać z odpornością materiału na kruche pękanie KIc. Z tego też wzglę-
du w mieszanych  sposobach pękania  zmęczeniowego  zakres  zmienności  ekwiwalentnego 
współczynnika  intensywności naprężeń ΔKeq powinien mieścić się w przedziale opisanym 
nierównością (2) [3]:

 DKI,th < DKeq < KIc,  (2)

gdzie:
DKI,th  –  zakres zmienności progowego współczynnika intensywności naprężeń.

W pracy [3] zaprezentowano także tzw. kryterium Pooka na określenie wielkości ekwi-
walentnego współczynnika intensywności naprężeń Keq, dla pękania mieszanego I i II sposo-
bu w formie wyrażenia (3):

 K K Keq = −





cos cos sin ,ϕ ϕ

ϕ
2 2

3
2

2
I II   (3)

w  którym  kąt  kierunku wzrostu  pęknięcia ϕ  występuje w  zakresie  od  –70,5°  do  +70,5°, 
i  można  go  określić,  wykorzystując  kryterium  Erdogana  i  Siha,  wynikające  ze  wzorów 
Westeergarda w postaci (4):

 KI sinϕ = KII (3cosϕ – 1),  (4)
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przy czym:

 K Y ayyI I= σ π ,   (5)

 K Y ayxII II= τ π ,   (6)

gdzie:
syy  –  naprężenia normalne przy rozwieraniu,
tyx  –  naprężenia styczne przy ścinaniu wzdłużnym,
YI i YII  –  współczynniki  korekcyjne  uwzględniające  skończoność  wymiarów  ele- 

mentu.
Wydaje  się  zatem,  że  omawiane  kryterium  Pooka  ze  względu  na  swą  prostotę  może 

być w stosunkowo łatwy sposób przystosowane do zastosowania w praktyce inżynierskiej,  
a w szczególności w inżynierii wojskowej związanej z mostami stalowymi.

Również A. Neimitz [5] i J. German [4] poruszają problem stosowania kryterium pękania 
przy mieszanym sposobie obciążeń, jednak ze względu na dość istotne trudności ich bezpo-
średniego wykorzystania w praktyce, do rozwiązywania typowych zagadnień inżynierskich, 
w niniejszym artykule zrezygnowano z ich szczegółowego omawiania.

3.  Ocena zastosowania mieszanego sposobu pękania w analizach zmęczeniowych

Uwzględniając fakt, że dotychczas jedynie sposób wyznaczania współczynników inten-
sywności naprężeń KI jest na ogół dobrze znormalizowany [6] a także, że można je w dość 
przybliżony, ale jednocześnie prosty sposób obliczyć numerycznie (oprogramowanie MES) 
[5], a następnie zweryfikować doświadczalnie, w niniejszym artykule wszelkie analizy zre-
alizowano właśnie w oparciu o tę wielkość.

Po przekształceniu równania (4) uzyskuje się wyrażenie (7), dzięki któremu można okre-
ślić zależność między wielkościami KI a KII, uzależnioną od wartości współczynnika b (8) 
zależnego z kolei tylko od wartości kąta kierunku rozwoju pęknięcia ϕ:

 KII = KIb,  (7)

gdzie:

 β
ϕ
ϕ

=
−

sin
cos

.
3 1

  (8)

Przebiegi  relacji  między współczynnikami KI  a KII  w  zależności  od  kata ϕ  określona 
współczynnikiem b zaprezentowana  została  na  rys.  2. Należy  stwierdzić,  że  dla wartości 
kąta ϕ mniejszych  od wielkości  45° wartości współczynnika  intensywności  naprężeń  dla 
pierwszego sposobu pękania KI jest zawsze większa od wartości współczynnika intensyw-
ności naprężeń dla drugiego sposobu pękania KII, o czym świadczy wartość współczynni- 
ka b mniejsza od jedności.

Na rysunku 3 przedstawiono zależność wartości ekwiwalentnego współczynnika inten-
sywności  naprężeń Keq  od wartości współczynnika  intensywności  naprężeń dla  I  sposobu 
pękania KI, z uwzględnieniem czterech różnych wartości kąta kierunku rozwoju pęknięcia ϕ 
(0°, 15°, 30° i 45°).
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Analizując wykresy zaprezentowane na rys. 3, stwierdzono, że uwzględnienie w oblicze-
niach wartości kąta kierunku rozwoju pęknięcia ϕ w znaczący sposób wpływa na zmniej-
szenie wartości ekwiwalentnego współczynnika intensywności naprężeń Keq (patrz wzór 3).

Rys.  2.  Zależność między współczynnikami intensywności naprężeń KI a KII, określone 
współczynnikiem b, w zależności od wielkości kąta ϕ (0–70°)

Fig.  2.  The relationship between the stress intensity factors KI and KII, determined  
by the factor b, depending on the size of the angle ϕ(0–70o)

W przypadku kąta ϕ = 15° różnica pomiędzy wielkościami Keq a KI nie jest aż tak znaczą-
ca, ale przykładowo już dla kąta ϕ= 45° jest już nawet kilkukrotna (rys. 3).

Z kolei na rys. 4 zaprezentowano wykresy zależności wartości ekwiwalentnego współ-
czynnika  intensywności  naprężeń  Keq  od  wielkości  kąta  kierunku  rozwoju  pęknięcia  ϕ  
(w  przedziale  0°–45°),  przy  uwzględnieniu  trzech wartości współczynnika  intensywności 
naprężeń dla I sposobu pękania KI.

Analizując  przebiegi  zaprezentowane  na  rys.  4,  stwierdzono,  że  uwzględnienie w  ob-
liczeniach mieszanego  sposobu pękania oraz wartości kąta kierunku  rozwoju pęknięcia ϕ 
wpływa korzystnie na wielkość trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych, w tym 
również stalowych mostów wojskowych. Wraz ze wzrostem wartości kąta ϕ zmniejsza się 
wartość ekwiwalentnego współczynnika  intensywności naprężeń Keq. Prędkość  tej zmiany 
jest odwrotnie proporcjonalna do wartości współczynnika intensywności naprężeń dla I spo-
sobu pękania KI.

W przypadku kąta o wielkości ϕ = 15° różnica pomiędzy wartościami współczynników 
Keq a KI nie jest aż tak znacząca, ale przykładowo dla wybranego kąta o wielkości ϕ = 45°, 
tak jak w przypadku opisywanym wyżej, jest już nawet kilkukrotna (rys. 4).

Wzory opisujące prędkość wzrostu wielkości szczeliny zmęczeniowej w elemencie kon-
strukcyjnym najwygodniej i najszybciej jest opisywać za pomocą zakresu zmienności współ-
czynnika intensywności naprężeń ∆K. Według S. Kocańdy [7] spośród wielu zależności opi-
sujących  ten proces najczęściej używa się  równania  (9) zaproponowanego przez P. Parisa  
w formie ogólnej:
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 d
d
a
N

C K m= ( ) ,∆   (9)

gdzie:
C, m  –  stałe materiałowe dla danego elementu konstrukcyjnego.

Rys.  3.  Wykresy zależności wartości ekwiwalentnego współczynnika intensywności naprężeń 
Keq  od wielkości współczynnika  intensywności  naprężeń dla  I  sposobu pękania KI,   

z uwzględnieniem czterech wartości kąta ϕ, tj.: 0°, 15°, 30° i 45°
Fig.  3.  The graphs of the dependence of the value of the equivalent stress intensity factor Keq 

on the size of the stress intensity factor for the first cracking mode KI, taking account 
of the four values of the angle ϕ, i.e.: 0°, 15°, 30° and 45°

Rys.  4.  Przebiegi zależności wartości ekwiwalentnego współczynnika intensywności 
naprężeń  Keq  od  wielkości  kąta  ϕ,  dla  różnych  wartości  współczynnika 

intensywności naprężeń dla I sposobu pękania KI

Fig.  4.  The graphs of the dependences of the value of the equivalent stress intensity 
factor Keq  on  the  size  of  the  angle ϕ  for  the  different  values  of  the  stress 

intensity factor for the first cracking mode KI
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W tabeli 1 przedstawiono wartości współczynników opisujących prędkości rozwoju pęk-
nięć zmęczeniowych dla dwóch różnych gatunków stali używanych powszechnie w inżynie-
rii wojskowej, a także w mostownictwie cywilnym [8].

T a b e l a   1
Wartości współczynników opisujących prędkości rozwoju pęknięć zmęczeniowych  

dla różnych gatunków stali [8]

Współczynnik
Gatunek stali

St3S 18G2A
C × 10–13 20,8 4,0

m 3,35 3,78

W  tabeli  2  zaprezentowano  wielkości  opisujące  prędkość  wzrostu  szczeliny  zmęcze-
niowej w funkcji wartości zakresu zmienności współczynnika intensywności naprężeń DK, 
wyliczone w oparciu o równanie (9). Przedstawiono w niej również względny przyrost pręd-
kości propagacji szczeliny wyrażony w [%], obliczany jako iloraz różnicy dwóch następują-
cych po sobie wartości prędkości przez wartość mniejszą.

T a b e l a  2
Prędkość wzrostu szczeliny zmęczeniowej w funkcji zakresu zmienności współczynnika 

intensywności naprężeń ΔK dla dwóch gatunków stali stosowanych w mostach wojskowych

Zakres zmienności 
współczynnika intensywności 

naprężeń DK

Prędkość propagacji szczeliny 
da/dN

Względny przyrost prędkości 
propagacji szczeliny [%]

St3S 18G2A St3S 18G2A
0,001 1,85E-22 1,83E-24 – –
10 4,66E-09 2,41E-09 2,51E+15 1,32E+17
20 4,75E-08 3,31E-08 919,48 1273,45
30 1,85E-07 1,53E-07 288,94 363,02
40 4,84E-07 4,55E-07 162,14 196,66
50 1,02E-06 1,06E-06 111,17 132,44
60 1,88E-06 2,11E-06 84,18 99,20
70 3,16E-06 3,77E-06 67,60 79,08
80 4,94E-06 6,25E-06 56,41 65,66
90 7,32E-06 9,75E-06 48,37 56,08
100 1,04E-05 1,45E-05 42,33 48,92
110 1,43E-05 2,08E-05 37,61 43,37
120 1,92E-05 2,89E-05 33,84 38,94

W przypadku dźwigarów głównych mostów wojskowych mamy do czynienia zazwyczaj 
z cyklem obciążeń zbliżonym do tętniących, tzn. że naprężenie w nich rośnie od wartości nie-
malże zerowej do wartości maksymalnej, a następnie maleje ponownie prawie do zera. Spo-
wodowane jest to stosunkowo niewielkim ciężarem własnym konstrukcji w porównaniu do 
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przenoszonego obciążenia użytkowego. Można w tym przypadku, z pewnym przybliżeniem 
przyjąć, że zakres zmienności współczynnika intensywności naprężeń DK jest równoważny 
z maksymalną wartością współczynnika intensywności naprężeń Kmax.

Zakładając,  że w  tabeli  2  przedstawiono  zależność wzrostu  prędkości  szczeliny  zmę-
czeniowej w funkcji zakresu zmienności ekwiwalentnego współczynnika intensywności na-
prężeń ΔKeq,  to w stosunkowo prosty sposób można było stwierdzić,  jak znaczący wpływ 
na trwałość konstrukcji mostowej ma brak uwzględnienia w analizach mieszanego sposobu 
pękania oraz wartości kąta kierunku rozwoju pęknięcia ϕ.

W  analizowanym  w  pracy  [2]  przykładzie,  tj.  dla  przyjętych  parametrów  ϕ  =  15°  
i KI = 90 MPa · m0,5, wartość ekwiwalentnego współczynnika intensywności naprężeń Keq 
jest niemal o 10% mniejsza od wartości współczynnika intensywności naprężeń KI (rys. 4). 
Tak duży wpływ zmiany wartości wielkości decydującej w największym stopniu o prędkości 
propagacji szczelin zmęczeniowych nie powinien być pomijany w obliczeniach zmęczenio-
wych związanych z określaniem trwałości stalowych obiektów mostowych lub ich elemen-
tów konstrukcyjnych.

Analiza danych zawartych w tabeli 2 pozwalała stwierdzić, że w omawianym przypadku 
zmniejszenie zakresu zmienności ekwiwalentnego współczynnika  intensywności naprężeń 
DKeq o 10% spowoduje znaczne zwiększenie obliczeniowej trwałości zmęczeniowej elemen-
tu konstrukcyjnego (obliczonej przy wykorzystaniu wzoru 9), na skutek zmiany względnego 
przyrostu prędkości propagacji szczeliny zmęczeniowej o około 48% dla stali St3S i około 
56% dla stali 18G2A (tabela 2).

4.  Wnioski

Przeprowadzone analizy obliczeniowe wykazały jednoznacznie, że uwzględnienie mie-
szanego sposobu pękania oraz wartości kąta kierunku rozwoju pęknięcia ϕ wpływa korzyst-
nie na dokładność obliczeń związanych z określeniem  trwałości zmęczeniowej  stalowych 
elementów konstrukcyjnych, w tym również przęseł mostów wojskowych. Uwzględnienie 
w analizach mieszanego sposobu pękania prognozuje większą trwałość, ponieważ powoduje 
zmniejszenie wartości ekwiwalentnego współczynnika intensywności naprężeń Keq, oblicza-
nego ze wzoru (3).

Przyjęcie zatem do obliczeń zmęczeniowych, tzn. do określania trwałości elementu kon-
strukcyjnego mającego szczelinę zmęczeniową, tylko I sposobu pękania stanowi rozwiąza-
nie dość konserwatywne, ale w przypadku małych wartości kąta kierunku rozwoju pęknięcia 
ϕ(tzn. gdy ϕ < 5°), tylko w niewielkim zakresie powoduje rozbieżności w wynikach otrzy-
manych z obliczeń.

Wydaje się zatem, że w przypadku możliwości wystąpienia mieszanego sposobu pęka-
nia w elemencie należy ten fakt bezwzględnie uwzględniać w obliczeniach zmęczeniowych 
elementu, mimo że komplikuje to w znacznym stopniu prowadzenie takich obliczeń i analiz.

Przeprowadzone analizy wykazały, że kryterium Pooka (3) ze względu na swą prostotę 
powinno być wykorzystywane w praktyce inżynierskiej, a w szczególności w inżynierii woj-
skowej związanej z mostami stalowymi. Analiza kształtu pęknięcia, a w szczególności war-
tość kąta kierunku rozwoju pęknięcia ϕ oraz zastosowanie równań (3), (5) i (7) umożliwia 
dokładniejszą ocenę trwałości zmęczeniowej elementu mającego pęknięcie zmęczeniowe.
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