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ANALIZA WPŁYWU POCZĄTKOWEGO ROZKŁADU  
PARAMETRU USZKODZENIA 

NA PRACĘ USTROJÓW PRĘTOWYCH 

RESEARCH ON INFLUENCE OF INITIAL DISTRIBUTION 
OF A DAMAGE PARAMETER UPON  

THE WORK OF STRUCTURE 

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

Artykuł ma charakter teoretyczno-obliczeniowy i stanowi próbę określenia trwałości ustrojów pręto- 
wych w zależności od pierwotnej niejednorodności elementów składowych modelu wynikającej z po- 
czątkowych uszkodzeń materiału. Do określenia stopnia uszkodzenia materiału w artykule posłużono się 
zmienną stanu, zwaną parametrem uszkodzenia. Parametr ten zmienia swą wartość w czasie w wyniku 
pełzania przy stałym obciążeniu, od pewnej wartości początkowej do wartości granicznej równej 1. 
Wpływ początkowego rozkładu parametru uszkodzenia na pracę ustroju, w szczególności na czas do 
zniszczenia, tj. czas w momencie zamiany ustroju na geometrycznie zmienny w wyniku osiągnięcia 
krytycznej wartości parametru uszkodzenia w odpowiedniej liczbie prętów, stanowi najistotniejszy 
element prezentowanego artykułu. 

Słowa kluczowe: parametr uszkodzenia, czas do zniszczenia, zapas bezpieczeństwa 

A b s t r a c t  

The paper gives ananlysis how initial material imperfections may influence limit state of the bar 
structures in creep conditions further behavior, authors made a research on bar structures. Growth of 
damage in structure is described in terms of the Continuum Damage Mechanics (CDM), using a state 
variable ω – damage parameter which changes between its initial value and critical value of 1. Reaching 
critical value of damage in any point of single bar means excluding it from further work of a structure. 
Main goal of the paper is to demonstrate the influence of initial random distribution of damage parameter 
upon limit state of a structure at which it becomes kinematically unstable in effect of eliminating 
sufficient number of bars. It has been shown that initial distribution of material defects has a great 
influence on behavior of the structure. 
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Oznaczenia 

�  – odkształcenie liniowe równoległe do osi pr�ta 
E, B, C, n, m – stałe materiałowe 
	  – napr��enie normalne w przekroju poprzecznym pr�ta 
t1  – czas, w którym parametr uszkodzenia osi�ga warto�� krytyczn� w jednym 

punkcie [h] 
t2  – czas, w którym parametr uszkodzenia osi�ga warto�� krytyczn� w przekro- 

ju [h] 
t3  – czas, w którym konstrukcja zamienia si� w mechanizm [h] 

  – skalarny parametr uszkodzenia 

min, 
max  – minimalna i maksymalna pocz�tkowa warto�� parametru uszkodzenia 

1. Wst�p 

W niniejszym artykule poszukuje si� odpowiedzi na pytanie: jak rozkład skalarne- 
go parametru uszkodzenia [1] wpływa na pó�niejsze zachowanie si� ustroju pr�towego?  
W wielu wcze�niejszych publikacjach analizowano prac� ustrojów, w których przyjmo- 
wano pocz�tkow� warto�� parametru uszkodzenia równ� zeru [2, 3] albo ró�n� od zera, 
lecz tak� sam� w losowo wybranych punktach konstrukcji [4]. 

W niniejszej publikacji przedstawiono wyniki numerycznych analiz modeli, w których 
wprowadzono pocz�tkowe warto�ci parametru uszkodzenia ró�ne od zera i ró�ni�ce si�
pomi�dzy sob� w niektórych elementach. To, ile wynios� na pocz�tku parametry uszko- 
dzenia w poszczególnych pr�tach, b�dzie wynikało z przyj�tego losowego rozkładu ich 
warto�ci według konkretnej funkcji. W pracy zostanie przyj�ty stały rozkład g�sto�ci 
prawdopodobie�stwa w zakresie od minimalnej pocz�tkowej warto�ci parametru uszko- 
dzenia: ωmin do maksymalnej pocz�tkowej warto�ci parametru uszkodzenia: ωmax. Ana- 
lizuj�c dalsz� prac� ustrojów, b�dzie mo�na okre�li�: czas zniszczenia pierwszego elemen- 
tu (t1) oraz czas, w którym ustrój staje si� mechanizmem (t3). 

W ustrojach belkowych czas t1 to czas, w którym parametr uszkodzenia osi�ga sw�
krytyczna warto�� w jednym punkcie. Strefa, w której parametr uszkodzenia osi�ga  
sw� krytyczn� warto�� rozszerza si� na cały przekrój poprzeczny belki – taki czas 
okre�lamy jako t2. W prezentowanej pracy ustroje modelowano jako kratownice, w ta- 
kim przypadku czasy t1 oraz t2 s� takie same. Uszkodzenie jednego punktu w pr�cie jest  
w przypadku kratownic – wobec równomiernego rozkładu napr��e� – równowa�ne uszko- 
dzeniu całego przekroju poprzecznego. W przypadku kratownicy statycznie niewyzna- 
czalnej, uszkodzenie pierwszego pr�ta na ogół nie powoduje zamiany ustroju w me- 
chanizm. Uszkodzenie odpowiedniej ilo�ci pr�tów w ko�cu prowadzi do tego, �e ustrój 
osi�ga co najmniej jeden stopie� swobody – czas, w którym to nast�pi, konsekwentnie 
nazwano t3. 

W trakcie analizy, główny nacisk poło�ono na to, jak pocz�tkowy losowy rozkład 
warto�ci parametru uszkodzenia b�dzie wpływał na czasy do zniszczenia t1 i t3 oraz na ich 
stosunek t3/t1, który mo�e by� uto�samiany z zapasem bezpiecze�stwa. Wyniki takiej 
analizy mog� pozwoli� na stwierdzenie, jak pocz�tkowy rozkład warto�ci parametru 
uszkodzenia rzutuje na czas zniszczenia konstrukcji, a wi�c i na zapas jego bezpiecze�stwa. 
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Obliczenia prowadzono, wykorzystuj�c równania opisuj�ce wzrost parametru uszkodze- 
nia według Kontynualnej Mechaniki Uszkodze� (Continuum Damage Mechanics � CDM). 

2. Przykładowy ustrój 

W artykule poddano numerycznej analizie kratownic�, pokazan� na rys. 1, w której pola 
przekrojów poprzecznych wszystkich pr�tów s� takie same i wynosz� 1 cm2. Sposób 
obci��enia, podparcia, rozmieszczenie w�złów i poł�czenie pr�tów te� s� takie same. 

Rys. 1. Przykładowy ustrój kratowy 
Fig. 1. Example structure – a truss 

Długo�ci pr�tów poziomych i pionowych wynosz�, co prawda, 1 m, ale nie b�d� miały 
wpływu na przeprowadzon� analiz�, poniewa� nie zajmowano si� tu zjawiskiem wy- 
boczenia. Wyniki oblicze� mo�na odnosi� do kratownic o odpowiednio krótszych pr�- 
tach. Warto�� obci��enia – pionowej siły skupionej – wynosi P = 40 kN. Ró�ne w przy- 
kładowych kratownicach b�d� pocz�tkowe warto�ci parametru uszkodzenia w poszcze- 
gólnych pr�tach. Ustroje analizowano przy pomocy biblioteki CALFEM systemu obli- 
czeniowego MATLAB, która pozwala na wykorzystanie metody elementów sko�czonych. 
Tutaj pojedynczym elementem sko�czonym był pr�t kratownicy. 

3. Równania konstytutywne 

Zało�ono, �e materiał, z którego wykonano wszystkie pr�ty, podlega pełzaniu według 
prawa Hooke’a–Nortona. Rozwój parametru uszkodzenia przyj�to według równania Ka- 
czanowa. 
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Obja�nienia symboli literowych podano na pocz�tku pracy. Kropk� nad zmienn�
oznaczono jej ró�niczkowanie po czasie. 

Nawias � � oznacza operator McCauleya: �x� = x, gdy x > 0, �x� = 0, gdy x ≤ 0.  
Przyj�to nast�puj�ce warto�ci stałych: E = 120 GPa, B = 0,013 (GPa)�3 h�1, n = 3, C =  
= 0,208 (GPa)�2 h�1, m = 2, zaczerpni�tych z pracy: [5] które odnosz� si� do stali 
chromowo-molibdenowej w podwy�szonej temperaturze (815 K). 

Przyj�cie równania (2) w zaproponowanej postaci powoduje, �e parametr uszkodzenia 
wzrasta� b�dzie tylko w elementach rozci�ganych, oznacza to zało�enie braku rozwoju 
uszkodze� w przypadku �ciskania. 

4. Rozkład poczatkowych warto�ci parametru uszkodzenia 

Skalarny parametr uszkodzenia b�dzie w czasie zmieniał sw� warto�� a� do osi�gni�- 
cia krytycznej warto�ci równej 1, natomiast pocz�tkowe warto�ci parametru uszkodze- 
nia b�d� losowo wybrane dla ka�dego pr�ta z zakresu od ωmin do ωmax, czyli parametr 
uszkodzenia jest traktowany jako zmienna losowa o rozkładzie g�sto�ci prawdopo- 
dobie�stwa wg funkcji prostok�tnej (rys. 2). 

Rys. 2. Rozkład pocz�tkowych warto�ci parametru uszkodzenia 
Fig. 2. Initial random distribution of damage parameter 

5. Przykład I 

Przeprowadzono seri� oblicze�, dla której zało�ono, �e �rednia: 0,5(ωmin + ωmax) 
wyniesie 0,5, za� g�sto�ci rozkładu pocz�tkowych warto�ci uszkodzenia b�d� stałe (rys. 3). 

Rys. 3. Rozkłady pocz�tkowych warto�ci parametru uszkodzenia – przykł. I 
Fig. 3. Initial random distributions of damage parameter – example I

Warto�ci od ωmin, ωmax dla tej serii oblicze� przedstawiono w tabeli 1. 
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T a b e l a  1   
Warto�ci od �min, �max dla przykładu I 

Nr przedziału 1 2 3 4 5 6 7 8 

min 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 

max 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 

Jak wida�, zwi�kszaj�cej si� numeracji przedziału odpowiada jego poszerzenie. W przy- 
padku przedziału 1: 
min = 
max = 0,5 � oznacza to, �e tu nie b�dzie losowo�ci, parametr 
uszkodzenia przyjmie na pocz�tku procesu degradacji warto�� 0,5 dla wszystkich pr�tów. 

Dla ka�dego przedziału przeprowadzono 300 oblicze� � ka�dorazowo losuj�c rozkła- 
dy przestrzenne pocz�tkowych uszkodze�, zawieraj�ce si� w kolejnych przedziałach ozna- 
czonych jako 1, 2 itd. – prowadz�cych do wyznaczenia czasu t1 i t3 dla ka�dego przypadku. 
Liczb� 300 powtórze� uznano za dostatecznie reprezentatywn� dla uwzgl�dnienia loso- 
wego charakteru analizowanego procesu. Histogram pokazuj�cy czas t3 dla ka�dej próby, 
gdy: 
min=0,45, 
max = 0,55 (przedział 2) przedstawiono na rysunku 4. Dla tej serii obli- 
cze� pojawiaj� si� ró�nice czasu do zniszczenia ustroju kratowego, co wskazuje na istnie- 
nie takich kombinacji pocz�tkowego uszkodzenia pr�tów, które s� szczególnie niebez- 
pieczne dla funkcjonowania konstrukcji. Celem pracy nie było jednak dopasowanie po- 
cz�tkowej warto�ci parametru uszkodzenia do konkretnego pr�ta. Przedstawiony ustrój 
mo�e zosta� potraktowany jako próba modelowania struktury konstrukcji z defektami 
pocz�tkowymi o niejednorodnym i losowym charakterze. 

Rys. 4. Czas zniszczenia t3 dla 300 oblicze� – przykł. I, przedział 2 
Fig. 4. Time to collapse t3 for 300 calculations – example I, range 2 

T� seri� oblicze� poddano analizie statystycznej, a jej wyniki przedstawiono na rysun- 
ku 5. Ci�gł� lini� zaznaczono przebieg funkcji rozkładu logarytmiczno-normalnego, który 
dobrze aproksymuje otrzymane wyniki oblicze�. 

Histogram pokazuj�cy czas t3 dla ka�dej próby dla przedziału 6 (�min = 0,25 , �max =  
= 0,75) oparty równie� o 300 losowa� prowadz�cych do wyznaczenia czasu t1 i t3 dla 
ka�dego przypadku, przedstawiono na rysunku 6. 
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Rys. 5. Cz�sto�� wyst�pienia danej warto�ci czasu t3 – przykł. I, przedział 2 
Fig. 5. Frequency of occuring given time to collapse t3 – example I, range 2

Rys. 6. Czas zniszczenia t3 dla 300 oblicze� – przykł. I, przedział 6 
Fig. 6. Time to collapse t3 for 300 calculations – example I, range 6 

Wyniki analizy statystycznej dla tych oblicze� przedstawiono na rysunku 7. Analo- 
gicznie post�piono z pozostałymi przedziałami. Krzywe rozkładu logarytmicznie – nor- 
malnego aproksymuj�ce wyniki oblicze�, dla przedziałów od 2 do 8 pokazano na rysun- 
ku 8. Dla przedziału 1 wszystkie czasy t1 były takie same, podobnie jak i t3. 

Dla ka�dego przedziału wyznaczono �redni� otrzymanego czasu t1, t3 oraz ich od- 
chylenia standardowe, podaj�c wyniki w tabeli 2. 
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T a b e l a  2   
�rednie czasy t3 i ich odchylenia standardowe [h] - przykład I 

Nr przedziału 1 2 3 4 5 6 7 8 

min 0,5  0,45 0,4  0,35 0,3  0,25 0,2   0,15 

max 0,5  0,55 0,6  0,65 0,7  0,75 0,8   0,85 

t3 � �rednia 64,24 63,77 63,73 61,97 60,82 58,19 53,18 51,44 
t3 – odch. st.  0,00  4,77  9,51 14,2  17,3  20,03 21,23 24,22 

Jak wida�, poszerzenie przedziału 
min � 
max powoduje zmniejszanie si� �rednie- 
go czasu do zniszczenia t3, przy równoczesnym zwi�kszaniu si� odchylenia standardo- 
wego. Taka sama tendencja była obserwowana w przypadku czasu t1. 

Rys. 7. Cz�sto�� wyst�pienia danej warto�ci czasu t3 – przykł. I, przedział 6 
Fig. 7. Frequency of occuring given time to collapse t3 – example I, range 6 

Rys. 8. Rozkłady dla czasu t3 – przykł. I 
Fig. 8. Distributions of time to collapse t3 – example I 
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Przyrosty �rednich czasów t3 spowodowanych poszerzaniem si� przedziału 
min � 
max

pocz�tkowo – tzn. dla przedziałów o niskich numerach (w�skich) – s� niewielkie, a pó�- 
niej (dla szerokich) warto�ci bezwzgl�dne tych przyrostów s� wi�ksze. Inaczej dzieje si�  
w przypadku odchylenia standardowego czasu t3. Przyrosty odchyle� standardowych t3

spowodowanych poszerzaniem si� przedziału 
min � 
max pocz�tkowo – tzn. dla prze- 
działów o niskich numerach (w�skich) – s� du�e, a pó�niej (dla szerokich) warto�ci tych 
przyrostów s� mniejsze. Tendencje te mo�na dostrzec na rysunku 9, b�d�cym graficzn�
prezentacj� wyników zamieszczonych w tabeli 2. 

Rys. 9. �rednia i odchylenie standardowe czasu t3 – przykł. I 
Fig. 9. Mean value and standard deviation for time to collapse t3 – example I 

6. Przykład II 

Tym razem przeprowadzono seri� oblicze�, dla której 
min i 
max b�d� si� zmienia- 
ły niezale�nie od siebie, od 0,00 do 0,85 z przyrostem 0,05. Relacj� jak� musz� spełni�  
to: 
min  ≤  
max. 

Na rysunku 10 wida�, �e t1 – czyli czas, w którym parametr uszkodzenia osi�ga war- 
to�� krytyczn� w pierwszym uszkodzonym pr�cie – silnie maleje wraz ze wzrostem 
�redniej 
min i 
max. Poszerzanie przedziału ma słabszy wpływ na czas t1, ale jest on te�
widoczny, jak wykazano to w przykładzie I. 

Warto�ci odchylenia standardowego czasu t1 pokazane na rysunku 11 wykazuj� istnie- 
nie maksimum dla 
min ≈ 0 i 
max ≈ 0,45. Poło�enie tego maksimum jest interesuj�cym 
wynikiem przeprowadzonej analizy. Dla 
min = 0 i 
max = 0,85 czyli dla ustroju o naj- 
wi�kszej rozpi�to�ci pomi�dzy pocz�tkowymi warto�ciami parametru uszkodzenia, od- 
chylenie standardowe t1 jest mniejsze od maksymalnego. 

Podobnie dla czasu t3 (rys. 12) – czyli czasu, w którym nast�puje zamiana ustroju  
w mechanizm w wyniku uszkodzenia odpowiedniej ilo�ci pr�tów – obserwujemy du�e 
zmiany jego warto�ci wraz ze zmian� 
min i 
max, wi�ksze je�li zmienia si� warto�� �red- 
niej 
min i 
max, mniejsze ale zauwa�alne, je�eli poszerzamy przedział 
min � 
max. War- 
to�ci odchylenia standardowego czasu t3 (rys. 13) tak jak dla t1, wykazuj� istnienie 
maksimum dla 
min ≈ 0 i 
max ≈ 0,45. Kształt powierzchni powstałej z analizy �redniej t1  
i �redniej t3 jest troch� inny (oczywi�cie inne warto�ci, bo: t1 < t3), ale podobny. 
Analogiczne podobie�stwo (ale nie identyczno��) mo�na zauwa�y�, porównuj�c rysun- 
ki 11 i 13, czyli odchylenia standardowe czasów t1 i t3. 
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Rys. 10. �rednia czasu t1 [h] w zale�no�ci od 
min i 
max

Fig. 10. Mean value of time t1 [h] in dependence of 
min and 
max

Rys. 11. Odchylenie standardowe czasu t1 [h] w zale�no�ci od 
min i 
max

Fig. 11. Standard deviation of time t1 [h] in dependence of 
min and 
max
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Rys. 12. �rednia czasu t3 [h] w zale�no�ci od 
min i 
max

Fig. 12. Mean value of time t3 [h] in dependence of 
min and 
max

Rys. 13. Odchylenie standardowe czasu t3 [h] w zale�no�ci od 
min i 
max

Fig. 13. Standard deviation of time t3 [h] in dependence of 
min and 
max
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Stosunek t3/t1 mo�e by� uto�samiany z zapasem bezpiecze�stwa. Na rysunku 14 
przedstawiono jego warto�� w funkcji losowo wybieranych warto�ci uszkodzenia po- 
cz�tkowego. 

Rys. 14. Stosunek �redniej t3 do �redniej t1 w zale�no�ci od 
min i 
max

Fig. 14. Mean value of t3 to mean value of t1 ratio in dependence of 
min and 
max

Najwi�ksze warto�ci tego stosunku obserwujemy dla 
min = 0 i 
max = 0,85 czyli dla 
ustroju o najwi�kszej rozpi�to�ci pomi�dzy pocz�tkowymi warto�ciami parametru uszko- 
dzenia. Zmiana t3/t1 w pobli�u tego miejsca jest znaczna je�li 
max ulega zmniejszeniu, 
natomiast gdy od tego� miejsca zwi�ksza� b�dziemy 
min to zmiana stosunku t3/t1 nie 
nast�puje ju� tak raptownie. 

7. Wnioski 

Przeprowadzona analiza numeryczna pokazała, �e du�y wpływ na prac� ustroju mo�e 
mie� rozkład pocz�tkowych warto�ci parametru uszkodzenia. Nie analizowano tu wpływu 
poziomu obci��enia, który wzrastaj�c oczywi�cie powoduje zmniejszenie warto�ci czasu 
zarówno t1, jak i t3, natomiast stosunek t3/t1 słabo zale�y od warto�ci obci��enia, co 
pokazano w pracy [6]. Znajomo�� rozkładu pocz�tkowych warto�ci parametru uszkodze- 
nia, pozwala okre�li�: rozkład, �redni� i odchylenie standardowe czasu t1, jak i t3. 
Otrzymane wyniki mog� stanowi� wskazówk�, jakich kombinacji parametrów 
min i 
max

nale�y unika�, a jakie s� po��dane, w zale�no�ci od zało�onego celu, którym mo�e by�
maksymalizacja �redniego czasu do zniszczenia lub zapasu bezpiecze�stwa albo mi- 
nimalizacja odchylenia standardowego. 
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