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ROZWÓJ �CIE�EK P�KANIA ZM�CZENIOWEGO  
PRZY RÓ�NYCH STOSUNKACH ZGINANIA 

DO SKR�CANIA 

THE FATIGUE CRACK PATHS FOR DIFFERENT 
RATIOS OF BENDING TO TORSION 

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

Artykuł zawiera wyniki bada� do�wiadczalnych na próbkach o przekroju prostok�tnym wykonanych  
ze stali 10HNAP (S355J2G1W). Stosunek wysoko�ci próbki do szeroko�ci wynosił 1,5. Badania na zgi-  
nanie ze skr�caniem prowadzone były przy stosunku amplitudy momentów zginaj�cego do skr�caj�ce- 
go Mag/Mas = 0,47; 0,94; 1,87 i cz�stotliwo�ci obci��enia 26,5 Hz. Całkowity moment 

)()()( 22
tMtMtM gs +=  indukowano siłami na ramionach o długo�ci 0,2 m. Jednostronnie utwier- 

dzone próbki badano przy cyklicznym zginaniu ze skr�caniem przy ró�nych amplitudach momentu 
zginaj�cego Mag = 5,64; 10,17; 15,38 N⋅m i momentu skr�caj�cego Mas = 8,23; 10,89, 12,08 N⋅m. Rozwój 
�cie�ek p�kania był obserwowany na powierzchni próbki metod� optyczn�. 

Słowa kluczowe: rozwój p�kni�� zm�czeniowych, zginanie ze skr�caniem, próbki płaskie 

A b s t r a c t  

The paper presents the experimental results concerning fatigue crack paths in the plate specimens made of 
10HNAP (S355J2G1W) steel. The specimens have rectangular cross sections of the ratio of height to 
width equal to 1.5. The tests were realized at a fatigue test stand MZGS-100Ph where the ratio of torsion 
moment to bending moment was MB(t)/MT(t) = 0.47, 0.94, 1.87 and loading frequency was 26.5 Hz.  

The total moment )()()( 22
tMtMtM gs +=  was generated by force on the arm 0.2 m in length. 

Unilaterally restrained specimens were subjected to cyclic bending with torsion with the different 
amplitudes of bending moment MaB = 5.64, 10.17, 15.38 N⋅m and torsion moment MaT = 8.23, 10.89, 
12.08 N⋅m. Crack paths was observed on the specimen surface with the optical method. 
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Oznaczenia 

a – długo�	 p�kni�cia zm�czeniowego 
da/dN – pr�dko�	 wzrostu p�kni�	 zm�czeniowych 
N – bie��ca liczba cykli 

K – zakres współczynnika intensywno�ci napr��e�

1. Wst�p 

W dobie szybkiego rozwoju techniki wa�nym problemem staje si� zagadnienie trwa- 
ło�ci elementów maszyn i konstrukcji. Ci�głe ulepszanie konstrukcji i zwi�zane z tym 
polepszanie parametrów pracy (moc, pr�dko�	, wydajno�	, itp.) wymusza na projektantach 
znajomo�	 zachowania si� materiałów przy ró�nych rodzajach obci��e�. Z ekonomiczne- 
go punktu widzenia nale�y zastanowi	 si�, czy konstrukcja b�dzie spełniała rol�, je�eli 
zaistnieje w niej defekt? Typowymi defektami wyst�puj�cymi w konstrukcjach i ele- 
mentach maszyn s� p�kni�cia zm�czeniowe [1]. Rozwój p�kni�	 zm�czeniowych przy 
zginaniu ze skr�caniem jest rzadziej spotykany w literaturze, w szczególno�ci je�li dotyczy 
elementów o przekrojach nieokr�głych [2, 3]. Zwi�zane jest to z problemami budowy 
stanowisk do tego typu bada� oraz z analiz� wyników bada� do�wiadczalnych. Próbki 
prezentowane w pracy posiadaj� poprzeczne przekroje prostok�tne. Belki o takim kształ- 
cie przekroi stosowane s� mi�dzy innymi w przemy�le transportowym oraz jako belki 
po�rednie słu��ce do odwiertów ropy i gazu ziemnego. 

Celem niniejszego artykułu jest porównanie wyników bada� pr�dko�ci p�kni�	 zm�- 
czeniowych uzyskanych przy ró�nych stosunkach zginania do skr�cania w stali 10HNAP. 

2. Badania do�wiadczalne 

Przedmiotem bada� były próbki o przekroju prostok�tnym (rys. 1), wykonane ze stali 
10HNAP (S355J2G1W) opisanej w normie PN-EN 10155 z 1997 r. Jest to stal spawalna, 
konstrukcyjna, stopowa trudno rdzewiej�ca w stanie ulepszonym, o składzie chemicznym  
i własno�ciach mechanicznych przedstawionych odpowiednio w tabeli 1 i 2. Stosuje si� t�
stal na elementy konstrukcji no�nych nara�onych na działanie korozji atmosferycznej. 
Próbki wyci�to z blachy walcowanej o grubo�ci 16 mm zgodnie z kierunkiem walcowania. 
Powierzchni� próbek szlifowano i polerowano. 

Wyniki bada� do�wiadczalnych prezentowane w pracy zostały uzyskane na Poli- 
technice Opolskiej w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn w Opolu. Ba- 
dania wykonano na maszynie zm�czeniowej MZGS-100Ph, umo�liwiaj�cej realizacj�
przebiegów cyklicznego zginania ze skr�caniem z przesuni�ciem fazy pomi�dzy mo- 
mentem zginaj�cym i skr�caj�cym w zakresie od 0�180° [4]. 

Badania prowadzono przy obci��eniu z kontrolowan� sił� (w tym przypadku kon- 
trolowano amplitud� momentu) i cz�stotliwo�ci obci��enia 26,5 Hz. Badania zm�czeniowe 
były wykonywane w zakresie wysokiej liczby cykli przy współczynniku asymetrii cyklu  
R = �1. Zdj�cia jednej powierzchni próbki z p�kni�ciami zm�czeniowymi były rejestro- 
wane za pomoc� mikroskopu optycznego i aparatu fotograficznego. Wykonane zdj�cia 
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posłu�yły do analizy rozwoju długo�ci a �cie�ek p�kni�	 zm�czeniowych. W trakcie bada�
rejestrowano równie� liczb� cykli obci��enia N. 

Rys. 2. Stanowisko do bada� zm�czeniowych MZGS-100Ph: 1 – próbka, 2 – głowica,  
3  –  podstawa  maszyny,   4  –  d�wignia  zginaj�ca,   5  –  d�wignia skr�caj�ca,  

6 – silnik, 7- tarcza wiruj�ca, 8 – płaskie spr��yny, 9 – pasek 
Fig. 2. The fatigue test stand MZGS-100Ph: 1 –specimen, 2 – head, 3 – base of the 

machine,  4 – bending lever,  5 – torsional lever,  6 – motor,  7 � rotating disk,  
8 – plane springs, 9 – belt 

T a b e l a  1   

Skład chemiczny stali 10HNAP w % 

C Mn Si P S Cr Ni Cu 
0,11 0,52 0,26 0,098 0,016 0,65 0,35 0,26 

T a b e l a  2   

Własno�ci mechaniczne stali 10HNAP 

Re, MPa Rm, MPa E, GPa ν

418 566 215 0,29 

Rys. 1. Próbka do bada� rozwoju p�k-
ni�	 zm�czeniowych 

Fig. 1. Specimen for tests of fatigue 
crack development 
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Badania prowadzono przy ró�nych amplitudach momentów zginaj�cych Mag = 5,64; 
10,17; 15,38 N⋅m i skr�caj�cych Mas = 8,23; 10,89, 12,08 N⋅m, co odpowiadało nominal- 
nej amplitudzie napr��enia normalnego σa = 99, 180, 272 MPa i nominalnej amplitudzie 
napr��enia stycznego τa = 136, 180, 199 MPa do inicjacji p�kni�cia (rys. 3 – pkt A). 
Badania na zginanie ze skr�caniem prowadzone były przy stosunku amplitudy momentów 
zginaj�cego do skr�caj�cego Mag/Mas = 0,47; 0,94; 1,87 (rys. 4). Obci��enia dobierano tak, 
aby stosunki napr��e� normalnych do stycznych wynosiły odpowiednio σa/τa = 0,5; 1 i 2. 
Badania prowadzono przy jednoczesnym zginaniu ze skr�caniem zgodnym w fazie (φ = 0). 
Podczas bada� do�wiadczalnych zaobserwowano rozwój �cie�ek p�kania zm�czeniowe- 
go pod ró�nymi k�tami α (rys. 4) dla prezentowanych stosunków zginania do skr�cania. 

Rys. 3. Rozkład napr��e� normalnych i stycznych przy zginaniu ze skr�caniem  
w próbce prostok�tnej [5] 

Fig. 3. Distribution of normal and shear stresses in the rectangular specimen subjected  
to bending with torsion [5]

Rys. 4. Schemat obci��enia próbki 
Fig. 4. Scheme of the specimen loading 

Je�eli w danym przekroju prostok�tnym próbka jest zginana momentem Mg i skr�cana 
momentem Ms, to pod wpływem zginania powstaj� napr��enia normalne o warto�ciach 
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zmieniaj�cych si� od zera w warstwie oboj�tnej do warto�ci maksymalnej 
2

6
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włóknach skrajnych (σmax) (rys. 3) [5]. Natomiast pod wpływem momentu skr�caj�ce- 
go Ms powstaj� napr��enia styczne o warto�ciach zmieniaj�cych si� od zera w osi próbki  

do warto�ci maksymalnej 
2

1hgk

M s
a =τ  (k1 = 0,208 – stosunek wysoko�ci h do szeroko�ci g

próbki) w punktach poło�onych najdalej od osi y pr�ta (τmax) (rys. 3). 

3. Wyniki bada� i ich analiza 

W wyniku bada� do�wiadczalnych wyznaczono liczb� cykli do inicjacji p�kni�	 Ni,  
tj. do momentu pojawienia si� zauwa�alnego p�kni�cia o długo�ci ai = 0,30 mm, i mierzo- 
no długo�ci p�kni�	 zm�czeniowych. W próbkach obserwowano inicjacj� i propagacj�, pod 
ró�nymi k�tami α1, p�kni�	 z jednej lub dwóch stron �cianki bocznej. Na rysunku 5 
pokazano �cie�ki rozwoju p�kni�	 zm�czeniowych dla proporcjonalnego (φ = 0) zginania 
ze skr�caniem i stosunków momentów zginaj�cego do skr�caj�cego wynosz�cych odpo- 
wiednio Mag/Mas = 0,47; 0,94; 1,87. Z fotografii na rys. 5 wida	, �e dla ró�nych stosunków 
momentu zginaj�cego do skr�caj�cego rozwój �cie�ki p�kania ró�ni si�. Warto�ci no- 
minalnych napr��e� dobrano tak, aby w punkcie A (rys. 3) ekwiwalentne napr��enie li- 
czone według hipotezy Hubera-Misesa wynosiło 360 MPa do inicjacji p�kni�cia. W pre- 
zentowanych przypadkach bada� rozwój �cie�ki p�kania przebiegał przewa�nie z jednej 
strony próbki (poza przypadkiem a � rys. 5, gdzie p�kni�cie inicjowało si� na górnej  
i dolnej powierzchni próbki). Dla wszystkich przebadanych próbek (po pi�	 próbek dla 
danej kombinacji) zauwa�ono dla stosunku Mag/Mas = 0,47 kształtowanie si� �cie�ek 
p�kania z dwóch stron próbki (od górnej i dolnej powierzchni), dla stosunku Mag/Mas = 0,94 
kształtowanie  si�  �cie�ek  p�kania  było  przemienne  raz  z  dwóch stron lub jednej strony 

a) b) c) 

Rys. 5. �cie�ki rozwoju p�kni�	 zm�czeniowych dla kombinacji proporcjonal- 
nego  zginania  ze  skr�caniem  przy  stosunku  momentów  zginaj�cego  do 

skr�caj�cego: a) 0,47; b) 0,94; c) 1,87 
Fig. 5. Paths of fatigue crack development for combined proportional bending  

with torsion under the ratio of the bending moment to the torsional moment:  
a) 0.47; b) 0.94; c) 1.87 
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próbki, a dla Mag/Mas = 1,87 rozwój �cie�ki p�kania inicjował si� i przebiegał z jednej 
strony próbki. Na rys. 6 przedstawiono rozwój p�kni�	 zm�czeniowych w funkcji liczby 
cykli dla proporcjonalnego (φ = 0) zginania ze skr�caniem przy ró�nych stosunkach 
momentów zginaj�cego do skr�caj�cego Mag/Mas = 0,47; 0,94; 1,87. 

Rys. 6. Długo�ci p�kni�	 w funkcji liczby cykli dla proporcjonalnego zginania ze skr�caniem  
przy ró�nych stosunkach momentów zginaj�cego do skr�caj�cego 

Fig. 6. Crack lengths versus a number of cycles for proportional bending with torsion under different 
ratios of bending moment to torsional moment 

Podczas bada� do�wiadczalnych zginania ze skr�caniem, rozwój p�kni�	 zm�cze- 
niowych dla stosunków obci��e� Mag/Mas = 0,47; 0,94; 1,87 przebiegał pod ró�nymi k�ta- 
mi wynosz�cymi odpowiednio α = 40°, 49°, 13°. 

Na podstawie rys. 6 mo�na stwierdzi	, �e wzrost stosunku momentów zginaj�cego do 
skr�caj�cego powoduje wzrost trwało�ci badanego materiału. Na rys. 7, 8 i 9 przedstawiono 
pr�dko�ci wzrostu p�kni�	 zm�czeniowych wyra�one w funkcji zakresu parametru ∆K dla 
ró�nych stosunków momentów zginaj�cego do skr�caj�cego i I, i III sposobu p�kania. Na 
podstawie rys. 7 i 8 mo�na zauwa�y	 wy�sze warto�ci ∆K dla III sposobu p�kania przy 
stosunkach momentów zginaj�cego do skr�caj�cego wynosz�cych Mag/Mas = 0,47 i 0,94. 
Natomiast przy stosunku momentów zginaj�cego do skr�caj�cego wynosz�cym 1,87  
(rys. 9) stwierdzono wy�sze warto�ci ∆K dla I sposobu p�kania. Wraz ze wzrostem sto- 
sunku Mag/Mas nast�puje wzrost pr�dko�ci p�kni�	 zm�czeniowych. Szczególnie jest to 
widoczne przy stosunku Mag/Mas = 1,87, gdzie jest wyra�na dominacja I sposobu p�kania. 

Wyniki bada� do�wiadczalnych pr�dko�ci wzrostu p�kni�	 zm�czeniowych w funk- 
cji zakresu współczynnika intensywno�ci napr��enia, prezentowane na rys. 7�9, opisano  
z u�yciem równania Parisa [6] 

( )mKC
dN

da
∆= , (1) 

gdzie: 

minmax KKK −=∆  i  K =  KI,  KIII. 
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Rys. 7. Porównanie wyników eksperymentalnych z obliczonymi według równania (1)  
przy I i III sposobie p�kania i Mag/Mas = 0,47 (φ = 0) 

Fig. 7. Comparison of the test results and the results calculated according to Eq.(1)  
for mode I and III, and Mag/Mas = 0.47 (φ = 0) 

Rys. 8. Porównanie wyników eksperymentalnych z obliczonymi według równania (1)  
przy I i III sposobie p�kania i Mag / Mas = 0,94 (φ = 0) 

Fig. 8. Comparison of the test results and the results calculated according to Eq. (1)  
for modes I and III, and  Mag / Mas = 0.94 (φ = 0) 
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Rys. 9. Porównanie wyników eksperymentalnych z obliczonymi według równania (1)  
przy I i III sposobie p�kania i Mag/Mas = 1,87 (φ = 0) 

Fig. 9. Comparison of the test results and the resulta calculated according to Eq.(1)  
for mode I and III, and Mag/Mas = 1.87 (φ = 0) 

Zakres zmian współczynnika intensywno�ci napr��enia ∆KI dla I sposobu p�kania  
i ∆KIII dla III sposobu p�kania obliczano z zale�no�ci: 

( ) ,cos/ 2
1I ahaYK πασ∆=∆  (2) 

( ) ,cossin/3III ahaYK παασ∆=∆  (3) 

przy czym ∆σ � zakres napr��e� nominalnych przy zginaniu i skr�caniu (dla R = �1 ma- 
my ∆σ = 2σa), a – długo�	 p�kni�cia, α � k�t zawarty pomi�dzy płaszczyzn� przekroju 
poprzecznego, a płaszczyzn� p�kni�cia dla I i III sposobu p�kania. Współczynniki ko- 
rekcyjne dla I i III sposobu p�kania zgodnie z literatur� [7, 8] mo�na wyznaczy	 z równa�: 

( ) ( ) ( )2
1 /7/1320/5/ hahahaY −−=  (4) 

( ) ( ) ( )( ).2/tan/2/3 haahhaY π=  (5) 

Współczynniki wyznaczone do�wiadczalnie C i m wyst�puj�ce we wzorze (1) obliczo- 
no metod� najmniejszych kwadratów i przedstawiono w tabeli 3. 

Wyniki bada� dla proporcjonalnego cyklicznego zginania ze skr�caniem obarczone  
s� bł�dem wzgl�dnym nieprzekraczaj�cym 20% na poziomie istotno�ci α = 0,05. Współ- 
czynniki korelacji r we wszystkich przypadkach przyjmuj� du�e warto�ci, co �wiadczy  
o istotnej korelacji wyników bada� do�wiadczalnych z przyj�tym równaniem (1). 
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T a b e l a  3 

Współczynniki C i m równania (1) i współczynniki korelacji r

Rysunek 
C

( ) ��

�
��

�
⋅ cyklMPa/ 2/1 m
mm

m r 

7�1 
7�2 

7,962⋅10�8

3,475⋅10�8
0,338 
0,509 

0,989 
0,985 

8�1 
8�2 

1,466⋅10�8

1,824⋅10�9
1,016 
1,536 

0,947 
0,940 

9�1 
9�2 

8,110⋅10�8

1,824⋅10�7
0,680 
0,925 

0,916 
0,910 

4. Wnioski 

Na podstawie otrzymanych wyników bada� do�wiadczalnych wzrostu p�kni�	 zm�- 
czeniowych przy zginaniu ze skr�caniem sformułowano nast�puj�ce wnioski: 
1. Wzrost stosunku momentów zginaj�cego do skr�caj�cego powoduje wzrost trwało�ci 

badanego materiału. 
2. Stwierdzono wy�sze pr�dko�ci p�kni�	 zm�czeniowych przy stosunku momentów 

zginaj�cego do skr�caj�cego wynosz�cym 1,87 ni� dla stosunku Mag / Mas = 0,47 i 0,94. 
3. Zauwa�ono wy�sze warto�ci ∆K dla III sposobu p�kania przy stosunkach momentów 

zginaj�cego do skr�caj�cego wynosz�cych Mag/Mas = 0,47 i 0,94, natomiast przy sto- 
sunku Mag/Mas = 1,87 wy�sze warto�ci ∆K wyst�puj� dla I sposobu p�kania. 
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