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ZASTOSOWANIE METODY MES  
DO OCENY PR�DKO�CI ZM�CZENIOWEGO P�KANIA  

W PRÓBKACH KRZY�OWYCH 

APPLICATION OF FEM TO ASSESSMENT 
OF THE FATIGUE CRACK GROWTH RATE 

IN CRUCIFORM SPECIMENS 

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

Próbki wykonano ze stali 18G2A (S355J0) z koncentratorem napr��e� w postaci centralne- 
go otworu o �rednicy a0 = 3,0 mm. Dwuosiowe badania zm�czeniowe prowadzono przy obci��e- 
niu z kontrolowan� sił� o charakterze sinusoidalnym i współczynniku korelacji wzajemnej 
pomi�dzy przebiegami sił równym –1. Rozwój p�kni�	 zm�czeniowych były mierzony na 
powierzchni próbek za pomoc� mikroskopu optycznego. Do opisu wyników pr�dko�ci p�k- 
ni�	 zm�czeniowych zastosowano metod� analityczn� i metod� numeryczn�. W metodzie nu- 
merycznej obliczenia wykonywano przy u�yciu metody elementów sko�czonych (MES) i meto- 
dy elementów brzegowych (MEB). Uzyskano dobr� korelacj� pomi�dzy zastosowanymi metodami. 

Słowa kluczowe: pr�dko�� p�kni�� zm�czeniowych, rozci�ganie-�ciskanie, metody analityczne  

i numeryczne 

A b s t r a c t  

The specimens made of 18G2A (S355J0) steel, each with one stress concentrator in form  
of central hole of 3.0 mm. Biaxial fatigue tests were conducted under load-controlled power  
of a sinusoidal and the coefficient of cross correlation in between the forces equal to –1. The 
fatigue crack growth were measured at the surface of specimens using an optical microscope.  
The analytic and numerical methods were applied for description of the fatigue crack growth  
rate. The method of numerical calculation was performed using the finite element method (FEM) 
and boundary element method (BEM). Good correlation has been obtained owing to the methods. 

Keywords: fatigue crack growth rate, tension-compression, analytical and numerical methods 

                                                          
∗ Dr hab. in�. Dariusz Rozumek, dr in�. Cyprian T. Lachowicz, Katedra Mechaniki i Podstaw

Konstrukcji Maszyn, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska. 



120

Oznaczenia 

a � długo�	 p�kni�cia zm�czeniowego 
da/dN – pr�dko�	 wzrostu p�kni�	 zm�czeniowych 
N – bie��ca liczba cykli 
αK – teoretyczny współczynnik działania karbu 
∆K – zakres współczynnika intensywno�ci napr��enia 

1. Wst�p 

Intensywny rozwój metod numerycznych powoduje, �e coraz cz��ciej zast�puj� one 
metody analityczne. Takie podej�cie rodzi jednak konieczno�	 weryfikacji rezultatów 
oblicze� numerycznych innymi metodami, np. za pomoc� wyników bada� do�wiad- 
czalnych. Brak takiej weryfikacji stanowi powa�ne ograniczenie zakresu ich stosowania. 
Wykorzystanie metod numerycznych w mechanice p�kania ma uzasadnienie mi�dzy 
innymi w zło�onych stanach obci��e�, w których obliczenia przy pomocy metod anali- 
tycznych s� utrudnione lub wr�cz niemo�liwe. Metody numeryczne pozwalaj� na obli- 
czanie odkształce�, napr��e� i przemieszcze� rozwarcia w okolicy wierzchołka p�kni�cia, 
w przypadkach których pomiar do�wiadczalny jest utrudniony lub niemo�liwy do wy- 
konania, a korzystanie z metod analitycznych nie daje po��danych efektów. Stosuj�c 
metody numeryczne, nale�y jednak pami�ta	, �e otrzymywane wyniki powinny zosta	
porównane z wynikami bada� do�wiadczalnych w zakresie, w jakim jest to mo�liwe.  
W literaturze spotyka si� wyniki oblicze� numerycznych nie maj�cych �adnego popar- 
cia w rezultatach eksperymentalnych czy obliczeniach analitycznych. 

Badania inicjacji i rozwoju p�kni�	 zm�czeniowych w próbkach krzy�owych nale��  
do rzadziej spotykanych ze wzgl�du na trudno�ci z budow� stanowisk do tego typu bada�. 
Badania pleksiglasu na płaskich próbkach krzy�owych, z zainicjowan� szczelin� pod k�- 
tem 45° i 90° do osi poziomej, przedstawiono w pracy [1]. Współczynniki intensywno�ci 
napr��enia dla I i II sposobu p�kania obliczano przy wykorzystaniu MEB. W pracy [2] 
przedstawiono mieszan� numeryczno-eksperymentaln� metod� identyfikacji płyt kompo- 
zytowych. Próbki krzy�owe poddawano dwuosiowemu obci��eniu na rozci�ganie, a nas- 
t�pnie obliczenia wykonywano przy u�yciu MES. 

Celem pracy jest porównanie wyników bada� pr�dko�ci p�kni�	 zm�czeniowych 
uzyskanych przy pomocy metody analitycznej i numerycznej. 

2. Badania do�wiadczalne 

Przedmiotem bada� były płaskie próbki krzy�owe (rys. 1), wykonane ze stali nisko- 
stopowej 18G2A (S355J0) o podwy�szonej wytrzymało�ci, opisane w normie PN- 
-EN 10025 z 2002 r. Cz��	 �rodkow� próbki, o zarysie sferycznym (SR250), uzyskano 
przez obróbk� dokładnego toczenia, a nast�pnie powierzchni� t� polerowano papie- 
rem �ciernym o zmniejszaj�cej si� ziarnisto�ci. W cz��ci centralnej powierzchni sferycz- 
nej próbki (o najmniejszej grubo�ci �cianki h = 1,86 mm) wykonano otwór o �rednicy 
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a0 = 3,0 mm. Teoretyczny współczynnik kształtu karbu w próbce, wyznaczono zgodnie  
z równaniem podanym w pracy [3], wynosił αK = 2,84. 

Skład chemiczny oraz niektóre własno�ci mechaniczne badanej stali podano w tabe- 
lach 1 i 2. Współczynniki krzywej cyklicznej odkształcenia przy rozci�ganiu-�ciskaniu  
w równaniu Ramberga-Osgooda dla stali S355J0 s� nast�puj�ce [4]: współczynnik wy- 
trzymało�ci cyklicznej K ′ = 1323 MPa, wykładnik umocnienia cyklicznego n′ = 0,207. 

Rys. 1. Próbka do bada� rozwoju p�kni�	 zm�czeniowych, wymiary w mm 
Fig. 1. Specimen for tests of fatigue crack growth, dimensions in mm 

T a b e l a  1 

Skład chemiczny stali 18G2A w % 

C Mn Si P S Cr Ni Cu 
0,20 1,49 0,33 0,023 0,024 0,01 0,01 0,035 

T a b e l a  2 

Własno�ci mechaniczne stali 18G2A 

Re, MPa Rm, MPa E, GPa ν

357 535 213 0,30 

Wyniki bada� prezentowane w pracy zostały uzyskane na Politechnice Opolskiej  
w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn w Opolu [4]. Badania wykonano  
na maszynie zm�czeniowej MZPK 100 (rys. 2) umo�liwiaj�cej realizacj� przebiegów 
cyklicznie i losowo zmiennych o ustalonej statycznej warto�ci �redniej obci��enia. Sy- 
stem sterowania maszyny MZPK 100 został opracowany przez pracowników Katedry 
Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej [5]. Badania prowadzono 
przy obci��eniu z kontrolowan� sił� (Px, Py) oraz utrzymywano stałe poło�enia punk- 
tu przeci�cia kierunków działania sił w osiach x, y próbki. Do ramion próbki przyło- 
�ono obci��enia sinusoidalne o takich samych cz�stotliwo�ciach f = 13 Hz i zbli�onych 
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amplitudach sił Px,a i Py,a z przesuni�ciem fazy o 180° (współczynnik korelacji wzajem- 
nej pomi�dzy przebiegami sił Px (t), Py (t), wynosił r = �1). Podczas bada� do�wiadczal- 
nych kiedy o� x była rozci�gana to o� y była �ciskana i odwrotnie. Obci��enia próbki  
z otworem wynosiły: Px,a1-3 = 13,55 kN i Py,a2-4 = 13,30 kN, które odpowiadały nomi- 
nalnej amplitudzie napr��enia normalnego σa,1-3 = 105 MPa (σmax = αKσa = 298 MPa)  
i σa,2-4 = 103 MPa (σmax = αKσa = 293 MPa) do inicjacji p�kni�cia. Badania zm�czenio- 
we 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 
cyklicznie rejestrowane za pomoc� mikroskopu optycznego, przy powi�kszeniu 7-krotnym, 
z u�yciem kamery cyfrowej (0,0085 mm/piksel). Wykonane zdj�cia posłu�yły do pomia- 
ru długo�ci p�kni�	 zm�czeniowych a. W trakcie bada� rejestrowano równie� liczb� cykli 
obci��enia N. Podczas bada� mierzono odkształcenia przy u�yciu rozet tensometrycznych  
o bazie pomiarowej 1 mm. 

Rys. 2. Stanowisko do bada� zm�czeniowych MZPK 100 wraz z mikroskopem 
Fig. 2. The MZPK-100 fatigue stand setup with microscope 

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 = 0,07 � 0,20 mm.  
W próbkach obserwowano przewa�nie cztery p�kni�cia i mierzono długo�ci p�kni�	
zm�czeniowych pokazane na rys. 3, pokrywaj�ce si� z I sposobem p�kania. P�kni�cia 
przedstawione na rys. 3 s� wywołane zbli�onymi amplitudami sił, z tym, �e maksymal- 
ne warto�ci napr��e� dla p�kni�	 a1 i a3 s� przesuni�te w fazie o 180° w stosunku do 
napr��e� dla p�kni�	 a2 i a4. W próbce z otworem (rys. 3) p�kni�cia rozwijały si� zgodnie  
z I sposobem p�kania. Inicjacja poszczególnych p�kni�	, dla tej samej próbki i tego sa- 
mego obci��enia, wyst�powała przy ró�nych liczbach cykli Ni (rys. 4) wzdłu� osi x i y. 
Cech� charakterystyczn� obserwowanych p�kni�	, niezale�n� od poziomu obci��enia, jest 
stabilizacja pr�dko�ci wzrostu p�kni�	 dla próbek z otworem przy długo�ci a ≥ 1 mm.  
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Na rys. 4, w legendzie, umieszczono warto�ci pr�dko�ci wzrostu p�kni�	 zm�czenio- 
wych, wyznaczone według regresji liniowej z zastosowaniem metody najmniejszych 
kwadratów, dla długo�ci p�kni�	 wi�kszych od 1 mm. Współczynniki korelacji we wszyst- 
kich przypadkach wynosz� r = 0,995 � 0,999, a pr�dko�ci wzrostu p�kni�	, jak wida	 na 
rys. 4, maj� zbli�one warto�ci dla danej próbki. Na podstawie rys. 4 mo�na równie�
stwierdzi	, �e inna pr�dko�	 p�kania była rejestrowana w przedziale od inicjacji do 
długo�ci p�kni�cia < 1 mm, a inna przy dłu�szych p�kni�ciach. Do opisu wyników 
pr�dko�ci p�kni�	 zm�czeniowych zastosowano wzór (1) i przybli�on� metod� analitycz- 
n� (ze wzgl�du na skomplikowany kształt próbki), zast�puj�c w obliczeniach próbk�
krzy�ow� obci��on� dwuosiowo, dwoma próbkami płaskimi obci��onymi jednoosiowo 
wzdłu� osi x i y (zasada superpozycji). Ponadto wykonano obliczenia numeryczne na- 
pr��e�, odkształce� i współczynnika intensywno�ci napr��enia przy u�yciu MES pro- 
gramem COMSOL [6] (do momentu inicjacji p�kni�cia) i MEB programem FRANC3D [7] 
(w zakresie propagacji). 

Rys. 3. Rozwój p�kni�	 zm�czeniowych w próbkach krzy�owych ze stali 18G2A 
Fig. 3. Fatigue crack growth in cruciform specimens made of 18G2A steel 

Stwierdzono, �e wyniki oblicze� uzyskane metod� analityczn� i numeryczn� były 
zbli�one. Na rys. 5 przedstawiono rozkład maksymalnych napr��e� głównych, dla 1/8 mo- 
delu geometrii próbki z otworem obliczanych programem COMSOL oraz rozkład na- 
pr��e� σxx (x = 0, y) wzdłu� linii od brzegu otworu na kierunku osi y (kierunek p�kni�- 
cia). Na podstawie wykresu na rys. 5 zauwa�a si� stabilizacj� napr��e� σxx w odległo�ci 
około 2,5 mm od brzegu otworu [4]. 

Modelowanie rozwoju p�kni�	 w próbce krzy�owej wykonywano z u�yciem progra- 
mu FRANC3D. Model geometryczny próbki wykonano w programie OSM, a generacj�
siatki elementów brzegowych wykonano w programie FRANC3D. Obliczenia wykonano  
w programie BES. Zdecydowano, �e analiza b�dzie miała charakter liniowo-spr��ysty. 
Siatka elementów brzegowych została wygenerowana automatycznie i składała si� z po- 
nad 3814 trójk�tnych i czworok�tnych elementów. Obserwowany w eksperymencie wzrost 
p�kni�cia podzielono na 15 umownych kroków, które zrealizowano nast�pnie w progra- 
mie FRANC3D i BES. Kierunek wzrostu p�kni�	 przyj�to na podstawie obserwacji rze- 
czywistej drogi p�kni�	 uzyskanej z bada� do�wiadczalnych. Tak zdefiniowany sposób 
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modelowania propagacji p�kni�cia pozwala na uzyskanie map napr��e� dla ka�dego 
zrealizowanego w eksperymencie przyrostu p�kni�cia. W modelu obliczeniowym p�kni�- 
cia zainicjowano na kraw�dzi otworu, w postaci p�kni�	 na wskro� o długo�ci pocz�tko- 
wej 0,07 mm. Pocz�tkowa minimalna liczba elementów sko�czonych (hybrydowych) na 
długo�ci p�kni�cia wynosiła 12. 

Rys. 4. Zale�no�ci długo�ci rozwoju p�kni�	 w funkcji liczby cykli 
Fig. 4. Dependencies of crack growth length versus number of cycles 

Rys. 5. Rozkład maksymalnych napr��e� głównych, dla 1/8 modelu geometrii próbki  
z otworem oraz rozkład napr��e� σxx wzdłu� linii y na rysunku [4] 

Fig. 5. Distribution of the maximum principal stresses for 1/8 geometry of the specimen with  
a hole, and distribution of the stresses σxx along the line y shown in the figure [4] 
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Na rys. 6 przedstawiono siatk� elementów brzegowych dla całego modelu próbki  
z otworem i powi�kszony obszar centralny modelu wraz z p�kni�ciami. Najwi�ksze za- 
g�szczenie siatki wyst�puje w obszarze rozwoju p�kni�	. Przykładowe wyniki oblicze�
numerycznych wykonane programem FRANC3D i BES przy rozci�ganiu-�ciskaniu dla 
modelu próbki z centralnym otworem i stali 18G2A przedstawiono na rys. 7�8 w postaci 
map napr��e� (obok rysunków pokazano skal� z odpowiadaj�cymi im napr��eniami). Na 
rys. 7 pokazano napr��enia σxx powstałe w modelu próbki przy rozci�ganiu wzdłu� osi x
(�ciskaniu wzdłu� osi y) dla przyło�onego obci��enia Px,a = 13,55 kN i długo�ci p�kni�- 
cia a = 6,65 mm. Natomiast na rys. 8 pokazano napr��enia σyy powstałe w modelu prób- 
ki przy rozci�ganiu wzdłu� osi y (�ciskaniu wzdłu� osi x) dla przyło�onego obci��enia  
Py,a = 13,30 kN i długo�ci p�kni�cia a = 6,42 mm. Wyniki oblicze� numerycznych współ- 
czynnika intensywno�ci napr��enia K w programie FRANC3D prowadzono zgodnie z rów- 
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naniach tych µ jest modułem Kirchhoffa, ra-b – odległo�	, w okolicy wierzchołka p�kni�- 
cia, pomi�dzy punktami a i b i odpowiadaj�ce im wzgl�dne przemieszczenia składo- 
wych vi, ui w układzie współrz�dnych x, y, ν � wspólczynnik Poissona. 

Rys. 6. Siatka elementów brzegowych dla próbki z otworem 
Fig. 6. Mesh of the boundary elements for the specimen with a hole 

Charakterystyki pr�dko�ci wzrostu p�kni�	 zm�czeniowych da/dN w funkcji zakresu 
współczynnika intensywno�ci napr��enia ∆K, dla obci��e� działaj�cych zgodnie z osi� x i y
(metoda analityczna), pokazano na rys. 9 [8]. Na rysunku 9 zauwa�a si� wzrost pr�dko�ci 
p�kni�	 od warto�ci da/dN = 4,0⋅10�8 m/cykl do da/dN = 5,8⋅10�8 m/cykl, co odpowia- 
dało pocz�tkowej stałej grubo�ci próbki g1 = 1,86 mm. Nast�pnie obserwuje si� spadek 
pr�dko�ci p�kni�	 do około da/dN = 1,8⋅10�8 m/cykl i stabilizacj� tych pr�dko�ci w zakre- 
sie warto�ci da/dN =1,8⋅10�8

� 1,0⋅10�8 m/cykl. Przyczyn� takiego zachowania si� p�k- 
ni�	 jest spadek napr��e� spowodowany wzrostem grubo�ci próbki, która stabilizuje wzrost 
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pr�dko�ci p�kni�	 zm�czeniowych. Podobne zjawisko stwierdzono dla wszystkich ba- 
danych próbek z otworem. 

Rys. 7. Składowa σxx tensora napr��enia przy rozci�ganiu-�ciskaniu modelu próbki z otworem  
Px,a = 13,55 kN (R = �1) dla długo�ci p�kni�cia a = 6,65 mm 

Fig. 7. The components σxx of the stress tensor under tension-compression of the specimen with  
a hole Px,a = 13.55 kN (R = �1) for the crack length a = 6.65 mm 

Rys. 8. Składowa σyy tensora napr��enia przy rozci�ganiu-�ciskaniu modelu próbki z otworem  
Py,a = 13,30 kN (R = �1) dla długo�ci p�kni�cia a = 6,42 mm 

Fig. 8. The components σyy of the stress tensor under tension-compression of the specimen with  
a hole Py,a = 13.30 kN (R = �1) for the crack length a = 6.42 mm 
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Wyniki pr�dko�ci wzrostu p�kni�	 zm�czeniowych w funkcji zakresu współczyn- 
nika intensywno�ci napr��enia, prezentowane na rys. 9, opisano z u�yciem równania  
Parisa [9] 
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przy czym ∆σ � zakres napr��e� nominalnych przy rozci�ganiu i �ciskaniu (∆σ = 2σa,  
σa = Pa/S, pole przekroju poprzecznego S = hg, h = 50 mm – szeroko�	 próbki, g – gru- 
bo�	 próbki), a0 – �rednica otworu, a – połowa długo�ci p�kni�cia dla obci��enia jednej  
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Rys. 9. Porównanie wyników bada� do�wiadczalnych z obliczonymi według równania (1) 
Fig. 9. Comparison of the experimental results with calculated ones according to Eq. (1) 

Współczynniki wyznaczone do�wiadczalnie C i m wyst�puj�ce we wzorze (1) obli- 
czono metod� najmniejszych kwadratów i przedstawiono w tabeli 3. Wyniki bada� dla 
cyklicznego rozci�gania-�ciskania obarczone s� bł�dem wzgl�dnym nieprzekraczaj�cym  
25% na poziomie istotno�ci α = 0,05. Współczynniki korelacji r (tabela 3) we wszyst- 
kich przypadkach przyjmuj� znaczne warto�ci od �0,79 do �0,81, 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 

9�x 1,005⋅10�5
�1,854 �0,814 

9�y 4,688⋅10�6
�1,679 �0,788 

Porównanie wyników uzyskanych metod� analityczn� i numeryczn� (FRANC3D, BES) 
pokazano na rys. 10. Równania (2) u�ywano do oblicze� parametru K w metodzie ana- 
litycznej, natomiast w metodzie numerycznej do oblicze� K korzystano z równa� uzys- 
kanych z programu FRANC3D. Korzystaj�c bezpo�rednio z map napr��e�, mo�na od- 
czyta	 warto�ci napr��e� zarówno globalne (nominalne), jak i lokalne. Na podstawie  
rys. 10 mo�na stwierdzi	, �e wyniki uzyskane przy pomocy metody analitycznej posia- 
daj� ni�sze warto�ci zakresu parametru ∆K przy tej samej warto�ci pr�dko�ci p�kni�	
zm�czeniowych, ni� uzyskane przy pomocy metody numerycznej. Nale�y tutaj nadmieni	, 
�e wyniki uzyskane na drodze analitycznej dotycz� warto�ci napr��e� nominalnych, 
natomiast wyniki uzyskane metod� numeryczn� dotycz� warto�ci napr��e� w okolicy 
wierzchołka p�kni�cia (rys. 7�8). Autorzy porównali wyniki, w których brano pod uwag�
napr��enia nominalne (w metodzie numerycznej w okolicy około 2,5 mm od czoła 
p�kni�cia – rys. 5) i okazało si�, �e bł�d wzgl�dny pomi�dzy analizowanymi metodami  
nie przekracza 10%. 

Rys. 10. Porównanie wyników uzyskanych metod� analityczn� i numeryczn�
Fig. 10. Comparison of the results obtained according analytical and numerical methods 
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4. Wnioski 

Na podstawie otrzymanych wyników eksperymentalnych i obliczeniowych wzrostu 
p�kni�	 zm�czeniowych w próbkach krzy�owych przy rozci�ganiu-�ciskaniu sformu- 
łowano nast�puj�ce wnioski: 
1. Inicjacje i rozwój p�kni�	 zm�czeniowych obserwowano na kraw�dzi otworu, przy 

ró�nej liczbie cykli, według I sposobu p�kania. 
2. Stwierdzono, �e wyniki oblicze� uzyskane metod� analityczn� i numeryczn� były 

porównywalne dla napr��e� nominalnych. Bł�d wzgl�dny pomi�dzy analizowanymi 
metodami nie przekracza 10%. 
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