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DO WIADCZALNA ANALIZA ROZK ADÓW ODKSZTA CE
W STREFACH ZM CZENIOWEGO P KANIA

Streszczenie

Jedn  z przyczyn inicjowania i rozwoju p kni  zm czeniowych s  spi trzenia
odkszta ce  i napr e , których konsekwencj  jest powstawanie lokalnych stref od-
kszta ce  plastycznych. Tym samym powi zanie stanu odkszta ce  i napr e  z prze-
biegiem procesu zm czenia jest jednym z podstawowych zada  w zm czeniowej anali-
zie konstrukcji. Trudno ci w modelowaniu zm czeniowego zachowania konstrukcji 
powoduj , e nieodzownym narz dziem w skutecznej analizie zm czeniowej ró norod-
nych obiektów technicznych s  metody do wiadczalne.

W zwi zku z powy szym w pracy przeprowadzono do wiadczaln  analiz  wp ywu
nieci g o ci geometrycznych i niejednorodno ci materia owych na rozk ady odkszta ce
wyst puj ce w strefach zm czeniowego p kania materia ów i konstrukcji w warunkach 
obci e  zm czeniowych.

W tym celu opracowano koncepcje do wiadczalnej i hybrydowej (do wiadczalno-
numerycznej) analizy stanu odkszta ce , które wykorzystano w badaniach stref zm cze-
niowego p kania w obiektach odwzorowuj cych rzeczywiste struktury stosowane, m.in. 
w lotnictwie i okr townictwie. W pracy zaproponowano ponadto metod  wyznaczania 
lokalnych w asno ci zm czeniowych w strefach niejednorodno ci materia owych, któr
wykorzystano w analizie lokalnych w asno ci zm czeniowych laserowego z cza spa-
wanego. 

Na podstawie analizy wyników bada  wykazano m.in., e nieci g o ci geome-
tryczne i niejednorodno ci materia owe wyst puj ce w z o onych elementach konstruk-
cyjnych, mog  stwarza  warunki do jednoczesnego powstawania i rozwoju wielu p k-
ni  zm czeniowych w jednym obszarze spi trze  odkszta ce  i napr e . W takich 
przypadkach skutecznym narz dziem w przewidywaniu miejsc inicjacji p kni cia zm -
czeniowego mo e by  jednoczesna analiza maksymalnych odkszta ce  lokalnych oraz 
gradientu odkszta cenia. Wykazano tak e wp yw lokalnych stref odkszta ce  plastycz-
nych na zmian  w asno ci materia owych w strefach zm czeniowego p kania. W jego 
efekcie, tzw. sta e w asno ci zm czeniowe materia u w praktyce okazuj  si  by  zale -
nymi od historii obci enia obiektu. 

Analiza wyników bada  odkszta ce  w laserowym z czu spawanym wykaza a
znaczne zró nicowanie w asno ci materia owych w jego poszczególnych strefach. Do-
tyczy to zarówno w asno ci cyklicznych, jak i statycznych, przy czym obci enie zm -
czeniowe istotnie zmienia o stan materia u w stosunku do obci e  statycznych. 

Efektem przeprowadzonych bada  s  tak e pozytywne wnioski dotycz ce zasto-
sowanych metod badawczych wykorzystuj cych do pomiaru odkszta ce  technik  lase-
rowej interferometrii siatkowej. 
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EXPERIMENTAL ANALYSIS OF STRAIN DISTRIBUTION  
IN FATIGUE CRACKING ZONES 

Summary 

Strain and stress concentration resulting in local plastic strain zones is a cause of 
initiation and growth of fatigue cracks; hence relating strain and stress state to fatigue 
process is one of the main tasks of the fatigue structure analysis. Difficulties in model-
ling fatigue behaviour of structure make the experimental methods an essential tool in 
the effective fatigue analysis of different technical objects. With that in mind an ex-
perimental analysis was carried out which involved investigating the effect of geometri-
cal discontinuities and material inhomogeneities on strain distribution in fatigue 
cracking zones of materials and structures under fatigue load conditions. A con-
cept was developed incorporating experimental and hybrid (experimental-and-
numerical) analysis of the strain state used investigating the fatigue cracking zones in 
objects projecting real structures applied e.g. in aeronautics and shipbuilding. Moreover, 
a method was proposed to determine local fatigue properties in material inhomogenei-
ties zones applied to local fatigue properties analysis for the laser welded joint. 
Based on the analysis of research results, it was shown that e.g. geometrical disconti-
nuities and material inhomogeneities in complex structural parts can create con-
ditions for a simultaneous initiation and growth of several fatigue cracks in  
a single area of strain and stress concentration; the simultaneous analysis of maxi-
mum local strains and strain gradient can be an efficient tool while predicting fatigue 
crack origin locations. Also the effect of local plastic strain zones on material property 
changes in fatigue cracking zones was shown. As a result the so-called constant material 
fatigue properties appear to depend on the load history. The analysis of research results 
for the laser welded joint showed considerable differences in material properties, both 
cyclic and static, in particular zones, while fatigue load significantly changed the mate-
rial state, as compared to static loads. The present research also justified the applicabil-
ity of the research methods to measure strains with laser moiré (grating) interferometry. 




