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KRYTERIA ZMĘCZENIOWE  
DLA OBCIĄŻEŃ NIEPROPORCJONALNYCH 

Streszczenie 

Jednym z rodzajów obciążenia zmęczeniowego jest obciążenie wieloosiowe charakteryzu-
jące się obrotem osi głównych. Obciążenie tego typu, zwane nieproporcjonalnym, może 
mieć istotny wpływ na właściwości zmęczeniowe. W zależności od rodzaju materiału  
i stopnia nieproporcjonalności obciążenia, może dochodzić nawet do 10-krotnego spadku 
trwałości zmęczeniowej lub zmniejszenia się wartości granicy zmęczenia o 25%.  

W związku z tak ważnym aspektem praktycznym nieproporcjonalnego obciążenia zmę-
czeniowego w podjęto się opracowania modelu zmęczenia nieproporcjonalnego oraz 
bazujących na nim kryteriów trwałości i wytrzymałości zmęczeniowej. 

Opracowanie modelu poprzedzone zostało określeniem stanu wiedzy w zakresie struk-
turalnych aspektów zmęczenia nieproporcjonalnego. W pracy opisano charakterystycz-
ną ewolucję struktur dyslokacyjnych, zjawisko dodatkowego cyklicznego umocnienia, 
rozwój mikropęknięć zmęczeniowych oraz problem kumulacji uszkodzeń zmęczenio-
wych w warunkach obrotu osi głównych. Na tle istniejących modeli mechanizmów 
zmęczenia nieproporcjonalnego starano się wyjaśnić zjawisko wrażliwości materiału na 
działanie tego obciążenia. 

W dalszej kolejności zamieszczono analizę istniejących kryteriów zmęczenia wielo-
osiowego. Przeprowadzoną ją z perspektywy problemu określania stopnia niepropor-
cjonalności obciążenia. Analizę podsumowano sformułowaniem ogólnej zasady two-
rzenia miar nieproporcjonalności oraz przedstawieniem klasyfikacji metod budowy 
takich miar.  

Na podstawie wniosków z powyższych analiz opracowano model zmęczenia niepropor-
cjonalnego. Ważne w tym modelu jest założenie, że o stopniu nieproporcjonalności 
obciążenia zmęczeniowego decyduje m.in. zakres obrotu osi głównych. Konsekwencją 
tego założenia jest propozycja nowej miary określania stopnia nieproporcjonalności 
obciążenia. W dalszej części rozprawy przedstawiono szczegółowe postaci modeli obli-
czeniowych, a mianowicie kryteria wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej, które 
poddano weryfikacji obliczeniowej na podstawie danych literaturowych. Wyniki wery-
fikacji okazały się obiecujące. 

W pracy opisano również badania eksperymentalne. Ich celem była weryfikacja klu-
czowych założeń modelu zmęczenia nieproporcjonalnego. Badania te przeprowadzono 
opierając się na zaproponowanej w pracy, unikalnej metodyce badawczej umożliwiają-
cej modelowanie wybranych cech obciążenia nieproporcjonalnego. Metodyka została 
pomyślnie zweryfikowana na podstawie wyników badań trwałościowych, fraktografii 
powierzchni przełomów zmęczeniowych i analiz mikrostrukturalnych. Wyniki zasadni-
czych badań eksperymentalnych pozwoliły natomiast na potwierdzenie kluczowych 
założeń zawartych w proponowanym modelu zmęczenia nieproporcjonalnego. 
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FATIGUE CRITERIA FOR NON-PROPORTIONAL LOADING 

Summary  

One of the kinds of fatigue loading is multiaxial loading which demonstrates the principal 
axis rotation. The loading of this type, referred to as non-proportional, can have  
a significant effect on fatigue properties. Depending on the kind of material and the 
degree of non-proportionality of the loading, there can occur an even up to 10-fold 
decrease in the fatigue life or a decreased fatigue limit value by 25%.  

Considering such an important practical aspect of the non-proportional fatigue loading, 
the present research has taken up developing a model of non-proportional fatigue and 
the criteria of fatigue life and strength based on the model. 

The model development was preceded by defining the state of knowledge on the 
structural aspects of non-proportional fatigue. The paper describes a characteristic 
evolution of dislocation structures, a phenomenon of additional cyclic hardening, 
development of fatigue microcracks and the problem of accumulation of fatigue damage 
exposed to the principal axis rotation. As compared with the existing models of non-
proportional fatigue mechanisms, an attempt has been made at explaining the 
phenomenon of the material sensitivity to the effect of that loading. 

Further the dissertation provides an analysis of the existing multiaxial fatigue criteria.  
It was made from the perspective of the problem of defining the degree of non-
proportionality of the loading. The analysis was summed up by defining a general 
principle of developing the non-proportionality measures and presenting the classifi-
cation of the methods of developing such measures.  

Drawing on the conclusions from the above analyses, a non-proportional fatigue model 
has been developed. An important aspect of the model is considering the fact that the 
degree of non-proportionality of the fatigue loading is determined by e.g. the range of 
the principal axis rotation. As a result of such assumption, a new measure of defining 
the degree of the loading non-proportionality is suggested. Further on the dissertation 
presents detailed forms of calculation models, namely the following criteria: fatigue 
strength and fatigue life. The criteria were exposed to calculation verification which 
involved the literature data. The results of the verification turned out to be promising. 

The dissertation describes also the experimental research which aimed at verifying the 
key assumptions of the non-proportional fatigue model. The research was performed 
based on the unique research methodology proposed in the dissertation which facilitated 
the modeling of selected features of the non-proportional loading. The methodology was 
successfully verified based on the results of the fatigue life research, the fatigue fracture 
surface fractography and the micro-structural analyses, while the results of the core 
experimental research made it possible to confirm the key assumptions provided in the 
non-proportional fatigue model suggested. 

 




