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9.1. POMIAR PRĘDKOŚCI WZROSTU PĘKNIĘCIA ZMĘCZENIOWEGO
W DANYM MATERIALE
Definicja:
Prędkość wzrostu pęknięcia zmęczeniowego da/dN – przyrost pęknięcia w pojedynczym
cyklu obciążenia.
Jednostka: …, m/ cykl, mm/cykl, m/cykl, …
Przedmiotowe normy:

PN–84/H-04333,

ASTM E-647

Metodyka pomiaru prędkości wzrostu (= propagacji) pęknięcia zmęczeniowego w danym
materiale przedstawiona jest na rys. 9.1 i 9.2.
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Rys.9.1. Geometrie typowych próbek do pomiaru prędkości wzrostu pęknięcia zmęczeniowego: a)
próbka zwarta C(T), b) próbka z centralną szczeliną M(T).
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9.1. POMIAR PRĘDKOŚCI WZROSTU PĘKNIĘCIA ZMĘCZENIOWEGO
W DANYM MATERIALE
R = const.
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Rys.9.2. Wynik badań propagacji pęknięć zmęczeniowych pęknięcia przy dwóch różnych
amplitudach naprężeń Sa: a) Krzywe wzrostu pęknięcia a(N), b) krzywe prędkości
wzrostu pęknięcia da/dN (wyznaczone na podstawie rys.9.2 a).
Wnioski:
 Przy danej amplitudzie naprężeń da/dN rośnie z długością pęknięcia a.
 W dwóch próbkach z pęknięciem o tej samej długości, prędkość da/dN jest wyższa w próbce
poddanej obciążeniu o większej amplitudzie.
 Przy różnych kombinacjach Sa i a można otrzymać te same wartości da/dN.
3

9.2. OPIS PRĘDKOŚCI WZROSTU PĘKNIĘCIA PRZY POMOCY
ZAKRESU WSPÓŁCZYNNIKA INTENSYWNOŚCI NAPRĘŻEŃ K

Rys. 9.3. Cykl obciążenia (a) i odpowiadający mu cykl współczynnika intensywności naprężeń (b).

Koncepcja Parisa (1962), czyli zasada podobieństwa:
Ten sam materiał
Parametry
materiałowe

Ten sam skutek

+

da/dN

K, R
Te same warunki
obciążenia

dla danego materiału:
𝑑𝑎
= 𝑔 ∆𝐾
𝑑𝑁

(9.1)

gdzie: funkcja g dla danego materiału i środowiska
zależy tylko od współczynnika asymetrii cyklu R.
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9.2. OPIS PRĘDKOŚCI WZROSTU PĘKNIĘCIA PRZY POMOCY
ZAKRESU WSPÓŁCZYNNIKA INTENSYWNOŚCI NAPRĘŻEŃ K

wysokie Sa

niskie Sa

małe

duże

pęknięcie

pęknięcie

Konsekwencja zasady podobieństwa:
Punkty krzywych (da/dN; a) (rys. 9.2b = rys. 9.5a) przetransformowane do układu współrzędnych (da/dN; K) (rys 9.5b)
powinny leżeć na pojedynczej linii określonej równaniem (9.1).
Linię taką nazywamy krzywą prędkości wzrostu pęknięcia lub
krzywą propagacji pęknięcia (rys. 9.5b i rys. 9.6)
𝒅𝒂 a)
𝒅𝑵 wysokie Sa

te same poziomy Kmin i Kmax

niskie Sa

a
te same
da/dN

Rys. 9.4.
Ilustracja zasady podobieństwa Parisa

Rys. 9.5. Wykorzystanie
zasady podobieństwa.

𝒅𝒂
𝒅𝑵

b)
𝑑𝑎
= 𝑔 ∆𝐾
𝑑𝑁

K
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9.2. OPIS PRĘDKOŚCI WZROSTU PĘKNIĘCIA PRZY POMOCY
ZAKRESU WSPÓŁCZYNNIKA INTENSYWNOŚCI NAPRĘŻEŃ K
Zakres I obejmuje najniższe prędkości pękania (da/dN
< 10-6 mm/cykl) i jest ograniczony od lewej strony
pionową asymptotą, odpowiadającą progowemu
zakresowi współczynnika intensywności naprężeń Kth. Aby dla danego R pęknięcie rosło: K  Kth

 ten sam materiał
 określone środowisko
 dane R

Zakres III, obejmujący wysokie prędkości rozwoju
pęknięcia (da/dN > 10-3 mm/cykl), ogranicza od
prawej asymptota Kkr odpowiadająca krytycznej
wartości maksymalnego poziomu współczynnika
intensywności naprężeń (Kmax=K1c).

Środkowy zakres II (zakres Parisa), wyróżnia się w
skali podwójnie logarytmicznej liniową zależnością
pomiędzy da/dN oraz K, opisywaną najczęściej za
pomocą równania Parisa:
Rys. 9.6.
𝒅𝒂
(9.2)
= 𝑪 ∆𝑲 𝒎
Schemat krzywej propagacji pęknięcia dla
𝒅𝑵
materiału metalicznego przy ustalonej gdzie:
wartości R.
• C jest funkcją materiału, środowiska i R,
• wykładnik m (określający nachylenie prostej)
zależy tylko od materiału i środowiska.
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9.2. OPIS PRĘDKOŚCI WZROSTU PĘKNIĘCIA PRZY POMOCY
ZAKRESU WSPÓŁCZYNNIKA INTENSYWNOŚCI NAPRĘŻEŃ K
Rys. 9.7. Przykłady krzywych propagacji pęknięcia w stopie
lotniczym 2024 - T3 Alclad.

Wnioski z rys. 9.7:
1. Dla danej wartości R przedstawienie da/dN w funkcji
K umożliwia konsolidację wyników badań
zmęczeniowych propagacji pęknięcia uzyskanych
przy różnych poziomach naprężeń (por. rys. 9.2)
2. Przy danej wartości K da/dN rośnie ze wzrostem R.
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9.2. OPIS PRĘDKOŚCI WZROSTU PĘKNIĘCIA PRZY POMOCY
ZAKRESU WSPÓŁCZYNNIKA INTENSYWNOŚCI NAPRĘŻEŃ K
Rys. 9.8. Wpływ granicy plastyczności na prędkość wzrostu
pęknięcia zmęczeniowego.

Wniosek z rys. 9.8:
Jeżeli zakres naprężeń w próbkach z różnych metali
znormalizujemy przez granicę plastyczności danego
metalu, to przy tej samej wartości K/Re metale o
wysokiej wytrzymałości mają prędkości o kilka rzędów
wielkości wyższe, niż metale o niskiej wytrzymałości.
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9.2. OPIS PRĘDKOŚCI WZROSTU PĘKNIĘCIA PRZY POMOCY
ZAKRESU WSPÓŁCZYNNIKA INTENSYWNOŚCI NAPRĘŻEŃ K

Rys. 9.9. Wpływ środowiska na prędkość wzrostu pęknięć
zmęczeniowych.
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9.3. PRZEWIDYWANIE WZROSTU PĘKNIĘCIA ZMĘCZENIOWEGO PRZY
STAŁEJ AMPLITUDZIE OBCIĄŻENIA
a) Jeżeli dysponujemy równaniem prędkości wzrostu pęknięcia materiału:
Znana jest:
o funkcja K dla rozpatrywanej geometrii,
da
da
m
o zależność:
 dN
 C(K )
m
C (K )
dN

af

(9.3)

da
a C (K ) m 
i

Nf

 dN

(9.4)

Ni

bo przy S = const , K = f(a)
Stąd określić można:
1) Do jakiej długości (af) wzrośnie pęknięcie po
liczbie cykli Nf,
2) Po jakiej liczbie cykli (Nf) pęknięcie osiągnie
wymiar af:
af

da
N f  Ni  
m
C
(

K
)
ai

a

af

ai
(9.5)
Ni

Nf

N
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9.3. PRZEWIDYWANIE WZROSTU PĘKNIĘCIA ZMĘCZENIOWEGO PRZY
STAŁEJ AMPLITUDZIE OBCIĄŻENIA
b) Jeżeli nie dysponujemy równaniem tylko
krzywą prędkości wzrostu pęknięcia (da/dN
vs K), to możemy punkt po punkcie
skonstruować wykres da/dN = f(a).
Po
scałkowaniu
(numerycznym
lub
analitycznym) otrzymujemy wykres a(N).

Rys. 9.10. Przewidywanie prędkości wzrostu pęknięcia elementu konstrukcyjnego.
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9.3. ZJAWISKO ZAMYKANIA SIĘ PĘKNIĘCIA (ang. crack closure), zjawisko CC
R. Elber (1970)
Rys. 9.11.
Deformacja plastyczna w wierzchołku
i
na
powierzchni
pęknięcia
zmęczeniowego przy obciążaniu i
odciążaniu.

Efekt Bauschingera:
 przy odciążeniu zakres naprężeń potrzebny do spowodowania płynięcia wynosi ok. 2Re.
(Spl 2Re). Stąd zasięg strefy plastycznej (por. p. 8.3), odpowiednio przy Smax i Smin:
𝒓𝒑 𝑺𝒎𝒂𝒙 ∝ 𝑲𝒎𝒂𝒙 Τ𝑹𝒆
𝒓𝒑 𝑺𝒎𝒊𝒏 ∝ ∆𝑲Τ𝟐𝑹𝒆

𝟐

𝟐

np. przy R=0 (Kmax=K): 𝒓𝒑 𝑺𝒎𝒂𝒙 = 𝟎. 𝟐𝟓 𝒓𝒑 𝑺𝒎𝒂𝒙
Uwaga: rp  K2 oznacza rp  a
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9.3. ZJAWISKO ZAMYKANIA SIĘ PĘKNIĘCIA (ang. crack closure), zjawisko CC
R. Elber (1970)

Rys. 9.11.
Deformacja plastyczna w wierzchołku i na powierzchni
pęknięcia zmęczeniowego przy obciążaniu i odciążaniu.

Materiał w monotonicznej strefie plastycznej ma większy wymiar w kierunku y niż przed
obciążeniem. Przy obciążeniu kontrakcja otaczającego sprężystego materiału powoduje w tej
strefie naprężenia ściskające. Ponieważ rp(Smax) > rp(Smin), na powierzchniach pęknięcia pozostaje
zdeformowany (naciągnięty) plastycznie w kierunku y materiał.
W rezultacie:
 pęknięcie zamyka się gdy obciążenie spadnie poniżej S = Sop (Sop > Smin),
 w zakresie S < Sop istnieją ściskające naprężenia kontaktowe na powierzchniach pęknięciach,
 wzrost naprężeń od Smin do Sop powoduje przezwyciężenie naprężeń kontaktowych,
 przy S = Sop pęknięcie otwiera się całkowicie i pojawia się osobliwość w wierzchołku pęknięcia.
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9.3. ZJAWISKO ZAMYKANIA SIĘ PĘKNIĘCIA (ang. crack closure), zjawisko CC
R. Elber (1970)
Rys. 9.12.
Odkształcenia plastyczne przed i za wierzchołkiem pęknięcia.

Materiał w monotonicznej strefie plastycznej ma większy
wymiar w kierunku y niż przed obciążeniem. Przy obciążeniu
kontrakcja otaczającego sprężystego materiału powoduje w
tej strefie naprężenia ściskające. Ponieważ rp(Smax) > rp(Smin),
na powierzchniach pęknięcia pozostaje zdeformowany
(naciągnięty) plastycznie w kierunku y materiał.
W rezultacie:
 pęknięcie zamyka się gdy obciążenie spadnie poniżej S = Sop (Sop > Smin),
 w zakresie S < Sop istnieją ściskające naprężenia kontaktowe na powierzchniach pęknięciach,
 wzrost naprężeń od Smin do Sop powoduje przezwyciężenie naprężeń kontaktowych,
 przy S = Sop pęknięcie otwiera się całkowicie i pojawia się osobliwość w wierzchołku pęknięcia.
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9.3. ZJAWISKO ZAMYKANIA SIĘ PĘKNIĘCIA (ang. crack closure), zjawisko CC
R. Elber (1970)
Koncepcja Elbera:
peknięcie nie może rosnąć, jeżeli nie ma osobliwości w wierzchołku pęknięcia.
Do wzrostu pęknięcia przyczynia się zatem tylko efektywny zakres naprężenia: Seff= Smax-Sop (9.6)

i odpowiadający mu efektywny zakres współczynnika intensywności naprężeń:
∆𝑲𝒆𝒇𝒇 = 𝑲𝒎𝒂𝒙 − 𝑲𝒐𝒑 = 𝑲 𝑺𝒎𝒂𝒙 − 𝑲 𝑺𝒐𝒑 = 𝑲(∆𝑺𝒆𝒇𝒇 )
Proponowana zależność:
𝒅𝒂
= 𝒇 ∆𝑲𝒆𝒇𝒇
𝒅𝑵

(9.7)

Rys. 9.13. Ilustracja mechanizmu zamykania
się pęknięcia zmęczeniowego .

(9.8)

np.:
𝒅𝒂
= 𝑪 ∆𝑲𝒆𝒇𝒇
𝒅𝑵

𝒎

(9.9)

Stałe: C, m nie zależą od R,
a jedynie od
materiału i środowiska.

naprężenia kontaktowe
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9.3. ZJAWISKO ZAMYKANIA SIĘ PĘKNIĘCIA (ang. crack closure), zjawisko CC
R. Elber (1970)
Rys. 9.13.
Ilustracja mechanizmu zamykania się
pęknięcia zmęczeniowego.

Wniosek:
Zamykanie się pęknięcia wpływa na prędkość da/dN (por. rów. (9.1))
Względny poziom otwarcia pęknięcia określany jest zwykle:
przy użyciu parametru U:

U

K eff
K



S eff
S

(9.10)

bądź za pomocą współczynnika f:

f 

K op
K max



S op
S max

(9.11)

Dla danego materiału parametry U i f są funkcjami R, np. dla stali: U 

związanych zależnością:

U

1 f
1 R

(9.12)

1
15
. R
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9.4. ROLA ZJAWISKA ZAMYKANIA SIĘ PĘKNIĘCIA
9.4.1. Efekt współczynnika asymetrii cyklu
Dla danego materiału funkcja da/dN = f(Keff) konsoliduje dane prędkości wzrostu pęknięcia dla
różnych wartości R.

Rys. 9.14.
Prędkości rozwoju pęknięcia w stali konstrukcyjnej przy różnych współczynnikach asymetrii
cyklu, przedstawione: a) w funkcji K, w funkcji Keff .
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9.4. ROLA ZJAWISKA ZAMYKANIA SIĘ PĘKNIĘCIA
9.4.2. Efekty interakcji obciążeń
Co najmniej w sensie jakościowym zjawisko CC wyjaśnia zależność prędkości pęknięcia w danym
cyklu od poprzedzającej ten cykl historii obciążenia.
rpOL

SOL
Smax,CA
Smin,CA
Rys. 9.15. Zjawisko opóźnionego zwolnienia wzrostu
pęknięcia po pojedynczym przeciążeniu dodatnim: (a) krzywa
wzrostu pęknięcia; (b) prędkość wzrostu pęknięcia; (c) poziom
otwarcia pęknięcia.

Zwykle:
aOL > rpOL

3 ETAPY:
1) Wzrost da/dN po przeciążeniu – gwałtowny spadek
wartości Sop,
2) Zmniejszenie da/dN – stopniowy wzrost Sop,
3) Zwiększanie da/dN – powrót (zmniejszanie) Sop do
poziomu sprzed przeciążenia.
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9.4. ROLA ZJAWISKA ZAMYKANIA SIĘ PĘKNIĘCIA
9.4.2. Efekty interakcji obciążeń
UL
CA OL-UL UL-OL

a

SOL
Smax
Smin
SUL

OL

nOL

OL-UL UL-OL
nOL
UL CA
OL

możliwość całkowitego
zatrzymania wzrostu
pęknięcia
(ang. crack arrest)

Rys. 9.16. Wpływ kolejności cykli obciążenia na prędkość rozwoju pęknięcia.
UL – przeciążenie dolne (ang. underload),
CA – obciążenie stałoamplitudowe (ang. constant amplitude),
OL-UL – przeciążenie – odciążenie (ang. overload – underload),

N

UL-OL – odciążenie – przeciążenie (ang. underload – overload),
OL – pojedyncze przeciążenie (ang. overload),
nOL – blok przeciążeń (ang. overload)
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9.4. ROLA ZJAWISKA ZAMYKANIA SIĘ PĘKNIĘCIA
9.4.3. Efekt grubości (efekt PSN/PSO)
SOL=160 MPa
Smax= 80 MPa
Smin = 0

OL

OL

SOL=240 MPa
Smax= 160 MPa
Smin = 80 MPa

R=0.5

Rys. 9.16. Wpływ grubości elementu na efekt spowolnienia prędkości pękania po przeciążeniu .
Komentarz:
Spowolnienie rozwoju pęknięcia wywołane przeciążeniem jest większe w przypadku mniejszej grubości
próbki, ponieważ w warunkach zbliżonych do PSO ( =3) strefa plastyczna spowodowana przez taki sam cykl
przeciążający jest mniejsza niż w warunkach PSN (=1).
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9.4. ROLA ZJAWISKA ZAMYKANIA SIĘ PĘKNIĘCIA
9.4.3. Efekt grubości (efekt PSN/PSO)

OL

Rys. 9.17. Kształt frontu pęknięcia widoczny na przełomach zmęczeniowych próbek.

Komentarz:
Łukowy front pęknięcia (tj. większa długość pęknięcia w warstwach przypowierzchniowych niż w warstwie
środkowej) świadczy o szybszym rozwijanie się pęknięcia w warunkach PSO ( =3) niż PSN (=1).
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9.4. ROLA ZJAWISKA ZAMYKANIA SIĘ PĘKNIĘCIA
9.4.4. Efekt krótkiego pęknięcia

krótkie
pęknięcie z
początkiem w
karbie

S1
S2

S1S2 S3

S3

Rys. 9.18. Schemat prezentujący typowe przykłady rozwoju krótkich pęknięć. [1]

[1]

Skorupa M. Empirical trends and prediction models for fatigue crack growth under variable amplitude loading. ECN, Netherlands, 1996.
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9.4. ROLA ZJAWISKA ZAMYKANIA SIĘ PĘKNIĘCIA
9.4.5. Zmienność progowej wartości współczynnika intensywności naprężeń (Kth)
a)

b)

R<0

da/dN (log)

R>0

R=0

a) zależność Kth vs R

∆𝑲∗𝒕𝒉 Kth,0

K (log)

Rys. 9.19. Zależność progowej wartości zakresu WIN (Kth) od współczynnika asymetrii cyklu: a)
przykładowe dane eksperymentalne* (stop aluminium 7075), b) schematyzacja zależności.
Wzór Klesnila i Lukasa:

K

∆𝑲∗𝒕𝒉

R=R*
∆𝑲∗𝒕𝒉

Kop

R=0
Kth,0

Kmax

R>R*

∆𝑲𝒕𝒉,𝒆𝒇𝒇

Pękniecie zamknięte

∆𝑲𝒕𝒉 = 𝟏 − 𝑹
∆𝑲𝒕𝒉 = ∆𝑲∗𝒕𝒉

𝜸

∙ ∆𝑲𝒕𝒉,𝟎 𝐝𝐥𝐚 𝑹 < 𝑹∗
𝐝𝐥𝐚 𝑹 ≥ 𝑹∗

(9.12)


- parametr materiałowy (0.5 – 1);
∆𝑲𝒕𝒉,𝟎 - wartość ∆𝐾𝑡ℎ dla R=0;
∆𝑲∗𝒕𝒉 (∆𝑲𝒕𝒉,𝒆𝒇𝒇 ) - wewnętrzny próg
zmęczeniowego rozwoju pęknięć (ang.
intrinsic threshold),
t R* - wsp. asymetrii cyklu powyżej którego
Kth nie maleje (ang. cutoff stress ratio)

*Parisa P.C., Tada H. Donald J.K. Service load fatigue damage — a historical perspective. Int. J. Fatigue, Vol. 21, 1999, pp. S35-S46
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9.4. ROLA ZJAWISKA ZAMYKANIA SIĘ PĘKNIĘCIA
9.4.5. Zmienność progowej wartości współczynnika intensywności naprężeń (Kth)
a) zależność Kth vs R

Kop

Kth

Kmax

Kmin

∆𝑲𝒄𝒍 ∆𝑲∗𝒕𝒉

K

t

Dla długich pęknięć:
∆𝑲𝒕𝒉 = ∆𝑲∗𝒕𝒉 + ∆𝑲𝒄𝒍 (𝑹) 𝐝𝐥𝐚 𝑹 < 𝑹∗
∆𝑲𝒕𝒉 = ∆𝑲∗𝒕𝒉

Kth(R=0.5)

Kth(R=0.05)

∆𝑲∗𝒕𝒉

𝐝𝐥𝐚 𝑹 ≥ 𝑹∗

(9.13)

(9.14)

∆𝑲𝒕𝒉,𝒆𝒇𝒇

Rys. 9.20. Konsolidacja progowych wartości zakresów WIN we
współrzędnych Keff .[1]

Rys. 9.21. Empiryczna zależność na ∆𝑲∗𝒕𝒉
[1]Fleck

N.A. An investigation of fatigue crack closure. PhD thesis, 1984.

[2]Wasen

J., Heier E. Int J Fatigue, 20 (1998), pp. 737-742

[2]
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𝝈𝒂,𝒕𝒉 = 𝒁

(log)

względna amplituda naprężeń
progowych a,th/Z

9.4.5. Zmienność progowej wartości współczynnika intensywności naprężeń (Kth)
b) zależność Kth vs a
dane eksperymentalne

1
2

0.5

1

LSMP: 𝝈𝒂,𝒕𝒉 =

∆𝝈𝒕𝒉 𝟏
∆𝑲𝒕𝒉,𝑳𝑪
=
𝟐
𝟐 𝝅𝒂 ∙ 𝒇(𝒂/𝑾)

(9.15)

0.2
0.1

krótkie pęknięcie

a0

długie pęknięcie

względna długość pęknięcia a/a0

(log)

Rys. 9.22. Wykres Kitagawa–Takahashi: zależność progowej amplitudy naprężenia (tj. najmniejszej
amplitudy powodującej rozwój pęknięcia) od długości pęknięcia.
∆𝑲𝒕𝒉,𝑳𝑪
a,th
Z
a0

– progowa wartość WIN w przypadku długich pęknięć (a>>a0);
– progowa amplituda naprężenia;
– granica zmęczenia materiału (próbki gładniej);
– wewnętrzna (strukturalna) długość pęknięcia (ang. intrinsic crack length) – teoretyczna
długość pęknięcia, przy której progowa wartość amplitudy naprężeń obliczona na podstawie
progowego zakresu WIN (∆𝑲𝒕𝒉,𝑳𝑪 ) odpowiada granicy zmęczenia:
𝒁=

𝟏
∆𝑲𝒕𝒉,𝑳𝑪
𝟐 𝝅𝒂𝟎 ∙ 𝒇(𝒂𝟎 /𝑾)

(9.16)
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9.4.5. Zmienność progowej wartości współczynnika intensywności naprężeń (Kth)
b) zależność Kth vs a
a)

b)

Rys. 9.25. Wyrażona za pomocą funkcji U=Keff/K (por. rów. 9.10) zmiana poziomu otwarcia pęknięcia (a) i
odpowiadający jej wzrost progowej wartości WIN (b). Schemat poglądowy[1] : obciążenie CA, RR*
a)
b)

Rys. 9.26. Zależność progowej wartości WIN - ∆𝑲𝒕𝒉 (a) - od długości pęknięcia: a) schemat poglądowy,
b) przykładowe dane eksperymentalne. [1]
[1]Zerbst

U. et al. About the fatigue crack propagation threshold of metals as a design criterion – A review. Engng Fract Mech 2008;75:306–18 26

