Zakład Mechaniki Materiałów
Pracownia Warstwy Wierzchniej

Proponowany temat pracy doktorskiej
Wykorzystanie testu indentacji do oceny uszkodzeń zmęczeniowych w elementach konstrukcyjnych
poddanych wieloosiowym obciążeniom cyklicznym.

Dyscyplina
inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna

Opis tematyki badawczej
Test indentacji ma duże znaczenie praktyczne ponieważ umożliwia oszacowanie właściwości materiału
przy wykorzystaniu próbek o małej objętości i może być przydatny do identyfikacji lokalnych
parametrów materiałowych. Test indentacji może być szczególnie przydatny w badaniu uszkodzeń
zmęczeniowych, które zwykle inicjują się w niewielkich, krytycznych obszarach elementów
konstrukcyjnych, gdzie występuje największa koncentracja naprężeń. Do analizy takich obszarów
stosuje się podejście mikromechaniczne [1-3]. W ostatnich latach nastąpił szybki wzrost liczby prac
poświęconych wykorzystaniu testu indentacji (w mikro- i nano-skali) do oszacowania parametrów
takich jak moduł Younga, odporność na pękanie, twardość lub nawet charakterystyka naprężenieodkształcenie w zakresie sprężysto-plastycznym dla materiałów i cienkich warstw. Znacznie mniej jest
prac dotyczących oceny trwałości zmęczeniowej elementów maszyn na podstawie parametrów
mierzonych w teście indentacji [4,5,6]. Opracowanie metody umożliwiającej taka ocenę będzie
przedmiotem pracy doktorskiej. Praca wymagała będzie wykonania klasycznych badań zmęczeniowych
w stanie jedno- i wieloosiowego naprężenia (np ściskanie i skręcanie) oraz przeprowadzenia testów
indentacji przy obciążeniu nisko- i wysoko-cyklicznym. Testy mikro- i nanoindentacji posłużą do
badania stanu uszkodzeń w mikro i nano-skali, na poziomie pojedynczych ziaren. Analiza numeryczna
stanu naprężenia w testach wykonywana będzie przy pomocy metody elementów skończonych. Badane
będą materiały jednorodne (metale) o różnym stopniu umocnienia plastycznego.
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