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Prof. dr hab. inż. Wlodzimierz Sosnowski

Warszawa 2008

Spis treści
1 Wstep
˛

4

1.1

Motywacja i cel pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1.2
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Wplyw napr˛eżenia średniego na trwalość zm˛eczeniowa˛ konstrukcji 35

3.2.3

Analiza zm˛eczeniowa konstrukcji przy obciażeniach
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Wskaźnik rezerwy zm˛eczeniowej – Fatigue Reserve Factor (FRF) 88

4.1.3
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Rozdzial 1
Wstep
˛
1.1 Motywacja i cel pracy
Konstrukcje, cz˛eści maszyn i inne wytwory techniki, w przeważajacej
˛ wi˛ekszości,
narażone sa˛ na obciażenia
˛
zmienne w czasie. W przypadku gdy zmiany te sa˛ powolne,
np. obciażenie
˛
konstrukcji stropu w budynkach, zmiana ciśnienia w kotle, wówczas
możemy pominać
˛ sily bezwladności i potraktować taki proces jako quasi-statyczny.
W analizie tych przypadków wystarczajaca
˛ jest znajomość zagadnień statyki. Jeśli
natomiast obciażenie
˛
jest szybkozmienne, oprócz napreżeń
˛
wywolanych wymuszeniem
zewn˛etrznym, elementy konstrukcji oddzialywaja˛ na siebie z silami bezwladności, których nie można pominać.
˛ W szczególnie niekorzystnych przypadkach sily bezwladności
moga˛ wielokrotnie przewyższać wartość obciażenia
˛
zewn˛etrznego.
Wzajemne oddzialywania elementów ustroju powodowane przyspieszeniami moga˛ okresowo zwi˛ekszać lub zmniejszać amplitud˛e drgań, a co za tym idzie napr˛eżenia
wewnatrz
˛ ustroju. W szczególnych przypadkach niedostosowania ustroju do warunków
pracy, amplituda drgań oraz napr˛eżeń wzrasta do wartości, które znacznie przewyższaja˛ zalożenia projektowe. W takim przypadku awaria jest nieuchronna, mimo spelnienia
z nadwyżka˛ wymagań, wynikajacych
˛
z samych obciażeń
˛
statycznych. Jednym z najbardziej spektakularnych tego przykladów byla katastrofa mostu T acoma Narrows w
USA. Wiejacy
˛ wiatr wprawial most w oscylacje o takiej amplitudzie, że po niespelna
sześciu miesiacach
˛
od oddania do użytku most si˛e zawalil.
Projektowanie konstrukcji lub cz˛eści maszyn narażonych na obciażenie
˛
zmienne
w czasie stawia przed konstruktorem trudne zadanie dostosowania ich do przyszlych
warunków pracy. Z punktu widzenia efektywności redukcji niepożadanych
˛
drgań najlepiej jest zlikwidować źródlo lub zmienić przyczyny wibracji, czyli prowadzić zabiegi
minimalizacyjne w źródle drgań. Chodzi tu nie tylko o spelnienie warunków wytrzymalościowych, lecz także o takie zaprojektowanie ukladu, aby jego drgania byly jak
najmniejsze lub najmniej znaczace.
˛ Jedna˛ z dróg unikania niepożadanych
˛
wibracji jest
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optymalizacja konstrukcji ze wzgl˛edu na cz˛estotliwości drgań wlasnych.
Projektant w dużej mierze musi polegać na wlasnym doświadczeniu i wyczuciu.
W klasycznym podejściu konstruktor, po zapoznaniu si˛e z ograniczeniami, projektuje dany element. Nastepnie
˛
wykonuje niezbedne
˛
obliczenia wytrzymalościowe oraz, w
razie potrzeby, dokonuje analizy drgań. Jeśli którekolwiek z kryteriów nie jest spelnione, projekt jest poprawiany. Duża˛ rol˛e odgrywa doświadczenie projektanta. Aby
wspomóc mniej doświadczonych konstruktorów oraz oderwać si˛e od utartych i rutynowych schematów myślowych w niniejszej pracy zaproponowano analiz˛e wrażliwości
cz˛estości drgań wlasnych ukladu jako narz˛edzie wspomagajace
˛ proces projektowania i
optymalizacji konstrukcji mechanicznych.
Na rynku brak jest narz˛edzi do optymalizacji struktur drgajacych.
˛
Zaproponowany oraz zaimplementowany przez autora w programie Metody Elementów Skończonych FEAP (autorstwa prof. Taylora [124]) algorytm analizy wrażliwości konstrukcji
ze wzgl˛edu na cz˛estotliwości drgań wlasnych również nie jest narz˛edziem uniwersalnym. W rekach
˛
bieglego konstruktora znajacego
˛
jego możliwości może jednak stać si˛e
pomocnym i użytecznym narz˛edziem wspomagajacym
˛
proces projektowania [17].
Innym aspektem projektowania konstrukcji jest określenie, jak reaguje sam material na dzialanie obciażeń
˛
zmiennych w czasie. Należy zauważyć, że zm˛eczenie materialu może wystepować
˛
również przy obciażeniu
˛
konstrukcji stala˛ sila.˛ Zmienność
napreżeń
˛
może być spowodowana zmiana˛ polożenia elementu. Takim przypadkiem
jest np. wirujacy
˛ wal, obciażony
˛
jedynie silami masowymi.
Stwierdzonym doświadczalnie faktem jest to, że przy dzialaniu napr˛eżeń zmiennych w czasie pekni˛
˛ ecie elementu (zniszczenie) może nastapić
˛ przy dzialaniu napr˛eżeń
znacznie mniejszych od dopuszczalnych, a nawet poniżej granicy plastyczności. Szacuje
si˛e, że w czasach wspólczesnych ok. 80% ogólu awarii spowodowanych jest zniszczeniem
zm˛eczeniowym. Ukazuje to skal˛e praktycznego znaczenia problemu zm˛eczenia materialu, dokladnego oszacowania trwalości zm˛eczeniowej nowych elementów oraz określenia
stopnia zużycia konstrukcji już pracujacych
˛
[41, 129].
Dotychczas przewidywanie trwalości zm˛eczeniowej cz˛eści i elementów maszyn
oraz innych konstrukcji inżynierskich sprowadza si˛e do znalezienia tych stref, w których
konstrukcja jest tak wyt˛eżona, że moga˛ wystapić
˛ pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowe. Zwykle sa˛ to
karby, geometryczne nieciag
˛ lości prowadzace
˛ do spi˛etrzenia napr˛eżeń. W tych slabych
punktach powinna być wykonana szczególowa analiza napr˛eżeń lub/i odksztalceń. Ponieważ analiza napr˛eżeń skomplikowanych ukladów (różne, nietypowe ksztalty karbów)
jest dość trudna i pracochlonna, inżynier posilkuje si˛e skatalogowanymi wartościami
wspólczynników koncentracji napr˛eżeń. Katalog zawiera tylko wybrane rodzaje karbów, co sprawia, że niezbedne
˛
okazuja˛ si˛e dość znaczne uproszczenia modelu obliczeniowego. Dość oczywistym rozwiazaniem
˛
problemu analizy napr˛eżeń skomplikowanych
konstrukcji jest zastosowane Metody Elementów Skończonych (MES). Autorzy europejskiej normy EN 13445 [4] wskazuja,˛ że wykorzystanie MES w badaniach zm˛eczenia
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materialu jest jeszcze niezadowalajace.
˛
Synteza stosowanych w praktyce teorii zniszczenia zm˛eczeniowego i trwalości
zm˛eczeniowej oraz ich implementacja w programie MES sa˛ jednymi z celów rozprawy.
W wielu przypadkach konstrukcja jest tak slaba jak jej najslabsze ogniwo i pekni˛
˛ ecie
zm˛eczeniowe w najslabszym punkcie niszczy cala˛ konstrukcje.
˛ Stochastyczny charakter trwalości zm˛eczeniowej wymaga jednak analizy wszystkich punktów konstrukcji
narażonych na zniszczenie zm˛eczeniowe, również tych mniej wyteżonych.
˛
W pracy zaproponowane zostaly dwa odmienne podejścia do problemu oceny
trwalości zm˛eczeniowej skomplikowanych konstrukcji przy użyciu aparatu MES.
Pierwsze z nich opiera si˛e na stosowanej szeroko przez inżynierów metodzie prognozowania trwalości zm˛eczeniowej na podstawie wykresów S–N (napr˛eżenie – ilość
cykli) Wöhlera. Autor rozprawy zmodyﬁkowal metod˛e poprzez wykorzystanie analizy MES, co spowodowalo wyeliminowanie potrzeby stosowania tzw. wspólczynnika
koncentracji napr˛eżeń. Dostosowanie otrzymanych na drodze analizy MES wartości
napreżenia
˛
do wykresów S–N realizowane jest poprzez wprowadzenie zast˛epczej amplitudy napr˛eżenia. Pozwala to w szybki i stosunkowo prosty sposób prognozować
trwalość dowolnie skomplikowanych konstrukcji.
Drugim proponowanym, odmiennym, podejściem przewidywania czasu pracy
elementów konstrukcji jest metoda mechaniki uszkodzeń, której podwaliny stworzyli m.in. Chaboche i Lemaitre [29, 32, 33, 77, 78]. W tej metodzie wprowadzony zostaje
izotropowy parametr uszkodzenia materialu. Degradacj˛e materialu, a co za tym idzie
wartość wspólczynnika uszkodzenia w odniesieniu do ilości cykli (napreżenie
˛
– odpreżenie),
˛
wyznacza powierzchnia zależna m.in. od wartości rzeczywistego napreżenia,
˛
parametrów plastyczności, itp. Prezentowane podejście pozwala nie tylko przewidywać
trwalość zm˛eczeniowa˛ konstrukcji (nawet dla losowych, nieregularnych zmian napre˛
żenia), lecz także śledzić miejsce, kierunek oraz predkość
˛
propagacji szczeliny zm˛eczeniowej.
Obydwie, alternatywne, metody oceny trwalości zm˛eczeniowej zostaly zaimplementowane do programu metody elementów skończonych FEAP. Stworzone zostalo efektywne narz˛edzie dla inżyniera konstruktora pozwalajace
˛ dokladniej oszacować
trwalość zm˛eczeniowa˛ (metoda oparta o wykres S–N) oraz, jeśli to konieczne, śledzić
kierunek propagacji pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego (metoda mechaniki uszkodzeń) w celu
dalszej poprawy (lub optymalizacji) ksztaltu elementu konstrukcji.
Niniejsza praca dotyczy zagadnień eliminacji niepożadanych
˛
drgań i wibracji poprzez optymalizacje˛ konstrukcji drgajacych,
˛
bez zastosowania tlumików zewn˛etrznych.
Opracowane algorytmy pozwalaja˛ przewidywać trwalość zm˛eczeniowa˛ dowolnych konstrukcji z wykorzystaniem aparatu MES.
Teze˛ pracy można sformulować nastepuj
˛ aco:
˛
• Zastosowanie Metody Elementów Skończonych w analizie zm˛eczenio-
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7

wej konstrukcji pozwala dostosować znane algorytmy analizy zm˛eczeniowej do wspólczesnych wyzwań inżynierii – precyzyjnego oszacowania trwalości zm˛eczeniowej cześci
maszyn o skomplikowanych ksztal˛
tach na których spoczywa duża odpowiedzialność (np. przemysl lotniczy).
• Analiza zm˛eczeniowa konstrukcji za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń i
MES pozwala oszacować przewidywany czas pracy ukladu nawet przy
zmiennych obciażeniach
dynamicznych i uwzgl˛ednieniu sil bezwlad˛
ności. Dodatkowo, dzi˛eki znajomości lokalizacji i kierunku propagacji
pekni˛
ecia umożliwia efektywna˛ optymalizacj˛e elementów narażonych
˛
na pekanie
zm˛eczeniowe. Możliwość uwzgl˛ednienia interakcji spreży˛
˛
stej i plastycznej natury odpowiedzi konstrukcji pozwala znaczaco
˛ powi˛ekszyć klas˛e rozwiazywanych
zadań analizy zm˛eczeniowej.
˛
• Analiza wrażliwości wartości wlasnych konstrukcji drgajacych
pozwala
˛
na precyzyjne wyselekcjonowanie parametrów konstrukcji, które maja˛
najwi˛ekszy wplyw na prac˛e urzadzenia
w niekorzystnych warunkach.
˛
Wykorzystanie aparatu MES pozwala na analiz˛e wrażliwości konstrukcji o dowolnie skomplikowanym ksztalcie oraz warunkach brzegowych.
Optymalizacja konstrukcji ze wzgl˛edu na unikni˛ecie rezonansu umożliwia wyeliminowanie niepożadanych
˛
drgań, wibracji i halasu wywolywanych przez elementy
konstrukcji. Ponadto optymalizacja ze wzgl˛edu na oddalenie si˛e od cz˛estotliwości rezonansu prowadzi do zmniejszenia napr˛eżeń w konstrukcji i zwi˛ekszenia jej trwalości
zm˛eczeniowej.
Cz˛eść badań zostala wykonana w ramach dwóch bardzo dużych projektów badawczych:
• PROHIPP - New Design and Manufacturing Processes for High Pressure Fluid
Power Products - ﬁnansowanym przez Uni˛e Europejska˛ oraz
• DIADYN - Zintegrowany, Dynamiczny System Oceny Ryzyka, Diagnostyki oraz
Sterownia dla Obiektów i Procesów Technicznych, PBZ - KBN – 105/T10/2003,
koordynowany przez IMP PAN w Gdańsku.

1.2 Zawartość pracy
W pracy analizowane sa˛ dowolne konstrukcje poddane obciażeniom
˛
zmiennym
w czasie. Badana byla zarówno reakcja materialu użytego w konstrukcji na zmienny
stan napr˛eżenia, jak i odpowiedź konstrukcji – jej drgania.
Praca sklada si˛e z siedmiu rozdzialów i jednego dodatku.
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Rozdzial 2. zawiera podstawowe informacje o metodzie elementów skończonych.
Podane zostaly wytyczne, dotyczace
˛ budowy modelu numerycznego, jego ksztaltu i warunków brzegowych. Przedstawiony zostal problem analizy zm˛eczeniowej konstrukcji
w odniesieniu do MES.
Rozdzial 3. dotyczy problematyki zm˛eczenia materialu. Przedstawiono w nim
mechanizm inicjacji i rozwoju pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego. Omówione zostaly dwie rozpatrywane w pracy metody analizy zm˛eczeniowej: Koncepcje˛ Napreżeń
˛
Nominalnych
i metod˛e oparta˛ na mechanice uszkodzeń. Przedstawiono sposoby uwzgl˛ednienia w
analizie zm˛eczeniowej napreżenia
˛
średniego oraz omówiono analiz˛e zm˛eczeniowa˛ konstrukcji przy zlożonym stanie napr˛eżenia. Podano warunki oraz deﬁnicj˛e powierzchni zniszczenia zm˛eczeniowego oraz przedstawiono funkcje˛ utraty nośności materialu.
Omówiono implementacje numeryczne (algorytmy) dla koncepcji napreżeń
˛
nominalnych oraz analizy zm˛eczeniowej za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń w programie FEAP.
Przedstawiono przyklady oceny trwalości zm˛eczeniowej cylindra hydraulicznego oraz
analiz˛e rozwoju pekni˛
˛ eć zm˛eczeniowych.
Rozdzial 4. przedstawia najcz˛eściej stosowane w praktyce wskaźniki niezawodności konstrukcji, narażonych na zm˛eczenie materialu. Omówione zostaly wskaźniki
otrzymane na podstawie wykresu Goodmana. Wykonano analiz˛e niezawodności cylindra hydraulicznego.
Rozdzial 5. poświ˛econy jest algorytmom analizy wrażliwości i optymalizacji ze
wzgl˛edu na cz˛estotliwości drgań wlasnych konstrukcji. Omówiono zjawisko rezonansu i
niebezpieczeństwa jakie ze soba˛ niesie. Wyprowadzono analityczne wzory pozwalajace
˛
na analiz˛e wrażliwości wartości wlasnych konstrukcji na dowolny parametr projektowy.
Uwzgl˛edniono przypadki konstrukcji charakteryzujace
˛ si˛e wielokrotnymi wartościami
wlasnymi. Omówiono odpowiednie algorytmy numeryczne.
W rozdziale 6. przedstawiono algorytm analizy wrażliwości oraz sposób jego implementacji w programie FEAP. Zaproponowano funkcje celu jako oddalenie cz˛estości
drgań wlasnych konstrukcji od cz˛estości wymuszenia. Przedstawiono przyklady optymalizacji plyty usztywnionej oraz walu turbiny energetycznej. Wyniki zostaly zbadane
pod katem
˛
wplywu optymalizacji na trwalość zm˛eczeniowa˛ konstrukcji.
Rozpraw˛e kończy podsumowanie zawierajace
˛ wnioski oraz perspektywy dalszej
pracy.
Dodatek A zawiera krótki opis programu FEAP oraz wprowadzone przez autora
nowe komendy jezyka
˛
makr FEAP.

1.3 Przeglad
˛ literatury
Niniejsza praca obejmuje problematyk˛e analizy i projektowania konstrukcji obciażonych
˛
silami zmiennymi w czasie. Metoda Elementów Skończonych (MES) jest
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szeroko stosowana˛ metoda˛ analizy konstrukcji zarówno w zagadnieniach inżynieryjnych jak i laboratoryjnych. Metoda opisana zostala w wielu wybitnych pracach
np. [8, 49, 63, 64, 122, 133]. W pracy autor wykorzystal do analizy i optymalizacji konstrukcji program Metody Elementów Skończonych FEAP.
Zmienne pole napreżeń
˛
ma dwojaki wplyw na konstrukcj˛e: wprowadza ja˛ w
drgania oraz niszczy material, z którego ustrój jest wykonany.
Zjawisko zm˛eczenia materialu zauważono już na poczatku
˛
XIX wieku [37], a
jednym z pierwszych, który podja˛l próby zrozumienia i przewidywania zniszczenia
zm˛eczeniowego byl niemiecki inżynier kolejowy August Wöhler [127]. Zauważyl on, że
konstrukcje i cz˛eści maszyn moga˛ ulec zniszczeniu przy napreżeniach
˛
znacznie mniejszych od wytrzymalości materialu lub nawet granicy plastyczności. Wysnul hipotez˛e,
że powodem utraty nośności jest cykliczne obciażanie
˛
i odciażanie
˛
konstrukcji. Zbudowal maszyn˛e, która cyklicznie obciaża
˛ la i odciaża
˛ la próbki materialu z możliwościa˛
obliczenia ilości cykli. Dzi˛eki tej maszynie zbudowal eksperymentalny wykres uzależniajacy
˛ wytrzymalość elementu (w tym przypadki próbki) od liczby cykli obciażenia.
˛
Krzywe Wöhlera pozwalaja˛ na prognozowanie czasu pracy konstrukcji już w fazie jej
projektowania.
Idea krzywych S–N Wöhlera jest z powodzeniem stosowana przez inżynierów do
dnia dzisiejszego. Glówna˛ zaleta˛ tej metody jest latwość jej stosowania. Wystarczy
obliczyć wartość napreżenia
˛
nominalnego oraz określić wspólczynnik koncentracji napreżeń
˛
Kf . Nie zachodzi potrzeba wykonywania skomplikowanych obliczeń napreżenia
˛
w dnie karbu. Charakterystyki zm˛eczeniowe oraz wspólczynniki Kf sa˛ skatalogowane dla różnych ksztaltów karbów, sposobów obróbki materialu, itp. Ponieważ metoda
S–N jest oparta o testy eksperymentalne, obliczona trwalość zm˛eczeniowa prostych
konstrukcji jest bliska rzeczywistej trwalości zm˛eczeniowej. Sposoby obliczenia trwalości zm˛eczeniowej i wspólczynniki wplywajace
˛ na zm˛eczenie materialu zostaly opisane w
szeregu Polskich Norm: PN-84/H-04334, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-ISO 6336-2:2000,
PN-74/H-04327, PN-76/H-04325, PN-84/H-04662, PN-76/H-04326, PN-EN 1999-13:2007, PN-EN ISO 14324:2004 oraz w Europejskich Normach, np. [4, 21, 22, 40] i innych. W Europejskiej Normie, dotyczacej
˛ obliczeń zm˛eczeniowych EN 13445 [4], wskazane sa˛ braki, dotyczace
˛ wlaściwego polaczenia
˛
nowoczesnej, z inżynierskiego punktu
widzenia, metody analizy napr˛eżeń metoda˛ elementów skończonych z obliczeniami
zm˛eczeniowymi. Metoda jest stosowana również w analizie konstrukcji obciażonej
˛
silami zmiennoamplitudowymi [108, 119].
Druga grupa metod analizy zm˛eczeniowej jest oparta o Koncepcje˛ Odksztalceń
Lokalnych (KOL). U podstaw metody leży zalożenie o zamkni˛etych petlach
˛
histerezy
na plaszczyźnie napreżenie
˛
– odksztalcenie. Zaklada si˛e, że petle
˛
histerezy sa˛ takie
same zarówno w przypadku gladkich próbek, jak i w przypadku konstrukcji z karbem.
Skoro tak, to trwalość zm˛eczeniowa w obu przypadkach, przy takich samych odksztalceniach jest taka sama. Otrzymany czas pracy konstrukcji traktowany jest jako czas
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do inicjacji pekni˛
˛ ecia. Czas propagacji pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego jest znaczaco
˛ krótszy
i zwykle, ze wzgl˛edów bezpieczeństwa, pomijany w szacowaniu trwalości zm˛eczeniowej
elementu.
Aby ocenić trwalość elementu za pomoca˛ tej metody niezbedne
˛
jest także obliczenie, oprócz napreżeń,
˛
odksztalceń w miejscu narażonym na pekanie
˛
zm˛eczeniowe.
Napreżenie
˛
w dnie karbu jest cz˛esto wyższe niż granica plastyczności materialu, co
dodatkowo komplikuje obliczenia. Dla potrzeb analizy zm˛eczeniowej szeroko stosowane sa˛ uproszczone metody określania napr˛eżenia i odksztalcenia, np. zaproponowane
przez Neubera [95] lub przez Molskego [90] i Ladog˛e [72].
W poczatkowym
˛
okresie badań, ze wzgl˛edu na konieczność zliczania petli
˛ histerezy, Koncepcja Odksztalceń Lokalnych byla stosowana tylko w przypadkach zm˛eczenia
niskocyklowego [35] i dla materialów ciagliwych.
˛
Późniejsze badania, mi˛edzy innymi
Morrowa [91], rozszerzyly zakres stosowania metody również o problem zm˛eczenia
wysokocyklowego.
Glówna˛ zaleta˛ metody odksztalceń lokalnych jest możliwość stosowania tych
samych zależności odksztalcenie – trwalość zm˛eczeniowa zarówno do gladkich próbek
laboratoryjnych, jak i skomplikowanych konstrukcji rzeczywistych. Wada˛ metody jest
duża zlożoność obliczeniowa w przypadkach, gdy napr˛eżenie w dnie karbu przekracza
wartość granicy plastyczności.
Trzecia˛ ważna˛ grupa˛ koncepcji oceny trwalości zm˛eczeniowej elementów konstrukcji sa˛ metody oparte na mechanice pekania.
˛
Wi˛ekszość tych metod wykorzystuje
liniowo-spreżyst
˛
a˛ teori˛e mechaniki pekania.
˛
W odniesieniu do trwalości zm˛eczeniowej
istnieje wiele wariantów tej koncepcji [24, 36, 96, 103, 107, 109]. Najcz˛eściej stosowany
jest wzór zaproponowany przez Parisa [101]
da
= C∆Kf m
dN

(1.1)

da
gdzie dN
jest przyrostem dlugości pekni˛
˛ ecia na cykl napr˛eżenia, C oraz m sa˛ stalymi materialowymi zaś Kf jest wspólczynnikiem intensywności napreżeń.
˛
Koncepcja
Parisa opisuje jedynie przedzial stalej predkości
˛
wzrostu szczeliny (por. rysunek 1.1).
Wzór 1.1 jest szeroko stosowany ze wzgl˛edu na prostot˛e oraz stosunkowo duża˛ ilość
dostepnych
˛
danych.

Określenie trwalości zm˛eczeniowej za pomoca˛ koncepcji mechaniki pekania
˛
sprowadza si˛e do calkowania wzoru 1.1 i sumowania przyrostów dlugości szczeliny do czasu
da
osiagni˛
˛ ecia przez dN
wartości krytycznej. Powyżej tej granicy pekni˛
˛ ecie rośnie niestabilnie aż do naglego zniszczenia konstrukcji. Otrzymana wartość N traktowana jest
jako ilość cykli napreżenie
˛
– odpreżenie.
˛
W przypadku konstrukcji rzeczywistych glównym problemem analizy zm˛eczeniowej za pomoca˛ mechaniki pekania
˛
jest modelowanie szczeliny (pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego). Dotyczy to zarówno doboru odpowiedniej geometrii badanej konstrukcji,
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da
dN
strefa
inicjacji
pęknięcia

strefa
stabilnego
wzrostu
pęknięcia
strefa
niekontrolowanego
wzrostu pęknięcia

DKf
Rysunek 1.1: Krzywa rozwoju pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego wg teorii Parisa.
modelu szczeliny, jak i sposobu jej obciażania
˛
(ze wzgl˛edu na zlożony stan napr˛eżenia
i odpowiadajace
˛ im wspólczynniki intensywności napreżeń
˛
Kf ) [52]. Wiele różnych typów szczelin modelowych, które moga˛ slużyć jako zastepcze,
˛
zostalo zaproponowanych
w [94] oraz [113].
Koncepcja mechaniki pekania
˛
w praktyce pozwala otrzymać trwalość zm˛eczeniowa˛ elementów jedynie w przypadku zm˛eczenia niskocyklowego. Dobór modelu mechaniki pekania
˛
oraz obliczenia trwalości zm˛eczeniowej napotykaja˛ na liczne trudności. Glównie jest to zlożoność obliczeniowa oraz niedokladność szacowania trwalości
zm˛eczeniowej powodowana pomini˛eciem okresu inicjacji szczeliny. W przypadku zm˛eczenia wysokocyklowego okres inicjacji pekni˛
˛ ecia jest stosunkowo dlugi i determinuje
ostateczna˛ trwalość zm˛eczeniowa˛ konstrukcji. Inne trudności wynikaja˛ w trakcie stosowania koncepcji mechaniki pekania
˛
z wykorzystaniem trójwymiarowych elementów
skończonych.
Czwarta˛ grupa˛ metod oceny trwalości zm˛eczeniowej jest mechanika uszkodzeń.
Chaboche w 1974 roku [29] oraz w swoich późniejszych pracach [30–33] zaproponowal
wykorzystanie warunków termodynamiki materialu spr˛eżysto-plastycznego do opracowania nieliniowego ciag
˛ lego modelu materialu z parametrem uszkodzenia. Efektem
prac Chaboche’a jest funkcja degradacji materialu otrzymana na bazie eksperymentalnych krzywych zm˛eczeniowych S–N. Inny teoretyczny model materialu z uszkodzeniem
zostal opracowany przez Lemaitre [77, 78]. W swojej monograﬁi laczy
˛
zalety koncepcji
mechaniki pekania
˛
z klasycznym (zaproponowanym przez Chaboche’a) modelem materialu z uszkodzeniem. Badania Chaboche’a oraz Lemaitre znalazly wielu naśladowców,
m.in. Xiao [130], Oller [97, 98] i inni.
W roku 2005 Oller i inni [98] opracowali model konstytutywny materialu z degra-
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dacja˛ zm˛eczeniowa˛ na podstawie prac Chaboche’a. Zaproponowali postać analityczna˛
krzywych zm˛eczeniowych S–N oraz funkcji redukcji nośności materialu. Teoria zostala zaimplementowana w kodzie źródlowym programu metody elementów skończonych
COMET [28].
Niniejsza praca stanowi kontynuacj˛e i rozwini˛ecie prac nad modelem materialu
z uszkodzeniem zm˛eczeniowym. Zaproponowana zostala modyﬁkacja praw konstytutywnych, opracowanych przez Chaboche’a [32, 33] oraz Ollera [97, 98], która ma na
celu wprowadzenie pelnej zgodności metody analizy zm˛eczeniowej opartej o mechanik˛e
uszkodzeń z metoda˛ S–N wlaczaj
˛
ac,
˛ m.in. wplyw napr˛eżeń średnich. Opracowany algorytm zostal zaimplementowany do programu metody elementów skończonych FEAP,
a otrzymane wyniki zostaly porównane z trwalościa˛ zm˛eczeniowa˛ obliczona˛ metoda˛
S–N oraz wynikami eksperymentów zm˛eczeniowych. Należy podkreślić, że wynikiem
analizy zm˛eczeniowej metoda˛ mechaniki uszkodzeń jest nie tylko przewidywany czas
pracy konstrukcji, ale również przewidywany kierunek propagacji szczeliny zm˛eczeniowej. Ma to niebagatelne znaczenie przy optymalizacji i próbach wydlużenia trwalości
zm˛eczeniowej ukladu.
Szybki rozwój techniki spowodowal wzrost znaczenia niezamierzonych efektów,
które towarzysza˛ każdemu procesowi wytwórczemu: drgań i halasu. Jak zauważyli
Cempel [27] oraz Inman [51] najskuteczniejsza˛ metoda˛ eliminacji badź
˛ zmniejszenia
niepożadanych
˛
skutków drgań jest ingerencja w źródlo drgań. Jako źródlo drgań w
niniejszej pracy traktowane jest rzeczywiste źródlo drgań (np. silnik) wraz z jego
konstrukcja˛ nośna˛ oraz ruchome cz˛eści maszyn.
Szczególy analizy drgań ukladów mechanicznych można znaleźć w wielu pozycjach ksiażkowych,
˛
np. [44,51,59]. Podr˛eczniki te zawieraja˛ szczególowa analiz˛e różnych
rodzajów drgań konstrukcji mechanicznych.
Również problematyka zmniejszenia uciażliwości
˛
drgań i halasu nie jest nowa.
Zostala poruszona, m.in. w pracach [27, 50, 51, 110, 126, 128]. W wymienionych pozycjach problem redukcji drgań i halasu rozwiazany
˛
zostaje różnymi metodami.
Jednym ze sposobów zmniejszania drgań i halasu jest optymalizacja źródla drgań
pod katem
˛
jego cz˛estotliwości drgań wlasnych. Projektowanie konstrukcji optymalnych
ze wzgl˛edu na cz˛estości drgań wlasnych jest przedmiotem wielu prac, m.in. [45, 102,
126, 128].
Gradientowe metody optymalizacyjne, opisane w pracach m.in. [7, 43, 65] uważane sa˛ za jedne z najefektywniejszych. Historia analizy wrażliwości drgań wlasnych
konstrukcji si˛ega lat sześćdziesiatych
˛
i prac Lancastera [73]. Lancaster zauważyl, że
w przypadku macierzy posiadajacych
˛
wielokrotne wartości wlasne, odpowiadajace
˛ im
wektory wlasne sa˛ liniowo zależne. Osobliwość macierzy wektorów wlasnych powoduje niemożliwość jednoznacznego rozwiazania
˛
problemu wlasnego. Podobna trudność spotykana jest przy różniczkowaniu wartości wlasnych macierzy, posiadajacej
˛
wielokrotne wartości wlasne. Rozwiazanie
˛
problemów powodowanych przez osobli-
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wość macierzy wektorów wlasnych konstrukcji opublikowane zostalo m.in. w pracach [5, 34, 47, 75, 86, 93, 131].
W późniejszym okresie wydanych zostalo wiele prac traktujacych
˛
na temat
wrażliwości drgań swobodnych konstrukcji przy jednokrotnych wartościach wlasnych
np. prace [46, 126, 128] oraz uwzgl˛edniajac
˛ wielokrotne wartości wlasne, np. prace [38, 45, 48, 66, 74, 76, 79, 88, 92, 110, 112].
W niniejszej rozprawie zostala dokonana synteza dotychczasowych osiagni˛
˛ eć w
dziedzinie analizy wrażliwości drgań wlasnych konstrukcji. Program metody elementów skończonych FEAP zostal wzbogacony o możliwość wykonania analizy wrażliwości
wartości wlasnych konstrukcji na dowolny parametr projektowy. Przedstawiono przyklad optymalizacji konstrukcji, w której funkcja celu ma za zadanie oddalenie cz˛estości
wlasnych konstrukcji od cz˛estości wymuszenia.

1.4 Koncepcja realizacji celu pracy oraz podstawowe zalożenia
Problem projektowania konstrukcji drgajacych
˛
jest bardzo szeroki, znacznie wykraczajacy
˛ poza zakres niniejszej pracy. Wyróżnione zostaly dwa rodzaje reakcji ustroju na zmienne pole napreżenia:
˛
zm˛eczeniowa degradacja materialu oraz drgania mechaniczne konstrukcji.
Metoda oceny trwalości zm˛eczeniowej na podstawie stanu napr˛eżenia jest szeroko stosowana przez inżynierów po dziś dzień. Jest to niewatpliwie
˛
zasluga˛ prostoty
koncepcji oraz ogromnej ilości badań eksperymentalnych, prowadzonych na potrzeby
metody. Otrzymane krzywe S–N zostaly skatalogowane.
Glównym problemem jest obliczenie rzeczywistych wartości napreżeń,
˛
dzialaja˛
cych na elementy konstrukcyjne. W tym celu stosuje si˛e skatalogowane dla różnych,
typowych, ksztaltów wspólczynniki koncentracji napr˛eżeń Kf . Analiza konstrukcji nietypowych wprowadza konieczność stosowania daleko idacych
˛
uproszczeń rzeczywistego
ksztaltu elementu konstrukcji tak, aby dopasować go do istniejacych
˛
skatalogowanych
ksztaltów typowych. Prowadzi to do szeregu bl˛edów, zarówno niedoszacowania jak i,
co gorsze, przeszacowania dopuszczalnego czasu pracy konstrukcji.
Metoda Elementów Skończonych (MES) pozwala na obliczenie pól napr˛eżeń dla
dowolnie skomplikowanych konstrukcji. Autor zaproponowal metodologi˛e analizy zm˛eczeniowej z wykorzystaniem MES.
Stochastyczny charakter trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji mechanicznych pociaga
˛ za soba˛ konieczność określenia niezawodności konstrukcji, a także wyznaczenia
terminów napraw i wymiany poprawnie pracujacych
˛
ale już zużytych zm˛eczeniowo elementów konstrukcji. Ma to ekonomiczne uzasadnienie, ponieważ ewentualne nieprze-
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Rysunek 1.2: Wykres ciśnienia oleju w cylindrze hydraulicznym koparki.
widziane awarie moga˛ przynosić znaczne straty, wielokrotnie przewyższajace
˛ koszty
proﬁlaktycznej wymiany zużytych cz˛eści.
W niniejszej rozprawie analiza drgań mechanicznych konstrukcji zostala sprowadzona do analizy jej drgań wlasnych. Przedstawiono zjawisko rezonansu i niebezpieczeństwo jakie z soba˛ niesie. Zaproponowano algorytm analizy wrażliwości, który
pozwala na efektywniejsza˛ optymalizacje˛ konstrukcji narażonych na drgania mechaniczne.
Przyjeto
˛ nastepuj
˛ ace
˛ zalożenia:
1. Funkcja opisujaca
˛ przebieg obciażenia
˛
jest ciag
˛ la, nie wyst˛epuja˛ nagle skoki wartości sil, uderzenia, itp.
2. Wykres rzeczywistego przebiegu ciśnienia plynu w cylindrze hydraulicznym
przedstawia rysunek 1.2. Bardzo rzadko można odnaleźć analityczna˛ postać rzeczywistego przebiegu obciażenia.
˛
Zwykle rzeczywista historia obciażenia
˛
jest podana w sposób dyskretny jako wynik ciagu
˛ pomiarów. Ogólnie można przyjać,
˛ że
dla dowolnej konstrukcji wykres przebiegu obciażenia
˛
przyjmuje charakter stochastyczny. Niezbedne
˛
sa˛ daleko idace
˛ uproszczenia i parametryzacja obciażenia.
˛
- Przyjmujemy, że w danym cyklu obciażenia
˛
ważne sa˛ jedynie skrajne wartości lokalnego minimum i lokalnego maksimum. Sposób przejścia od lokalnego minimum do lokalnego maksimum jest pomijany, o ile jest on ciag
˛ ly i
monotoniczny.
- Jeśli przebieg obciażenia
˛
w czasie wykazuje duża˛ zmienność amplitudy, należy zliczyć poszczególne cykle obciażenia,
˛
np. metoda˛ rainﬂow (por. rozdzial 3.2.4). Metoda rainﬂow zamienia funkcj˛e obciażenia
˛
w czasie na schodkowa˛ funkcje˛ obciażenia
˛
w dziedzinie ilości cykli. Wykonujac
˛ ta˛ operacje˛
tracimy informacje˛ o kolejności nastepuj
˛ acych
˛
po sobie cykli oraz uśredniamy wartość amplitudy obciażenia
˛
w danym poziomie obciażenia.
˛
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Rysunek 1.3: Przykladowy przebieg napr˛eżenia w wale obrotowym.
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Rysunek 1.4: Wielkości charakterystyczne dla cyklu obciażenia
˛
(napr˛eżenia).
- W przypadku gdy konstrukcja pracuje w stanie ustalonym, np. wal turbiny pracujacy
˛ ze stala˛ predkości
˛
a˛ obrotowa,˛ wykres przebiegu obciażenia
˛
w czasie charakteryzuje stala amplituda drgań wraz z nalożonym szumem,
rysunek 1.3. W takim przypadku można przyjać
˛ obciażenie
˛
zastepcze
˛
jako oscylujace
˛ pomi˛edzy napreżeniem
˛
maksymalnym Smax oraz minimalnym
Smin bez uwzgl˛ednienia szumu.
- Pojedynczy cykl jest charakteryzowany przez dwie wielkości: amplitud˛e napreżenia
˛
Sa i napreżenie
˛
średnie Sm lub amplitud˛e napreżenia
˛
Sa i wspólczynnik asymetrii cyklu R (por. rysunek 1.4).
- Niektóre metody analizy zm˛eczeniowej, np. metoda analizy w oparciu o
mechanik˛e uszkodzeń (rozdzial 3.3), nie wymagaja˛ uproszczenia i parametryzacji historii obciażenia.
˛
Jednak koszt obliczeniowy takiej analizy jest
akceptowalny jedynie dla bardzo prostych konstrukcji (próbek).
3. Material konstrukcyjny, wykonany nawet wg najnowocześniejszych technologii,
charakteryzuje si˛e pewna˛ stochastyczna˛ zmiennościa˛ swoich wlaściwości w różnych punktach konstrukcji. Dotyczy to szczególnie polaczeń
˛
pomi˛edzy dwoma
elementami konstrukcji, np. spawów, zgrzewań, itp. W niniejszej pracy autor
przyjmuje deterministyczne wartości stalych materialowych w każdym punkcie
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Rysunek 1.5: Stochastyczny obraz zm˛eczeniowej krzywej S–N.
konstrukcji.
4. Eksperymentalne wykresy zm˛eczeniowe S–N przedstawiaja˛ dyskretne wartości
trwalości zm˛eczeniowej elementu przy danej wartości obciażenia.
˛
Nawet w przypadku takiej samej wartości obciażenia
˛
trwalość próbek wykonanych z tego samego materialu i o takim samym ksztalcie może si˛e znaczaco
˛ różnić. Powoduje to, iż mamy do czynienia z pekiem
˛
krzywych zm˛eczeniowych (rysunek 1.5),
które określaja˛ niezawodność konstrukcji. W niniejszej rozprawie korzystano z
uproszczonych krzywych zm˛eczeniowych. Stosowany wykres zm˛eczeniowy S–N
przedstawia średnia˛ trwalość zm˛eczeniowa przy danej wartości obciażenia.
˛
Wi˛ecej informacji na temat przyjetych
˛
krzywych zm˛eczeniowych zamieszczono w
rozdziale 3.2.1.
5. Ksztalt oraz sposób obciażenia
˛
rzeczywistych konstrukcji i cz˛eści maszyn powoduje, że analiza napr˛eżeń daje w rezultacie zlożony stan napr˛eżenia. W niniejszej pracy zlożony stan napr˛eżenia zostaje sprowadzony do odpowiadajacej
˛
mu wartości skalarnej – napr˛eżenia zredukowanego Sred , a analiza zm˛eczeniowa
przyjmuje charakter jednowymiarowy. Metody oraz zasady obliczania napr˛eżenia
zredukowanego zostaly opisane w rozdziale 3.2.3.
6. Analiza zm˛eczeniowa oraz parametry zm˛eczeniowe elementów konstrukcyjnych
zostaly ograniczone do stali konstrukcyjnych. Prezentowane metody analizy zm˛eczeniowej umożliwiaja˛ ocen˛e trwalości elementów wykonanych z innych materialów (stali narz˛edziowych lub innych stopów metali nieżelaznych), jednak wymagaja˛ dostosowania stalych materialowych i innych parametrów zm˛eczeniowych.
7. Ocen˛e niezawodności konstrukcji narażonej na zniszczenie zm˛eczeniowe wykonano na podstawie empirycznych wskaźników niezawodności. Szczególowa analiza
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niezawodności konstrukcji jest zagadnieniem zlożonym i wykracza poza cel pracy.
8. Inżynier majacy
˛ przeprowadzić analiz˛e drgań projektowanej konstrukcji musi
wziać
˛ pod uwage˛ wiele aspektów, m.in. niebezpieczeństwo pracy konstrukcji w
warunkach rezonansu lub bliskich rezonansu. W niniejszej pracy analiz˛e drgań
konstrukcji ograniczono jedynie do analizy jej drgań swobodnych.
9. W rozwiazaniu
˛
problemu wlasnego pomini˛eto tlumienie oraz, w przypadku walów obrotowych, efekty żyroskopowe. Pomini˛eto także problem nieliniowych
drgań wlasnych, np. w sytuacji gdy zachodzi okresowy kontakt.
10. Uwzgl˛edniono możliwość analizy wrażliwości konstrukcji z wielokrotnymi wartościami wlasnymi, np. konstrukcji symetrycznych lub wykonanych z powtarzaja˛
cych si˛e modulów.
11. W przypadku analizy walów obrotowych pomini˛eto sztywności i sily wzdlużne.
12. Analiza zm˛eczeniowa obrotowych walów stopniowanych poddanych optymalizacji ze wzgl˛edu na oddalenie si˛e od cz˛estotliwości rezonansu zostala wykonana bez
uwzgl˛ednienia koncentracji napr˛eżeń na stopniach walu. Zalożono, że wal wykonany jest zgodnie ze sztuka˛ inżynierska˛ i wykonane sa˛ niezbedne
˛
podtoczenia i
fazy relaksujace
˛ koncentracje˛ napreżeń.
˛
13. W procesie optymalizacji konstrukcji, ze wzgl˛edu na cz˛estotliwości drgań wlasnych, funkcje˛ celu zdeﬁniowano jako różnice pomi˛edzy cz˛estotliwościa˛ wymuszenia, a najbliższa˛ cz˛estotliwościa˛ drgań wlasnych. W ogólnym przypadku pomini˛eta jest informacja niesiona przez wektor wlasny odpowiadajacy
˛ rozpatrywanej
wartości wlasnej konstrukcji. W przypadku gdy kierunek obciażenia
˛
zewn˛etrznego jest prostopadly do kierunku deformacji konstrukcji opisanej przez wektor
wlasny możliwość pracy w warunkach rezonansu, z teoretycznego punku widzenia, jest niemożliwa. W rzeczywistych konstrukcjach niedokladności wykonania
oraz inne imperfekcje moga˛ doprowadzić do rezonansowego wzbudzenia drgań o
dużych amplitudach nawet w przypadku, gdy kierunek obciażenia
˛
jest prostopadly do kierunku deformacji.
14. W przypadku analizy i optymalizacji walów obrotowych opracowano specjalny
rodzaj elementu skończonego walu, w którym wyeliminowane zostaly postaci
drgań wzdlużnych i skretnych.
˛
Analizowane byly tylko gi˛etne postacie i wartości
wlasne walów.

Rozdzial 2
Metoda Elementów Skończonych
w analizie konstrukcji poddawanych
obciażeniom
zmiennym w czasie
˛
2.1 Przygotowanie modelu numerycznego
Prognozowanie trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji prezentowanymi metodami
wymaga szczególowej i dokladnej analizy napr˛eżeń. Metoda elementów skończonych
(MES) jest narz˛edziem pozwalajacym
˛
na badanie odpowiedzi dowolnie skomplikowanych konstrukcji na równie zlożone rodzaje obciażeń.
˛
W literaturze zwraca si˛e
jednak uwage˛ na przybliżony charakter metody. W szczególnie wrażliwym zakresie wysokocyklowym analizy zm˛eczeniowej, blisko granicy zm˛eczeniowej, napreżenia
˛
obarczone bl˛edem rz˛edu 5% moga˛ powodować blad
˛ oceny trwalości konstrukcji rz˛edu
400% [10, 11, 19, 53].

2.1.1

Model MES konstrukcji

P˛ekni˛ecia zm˛eczeniowe znajduja˛ zwykle swój poczatek
˛
we wszelkiego rodzaju
karbach, nieciag
˛ lościach czy uskokach geometrycznych. Modelowanie wlaśnie tych elementów konstrukcji ma decydujace
˛ znaczenie dla poprawności prognozowania czasu
pracy konstrukcji.
Jeśli zmiana przekroju elementu jest spowodowana obróbka˛ skrawaniem (np. toczeniem) lub obróbka˛ plastyczna˛ (np. kuciem) to odwzorowanie rzeczywistego ksztaltu
elementu konstrukcji w modelu MES jest stosunkowo proste. W takich przypadkach
nie spotyka si˛e ostrych karbów, które w modelu numerycznym sa˛ źródlem osobliwości
i bl˛edów. Inaczej jest gdy nieciag
˛ lość geometryczna powstaje w skutek stalego laczenia
˛
dwóch różnych elementów. Z doświadczeń wynika, że spoiny powstale w skutek spa-
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Rysunek 2.1: Przekrój cylindra hydraulicznego, spoina portu olejowego:
a) miejsce niedostatecznego przetopu portu olejowego i rury cylindra,
b, c) prawidlowy przetop [56].
wania lub zgrzewania sa˛ jednymi z najbardziej wrażliwych miejsc w których powstaja˛
pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowe.
Zasadniczym celem wykorzystania MES w analizie zm˛eczeniowej jest wyeliminowanie empirycznych wspólczynników modyﬁkujacych
˛
krzywa˛ zm˛eczeniowa,˛ takich
jak, np. wspólczynnik koncentracji napr˛eżeń Kf . Naturalnym wynikiem analizy MES
sa˛ pola napr˛eżeń z konkretnymi wartościami napreżeń
˛
w każdym punkcie konstrukcji,
nawet na dnie karbu.
Uwagi odnośnie modelowania polaczeń
˛
spawanych ze wzgl˛edu na analiz˛e zm˛eczeniowa˛ zostana˛ przedstawione na przykladzie silowników hydraulicznych.
Na poprawność procesu spawania, a co za tym idzie na jakość spoiny, wplywa
wiele czynników zależnych oraz niezależnych od spawacza: atmosfera spawania, temperatura spawania, wady materialowe elementów spawanych, wtracenia,
˛
skoki nat˛eżenia
pradu
˛ spawania, niedoskonalości drutu spawalniczego oraz bl˛edy samego spawacza.
Czynniki te sprawiaja,˛ że nie sposób wykonać dwie identyczne spoiny. Zwykle istnieja˛
miejsca w których przetop materialu jest niewystarczajacy.
˛ Pojawiaja˛ sie tam waskie
˛
szczeliny które zwykle sa˛ inicjatorami pekni˛
˛ eć zm˛eczeniowych.
Wady spoin spawanych oraz brak ich powtarzalności jest problemem, który należy rozwiazać
˛
w trakcie budowy modelu MES cylindra hydraulicznego.
Przekrój przez spoin˛e lacz
˛ ac
˛ a˛ port olejowy z rura˛ cylindra hydraulicznego przestawiony jest na rysunku 2.1. Widzimy, że wewnatrz
˛ portu olejowego, gdzie nie bylo
możliwości dojścia elektroda˛ spawarki, istnieja˛ miejsca w których elementy spawane
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Rysunek 2.2: Strefa portu olejowego cylindra hydraulicznego, miejsca narażone na
pekanie
˛
zm˛eczeniowe.
nie ulegly dostatecznemu przetopieniu. W punkcie a) wskazano miejsce w którym tworza˛ si˛e stosunkowo dlugie, ostro zakończone rozwarstwienia pomi˛edzy spoina˛ i portem
olejowym oraz pomi˛edzy spoina˛ i rura˛ cylindra. Punkt c) (rysunek 2.1) również narażony jest na niedoskonalości spoiny. Ewentualne niedoskonalości spoiny zwykle spowodowane sa˛ bl˛edami spawacza. Gdy bl˛edy widoczne sa˛ tylko od wewn˛etrznej strony
konstrukcji (np. wewnatrz
˛
cylindra hydraulicznego) bardzo trudno jest je wykryć i
naprawić.
Stochastyczny charakter spoin spawanych wprowadza konieczność stosowania
wielu uproszczeń podczas budowy modelu numerycznego. Zwykle modeluje si˛e spoin˛e
idealna˛ (bez pekni˛
˛ eć). Jednak nierzadko, np. w przypadku cylindra hydraulicznego,
wady spoiny powtarzaja˛ sie na tyle cz˛esto, że istnieje konieczność ich uwzgl˛ednienia w
modelu numerycznym.
Prognozowanie trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji wymaga w pierwszym rz˛edzie określenia miejsc narażonych na pekanie
˛
zm˛eczeniowe. Sa˛ to najcz˛eściej różnego
rodzaju karby, nieciag
˛ lości lub spoiny - koncentratory napr˛eżeń. Strefy podatne na
zniszczenie zm˛eczeniowe powinny być wyjatkowo
˛
starannie modelowane. Z punktu widzenia numerycznego niedopuszczalne sa˛ wszelkiego rodzaju ostre karby i naroża. Powoduja˛ one powstawanie osobliwości oraz znacznych bl˛edów numerycznych, zarówno
przeszacowania jak i niedoszacowania.
Przeprowadzono eksperyment numeryczny majacy
˛ na celu zbadanie jaki jest
wplyw niedoskonalości siatki elementów skończonych na wynik analizy napr˛eżeń cylindra hydraulicznego. Dla uproszczenia badano jedynie okolice portu olejowego.
W okolicach portu olejowego cylindra hydraulicznego wyselekcjonowano 7 punktów (rysunek 2.2) w którym może zostać zainicjowane pekni˛
˛ ecie zm˛eczeniowe.
Pierwszym etapem eksperymentu bylo stworzenie modelu numerycznego cylin-
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Rysunek 2.3: Niedoskonalości modelu numerycznego cylindra hydraulicznego.
dra hydraulicznego w którym wszystkie karby zostaly zamodelowane jako ostre naroża.
Sposób modelowania zostal przedstawiony na rysunku 2.3. Port olejowy, spoina oraz
rura cylindra zostaly stworzone jako niezależne obiekty ze wspólnymi powierzchniami.
Skutkuje to tym, że nie ma możliwości penetracji elementów jednego elementu wewnatrz
˛ drugiego. Wobec czego w punkcie nr 5 (rysunek 2.2) istnieje niebezpieczeństwo
powstawania wydlużonych elementów skończonych o zlym uwarunkowaniu.
Pola napr˛eżeń zredukowanych von Misesa w krytycznych punktach przedstawia rysunek 2.4. W miejscach wyst˛epowania ostrych naroży obserwujemy znaczne
gradienty napr˛eżenia. Różnica wartości napreżeń
˛
w sasiaduj
˛
acych
˛
elementach skończonych si˛ega 50%. Taka sytuacja spowodowana jest osobliwościami numerycznymi w
ostrych karbach. Wartości napreżeń
˛
obliczane sa˛ w punktach Gaussa, natomiast wartość napreżenia
˛
w w˛eźle na dnie karbu obliczana jest na zasadzie ekstrapolacji. Jeśli
sasiedni
˛
element posiada znaczaco
˛ niższa˛ wartość napreżenia
˛
ekstrapolowana wartość
napreżenia
˛
w w˛eźle zwykle odbiega od wartości rzeczywistej.
Na rysunku 2.5 przedstawiono wykres zależności napreżenia
˛
w danym punkcie
od wielkości zastosowanego elementu skończonego. Widzimy, że bl˛ednego modelu numerycznego nie można poprawić poprzez zageszczenie
˛
siatki elementów skończonych.
We wszystkich oznaczonych karbach, oprócz punktu nr 7, wartość napreżenia
˛
w punkcie, jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości stosowanego elementu skończonego.
W takiej sytuacji dalsze zmniejszanie rozmiaru elementów skończonych prowadzi do
znacznego rozrostu rozmiaru zadania bez poprawy wyników (a nawet z pogorszeniem)
a w dalszej konsekwencji do powstawania numerycznych bl˛edów obci˛ecia i zaokragleń.
˛
Odmienna sytuacja panuje w punkcie nr 7. Jest to kolowy otwór w rurze cylindra
hydraulicznego. W tym miejscu nie ma ostrego naroża karbu. Na rysunku 2.6 przedstawiony zostal pelny obraz ilustrujacy
˛ pole napr˛eżeń wokól otworu w rurze cylindra.
Modyﬁkacja bl˛ednego modelu numerycznego cylindra hydraulicznego polegala
na wyeliminowaniu wszystkich ostrych naroży, czyli osobliwości numerycznych. W
praktyce wiaza
˛ lo si˛e to z budowa˛ od podstaw nowego modelu numerycznego cylindra
hydraulicznego. Wszelkie gwaltowne zmiany przekroju zostaly zamodelowane pewnymi
fazami przejściowymi – lukami. Nawet gdy szerokość szczeliny jest bardzo mala, pomi˛edzy portem olejowym a rura˛ cylindra przyjeto
˛ odleglość 0.1 mm, na końcu szczeliny
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punkt nr 2

punkt nr 5

punkt nr 7

Rysunek 2.4: Pola napr˛eżeń zredukowanych von Misesa w krytycznych punktach cylindra hydraulicznego.
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napręŜenie zastepcze von Misesa
[Pa]

1.0E+09
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6.0E+08
5.0E+08
4.0E+08
3.0E+08
2.0E+08
1.0E+08
0.0E+00
1.0E+00

5.0E-01

3.0E-01

2.0E-01

1.0E-01

5.0E-02

3.0E-02

1.0E-02

wielkość elementu skończonego [mm]
punkt nr 7

punkt nr 1

punkt nr 2

punkt nr 3

punkt nr 4

punkt nr 5

punkt nr 6

Rysunek 2.5: Wykres przedstawiajacy
˛ zależność napreżenia
˛
otrzymanego w punktach
narażonych na zniszczenie zm˛eczeniowe od wielkości zastosowanego elementu.

Rysunek 2.6: Pole napr˛eżeń von Misesa wokól otworu w rurze cylindra, punkt nr 7.
Widok z wewnatrz
˛ rury, wzdluż osi cylindra.
nie moglo si˛e pojawić ostre naroże. Sposób modelowania szczególów konstrukcyjnych
przedstawiono na rysunku 2.7.
Pola napr˛eżeń w wybranych punktach krytycznych przedstawiono na rysunku
2.8. W przeciwieństwie do pól napr˛eżeń otrzymanych dla pierwotnego modelu cylindra
hydraulicznego prezentowanego na rysunku 2.4 po wyeliminowaniu osobliwości numerycznych gradienty napr˛eżenia znaczaco
˛ si˛e zmniejszyly. Maksymalna różnica wartości
napreżenia
˛
zredukowanego sasiaduj
˛
acych
˛
elementów nie przekracza 20%. Poza tym
maksymalne napr˛eżenie w danym punkcie nie jest skupione w pojedynczym w˛eźle lecz
rozklada si˛e równomiernie na kilka elementów skończonych.
Na rysunku 2.9 przedstawiono wykres ukazujacy
˛ zależność otrzymanego napr˛eżenia w punktach krytycznych od wielkości elementu skończonego. Można zaobserwo-
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Rysunek 2.7: Wprowadzone modyﬁkacje modelu numerycznego.
wać, że dalsze zageszczenie
˛
siatki elementów skończonych nie zmienia znaczaco
˛ wyniku
obliczeń. Wraz z zageszczeniem
˛
siatki elementów skończonych wartość napreżenia
˛
w
karbach asymptotycznie daży
˛ do pewnej, rzeczywistej wartości.

2.1.2

Warunki brzegowe

Kolejnym ważnym elementem modelu MES sa˛ warunki brzegowe. Pod ta˛ nazwa˛
rozumie si˛e podparcie, obciażenie
˛
zewn˛etrzne oraz inne rodzaje wymuszeń dzialajace
˛
na badana˛ konstrukcje.
˛ Podobnie jak ksztalt geometryczny modelu, również warunki
brzegowe moga˛ generować spi˛etrzenia napr˛eżeń. Także ten element modelu MES może
prowadzić do bl˛edów w analizie napr˛eżeń.
W analizie napr˛eżeń konstrukcji warunki brzegowe ograniczaja˛ si˛e jedynie do
dwóch rodzajów: podparcia oraz skupionych sil zewn˛etrznych. Inne ograniczenia, np.
warunki kontaktu, ograniczenia co do wartości przemieszczenia nie bed
˛ a˛ tutaj omawiane.
W rzeczywistych warunkach pracy konstrukcji nie istnieje sztywne podparcie.
Każda podpora ma pewna˛ podatność. Odebranie stopnia swobody w modelu MES
(poprzez wyeliminowanie wybranej skladowej przemieszczenia danej skladowej, zastosowanie funkcji kary badź
˛ innymi metodami) stanowi pewne uproszczenie.
W pewnych przypadkach sztywne podparcie może być źródlem osobliwości nu-
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punkt nr 1

punkt nr 2

punkt nr 5

Rysunek 2.8: Pole napr˛eżeń von Misesa w punktach narażonych na powstawanie pek˛
ni˛eć zm˛eczeniowych.
merycznych. Przyklad, w którym podparcie tworzy osobliwość numeryczna˛ zamieszczony jest na rysunku 2.10. Na przykladzie widać, że w ukladzie po odksztalceniu
tworzy si˛e ostro zakończona szczelina (symetria wzgl˛edem osi poziomej). Osobliwość
numeryczna spowodowana sztywnym podparciem (mimo braku ostrych karbów w
ksztalcie modelu MES) powoduje zla˛ interpolacje˛ napreżeń
˛
w w˛eźle znajdujacym
˛
si˛e
w ostrzu szczeliny. Napreżenia
˛
uzyskane w tym w˛eźle bed
˛ a˛ zależne od gestości
˛
dyskretyzacji. In mniejsze bed
˛ a˛ zastosowane elementy skończone tym wi˛eksza bedzie
˛
wartość
otrzymanego napr˛eżenia.
Jednym ze sposobów eliminacji osobliwości numerycznych powodowanych przez
warunki brzegowe lub obciażenie
˛
zewn˛etrzne jest stosowanie specjalnych rodzajów
elementów oraz warunków brzegowych np. stosowanych w środowisku Abaqus. Zastosowanie specjalnych elementów skończonych nie powoduje spi˛etrzenia napr˛eżenia
mimo np. przylożenia sil skupionych. Jest to jednak sposób trudny w implementacji
oraz cechujacy
˛ si˛e brakiem uniwersalności.
Osobliwości numeryczne spowodowane warunkami brzegowymi moga˛ być również wyeliminowanie poprzez modyﬁkacje˛ ksztaltu geometrycznego modelu MES. Należy przyjać
˛ zasad˛e, że warunki brzegowe (obciażenie
˛
jak i podparcie) nie powinny być
przykladane punktowo, lecz zawsze na calej odpowiednio zdeﬁniowanej powierzchni w
modelu 3D lub linii w modelu 2D.

zastepcze naprezenie von
Misesa [Pa]
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Rysunek 2.9: Wykres przedstawiajacy
˛ zależność napreżenia
˛
w punktach narażonych
na pekanie
˛
zm˛eczeniowe od wielkości zastosowanego elementu. Zestawienie wyników
analizy napr˛eżeń otrzymanych na podstawie pierwotnego i zmodyﬁkowanego modelu
numerycznego cylindra pozbawionego osobliwości numerycznych.

Rysunek 2.10: Przyklad podparcia powodujacego
˛
osobliwość i bl˛edy w oszacowaniu
poziomu napr˛eżenia.
Powierzchnia, na której przykladane sa˛ warunki brzegowe, powinna być należycie zdeﬁniowana. Po odksztalceniu konstrukcji, uwzgl˛edniajac
˛ wszystkie symetrie,
nie powinny powstawać ostre szczeliny. Innymi slowy, jeśli dana cześć konstrukcji ma
być utwierdzona to utwierdzenie powinno być przylożone we wszystkich punktach
tej plaszczyzny, a przejście do innych plaszczyzn powinno mieć ksztalt zapobiegajacy
˛
koncentracji napr˛eżeń w pojedynczym w˛eźle. Przyklad prawidlo podpartej konstrukcji
przedstawiony jest na rysunku 2.11 (por. z przypadkiem nieprawidlowego podparcia,
rysunek 2.10).
W przypadku, gdy ksztalt geometryczny i specyﬁczny sposób podparcia nie pozwalaja˛ na przylożenie warunków brzegowych na calej odpowiedniej powierzchni (rysunek 2.10) należy zmodyﬁkować ksztalt modelu MES. Powierzchnia z przylożonymi
warunkami brzegowymi powinna być wyraźnie oddzielona od innych powierzchni ukladu.
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Rysunek 2.11: Przyklad prawidlowego podparcia konstrukcji.
Powyższe uwagi maja˛ zastosowanie również do warunków symetrii realizowanych
za pomoca˛ specyﬁcznych warunków brzegowych.
Reasumujac,
˛ ksztalt geometryczny oraz warunki brzegowe modelu MES powinny być należycie zdeﬁniowane, bez osobliwości numerycznych. Ewentualne niewielkie
bl˛edy w oszacowaniu poziomu napr˛eżenia w konstrukcji skutkuja˛ dużymi bl˛edami w
analizie zm˛eczeniowej. Dla każdego modelu MES powinna być przeprowadzona analiza wplywu wielkości zastosowanego elementu skończonego na wartość napreżenia.
˛
Jeśli brak jest asymptotycznej zbieżności wyniku obliczeń wzgl˛edem wielkości elementu skończonego przyjety
˛ model MES jest nieprawidlowy (por. wykresy w rozdziale
2.1.1).

2.2 Problem zme˛ czenia materialu w programie
MES
Stworzone zostalo efektywne narz˛edzie pozwalajace
˛ na analiz˛e zm˛eczeniowa˛ konstrukcji o dowolnym stopniu skomplikowania. Ponadto możliwe jest śledzenie predkości
˛
oraz kierunku propagacji pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego. Jest to istotna informacja dla inżyniera projektanta. Pozwala na bardziej efektywna optymalizacje˛ konstrukcji pod
katem
˛
trwalości zm˛eczeniowej.
Analiza zm˛eczeniowa konstrukcji metoda˛ Wöhlera sprowadza si˛e do wykonania
nastepuj
˛ acych
˛
kroków:
• obliczenie napreżeń
˛
nominalnych w elementach skladowych konstrukcji,
• obliczenia lub odczytania z tabel wspólczynnika koncentracji napr˛eżeń Kf i innych wspólczynników dotyczacych
˛
np. sposobu obróbki powierzchni elementu,
efektu skali itp,
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• modyﬁkacji standardowej krzywej zm˛eczeniowej poprzez wyżej wymienione
wspólczynniki,
• odczytanie lub obliczenie trwalości zm˛eczeniowej poprzez porównanie wartości
napreżeń
˛
nominalnych ze zmodyﬁkowanym wykresem zm˛eczeniowym S–N.
W podejściu tym jedynie ostatni krok, porównanie wartości napreżenia
˛
nominalnego z
krzywa˛ S–N, jest jednoznacznie i jasno zdeﬁniowany.
Napreżenie
˛
nominalne Snom deﬁniowane jest jako wynik dzialania sil wewn˛etrznych w odpowiednim przekroju elementu z pomini˛eciem spietrzeń
˛
napreżeń
˛
spowodowanych np. karbami [52, 120]. Mimo dość prostej deﬁnicji napreżenia
˛
nominalnego
cz˛esto w praktycznych zagadnieniach bardzo trudno jest jednoznacznie określić jego
wartość. W niektórych przypadkach określenie wartości napreżenia
˛
nominalnego w
ogóle nie jest możliwe [52]. Z tego wzgl˛edu wprowadzono pojecie
˛
napreżeń
˛
konstrukcyjnych (geometrycznych), m.in. przez Szal˛e w pracach [119, 120]. Nie rozwiaza
˛ lo to
jednak problemu jednoznaczności obliczenia wartości napreżeń,
˛
wprowadzono jedynie
inna˛ metod˛e ich obliczania.
Zalóżmy, że napreżenia
˛
nominalne zostaly obliczone jednoznacznie i prawidlowo.
Drugim "slabym ogniwem" koncepcji napreżeń
˛
nominalnych jest sposób określenia
wspólczynnika koncentracji napr˛eżeń Kf . Z deﬁnicji wartość wspólczynnika Kf obliczana jest ze stosunku
Sreal
Kf =
(2.1)
Snom
gdzie, Sreal jest napreżeniem
˛
rzeczywistym wystepuj
˛ acym
˛
w elemencie konstrukcji natomiast Snom jest napreżeniem
˛
nominalnym. Analityczne obliczenie wspólczynnika Kf
jest trudne i czasochlonne. Z tego powodu wartości wspólczynników Kf sa˛ skatalogowane dla wielu różnych typowych ksztaltów karbów wystepuj
˛ acych
˛
w elementach
konstrukcyjnych. Nie jest jednak możliwe skatalogowanie wszystkich rodzajów niecia˛
glości geometrycznych. Zmusza to inżyniera do stosowania daleko idacych
˛
uproszczeń
ksztaltu geometrycznego skomplikowanych konstrukcji oraz intuicyjnego szacowania
wspólczynnika koncentracji napr˛eżeń w przypadku konstrukcji nietypowych.
Powyższe krytyczne uwagi pod adresem koncepcji napr˛eżeń nominalnych dotycza˛ w zasadzie jednego: obliczenia wartości rzeczywistego napreżenia
˛
Sreal w dowolnym
punkcie konstrukcji, także w dnie karbu. Jednym ze sposobów rozwiazania
˛
tego problemu jest analityczne wyznaczenie napreżenia
˛
w miejscach prawdopodobnej inicjacji
pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego, np. metoda˛ energetyczna˛ [111]. Obliczenia analityczne wymagaja˛ od inżyniera projektanta sporych umiej˛etności matematycznych oraz dogl˛ebnej znajomości mechaniki teoretycznej. Natomiast z ekonomicznego punktu widzenia
naklad pracy poświ˛econy na analityczne obliczenia wytrzymalościowe rzeczywistych
konstrukcji jest nie do przyjecia.
˛
Jednym ze sposobów na obliczenie rzeczywistych pól napr˛eżeń w konstrukcji
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jest zastosowanie metod numerycznych. Jedna˛ z najszerzej stosowanych metod jest
metoda elementów skończonych. Czas analizy nawet bardzo skomplikowanych cz˛eści
maszyn badź
˛ konstrukcji jest ekonomicznie akceptowalny, a klasa rozwiazywanych
˛
zagadnień, w porównaniu do metod analitycznych, nieporównywalnie szersza. Obliczenia
wytrzymalościowe metoda˛ elementów skończonych wymagaja˛ od inżyniera wysokich
kwaliﬁkacji i doświadczenia w poslugiwaniu si˛e metoda.˛ Konstruktor musi zdawać
sobie spraw˛e z zalet, a przede wszystkim wad metody oraz potraﬁć oszacować blad
˛
numeryczny metody [64, 122, 133]. Uwagi dotyczace
˛ modelowania MES zostaly szerzej
omówione w rozdziale 2.1.
Przy wykorzystaniu MES w analizie wytrzymalościowej traci sens konieczność
stosowania wspólczynnika koncentracji napr˛eżeń Kf w jego pierwotnym znaczeniu.
Mylna staje si˛e także nazwa: koncepcja napr˛eżeń nominalnych. Skoro dysponujemy
wartościa˛ napr˛eżenia w dnie karbu, nazw˛e należaloby zmienić na koncepcje˛ napreżeń
˛
lokalnych. Analiza napr˛eżeń za pomoca˛ MES w odniesieniu do zm˛eczenia materialu ma
również wady. Brak jest możliwości uwzgl˛ednienia w analizie wytrzymalościowej napre˛
żeń wstepnych
˛
w elemencie konstrukcji (np. specjalna obróbka powierzchni, polaczenia
˛
spawane), środowiska pracy itd. Calkowite wyeliminowanie empirycznego wspólczynnika Kf nie jest możliwe, jednak jego znaczenie zostalo znacznie ograniczone.
W toku badań autor opracowal szczególowy algorytm umożliwiajac
˛ a˛ analiz˛e
zm˛eczeniowa˛ na podstawie koncepcji napr˛eżeń nominalnych (lokalnych) w wykorzystaniem nowoczesnych metod numerycznych [13, 82, 123]. Algorytm ten pozwala w
efektywny i cz˛eściowo zautomatyzowany sposób oszacować trwalość zm˛eczeniowa˛ konstrukcji o dowolnym ksztalcie geometrycznym. Możliwa jest analiza zm˛eczeniowa konstrukcji nie tylko pod dzialaniem obciażenia
˛
harmonicznego, staloamplitudowego, lecz
również pod dzialaniem obciażeń
˛
eksploatacyjnych, zmiennoamplitudowych. Poprzez
wstepn
˛ a˛ modyﬁkacje˛ krzywej zm˛eczeniowej S–N możliwe jest także uwzgl˛ednienie takich czynników wplywajacych
˛
na trwalość zm˛eczeniowa˛ jak: stan powierzchni i rodzaj
jej obróbki, napr˛eżenia resztkowe pozostale po procesach cieplnych badź
˛ laczeniu
˛
(np.
spawanie, zgrzewanie), wplyw atmosfery pracy i innych.

Rozdzial 3
Odpowiedź materialu na obciażenie
˛
zmienne w czasie
Jak wiadomo przy dzialaniu obciażeń
˛
zmiennych nastepuje
˛
stopniowe oslabienie
materialów (szczególnie metali). Proces zm˛eczenia materialu, mimo iż znany i obserwowany już w XIX wieku, jest nadal podmiotem wielu badań i prac naukowych.
W warunkach zmiennego obciażenia
˛
metal jest odporny na dzialanie sil zewn˛etrznych tylko przez pewien okres czasu. Na dodatek pobieżna weryﬁkacja cz˛eści konstrukcyjnej nie daje oznak uszkodzenia elementu. W miar˛e uplywu czasu (kolejnych
cykli obciażenie
˛
– odciażenie)
˛
powstaja˛ mikropekni˛
˛ ecia, które nastepnie,
˛
w relatywnie
krótkim odst˛epie czasowym, rozrastaja˛ si˛e do makropekni˛
˛ eć. Gdy dlugość szczeliny
osiagnie
˛
wartość krytyczna˛ nastepuje
˛
nagle zniszczenie elementu.

3.1 Mechanizm procesu zniszczenia zme˛ czeniowego
materialów metalicznych
Nawet w przypadku metali ciagliwych
˛
zlom zm˛eczeniowy przypomina kruche
zniszczenie elementu. Poczatkowo
˛
sadzono,
˛
że w dnie szczeliny nastepuje
˛
rekrystalizacja i utwardzenie materialu co powoduje inicjacje pekni˛
˛ eć [20]. W późniejszych
badaniach tez˛e te˛ odrzucono. Inicjacja pekni˛
˛ eć i ich dalsza propagacja zwiazana
˛
z
cyklicznym obciażaniem
˛
i odciażaniem
˛
powodowana jest przez powstajace
˛ lokalnie pasma poślizgu [41, 69, 70]. Różnica zachowania si˛e metali ciagliwych
˛
pod obciażeniem
˛
statycznym i zmiennym leży w sposobie propagacji pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego. Przyrost
dlugości szczeliny w trakcie pojedynczego cyklu jest bardzo maly (w fazie inicjacji i
poczatkowej
˛
propagacji szczeliny). Wobec powyższego nie obserwuje si˛e wplywu odksztalceń plastycznych istniejacych
˛
w spekanym
˛
obszarze.
Fizyczna interpretacja zjawiska zm˛eczenia materialu zależy od przyjetej
˛
skali
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Rysunek 3.1: Schemat pasma poślizgu dla statycznego i cyklicznego rozciagania.
˛
obserwacji. Przy badaniach materialu nie wykazujacego
˛
widocznych oznak zm˛eczenia,
ale poddanemu pewnej ilości cykli napreżenia
˛
w skali mikro, rzuca si˛e w oczy niejednorodność metalu spowodowana chaotycznym ulożeniem ziaren. Statyczne obciażenie
˛
elementu, powyżej granicy plastyczności, objawia si˛e w skali mikro powstawaniem wa˛
skich (ok. 20 nm) pasm poślizgu. W przypadku cyklicznych obciażeń
˛
zm˛eczeniowych,
nawet poniżej granicy plastyczności, w dnie karbu powstaja˛ wzajemnie nakladajace
˛
si˛e waskie
˛
pasma poślizgu tworzace
˛ intruzje i ekstruzje (szerokie bruzdy), por. rysunek
3.1. W przypadku gdy gl˛ebokość bruzdy osiagnie
˛
granic˛e ziarna, może dojść do jej
przelamania. Wówczas pekni˛
˛ ecie zm˛eczeniowe zwykle propaguje si˛e wzdluż granic pomi˛edzy ziarnami, aż do osiagni˛
˛ ecia dlugości krytycznej i zniszczenia elementu [69,132].
Okazuje si˛e, że trwalość zm˛eczeniowa˛ niektórych elementów można znaczaco
˛
wydlużyć poprzez wykonywanie co pewien określony czas proﬁlaktycznych napraw
serwisowych [41]. Naprawy te polegaja˛ na zdjeciu
˛
cienkiej (zeszlifowaniu) warstwy
materialu zawierajacej
˛ powstale w trakcie eksploatacji konstrukcji intruzje i ekstruzje.
Zabieg taki powoduje nieznaczne zmniejszenie przekroju poprzecznego oraz niewielkie
zwi˛ekszenie napreżeń
˛
wewnatrz
˛ elementu. Powierzchnia konstrukcji zostaje wyrównana, a co za tym idzie proces inicjacji i stabilnej propagacji pekni˛
˛ eć zm˛eczeniowych
bedzie
˛
realizowany od nowa. Naprawa przeprowadzona w taki sposób powoduje, że
element może być traktowany jak nowy, tak jak gdyby jego trwalość zm˛eczeniowa nie
zostala zmniejszona przez poprzednia˛ eksploatacje.
˛

3.2 Metoda oceny trwalości zme˛ czeniowej na podstawie koncepcji napre˛ żeń nominalnych
W ramach badań opisywanych w tej rozprawie opracowano bardzo efektywna˛
metod˛e oceny wytrzymalości zm˛eczeniowej rzeczywistych konstrukcji. Algorytm postepowania
˛
stanowi syntez˛e znanych metod, ale wykorzystanie obliczeń numerycznych
pozwala uzyskać nowa˛ jakość. Problem wykorzystania nowoczesnych metod komputerowych w analizie zm˛eczeniowej zostal zauważony przez autorów europejskiej normy
EN 13445 [4]. Zaproponowany przez autora algorytm analizy zm˛eczeniowej jest synteza˛
nastepuj
˛ acych
˛
elementów [12, 13, 82]:
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• wiedzy teoretycznej dotyczacej
˛ wzajemnej zależności krzywych Wöhlera oraz warunków wytrzymalości zm˛eczeniowej zależnych od podstawowych parametrów
wyteżenia
˛
elementów konstrukcji poddanej obciażeniom
˛
zmiennym w czasie: napreżenia
˛
średniego Sm i amplitudy napr˛eżenia Sa ,
• obliczeń numerycznych z wykorzystaniem MES oraz
• hipotez kumulacji uszkodzeń w przypadku obciażeń
˛
zmiennoamplitudowych.
Proponowany algorytm stanowi istotne rozszerzenie metody oceny trwalości
zm˛eczeniowej opartej na koncepcji napr˛eżeń nominalnych. Algorytm zostal zaimplementowany w programie metody elementów skończonych FEAP [124]. Inżynier konstruktor otrzymuje wi˛ec efektywne narz˛edzie pozwalajace
˛ na bardzo szybka˛ i cz˛eściowo
zautomatyzowana˛ analiz˛e zm˛eczeniowa˛ rzeczywistych konstrukcji zarówno przy obcia˛
żeniach harmonicznych jak i rzeczywistych (zmniennoamlitudowych).

3.2.1

Uproszczone krzywe Wöhlera

Z inżynierskiego punktu widzenia glówna˛ czynnościa˛ w procesie przewidywania trwalości zm˛eczeniowej elementu konstrukcyjnego wg koncepcji napr˛eżeń nominalnych jest dobór charakterystyki zm˛eczeniowej - krzywej Wöhlera dla rozpatrywanego
szczególu konstrukcyjnego podatnego na pekanie
˛
zm˛eczeniowe. Doboru charakterystyki zm˛eczeniowej dokonuje si˛e uwzgl˛edniajac
˛ ksztalt elementu, rodzaj obciażenia
˛
oraz pekania
˛
zm˛eczeniowego elementu. Typowe ksztalty karbów, rodzaje obróbki powierzchni oraz inne procesy technologiczne zostaly skatalogowane oraz przypisano im
odpowiednie wartości wspólczynników modyﬁkujacych
˛
krzywa˛ zm˛eczeniowa.˛
Standardowa˛ krzywa˛ S–N modyﬁkuje si˛e przez wprowadzenie wspólczynnika
koncentracji napr˛eżeń Kf , wspólczynnika wrażliwości materialu na dzialanie karbu
ηf , wspólczynnika chropowatości powierzchni Ks , itp. Zmodyﬁkowana krzywa S–N
uwzgl˛ednia wi˛ec wszystkie wlasności majace
˛ wplyw na wytrzymalość zm˛eczeniowa˛ i
charakterystyczne dla danego elementu konstrukcji.
Ocen˛e trwalości zm˛eczeniowej mierzona˛ ilościa˛ cykli do zniszczenia określa si˛e
porównujac
˛ napreżenia
˛
nominalne w elemencie ze zmodyﬁkowana˛ krzywa˛ S–N. Napreżenie
˛
nominalne Sn om oblicza si˛e w punkcie narażonym na pekanie
˛
zm˛eczeniowe,
na podstawie sil wewn˛etrznych w odpowiednim przekroju elementu bez uwzgl˛ednienia koncentracji napr˛eżeń (zostala ona już uwzgl˛edniona w zmodyﬁkowanym wykresie
S–N).
Standardowy wykres Wöhlera zamieszczony jest na rysunku 3.2.
Przyjmijmy, że obciażenie
˛
oscyluje pomi˛edzy napreżeniem
˛
maksymalnym Smax
oraz minimalnym Smin . Napreżenie
˛
średnie Sm oraz amplitud˛e napreżenia
˛
Sa można
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Standardowy wykres S-N dla stali St-52

amplituda napręŜenia

1000

Se

100
1.E+02

1.E+03

1.E+04
1.E+05
ilość cykli

1.E+06

1.E+07

Rysunek 3.2: Standardowy wykres Wöhlera otrzymany dla stali St52 oraz symetrycznego schematu obciażenia
˛
(R = −1)
obliczyć ze wzorów:
Sa =

Smax − Smin
,
2

Sm =

Smax + Smin
2

(3.1)

W praktyce inżynierskiej istnieja˛ dwa sposoby uproszczonego charakteryzowania
krzywych zm˛eczeniowych.
Pierwszy sposób polega na podaniu granicy zm˛eczeniowej Se (dla stali przyjmuje
si˛e, że konstrukcja nie peka
˛ jeśli wytrzyma Ne = 2000000 cykli) oraz punktu charakterystycznego poczatku
˛
zm˛eczenia wysokocyklowego o wspólrz˛ednych Si oraz Ni . W
przypadku braku danych zm˛eczeniowych dla danego rodzaju stali konstrukcyjnych
można oszacować wartości Si oraz Se [41]
Ni = 1000 Ne = 2000000
Si = 0.9Su
Se = 0.5Su

(3.2)

gdzie Su jest wytrzymalościa˛ stali na rozciaganie.
˛
Do powyższych wartości należy
podchodzić z pewna˛ ostrożnościa,˛ majac
˛ świadomość umownego charakteru zdeﬁniowanych punktów wykresu S–N.
Majac
˛ dwa punkty charakterystyczne wykresu S–N oraz przyjmujac
˛ uklad wspólrz˛ednych log[Sa ] − log[N], zastepujemy
˛
krzywa˛ ograniczonej trwalości zm˛eczeniowej
odcinkiem lacz
˛ acym
˛
punkty charakterystyczne A i B (rys. 3.4). Lini˛e ograniczonej
trwalości zm˛eczeniowej można określić jako prosta˛ przechodzac
˛ a˛ przez punkty A i B.
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Standardowy wykres S-N dla stali St-52

amplituda napręŜenia

1000

Si

Se

100
1.E+02

1.E+03
Ni

1.E+04

1.E+06 Ne

1.E+05

1.E+07

ilość cykli

Rysunek 3.3: Liniowa aproksymacja (w skali log–log) krzywej S–N.
W skali log − log prosta przechodzaca
˛ przez punkty A i B bedzie
˛
wiec
˛ dana wzorem
[log(Si ) − log(Se )] [log(Nz ) − log(Ne )] −
[log(Ni ) − log(Ne )] [log(Sa ) − log(Se )] = 0

(3.3)

Wobec tego ilość cykli do planowanego zniszczenia zm˛eczeniowego wynosi
log(Sa ) log(Ni )−log(Sa ) log(Nt )+log(Si ) log(Nt )−log(St ) log(Ni )

Nz = 10

log(Si )−log(St )

dla
dla

Nz = ∞

Se < Sa
Se > Sa

(3.4)

gdzie Sa jest amplituda˛ napr˛eżenia nominalnego.
Drugi sposób przedstawienia krzywej zm˛eczeniowej polega na podaniu punktu
granicy zm˛eczeniowej (Se i Ne ) oraz wskaźnika kata
˛ nachylenia krzywej ograniczonej
trwalości zm˛eczeniowej m (por. rysunek 3.4)
′

log( NN′′ )
m=
′′
log( SS ′ )

lub m =

Ni
log( N
)
e

log( SSei )

(3.5)

W tym przypadku ilość cykli do zm˛eczenia wynosi
Nz = 10m·log( Sa )+log(Ne ) dla
Nz = ∞
dla
Se

Se < Sa
Se > Sa

(3.6)
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Sa
Si

A

S’
S”

1
m

B

Se

Ni

N’

N”

Ne

N

Rysunek 3.4: Interpretacja graﬁczna wskaźnika nachylenia krzywej ograniczonej trwalości zm˛eczeniowej.

3.2.2

Wplyw napreżenia
średniego na trwalość zmeczeniow
a˛
˛
˛
konstrukcji

W standardowych testach zm˛eczeniowych obciażenie
˛
zwykle jest symetryczne z
zerowym napr˛eżeniem średnim Sm i zmienia si˛e od wartości −Smax do Smax . Wyniki
testów sa˛ skatalogowane. W celu uwzgl˛ednienia napreżenia
˛
średniego wprowadzono
wspólczynnik asymetrii cyklu
Smin
R=
(3.7)
Smax
gdzie wartość Smin nie jest zwiazana
˛
z wartościa˛ Smax . Jeśli Smin = −Smax , R = −1.
Należy zauważyć, że przy R = −1 amplituda napr˛eżenia Sa = Smax oraz napr˛eżenie
średnie Sm = 0. W rzeczywistych konstrukcjach rzadko mamy do czynienia z takim
charakterem obciażenia.
˛
Na rysunku 3.5 zamieszczono schemat obciażenia
˛
typowy dla
testów zm˛eczeniowych, rzeczywisty przebieg ciśnienia w cylindrze hydraulicznym oraz
przybliżenie rzeczywistego przebiegu ciśnienia cyklem harmonicznym.
Z doświadczeń wynika, że wartość napreżenia
˛
średniego Sm ma wplyw na czas
pracy konstrukcji. Niezbedne
˛
jest wiec
˛ uwzgl˛ednienie go w badanych ukladach gdy
R 6= −1. Zachodzi potrzeba wprowadzenia zast˛epczego napreżenia,
˛
które byloby porównywane z klasycznymi wykresami S–N a uwzgl˛ednialoby skutki niezerowego napr˛eżenia średniego.
Istnieje wiele metod uwzgl˛edniania napr˛eżenia średniego w analizie zm˛eczeniowej. Jednymi z najpopularniejszych w praktyce inżynierskiej sa˛ metody oparte o wykres w przestrzeni Sm − Sa . Jednym z pierwszych, który sporzadzi
˛ l taki wykres doświadczalnie byl Haigh [20]. Konieczność przygotowywania kolejnych żmudnych prób
zm˛eczeniowych spowodowala, że metoda nie jest szeroko stosowana. Kolejnymi uczonymi, którzy próbowali przybliżyć wzorem analitycznym wplyw napr˛eżenia średniego na
czas pracy konstrukcji byli: Gerber, Soderberg, Morrow oraz Goodman [41,70,129,132].
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b)
Smax

a)
Smax
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40
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29

23

6

17

0

0

12

1

c)

0

0

R=-1

Smax

1

-1

0

R=0
0

-1

Rysunek 3.5: Typowy schemat obciażenia
˛
dla testów zm˛eczeniowych (a), rzeczywisty
przebieg ciśnienia oleju w cylindrze hydraulicznym (b) oraz cykl harmoniczny jako
przybliżenie rzeczywistego przebiegu obciażenia.
˛
Różnice w poszczególnych podejściach prezentowane sa˛ na rysunku 3.6 oraz dane zależnościami
 2
Sa
Sm
Gerber :
+
= 1 przy Sm ≥ 0
Sae
Su
Morrow :

Sa
Sae

+

Sm
′
Sf

=1

Soderberg :

Sa
Sae

+

Sm
Sy

=1

Goodman :

Sa
Sae

+

Sm
Su

=1

(3.8)

gdzie Sa jest amplituda˛ napr˛eżenia w danym cyklu, Sm jest napreżeniem
˛
średnim, Su
′
– wytrzymalość materialu, Sy – granica plastyczności oraz Sf – niszczaca
˛ amplituda
napreżenia.
˛
Doświadczenie podpowiada, że najlepsze wyniki dla materialów ciagliwych
˛
uzyskuje si˛e stosujac
˛ równanie Gerbera, natomiast dla materialów o niskiej ciagliwości
˛
- stosujac
˛ równanie Goodmana. Materialy kruche, jak np. żeliwo, wymagaja˛ stosowania innych metod. Z tego też powodu dokonano modyﬁkacji równania Goodmana,
wprowadzajac
˛ dodatkowy parametr n określajacy
˛ ciagliwość
˛
materialu [41].
 n
Sa
Sm
+
=1
(3.9)
Sae
Su

Przeksztalcajac
˛ powyższa˛ równość otrzymujemy wzór pozwalajacy
˛ obliczyć zastepcz
˛ a˛
amplitud˛e napreżenia
˛
Sae , która˛ można porównywać z klasycznymi wykresami S–N i
uwzgl˛edniajac
˛ a˛ wplyw napr˛eżenia średniego
S
 a n
Sae =
(3.10)
1 − SSmu
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Sa

wykres Gerbera
granica plastyczności

Sae

Sa

Sm

Sm
Sa

wykres Morrowa

Sy
Sae

granica plastyczności

Sa

Sm Sy Su

Sa

wykres Goodmana

Sy

Sy
Sae
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Sy S
u

Sm

wykres Soderberga

Sy
Sae

granica plastyczności

Sa

granica plastyczności

Sa

Sm

Sy S’f

Sm

Sm

Sy

Sm

Rysunek 3.6: Wykresy Sa –Sm pozwalajace
˛ uwzgl˛ednić napreżenie
˛
średnie w analizie
zm˛eczeniowej.
W analogiczny sposób można modyﬁkować krzywe S–N. Jest to odwrotna metoda, w której wplyw napreżenia
˛
średniego jest uwzgl˛edniony w wykresie Wöhlera. Przyklad wzajemnej zależności krzywej Wöhlera i Goodmana oraz krzywe S–N dla różnych
wspólczynników R zamieszczono na rysunku 3.7. Na osi rz˛ednych można odkladać w
obu przypadkach amplitud˛e napreżenia
˛
Sa lub (zamiennie) napr˛eżenie maksymalne
Smax .
Rezultatem typowej analizy metoda˛ elementów skończonych jest napreżenie
˛
maksymalne Smax w najbardziej wyteżonym
˛
punkcie konstrukcji. Napr˛eżenie średnie
można obliczyć, znajac
˛ wspólczynnik asymetrii cyklu, z zależności:
Sm =

Smax (1 + R)
2

(3.11)

Amplituda napr˛eżenia wynosi:
Sa = Smax − Sm

lub

Sa =

Smax (1 − R)
2

(3.12)

Wartości Sa oraz Sm moga˛ być nastepnie
˛
podstawione do wzoru 3.10. W efekcie
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R=-1
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wykres S-N
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Sae

wykres Goodmana
Sa=Sm
R=0

Si(R=0)
Sa
Se

R=-1
R=0

Se
Se(R=0)

Ni

Nz
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N

Su

R=1

Sm

Wykresy S-N
Sa-N

Smax-N

1000
R= 1
R = -1
R = -0.66
R = -0.33
R= 0
R = 0.33
R = 0.66
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1.E+03

1.E+04

1.E+05
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R = 0.33
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R = -0.33
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1.E+06

1.E+07

N

Rysunek 3.7: Wzajemna zależność wykresu Wöhlera i krzywej Goodmana oraz wykresy S–N dla różnych wartości R w przestrzeni Sa − N (po lewej) oraz Smax − N (po
prawej).
otrzymujemy zast˛epcza˛ amplitud˛e napreżenia
˛
Sae dla danego Smax przy R 6= −1:
1
S (1
2 max

Sae =
1−

h

1
(R
2

− R)

+ 1) SSmax
u

in

(3.13)

W przypadku, gdy wykladnik n = 1 równanie 3.13 przybiera prostsza˛ postać
Sae =

Smax (1 − R)Su
2Su − Smax (R − 1)

(3.14)

Zastepcza
˛
amplituda napr˛eżenia Sae pozwala obliczyć ilość cykli (czas pracy) do
zniszczenia konstrukcji poddanej obciażeniom
˛
zmiennym o wspólczynniku asymetrii
cyklu R 6= −1 (patrz rysunek 3.7) w przypadku, gdy dane eksperymentalne (krzywe
S–N) sa˛ wyznaczone tylko dla przypadku R = −1.

3.2.3

Analiza zmeczeniowa
konstrukcji przy obciażeniach
zlo˛
˛
żonych

Analiza zm˛eczeniowa w warunkach dzialania obciażenia
˛
zlożonego jest omawiana
w wielu pracach. Nie zostala jednak dotychczas opracowana uniwersalna metoda oceny
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trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji poddawanych obciażeniem
˛
zlożonym.
Wyniki badań eksperymentalnych wykazaly możliwość obliczeń zm˛eczeniowych
pod warunkiem, że wybrana zostanie odpowiednia hipoteza wyteżenia
˛
[70, 119, 121].
Należy również wziać
˛ pod uwage˛ wplyw napreżeń
˛
średnich obciażenia
˛
na amplitudy
napreżeń
˛
granicznych. Średnie napreżenie
˛
rozciagaj
˛ ace
˛ Smσ obniża granice zm˛eczenia
przy zmiennym rozciaganiu
˛
i skr˛ecaniu, natomiast jeśli Smσ jest napreżeniem
˛
ściskajacym
˛
to czas pracy konstrukcji si˛e wydluża. Z kolei średnie napreżenie
˛
tnace
˛ Smτ
(pochodzace
˛ od sil skrecaj
˛ acych)
˛
nie wywiera praktycznie żadnego wplywu na wytrzymalość zm˛eczeniowa˛ przy zmiennym skrecaniu
˛
i rozciaganiu.
˛
Spośród wielu hipotez wytrzymalościowych najszerzej stosowane sa˛ dwie:
Hubera–Misesa–Hencky’ego w przypadku materialów w stanie elastoplastycznym oraz
Guesta–Mohra dla elementów z ostrymi karbami i kruchych [20, 41, 70].
Zgodnie z hipoteza˛ Hubera–Misesa–Hencky’ego, o wyt˛eżeniu próbki decyduje nie
ta cz˛eść energii, która idzie na odksztalcenie objetościowe,
˛
lecz jedynie ta, która idzie
na odksztalcenie postaci. Wyt˛eżenia w dwu różnych stanach napr˛eżenia sa˛ równe jeśli
energie odksztalcenia postaciowego w tych stanach sa˛ równe. W prostym rozciaganiu
˛
energia odksztalcenia postaciowego jest równa
Φf =

1+ν 2
σ
6E 0

(3.15)

gdzie E jest modulem Younga, ν wspólczynnikiem Poissona, a σ0 napreżeniem
˛
rozcia˛
gajacym
˛
w stanie jednoosiowym.
W zlożonym stanie napr˛eżenia energia odksztalcenia postaciowego jest równa
Φf =


1+ν 
2
2
2
(σ11 − σ22 )2 + (σ11 − σ33 )2 + (σ33 − σ22 )2 + 6 τ12
+ τ32
+ τ13
6E

(3.16)

Porównujac
˛ równanie 3.15 z 3.16 przypiszemy zlożonemu stanowi napr˛eżenia stan
jednoosiowy scharakteryzowany napr˛eżeniem "zredukowanym" równoważnym w sensie
przyjetej
˛ hipotezy
q

1
2
2
2
Sred = √
(σ11 − σ22 )2 + (σ11 − σ33 )2 + (σ33 − σ22 )2 + 6 (τ12
+ τ32
+ τ13
) (3.17)
2
dla dowolnego tensora napr˛eżenia oraz
q

1
Sred = √
(σI − σII )2 + (σI − σIII )2 + (σIII − σII )2
2

(3.18)

w przypadku napr˛eżeń glównych, gdzie Sred , jest skalarna˛ miara˛ zlożonego stanu napreżenia
˛
wg hipotezy Hubera–Misesa–Hencky’ego, a σab sa˛ skladowymi tensora napr˛eżenia.
W plaskim stanie napr˛eżenia przyjmijmy, że na cialo dzialaja˛ napr˛eżenia normalne Sn oraz styczne Ss leżace
˛ w jednej plaszczyźnie (jednoczesne zginanie i skrecanie).
˛
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Wtedy dla σII = 0
Sn
σI =
+
2

r

Sn2
Sn
+ Ss2 oraz σIII =
−
4
2

r

Sn2
+ Ss2
4

(3.19)

Powierzchnia plastyczności dana jest wzorem
Sred − Re = 0

(3.20)

gdzie Re jest granica˛ plastyczności dla czystego rozciagania-ściskania.
˛
Po podstawieniu
wzoru 3.19 do zależności 3.18 oraz przechodzac
˛ na powierzchni˛e plastyczności dana
wzorem 3.20 otrzymujemy
p
Re = Sn2 + 3Ss2
(3.21)
Natomiast na granicy plastyczności dla czystego ścinania, gdy Sn = 0 i Ss = Res ,
stosunek granic plastyczności bedzie
˛
równy
Re2
=3
2
Res

(3.22)

Wstawiajac
˛ powyższy stosunek granic plastyczności do wzoru 3.21 otrzymujemy warunek plastyczności reprezentowany przez elips˛e
Sn2
Ss2
+ 2 =1
Re2 Res

(3.23)

Zależność 3.23 może być bezpośrednio zastosowana w analizie zm˛eczeniowej po
zastapieniu
˛
napr˛eżeń amplituda˛ napr˛eżenia oraz granic plastyczności granicami zm˛eczenia [70, 132].
2
2
San
Sas
+
=1
(3.24)
2
Se2
Ses
gdzie San oraz Sas sa˛ amplitudami odpowiednio napr˛eżeń normalnych oraz stycznych,
Ses jest granica˛ zm˛eczenia dla napreżeń
˛
stycznych.
W ukladach 3D powierzchnia reprezentujaca
˛ warunek wytrzymalości zm˛eczeniowej przyjmuje postać walca kolowego wspólosiowego do trójsiecznej przestrzeni oktaedrycznej. Zerowa wartość któregokolwiek z napr˛eżeń glównych redukuje ten warunek
do elipsy opisanej wzorem 3.24.
Podstawiajac
˛ wyrażenie 3.17 do wzorów 3.12 oraz 3.11 otrzymujemy zredukowana˛ amplitud˛e napreżenia
˛
oraz zredukowane napr˛eżenia średnie
q

1+R 
2
2
2
Sared = √
(σ11 − σ22 )2 + (σ11 − σ33 )2 + (σ33 − σ22 )2 + 6 (τ12
+ τ32
+ τ13
)
2 2
q

1−R 
2
2
2
Smred = √
(σ11 − σ22 )2 + (σ11 − σ33 )2 + (σ33 − σ22 )2 + 6 (τ12
+ τ32
+ τ13
)
2 2
(3.25)
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Hipoteza Guesta–Mohra oddaje, jak już wspomniano, lepiej zachowanie materialów kruchych i z ostrymi karbami. Hipotez˛e te˛ można zapisać (dla napr˛eżeń glównych,
przy zachowaniu σI < σII < σIII ) w postaci [41, 70]
σI − σIII = 2Res − λ(σI − σIII )

(3.26)

przy czym warunek plastyczności przybiera postać


Re
− 1 σIII = Re
σI −
Res

(3.27)

Warunek plastyczności 3.27 wynika z warunku jednoosiowego rozciagania
˛
w którym
σI = Re , σII = 0, σIII = 0. Przeksztalcajac
˛ wzór 3.26 otrzymujemy
λ=

2Res
−1
Re

(3.28)

Wspólczynnik λ nazywany jest wspólczynnikiem wplywu napr˛eżeń normalnych. Jeśli przyjać
˛ kryterium maksymalnych napr˛eżeń stycznych przyjmuje wartość λ = 0,
natomiast w przypadku kryterium maksymalnych napr˛eżeń normalnych λ = 1. Z doświadczeń wynika, że dla materialów o dużej wytrzymalości przyjmuje on wartości
λ = 0.5 ÷ 0.65 [70].
W przypadku plaskiego stanu napr˛eżenia podstawiajac
˛ wartości napreżeń
˛
glównych obliczone wedlug wzoru 3.19 do wzoru 3.27 otrzymujemy
 2 


 
2
Sn
Re
Sn
Re
Ss
−1 +
2−
+
=1
(3.29)
Re
Res
Re
Res
Res
Należy zwrócić uwage,
˛ że jeśli uwzgl˛ednimy stosunek
3.24 i pelna˛ zgodność z hipoteza˛ Hubera.

Re
Res

= 2 otrzymamy wzór

Zastepuj
˛ ac
˛ wartości napreżenia
˛
amplituda˛ napr˛eżeń oraz granic˛e plastyczności
granica˛ zm˛eczeniowa˛ wzór 3.27 można bezpośrednio użyć w analizie zm˛eczeniowej
konstrukcji poddawanych zlożonym obciażeniom
˛
zm˛eczeniowym. Wzór 3.27 przyjmuje
postać

2 


 
2
San
Se
San
Se
Sas
−1 +
2−
+
=1
(3.30)
Se
Ses
Se
Ses
Ses
W odróżnieniu od hipotezy Hubera–Misesa–Hencky’ego w tym przypadku nie
możemy mówić o napreżeniu
˛
zastepczym.
˛
Należy obliczyć napreżenia
˛
glówne w badanym punkcie konstrukcji oraz przyrównać do równania 3.30.
Inne podejście w stosunku do zastepczego
˛
napreżenia
˛
średniego Smred prezentuja˛
autorzy prac [42, 114, 132]. Majac
˛ na uwadze różny wplyw napr˛eżenia średniego, w
zależności od tego czy jest to napr˛eżenie ściskajace
˛ czy rozciagaj
˛ ace,
˛ Sines [114], a
później Fuchs i Zahavi [42, 132] proponuja˛ aby wartości zredukowanego napr˛eżenia
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średniego byly zależne jedynie od ciśnienia hydrostatycznego. U podstaw niniejszej
hipotezy stoja˛ wyniki doświadczeń, które wskazuja,˛ że średnie ciśnienie hydrostatyczne
ma znaczaco
˛ wi˛ekszy wplyw niż średnie napreżenia
˛
tnace
˛ (np. w przypadku skr˛ecanego
walu napr˛eżenie średnie ma niewielki wplyw na trwalość zm˛eczeniowa˛ [132]). Zgodnie
z ta˛ hipoteza˛ wzór na napr˛eżenia średnie przyjmuje prostsza˛ postać dajac
˛ jednocześnie
lepsze wyniki [132]
Smred = a(σ11 + σ22 + σ33 )
(3.31)
gdzie a jest wspólczynnikiem empirycznym. Fuchs i Stephens ustalili w swoich badaniach, że w pewnych przypadkach można przyjać,
˛ że a = 1 [42]. Wzór 3.31 przyjmuje
wi˛ec postać
Smred = σ11 + σ22 + σ33
(3.32)
Amplituda napr˛eżenia nadal może być obliczana wg wzoru 3.25. Trzeba jednak zauważyć, że w tym przypadku Smax 6= Smred + Sared .

3.2.4

Analiza zmeczeniowa
przy obciażeniu
zmiennoamplitu˛
˛
dowym

Rzeczywisty przebieg napreżenia
˛
w pracujacych
˛
konstrukcjach bardzo rzadko
można opisać stala˛ amplituda˛ napr˛eżenia Sa oraz napr˛eżeniem średnim Sm . Z drobnymi wyjatkami,
˛
np. wirujacy
˛ wal, przebieg napr˛eżenia w ukladzie przy obciażeniach
˛
eksploatacyjnych jest zmiennoamplitudowy (por. rysunek 3.5). Przybliżenie rzeczywistego przebiegu napr˛eżenia cyklem harmonicznym jest daleko idacym
˛
uproszczeniem.
Z jednej strony, gdy zalożymy, że amplituda napr˛eżenia Sa cyklu harmonicznego jest
równa maksymalnej amplitudzie napr˛eżenia w przebiegu rzeczywistym otrzymamy wynik bezpieczny (oszacowany czas pracy konstrukcji bedzie
˛
krótszy od rzeczywistego),
ale zwykle daleki od rzeczywistej trwalości zm˛eczeniowej. Jeśli natomiast Sa dla cyklu
harmonicznego przyjmiemy mniejsze niż maksymalna amplituda napr˛eżenia w przebiegu rzeczywistym, nie można być pewnym, że przewidywana trwalość zm˛eczeniowa
konstrukcji jest określona z "bezpiecznej" strony.
Endo i Matsuishi w 1968r. opracowali metod˛e zliczania cykli napr˛eżenia przy
zmiennym obciażeniu
˛
[87]. Metoda nast˛epnie byla rozwijana, m.in. w pracach [6, 39,
57, 105, 106]. Algorytm zliczajacy
˛ cykle doczekal si˛e standaryzacji [3].
Algorytm zliczajacy
˛ cykle "rainﬂow" polega na zliczaniu zamkni˛etych petli
˛ histerezy. Rysunek 3.8 przedstawia graﬁczna˛ interpretacje˛ zasady zliczania cykli. Pojedynczy cykl charakteryzowany jest amplituda˛ napr˛eżenia Sa oraz napr˛eżeniem średnim
Sm . Stosujac
˛ wzór 3.10 dla każdego pojedynczego cyklu otrzymujemy przebieg napre˛
żenia w którym każdy pojedynczy cykl ma wspólczynnik R = −1. Odpowiednio grupujac
˛ kolejne cykle otrzymujemy schodkowa˛ funkcje˛ amplitudy napr˛eżenia (rysunek
3.9).
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czas

pętle histerezy

odkształcenie

Rysunek 3.8: Ilustracja metody zamiany cykli zmiennoamplitudowych na petle
˛ histerezy oraz ich zliczanie [6].

Sa

S1
S2
S3

n1
n2
n3

N1

N2

N3

N

Rysunek 3.9: Usystematyzowana postać zmiennoamplitudowych cykli napr˛eżenia.

3.2 Metoda oceny trwalości zmeczeniowej
na podstawie koncepcji napreżeń
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Sa
Si

Se

1
2
3
Ni

Ne

N

Rysunek 3.10: Różne propozycje modyﬁkacji krzywej S–N do obliczeń trwalości zm˛eczeniowej przy obciażeniu
˛
zmiennoamplitudowym - 2, 3. Krzywa S–N dla obciażenia
˛
staloamplitudowego - 1.
Metoda zliczania cykli nie jest przedmiotem niniejszej rozprawy, jest jedynie
wykorzystywana jako narz˛edzie. Autor w przykladach obliczeniowych wykorzystal wystepuj
˛ ac
˛ a˛ w systemie Matlab metod˛e "rainﬂow" [2, 12].
Najszerzej praktycznie stosowana˛ metoda˛ oceny trwalości zm˛eczeniowej na podstawie zmiennoamplitudowych cykli napr˛eżenia jest hipoteza liniowej kumulacji uszkodzeń Palmgrena–Minera [89, 100]. Hipoteza ta glosi, że jeśli mamy p poziomów amplitud napreżenia,
˛
r = 1..p, w każdym poziomie jest nr cykli, a liczba cykli do zniszczenia
przy danej amplitudzie wynosi Nr to uszkodzenie spowodowane przez dany blok obciażenia
˛
wynosi (por. rysunek 3.9)
X nr
(3.33)
d=
Nr

Zniszczenie elementu nastapi,
˛ gdy

BLK =

D
D
= P nr
d
Nr

(3.34)

BLK oznacza trwalość zm˛eczeniowa˛ jako ilość powtórzeń bloku obciażenia,
˛
D jest
krytyczna˛ wartościa˛ uszkodzenia. Zwykle przyjmuje si˛e D = 1, choć badania wskazuja,˛
że zniszczenie elementu może nastapić
˛ przy znacznie niższych wartościach parametru
D [119, 121].
Przyjmujac,
˛ że czas trwania jednego bloku obciażenia
˛
wynosi t, szacowany czas
pracy konstrukcji wynosi
T = BLK · t
(3.35)
W obliczeniach zm˛eczeniowych rzeczywistych konstrukcji poddawanych stochastycznym obciażeniom
˛
(np. zawieszenie samochodu) obserwuje si˛e interakcje˛ wielu
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skladowych obciażeń.
˛
Zjawisko to polega na tym, że w zmiennoamplitudowej historii
obciażenia
˛
rzeczywisty czas pracy konstrukcji nie jest równy obliczonemu za pomoca˛
hipotezy Palmgrena–Minera. Interakcja może przyjmować charakter korzystny, gdy
rzeczywisty czas pracy jest dluższy od obliczonego lub, cz˛eściej, niekorzystny. Okazuje sie,
˛ że przy obciażeniu
˛
zmiennoamplitudowym cykle z amplituda˛ napr˛eżenia Sa
mniejsza˛ od granicy zm˛eczenia Se również maja˛ wplyw na trwalość zm˛eczeniowa.˛
Przy obciażeniu
˛
staloamplitudowym gdy Sa < Se nie obserwujemy zm˛eczeniowej degradacji materialu. Zjawisko to tlumaczy si˛e tym, że w realistycznych, nieregularnych
historiach obciażenia
˛
w materiale powstaja˛ mikropekni˛
˛ ecia, w których koncentracja
napreżeń
˛
jest na tyle duża, że nawet cykle dla których Sa < Se powoduja˛ degradacje˛ materialu. Ponieważ hipoteza Palmgrena-Minera nie zaklada efektu interakcji
obciażeń,
˛
można ja˛ uwzgl˛ednić modyﬁkujac
˛ krzywa˛ S–N. Zakres ograniczonej trwalości zm˛eczeniowej (Si − Se ) zostaje przedlużony powyżej umownej liczby cykli Ne przy
której w przypadku obciażenia
˛
staloamplitudowego zjawisko zm˛eczenia nie wystepuje.
˛
Zakres ograniczonej trwalości zm˛eczeniowej może być przedlużony przez prosta˛ o tym
samym kacie
˛ nachylenia lub zmodyﬁkowanym (rysunek 3.10). Poprawa oceny trwalości przy zmiennych amplitudach napr˛eżenia za pomoca˛ modyﬁkacji krzywej S–N jest
możliwa tylko przy niekorzystnych efektach interakcji obciażenia.
˛

3.3 Metoda oceny trwalości zme˛ czeniowej za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń
Teoria mechaniki ośrodków ciag
˛ lych z parametrem uszkodzenia wywodzi si˛e z
termodynamiki ośrodków ciag
˛ lych i musi uwzgl˛edniać nieodwracalność procesu degradacji materialu. W ogólności parametr uszkodzenia d jest tensorem czwartego rz˛edu [26]. Gdy zalożymy izotropowa˛ natur˛e uszkodzenia tensor uszkodzenia sprowadza
si˛e do wartości skalarnej d [25, 26]. Mimo znacznego uproszczenia natury post˛epujacej
˛
degradacji materialu, która cz˛esto wykazuje anizotropowy charakter (np. pekni˛
˛ ecie)
skalarna miara uszkodzenia jest szeroko stosowana [78, 80]. W niniejszej pracy prezentowany jest model konstytutywny materialu z izotropowym parametrem uszkodzenia.

3.3.1

Podstawy termodynamiczne

Energia swobodna Helmholtza Ψ może być rozdzielona na dwie niezależne cz˛eści:
cz˛eść zwiazan
˛ a˛ ze spreżystym
˛
zachowaniem materialu Ψe oraz cz˛eść Ψp odpowiadajac
˛ a˛
plastycznemu odksztalceniu materialu.


Ψ εeij , α, β = Ψe εeij , β + Ψp (α)
(3.36)
gdzie εeij jest spreżyst
˛
a˛ cz˛eścia˛ tensora odksztalceń, zaś α i β sa˛ wewn˛etrznymi parametrami odpowiednio dotyczacymi
˛
plastyczności i spreżystości.
˛
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Spreżysta
˛
cz˛eść energii swobodnej, przy zalożeniu nieskończenie malych odksztalceń oraz stalej temperatury, może być zapisana jako


1  e d
εij Cijkl (β) εekl
(3.37)
Ψe εeij , β =
2ρ
d
gdzie ρ jest gestości
˛
a˛ materialu, natomiast Cijkl
(β) jest tensorem konstytutywnym
czwartego rz˛edu który uwzgl˛ednienia ewolucje˛ wewn˛etrznych parametrów β [31, 78].
W ogólności
d
0
Cijkl
= f (β)Cijkl
(3.38)
0
gdzie Cijkl
jest tensorem konstytutywnym materialu rodzimego, bez uwzgl˛ednienia
ewolucji parametrów β, natomiast f (β) jest skalarna˛ funkcja˛ transformacji (w ogólności argumentu tensorowego) tensora materialu rodzimego. Jako pierwszy funkcje˛
f (·) powiaza
˛ l z degradacja˛ materialu Kachanov (β ≡ d) [58]. Wykorzystal empiryczna˛
liniowa˛ zależność
d
0
f (d) = D − d ⇒ Cijkl
= (D − d)Cijkl
(3.39)

gdzie D jest krytyczna˛ wartościa˛ uszkodzenia, natomiast d określa stopień degradacji
materialu rodzimego. Gdy d = 0, mamy do czynienia z materialem rodzimym, natomiast gdy d = D material ulegl calkowitemu zniszczeniu. Zwykle przyjmuje si˛e D = 1,
choć badania wskazuja,˛ że zniszczenie elementu może nastapić
˛ przy znacznie niższych
wartościach parametru D [119]. W niniejszej pracy przyjeto
˛ D = 1.
Wstawiajac
˛ zależność 3.39 do wzoru 3.37 otrzymujemy wyrażenie pozwalajace
˛
określić spreżyst
˛
a˛ cz˛eść energii swobodnej z uwzgl˛ednieniem uszkodzenia materialu
Ψe = (1 − d)Ψe0 =


1−d e 0
εij Cijkl (β) εekl
2ρ

(3.40)

gdzie Ψe0 jest cz˛eścia˛ spreżyst
˛
a˛ energii swobodnej przy braku uszkodzeń.
Nierówność Clausiusa-Duhema w formie energetycznej może być zapisana w nastepuj
˛ acy
˛ sposób


1
(3.41)
Γ = ρ −Ψ̇ − η θ̇ + σij ε̇ij − qi ∇θ ≥ 0
θ
Zachodzi przy tym [80, 115]
σij = ρ

∂Ψe
∂εeij

oraz η = −

∂Ψ
∂θ

(3.42)

gdzie η jest entropia,˛ θ miara˛ temperatury, wektor qi strumieniem ciepla. Pochodna
materialna energii swobodnej Helmholtza (powstala z różniczkowania wzorów 3.36 i
3.37) przyjmuje postać
∂Ψe
∂Ψe
∂Ψp
Ψ̇ = e ε̇eij +
β̇ +
α̇
(3.43)
∂εij
∂β
∂α
Podstawienie do wzoru 3.41 równania 3.43 daje w rezultacie
σij ε̇eij − ρ

∂Ψe e
∂Ψe ˙
∂Ψp
1
p
ε̇
−
ρ
d
+
σ
ε̇
−
ρ
α̇ − ρη θ̇ − qi ∇θ ≥ 0
ij ij
e ij
∂εij
∂d
∂α
θ

(3.44)
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˛

47

Napreżenie
˛
w uszkodzonym elemencie można obliczyć podstawiajac
˛ zróżniczkowany wzór 3.40 do równania 3.42
σij = ρ

∂Ψe
0
= (1 − d)Cijkl
(εkl − εpkl ),
∂εeij
εij = εeij + εpij

(3.45)

lub
σij = (1 − d)σij0

(3.46)

gdzie σij0 jest napreżeniem
˛
w rodzimym, nieuszkodzonym materiale.
Wzory 3.45 oraz 3.46 sa˛ bezpośrednio wykorzystywane w analizie zm˛eczeniowej. Zostaly one zaimplementowane w programie metody elementów skończonych FEAP rozszerzonym o możliwość analizy zm˛eczeniowej za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń.
Równanie 3.45 określa rzeczywista wartość napreżenia
˛
(przenoszonych sil wewn˛etrznych) w uszkodzonym elemencie.

3.3.2

Proces ewolucji uszkodzenia w zagadnieniu zmeczenia
˛
metali z uwzglednieniem
plastyczności
˛

Granica spreżystości
˛
jest określona warunkiem uplastycznienia
F (σij , α) = f (σij ) − K(σij , α) ≤ 0

(3.47)

Teoria plastycznego plyni˛ecia zaklada istnienie potencjalu plastycznego. Istnieje
skalarna funkcja G(σ), która spelnia rol˛e potencjalu dla ε̇p . Prawo plyni˛ecia przyjmuje
postać [99, 115]
∂G
ε̇pij = λ
, gdzie λ > 0
(3.48)
∂σij
gdzie λ jest funkcja˛ skalarna.˛ Zakladajac,
˛ że potencjal plastyczny G utożsamiamy z
funkcja˛ plyni˛ecia f , równość 3.48 przyjmuje postać stowarzyszonego prawa plyni˛ecia
ε̇pij = λ

∂f
,
∂σij

gdzie

λ>0

(3.49)

Analogicznie można zbudować granic˛e wytrzymalości materialu, powyżej której
postepuje
˛
stopniowa degradacja materialu.
F D (σij , d, α, R) = σ̄(σij , d, α) − fr (R) · fred (N, σ̄a , R, d) ≤ 0,

(3.50)

gdzie σ̄ jest skalarna˛ miara˛ napr˛eżenia w uszkodzonym elemencie (np. wyliczana˛ wedlug hipotezy Hubera–Misesa), fr jest skalarna˛ postacia˛ granicy poczatku
˛
propagacji
uszkodzenia, natomiast fred jest funkcja˛ redukcji wytrzymalości materialu rodzimego

3.3 Metoda oceny trwalości zmeczeniowej
za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń
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fred(fr,sa,R,d,a,N)

N
a(s,d)
Rysunek 3.11: Plaszczyzna utraty wytrzymalości materialu.
zależna˛ od ilości przepracowanych cykli N, amplitudy skalarnej miary napr˛eżenia oraz
wspólczynnika asymetrii cyklu napr˛eżenia R.
Podobnie jak w przypadku teorii plastyczności ewolucja parametru uszkodzenia
dana jest wzorem [78, 80, 98]
∂F D
, d˙ ≥ 0
(3.51)
d˙ = µ
∂ σ̄
gdzie µ wykazuje podobnie wlaściwości jak λ.
Opisane procesy deformacji i degradacji materialu spowodowanej zm˛eczeniem
pozwalaja˛ na określenie powierzchni utraty wlaściwości wytrzymalościowych w funkcji
ilości cykli i ewolucji parametrów określajacych
˛
plastyczność materialu. Schematyczny
obraz takiej powierzchni zaprezentowany jest na rysunku 3.11.

3.3.3

Funkcja utraty wytrzymalości materialu w analizie zme˛
czeniowej

Autor proponuje analityczna˛ postać trwalości zm˛eczeniowej materialu jako funkcji ilości cykli napreżenia
˛
N i wspólczynnika asymetrii cyklu R [18, 82, 116]. Rozprawa
jest kontynuacja˛ i rozwini˛eciem prac m.in. [31, 80, 98].
W roku 2005 grupa naukowców z CIMNE w Barcelonie pod kierownictwem
prof. E. Onate zaproponowala analityczna˛ postać krzywej zm˛eczeniowej S–N [98] w
postaci


SN(R, N) = Sth (R) + [Su − Sth (R)] · exp −αt (R) · log10 (N)β
(3.52)
gdzie


Sth (R) = Se + (Su − Se ) · (0.5 + 0.5R)γ
αt (R) = α + (0.5 + 0.5R) · δ

1 γ
)
Sth (R) = Se + (Su − Se ) · (0.5 + 2R
1
αt (R) = α + (0.5 + 2R
)·δ

dla
dla

|R| ≤ 1
|R| > 1

(3.53)
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Smax/ Su

1
R=1
R = 0.66
R = 0.33
R=0
R = -0.33
R = -0.66
R = -1
0.4
1.E+02

1.E+03

1.E+04

1.E+05

1.E+06

N

1.E+07

Rysunek 3.12: Proponowana krzywa S-N dla różnych wartości wspólczynnika asymetrii
cyklu R.
W powyższych wzorach Su jest wytrzymalościa˛ materialu na rozciaganie,
˛
α, β, γ, δ
sa˛ parametrami materialowymi natomiast Sth jest funkcja˛ granicy zm˛eczeniowej Se
zależna˛ od wspólczynnika asymetrii cyklu R.
Autor zaproponowal modyﬁkacj˛e wzoru 3.52 [18, 116].
β
SN(R, N) = Sth (R) + [Su − Sth (R)] · 10[−αt (R)·log(N ) ]

(3.54)

Zastosowana modyﬁkacja wzoru 3.52 ma na celu wprowadzenie pelnej zgodności z klasycznymi metodami oceny trwalości zm˛eczeniowej, np. koncepcja˛ napr˛eżeń
nominalnych. Wprowadzona poprawka uwzgl˛ednia wplyw napreżenia
˛
średniego Sm i
wspólczynnika asymetrii cyklu R wg koncepcji Goodmana zapisanej wzorem 3.13 [82].
Na rysunku 3.12 zostala przedstawiona proponowana krzywa S–N (wg wzoru 3.54) z
uwzgl˛ednieniem różnych wartości wspólczynnika asymetrii cyklu R. Niebieskie punkty
oznaczaja˛ wartości krzywej zm˛eczeniowej otrzymane za pomoca˛ transformacji Goodmana [82].
Przeksztalcajac
˛ wzór 3.54 oraz podstawiajac
˛ wynik analizy napr˛eżeń (np. za pomoca˛ MES [82]), jako Sred ≡ SN(N, R) otrzymujemy trwalość zm˛eczeniowa˛ wyrażona˛
w ilości cykli napreżenia
˛
do przewidywanego zniszczenia

Ncyc (R, Sred ) = 10

1
Su −Sth (R)
β
 log( Sred −Sth (R)  


αt (R)


(3.55)

Proponowana analityczna postać krzywej zm˛eczeniowej S–N pozwala na określenie trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji, wg wzoru 3.55, przy zalożonym obciażeniu
˛
zmiennym o stalej amplitudzie i danym wspólczynniku asymetrii cyklu R.
Z obserwacji wynika, że w miare˛ wzrostu pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego, zniszczeniu (rozdzieleniu) ulegaja˛ kolejne punkty materialne wzdluż pekni˛
˛ ecia. W celu opisu
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Sred

Rysunek 3.13: Proponowana funkcja redukcji wytrzymalości materialu fred dla różnych
wartości parametru m.
procesu rozwoju pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego Oller i inni wprowadzili funkcje˛ redukcji
wytrzymalości (degradacji) materialu fred (Sred , R, N) ≡ 1 − d [98]
Sred
log
Su
log(Ncyc )β

(

fred (Sred , R, N) = 10

) ·log(N )β

(3.56)

W toku badań autora zostala opracowana modyﬁkacja wzoru 3.56 [18, 116]. Poprawka polega na wprowadzeniu parametru m jako miary kruchości materialu. Proponowana funkcja degradacji materialu przyjmuje postać
log

( SSred
u )

fred (Sred , R, N) = 10 log(Ncyc )β

m

·log(N )β

m

(3.57)

Parametr m wykazuje podobne wlaściwości jak wykladnik wyst˛epujacy
˛ w prawie
Parisa (wzór 1.1). Na rysunku 3.13 zaprezentowane sa˛ funkcja degradacji materialu dla
różnych wartości parametru m.
Funkcja redukcji napr˛eżenia jest utożsamiania z wartościa˛ uszkodzenia punktu
materialnego fred (Sred , R, N) ≡ 1 − d, wobec czego wzory 3.39 oraz 3.45, bezpośrednio
wykorzystane w programie metody elementów skończonych, moga˛ być zapisane w
postaci
d
0
Cijkl
= fred (Sred , R, N)Cijkl
σij = fred (Sred, R, N)σijo

(3.58)

Sud = fred (Sred , R, N)Su

(3.59)

ponadto
gdzie Sud jest wytrzymalościa˛ uszkodzonego materialu.
Istotna˛ wielkościa˛ jest przyrost uszkodzenia po przebyciu jednego cyklu obcia˛
żenia. Różniczkujac
˛ wzór 3.57 wzgl˛edem N otrzymujemy jednostkowy przyrost uszko-
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dzenia
∂fred (Sred , R, N)
= fred (Sred , R, N)
∂N

β m · log



Sred
Su



· log(N)β

N · log (Ncyc )β

m −1

m

(3.60)

Wzór 3.60 jest wykorzystywany w analizie zm˛eczeniowej z uwzglednieniem
˛
niespreżystego
˛
zachowania si˛e materialu, gdy przyjety
˛ schemat obciażenie
˛
jest zmiennoamplitudowy lub gdy uwzgl˛ednienia wymagaja˛ sily bezwladności. We wszystkich tych
przypadkach przebieg napr˛eżenia w czasie, w punkcie narażonym na pekanie
˛
zm˛eczeniowe charakteryzuje si˛e zmienna˛ amplituda˛ napr˛eżenia. W takiej sytuacji aby ocenić
trwalość zm˛eczeniowa˛ należy sumować uszkodzenia spowodowane przez kolejne cykle
napreżenia
˛
- odpreżenia
˛
(lub wiele cykli – blok cykli) wg wzoru
(t+1)

(t)

fred (Sred , R, N) = fred (Sred , R, N) + Nblk

∂fred (Sred , R, N)
∂N

(3.61)

gdzie Nbkl oznacza ilość cykli w bloku oraz górny indeks (·) oznacza numer iteracji.
Należy zauważyć, że drugi wyraz z prawej strony równania 3.61 przyjmuje wartości
ujemne ponieważ
∂fred (Sred , R, N)
≤0
(3.62)
∂N

3.4 Implementacja koncepcji napre˛ żeń nominalnych w programie MES
Metody analizy zm˛eczeniowej opisane w rozdziale 3.2 zostaly zaimplementowane
w kodzie źródlowym programu metody elementów skończonych FEAP. Zaproponowane zostaly algorytmy pozwalajace
˛ oszacować trwalość zm˛eczeniowa˛ konstrukcji z
wykorzystaniem MES.

3.4.1

Algorytm obliczania trwalości zmeczeniowej
˛

Ogólny sposób dzialania prowadzacy
˛ do obliczenia trwalości zm˛eczeniowej zostal
przedstawiony na wydruku 3.1.
Przyjmujemy, że konstrukcja poddawana jest obciażeniom
˛
eksploatacyjnym
(zmiennoamplitudowym), a material z którego wykonana jest konstrukcja może zachowywać sie plastycznie. Wystepuj
˛ ace
˛ sily bezwladności również moga˛ oddzialywać
na trwalość zm˛eczeniowa˛ ukladu.
Pierwsza˛ czynnościa˛ (punkt 1, wydruk 3.1) jest określenie funkcji obciażenia
˛
w
czasie F (t). Najcz˛eściej funkcja obciażenia
˛
podana jest w sposób dyskretny, jako wynik
pomiarów eksploatacyjnych, rzadziej jako funkcja analityczna. W przypadku funkcji
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Wydruk 3.1: Algorytm obliczenia trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji przy zalożeniu
nieliniowego zachowania si˛e materialu i uwzgl˛ednieniu sil bezwladności.
1. Akwizycja rzeczywistego przebiegu obcia˛żenia konstrukcji.
2. Analiza konstrukcji metoda˛ elementów skończonych. W zagadnieniach
gdzie znaczac
˛ a˛ role˛ odgrywaja˛ sily bezwladności niezbedna
˛
jest
˛
uwzglednia
˛
analiza dynamiczna. Jeśli stosowana teoria zmeczeniowa
wplyw odksztalceń plastycznych analiza MES musi je uwzgledniać.
˛
3. Zliczanie cykli napre˛ żenia w konstrukcji metoda˛ rainflow.
4. Obliczenie dla każdego cyklu zastepczej
˛
amplitudy napre˛ żenia Sae
danej wzorem 3.10.
5. Grupowanie cykli - tworzenie funkcji schodkowej cykli napre˛ żenia.
6. Obliczanie trwalości zmeczeniowej
˛
dla każdego poziomu napre˛ żenia
pogrupowanych cykli.
7. Obliczenie stopnia degradacji materialu d(i) spowodowanej (i-tym)
poziomem napre˛ żenia.
8. Powtarzaj kroki 6 i 7 dla każdego poziomu napre˛ żenia schodkowej
funkcji napre˛ żenia.
9. Obliczenie stopnia degradacji materialu d spowodowanej badanym
przebiegiem obcia˛żenia danej wzorem 3.33.
10. Obliczenie przewidywanego czasu pracy konstrukcji wg wzoru 3.34.

obciażenia
˛
podanej w sposób dyskretny znaczenie maja˛ jedynie punkty zwrotne, lokalne wartości minimalne i maksymalne obciażenia
˛
[20].
Druga˛ czynnościa˛ (punkt 2, wydruk 3.1) jest analiza MES przy danej funkcji
obciażenia.
˛
Na tym etapie może być uwzgl˛edniona plastyczność materialu (zgodnie
z wybrana˛ teoria).
˛ Obliczenia dynamiczne pozwalaja˛ uwzgl˛ednić sily bezwladności.
Wynikiem jest funkcja napreżenia
˛
wzgl˛edem czasu w badanym punkcie konstrukcji.
Analiza MES konstrukcji jest najtrudniejsza˛ czynnościa˛ przy analizie zm˛eczeniowej.
Uwagi do modelowania MES w zagadnieniach zm˛eczenia materialów zostaly zamieszczone w rozdziale 2.1
Kolejna˛ czynnościa˛ (punkt 3, wydruk 3.1) jest policzenie ilości cykli napreżenia.
˛
Autor użyl w tym celu funkcje rainf low oraz rf matrix bed
˛ ace
˛ integralna˛ cz˛eścia˛ Matlab Wave Analysis Toolbox [2]. Jest to implementacja algorytmu zliczajacego
˛
rainﬂow
opisanego w rozdziale 3.2.4. Funkcje rainf low oraz rf matrix przeksztalcaja˛ funkcje˛
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napreżenia
˛
w macierz C skladajac
˛ a˛ si˛e z 3 kolumn i n wierszy. W kolumnach zapisywane sa˛ kolejno: amplituda napr˛eżenia Sa , wartość średnia Sm oraz ilość cykli (0.5 lub
1). W kolejnych wierszach zapisanych jest n zidentyﬁkowanych cykli.
Ponieważ na ogól dla każdego pojedynczego cyklu wartość średnia Sm 6= −1, należy dla każdego cyklu obliczyć zastepcz
˛ a˛ amplitud˛e napreżenia
˛
korzystajac
˛ ze wzoru
3.10.
Nastepn
˛ a˛ czynnościa˛ (punkt 5, wydruk 3.1) jest grupowanie zliczonych metoda˛
rainﬂow cykli napr˛eżenia tak aby uzyskać schodkowa˛ funkcje˛ napreżenia
˛
(por. rysunek 3.9). Schodkowa˛ funkcje˛ napreżenia
˛
otrzymuje si˛e kwaliﬁkujac
˛ poszczególne cykle
do poszczególnych poziomów napreżenia.
˛
Wynikiem tej operacji jest przeksztalcenie
macierzy C w macierz dwukolumnowa.˛ Pierwsza kolumna zawiera średnie wartości
amplitudy napr˛eżenia, natomiast druga - ilość cykli przy danej amplitudzie. Macierz
zawiera m wierszy - poziomów napreżenia.
˛
Kolejnym krokiem analizy zm˛eczeniowej jest obliczenie trwalości zm˛eczeniowej
dla każdego poziomu napr˛eżenia. Na tej podstawie można obliczyć wartość parametru
uszkodzenia materialu d spowodowana˛ przez poszczególne poziomy napr˛eżenia. Zakres obciażenia
˛
eksploatacyjnego określa wzór 3.33. Dane obciażenie
˛
eksploatacyjne
F (t) powinno być reprezentatywne, tj. zawierać w sobie elementy calej historii obciażenia
˛
konstrukcji. Stosujac
˛ to zalożenie możemy obliczyć przewidywany czas pracy
konstrukcji dany wzorem 3.35.

3.4.2

Zmodyﬁkowany algorytm obliczania trwalości zmecze˛
niowej

Jeśli zadana funkcja obciażenia
˛
F (t) nie powoduje przekroczenia granicy plastyczności materialu, a sam material zachowuje si˛e liniowo spreżyście
˛
oraz nie wyste˛
puja˛ sily bezwladności (lub sa˛ pomijalnie male) algorytm post˛epowania przedstawiony
na wydruku 3.1 można zmodyﬁkować i uprościć. W takim przypadku nie jest konieczna szczególowa analiza MES dla calej funkcji obciażenia.
˛
Zmodyﬁkowany algorytm obliczania trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji zamieszczony jest w wydruku 3.2.
Modyﬁkacja polega na tym, że policzenie ilości cykli metoda˛ rainﬂow nie jest
prowadzone dla funkcji napr˛eżenia w punkcie konstrukcji lecz dla funkcji obciażenia
˛
F (t). W analogiczny sposób jak w przypadku zliczania cykli napr˛eżenia powstaje
funkcja schodkowa wartości obciażenia.
˛
Aby obliczyć wartość napreżenia
˛
maksymalnego Smax w punkcie podejrzanym o
możliwość rozwoju pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego należy wykonać statyczna˛ analiz˛e MES
przyjmujac
˛ za obciażenie
˛
wartość maksymalnego obciażenie
˛
funkcji schodkowej. Przyjmujac
˛ zalożenie, że material zachowuje si˛e liniowo spreżyście
˛
wartości napreżenia
˛
spo-
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Wydruk 3.2: Zmodyﬁkowany algorytm obliczenia trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji
przy zalożeniu liniowego zachowania si˛e materialu.
1. Akwizycja rzeczywistego przebiegu obcia˛żenia konstrukcji.
2. Zliczanie cykli obcia˛żenie - odcia˛żenie w konstrukcji metoda˛
rainflow.
3. Obliczenie dla każdego cyklu zastepczej
˛
amplitudy obcia˛żenie wg
stosowanej wcześniej zależności 3.10.
4. Grupowanie cykli - tworzenie funkcji schodkowej cykli obcia˛żenia.
5. Analiza konstrukcji metoda˛ elementów skończonych dla pierwszego
poziomu obcia˛żenia. Dla kolejnych wartości amplitudy obcia˛żenia
wartość napre˛ żenia w konstrukcji można obliczyć na podstawie wzoru
3.63.
6. Obliczanie trwalości zmeczeniowej
˛
dla każdego poziomu napre˛ żenia
pogrupowanych cykli.
7. Obliczenie stopnia degradacji materialu d(i) spowodowanej (i-tym)
poziomem napre˛ żenia.
8. Powtarzaj kroki 6 i 7 dla każdego poziomu napre˛ żenia schodkowej
funkcji napre˛ żenia.
9. Obliczenie stopnia degradacji materialu d spowodowanej badanym
przebiegiem obcia˛żenia danej wzorem 3.33.
10. Obliczenie przewidywanego czasu pracy konstrukcji wg wzoru 3.34.

wodowane przez pozostale poziomy obciażenia
˛
można obliczyć z zależności
(1)

(i)
Smax
=

Smax · F (i)
F (1)

(3.63)

gdzie indeks (i) oznacza kolejny poziom w schodkowej funkcji obciażenia,
˛
natomiast
(1)
oznacza pierwszy poziom w schodkowej funkcji obciażenia
˛
dla którego zostala przeprowadzona analiza MES. Niniejsze zalożenie znaczaco
˛ obniża koszt obliczeniowy algorytmu.
Podobnie jak w przypadku algorytmu prezentowanego na wydruku 3.1 wartości
parametru uszkodzenia materialu d oraz przewidywanego czasu pracy konstrukcji T
obliczamy stosujac
˛ wzory 3.33 oraz 3.35.
Autor zaimplementowal algorytm analizy zm˛eczeniowej na podstawie koncepcji
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napreżeń
˛
nominalnych w programie metody elementów skończonych FEAP autorstwa
R.L. Taylora [124]. Doświadczalna krzywa zm˛eczeniowa S–N zostala wprowadzona
do programu jako dana materialowa. Przewidziano dwa różne sposoby wprowadzania
krzywej S–N: podajac
˛ dwa punkty charakterystyczne (wartości Si i Ni oraz Se i Ne )
lub granic˛e zm˛eczeniowa˛ (Se i Ne ) oraz wykladnik m. Obydwa sposoby wprowadzania
krzywej S–N sa˛ sobie równoważne i moga˛ być stosowane zamiennie.
Podczas analizy wytrzymalościowej dowolnej konstrukcji z karbem otrzymujemy
zlożony stan napr˛eżenia. Metody przejścia z sześciowymiarowej przestrzeni napr˛eżeń
do stanu jednowymiarowego zostaly omówione w rozdziale 3.2.3. Autor wprowadzil
w programie FEAP na potrzeby analizy zm˛eczeniowej możliwość obliczenia napreżeń
˛
zredukowanych wg hipotezy Hubera–Misesa. Napr˛eżenia te moga˛ być obliczane w
w˛ezlach lub w punktach Gaussa.
Algorytm obliczajacy
˛ ilość cykli napreżeń
˛
do zniszczenia konstrukcji wymagal
napisania nowej odr˛ebnej procedury oraz stworzenia nowej komendy j˛ezyka makr zawartego w FEAPie. Wplyw napr˛eżenia średniego na wytrzymalość zm˛eczeniowa˛ zostal
uwzgl˛edniony za pomoca˛ wspólczynnika asymetrii cyklu R oraz zalożeń zawartych
w rozdziale 3.2.2. Wartość zastepczej
˛
amplitudy napreżenia
˛
Sae zostala obliczona za
pomoca˛ wzoru 3.13. Ilość cykli do przewidywanego zniszczenia konstrukcji obliczono
poslugujac
˛ si˛e wzorem 3.4.
W celu latwego przygotowywania danych obliczeniowych (modelu FE) oraz późniejszej przejrzystej prezentacji wyników program FEAP zostal wzbogacony przez
autora o możliwość wspólpracy ze znanym pre– oraz postprocesorem GID [1].
Lista oraz skladnia nowych poleceń jezyka
˛
makr FEAP zostala zamieszczona w
dodatku A.

3.5 Implementacja algorytmu analizy zme˛ czeniowej za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń w programie MES
Analiza zm˛eczeniowa konstrukcji za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń charakteryzuje sie˛ znaczaco
˛ wyższym kosztem obliczeniowym w porównaniu do wcześniej omówionej Koncepcji Napreżeń
˛
Nominalnych. Wysoka zlożoność obliczeniowa jest spowodowana przez obligatoryjna˛ dyskretyzacje˛ w dziedzinie ilości cykli. Z tego powodu,
analiza zm˛eczeniowa za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń bardziej przypomina badanie
dynamicznej odpowiedzi konstrukcji (z uwzgl˛ednieniem sil bezwladności) niż analiz˛e
statyczna˛ jak mialo to miejsce w przypadku koncepcji napr˛eżeń nominalnych (lokalnych).
Należy również wyróżnić dwa podstawowe rodzaje analizy zm˛eczeniowej ze
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Rysunek 3.14: Graﬁczna interpretacja ewolucji parametru uszkodzenia z uwzgl˛ednieniem dyskretyzacji w dziedzinie ilości cykli.
wzgl˛edu na rodzaj obciażenia:
˛
• przy zalożeniu uproszczonego obciażenia
˛
harmonicznego ze stala˛ amplituda,˛
• z obciażeniem
˛
zmiennoamplitudowym (bliskim rzeczywistemu).
W opisie implementacji pomini˛ete zostana˛ szczególy wprowadzania i wczytywania do
programu danych materialowych.

3.5.1

Analiza zmeczeniowa
przy stalej amplitudzie obciażenia
˛
˛
– algorytm postepowania
˛

Algorytm post˛epowania w celu obliczenia trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji za
pomoca˛ mechaniki uszkodzeń jest zamieszczony w wydruku 3.3.
Rozważmy przypadek, gdy konstrukcja obciażona
˛
jest sila˛ harmoniczna˛ o stalej
amplitudzie. Jeśli material wykazuje jedynie cechy spreżyste
˛
oraz pomini˛ete zostana˛ sily bezwladności również przebieg napreżenia
˛
w konstrukcji bedzie
˛
sinusoidalnie
zmienny o stalej amplitudzie. Należy zauważyć, że spreżyste
˛
zachowanie si˛e materialu
może być nieliniowe.
Ilość cykli w bloku (dyskretyzacja w dziedzinie ilości cykli) powinna być odpowiednio dobrana. Graﬁczna interpretacja analizy zm˛eczeniowej z uwzglednieniem
˛
dyskretyzacji w dziedzinie ilości cykli przedstawiono na rysunku 3.14.
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Wydruk 3.3: Algorytm obliczania trwalości zm˛eczeniowej za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń bez uwzgl˛ednienia plastycznego zachowania si˛e materialu i przy zalożeniu stalej
amplitudy obciażenia.
˛
1. Analiza konstrukcji nieuszkodzonej metoda˛ elementów skończonych.
W przypadku, gdy wystepuj
˛
a˛ napre˛ żenia zlożone obliczenie pola
napre˛ żeń zredukowanych, np. wg wzoru 3.25.
2. Wprowadzenie parametru uszkodzenia dla każdego elementu
skończonego (w szczególności dla każdego punktu Gaussa).
3. Określenie kroku czasowego, ilości cykli napre˛ żenia w danym bloku
obcia˛żenia.
4. Analiza konstrukcji za pomoca˛ MES z uwzglednieniem
˛
uszkodzenia
materialu.
5. Obliczenie przyrostu uszkodzenie po przebyciu danego bloku
obcia˛żenia.
6. Uaktualnienie wartości parametru uszkodzenia dla każdego elementu
skończonego.
7. Powtarzaj kroki od 4 do 6 aż zniszczenia konstrukcji.

Dlugość bloku, czyli ilość cykli w jednym kroku analizy degradacji materialu,
powinna być kompromisem pomi˛edzy dokladnościa˛ obliczeń a zlożonościa˛ obliczeniowa.˛ W chwili obecnej ilość cykli w bloku dobierana jest na podstawie wplywu zmiany
dlugości bloku na wynik końcowy. Jeśli dalsze zmniejszanie ilości cykli w bloku nie
powoduje, zalożonej jako tolerancja, zmiany wyniku analizy przyjmuje si˛e, że dlugość
bloku zostala dobrana poprawnie.
Pierwsza˛ czynnościa˛ jest analiza konstrukcji metoda˛ elementów skończonych.
Tworzone sa˛ macierze sztywności dla każdego elementu skończonego. Zachowana jest
tutaj hipoteza malych odksztalceń, wobec tego macierze gradientów funkcji ksztaltu
pozostaja˛ niezmienione. Aktualna wartość parametru uszkodzenia ma wplyw jedynie
na stale materialowe. Poszczególne elementowe macierze sztywności modyﬁkowane sa˛
poprzez odpowiadajac
˛ a˛ danemu elementowi wartość funkcji degradacji materialu. Nastepnie
˛
z lokalnych macierzy sztywności skladana jest macierz globalna i rozwiazywany
˛
jest glówny uklad równań liniowych.
Prezentowana analiza zm˛eczeniowa za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń pozwala
wyznaczyć wartość parametru uszkodzenia na podstawie wartości napreżenia
˛
w elemencie (w punkcie Gaussa). W przypadku zagadnień w których wystepuj
˛ a˛ wylacznie
˛
obciażenia
˛
osiowe lub tnace
˛ nie ma problemu z wyznaczeniem wartości napreżenia
˛
po-
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wodujacego
˛
zm˛eczeniowa˛ degradacje˛ materialu. Inaczej jest gdy wynikiem analizy sa˛
zlożone pola napr˛eżeń. Takie pola uzyskujemy w wyniku analizy konstrukcji metoda˛
elementów skończonych. W niniejszej pracy ograniczamy si˛e do jednowymiarowej, z
uwagi na stan napr˛eżenia, analizy zm˛eczeniowej konstrukcji. Zlożony stan napr˛eżenia
zastepowany
˛
jest skalarna˛ wartościa˛ napr˛eżenia zredukowanego. Sposoby obliczania
napreżenia
˛
zredukowanego zostaly przedstawione w rozdziale 3.2.3. W programie wartości zastepczej
˛
amplitudy napreżenia
˛
Sared oraz napr˛eżenia średniego Smred obliczane
sa za pomoca˛ wzorów 3.25. Stopień wyteżenia
˛
jest obliczany dla każdego elementu
skończonego.
Kolejna˛ czynnościa˛ jest obliczenie przyrostu parametru uszkodzenia – stopniowej
utraty nośności konstrukcji. Na poczatku
˛
analizy zm˛eczeniowej parametr uszkodzenia
dla każdego elementu równy jest fred = 1. Parametr ten jest stopniowo zmniejszany. Kolejne przyrosty uszkodzenia zm˛eczeniowego traktowane sa˛ jako utrata nośności
(przenoszenia obciażeń)
˛
danego elementu skończonego. Wartość funkcji redukcji wytrzymalości materialu na każdym kroku oblicza si˛e z zależności 3.61. W chwili gdy
wytrzymalość uszkodzonego materialu osiagnie
˛
wartość Sud = Sared + Smred dany element skończony uznaje si˛e za calkowicie uszkodzony.
Ważnym elementem programu jest modyﬁkacja elementowych macierzy sztywności. Stale materialowe modyﬁkowane sa˛ poprzez funkcje˛ redukcji nośności materialu
fred zgodnie ze wzorem 3.58.
W programie nie ma jasno zdeﬁniowanego kryterium globalnego zniszczenia konstrukcji. Calkowite uszkodzenie elementu skończonego niekoniecznie musi skutkować
globalnym zniszczeniem. Globalnym kryterium zniszczenia konstrukcji może być np.
ograniczenie nalożone na wartość deformacji uszkodzonej konstrukcji badź
˛ na gl˛ebokość penetracji pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego.

3.5.2

Analiza zmeczeniowa
przy zmiennej amplitudzie obcia˛
˛
żenia – algorytm postepowania
˛

Algorytm obliczania trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji za pomoca˛ metody opartej o mechanik˛e uszkodzeń przy zalożeniu przebiegu napr˛eżenia o zmiennej amplitudzie
przedstawia wydruk 3.4.
Ogromna wi˛ekszość konstrukcji mechanicznych narażonych na pekanie
˛
zm˛eczeniowe obciażona
˛
jest sila˛ o zmiennej amplitudzie. Zmiennoamplitudowy przebieg napreżenia
˛
w konstrukcji może zachodzić również przy obciażeniu
˛
o stalej amplitudzie.
Efekt ten może być spowodowany przez wyst˛epujace
˛ odksztalcenia plastyczne elementów skladowych konstrukcji, por. rozdzial 3.7.1. Aby ocenić rzeczywisty czas pracy
konstrukcji ze wzgl˛edu na zniszczenie zm˛eczeniowe należy w analizie uwzgl˛ednić histori˛e obciażenia.
˛
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Wydruk 3.4: Algorytm obliczania trwalości zm˛eczeniowej za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń z uwzgl˛ednienia plastycznego zachowania si˛e materialu oraz zalożeniu dynamicznej analizy MES.
1. Akwizycja rzeczywistego przebiegu obcia˛żenia konstrukcji.
2. Określenie kroku czasowego.
3. Wprowadzenie parametru uszkodzenia dla każdego punktu Gaussa.
4. Tworzenie macierzy sztywności, zakladamy brak ubytku masy.
5. Analiza MES na danym kroku czasowym, obliczenie zredukowanych
wartości napre˛ żenia.
6. Zbadanie czy napre˛ żenie w danym elemencie skończonym zwiekszy
˛
lo
badź
˛
zmniejszylo swoja˛ wartość.
7. Powtarzaj kroki 5 i 6 aż do wykrycia lokalnego maksimum i minimum
napre˛ żenia (Smin oraz Smax );
8. Obliczenie amplitudy napre˛ żenia Sa oraz wspólczynnika asymetrii
cyklu R, wzory 3.7 i 3.12.
9. Określenie przyrostu uszkodzenia zmeczeniowego
˛
w elemencie (wzór
3.60).
10. Uaktualnienie parametru uszkodzenia.
11. Powtarzaj kroki 4 do 10 aż do globalnego zniszczenia konstrukcji.

W rozdziale 3.2.4 zostala przedstawiona metoda analizy zm˛eczeniowej konstrukcji poddanej obciażeniom
˛
o zmiennej amplitudzie. Opisana metoda rainﬂow pozwala
na usystematyzowanie i zliczenie cykli obciażenie
˛
– odciażenie.
˛
Glówna˛ wada˛ metody
rainﬂow jest to, że tracona jest informacja o kolejności nastepuj
˛ acych
˛
po sobie cyklach
obciażenia.
˛
Pozbawiona tej wady jest metoda analizy zm˛eczeniowej oparta na mechanice
uszkodzeń. Proponuje si˛e, że pekni˛
˛ ecie powstaje w trakcie obciażania
˛
konstrukcji a
jego dlugość zależy od amplitudy napr˛eżenia oraz napr˛eżenia średniego w danym elemencie. Innymi slowy metoda zaklada obliczenie przyrostu uszkodzenia zm˛eczeniowego
w każdym badanym cyklu obciażenia.
˛
Algorytm prezentowany na wydruku 3.4 umożliwia analiz˛e zm˛eczeniowa˛ konstrukcji obciażonej
˛
sila˛ o zmiennej amplitudzie z uwzgl˛ednieniem sil bezwladności,
tlumienia oraz plastycznego zachowania si˛e materialu. Teoretycznie pozwala na dy-
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Wydruk 3.5: Algorytm obliczania trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji poddanej obcia˛
żeniu o zmiennej amplitudzie bez uwzgl˛ednienia sil bezwladności i uplastycznienia si˛e
materialu.
1. Akwizycja rzeczywistego przebiegu obcia˛żenia konstrukcji.
2. Zliczanie cykli obcia˛żenie - odcia˛żenie w konstrukcji metoda˛
rainflow, opisana w rozdziale 3.2.4.
˛
amplitudy obcia˛żenie wg
3. Obliczenie dla każdego cyklu zastepczej
stosowanej wcześniej zależności 3.10.

4. Grupowanie cykli - tworzenie funkcji schodkowej cykli obcia˛żenia.
5. Analiza konstrukcji metoda˛ elementów skończonych dla danego
poziomu obcia˛żenia.
6. Obliczenie wzrostu parametru uszkodzenia spowodowanego przez dany
(i)
blok obcia˛żenia (N (i) cykli o amplitudzie Sa ).
7. Powtarzaj kroki 5 i 6 dla każdego poziomu napre˛ żenia schodkowej
funkcji napre˛ żenia.
8. Obliczenie stopnia degradacji materialu d spowodowanej badanym
przebiegiem obcia˛żenia danej wzorem.

namiczna˛ analiz˛e konstrukcji z obciażeniem
˛
losowym aż do zniszczenia konstrukcji.
Taki przypadek, choć możliwy, jest nie do przyjecia
˛
ze wzgl˛edu na ogromny koszt
obliczeniowy (miliony kroków calkowania po czasie). Dynamiczna analiza konstrukcji
metodami modalnymi w tym przypadku nie przyspiesza obliczeń, a może je nawet
znaczaco
˛ wydlużyć. Wraz z postepowaniem
˛
uszkodzenia zm˛eczeniowego modyﬁkacji
ulega macierz sztywności konstrukcji. Wymaga to za każdym razem rozwiazywania
˛
problemu wlasnego dla nowej, zmodyﬁkowanej macierzy sztywności.
Praktycznym zastosowaniem tej metody może być analiza zm˛eczeniowa ograniczona jedynie do pewnych etapów pracy konstrukcji. Jednym z takich przykladów
może być analiza zm˛eczeniowa wahacza zawieszenia pojazdu. Czas akwizycji sil dzialajacych
˛
na wahacz może być ograniczony przejazdem na odcinku 1 km. Określenie
przyrostu wartości parametru uszkodzenia przez przejechanie 1 km pozwala na oszacowanie trwalości elementu wyrażonego w kilometrach.
Jeśli material konstrukcji nie ulega uplastycznieniu oraz sily bezwladności sa˛
pomijalnie male, algorytm analizy zm˛eczeniowej uprości si˛e do postaci zaprezentowanej
na wydruku 3.5.
Algorytm na wydruku 3.5 może być zastosowany jedynie przy spelnieniu wa-
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runków o pomijalnie malych silach bezwladności oraz braku plastycznego plyni˛ecia
materialu. Jest on znaczaco
˛ szybszy w porównaniu do algorytmu prezentowanego na
wydruku 3.4. Przyczyna˛ zmniejszenia zlożoności obliczeniowej jest w tym przypadku
brak konieczności analizy dynamicznej konstrukcji. Wada˛ tego podejścia jest utrata
informacji o kolejności nastepuj
˛ acych
˛
po sobie cykli obciażenia.
˛

3.6 Zlożoność obliczeniowa algorytmu analizy zme˛ czeniowej
Analiza napr˛eżeń i odksztalceń rzeczywistych konstrukcji za pomoca˛ MES wymaga budowania skomplikowanych modeli numerycznych charakteryzujacych
˛
si˛e bardzo duża˛ ilościa˛ stopni swobody. Dodatkowo duża wrażliwość procesu szacowania trwalości zm˛eczeniowej na bl˛edy analizy napr˛eżeń powoduje konieczność wielokrotnego
powtarzania obliczeń i poprawiania modelu numerycznego aż do uzyskania zadowalajacych
˛
rezultatów. Określenie zlożoności obliczeniowej proponowanych algorytmów
analizy zm˛eczeniowej konstrukcji pozwala ustalić zakres praktycznej stosowalności prezentowanego podejścia. Dodatkowo umożliwia znalezienie potencjalnych slabych punktów algorytmu, które charakteryzuja˛ si˛e znacznym kosztem obliczeniowym.
Aby oszacować koszt rozwiazania
˛
problemu oceny trwalości zm˛eczeniowej obliczamy ile dzialań arytmetycznych wymagaja˛ poszczególne etapy algorytmu. Ponieważ
czas wykonania mnożenia i dzielenia jest podobny, ale dluższy od dodawania i odejmowania przyje˛lo si˛e mierzyć koszt obliczeń ilościa˛ dlugich dzialań (oznaczonych jako
op) czyli par mnożenie – dodawanie [62].
Proces analizy zm˛eczeniowej konstrukcji z wykorzystaniem metody elementów
skończonych, podobnie jak sama metod˛e elementów skończonych, można podzielić na
trzy zasadnicze cz˛eści:
• Preprocesor - przygotowanie modelu do obliczeń, wczytanie wspólrz˛ednych w˛ezlów, wczytanie tablicy koneksji elementów, danych materialowych, określenie
warunków brzegowych: podparcia i obciażenia.
˛
• Procesor - zasadnicza cz˛eść programu: obliczenie macierzy sztywności dla każdego elementu, zlożenie macierzy sztywności, wprowadzenie warunków brzegowych,
rozwiazanie
˛
ukladu równań, obliczenie dodatkowych wielkości (np. pól napr˛eżeń)
oraz analiza zm˛eczeniowa konstrukcji.
• Postprocesor - graﬁczna prezentacja wyników obliczeń.
W dalszych rozważaniach nad kosztem obliczeniowym programu obliczajacego
˛
trwalość zm˛eczeniowa˛ konstrukcji ograniczone zostana˛ jedynie do jego zasadniczej cz˛eści – procesora. Pomijamy koszt tworzenia siatki elementów skończonych oraz jej wpro-
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wadzania do programu komputerowego oraz koszt obliczeniowy prezentacji wyników.
W analizie kosztu obliczeniowego algorytmu zawartego w wydruku 3.4 uwzgl˛ednione zostana˛ jedynie koszty tworzenia ukladu równań, rozwiazania
˛
ukladu równań oraz
obliczenia wielkości niezbednych
˛
do oszacowania trwalości zm˛eczeniowej.
Ocena zlożoności obliczeniowej samego aparatu MES jest skomplikowana. Nie
jest też przedmiotem rozprawy. Różnorodność stosowanych elementów skończonych
oraz różne rodzaje analizy ukladów mechanicznych powoduja,˛ że zlożoność obliczeniowa może być bardzo różna dla zagadnień pozornie podobnych do siebie np. analiza
dynamiczna metoda˛ Newmarka i analiza modalna.
Najbardziej kosztownymi cz˛eściami podstawowego typu analizy konstrukcji metoda˛ elementów skończonych (liniowa spr˛eżystość) sa˛ przygotowanie ukladu równań
liniowych i jego rozwiazanie.
˛
Przygotowanie ukladu równań laczy
˛
si˛e z utworzeniem macierzy sztywności dla
każdego elementu skończonego oraz ze scaleniem ich w globalna˛ macierz sztywności.
Rozpatrzmy problem analizy liniowo – spr˛eżystej konstrukcji wykonanych z elementów belkowych. Oznaczmy jako np ilość w˛ezlów ukladu, el ilość elementów skończonych, nst ilość stopni swobody w w˛eźle.
Zlożoność obliczeniowa programu MES zostanie wyznaczona dla analizy konstrukcji belkowej. Macierz sztywności elementu belkowego dwuw˛ezlowego jest macierza˛
symetryczna˛ o wymiarze 12×12. Pomijajac
˛ pola zerowe wymaga obliczenia 78 pól. Zalożenie izotropowej charakterystyki materialu powoduje konieczność obliczenia jedynie
11 wartości. Do obliczenia każdego unikalnego pola wykorzystywanych jest 5 operacji
dlugich (mnożeń). Zatem wykonanych zostaje 55 operacji obliczajacych
˛
unikalne wartości macierzy sztywności elementu belkowego. Przyjmujac,
˛ że operacja przypisania
to jedna operacja dluga, na utworzenie macierzy sztywności potrzebujemy 133 operacji. Transformacja do globalnego ukladu wspólrz˛ednych wymaga dodatkowo min. 225
operacji. Dodanie lokalnej macierzy (dla pojedynczego elementu)do globalnej wymaga
przeprowadzenia dalszych 144 operacji. Reasumujac,
˛ utworzenie el lokalnych macierzy
sztywności i stworzenie z nich globalnej macierzy sztywności wymaga przeprowadzenia
minimum nastepnej
˛
ilości operacji
Aszt (el) = el(133 + 225 + 144) = 502 · el = O(el)

(3.64)

Można przyjać,
˛ że oczekiwany koszt obliczeniowy utworzenia globalnej macierzy sztywności Aszt jest liniowy wobec el.
Glównym obciażeniem
˛
dla procesora komputera w analizie MES jest jednak rozwiazanie
˛
ukladu równań liniowych. W programie FEAP, wykorzystanym przez autora,
uklad równań jest rozwiazywany
˛
metoda˛ LU [124]. W metodzie tej macierz sztywności
K rozkladana jest na dwie podmacierze L oraz U
K = LU

(3.65)
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gdzie L jest macierza˛ poddiagonalna˛ z jedynkami na diagonali, natomiast U jest macierza˛ trójkatn
˛ a˛ górna.
˛ Taki rozklad pozwala na rozwiazanie
˛
dwóch podukladów prostych metoda˛ podstawiania, odpowiednio, wprzód oraz wstecz [62].
Ku = F,

K = LU

⇒

Lx = F,

Uu = x

(3.66)

Rozklad macierzy K na podmacierze L oraz U wymaga przeprowadzenia przynajmniej
1
(np·nst)3 + 12 (np·nst)2 operacji dlugich [62]. Rozwiazanie
˛
dwóch podukladów równań
3
2
(wzór 3.66) wymaga wykonania (np · nst) operacji [62].
Zatem zlożoność obliczeniowa rozwiazania
˛
problemu metoda˛ elementów skończonych jest rz˛edu co najmniej


3
1
Ames = Aszt + Aukl = O(el) + (np · nst)3 + (np · nst)2 ≈ O(el) + O (np · nst)3
3
2
(3.67)
Jednoznaczne określenie kosztu obliczeniowego algorytmu 3.4, podrozdzial 3.5.2,
nie jest możliwe. Autor podejmuje próbe˛ oceny zlożoności obliczeniowej w przypadku
sparametryzowanej analizy MES.
Zalóżmy, że dysponujemy reprezentatywna˛ historia˛ obciażenia
˛
skladajac
˛ a˛ si˛e z
ob danych dyskretnych. Przyjmujemy, że konstrukcja wymaga analizy dynamicznej
oraz odpowiedź materialu jest nieliniowa (dochodzi do miejscowego uplastycznienia
konstrukcji).
Koszt obliczeniowy analizy nieliniowej konstrukcji jest zależny od stopnia nieliniowości odpowiedzi konstrukcji na zadane obciażenie.
˛
W trakcie obliczeń na danym
kroku czasowym program MES realizuje algorytm nieliniowej odpowiedzi materialu.
Polega on na cyklicznym rozwiazywaniu
˛
ukladu równań i jego odpowiedniej modyﬁkacji aż do uzyskania zbieżności. Zmienna˛ it oznaczono ilość iteracji konieczna˛ do
poprawnego rozwiazania
˛
zadania nieliniowego, zalożono przy tym, że ilość ta bedzie
˛
równa dla każdego kroku czasowego.
Koszt obliczeniowy analiza dynamicznej konstrukcji metoda˛ bezpośredniego calkowania (np. Newmarka) jest liniowo zależny od ilości danych w historii obciażenia.
˛
Zatem koszt analizy dynamicznej z uwzgl˛ednieniem nieliniowej odpowiedzi materialu wynosić bedzie
˛

Anlin = O(el) + it · ob(Oa(np · nst)3 + O(np · nst)2 ) ≈ O(el) + O(it · ob(np · nst)3 ))
(3.68)
Analiz˛e zm˛eczeniowa˛ z uwzgl˛ednieniem dynamicznej odpowiedzi konstrukcji należy rozpoczać
˛ od zachowania dyskretnych wartości sil zewn˛etrznych dzialajacych
˛
na
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konstrukcje˛ (wydruk 3.4 punkt 1). Koszt zachowania historii obciażenia
˛
bedzie
˛
proporcjonalny do ilości przedzialów czasowych ob, czyli
Aakw = O(ob)

(3.69)

Kolejna˛ czasochlonna˛ operacja˛ jest wprowadzenie dla każdego punktu Gaussa
parametru uszkodzenia. Zakladajac,
˛ że konstrukcja zostala dyskretowana za pomoca˛
elementów skończonych posiadajacych
˛
jeden punkt Gaussa (np. czworościany) koszt
tej operacji (wydruk 3.4, punkt 3) bedzie
˛
liniowo zależny od ilości elementów el
Apar

uszk

= O(el)

(3.70)

Punkty 5 do 7 (wydruk 3.4) można potraktować calościowo. Ilość lokalnych minimów i maksimów nie zależy jedynie od zlożoności funkcji obciażenia.
˛
Równie ważna
jest geometria i cechy materialowe konstrukcji. Ilość lokalnych minimów i maksimów
nie może być wi˛eksza niż ilość kroków czasowych, a wi˛ec ob. Dodatkowo dla każdego
kroku czasowego wykonana jest raz analiza MES. Koszt obliczeniowy kroków 5 do 7
wynosi
Anlin = O(el) + O(it · ob(np · nst)3 ))
(3.71)
Koszt obliczenia amplitudy oraz wspólczynnika asymetrii R oraz obliczenie przyrostu uszkodzenia dla pojedynczego zidentyﬁkowanego cyklu napreżenia
˛
(wydruk 3.4,
punkty 7 oraz 9) jest staly. Zatem wykonanie tych operacji dla każdego elementu
skończonego w każdym kroku czasowym jest liniowo zależne od el, czyli
Ad = O(ob) · O(el)

(3.72)

Calkowity koszt obliczeniowy dynamicznej analizy zm˛eczeniowej jest suma˛ czasów wykonania poszczególnych operacji z uwzgl˛ednieniem petli
˛ zawartej w punkcie 11,
wydruk 3.4
A = Aakw + Apar uszk + Anlin + Ad =

O(ob) + O(el) + ob O(el) + O(it · (np · nst)3 ) + O(ob) · O(el)

Ponieważ ob jest zawsze wieksze
˛
od 1


A = O ob el + it · (np · nst)3

(3.73)

(3.74)

Z przeprowadzonej analizy zlożoności obliczeniowej algorytmu szacowania trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji wynika, że najbardziej kosztowna˛ cz˛eścia˛ algorytmu jest
analiza MES. Wobec tego, analiza zm˛eczeniowa konstrukcji, za pomoca˛ prezentowanych algorytmów obliczeniowych, ma swoje ekonomiczne uzasadnienie dla problemów,
które daja˛ si˛e rozwiazać
˛
za pomoca˛ aparatu MES w rozsadnym
˛
czasie. Określenie
trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji z wylaczeniem
˛
analizy MES charakteryzuje si˛e liniowa˛ zlożonościa˛ obliczeniowa˛ wzgl˛edem ilości elementów el.
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Rysunek 3.15: Próbka z karbem.

3.7 Przyklady analizy zme˛ czeniowej konstrukcji za
pomoca˛ MES
Metody i algorytmy szacowania trwalości zm˛eczeniowej z wykorzystaniem MES
zostaly zilustrowane na przykladzie analizy zm˛eczeniowej próbki z karbem rozciaganej
˛
osiowo oraz cylindra hydraulicznego. Ponadto wykonano symulacje˛ propagacji zm˛eczeniowej degradacji materialu aż do calkowitego zniszczenia.

3.7.1

Analiza numeryczna procesu zniszczenia próbki z karbem obciażonej
osiowo
˛

Celem przykladu numerycznego jest weryﬁkacja algorytmu obliczania szacowanej ilości cykli do zniszczenia. Wyniki numeryczne porównane zostaly z wynikami
eksperymentu prezentowanego w pracy [67].
Ksztalt i wymiary próbki pokazano na rysunku 3.15. Dlugość próbki wynosi
19 mm. Próbka wykonana jest ze stali 10HNAP o nast˛epujacych
˛
wlaściwościach matekg
rialowych: gestość
˛
ρ = 7800 m3 , modul Younga E = 210 GP a, wspólczynnik Poissona
ν = 0.3, napr˛eżenie plastycznego plyni˛ecia Sy = 414 MP a, wytrzymalość materialu
Su = 556 MP a. W równaniu 3.9 przyjeto
˛ wartość wspólczynnika n = 1.2. Rozpatrywano trzy przypadki poziomu wartości napreżenia
˛
średniego Sm równe 75, 150 i
225 MP a.
Przypadek pierwszy: Sm = 75 MP a.
W pierwszym przypadku rozpatrywano cztery wartości amplitudy napr˛eżenia
Sa równe 250, 270, 290 i 310 MP a. Napreżenia
˛
maksymalne i napr˛eżenia minimalne (Smax , Smin ) dla czterech wartości amplitudy napr˛eżenia wynosily odpowiednio:
(325, −175), (345, −195), (365, −215) oraz (385, −235). Na rysunku 3.16 pokazano
punkty pracy i zast˛epcze amplitudy napr˛eżenia dla R = −1. W tablicy 3.1 i na rysun-
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Sm
[MPa]

Sa
[MPa]

R

75

250

-0.54

75

270

-0.57

75

290

-0.59

75

310

-0.61

150

270

-0.29

150

290

-0.32

225

230

-0.59

ilość cykli do zniszczenia
eksperyment [67]
obliczenia
439 000
402 500
>2 000 000
>2 000 000
358 200
854 700
857 294
318 700
252 300
376 300
340 262
379 700
54 800
123 400
143 639
45 000
172 100
121 500
143 963
233 100
124 300
41 900
57 139
60 500
413 900
204 900
125 280
545 200

Tabela 3.1: Ilość cykli do zm˛eczenia, eksperyment oraz obliczenia numeryczne.
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Rysunek 3.16: Wykresy Goodmana oraz punkty pracy dla Sm = 75 MP a.
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Rysunek 3.17: Krzywa S-N oraz zast˛epcze amplitudy napr˛eżeń Sae dla Sm = 75 MP a.
ku 3.17 przedstawiono liczbe˛ cykli do zniszczenia Nz uzyskanych z równania 3.4.
Prezentowane w pracy [67] wyniki trzech różnych eksperymentów dla tej samej
próbki i tych samych wartości napreżenia
˛
sa˛ rozbieżne (porównaj tabela 3.1 kolumna
4). Uzyskane wyniki obliczeń numerycznych przewidywanego zniszczenia zm˛eczeniowego mieszcza˛ si˛e zakresie trwalości eksperymentalnych.
Przypadek drugi i trzeci: Sm = 150 MP a oraz Sm = 225 MP a
W drugim przypadku rozpatrywano trzy wartości amplitudy napr˛eżenia Sa . Dla
Sm = 150 MP a Sa równe 270 i 290 MP a. Dla Sm = 225 MP a amplituda napr˛eżenia
wynosi Sa = 310 MP a. Napreżenia
˛
maksymalne i minimalne (Smax , Smin ) wynosily odpowiednio (420, −120), (440, −140) oraz (455, −5). Na rysunku 3.18 pokazano punkty
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Rysunek 3.18: Wykresy Goodmana oraz punkty pracy dla Sm = 150 MP a oraz Sm =
225 MP a.
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Rysunek 3.19: Krzywa S–N oraz zast˛epcze amplitudy napr˛eżeń Sae dla Sm = 150 MP a
oraz Sm = 225 MP a.
pracy i zastepcze
˛
amplitudy napr˛eżenia dla wspólczynnika asymetrii cyklu R = −1. W
tablicy 3.1 i na rysunku 3.19 przedstawiono liczbe˛ cykli do zniszczenia N uzyskanych
z równania 3.4.
Uzyskane wyniki obliczeń numerycznych przewidywanej ilości cykli do zniszczenia dla Sm = 150 MP a zbliżone sa˛ do wyników uzyskanych w eksperymencie. W
przypadku Sm = 225 MP a wyniki obliczeń numerycznych różnia˛ si˛e od wyników
eksperymentalnych. W odróżnieniu od wcześniejszych schematów obciażenia,
˛
w tym
przypadku w procesie niszczenia materialu decydujac
˛ a˛ rol˛e odgrywaja˛ odksztalcenia
plastyczne. W przypadku wyst˛epowania odksztalceń plastycznych analiza zm˛eczeniowa konstrukcji realizowana w oparciu o koncepcj˛e napreżeń
˛
nominalnych (lokalnych)
nie daje zadowalajacych
˛
wyników.
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Rysunek 3.20: Pole napr˛eżeń zastepczych
˛
von Misesa w obciażonej
˛
próbce z karbem.
Analiza zm˛eczeniowa próbki z karbem za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń
Przeprowadzono analiz˛e zm˛eczeniowa˛ próbki z karbem za pomoca˛ mechaniki
uszkodzeń. Metoda ta daje możliwość uwzgl˛ednienia odksztalceń plastycznych w analizie zm˛eczeniowej. Jako schemat obciażenia
˛
przyjeto
˛ sinusoidalnie zmienna˛ w czasie
sil˛e, której wartość średnia wynosi Qm = 11.25 kN oraz amplituda napr˛eżenia wynosi Qa = 11.5 kN. Napreżenie
˛
maksymalne powodowane sila˛ rozciagaj
˛ ac
˛ a˛ wynosi
455 MP a. Pole napreżeń
˛
przy dzialaniu maksymalnej dzialajacej
˛ sily przedstawione
jest na rysunku 3.20.
Wykonano pelna˛ analiz˛e zm˛eczeniowa˛ próbki z uwzgl˛ednieniem historii obciaże˛
nia. Wystepuj
˛ ace
˛ odksztalcenia plastyczne powoduja,˛ że brak jest liniowej zależności
pomi˛edzy wartościa˛ obciażenia
˛
a napr˛eżeniem w próbce (por. rysunek 3.21). Opracowany algorytm 3.4 pozwala na uwzgl˛ednienie rzeczywistej, zmiennoamplitudowej,
z uwzgl˛ednieniem odksztalceń plastycznych oraz sil bezwladności, itp., historii obciażenia.
˛
Wykres przebiegu napr˛eżenia w próbce oraz wartości obciażenia
˛
w funkcji
czasu prezentowany jest na rysunku 3.21. Wykresy przebiegu obciażenia
˛
i napr˛eżenia
w próbce sa˛ przesuni˛ete w fazie. Podczas odciażania
˛
próbki wystepuje
˛
skok napreże˛
nia. Niezerowe napreżenie
˛
w chwili odciażenia
˛
próbki spowodowane jest powstawaniem
stref odksztalceń plastycznych w momencie pelnego obciażenia
˛
próbki. W chwili odcia˛
żenia próbki w strefach wystepowania
˛
odksztalceń plastycznych powstaja˛ napr˛eżenia
ściskajace.
˛
Na rysunku 3.22 pokazano kolejne etapy przyrostu pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego.
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Rysunek 3.21: Przebieg obciażenia
˛
zewn˛etrznego oraz napr˛eżenia maksymalnego w
czasie.
Widzimy, że kierunek propagacji uszkodzenia jest równolegly do kierunku maksymalnych napreżeń
˛
stycznych. Kierunek propagacji pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego jest zgodny z
obserwacjami innych zlomów zm˛eczeniowych np. [20,41]. Calkowite zniszczenie próbki,
rozerwanie, nast˛epuje po ok. 130 000 cykli obciażenia.
˛

3.7.2

Określenie trwalości zmeczeniowej
cylindra hydraulicz˛
nego za pomoca˛ MES

W ramach projektu PROHIPP autor przeprowadzil zm˛eczeniowa˛ analiz˛e numeryczna˛ cylindra hydraulicznego pokazanego na rysunku 3.23 [14]. Cylinder posiada
dwa porty olejowe. Wykonany jest ze stali St52 o nast˛epujacych
˛
wlasnościach matekg
rialowych: gestość
˛
ρ = 7800 m3 , modul Younga E = 210 GP a, wspólczynnik Poissona
ν = 0.3, napr˛eżenie plastycznego plyni˛ecia Sy = 350 MP a, wytrzymalość materialu
Su = 600 MP a.
Analiza zm˛eczeniowa cylindra byla przeprowadzona przy obciażeniu
˛
testowym.
Obciażenie
˛
testowe nie odzwierciedla rzeczywistych warunków pracy cylindra hydraulicznego. Zostalo ono opracowane przez ﬁrm˛e Pedro Roquet S.A. w celu wykonania
eksperymentów zm˛eczeniowych cylindrów hydraulicznych, które bylyby najtańsze z
ekonomicznego i czasowego punktu widzenia. Fotograﬁe testowanych cylindrów hydraulicznych przedstawiono na rysunku 3.24.
Obciażenie
˛
testowe zostalo tak dobrane, aby jednocześnie testować jak najwi˛eksza˛ ilość miejsc narażonych na powstawanie pekni˛
˛ eć zm˛eczeniowych. Cylinder byl przymocowany do stanowiska testowego za pomoca˛ dwóch taśm lacz
˛ acych
˛
(patrz rysunek
3.24). Tlok cylindra hydraulicznego byl zablokowany w środkowym jego polożeniu oraz
wymontowane jest wewn˛etrzne uszczelnienie tloka. Konﬁguracja taka zapewnia swobodny przeplyw oleju pomi˛edzy dwoma stronami tloczyska. Jeden z portów zostaje
zasklepiony a drugim doprowadzany jest olej hydrauliczny pod ciśnieniem. Schema-
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Rysunek 3.22: Kolejne fazy przyrostu pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego oraz zmiany w polu
napreżeń
˛
zastepczych.
˛
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Rysunek 3.23: Rysunek techniczny, model oraz przekrój rzeczywistego cylindra hydraulicznego [23].

Rysunek 3.24: Fotograﬁe testowanych cylindrów hydraulicznych [55].
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Rysunek 3.25: Szkic stanowiska testowego z przekrojem testowanego cylindra hydraulicznego.

Rysunek 3.26: Oscyloskopowy wykres ciśnienia oleju wewnatrz
˛ cylindra [55].
tyczny szkic stanowiska testowego z przekrojem testowanego cylindra hydraulicznego
prezentowany jest na rysunku 3.25.
Ciśnienie oleju wewnatrz
˛
cylindra zmienia si˛e od wartości 0 bar do 306 bar z
dokladnościa˛ ±2 bar (0 − 30.6 MP a, ±0.2 MP a). Wykres z oscyloskopu ciśnienia
oleju wewnatrz
˛ cylindra zostal przedstawiony na rysunku 3.26. W teście numerycznym
przyjeto
˛ wartość ciśnienia 30.8 MP a oraz wspólczynnik asymetrii cyklu R = 0.
Przyjeto
˛ nastepuj
˛ ace
˛ parametry zm˛eczeniowe stali z której wykonany zostal cylinder hydrauliczny: wytrzymalość materialu Su = 600 MP a, napreżenie
˛
plastycznego
plyni˛ecia Sy = 350 MP a, granica zm˛eczeniowa (poniżej której przy R = −1 nie obserwujemy rozwoju pekni˛
˛ eć zm˛eczeniowych) Se = 200 MP a, wspólczynniki określajace
˛
krzywa˛ zm˛eczeniowa˛ α = 0.00085, β = 3.5, γ = 3.0, δ = −0.0004 oraz wykladnik
m = 2.
Wyznaczono 10 stref krytycznych, szczególnie narażonych na pekanie
˛
zm˛ecze-
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Rysunek 3.27: Strefy krytyczne narażone na pekanie
˛
zm˛eczeniowe.
niowe. Strefy krytyczne zostaly wskazane na rysunku 3.27. Strefy nr 1 oraz 2 zwiazane
˛
sa˛ z polaczeniem
˛
spawanym pomi˛edzy rura˛ a uchwytem cylindra, strefa nr 3 do 6
dotycza˛ portu olejowego bliższego uchwytowi cylindra, natomiast strefy nr 7 do 10
zwiazane
˛
sa˛ z portem olejowym od strony tloczyska. Wykonano analiz˛e napreżeń
˛
za
pomoca˛ programu metody elementów skończonych FEAP. Wartości napreżenia
˛
zredukowanego von Misesa w strefach krytycznych ksztaltuja˛ si˛e nastepuj
˛ aco:
˛ strefa 1 387.2 MP a, strefa 2 - 321.2 MP a, strefa 3 - 357.0 MP a, strefa 4 - 208.5 MP a, strefa
5 - 248.3 MP a, strefa 6 - 345.5 MP a, strefa 7 - 366.9 MP a, strefa 8 - 243.5 MP a,
strefa 9 - 221.4 MP a oraz strefa 10 - 372.3 MP a.
Liczba cykli do zm˛eczenia określona zostala jako punkt przeci˛ecia krzywej amplitudy napr˛eżenia z krzywa˛ zm˛eczeniowa˛ S–N. Na rysunku 3.28 pokazano krzywa˛
zm˛eczeniowa˛ z naniesionymi amplitudami napr˛eżenia w strefach krytycznych.
Na rysunku 3.29 pokazano pole odksztalceń i napreżeń
˛
w strefach narażonych
na pekanie
˛
zm˛eczeniowe.
W tablicy 3.2 przedstawiono wartości napreżenia
˛
maksymalnego oraz ilość cykli
do zm˛eczenia w każdej z pi˛eciu stref krytycznych. Ponadto w tablicy 3.2 zestawiono
wyniki analizy numerycznej z rzeczywista˛ trwalościa˛ cylindra uzyskana˛ w eksperymencie. Z uwagi na silnie stochastyczny charakter trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji
wyniki eksperymentu cechuje dość znaczna rozbieżność trwalości zm˛eczeniowej poszczególnych cz˛eści cylindra hydraulicznego. Można jednak zauważyć, że obliczona za
pomoca˛ MES szacowana trwalość zm˛eczeniowa porównywalna jest z wynikami ekspe-

3.7 Przyklady analizy zmeczeniowej
konstrukcji za pomoca˛ MES
˛

krzywa S-N
strefa 2 - 321.2 MPa
strefa 4 - 208.5 MPa
strefa 6 - 345.5 MPa
strefa 8 - 243.5 MPa
strefa 10 - 372.3 MPa

napręŜenie maksymalne
[MPa]

600
500

75

strefa 1 - 387.2 MPa
strefa 3 - 357.0 MPa
strefa 5 - 248.3 MPa
strefa 7 - 366.9 MPa
strefa 9 - 221.4 MPa

400
300
200
100
1.0E+03

1.0E+04

1.0E+05

1.0E+06

1.0E+07

1.0E+08

ilość cykli N

Rysunek 3.28: Krzywa zm˛eczeniowa S–N z naniesionymi wartościami napreżenia
˛
maksymalnego w strefach krytycznych cylindra hydraulicznego.

Rysunek 3.29: Pole napr˛eżeń zredukowanych von Misesa w odksztalconym cylindrze
hydraulicznym. Wspólczynnik skali odksztalcenia 500.
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Wartość
Trwalość
napreżenia
˛
zm˛eczeniowa,
maksymalnego
obliczenia
[MPa]
[ilość cykli]

Strefa
krytyczna
strefa
laczenia
˛
uchwytu
cylindra
strefa
portu
olejowego I
strefa
portu
olejowego
II

1

387.2

309 719

2

321.2

1 774 879

3
4
5
6
7
8
9
10

357.0
208.5
248.3
345.5
366.9
243.5
221.4
372.3

>5
>5

>5
>5

672
000
000
911
520
000
000
452

740
000
000
011
395
000
000
944
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Trwalość
zm˛eczeniowa,
eksperyment
[ilość cykli]
384 000
352 249
350 395
675
581
740
763
436
598
347
358

891
900
698
187
887
798
427
947

Tabela 3.2: Zestawienie prognozowanej trwalości zm˛eczeniowej stref krytycznych cylindra hydraulicznego z wynikiem eksperymentów zm˛eczeniowych.
rymentów.

3.7.3

Analiza propagacji uszkodzeń zmeczeniowych
w cylin˛
drze hydraulicznym

Wykonano analiz˛e zm˛eczeniowa˛ cylindra hydraulicznego za pomoca˛ mechaniki
uszkodzeń. Metoda ta pozwala na określenie miejsc inicjacji pekni˛
˛ eć zm˛eczeniowych.
Dodatkowo istnieje możliwość śledzenia kierunku oraz pr˛edkości propagacji uszkodzenia zm˛eczeniowego.
Analizowany rodzaj cylindra hydraulicznego zostal poddany eksperymentom
zm˛eczeniowym w ramach projektu PROHIPP. Zlomy zm˛eczeniowe poddane zostaly wnikliwej analizie (por. rysunki 3.33 oraz 3.37). Każdy testowany cylinder zostal
rozci˛ety, aby możliwy byl pomiar pekni˛
˛ eć. Analizowane byly także pekni˛
˛ ecia nie powodujace
˛ rozszczelnienia si˛e cylindra.
Analiza strefy polaczenia
uchwytu u rura˛ cylindra.
˛
Strefa polaczenia
˛
uchwytu z rura˛ cylindra zostala poddana analizie inicjacji i
propagacji pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego. Cylinder hydrauliczny obciażony
˛
zostal ciśnieniem wewn˛etrznym o wartości 30.8 MP a. Pole napreżeń
˛
i odksztalceń w streﬁe spoiny
lacz
˛ acej
˛ uchwyt z rura˛ cylindra zostaly przedstawione na rysunku 3.30.
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Rysunek 3.30: Pole napr˛eżeń zredukowanych von Misesa w odksztalconym cylindrze
hydraulicznym – strefa laczenia
˛
uchwytu z rura˛ cylindra. Wspólczynnik skali odksztalcenia 200.
Na rysunku 3.31 przedstawiono kolejne fazy rozwoju pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego w
streﬁe krytycznej 1. Strefa krytyczna nr 1 jest stosunkowo slabo narażona na rozwój
pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego. Z uwagi na to, iż w innych miejscach stopień uszkodzenia
cylindra hydraulicznego doprowadzil do przerwania ciag
˛ lości modelu, dalsza analiza
wzrostu pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego w streﬁe krytycznej nr 1 jest niemożliwa.
Na rysunku 3.32 przedstawiono rozwój pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego w streﬁe krytycznej nr 2.
Analiza pola wartości parametru uszkodzenia (funkcji fred podanej w rozdziale
3.3.3, wzór 3.61) w streﬁe krytycznej nr 2, rysunek 3.32, prowadzi do wniosku, że
oprócz pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego w spoinie lacz
˛ acej
˛ uchwyt z rura˛ cylindra rozwijaja˛
si˛e inne uszkodzenia zm˛eczeniowe. Ostatecznie pekni˛
˛ ecie, które wzi˛elo swój poczatek
˛
w okolicach portu olejowego powoduje przerwanie ciag
˛ lości ścianki cylindra hydraulicznego.
Na rysunku 3.33 przedstawiono przekroje rzeczywistych cylindrów hydraulicznych po testach zm˛eczeniowych. Awaria cylindra nastapi
˛ la przez jego rozszczelnienie
w streﬁe polaczenia
˛
rury z uchwytem cylindra. Zielonymi strzalkami (rysunek 3.33)
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Rysunek 3.31: Ewolucja pola napr˛eżeń von Misesa (po lewej) oraz pola wartości parametru zniszczenia fred (po prawej). Strefa laczenia
˛
rury z uchwytem cylindra.
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Rysunek 3.32: Ewolucja pola napr˛eżeń von Misesa (po lewej) oraz pola wartości parametru zniszczenia fred (po prawej). Strefa laczenia
˛
rury z uchwytem cylindra.
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Rysunek 3.33: Fotograﬁe cylindrów hydraulicznych podczas testów zm˛eczeniowych
oraz przekrój zużytego cylindra. Zielone strzalki wskazuja˛ poczatek
˛
oraz koniec pek˛
ni˛ecia zm˛eczeniowego. [23]
oznaczono miejsce inicjacji pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego oraz miejsce przerwania szczelności spoiny. Podobny charakter jednej z faz rozwoju pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego otrzymano na drodze obliczeń numerycznych. Numerycznie wyznaczone miejsce inicjacji
pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego w streﬁe laczenia
˛
rury z uchwytem cylindra pokrywa si˛e z
wnioskami z analizy rzeczywistych zlomów zm˛eczeniowych (por. rysunki 3.32 i 3.33).
Analiza strefy portu olejowego.
Drugim elementem cylindra hydraulicznego wrażliwym na powstawanie pekni˛
˛ eć
zm˛eczeniowych jest port olejowy. Pole napr˛eżeń zastepczych
˛
von Misesa strefy portu
olejowego przedstawia rysunek 3.34.
Na rysunkach 3.35 oraz 3.36 przedstawiono kolejne fazy wzrostu pekni˛
˛ eć zm˛eczeniowych w rejonie portu olejowego cylindra. Można zauważyć, iż w plaszczyźnie
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Rysunek 3.34: Pole napr˛eżeń zredukowanych von Misesa w cylindrze hydraulicznym –
strefa portu olejowego.
równoleglej do osi cylindra (rysunek 3.35) uszkodzenie zm˛eczeniowe inicjuje sie˛ po wewn˛etrznej stronie cylindra hydraulicznego. Dalej propaguje si˛e na zewnatrz
˛ cylindra.
Inny charakter ma propagacja szczeliny zm˛eczeniowej w plaszczyźnie prostopadlej do
osi cylindra, rysunek 3.36. W tym przypadku pekni˛
˛ ecie zm˛eczeniowe ma swój poczatek
˛
na zewn˛etrznej powierzchni cylindra i propaguje si˛e do wewnatrz.
˛
Taki sposób ewolucji zniszczenia zm˛eczeniowego znajduje swoje potwierdzenie w analizie rzeczywistych
zlomów zm˛eczeniowych. Fotograﬁe rozci˛etych cylindrów hydraulicznych poddanych
eksperymentom zm˛eczeniowym zamieszczono na rysunku 3.37.
Wyniki badań wykorzystano w trakcie realizacji projektu Komisji Europejskiej
PROHIPP "New Design and Manufacturing Processes for High Pressure Fluid Power
Products" koordynowanym przez ﬁrm˛e Pedro Roquet SA.

3.8 Ocena wyników analizy zme˛ czeniowej konstrukcji za pomoca˛ MES
• Obecny stan zaawansowania prac nad nowoczesnymi metodami numerycznymi
w analizie konstrukcji mechanicznych pozwala na znaczne udoskonalenie stosowanych dotychczas metod analizy zm˛eczeniowej konstrukcji. Zwi˛ekszona zostala
dokladność i jednoznaczność szacowanej trwalości zm˛eczeniowej. Dzieki
˛ wykorzystaniu MES możliwa jest analiza zm˛eczeniowa konstrukcji o dowolnym stopniu
skomplikowania.
• Dokonano syntezy istniejacych
˛
teorii szacowania trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji na podstawie stanu napr˛eżenia. Zaproponowano wykorzystanie zast˛ep-
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Rysunek 3.35: Ewolucja pola napr˛eżeń von Misesa (po lewej) oraz pola wartości parametru zniszczenia (po prawej), plaszczyzna równolegla do osi cylindra.
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Rysunek 3.36: Ewolucja pola napr˛eżeń von Misesa (po lewej) oraz pola wartości parametru zniszczenia (po prawej), plaszczyzna prostopadla do osi cylindra.
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Rysunek 3.37: Fotograﬁe cylindrów hydraulicznych podczas testów zm˛eczeniowych
oraz przekrój zużytego cylindra [23, 55].
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czej amplitudy napr˛eżenia Sae w analizie zm˛eczeniowej rzeczywistych konstrukcji
w przypadku gdy, zm˛eczeniowe dane eksperymentalne dostepne
˛
sa˛ jedynie dla
typowych, prostych próbek.
• Zmodyﬁkowano oraz rozwini˛eto teori˛e symulacji procesu zniszczenia zm˛eczeniowego za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń zaproponowana˛ przez Ollera i innych [97, 98].
• Opracowano algorytmy symulacji procesu inicjacji oraz propagacji pekni˛
˛ ecia
zm˛eczeniowego za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń.
• Opracowano algorytmy szacowania trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji dla dowolnej historii obciażenia,
˛
również z uwzgl˛ednieniem plastycznego plyni˛ecia materialu i uwzgl˛ednieniem wystepuj
˛ acych
˛
sil bezwladności.
• Analiza zm˛eczeniowa za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń pozwala na badanie konstrukcji przy obciażeniach
˛
rzeczywistych: o zmiennej amplitudzie, z uwzgl˛ednieniem plastycznej odpowiedzi materialu oraz z uwzgl˛ednieniem sil bezwladności.
Pozwala to np. ocenić trwalość zm˛eczeniowa˛ zawieszenia samolotu podczas startu i ladowania
˛
czy innych cz˛eści samolotu obciażonych
˛
rzeczywistymi silami.
Niestety analiza cechuje si˛e duża˛ zlożonościa˛ obliczeniowa,˛ zarówno czasowa˛ jak
i pami˛eciowa.˛
• Wykorzystujac
˛ opracowane podstawy teoretyczne opracowano algorytmy obliczania trwalości zm˛eczeniowej dla różnych typów analizy, w tym dla dynamicznej
(z uwzgl˛ednieniem sil bezwladności) analizy zm˛eczeniowej. Algorytmy te zostaly nastepnie
˛
zaimplementowane w programie metody elementów skończonych
FEAP.
• Opracowane metody analizy zm˛eczeniowej sa˛ bardzo wrażliwe na bl˛edy analizy
napreżeń
˛
konstrukcji za pomoca˛ MES. Stosunkowo niewielkie bl˛edy w obliczeniach pola napr˛eżeń, np. rz˛edu 5% moga˛ w szczególnie niekorzystnych przypadkach dawać bl˛edy rz˛edu 400% w oszacowaniu trwalości zm˛eczeniowej. Wytrzymalość zm˛eczeniowa może być zarówno niedoszacowana jak i przeszacowana. W
rozdziale 2.1 przedstawiono wytyczne do budowy modelu MES.
• Uzyskane wartości trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji za pomoca˛ prezentowanych narz˛edzi sa˛ nadal teoretyczne. Mimo pierwszych porównań, nadal wymagaja˛ kalibracji i zestawienia z wi˛eksza˛ ilościa˛ danych eksperymentalnych.

Rozdzial 4
Niezawodność konstrukcji
narażonych na zniszczenie
zmeczeniowe
˛
Nieodlaczn
˛ a˛ cecha˛ rzeczywistych elementów konstrukcyjnych sa˛ niejednorodności materialowe oraz niedoskonalości odwzorowania ksztaltu spowodowane niedoskonalościami obróbki. Powoduja˛ one znaczne rozbieżności trwalości zm˛eczeniowej podobnych elementów. Analiza zm˛eczeniowa przeprowadzona dla podobnych próbek (różnica
pomi˛edzy poszczególnymi próbkami jest mniejsza niż zalożone tolerancje materialowe i
wykonania) powoduje powstanie znacznej rozbieżności trwalości zm˛eczeniowej pomi˛edzy najwytrzymalsza˛ i najslabsza próbka.˛ Różnica ta może dochodzić do kilku rz˛edów
wielkości [52]. Rozrzut trwalości zm˛eczeniowych podobnych próbek ma miejsce niezależnie od stosowanych modeli oraz teorii oceny trwalości zm˛eczeniowych. Mimo iż
analizowane konstrukcje sa˛ jedynie modelami rzeczywistych elementów i ich zachowań
zm˛eczeniowych jako glówna˛ przyczyn˛e rozrzutu trwalości zm˛eczeniowych upatruje si˛e
niepewność danych materialowych, geometrycznych i obciażenia.
˛
Ów rozrzut znajduje
potwierdzenie w badaniach eksperymentalnych.
Rozrzut trwalości elementów konstrukcyjnych jest również obserwowany w przypadku rzeczywistych maszyn i urzadzeń.
˛
Jest to zjawisko naturalne i jest spowodowane
zmiennościa:˛ obciażeń
˛
eksploatacyjnych, charakterystyk zm˛eczeniowych oraz cech geometrycznych uzyskanych w procesie technologicznym wytwarzania elementu. Zatem
do podstawowej analizy zm˛eczeniowej "wyidealizowanej" konstrukcji przy idealnym
obciażeniu
˛
powinna zostać zalaczona
˛
analiza wplywu zmian geometrycznych, materialowych i obciażenia
˛
konstrukcji na jej trwalość zm˛eczeniowa˛ [52].
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4.1 Wskaźniki niezawodności konstrukcji ze wzgle˛ du na zme˛ czenie materialu
W niniejszej rozprawie przyjeto
˛ deterministyczny sposób oceny trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji. W takim podejściu wymagane jest aby przewidywana trwalość
zm˛eczeniowa konstrukcji byla wyższa od zakladanego czasu jej pracy. Nadwyżka trwalości określa zapas bezpieczeństwa który może zostać określony różnymi wspólczynnikami. Zostana˛ przedstawione stosowane w praktyce inżynierskiej wskaźniki niezawodności konstrukcji ze wzgl˛edu na zm˛eczenie materialu.

4.1.1

Wskaźnik wyteżenia
– Factor of Strength (F OS)
˛

Wskaźnik wyteżenia
˛
materialu pokazuje w jakim stopniu material konstrukcji
jest wyteżony,
˛
tj. jak duży jest zapas wytrzymalości materialu z stosunku do rzeczywistych obciażeń
˛
i planowanej trwalości konstrukcji. Wskaźnik F OS obliczany jest na
podstawie wykresu Goodmana. Na rysunku 4.1 przedstawiono wykres Goodmana z
naniesionym punktem pracy A(Sm , Sa ). Wskaźnik wyteżenia
˛
materialu F OS dany jest
nastepuj
˛ acym,
˛
prostym wzorem
OB
(4.1)
F OS =
OA
gdzie Sa i Sm sa˛ odpowiednio amplituda˛ i napr˛eżeniem średnim, Su jest wytrzymalościa˛ materialu, natomiast Sekspl jest wartościa˛ amplitudy napr˛eżenia dla której wytrzymalość zm˛eczeniowa konstrukcji jest równa planowanej. W przypadku gdy wartości napreżeń
˛
obliczane sa˛ w klasyczny sposób jako napr˛eżenia nominalne, istnieje
konieczność ich modyﬁkacji przez wspólczynnik koncentracji napr˛eżeń Kf .
Zalożono, że wykladnik n we wzorze 3.9 bed
˛ acym
˛
analityczna˛ postacia˛ wykresu
Goodmana wynosi n = 1. W takim przypadku wykres Goodmana jest linia˛ prosta˛
(rysunek 4.1).
Rozważmy lini˛e CD równolegla˛ do krzywej Googmana przedstawiona˛ na rysunku 4.1. Odleglość OD wynosi
Su
OD =
(4.2)
F OS
Z podobieństwa trójkatów
˛
otrzymujemy zależność
Sa
Sekspl

=

Su
F OS

− Sm
Su

(4.3)

Przeksztalcajac
˛ wzór 4.3 otrzymujemy zależność pozwalajaca
˛ na obliczenie wskaźnika
wyteżenia
˛
materialu konstrukcji F OS
F OS =

Su Sekspl
Sm Sekspl + Sa Su

(4.4)
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Rysunek 4.1: Wskaźnik wyteżenia
˛
materialu na podstawie wykresu Goodmana.
Wskaźnik wyteżenia
˛
F OS może być również obliczony na podstawie wykresu
Soderberga, przedstawionego w rozdziale 3.2.2. Krzywa Soderberga z naniesionym
punktem pracy A(Sm , Sa ) zostala przedstawiona na rysunku 4.2. W takim przypadku
przypadku wzór 4.4 może zostać przeksztalcony do postaci
F OS =

Sy Sekspl
Sm Sekspl + Sa Sy

(4.5)

Wskaźnik F OS otrzymany na podstawie wykresu Soderberga uwzgl˛ednia granic˛e
plastyczności Sy .
Jak latwo zauważyć, w przypadku gdy trwalość zm˛eczeniowa konstrukcji jest
mniejsza niż planowana to wskaźnik F OS < 1. W przeciwnym przypadku, gdy
trwalość zm˛eczeniowa konstrukcji jest wi˛eksza od trwalości planowanej to wskaźnik
F OS > 1.

4.1.2

Wskaźnik rezerwy zmeczeniowej
– Fatigue Reserve Fac˛
tor (FRF)

Wskaźnik rezerwy zm˛eczeniowej (F RF ) jest wspólczynnikiem otrzymanym na
podstawie wykresu Goodmana określajacym
˛
ryzyko wystapienia
˛
zniszczenia zm˛eczeniowego. Graﬁczna˛ interpretacje˛ wspólczynnika F RF przedstawiono na rysunku 4.3.

4.1 Wskaźniki niezawodności konstrukcji ze wzgledu
na zmeczenie
materialu 89
˛
˛

amplituda naprężenia
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Rysunek 4.2: Wskaźnik wyteżenia
˛
materialu na podstawie wykresu Soderberga.
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Rysunek 4.3: Graﬁczna interpretacja wskaźnika rezerwy zm˛eczeniowej FRF.
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Wskaźnik rezerwy zm˛eczeniowej F RF dany jest wzorem (rysunek 4.3)
F RF =

OA
OB

(4.6)

Wyróżnia si˛e dodatkowo dwie modyﬁkacje wskaźnika rezerwy zm˛eczeniowej: dla
stalej amplitudy oraz dla stalego napr˛eżenia średniego. Opisuja˛ niezawodność konstrukcji w przypadku gdy obciażenie
˛
zewn˛etrzne charakteryzuje si˛e zmiennym napre˛
żeniem średnim badź
˛ przy przypadek gdy wzgl˛ednie stalym napr˛eżeniu średnim zmienia si˛e amplituda napr˛eżenia. Wskaźniki rezerwy zm˛eczeniowej przy stalej amplitudzie
oraz stalym napr˛eżeniu średniemu dane sa˛ wzorami
OD
OC
OE
F RFa =
OF

F RFm =

(4.7)

Jeśli wykladnik n we wzorze Goodmana 3.9 jest równy 1 to wskaźnik rezerwy
zm˛eczeniowej F RF oblicza si˛e za pomoca˛ wzoru
F RF =

Su Se
Sm Se + Sa Su

(4.8)

Z podobieństwa trójkatów
˛
wynika, że F RFm = F RFa = F RF .
W przypadku gdy zalożymy, że wykladnik n we wzorze 3.9 jest dowolna˛ liczba˛
wi˛eksza˛ od 1 (ma to miejsce gdy obserwujemy nieliniowy wplyw napr˛eżenia średniego
na trwalość zm˛eczeniowa,˛ rysunek 4.4) wspólczynniki F RFm = F RFa 6= F RF . Aby
obliczyć wspólczynnik F RF niezbedne
˛
jest obliczenie pierwiastków równania
Se Sm Gn + Sa Sun G − Se Sm Sun = 0

(4.9)

Rozwiazaniem
˛
problemu jest rzeczywisty pierwiastek G > 0. W takim przypadku
wskaźnik F RF przyjmuje postać
v
2
u
u Sa G + G2
t Sm
F RF =
(4.10)
2
Sa2 + Sm

natomiast wskaźniki F RFm oraz F RFa wynosza˛
F RFm = F RFa =

G
Sm

(4.11)

Jeśli krzywa wplywu napr˛eżenia średniego na trwalość zm˛eczeniowa˛ jest otrzymana na drodze eksperymentów, np. dla materialów o nietypowych wlaściwościach
zm˛eczeniowych może zaistnieć sytuacja, że F RFm 6= F RFa .
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Rysunek 4.4: Wskaźnik rezerwy zm˛eczeniowej w przypadku nieliniowej zależności pomi˛edzy pomi˛edzy napreżeniem
˛
średnim a trwalościa˛ zm˛eczeniowa.˛
Jeśli zalożymy n = 2 dodatnim pierwiastkiem równania 4.9 bedzie
˛
p
2 S2
−Sa Su2 + Sa2 Su4 + 4Se2 Sm
u
G=
2Se Sm

(4.12)

w przypadku innych, dowolnych wartości wykladnika n w celu obliczenia wartości
punktu G stosuje si˛e przybliżone metody numeryczne.
Wskaźnik rezerwy zm˛eczeniowej F RF określa, jakie jest niebezpieczeństwo wystapienia
˛
zjawiska zm˛eczenia danej konstrukcji przy zalożonym obciażeniu.
˛
W przypadku gdy F RF > 1 szacuje si˛e, że przyjete
˛ obciażenie
˛
nie powinno powodować
zm˛eczenia materialu.

4.1.3

Prawdopodobieństwo zniszczenia zmeczeniowego
˛

Określenie prawdopodobieństwa zniszczenia zm˛eczeniowego konstrukcji dla danego ustalonego czasu pracy wymaga badań statystycznych parametrów materialowych, ksztaltu i dokladności wykonania elementu oraz zastosowanego obciażenia.
˛
Procentowy wskaźnik niezawodności jest jedna˛ z najważniejszych informacji przy ustalaniu czasu pracy urzadzeń
˛
pomi˛edzy zapobiegawczymi czynnościami serwisowymi badź
˛
naprawami glównymi.
Analizowana niezawodność jest rozważana jako bezawaryjność, a procentowe uje˛
cie bezawaryjności wymaga wprowadzenie losowości do parametrów opisujacych
˛
model, zarówno geometrycznych, materialowych jak i dotyczacych
˛
warunków brzegowych.
Zaklada si˛e istnienie tylko dwóch stanów: awaria badź
˛ prawidlowa praca.
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Zakladajac
˛ x = [x1 , x2 , ..., xn ] ∈ χ jako wektor parametrów charakteryzujacych
˛
si˛e losowościa,˛ kryterium awarii g(x) można opisać nastepuj
˛ aco
˛
g(x) = 1 −

N(x)
Nproj

(4.13)

gdzie N(x) jest trwalościa˛ zm˛eczeniowa˛ dla danych losowych parametrów x oraz Nproj
jest zakladana˛ (projektowa)
˛ trwalościa˛ zm˛eczeniowa konstrukcji. W tym przypadku
[68, 118]
g(x) ≤ 0 : obszar awarii
g(x) = 0 : powierzchnia graniczna
g(x) ≥ 0 : obszar bezpieczny

(4.14)

Zatem prawdopodobieństwo wystapienia
˛
awarii jest suma˛ wszystkich wartości należacych
˛
do losowego wektora parametrów x. Prawdopodobieństwo awarii wyraża nwymiarowa calka [68]
Z
P (x) =

N (fx (x)) dx

(4.15)

χ

gdzie fx (x) = fx1 ,x2 ,...,xn (x1 , x2 , ..., xn ) jest funkcja˛ lacznej
˛
gestości
˛
prawdopodobieństwa zmiennych x.
Rozwiazanie
˛
tak postawionego zadania proponuja˛ w swoich pracach R. Stocki
oraz J. Knabel [68, 118].

4.2 Ocena niezawodności cylindra hydraulicznego
Wykonano analiz˛e niezawodności cylindra hydraulicznego, którego trwalość zm˛eczeniowa określona zostala w rozdziale 3.7.2. Zalożono, że zm˛eczeniowa trwalość projektowa cylindra wynosić bedzie
˛
300 000 cykli oraz 200 000 cykli. Wyniki analizy
zm˛eczeniowej zamieszczono w tabeli 4.1.
Na rysunku 4.5 zamieszczono graﬁczna˛ interpretacje˛ wspólczynnika F OS dla
trwalości projektowej 300 000 cykli. Widzimy, że wyt˛eżenie materialu w streﬁe 1 jest
wi˛eksze niż zakladane obciażenie
˛
projektowe. Ponadto strefy 3 oraz 7 charakteryzuja˛
si˛e wspólczynnikiem F OS wi˛ekszym, lecz bliskim jedności. Oznacza to, że strefy 3
oraz 7 cylindra hydraulicznego spelniaja˛ wymagania odnośnie trwalości zm˛eczeniowej
lecz cechuja˛ si˛e mala˛ niezawodnościa.˛
Z uwagi na mala˛ niezawodność rozpatrywanego cylindra przy planowanym czasie
pracy 300 000 cykli zmniejszono interwal pomi˛edzy wymianami silownika do 200 000
cykli. Rysunek 4.6 przedstawia graﬁczna˛ interpretacje˛ wspólczynnika F OS dla trwalości projektowej cylindra 200 000 cykli. W tym przypadku wyt˛eżenie materialu we
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Strefa
krytyczna
strefa
laczenia
˛
uchwytu
cylindra
strefa
portu
olejowego I
strefa
portu
olejowego
II

Sa

Sm

[MPa]

[MPa]
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F OS
300 000
cykli

F OS
200 000
cykli

F RF

1

193.6

193.6

0.962

1.033

0.775

2

160.6

160.6

1.159

1.245

0.934

3
4
5
6
7
8
9
10

178.5
104.3
124.2
99.2
183.5
121.8
110.7
96.4

178.5
104.3
124.2
99.2
183.5
121.8
110.7
96.4

1.043
1.786
1.500
1.877
1.015
1.529
1.682
1.932

1.120
1.918
1.611
2.016
1.090
1.643
1.807
2.075

0.840
1.438
1.208
1.512
0.818
1.232
1.355
1.556

Tabela 4.1: Wskaźniki niezawodności cylindra hydraulicznego w poszczególnych strefach krytycznych.
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Rysunek 4.5: Graﬁczna ilustracja wspólczynnika F OS dla cylindra hydraulicznego.
Trwalość projektowa 300 000 cykli.
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Rysunek 4.6: Graﬁczna ilustracja wspólczynnika F OS dla cylindra hydraulicznego.
Trwalość projektowa 200 000 cykli.
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Rysunek 4.7: Graﬁczna ilustracja wspólczynnika F RF dla cylindra hydraulicznego.
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wszystkich strefach narażonych na pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowe jest poniżej zakladanej granicy. Najmniejsza˛ niezawodnościa˛ charakteryzuje si˛e strefa 1 (por. rysunek 4.6 oraz
tabela 4.1).
Na rysunku 4.7 przedstawiono zestawienie wspólczynników rezerwy zm˛eczeniowej F RF dla poszczególnych stref cylindra hydraulicznego. Z wykresu wynika (por.
tabela 4.1), że narażone na zniszczenie zm˛eczeniowe sa˛ strefy: 1, 2, 3 oraz 7. Pozostale
strefy cylindra wrażliwe na powstawanie pekni˛
˛ eć zm˛eczeniowych sa˛ znacznie oddalone
od granicy zm˛eczeniowej, cechuja˛ si˛e wysoka niezawodnościa.˛

Rozdzial 5
Schemat numeryczny optymalizacji
konstrukcji narażonych na rezonans
Ważnym aspektem analizy ukladów pod wplywem obciażenia
˛
zmiennego w czasie jest odpowiedź samej konstrukcji – jej drgania mechaniczne. Szczególnie niebezpiecznym stanem jest rezonans. Ma on miejsce wtedy, gdy jedna z cz˛estotliwości drgań
swobodnych pokrywa si˛e (lub jest bliska) cz˛estotliwości wymuszenia. Teoretycznie, zakladajac
˛ brak tlumienia wewn˛etrznego, taki stan prowadzi do nieskończenie wielkich
odksztalceń. W praktyce istniejace
˛ tlumienie sprawia, że maksymalne odksztalcenia sa˛
skończone, jednak na tyle duże, że moga˛ być powodem wielu, cz˛esto spektakularnych
awarii np. katastrofy mostów spowodowane wiejacym
˛
wiatrem.
Projektowanie konstrukcji narażonych na prac˛e w stanie rezonansu nie jest problemem trywialnym. Mimo istnienia wielu programów wspomagajacych
˛
projektowanie, analiz˛e wytrzymalościowa,˛ analiz˛e drgań itp. inżynier projektujacy
˛ uklad obciażo˛
ny silami zmiennymi w czasie zwykle musi polegać na wlasnym doświadczeniu. Taki
stan rzeczy powoduje że, z obawy przed awaria,˛ wiele tego typu konstrukcji jest znacznie przesztywnionych a przez to droższych i cz˛esto trudniejszych w produkcji.
W niniejszym rozdziale zaproponowane bedzie
˛
narz˛edzie pozwalajace
˛ określić,
który element lub wlaściwość konstrukcji ma najwi˛ekszy wplyw na prac˛e ukladu w
warunkach rezonansu lub jemu bliskich. Analiza wrażliwości ze wzgledu
˛ na cz˛estości
drgań wlasnych pozwala znaleźć optymalne wartości parametrów projektowych konstrukcji bez konieczności wykonywania wielu czasochlonnych i kosztochlonnych eksperymentów, numerycznych badź
˛ rzeczywistych. Prezentowany algorytm poparty zostal
kilkoma przykladami optymalizacji konstrukcji mechanicznych.
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5.1 Praca w stanie rezonansu
Duże amplitudy oraz sily wewn˛etrzne, charakterystyczne dla drgań konstrukcji
zachodzacych
˛
w pobliżu lub w stanie rezonansu, moga˛ powodować uszkodzenia samych
maszyn oraz emitować do otoczenia silne drgania i halas. Powoduja˛ one utrat˛e precyzji
dzialania urzadzeń
˛
i narażaja˛ ludzi bed
˛ acych
˛
pod wplywem drgań na utrat˛e zdrowia.
Napreżenia
˛
towarzyszace
˛ drganiom przy cz˛estotliwościach rezonansowych lub w
ich pobliżu zwykle sa˛ wystarczajace
˛ do spowodowania zniszczenia zm˛eczeniowego i/lub
do utraty stateczności konstrukcji [81]. Nawet jeśli napreżenia
˛
dynamiczne nie sa˛ niebezpieczne, to praca maszyny w pobliżu punktu rezonansu polaczona
˛
jest na ogól ze
znacznymi amplitudami drgań i halasem o nat˛eżeniu m˛eczacym
˛
dla personelu obslugujacego.
˛
Halas i drgania wytwarzane przez maszyn˛e maja˛ także negatywny wplyw na
znalezienie na nia˛ nabywcy.
Szkodliwy wplyw silnych drgań na prac˛e i wydajność maszyny powoduje, iż wyznaczenie jej cz˛estości drgań wlasnych (rezonansowych) jest jednym z zadań konstruktora – projektanta. Maszyna powinna być zaprojektowana tak, aby cz˛estotliwość drgań
przez nia˛ wzbudzanych byla możliwie daleka od cz˛estotliwości rezonansowych urzadze˛
nia. Z uwagi na to, iż charakterystyki drgań w pobliżu rezonansu charakteryzuja˛ si˛e
stosunkowo dużymi gradientami, odst˛ep pomi˛edzy cz˛estościami sil wymuszajacych
˛
a
cz˛estościami wlasnymi urzadzenia
˛
powinien być jak najwi˛ekszy. Stosunek najbliższej
cz˛estości drgań wlasnych urzadzenia
˛
ω do cz˛estości wymuszenia ωb powinien wynosić
ω/ωb < 0.5 lub ω/ωb > 2 [59, 81].

5.1.1

Drgania wymuszone konstrukcji

Drgania wymuszone konstrukcji analizowanej za pomoca˛ MES oblicza si˛e różniczkujac
˛ równanie ruchu
Mü + Cu̇ + Ku = P(t)
(5.1)
gdzie M, C, K sa˛ odpowiednio macierzami mas, tlumienia oraz sztywności, u oznacza
wektor kolumnowy przemieszczeń uogólnionych oraz P(t) jest wektorem wymuszeń
uogólnionych zależnych od czasu t. Zakladamy wymuszenie harmoniczne posiadajace
˛
cz˛estość Ω
P(t) = peiΩt
(5.2)
gdzie p jest wektorem kolumnowym amplitud wymuszenia. Ponadto zakladamy analiz˛e
drgań ustalonych. Wektor przemieszczeń uogólnionych ma postać [59, 81]
u = AiΩt

(5.3)

Wektor A zawiera amplitudy drgań ustalonych w postaci zespolonej (z uwzgl˛ednieniem przesuni˛ecia fazowego odpowiedzi ukladu). Po podstawieniu zróżniczkowanego
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wyrażenia 5.3 oraz równania 5.2 do równania ruchu 5.1 otrzymujemy zwiazek
˛
−ΩMAeiΩt + iΩCAeiΩt + KAeiΩt = peiΩt

(5.4)

po podzieleniu stronami przez eiΩt równanie 5.4 przyjmuje postać
(−ΩM + iΩC + K) A = p

(5.5)

−ΩM + iΩC + K = G(Ω)

(5.6)

gdzie wyrażenie
nazywane jest macierza˛ sztywności dynamicznej [71].
Szczególnym przypadkiem równania 5.1 jest równanie opisujace
˛ jednowymiarowy
ruch punktu materialnego
mü + cu̇ + ku = p(t)
(5.7)
gdzie m, c i k sa˛ odpowiednio skalarnymi miarami masy, tlumienia i sztywności, u jest
przemieszczeniem uogólnionym natomiast p(t) = peiΩt jest obciażeniem
˛
zewn˛etrznym
zależnym od czasu t. Oznaczamy h i ω jako wzgl˛edny wspólczynnik tlumienia i cz˛estość
drgań wlasnych nietlumionych.
r
c
k
h=
, ω=
(5.8)
2m
m
stad
˛ równanie 5.7 przyjmuje postać
ü + 2hu̇ + ω 2 u =

p iΩt
e
m

(5.9)

Zalożono rozwiazanie
˛
równania 5.9 w postaci [71]
u = AeiΩt

(5.10)

Po zróżniczkowaniu równania 5.10 oraz podstawieniu do równania 5.9 otrzymujemy
−Ω2 AeiΩt + i2hΩAeiΩt + ω 2 AeiΩt =

p iΩt
e
m

(5.11)

lub po przeksztalceniu

p
ω 2 − Ω2 + i2hΩ AeiΩt = eiΩt
m

(5.12)

Amplituda ruchu A w równaniu 5.12 jest wartościa˛ zespolona.˛ Cz˛eść urojona A odpowiada za przesuni˛ecie fazowe odpowiedzi ukladu w stosunku do jego wymuszenia.
Przeksztalcenie równania 5.12 pozwala na obliczenie amplitudy A [71]
A = |A| eiφ =

m (ω 2

p
− Ω2 + i2hΩ)

(5.13)
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Rysunek 5.1: Charakterystyka amplitudowo – cz˛estotliwościowa konstrukcji.
lub
A = |A| eiφ =

m (−mΩ2

p
+ icΩ + k)

(5.14)

Jeżeli we wzorze 5.13 przyjmie si˛e jako zmienna˛ niezależna˛ cz˛estość wymuszenia
Ω, to rzeczywista˛ amplitud˛e Ã i faz˛e drgań φ w zależności od cz˛estości wymuszenia
określaja˛ wzory


p
2hΩ
Ã = q
, φ = − arctan
(5.15)
ω 2 − Ω2
m (ω 2 − Ω2 )2 + (2hΩ)2
Analizujac
˛ równanie 5.15 można wyciagn
˛ ać
˛ wniosek, że dla pewnych wartości
cz˛estości wymuszenia funkcja osiaga
˛ maksimum dane wzorem
s
 2
h
Ωrez = ω 1 − 2
(5.16)
ω
W przypadku konstrukcji mechanicznych maksymalne amplitudy drgań mechanicznych zwykle sa˛ niepożadane.
˛
Moga˛ doprowadzić do uszkodzeń i awarii urzadzeń.
˛
Konstrukcje i cz˛eści maszyn powinny być projektowane tak, aby pracowaly w stanie
ustalonym poza strefa˛ rezonansu. Na rysunku 5.1 przedstawiono przykladowa˛ charakterystyk˛e amplitudowo – cz˛estotliwościowa.˛ Pokazuje ona w jakim zakresie cz˛estotliwości wymuszenie dopuszczalna jest ustalona praca konstrukcji poddanej obciażeniu
˛
harmonicznemu.

5.2 Drgania swobodne konstrukcji

100

5.2 Drgania swobodne konstrukcji
5.2.1

Sformulowanie problemu wlasnego

Drgania swobodne konstrukcji opisane sa˛ równaniem ruchu z pomini˛eciem tlumienia oraz obciażenia
˛
zewn˛etrznego [46, 133]
Mü + Ku = 0

(5.17)

gdzie M jest macierza˛ mas, K jest macierza˛ sztywności natomiast u jest wektorem
przemieszczeń uogólnionych, ’·’ oznacza pochodna˛ po czasie.
Zaklada si˛e ogólne rozwiazanie
˛
równania 5.17 w postaci
u(t) = q sin[ω(t − t0 )]

(5.18)

gdzie ω jest cz˛estościa˛ oraz q jest N wymiarowym znormalizowanym wektorem postaci wlasnej, t jest czasem. Po zróżnicznowaniu u(t), podstawieniu do równania 5.17
oraz transformacji do globalnego ukladu wspólrz˛ednych otrzymujemy problem wlasny, który pozwala na obliczenie cz˛estotliwości oraz postaci drgań wlasnych badanej
konstrukcji. Problem wlasny przyjmuje postać
(K − ΛM) Q = 0

(5.19)

Λ jest macierza˛ diagonalna˛ kwadratów cz˛estości wlasnych ω natomiast Q jest macierza˛
powstala˛ poprzez agregacje˛ poszczególnych wektorów wlasnych q.

 2
ω1 0 . . . 0
 0 ω2 . . . 0 
2


Λ= .
.. . .
.. 
.
 .
. . 
.
0

0

2
. . . ωN

(5.20)

Q=



q(1) q(2) . . . q(N )



q1(1) q1(2)

  q2(1) q2(2)
= .
..
 ..
.
qN (1) qN (2)

. . . q1(N )
. . . q2(N )
..
..
.
.
. . . qN (N )







Równanie 5.19 nazywane jest równaniem charakterystycznym lub problemem
wlasnym. Aby rozwiazanie
˛
tego równania bylo niezerowe wyznacznik
|K − ΛM| = 0

(5.21)

Jeśli macierze sztywności K oraz mas M sa˛ symetryczne oraz dodatnio określone
rozwiazanie
˛
równania 5.21 dla N rzeczywistych i różnych wartości wlasnych λ = ω 2
[46].
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Rozwiazanie
˛
równania 5.21 nie daje w rezultacie wektorów wlasnych q. Wektory
wlasne sa˛ obliczane na podstawie ukladu równań 5.19 z dokladnościa˛ do stalej (sa˛
normalizowane). Macierz Q jest macierza˛ ortogonalna˛ i zachodzi [133]
QT MQ = I

(5.22)

QT KQ = Λ

(5.23)

oraz

gdzie I jest macierza˛ jednostkowa.˛
Jeśli wprowadzimy zależność macierzy sztywności i macierzy mas od wektora
parametrów projektowych h, K(h),M(h) również wartości wlasne oraz sprz˛eżone z
nimi wektory wlasne bed
˛ a˛ zależne od wektora parametrów projektowych. Wobec czego
równanie 5.19 może być napisane w postaci
(K(h) − Λ(h)M(h)) Q(h) = 0

5.2.2

(5.24)

Redukcja rozmiaru problemu wlasnego

Ilość wszystkich par wlasnych, wartość wlasna – wektor wlasny, jest nieskończona. Wyznaczenie wszystkich par wlasnych w ukladzie dyskretnym (np. metoda˛ elementów skończonych) jest bardzo zasobochlonne, zarówno czasochlonne jaki i pami˛eciochlonne. W przeważajacej
˛ wi˛ekszości przypadków praktyczne znaczenie w obliczeniach
inżynierskich ma jedynie kilka do kilkudziesi˛eciu pierwszych par wlasnych o najbardziej znaczacych
˛
postaciach. W [133] zostala zaproponowana oraz zaimplementowana
w programie FEAP metoda redukcji rozmiaru problemu wlasnego z wykorzystaniem
metody iteracji w podprzestrzeni opisanej w rozdziale 6.1 jako metody rozwiazania
˛
problemu wlasnego.
Aby otrzymać zredukowany problem wlasny zakladamy, że nieznane N wektorów
qi zastepujemy
˛
m, gdzie m << N, wektorami tymczasowymi tj przemnożonymi przez
parametr xj [133]. Można to zapisać w postaci
Q = t1 x1 + t2 x2 + . . . + tm xm = Tx

(5.25)

Po podstawieniu równania 5.25 do równania 5.19 otrzymujemy
KTx − ΛMTx = 0

(5.26)

Mnożac
˛ obustronnie z prawej stromy przez TT otrzymujemy zredukowany problem
wlasny posiadajacy
˛ jedynie m par wlasnych [133].
K∗ x − Λ∗ M∗ x = 0

(5.27)
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gdzie
K∗ = TT KT,

M∗ = TT MT

(5.28)

W równaniu 5.27 Λ∗ jest macierza˛ wartości wlasnych zredukowanego problemu
wlasnego. W przypadku gdy macierz tymczasowa T sklada si˛e z wektorów wlasnych
rodzimego problemu wlasnego 5.19 to Λ∗ zawiera odpowiadajace
˛ im wartości wlasne
konstrukcji. W programie FEAP poszukiwania tymczasowej macierzy T sa˛ prowadzone
metoda˛ iteracyjna.˛

5.3 Wrażliwość wartości wlasnych na parametr
projektowy
Problem obliczania wrażliwości wartości wlasnych na parametr projektowy ma
różne sposoby rozwiazania
˛
zależne od wyniku obliczenia wartości wlasnych ukladu.
W przypadku gdy wartości wlasne sa˛ unikalne (różne od siebie) rozwiazanie
˛
problemu sprowadza si˛e do zróżniczkowania równania 5.24. Nast˛epnie po kilku przeksztalceniach otrzymujemy wzór pozwalajacy
˛ a obliczenie wrażliwości wartości wlasnych na
parametr projektowy. Wzór pozwalajacy
˛ na określenie wrażliwości wartości wlasnych
przedstawiono w rozdziale 5.3.1.
Odmienna sytuacja zachodzi gdy konstrukcja wykazuje cechy symetrii lub posiada powtarzajace
˛ si˛e elementy. Jak pokazano w [88, 92] w przypadku gdy uklad
posiada wielokrotne wartości wlasne, równanie charakterystyczne 5.24 nie może zostać
bezpośrednio zróżniczkowane. Rozwiazanie
˛
problemu poszukiwania wrażliwości wartości wlasnych w przypadku wielokrotnych wartości wlasnych zostalo przedstawione w
rozdziale 5.3.3.

5.3.1

Jednokrotne wartości wlasne

Jeśli macierz mas i macierz sztywności sa˛ symetryczne i ciagle
˛ różniczkowalne
wzgl˛edem wektora parametrów projektowych h oraz jeśli nie mamy do czynienia z
wielokrotnymi wartościami wlasnymi (warunek jest spelniony gdy macierze K i M sa˛
symetryczne, dodatnio określone oraz gdy dominuja˛ wartości na diagonali [46, 133])
wtedy wartości wlasne i odpowiadajace
˛ im wektory wlasne również sa˛ ciagle
˛ różniczkowalne wzgl˛edem parametru projektowego [46].
Różniczkujac
˛ równanie 5.24 otrzymujemy
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∂Q(h) ∂Λ(h)
∂M(h)
∂K(h)
Q(h) + K(h)
−
M(h)Q(h) − Λ(h)
Q(h)+
∂h
∂h
∂h
∂h
∂Q(h)
−Λ(h)M(h)
=0
∂h

(5.29)

Uporzadkujmy
˛
równanie 5.29 poprzez pozostawienie skladnika ∂Λ(h)
po lewej stronie
∂h
równania oraz przenoszac
˛ na prawa˛ stron˛e równania i porzadkuj
˛
ac
˛ pozostale skladniki.
∂Λ (h)
M (h) Q (h) =
∂h


∂K (h)
∂M (h)
− Λ (h)
∂h
∂h



Q (h) + (K (h) − Λ (h) M (h))

∂Q (h)
∂h

(5.30)

Mnożac
˛ stronami z lewej strony przez QT otrzymujemy
∂Λ (h) T
Q (h) M (h) Q (h) =
∂h


∂K (h)
∂M (h)
∂Q (h)
T
− Λ (h)
Q (h) + QT (K (h) − Λ (h) M (h))
(5.31)
Q (h)
∂h
∂h
∂h
Uwzgl˛edniajac
˛ ogólny zapis problemu wlasnego danego wzorem 5.24 drugi skladnik po
prawej stronie równania 5.31 jest równy 0. Wylaczaj
˛
ac
˛ pochodna˛ wartości wlasnej oraz
korzystajac
˛ z warunku M-ortonormalności danej wzorem 5.22 otrzymujemy równanie,
które pozwala na obliczenie wrażliwości wartości wlasnych na parametr projektowy h.


∂Λ (h)
∂K (h)
∂M (h)
T
I = Q (h)
− Λ (h)
Q (h)
(5.32)
∂h
∂h
∂h

5.3.2

Redukcja rozmiaru problemu poszukiwania wrażliwości
wartości wlasnych – jednokrotne wartości wlasne

Rozwiazanie
˛
problemu drgań wlasnych konstrukcji daje nam w rezultacie wartości wlasne i odpowiadajace
˛ im wektory wlasne zredukowanego problemu wlasnego
danego wzorami 5.27 oraz 5.28. Po podstawieniu zast˛epczych wektorów wlasnych 5.25
do ogólnego równania wrażliwości wartości wlasnych 5.32 otrzymujemy
∂Λ(h)
∂K(h)
∂M(h)
I = xT (h)TT (h)
T(h)x(h) − Λ(h)xT (h)TT (h)
T(h)x(h) (5.33)
∂h
∂h
∂h
Porzadkuj
˛
ac
˛ prawa˛ stron˛e równania 5.33 otrzymujemy wzór pozwalajacy
˛ obliczyć
wrażliwości wartości wlasnych zredukowanego problemu wlasnego

∗
∗
∗ 


∂Λ(h)
∂K(h)
∂M(h)
T
I = x (h)
− Λ(h)
x(h)
(5.34)
∂h
∂h
∂h
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gdzie




∂Λ(h)
∂h

∗

= TT (h)

∗

= TT (h)

∂K(h)
∂h

∂M(h)
∂h

∂K(h)
T(h)
∂h

∂M(h)
T(h)
∂h

(5.35)

∗

jest macierza˛ diagonalna˛ zawierajac
˛ a˛ wrażliwości wybranej wartości wlasnej
problemu wlasnego.

5.3.3

Wielokrotne wartości wlasne

W przypadku gdy analizujemy skomplikowana˛ konstrukcje˛ wykazujac
˛ a˛ cechy
symetrii lub z okresowo powtarzajacymi
˛
si˛e elementami to z rozwiazania
˛
równania
5.24 otrzymujemy N wartości wlasnych λi które nie sa˛ jednak unikalne.
λi = λj ,

i, j = m, ..., n

(5.36)

Wyznaczenie wrażliwości wartości wlasnych ukladu nie może nast˛epować poprzez zróżniczkowania równania 5.24. Na przeszkodzie stoi osobliwość zawarta w macierzy wektorów wlasnych Q. W przypadku gdy λi = λj odpowiadajace
˛ im wektory
wlasne qi oraz qj sa˛ liniowo zależne. Prowadzi to do powstania osobliwej macierzy Q.
Rozwiazaniem
˛
problemu różniczkowania problemu wlasnego w przypadku wielokrotnych wartości wlasnych jest pochodna kierunkowa zaprezentowana m.in. w [88,92].
Wprowadzono zmodyﬁkowane wektory wlasne q̃i jako liniowa˛ kombinacje˛ rzeczywistych wektorów wlasnych. Niech wektory ai spelniaja˛ zależność
q̃i = QaT i ,

i = 1, ..., N

Q̃ = [q̃1 |q̃2 |...|q̃N ]
A = [a1 |a2 |...|aN ]

(5.37)

Podstawiajac
˛ Q̃ zamiast Q w równaniu 5.24 otrzymujemy
(K − ΛM) QA = 0

(5.38)

Warunek ortonormalności problemu wlasnego ogranicza wybór wektorów wlasnych do
dowolnego zbioru wektorów ortonormalnych wzgl˛edem siebie
T

Q̃ MQ̃ = AT QT MQA = AT A = I

(5.39)
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Zastepcza
˛
macierz wektorów wlasnych Q̃ nie jest macierza˛ osobliwa.˛ Dopuszcza to różniczkowanie równania 5.38 ze wzgl˛edu na parametr projektowy h. Mnożac
˛
T
zróżniczkowane równanie 5.38 obustronnie z lewej strony przez Q otrzymujemy
∂ Q̃(h)
QT (h) (K(h) − Λ(h)M(h))
+
∂h


∂M(h)
∂K(h)
T
Q (h)
− Λ(h)
Q̃(h)−
∂h
∂h
∂Λ(h)
QT (h)M(h)Q̃(h)
=0
∂h

(5.40)

Uwzgl˛edniajac
˛ ogólne sformulowanie problemu wlasnego 5.24 pierwszy skladnik
po lewej stronie równania 5.40 równy jest 0. Po podstawieniu zast˛epczych wektorów
wlasnych Q̃, równanie 5.37, do wzoru 5.40 otrzymujemy


∂K(h)
∂M(h)
T
Q (h)
− Λ(h)
Q(h)A−
∂h
∂h
∂Λ(h)
=0
(5.41)
QT (h)M(h)Q(h)A
∂h
Korzystajac
˛ z warunku ortonormalności problemu (równanie 5.39) oraz porzad˛
kujac
˛ skladniki w równaniu 5.41 uzyskujemy równanie podproblemu wlasnego
"
#
∂Λ(h) ∂Λ(h)
−
I A=0
(5.42)
∂h
∂h
gdzie
towy.

∂Λ(h)
∂h

jest diagonalna˛ macierza˛ wrażliwości wartości wlasnej na parametr projek-

Wyrażenie
∂Λ(h)
= QT (h)
∂h



∂K(h)
∂M(h)
− Λ(h)
∂h
∂h



Q(h)

(5.43)

zostalo wcześniej obliczone w równaniu 5.30. W przypadku gdy problem wlasny nie posiada wielokrotnych wartości wlasnych skladnik 5.43 jest macierza˛ diagonalna˛ i równa˛
∂Λ(h)
.
∂h

5.3.4

Redukcja rozmiaru problemu poszukiwania wrażliwości
wartości wlasnych – wielokrotne wartości wlasne

Zredukowane wektory wlasne otrzymane w równaniu 5.34 moga˛ być bezpośrednio podstawione do podproblemu wlasnego wrażliwości wartości wlasnych danego równaniem 5.42. W rezultacie otrzymujemy
n
∗ 
∗ o
∂λ(h)
∂Λ(h)
(5.44)
−
I A∗ = 0
∂h
∂h
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∂λ(h)
∂h

∗
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jest zredukowana˛ forma˛ równania 5.43.

Rozwiazanie
˛
wyznacznika


∂λ(h)
∂h

∗

−



∂Λ(h)
∂h

∗

I =0

(5.45)

pozwala obliczyć nieznana˛ wrażliwość wartości wlasnej na parametr projektowy. W celu obliczenia wrażliwości wartości wlasnych może zostać wykorzystany algorytm obliczajacy
˛ wartości wlasne badanego ukladu.
Wzór 5.45 jest końcowym równaniem, którego rozwiazaniem
˛
sa˛ wrażliwości wartości wlasnej na wektor parametrów projektowych h dla dowolnego problemu wlasnego, zarówno z jednokrotnymi jak i wielokrotnymi wartościami wlasnymi zredukowanego problemu wlasnego.

Rozdzial 6
MES w optymalizacji konstrukcji
narażonej na rezonans
Analiza wrażliwości wartości wlasnych konstrukcji na parametr projektowy, opisana w rozdziale 5.3, zostala zaimplementowana w programie elementów skończonych
FEAP. Powstalo narz˛edzie wykorzystujace
˛ MES i pozwalajace
˛ na obliczenie wrażliwości wartości wlasnych konstrukcji. Rezultatem dzialania programu sa˛ pochodne wartości wlasnych konstrukcji ze wzgl˛edu na parametr projektowy. Wrażliwości te moga˛ być
nastepnie
˛
wykorzystane np. w optymalizacji majacej
˛ na celu unikni˛ecie rezonansu.

6.1 Rozwiazanie
problemu wlasnego
˛
Równanie problemu wlasnego, podane wcześniej w rozdziale 5.2.1 we wzorze
5.19, można przedstawić w sposób nastepuj
˛ acy
˛
KQ = MQΛ

(6.1)

W programie FEAP problem wlasny dany równaniem 6.1 rozwiazywany
˛
jest za
pomoca˛ algorytmu iteracji w podprzestrzeni zaproponowanego przez K. J. Bathe [8,9].
Algorytm zaklada, że spośród wszystkich N par wlasnych obliczane jest jedynie m,
gdzie m << N, par wlasnych z najmniejszymi wartościami wlasnymi. Zalóżmy, że
macierz X zlożona jest z pierwszych m wektorów wlasnych


X = q(1) , q(2) , ..., q(m)

(6.2)

W pracy [8] zostal zaproponowany wzór iteracyjny pozwalajacy
˛ na rozwiazanie
˛
problemu wlasnego
KX(k+1) = MX(k)
(6.3)
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gdzie indeks (k) oznacza numer iteracji natomiast X(k+1) jest macierza˛ zmodyﬁkowanych wektorów wlasnych takich, że
X(∝) = X(∝) R(∝)

(6.4)

gdzie R jest diagonalna˛ macierza˛ zawierajac
˛ a˛ m pierwszych wartości wlasnych.
Zredukowane macierze sztywności i mas obliczane sa˛ w nastepuj
˛ acy
˛ sposób
T

K(k+1) = X(k+1) KX(k+1)
T

M(k+1) = X(k+1) MX(k+1)
W ten sposób otrzymujemy podproblem wlasny stopnia m

K(k+1) − R(k+1) M(k+1) x(k+1) = 0

(6.5)

(6.6)

Podproblem wlasny 6.6 może być rozwiazany
˛
dowolna˛ metoda.˛ W programie FEAP do
rozwiazania
˛
równania 6.6 wykorzystana zostala zmodyﬁkowana metoda QR [8,62,124].
Kolejne postacie macierzy X obliczane sa˛ wg wzoru
T

X(k+1) = X(k+1) x(k+1)

(6.7)

Wynikiem dzialania algorytmu jest diagonalna macierz wartości wlasnych R,
która przy k → ∞ jest podmacierza˛ Λ oraz macierz wektorów wlasnych X która przy
k → ∞ zawiera m wektorów wlasnych rozpatrywanego równania 6.1.
Algorytm rozwiazywania
˛
problemu wlasnego metoda˛ iteracji w podprzestrzeni
oraz metody wyboru macierzy X(1) jako pierwszego przybliżenia szukanych wektorów
wlasnych przedstawiono m.in. w [8, 9].

6.2 Implementacja algorytmu obliczajacego
wrażli˛
wość wartości wlasnych – jednokrotne wartości
wlasne
W toku badań autor opracowal algorytm analizy wrażliwości wartości wlasnych
konstrukcji z wykorzystaniem MES opisany w poprzednich podrozdzialach i zaimplementowal go w programie FEAP. Algorytm umożliwia obliczenie wrażliwości konstrukcji na dowolny parametr projektowy [15–17, 54, 85, 117].
W ramach badań na potrzeby projektu DIADYN istniala potrzeba opracowania
nowych lub modyﬁkacja istniejacych
˛
typów elementów skończonych wykorzystanych
w analizie wirujacych
˛
walów. Autor opracowal na podstawie prac [60, 61] i zaimplementowal w programie FEAP szereg nowych typów elementów skończonych:
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• specjalny element skończony walu z pomini˛eciem sztywności wzdlużnych i skret˛
nych,
• specjalny element skończony walu z wewn˛etrznym defektem (pekni˛
˛ eciem),
• jednow˛ezlowy element skończony wirujacego
˛
dysku sztywnego oraz
• specjalny element skończony reprezentujacy
˛ podatne lożysko ślizgowe.
Elementy skończone reprezentujace
˛ wal wirnika wzbogacone zostaly o możliwość wyznaczania macierzy wrażliwości sztywności oraz mas na wybrane parametry projektowe.
Rozwiazuj
˛ ac
˛ równanie 5.32, pozwalajace
˛ na obliczenie wrażliwości wartości wlasnych ukladu na parametr projektowy, otrzymujemy macierz wrażliwości na parametr
projektowy. W przypadku gdy wyst˛epuja˛ jedynie jednokrotne wartości wlasne z rozwiazania
˛
równania 5.32 otrzymujemy macierz diagonalna.˛ Zatem równanie 5.32 może
zostać przepisane do postaci indeksowej


∂Kkl
∂Mkl
∂Λii
=
− Λii
Qli Qki
(6.8)
∂hn
∂hn
∂hn
Szczególowy algorytm obliczania wrażliwości wartości wlasnych ukladu zostal
zamieszczony w wydruku 6.1.
Zalożono, że obliczana jest wrażliwość wartości wlasnych konstrukcji z pomini˛eciem tlumienia i efektów żyroskopowych. Ponadto zalożono liniowa˛ postać drgań
swobodnych.
Pierwsza˛ czynnościa˛ w analizie i obliczaniu wrażliwości wartości wlasnych konstrukcji jest rozwiazanie
˛
problemu wlasnego (wydruk 6.1, punkt 1). Należy obliczyć
macierz sztywności K oraz macierz mas M. Rozwiazanie
˛
problemu wlasnego może zostać wykonane dowolna˛ metoda.˛ W programie FEAP, wykorzystanym przez autora do
analizy konstrukcji, zastosowana jest metoda iteracji w podprzestrzeni szerzej opisana
w rozdziale 6.1 oraz w [8, 9]. Podczas rozwiazywania
˛
problemu wlasnego konstrukcji
należy przechować do dalszych obliczeń, poza diagonalna macierza˛ wartości wlasnych
Λ i macierza˛ wyznaczonych wektorów wlasnych X (por. wzór 6.7), macierz wektorów
powstala˛ ze zredukowanego problemu wlasnego x (wzory 5.25, 5.27 oraz 6.6).
Kolejna czynnościa,˛ wydruk 6.1 punkt 2, jest obliczenie macierzy pochodnych
sztywności oraz pochodnych mas dla pojedynczego elementu. Z uwagi na to, iż w
wi˛ekszości przypadków obliczany jest wplyw zmian parametrów jedynie fragmentu
konstrukcji na caly ustrój (np. zmiana średnicy pewnej sekcji walu stopniowanego),
należy uwzgl˛ednić tworzenie grup elementów skończonych charakteryzowanych dana˛
grupa˛ parametrów. Autor w swojej implementacji analizy wrażliwości wykorzystal
wbudowany w każdy system MES podzial na grupy elementów wykonanych z różnych
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Wydruk 6.1: Algorytm obliczenia wrażliwości wartości wlasnych konstrukcji na parametr projektowy - jednokrotne wartości wlasne konstrukcji.
˛
problem wlasny konstrukcji.
1. Rozwiazać

2. Obliczyć macierze pochodnych sztywności oraz pochodnych macierzy
mas na wybrany parametr projektowy hn dla danego elementu
skończonego.
3. Zaktualizować globalne macierze pochodnych sztywności
.
macierzy mas ∂M(h)
∂h

∂K(h)
∂h

oraz

4. Powtarzaj kroki 2 - 3 dla każdego elementu skończonego.
5. Obliczyć korzystajac
˛ ze wzorów 5.28 zredukowane postaci macierzy
∂K(h)
∂M(h)
oraz ∂h .
∂h
6. Korzystajac
˛ ze wzoru 6.8 obliczyć wrażliwość wartości wlasnych na
dany parametr projektowy.
7. Powtarzaj kroki 2 do 6 dla każdej skladowej parametru projektowego
h.

rodzajów materialów. Podczas analizy wybranej grupy elementów, macierze pochodnych elementów nie należacej
˛ do danej grupy sa˛ macierzami zerowymi (skladaja˛ si˛e z
samych zer).
Obliczanie elementowych macierzy pochodnych sztywności oraz pochodnych macierzy mas może zostać wykonane w dwojaki sposób: poprzez analityczne obliczenie
pochodnych oraz z wykorzystaniem metod numerycznych np. metody różnic skończonych.
Pierwsza z metod, metoda bezpośredniego różniczkowania (MBR) [65], wykorzystuje przeksztalcenia analityczne do obliczania macierzy pochodnych sztywności oraz
mas. Metoda jest bardzo dokladna a jej realizacja numeryczna cechuje stosunkowo
niski koszt obliczeniowy.
Druga z metod (pólanalityczna [65]) wykorzystuje do obliczania pochodnych
macierzy sztywności i mas metody numeryczne. W numerycznej implementacji metody
pólanalitycznej autor wykorzystal metod˛e różnic skończonych. Pochodne obliczane sa˛
poprzez porównanie rozwiazania
˛
bazowego i rozwiazania
˛
po perturbacji parametru
projektowego. Wartość perturbacji zostala dobrana doświadczalnie [15, 83, 84].
Metoda różnic skończonych w pólanalitycznej analizie wrażliwości wartości wlasnych konstrukcji może zostać wykorzystana na trzech różnych poziomach obliczeń:
• obliczenie pochodnej zredukowanych macierzy sztywności i mas (pomijane sa˛
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kroki od 2 do 5, wydruk 6.1),
• obliczenie pochodnej globalnych macierzy sztywności i mas (pomijane sa˛ kroki
od 2 do 3, wydruk 6.1) oraz
• obliczanie pochodnych macierzy sztywności i mas dla każdego elementu skończonego (krok 2, wydruk 6.1).
Najkorzystniejszy ze wzgl˛edu na dokladność obliczeń jest sposób polegajacy
˛ na
obliczaniu pochodnych macierzy sztywności i mas dla każdego elementu skończonego.
W ten sposób można wyeliminować potencjalne bl˛edy zaokragleń
˛
i obci˛ecia, które
powstaja˛ na etapie tworzenia globalnej macierzy sztywności lub/i podczas redukcji jej
rozmiaru za pomoca˛ wzorów 5.35.
Kolejna˛ czynnościa˛ (punkt 3, wydruk 6.1) jest utworzenie globalnych pochodnych macierzy sztywności i mas. Czynność ta realizowana jest poprzez dodawanie
obliczonych macierzy pochodnych do odpowiednich macierzy globalnych (sztywności
i mas). Autor wykorzystal wbudowane w program FEAP mechanizmy tworzenia globalnych macierzy sztywności i mas. Czynność ta może zostać pomini˛eta w przypadku
stosowania niektórych metod pólanalitycznej analizy wrażliwości.
Nastepnie
˛
wykonano redukcje˛ globalnych macierzy pochodnych sztywności oraz
mas za pomoca˛ wzorów 5.35. W tym celu wykorzystujemy prostokatn
˛ a˛ macierz wyznaczonych wektorów wlasnych X. W takim przypadku wzory 5.35 przyjmuja˛ postać


∗
∗
∂K
∂M
T ∂K
T ∂M
=X
X,
=X
X
(6.9)
∂hn
∂hn
∂hn
∂hn
Obliczenie wrażliwości wartości wlasnych konstrukcji na wybrany parametr projektowy hn wykonywane jest w kroku 6 (wydruk 6.1). Uwzgl˛edniajac
˛ zredukowana˛
postać macierzy pochodnych sztywności i mas (wzór 6.9) oraz podstawiajac
˛ obliczone
podczas kroku 1 wartości x wzór 6.8 może zostać przepisany jako

∗

∗ 
∂Λii
∂Kkl
∂Mkl
=
− Λii
xli xki
(6.10)
∂hn
∂hn
∂hn
W przypadku gdy konstrukcje charakteryzuja˛ jednokrotne wartości wlasne wzór
6.10 pozwala na obliczenie wrażliwości wartości wlasnych ukladu na wybrany parametr
projektowy hn .
Jeśli mamy do czynienia z szeregiem parametrów projektowych h = [h1 , ..., hm ]
to w celu obliczenia wrażliwości konstrukcji na wektor parametrów projektowych h
należy powtarzać kroki 2 do 6 dla każdej skladowej wektora h.
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Wydruk 6.2: Algorytm obliczenia wrażliwości wartości wlasnych konstrukcji na parametr projektowy dla przypadku wielokrotnych wartości wlasnych konstrukcji.
˛
problem analizy wrażliwości wartości wlasnych za
1. Rozwiazać
pomoca˛ algorytmu zamieszczonego w wydruku 6.1 w rozdziale 6.2
dla pojedynczego parametru projektowego hn (kroki 1 do 6).

2. Rozwiazać
˛
podproblem wlasny, którego wynikiem jest macierz
wrażliwości wartości wlasnych konstrukcji na parametr projektowy.
3. Powtarzaj kroki 1 do 2 dla każdej skladowej parametru projektowego
h.

6.3 Implementacja algorytmu obliczajacego
wrażli˛
wość wartości wlasnych – wielokrotne wartości
wlasne
Jeśli konstrukcja wykazuje cechy symetrii lub wykonana jest z wielu powtarzajacych
˛
si˛e czlonów to istnieje niebezpieczeństwo, że niektóre wartości wlasne charakteryzujace
˛ uklad sa˛ wielokrotne. W takim przypadku z rozwiazania
˛
równania 5.32
otrzymujemy macierz, która nie jest diagonalna. Problem zostal szerzej opisany w
rozdziale 5.3.3.
Algorytm obliczania wrażliwości wartości wlasnych konstrukcji na parametr projektowy dla przypadku wielokrotnych wartości wlasnych konstrukcji zostal zamieszczony w wydruku 6.2.
Pierwszym krokiem analizy wrażliwości konstrukcji charakteryzowanej przez wielokrotne cz˛estotliwości drgań wlasnych jest rozwiazanie
˛
problemu dla jednokrotnych
wartości wlasnych (krok 1, wydruk 6.2). W tym przypadku rozwiazaniem
˛
równania
6.8 nie jest macierz diagonalna. Należy obliczyć pelna˛ macierz pochodnych dla zadania analizy wrażliwości przy zalożeniu jednokrotnych wartości wlasnych. Końcowy
wzór 6.10 pozwalajacy
˛ obliczyć wrażliwości ze zredukowanych macierzy pochodnych
można zapisać w postaci

∗

∗ 
∂Λij
∂Kkl
∂Mkl
=
− Λij
xli xkj
(6.11)
∂hn
∂hn
∂hn
Kolejna˛ czynnościa˛ prowadzac
˛ a˛ do obliczenia wartości wrażliwości (krok 2, wydruk 6.2) jest utworzenie i rozwiazanie
˛
podproblemu wlasnego w analizie wrażliwości.
Wyprowadzone wcześniej w rozdziale 5.3.3 równanie 5.41 można zapisać jako


∂Λij ∂Λij
−
I A=0
(6.12)
∂hn
∂hn
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Obliczenie wartości wlasnych podproblemu wlasnego danego równaniem 6.12
pozwala obliczyć wrażliwości wartości wlasnych konstrukcji wśród których wystepuj
˛ a˛
wielokrotne wartości wlasne. W przypadku gdy rozwiazaniem
˛
równania 6.11 jest macierz diagonalna, nie wyst˛epuja˛ wielokrotne wartości wlasne, rozwiazanie
˛
podproblemu
wlasnego 6.12 jest trywialne i daje w rezultacie wynik
∂Λij
∂Λij
=
∂hn
∂hn

6.4 Zlożoność obliczeniowa
wrażliwości

(6.13)

algorytmu

analizy

Podobnie jak w rozdziale 3.6, przy obliczaniu zlożoności obliczeniowej algorytmu
analizy wrażliwości wartości wlasnych konstrukcji na parametr projektowy (wydruk
6.1) pomini˛ete zostaly tworzenie i wczytywanie danych wejściowych oraz prezentacja
wyników pracy programu. Zmiennymi majacymi
˛
wplyw na koszt obliczeń sa:˛ el – ilość
elementów skończonych, np – ilość w˛ezlów, nst – ilość stopni swobody w w˛eźle oraz p
– ilość obliczanych par wlasnych problemu wlasnego.
Koszt wyznaczenia macierzy sztywności obliczony zostal w rozdziale 3.6 i wynosi
Aszt = O(el)

(6.14)

Zlożoność obliczeniowa wyznaczenia macierzy mas jest również liniowo zależna od
ilości elementów el.
W programie FEAP, z który stal si˛e baza˛ do implementacji algorytmu analizy
wrażliwości, problem wlasny rozwiazywany
˛
jest metoda˛ iteracji w podprzestrzeni [124].
Koszt obliczeniowy rozwiazania
˛
problemu wlasnego metoda˛ iteracji w podprzestrzeni
zostal podany w [8, 9] i wynosi


Awl = O (np · nst)3 + 2p · (np · nst)2
(6.15)
Ponieważ p << np



Awl = O (np · nst)3

(6.16)

Apoch = O(el)

(6.17)

Obliczenie macierzy pochodnych macierzy sztywności oraz macierzy mas odbywa
si˛e przy podobnym koszcie obliczeniowym co tworzenie macierzy sztywności i mas,
czyli należy wykonać nastepuj
˛ ac
˛ a˛ ilość operacji

Redukcja wymiaru macierzy sztywności oraz mas realizowana jest przez wzory
5.35, co okupione jest




Ared = O ((np · nst) · p) · (np · nst) + p2 · (np · nst) ≈ O p · (np · nst)2
(6.18)
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ilościa˛ operacji.
Wszystkie macierze we wzorze 6.8 maja˛ wymiar 2p×2p. Zakladajac,
˛ że obliczamy
jedynie pochodna,˛ rzad
˛ kosztu obliczeniowego wyznaczania wartości wrażliwości ze
zredukowanych macierzy wynosi
Awr = O(p4 )

(6.19)

Calkowity koszt obliczeniowy analizy wrażliwości konstrukcji z jednokrotnymi
wartościami wlasnymi na pojedynczy parametr projektowy wynosi
A = Aszt + Awl + Apoch + Ared + Awr =

O(el) + O (np · nst)3 + O(el) + O [p · (np · nst)] + o(p4 ) ≈
O(el + (np · nst)3 + p4 )


(6.20)

W przypadku gdy konstrukcja posiada wielokrotne wartości wlasne ich wrażliwości obliczane sa˛ poprzez ponowne rozwiazanie
˛
problemu wlasnego (wzór 6.12).
Operacja ta nie powoduje zwi˛ekszenia rz˛edu zlożoności obliczeniowej w stosunku do
problemu wlasnego z jednokrotnymi wartościami wlasnymi.

6.5 Przyklady optymalizacji konstrukcji ze wzgle˛ du
na oddalenie od cze˛ stotliwości rezonansowej
Algorytm analizy wrażliwości wartości wlasnych wykorzystano w optymalizacji
konstrukcji ze wzgl˛edu na niebezpieczeństwo rezonansu. Celem optymalizacji jest oddalenie cz˛estości wlasnych konstrukcji od cz˛estości zakladanego wymuszenia. Innymi
slowy, wektor parametrów projektowych h powinien przyjać
˛ taka wartość, aby różnica
bezwzgl˛edna pomi˛edzy cz˛estościa˛ wymuszenia a najbliższa cz˛estościa˛ drgań wlasnych
byla maksymalna.
Funkcja celu zostala sformulowana nast˛epujaco
˛
c(h) = max [|λ − λb |] = min [− |λ − λb |] ,

λ∈Λ

(6.21)

przy ograniczeniach
hmin ≤ h1 , h2 , ..., hn ≤ hmax
|K(h) − Λ(h)M(h)| = 0

(6.22)

gdzie λ jest wartościa˛ wlasna˛ konstrukcji najbliższa˛ wartości wlasnej potencjalnego
wymuszenia λb . Cz˛estotliwość wymuszenia fb [Hz] zależy od odpowiadajacej
˛ jej wartości wlasnej λb nastepuj
˛ aco
˛
λb = (2πfb )2

(6.23)
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Algorytm optymalizacyjny wykorzystuje w aktualizacji zmiennych projektowych
wartości wrażliwości funkcji celu na parametr projektowy. Po zróżniczkowaniu funkcji
celu danej wzorem 6.21 otrzymujemy wrażliwość funkcji celu na wybrany parametr
projektowy hi

 ∂λ(h) for λ < λb
∂c(h)  ∂hi
=
(6.24)

∂hi
 − ∂λ(h) for λ > λ
b
∂hi

Wrażliwość wartości wlasnej na parametr projektowy ∂λ(h)
obliczana jest za pomoca˛
∂hi
zaimplementowanego w programie FEAP algorytmu ścislej analizy wrażliwości wartości wlasnych konstrukcji, opisanego w rozdziale 5.3

6.5.1

Belka jednostronnie utwierdzona – weryﬁkacja algorytmu obliczania wrażliwości czestotliwości
drgań wlasnych
˛

W celu sprawdzenia poprawności dzialania algorytmu obliczajacego
˛
wrażliwość
wartości wlasnych konstrukcji na wybrany parametr projektowy analizie poddana zostala jednostronnie utwierdzona belka o przekroju kolowym. Schematyczny szkic belki
przedstawiono na rysunku 6.1. Parametry geometryczne oraz materialowe sa˛ naste˛
pujace:
˛ dlugość belki l = 1 m, modul Younga E = 210 GP a, wspólczynnik Poissona
ν = 0.3, gestość
˛
ρ = 7850 kg/m3. Średnica przekroju belki φ zostala wybrana jako
zmienna projektowa. Przyjeto,
˛ że średnica belki nie może być mniejsza niż 5 mm oraz
wi˛eksza niż 15 mm.

1m
Rysunek 6.1: Belka jednostronnie utwierdzona.
Pierwsza cz˛estotliwość drgań wlasnych ukladu oraz jej wrażliwość na średnic˛e
belki – parametr projektowy – zostala obliczona analitycznie. Nastepnie
˛
ta sama belka
zostala poddana analizie drgań wlasnych za pomoca˛ programu metody elementów
skończonych FEAP z zaimplementowanym algorytmem od obliczania wrażliwości na
wybrany parametr projektowy.
Pierwsza cz˛estość (katowa)
˛
drgań wlasnych belki przedstawionej na rysunku 6.1
może być obliczona ze wzoru
r
3EI
ω̃ =
(6.25)
0.23l3 m
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gdzie moment bezwladności I belki o przekroju kolowym równy jest
I=

πφ4
64

Masa belki m wynosi
m=

(6.26)

ρπφ2 l
4

(6.27)

Nastepnie
˛
cz˛estość drgań wlasnych belki wyrażono jako wartość wlasna˛ λ̃
λ̃ = ω̃ 2

(6.28)

wi˛ec
λ̃ =

3EI
0.23l3 m

(6.29)

Po podstawieniu równań 6.26 oraz 6.27 do równania 6.29 otrzymujemy zależność pomi˛edzy pierwsza˛ wartościa˛ wlasna˛ belki a parametrem projektowym φ
λ̃(φ) =

12Eφ2
14.72l4 ρ

(6.30)

Po zróżniczkowaniu równania 6.30 otrzymujemy analityczna˛ postać funkcji wrażliwości pierwszej wartości wlasnej belki na średnic˛e jej przekroju poprzecznego.
∂ λ̃
24Eφ
=
∂φ
14.72l4 ρ

(6.31)

Porównanie wartości wlasnych oraz ich wrażliwości otrzymanych na drodze obliczeń analitycznych i numerycznych zawarto w tabeli 6.1 i na rysunku 6.2.
φ

Obliczenia analityczne

Obliczenia numeryczne

[mm]

λ̃

∂ λ̃
∂φ

λ

∂λ
∂φ

5.0
7.5
10.0
12.5
15.0

5.452 · 102
1.227 · 103
2.181 · 103
3.408 · 103
4.907 · 103

2.181 · 105
3.271 · 105
4.362 · 105
5.452 · 105
6.543 · 105

5.167 · 102
1.162 · 103
2.066 · 103
3.229 · 103
4.650 · 103

2.283 · 105
3.311 · 105
4.200 · 105
5.407 · 105
6.713 · 105

Tabela 6.1: Porównanie wartości wlasnych oraz ich wrażliwości otrzymanych na drodze
obliczeń analitycznych i numerycznych.
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Rysunek 6.2: Porównanie wrażliwości wartości wlasnych otrzymanych na drodze obliczeń analitycznych i numerycznych.
Jak pokazano na rysunku 6.2 oraz w tabeli 6.1 różnica pomi˛edzy wrażliwościa∂λ
mi
otrzymana˛ na drodze obliczeń analitycznych oraz ∂φ
otrzymana˛ jako wynik
dzialania algorytmu analizy wrażliwości zaimplementowanego w programie FEAP nie
przekracza 5%.
∂ λ̃
∂φ

Można wi˛ec uznać, że weryﬁkacja poprawności dzialania algorytmu obliczajacego
˛
wrażliwość wartości wlasnej na parametr projektowy przebiegla pozytywnie.

6.5.2

Plyta usztywniona dwoma belkami

Optymalizacji zostala poddana plyta usztywniona dwoma belkami pokazana na
rysunku 6.3. Plyta jest utwierdzona na wszystkich brzegach. Wszystkie cz˛eści zostaly
wykonane z tego samego materialu o nast˛epujacych
˛
wlaściwościach: modul Younga
E = 210 GP a, wspólczynnik Poissona ν = 0.3, gestość
˛
ρ = 7850 kg/m3 . Grubość
plyty wynosi 2 mm. Usztywnienie stanowia˛ dwie belki o przekroju prostokatnym.
˛
Jako
zmienne projektowe zostaly wybrane wysokości usztywnień h = [h1 , h2 ]. Przyjeto,
˛
że
ze wzgl˛edu na maksymalne ugi˛ecie plyty wysokość belek nie może być mniejsza niż
15 mm. Jako górne ograniczenie wysokości usztywnień przyjeto,
˛
że suma wysokości
obu belek nie może być wi˛eksza niż 60 mm. Szerokość usztywnień jest taka sama i
wynosi 5 mm. Przyjeto,
˛ że poczatkowa
˛
wysokość usztywnień wynosi h1 = h2 = 25 mm.
Dla niniejszego przykladu numerycznego funkcja celu może być zapisana w postaci (por. wzór 6.21)
c(h1 , h2 ) = max [|λ − λb |] = min [− |λ − λb |] ,
przy ograniczeniach
hmin = 15 ≤ h1 , h2 ≤ hmax = 45

λ∈Λ

(6.32)
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Rysunek 6.3: Plyta usztywniona dwoma belkami.

I
178.95

Cz˛estotliwości drgań wlasnych [Hz]
II
III
IV
V
VI
247.10 324.48 349.35 375.03 494.66

VII
514.27

Tabela 6.2: Cz˛estotliwości drgań wlasnych plyty przed optymalizacja.˛
h1 + h2 ≤ 60
|K(h) − Λ(h)M(h)| = 0

(6.33)

gdzie λ jest wartościa˛ wlasna˛ plyty najbliższa˛ w stosunku do wartości wlasnej
odpowiadajacej
˛ wymuszeniu zewn˛etrznemu.
Proces optymalizacji wykonano dla dwóch różnych wartości cz˛estotliwości wymuszenia 50 Hz oraz 200 Hz. Cz˛estotliwości drgań wlasnych plyty przed optymalizacja˛
zostaly zamieszczone w tabeli 6.2. Przyjeto,
˛ że wysokość usztywnień obliczona zostanie
z dokladnościa˛ do 0.1 mm.
Czestotliwość
wymuszenia 50 Hz
˛
Wartości funkcji celu w kolejnych krokach optymalizacji przedstawiono na rysunku 6.4. Liczby przy kolumnach oznaczaja˛ kolejne kroki optymalizacji. Proces optymalizacji zakończyl si˛e po ośmiu krokach.
Optymalne wartości wysokości usztywnień wyniosly h1 = 15 mm oraz h2 =
45 mm. Wartość funkcji celu w optymalnym punkcie wynosi c(h1 , h2 ) = −141.96. Jak
pokazano na rysunku 6.4 wartość funkcji celu zostala obniżona o ok. 10%. Wykres
wrażliwości funkcji celu na parametry projektowe zamieszczono na rysunku 6.5.
Cz˛estotliwość wymuszenia 50 Hz plasuje si˛e poniżej pierwszej cz˛estotliwości
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Kolejne wartości funkcji celu w przestrzeni zmiennych
projektowych
1
-131
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Rysunek 6.4: Kolejne wartości parametrów projektowych oraz wartości funkcji celu, cz˛estotliwość wymuszenia 50 Hz. Liczby przy kolumnach oznaczaja˛ kolejne kroki
optymalizacji.

Wrażliwość funkcji celu na parametry projektowe, częstotliwość
wymuszenia 50 Hz
0
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Rysunek 6.5: Wrażliwość funkcji celu na parametry projektowe, cz˛estotliwość wymuszenia 50 Hz.

usztywnienie
nr 1
usztywnienie
nr 2

Rysunek 6.6: Pierwsza postać drgań wlasnych (178.9 Hz) plyty usztywnionej.
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Kolejne wartośći funkcji celu w przestrzeni paramatrów
projektowych
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Rysunek 6.7: Kolejne wartości parametrów projektowych oraz wartości funkcji celu,
cz˛estotliwość wymuszenia 200 Hz. Liczby przy kolumnach oznaczaja˛ kolejne kroki
optymalizacji.
drgań wlasnych plyty, por. tabela 6.2. Pierwsza postać drgań wlasnych pokazana jest
na rysunku 6.6. Z rysunków 6.5 oraz 6.6 wynika, że usztywnienie nr 2 ma wyraźnie wi˛ekszy wplyw na pierwsza˛ postać drgań plyty niż usztywnienie nr 1. Mimo że,
gradient funkcji celu w kierunku h1 wskazuje na potrzebe˛ usztywnienie belki nr 1 to
ograniczenie na sum˛e wysokości usztywnień pozwala na oslabienie belki nr 1. Jej kosztem może zostać usztywniona belka nr 2, która ma wi˛ekszy wplyw (wrażliwość) na
funkcje˛ celu. Optymalizacja zostala zakończona poprzez osiagni˛
˛ ecie przez zmienne h1
oraz h2 wartości granicznych.
Czestotliwość
wymuszenia 200 Hz
˛
Nastepnie
˛
dokonano optymalizacji plyty usztywnionej obciażonej
˛
sila˛ zmienna˛
w czasie o cz˛estotliwości 200 Hz. Wykres slupkowy wartości funkcji celu w kolejnych
krokach optymalizacji przedstawiono na rysunku 6.7. Optymalne wartości wysokości
usztywnień osiagni˛
˛ eto w 24 kroku optymalizacji. Spelniony zostal warunek wyjścia,
dalsza zmiana parametrów o zalożony minimalny krok 0.1 mm powodowala zwi˛ekszenie wartości funkcji celu. Optymalne wartości wysokości usztywnień to h1 = 24.8 mm
oraz h2 = 16 mm. Osiagni˛
˛ eto wartość funkcji celu wynoszac
˛ a˛ c(h1 , h2 ) = −48.7. Funkcja celu zostala obniżona o okolo 76%.
Wykres wrażliwości funkcji celu na parametry projektowe zamieszczono na rysunku 6.8. Gradient funkcji celu w przestrzeni parametrów projektowych nie jest cia˛
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Wrażliwość funkcji celu na parametry projektowe, częstotliwość
wymuszenia 200 Hz
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Rysunek 6.8: Wrażliwość funkcji celu na parametry projektowe, cz˛estotliwość wymuszenia 200 Hz.

usztywnienie
nr 1
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nr 2

Rysunek 6.9: Druga postać drgań wlasnych (247.1 Hz) plyty usztywnionej.
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Naprężenie zredukowane von Misesa, częstotliwość wymuszenia 50 Hz
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Rysunek 6.10: Przebieg napr˛eżenia maksymalnego w plycie usztywnionej przed i po
optymalizacji. Obciażenie
˛
zmienne z cz˛estotliwościa˛ 50 Hz.
gly. Źródlem nieciag
˛ lości jest parametr λ określony jako najbliższa wartość wlasna do
wartości wlasnej wymuszenia. Cz˛estotliwość wymuszenia 200 Hz znajduje si˛e pomi˛edzy pierwsza˛ a druga˛ cz˛estotliwościa˛ drgań wlasnych plyty. W miar˛e oddalania si˛e
od pierwszej wartości wlasnej przybliżamy si˛e do drugiej wartości wlasnej plyty. W
momencie gdy druga wartość wlasna plyty znajduje si˛e bliżej wartości wlasnej wymuszenia nastepuje
˛
nagla zmiana znaku i wartości wrażliwości, który widoczny jest
na rysunku 6.8 w krokach 13, 23 i 25. Optymalna wysokość usztywnień spowodowala,
iż cz˛estotliwość wymuszenia 200 Hz jest równo oddalona od pierwszej jak i drugiej
cz˛estotliwości drgań wlasnych plyty.
W celu określenia wplywu optymalizacji plyty na warunki jej pracy wykonano
analiz˛e napreżeń
˛
konstrukcji. Jako obciażenie
˛
zewn˛etrzne przylożono do powierzchni
plyty ciśnienie sinusoidalnie zmienne od wartości −1 kN/m2 do 1 kN/m2 odpowiednio
z cz˛estotliwościa˛ 50 oraz 200 Hz. Przebieg napreżenia
˛
maksymalnego w czasie 0.2 s
przedstawiono na wykresach 6.10 oraz 6.11.
W przypadku optymalizacji przy obciażeniu
˛
zmiennym z cz˛estotliwościa˛ 50 Hz
można zauważyć spadek maksymalnej wartości napreżenia.
˛
Jednak jest on niewielki.
Powodem jest relatywnie mala zmiana wartości funkcji celu o ok. 10%, por. rysunek
6.4.
Znacznie wi˛ekszy skutek odniosla optymalizacja przy cz˛estotliwości wymuszenia
200 Hz, rysunek 6.11. Notowana wartość maksymalna napr˛eżenia jest znaczaco
˛ niższa
po optymalizacji, mimo zmniejszenia przekrojów poprzecznych usztywnień.

6.5.3

Optymalizacja walu turbiny energetycznej

Na potrzeby projektu DIADYN optymalizacji poddany zostal wal turbogeneratora przedstawiony na rysunku 6.12 [54]. Wal posadowiony jest na dwóch poprzecznych lożyskach ślizgowych oraz zaopatrzony jest w dwa dyski sztywne reprezentujace
˛
lopatki generatora. Wymiary poszczególnych sekcji walu ksztaltuja˛ sie nastepuj
˛ aco:
˛

6.5 Przyklady optymalizacji konstrukcji ze wzgledu
na oddalenie od
˛
czestotliwości
rezonansowej
˛

123

Naprężenie zredukowane von Misesa, częstotliwość wymuszenia 200 Hz
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Rysunek 6.11: Przebieg napr˛eżenia maksymalnego w plycie usztywnionej przed i po
optymalizacji. Obciażenie
˛
zmienne z cz˛estotliwościa˛ 200 Hz.

łożysko nr 2

f15

f12

f10=f11

f9

f8

f5=f6

f4

f2=f3

dysk 2

f7

dysk 1

łożysko nr 1

f1

kształt po
optymalizacji

f13=f14

kształt
początkowy

przestrzeń
projektowa
l1

l2

l3

l4

l5

l6

l7

l8

l9

l10

l11

l12

l13

l14

l15

Rysunek 6.12: Poczatkowy
˛
oraz końcowy (po optymalizacji) ksztalt walu energetycznego.
średnice, φ1 = 110 mm, φ2 = φ3 = 80 mm, φ4 = 100 mm, φ5 = φ6 = 130
φ7 = φ8 = φ9 = 80 mm, φ10 = φ11 = 130 mm, φ12 = 100 mm, φ13 = φ14 = 80
φ15 = 152 mm oraz dlugości poszczególnych cz˛eści walu, l1 = 370 mm, l2 = 50
l3 = 80 mm, l4 = 220 mm, l5 = l6 = 100 mm, l7 = l8 = l9 = 200
l10 = l11 = 100 mm, l12 = 220 mm, l13 = 80 mm, l14 = 155 mm, l15 = 145 mm.

mm,
mm,
mm,
mm,

Wal wykonany jest ze stali o nast˛epujacych
˛
parametrach: modul Younga E =
210 GP a, wspólczynnik Poissona ν = 0.3 oraz gestość
˛
ρ = 7850 kg/m3 . Obydwa dyski
sa˛ tego samego typu o masie m1 = m2 = 200 kg i masowym momencie bezwladności
J1 = J2 = 3.176 kg · m2 . Również lożyska na których posadowiony jest wal sa˛ takie
same, sztywności lożysk wynosza:˛ kxx = 3.15 · 107 N/m, kyy = −3.15 · 107 N/m,
kxy = 1.3 · 108 N/m oraz kyx = −1.3 · 108 N/m.
Prezentowany wal rozpatrywany jest w przestrzeni trójwymiarowej. Oś symetrii
walu powoduje powstawanie podwójnych, wartości wlasnych. Wielokrotne wartości
wlasne walu dotycza˛ postaci gi˛etnych rozpatrywanych w plaszczyźnie poziomej oraz
pionowej walu.
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Wartośći funkcji celu w kolejnych krokach optymalizacji
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Rysunek 6.13: Wartości funkcji celu w kolejnych krokach optymalizacji walu.
Jako parametry projektowe wybrane zostaly średnice środkowych sekcji walu nr
7, 8 i 9. Jako poczatkow
˛
a˛ ich wartość przyjeto
˛ φ7 = φ8 = φ9 = 80 mm. Wprowadzono
ograniczenia na minimalna˛ i maksymalna średnic˛e danych sekcji walu. Przyjeto,
˛
że
ze wzgl˛edu na statyczna˛ sztywność konstrukcji średnice sekcji walu powinny być nie
mniejsze niż 60 mm oraz ze wzgl˛edu na mas˛e walu i nośność lożysk maksymalna
średnica sekcji walu nie może przekroczyć 180 mm. Funkcja celu dana równaniem 6.21
może zostać zapisana jako
c(φ) = max [|λ − λb |] = min [− |λ − λb |] ,

λ∈Λ

(6.34)

przy ograniczeniach
60 ≤ φ7 , φ8 , φ9 ≤ 180
|K(φ) − Λ(φ)M(φ)| = 0

(6.35)

Nominalna pr˛edkość obrotowa walu wynosi 3000 obr/min co daje w rezultacie
zmienne obciażenie
˛
walu z cz˛estotliwościa˛ 50 Hz. Jest to przypadek obciażenia
˛
generatorów energetycznych. Kolejne kroki optymalizacji zostaly przedstawione na rysunku
6.13. Wrażliwości wartości wlasnych walu zostaly obliczone za pomoca˛ zaimplementowanego w programie FEAP algorytmu analizy wrażliwości. Wykres zmian wartości
wrażliwości wartości wlasnej na parametry projektowe zostal przedstawiony na rysunku 6.14.
Proces optymalizacji zostal zakończony po 13 krokach. Końcowe wartości parametrów projektowych wynosza:˛ φ7 = 104.8 mm, φ8 = 60.0 mm oraz φ9 = 108.1 mm.
Jak pokazano na rysunku 6.13 wartość funkcji celu zmalala o ok. 14 Hz.
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Wrażliwość funkcji celu na parametry projektowe
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Rysunek 6.14: Wrażliwości funkcji celu wzgledem
˛
parametrów projektowych w kolejnych krokach optymalizacji.
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Rysunek 6.15: Przebiegu napr˛eżenia zredukowanego von Misesa w najbardziej wyt˛eżonym punkcie walu przed i po optymalizacji.
W celu określenia wplywu optymalizacji na prac˛e walu zostal on poddany analizie napreżeń
˛
i zm˛eczeniowej. W analizie napreżeń
˛
pomini˛eta zostala koncentracja
napreżeń
˛
powstala w skutek stopniowania walu. Zalożono, że wal ma wykonane odpowiednie podci˛ecia i fazy redukujace
˛ koncentracje˛ napreżeń.
˛
Przyjeto
˛ predkość
˛
obrotowa˛ walu 3000 obr/min, obciażenie
˛
stanowi masa wlasna walu wraz z masa˛ dysków
sztywnych. Wykresy przebiegu napr˛eżenia zredukowanego von Misesa w najbardziej
wyteżonym
˛
punkcie walu przed i po optymalizacji przedstawiono na rysunku 6.15.
Wykonano ocen˛e trwalości zm˛eczeniowej walu obrotowego metodami opisanymi w rozdziale 3. Przed optymalizacja˛ maksymalne napr˛eżenie w wale dochodzilo
do 247.2 MP a. Trwalość zm˛eczeniowa takiego walu zostala oszacowana na ok. 253
godziny pracy. Z punktu widzenia ciag
˛ lej pracy generatora jest to wartość niedopuszczalna. Po optymalizacji wartość maksymalnego napr˛eżenia w wale nie przekraczala
36.2 MP a. Granica nieskończonej trwalości zm˛eczeniowej nie zostala przekroczona.
Uznaje si˛e, że zm˛eczenie materialu nie bedzie
˛
mialo wplywu na czas bezawaryjnej
pracy walu.
Wyniki badań wykorzystano w trakcie realizacji Projektu Badawczego Zama-
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wianego K117/T10/2005 DIADYN "Zintegrowany dynamiczny system oceny ryzyka,
diagnostyki oraz sterowania dla obiektów i procesów technicznych", koordynowanego
przez Instytut Maszyn Przeplywowych w Gdańsku.

Rozdzial 7
Podsumowanie
Przedmiotem rozważań niniejszej pracy bylo wykorzystanie nowoczesnych metod
numerycznych opartych o MES w analizie i optymalizacji konstrukcji mechanicznych
narażonych na obciażenia
˛
zmienne w czasie. Dokonano oceny i syntezy wielu teorii
określania trwalości zm˛eczeniowej. Opracowano na podstawie programu metody elementów skończonych FEAP system do analizy zm˛eczeniowej dowolnych konstrukcji
mechanicznych.
Wykorzystanie MES w analizie zm˛eczeniowej jest reakcja˛ na rzeczywiste problemy przemyslu zwiazane
˛
z szacowaniem trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji mechanicznych, ponadto odpowiedzia˛ na uwagi autorów normy EN 13445 [4] dotyczace
˛ niedostatecznego wykorzystania MES w analizie zm˛eczeniowej konstrukcji.
Dokonano syntezy oraz opracowano modyﬁkacje znanych do tej pory metod szacowania trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń. Wzbogacono program FEAP o możliwość symulacji procesu starzenia si˛e zm˛eczeniowego
dowolnych konstrukcji mechanicznych.
W wyniku prac autora powstalo kompleksowe narz˛edzie do analizy zm˛eczeniowej konstrukcji mechanicznych. Do szybkiej oceny trwalości zm˛eczeniowej ukladów
zostala wykorzystana koncepcja napr˛eżeń nominalnych (lokalnych). W przypadku gdy
zachodzi potrzeba szczególowego określenia miejsc konstrukcji narażonych na pekanie
˛
zm˛eczeniowe lub śledzenie kierunku i predkości
˛
propagacji zniszczenia zm˛eczeniowego
pomocny jest, zaimplementowany przez autora w programie FEAP, algorytm analizy
zm˛eczeniowej konstrukcji wykorzystujacy
˛ mechanik˛e uszkodzeń. Przedstawiono przyklady analizy szczególowej zm˛eczeniowej cylindra hydraulicznego.
Stochastyczny charakter trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji mechanicznych powoduje, iż istotnym parametrem konstrukcji jest jej niezawodność zm˛eczeniowa. W
pracy przedstawiono zm˛eczeniowe wskaźniki niezawodności konstrukcji wykorzystywane w procesie projektowania.
Innym rodzajem odpowiedzi konstrukcji na obciażenia
˛
zmienne w czasie sa˛ jej
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drgania. W pracy analizowano problem drgań swobodnych ukladu oraz problem projektowania konstrukcji narażonych na prac˛e w warunkach rezonansu.
Opracowano podstawy teoretyczne analizy wrażliwości wartości wlasnych konstrukcji na parametr projektowy. Uwzgl˛edniono możliwość analizy konstrukcji posiadajacych
˛
wielokrotne wartości wlasne np. wykonanych z powtarzajacych
˛
si˛e modulów.
Przedstawiono przyklad wykorzystania analizy wrażliwości wartości wlasnych
konstrukcji na parametr projektowy - optymalizacj˛e ze wzgl˛edu na oddalenie si˛e cz˛estotliwości drgań wlasnych konstrukcji od cz˛estotliwości rezonansu. W toku badań
potwierdzono, że optymalizacja ze wzgl˛edu na oddalenie si˛e cz˛estotliwości wlasnych
konstrukcji od cz˛estotliwości rezonansu może znaczaco
˛ poprawić trwalość zm˛eczeniowa˛ konstrukcji.
W ramach niniejszej rozprawy autor samodzielnie opracowal lub zmodyﬁkowal
oraz wlaczy
˛ l do programu komputerowego metody elementów skończonych FEAP nastepuj
˛ ace
˛ nowe elementy:
• Opracowano kompletna˛ metodologi˛e analizy zm˛eczeniowej wg koncepcji napre˛
żeń nominalnych (lokalnych) za pomoca˛ MES. Wprowadzono zast˛epcza˛ amplitud˛e napreżenia
˛
Sae jako ekwiwalentny stan napr˛eżenia w danym elemencie
uwzgl˛edniajacy
˛ wartość napreżenia
˛
średniego. Zastepcza
˛
amplituda napr˛eżenia
Sae może być bezpośrednio porównywana z typowymi doświadczalnymi wykresami zm˛eczeniowymi Wöhlera. W przypadku obciażeń
˛
o zmiennej amplitudzie
opracowano algorytm obliczania trwalości zm˛eczeniowej z użyciem metody grupowania cykli rainﬂow.
• Zmodyﬁkowano podstawy teoretyczne analizy zm˛eczeniowej za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń prezentowane przez [32,33,97,98]. Modyﬁkacja polegala na dostosowaniu zależności zm˛eczeniowych do znanych i szeroko stosowanych w praktyce
inżynierskiej wykresów Goodmana. Wprowadzono także parametr określajacy
˛
kruchość materialu. Dzi˛eki temu opracowano efektywne narz˛edzie wykorzystuja˛
ce MES i mechanik˛e uszkodzeń w analizie zm˛eczeniowej konstrukcji.
• Analiza zm˛eczeniowa za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń pozwala nie tylko oszacować trwalość zm˛eczeniowa˛ konstrukcji lecz umożliwia również obserwacje˛ proces
propagacji pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego. Dzi˛eki znajomości miejsca i kierunku propagacji pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego możliwa jest bardziej efektywna optymalizacja
obszarów konstrukcji szczególnie narażonych na pekanie
˛
zm˛eczeniowe.
• Metoda mechaniki uszkodzeń pozwala uwzgl˛ednić interakcje spreżystego
˛
oraz
plastycznego zachowania si˛e materialu z uszkodzeniem spowodowanym zm˛eczeniem materialu. Możliwość taka pozwala znaczaco
˛ powi˛ekszyć klas˛e rozwiazywa˛
nych zadań.
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• Na podstawie opracowanych algorytmów zbudowano program komputerowy
do analizy zm˛eczeniowej konstrukcji mechanicznych. Pozwala on na cz˛eściowo
zautomatyzowana˛ analiz˛e zm˛eczeniowa.˛ Mimo wyeliminowania geometrycznego
wspólczynnika koncentracji napr˛eżeń istnieje możliwość uwzgl˛ednienia innych
wspólczynników majacych
˛
wplyw na trwalość zm˛eczeniowa˛ np. chropowatości
powierzchni, wspólczynnika wielkości fragmentu konstrucji, czy uwzgl˛edniajace
˛
polaczenia
˛
spawane.
• Na potrzeby analizy napr˛eżeń i zm˛eczeniowej cylindrów hydraulicznych program
FEAP wzbogacono o możliwość obliczania obliczania napr˛eżenia zredukowanego
Sred oraz o możliwość wspólpracy z pre- i post- procesorem GID [1].
• Opracowano podstawy teoretyczne analizy wrażliwości wartości wlasnych konstrukcji na dowolny parametr projektowy z uwzgl˛ednieniem wielokrotnych wartości wlasnych.
• Wykonano implementacje˛ w programie FEAP opracowanej metodologii analizy
wrażliwości wartości wlasnych konstrukcji na dowolny parametr projektowy ścisla˛ Metoda˛ Bezpośredniego Różniczkowania oraz metodami przybliżonymi: Metoda˛ Różnic Skończonych i metoda˛ pólanalityczna.˛ Stworzone zostalo narz˛edzie
umożliwiajace
˛ efektywna˛ optymalizacje˛ konstrukcji drgajacych.
˛
• Zaimplementowano w programie FEAP nowe rodzaje elementów skończonych:
element walu obrotowego z uwzgl˛ednieniem jedynie sztywności gi˛etnych (sztywności osiowa i skretna
˛
zostaly pomini˛ete), jednow˛ezlowy element zastepczy
˛
wirujacego
˛
dysku sztywnego oraz dwuw˛ezlowy element zastepczy
˛
podatnego lożyska
ślizgowego.
• Dokonano analizy zlożoności obliczeniowej opracowanych algorytmów analizy
zm˛eczeniowej z wykorzystaniem MES oraz analizy wrażliwości wartości wlasnych
konstrukcji.
Na podstawie rozważań zawartych w pracy oraz doświadczeń numerycznych nasuwaja˛ si˛e nastepuj
˛ ace
˛ wnioski:
1. Zastosowanie metody elementów skończonych w analizie zm˛eczeniowej pozwala
na dokladne oszacowanie trwalości zm˛eczeniowej nawet skomplikowanych konstrukcji. Autorzy europejskiej normy EN 13445 zwracaja˛ uwage˛ na niedostateczne powiazanie
˛
metod oceny trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji z nowoczesnymi
metodami numerycznymi stosowanymi w inżynierii, np. MES [4]. Stosowanie
metody elementów skończonych w analizie zm˛eczeniowej pozwala na wyeliminowanie badź
˛ znaczne ograniczenie wspólczynnika koncentracji napr˛eżeń. Wyeliminowana zostala także konieczność obliczania dyskusyjnej wartości napreżenia
˛
nominalnego.
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2. Zaproponowana w pracy zast˛epcza amplituda napr˛eżeń Sae jest efektywnym narz˛edziem w analizie zm˛eczeniowej przy nie symetrycznym schemacie obciażenia
˛
(R 6= −1) w sytuacji gdy dane materialowe dost˛epne sa˛ tylko dla symetrycznego
rodzaju cyklu (R = −1).
3. Analiza zm˛eczeniowa konstrukcji za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń pozwala nie
tylko oszacować trwalość zm˛eczeniowa˛ elementu lecz pozwala również obserwować kierunek oraz pr˛edkość propagacji pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego.
4. Informacja o miejscu inicjacji i kierunku propagacji pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego,
jaka˛ można uzyskać wykorzystujac
˛ mechanik˛e uszkodzeń, może zostać wykorzystana przez projektanta w celu poprawienia i optymalizacji szczególów konstrukcyjnych lub zaprojektowania specjalnych tzw. dysypatorów napreżeń
˛
[104].
5. Jakość analizy napr˛eżeń konstrukcji ma decydujace
˛ znaczenie przy określaniu
dokladności oszacowanej trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji. Powoduje to, iż metody analizy zm˛eczeniowej z wykorzystaniem MES sa˛ bardzo czule na wszelkie
niedostatki modelu MES i bl˛edy powstale w trakcie analizy napr˛eżeń.
6. Dzi˛eki znajomości miejsca i kierunku propagacji pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego możliwa jest bardziej efektywna optymalizacja obszarów konstrukcji szczególnie narażonych na pekanie
˛
zm˛eczeniowe.
7. Opracowany algorytm analizy wrażliwości wartości wlasnych konstrukcji na parametr projektowy oraz jego implementacja w programie FEAP utworzyly efektywne narz˛edzie pomocne m.in. przy projektowaniu i optymalizacji konstrukcji
narażonych na obciażenie
˛
zmienne w czasie.
8. Optymalizacja ze wzgl˛edu na unikni˛ecie rezonansu jest skutecznym sposobem
na zmniejszenie niepożadanych
˛
drgań, wibracji i halasu wywolywanych przez
drgajace
˛ elementy konstrukcji.
9. W niektórych przypadkach optymalizacja ze wzgl˛edu na oddalenie si˛e od cz˛estotliwości rezonansu prowadzi do zmniejszenia napr˛eżeń w konstrukcji pomimo znacznego zmniejszenia pola przekroju elementu. Dodatkowym pozytywnym
efektem optymalizacji jest zmniejszenie masy ukladu.
Niniejsza rozprawa powstala cz˛eściowo dzi˛eki udzialowi autora w dwóch projektach naukowych:
- Projekcie Badawczym Zamawianym K117/T10/2005 DIADYN "Zintegrowany
dynamiczny system oceny ryzyka, diagnostyki oraz sterowania dla obiektów i
procesów technicznych", koordynowanego przez Instytut Maszyn Przeplywowych
w Gdańsku oraz
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- projekcie ﬁnansowanym przez Komisje˛ Europejska˛ PROHIPP - New Design and
Manufacturing Processes for High Pressure Fluid Power Products, którego koordynatorem byla ﬁrma Pedro Roquet SA w Hiszpanii.

Dodatek A
Program Metody Elementów
Skończonych FEAP
Informacje ogólne
Program Metody Elementów Skończonych FEAP (Finite Element Analysis Program), autorstwa prof. R.L. Taylora [124], zostal zaprojektowany jako program do
analizy konstrukcji mechanicznych w zagadnieniach:
• analizy statycznej konstrukcji z uwzgl˛ednieniem nieliniowego i plastycznego zachowania si˛e materialu,
• analizy dynamicznej konstrukcji za pomoca˛ metod calkowania "krok po kroku"
oraz analizy modalnej,
• przewodnictwa ciepla i innych.
Demonstracyjna wersja programu w postaci kodu źródlowego oraz skompilowanych plików binarnych jest udost˛epniona w internecie pod adresem:
www.ce.berkeley.edu/˜rlt/feappv. Szczególowe informacje dotyczace
˛ kompilacji kodu
źródlowego programu dla różnych systemów operacyjnych zawarte sa˛ w [125].
Autor, w toku badań, wzbogacil standardowa˛ wersje˛ programu FEAP o nast˛epujace
˛ elementy:
• możliwość obliczenia napreżenia
˛
zredukowanego wg hipotezy Hubera – Misesa w
punktach Gaussa lub w w˛ezlach,
• możliwość wyświetlenia na ekranie komputera lub zapasania do pliku w formacie
Encapsulated PostScript (eps) pola napr˛eżenia zredukowanego Hubera – Misesa,
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• analiz˛e zm˛eczeniowa˛ konstrukcji za pomoca˛ koncepcji napr˛eżeń nominalnych (lokalnych),
• symulacje˛ inicjacji i propagacji pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego za pomoca˛ mechaniki
uszkodzeń,
• nowy typ dwuw˛ezlowego elementu skończonego pozwalajacy
˛ na analiz˛e walów
obrotowych z uwzgl˛ednieniem jedynie odksztalceń gi˛etnych,
• nowy typ dwuw˛ezlowego elementu skończonego podatnego lożyska ślizgowego,
• nowy typ jednow˛ezlowego elementu skończonego dysku sztywnego,
• możliwość analizy wrażliwości wartości wlasnych konstrukcji na parametr projektowy ścisla˛ metoda˛ MBR oraz metodami przybliżonymi MRS i pólanalitycznymi,
• możliwość wspólpracy z graﬁcznym postprocesorem GID [1].

Struktura pliku wejściowego programu FEAP
Plik wejściowy do programu FEAP sklada si˛e z nastepuj
˛ acych
˛
cz˛eści:
1. Naglówek.
2. Deﬁnicja modelu konstrukcji.
3. Komendy dotyczace
˛ obliczeń i wizualizacji wyników.
4. Zakończenie zbioru danych.
Przy tworzeniu lub edycji istniejacego
˛
pliku wejściowego należy pami˛etać o szeregu regulach:
• W nazwie komendy jezyka
˛
makr FEAP znaczace
˛ sa˛ jedynie 4 pierwsze znaki.
Pozostale znaki sa˛ przez program FEAP pomijane (por. wydruk A.1).
• Znakiem oddzielajacym
˛
cz˛eść calkowita˛ liczby od ulamkowej jest "." (kropka).
• W cz˛eści deﬁnicji modelu konstrukcji każda komenda sklada si˛e z dwóch pól
tekstowych oraz do jedenastu liczbowych, np. ELAS ISOT 10000.0 0.3, por.
wydruk A.1.
• W cz˛eści obliczeniowej każda komenda jezyka
˛
makr sklada si˛e z dwóch pól tekstowych i do trzech liczbowych, np. STRE, ,1,5 (drugie pole tekstowe jest puste
oraz wykorzystane sa˛ dwa pola liczbowe).
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• Kolejne pola tekstowe lub liczbowe komendy jezyka
˛
makr powinny być rozdzielane spacja˛ (" ") lub przecinkiem (",");
• Każdy myślowo spójny i zamkni˛ety zbiór danych, np. wspólrz˛edne w˛ezlów, deﬁnicja materialu itp. powinna być oddzielona od pozostalych elementów linia˛
pusta.˛
Plik wejściowy do programu FEAP rozpoczyna naglówek. Powinien znajdować
si˛e w pierwszej linii pliku. Naglówek sklada si˛e z komendy FEAP oraz opcjonalnego
tytulu. Istnieje możliwość wprowadzania komentarzy. Pierwszym znakiem komentarza
musi być znak "!" (wykrzyknik).
Druga linia pliku wejściowego rozpoczyna deﬁnicje˛ modelu konstrukcji. Pierwsza˛
informacja,˛ podana˛ w drugiej linii, jest w kolejności: ilość w˛ezlów, elementów, ilość deﬁnicji materialów, wymiar przestrzeni (2D, 3D), maksymalna ilość w˛ezlów w elemencie
oraz ilość stopni swobody w w˛eźle.
Nastepnie
˛
należy określić wspólrz˛edne w˛ezlów, tablic˛e koneksji elementów, deﬁnicje materialów oraz warunki brzegowe. Kolejność wprowadzania danych jest dowolna. Zaleca si˛e jednak, aby wspólrz˛edne w˛ezlów oraz tablica koneksji elementów
byly przed deﬁnicja˛ warunków brzegowych. Ma to znaczenie w przypadku braku
jednoznacznego określenia liczby w˛ezlów i elementów (np. wykorzystanie polecenia
BLOCk [124]).
Deﬁnicje˛ modelu konstrukcji kończy komenda END.
Nastepnie
˛
należy określić sposób i rodzaj obliczeń (statyczne, dynamiczne, analiza modalna itp.). Kolejne czynności wykonuje si˛e poprzez wydanie odpowiednich
komend, np. utwórz macierz sztywności, rozwiaż
˛ uklad równań itp.
Sposób i rodzaj obliczeń może zostać określony dwojako: w sposób interaktywny
(komenda INTEractive) poprzez wpisywanie odpowiednich poleceń podczas wykonywania si˛e programu oraz poprzez utworzenie zbioru komend poleceniem BATCh. W
przykladzie zaprezentowanym na wydruku A.1 polecenia dotyczace
˛ obliczeń zostaly
ujete
˛ w zbiór. Zbiór komend zakończony jest poleceniem END.
Koniec zbioru danych wejściowych do programu FEAP oznaczony jest poleceniem STOP. Wszelkie informacje znajdujace
˛ si˛e za komenda˛ STOP nie zostana˛ odczytane
przez program.
Szczególowe informacje dotyczace
˛ struktury pliku wejściowego FEAP oraz komend i skladni jezyka
˛
makr FEAP dost˛epne sa˛ w [124].
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Wydruk A.1: Przykladowy plik wejściowy do programu FEAP. Analiza statyczna prostej konstrukcji pretowej.
˛
FEAP * * Analiza statyczna kratownicy !naglówek
4 5 1 2 2 2
COORdinates
1 0 0.0 0.0
2 0 10.0 0.0
3 0 20.0 0.0
4 0 10.0 10.0

!wspólrzedne
˛
wez
˛ lów

ELEMents
1 1 1 1 2
2 1 1 2 3
3 1 1 1 4
4 1 1 4 3
5 1 1 2 4

!tablica koneksji elementów

MATErial 1
TRUSs
ELAStic ISOTropic 10000.0
CROSs SECTion 0.25

!definicja materialu

BOUNdary restraints
1 0 1 1
3 0 0 1

!podparcie

FORCe
4 0 10. 0.

!obcia˛żenie

END

!koniec definicji modelu

BATCh
TANGent,,1
DISPlacement all
STREss all
END

!komendy dot. obliczeń

STOP

!zakończenie pliku
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Nowe komendy je˛ zyka makr programu FEAP
W toku badań autor wprowadzil szereg nowych komend j˛ezyka makr programu
FEAP stosowanych do uruchomienia nowych procedur wprowadzonych do programu.
Opis komend zostal podzielony na dwie cz˛eści: dotyczac
˛ a˛ deﬁnicji modelu konstrukcji
oraz prowadzenia obliczeń.

Deﬁnicja modelu konstrukcji
Komenda NOTX
Pozwala uruchomić nowa˛ procedur˛e opracowana˛ w ramach niniejszej rozprawy
na potrzeby projektu DIADYN zawierajac
˛ a˛ dwuw˛ezlowy element skończony w przestrzeni 3D przystosowany do analizy walów obrotowych. Każdy w˛ezel posiada 4 stopnie swobody: 2 translacyjne oraz 2 obrotowe. Pomini˛ete zostaly wzdlużne oraz skr˛etne
stopnie swobody. Element NOTX można laczyć
˛
z innymi elementami posiadajacymi
˛
6
stopni swobody. Sposób deﬁniowania parametrów elementu podobny jak w przypadku
elementu typu FRAMe szczególowo opisany w [124].
Uwaga! Przy określaniu maksymalnej liczby stopni swobody dla w˛ezla (druga
linia pliku wejściowego) należy podać liczbe˛ 6.
Przykladowa deﬁnicja elementu NOTX:
PARAmeters
pi = 3.1415926535897932384626433832795
d = 0.1
MATErial,1
NOTX
ELAStic ISOTropic 2.1e11 0.3
DENSity MASS 7.85e3
CROSs SECTion pi*d*d/4 pi*d*d*d*d/64 pi*d*d*d*d/64
REFErence VECTor 1 0 0
Komenda BRNG
Uruchamia procedur˛e wprowadzajac
˛ a˛ do programu FEAP dwuw˛ezlowy element
skończony w przestrzeni 3D reprezentujacy
˛ nieważkie poprzeczne lożysko ślizgowe walu
obrotowego. W deﬁnicji parametrów elementu należy podać sztywności pionowa˛ kyy ,
pozioma˛ kxx oraz ewentualnie skośne kxy i kyx . Przy deﬁniowaniu parametrów lożyska
należy podać komenda˛ REFErence VECTor kierunek osi walu. Jest to istotne z uwagi
na brak możliwości przenoszenia sil wzdlużnych walu przez lożysko poprzeczne.
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Przykladowa deﬁnicja poprzecznego lożyska ślizgowego:
METErial,2
BRNG
STIFfness
STIFfness
STIFfness
STIFfness
REFErence

KXX 3.15e8
KYY -3.15e8
KXY 1.30e3
KYX -1.30e3
VECTor 1 0 0

Komenda DISK
Wprowadza jednow˛ezlowy element skończony reprezentujacy
˛ wirujacy
˛ dysk
sztywny (np. lopatki turbiny). W deﬁnicji elementu należy podać wymiary i gestość
˛
pierścieniowego dysku sztywnego lub mas˛e i obrotowy moment bezwladności.
Przykladowa deﬁnicja dysku sztywnego:
MATErial,3
DISK
DIAMeters 0.3 0 0.1 !średnica zewnetrzna,
˛
wewnetrzna
˛
oraz szerokość
DENSity MASS 3.7e3
lub
MATErial,4
DISK
MOMD 5.67
MASS 200
Komenda FATIgue,type,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7
Komenda FATIgue sluży do określania parametrów zm˛eczeniowych trójwymiarowych elementów przestrzennych typu SOLId. Zasady deﬁniowania krzywych zm˛eczeniowych zostaly zaprezentowane w rozdzialach 3.2.1 oraz 3.3.3. Krzywa zm˛eczeniowa
może zostać scharakteryzowana trzema sposobami:
• Krzywa zm˛eczeniowa jako prosta przechodzaca
˛ przez dwa punkty charakterystyczne (Ni , Si) oraz (Ne , Se ). Podanie wartości Ni oraz Ne jest opcjonalne. W
przypadku gdy nie jest podana jawnie ich wartość wynosza:˛ N1 = 1e3 oraz
Ne = 2e6. Metoda zostala opisana w rozdziale 3.2.1.
Przyklad deﬁnicji trójwymiarowego przestrzennego elementu skończonego:
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MATErial,5
SOLId
ELAStic ISOTropic 2.1e11 0.3
FATIgue 2POInts 486e6 260e6
FATIgue NCYC 1e3 2e6

lub
MATErial,6
SOLId
ELAStic ISOTropic 2.1e11 0.3
FATIgue 2POInts 486e6 260e6

• Krzywa zm˛eczeniowa jako prosta o zadanym nachyleniu m i granicy zm˛eczeniowej (Ne , Se ). Metoda zostala opisana w rozdziale 3.2.1.
Przyklad deﬁnicji trójwymiarowego przestrzennego elementu skończonego:
MATErial,7
SOLId
ELAStic ISOTropic 2.1e11 0.3
FATIgue SLOPe 5.2 260e6 2e6

• Krzywa zm˛eczeniowa jako funkcja ciag
˛ la obliczana za pomoca˛ wzoru 3.54. Niniejszy sposób określania parametrów zm˛eczeniowych stosowany jest w analizie
zm˛eczeniowej za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń. Metoda zostala opisana w rozdziale 3.3.3.
Przyklad deﬁnicji trójwymiarowego przestrzennego elementu skończonego:
MATErial,8
SOLId
ELAStic ISOTropic 2.1e11 0.3
FATIgue FUNCtion 550.0e6 260.0e6 0.00075 4.3 1.7 0.00001 2
!opis parametrów
Su
Se
alfa beta gamma delta m

139

Komendy dotyczace
˛ prowadzonych obliczeń i prezentacji wyników
Komenda GID
Komenda GID sluży do utworzenia plików z wynikami obliczeń kompatybilnych z
postprocesorem GID [1]. W realizacji tworzenia plików zostala wykorzystana biblioteka
gidpost dostarczona przez CIMNE – producenta programu GID.
Proces tworzenia plików z wynikami obliczeń dla postprocesora GID przechodzi
trzyetapowo:
• Polecenie GID tworzy plik $nazwa$.ﬂavia.msh zawierajacy
˛ siatk˛e elementów
skończonych konstrukcji oraz otwiera plik $nazwa$.ﬂavia.res z wynikami obliczeń. $nazwa$ jest nazwa˛ pliku wejściowego FEAP.
• Kolejna˛ czynnościa˛ jest zapisanie wybranych wyników obliczeń w pliku $nazwa$.ﬂavia.res np. DISPlacement,GID. W trakcie realizacji celów rozprawy
opracowano nast˛epujace
˛ komendy zapisywania wyników obliczeń w pliku $nazwa$.ﬂavia.res:
STREss,GID – zapisanie skladowych tensora napr˛eżenia,
STREss,VONMises – obliczenie napreżeń
˛
zredukowanych von Misesa w punktach Gaussa oraz, jeśli plik zostal utworzony, zapisanie pól napr˛eżeń w pliku
$nazwa$.ﬂavia.res,
STREss,REDUced – obliczenie napreżeń
˛
zredukowanych von Misesa w w˛ezlach
oraz zapisanie pól napr˛eżeń w pliku postprocesora GID,
DISPlacement,GID – zapisanie uogólnionych przemieszczeń w˛ezlowych,
FATIgue R – zapisanie trwalości zm˛eczeniowych elementów skończonych, R
”
jest wspólczynnikiem asymetrii cyklu,
FATIgue,DAMAge – zapisanie trwalości zm˛eczeniowych elementów skończonych obliczonych za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń,
FREDuced – zapisanie wartości uszkodzenia izotropowego dla elementów
skończonych.
• Kolejne polecenie GID zamyka plik z wynikami obliczeń $nazwa$.ﬂavia.res.
Dotychczas opracowano tworzenie plików dla postprocesora GID dla trójwymiarowych elementów przestrzennych cztero- oraz ośmiow˛ezlowych.
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Komenda FATIgue,typ,R
Komenda FATIgue sluży do obliczania trwalości zm˛eczeniowej konstrukcji w każdym elemencie skończonym (punkcie Gaussa). Opracowane zostaly dwa typy obliczenia
trwalości zm˛eczeniowej:
• Za pomoca˛ koncepcji napr˛eżeń nominalnych (lokalnych) szerzej opisanej w rozdziale 3.2. Krzywa zm˛eczeniowa traktowana jest jako jako liniowa aproksymacja
wyników eksperymentów w skali log–log (rozdzial 3.2.1). Obliczenia trwalości
zm˛eczeniowej dla danej wartości wspólczynnika asymetrii cyklu R realizuje si˛e
poprzez wydanie poleceń
TANGent,,1
FATIgue,,-1

• W przypadku analizy zm˛eczeniowej za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń aktualna˛ (z
uwzgl˛ednieniem już istniejacych
˛
uszkodzeń zm˛eczeniowych) trwalość zm˛eczeniowa˛ oblicza si˛e wydajac
˛ polecenie
FATIgue,DAMAge

Sposób analizy zm˛eczeniowej za pomoca˛ mechaniki uszkodzeń zostal podany
przy opisie komendy FREDuced.
Komenda FREDuced ”N
Komenda FREDuced sluży do obliczania przyrostu parametru uszkodzenia zm˛eczeniowego w analizie zm˛eczeniowej metoda˛ mechaniki uszkodzeń. N jest opcjonalnym
parametrem pozwalajacym
˛
na uwzgl˛ednienie N-krotnej historii obciażenia.
˛
W przypadku, gdy parametr N nie jest podany zalożono, że N = 1.
Przyklad analizy zm˛eczeniowej z uwzglednieniem
˛
sil bezwladności za pomoca˛
mechaniki uszkodzeń wraz z zapisaniem wyników analizy w pliku postprocesora GID:
GID
TANGent,,1
STREss,VONMises
FATIgue,DAMAge
DT,,0.25
PROPortional,,1
LOOP,,1000
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TIME
LOOP,,10
TANGent,,1
NEXT
STREss,GID
STREss,VONMises
DISPlacement,GID
FREDuced,DYNAmic,1e2
NEXT
GID
Komenda DIFFerentiate,typ,wartwl,mat,dh
Komenda DIFFerentiate oblicza wartość wrażliwości wybranej wartości wlasnej
na parametr projektowy. Parametry komendy:
• typ – wrażliwość wartości wlasnych konstrukcji może być obliczana trzema sposobami: metoda˛ różnic skończonych (FDM), metoda˛ pólanalityczna˛ (SEMI) oraz
metoda˛ ścisla˛ (DDM),
• warwl – określa dla której wartości wlasnej obliczana bedzie
˛
wrażliwość na parametr projektowy,
• mat – określa dla których elementów skończonych (należacych
˛
do danej grupy charakteryzowanej numerem materialu) obliczana bedzie
˛
wrażliwość wartości
wlasnych na parametr projektowy. Wrażliwość pozostalych elementów wynosi 0.
• dh – wartość perturbacji parametru projektowego.
Obliczanie wrażliwości konstrukcji na wybrany parametr projektowy metoda˛
różnic skończonych oraz metoda˛ pólanalityczna˛ przebiega dwuetapowo.
W przypadku metody różnic skończonych należy rozwiazać
˛
problem wlasny konstrukcji oraz dla konstrukcji z perturbacja˛ parametru projektowego. Przyklad analizy
wrażliwości walu obrotowego na jego średnic˛e (pomini˛eto deﬁnicje w˛ezlów oraz elementów walu):
PARAmeters
pi = 3.1415926535897932384626433832795
d = 0.1
dh = 1e-7
f = d + dh
MATErial,1
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NOTX
ELAStic ISOTropic 2.1e11 0.3
DENSity MASS 7.85e3
CROSs SECTion pi*d*d/4 pi*d*d*d*d/64 pi*d*d*d*d/64
REFErence VECTor 1 0 0
END
BATCh
TANGent
MASS
SUBSpace,,100
DIFFerentiate,FDM,50,1
!obliczenie wrażliwości dla wartości wlasnej najbliższej 50 Hz
!material nr 1
MESH !perturbacja parametru projektowego
TANGent
MASS
subs,,100
DIFFerentiate,FDM,50,1,dh
END
MATErial,1
NOTX
ELAStic ISOTropic 2.1e11 0.3
DENSity MASS 7.85e3
CROSs SECTion pi*f*f/4 pi*f*f*f*f/64 pi*f*f*f*f/64
REFErence VECTor 1 0 0
END
Obliczajac
˛ wrażliwość wartości wlasnych konstrukcji metoda˛ pólanalityczna˛ należy rozwiazać
˛
bazowy problem wlasny oraz wyznaczyć macierze sztywności i mas dla
sperturbowanych wartości parametru projektowego.
Przyklad analizy wrażliwości metoda˛ pólanalityczna˛ walu obrotowego na jego
średnic˛e:
PARAmeters
pi = 3.1415926535897932384626433832795
d = 0.1
dh = 1e-7
f = d + dh

143

MATErial,1
NOTX
ELAStic ISOTropic 2.1e11 0.3
DENSity MASS 7.85e3
CROSs SECTion pi*d*d/4 pi*d*d*d*d/64 pi*d*d*d*d/64
REFErence VECTor 1 0 0
END
BATCh
TANGent
MASS
SUBSpace,,100
DIFFerentiate,SEMI,50,1
!obliczenie wrażliwości dla wartości wlasnej najbliższej 50 Hz
!material nr 1
MESH !perturbacja parametru projektowego
TANGent
MASS
DIFFerentiate,SEMI,50,1,dh
END
MATErial,1
NOTX
ELAStic ISOTropic 2.1e11 0.3
DENSity MASS 7.85e3
CROSs SECTion pi*f*f/4 pi*f*f*f*f/64 pi*f*f*f*f/64
REFErence VECTor 1 0 0
END
Analiza wrażliwości Metoda˛ Bezpośredniego Różniczkowania (DDM) wymaga
jedynie jednokrotnego wyznaczania macierzy sztywności i mas oraz rozwiazania
˛
problemu wlasnego. Wartości wrażliwości wybranych elementów skończonych na parametr
projektowy otrzymujemy w jednym kroku obliczeń.
Przyklad analizy wrażliwości walu obrotowego na jego średnic˛e metoda˛ ścisla:˛
PARAmeters
pi = 3.1415926535897932384626433832795
d = 0.1
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MATErial,1
NOTX
ELAStic ISOTropic 2.1e11 0.3
DENSity MASS 7.85e3
CROSs SECTion pi*d*d/4 pi*d*d*d*d/64 pi*d*d*d*d/64
REFErence VECTor 1 0 0
END
BATCh
TANGent
MASS
SUBSpace,,100
DIFFerentiate,DDM,50,1
!obliczenie wrażliwości dla wartości wlasnej najbliższej 50 Hz
!material nr 1
END

Spis ważniejszych oznaczeń
a
a
c
c(h)
d
el
fb
fr
fred
fx
g(x)
h
h
it
k
l
m
np
nst
ob
p
p
q
t
t
u
x
A
Ames

dlugość szczeliny
wektor modyﬁkujacy
˛ wektory wlasne
skalarna miara tlumienia
funkcja celu
parametr uszkodzenia; zniszczenie materialu spowodowane jednym
blokiem obciażenia
˛
ilość elementów skończonych
cz˛estotliwość wymuszenia
skalarna miara granicy poczatku
˛
propagacji pekni˛
˛ ecia zm˛eczeniowego
funkcja redukcji wytrzymalości materialu
funkcja lacznej
˛
gestości
˛
prawdopodobieństwa
kryterium awarii
wzgl˛edny wspólczynnik tlumienia; parametr projektowy
wektor parametrów projektowych
ilość iteracji
skalarna miara sztywności; sztywność lożyska ślizgowego
dlugość
wykladnik w prawie Paris’a; miara kruchości materialu; skalarna miara masy
ilość w˛ezlów problemu MES
ilość stopni swobody w w˛eźle
ilość danych dyskretnych dotyczacych
˛
obciażenia
˛
ilość wyznaczanych par wlasnych
wektor amplitud wymuszenia
znormalizowany wektor postaci wlasnych
czas; czas trwania pojedynczego bloku obciażenia
˛
wektor tymczasowy (pomocniczy)
wektor przemieszczeń uogólnionych
wektor parametrów; macierz mnożników; macierz wektorów wlasnych
zredukowanego problemu wlasnego
zlożoność obliczeniowa problemu
zlożoność obliczeniowa podstawowej analizy MES
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Aukl
Anlin
Aakw
Apar uszk
Aszt
Awl
Apoch
Ared
Awr
A
BLK
C
0
Cijkl
d
Cijkl
D
E
F
F (t)
F OS
F RF
F RFa
F RFm
I
J
K
K∗
Kf

L
N
Ncyc
Ne
Nproj
NBLK
M
M∗

zlożoność obliczeniowa rozwiazania
˛
ukladu równań liniowych
zlożoność obliczeniowa nieliniowej analizy konstrukcji
zlożoność obliczeniowa rejestracji historii napr˛eżenia
zlożoność obliczeniowa wprowadzenia parametru uszkodzenia
zlożoność obliczeniowa tworzenia macierzy: sztywności, mas
zlożoność obliczeniowa rozwiazania
˛
problemu wlasnego
zlożoność obliczeniowa tworzenia macierzy pochodnych sztywności
oraz mas
zlożoność obliczeniowa redukcji rozmiaru problemu obliczania wrażliwości wartości wlasnych
zlożoność obliczeniowa wyznaczania wrażliwości pojedynczej wartości
wlasnej na parametr projektowy
wektor zespolonych amplitud drgań; macierz modyﬁkujaca
˛ macierz
wektorów wlasnych
trwalość zm˛eczeniowa jako ilość powtórzeń bloku obciażenia
˛
macierz amplitud powstala po analizie sygnalu zmiennoamplitudowego; macierz tlumienia
tensor konstytutywny bez uwzgl˛ednienia uszkodzenia materialu
tensor konstytutywny z uwzgl˛ednieniem uszkodzenia materialu
krytyczna wartość parametru uszkodzenia
modul Young’a
wektor obciażeń
˛
zewn˛etrznych
obciażenie
˛
konstrukcji w funkcji czasu
wskaźnik wyteżenia
˛
materialu
wskaźnik rezerwy zm˛eczeniowej
wskaźnik rezerwy zm˛eczeniowej przy stalym napreżeni
˛
uśrednim
wskaźnik rezerwy zm˛eczeniowej przy stalej amplitudzie
moment bezwladności
masowy moment bezwladności
macierz sztywności
zredukowana macierz sztywności
wspólczynnik intensywności napreżeń;
˛
wspólczynnik koncentracji napreżeń
˛
macierz poddiagonalna z jedynkami na diagonali
ilość cykli
ilość cykli do zniszcznia
zakladana ilość cykli dla granicy zm˛eczenia
projektowa trwalość zm˛eczeniowa
ilość cykli w bloku
macierz mas
zredukowana macierz mas
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P(t)
P (x)
Q
R
R
Re
Res
Sa
San
Sae
Sekspl
Sas
Sared
Se
Ses
Sn
Snom
Sm
Smred
Smax
Smin
Sreal
Sred
Ss
Sth
Su
Sud
Sy
′
Sf
T
T
U
X
α, β, γ, δ
εij
εeij
εpij
φ
λ
λb

wymuszenie harmoniczne o danej cz˛estości
prawdopodobieństwo awarii
macierz wektorów wlasnych
wspólczynnik asymetrii cyklu
tymczasowa, przybliżona macierz diagonalna wartości wlasnych
granica plastyczności dla czystego ściskania – rozciagania
˛
granica plastyczności dla czystego ścinania
amplituda napr˛eżenia
amplituda napr˛eżenia normalnego
zastepcza
˛
amplituda napr˛eżenie dla R 6= −1
napreżenie
˛
eksploatacyjne
amplituda napr˛eżeń stycznych
zredukowana amplituda napr˛eżenia
granica zm˛eczenia dla R = −1
granica zm˛eczenia dla napreżeń
˛
stycznych
napreżenie
˛
normalne
napreżenie
˛
nominalne (nie uwzgl˛edniajace
˛ spi˛etrzenia napr˛eżeń)
napreżenie
˛
średnie
zredukowane napr˛eżenie średnie
napreżenie
˛
maksymalne
napreżenie
˛
minimalne
napreżenie
˛
rzeczywiste w danym punkcie konstrukcji, np. w dnie karbu
napreżenie
˛
zredukowane
napreżenie
˛
styczne
granica zm˛eczenia dla R 6= −1
wytrzymalość materialu
wytrzymalość uszkodzonego materialu
granica plastyczności
niszczaca
˛ amplituda napr˛eżenia
przewidywany czas pracy konstrukcji
macierz wektorów tymczasowych
macierz trójkatna górna
tymczasowa prostokatna
˛
macierz wybranej liczby wektorów wlasnych
wewn˛etrzne parametry materialowe
tensor odksztalcenia
cz˛eść spreżysta
˛
tensora odksztalcenia
cz˛eść plastyczna tensora odksztalcenia
faza drgań; średnica
wspólczynnik wplywu napr˛eżeń normalnych; wartość wlasna
wartość wlasna wymuszenia
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ν
σij
σI , σII , σIII
ρ
ω
Φf
Λ
Λ∗
Ψ
Ψe
Ψp
Ω
Ωrez

wspólczynnik Poisson’a
skladowa tensora napr˛eżenia
napreżenia
˛
glówne
gestość
˛
materialu
cz˛estość drgań wlasnych nietlumionych
energia odksztalcenia postaciowego
diagonalna macierz wartości wlasnych
zredukowna macierz wartości wlasnych
energia swobodna Helmholtza
cz˛eść spreżysta
˛
energii swobodnej Helmholtza
cz˛eść plastyczna energii swobodnej Helmholtza
cz˛estość wymuszenia
rezonansowa cz˛estość wymuszenia

Bibliograﬁa
[1] GID – The personal pre- and postprocessor, User Manual. www.gid.cimne.upc.es,
CIMNE.
[2] Matlab, Wave Analysis Toolbox. Matlab Documentation, 2005.
[3] Standard practices for cycle counting in fatigue analysis. ASTM International,
2005.
[4] European Norm EN 13445. Uniﬁred pressure vessels, chapter 18: Detailed assessment of fatigue life. http://www.unm.fr/en/general/en13445/default.htm.
[5] R. Alam oraz S. Bora. On sensitivity of eigenvalues and eigendecompositions of
matrices. Linear Algebra and its Application, 396:273–301, 2005.
[6] R.J. Anthes. Modiﬁed rainﬂow counting keeping the load sequence. Int. J.
Fatigue, 19(7):529–535, 1997.
[7] J.S. Arora. Introduction to optimum design. McGraw Hill Book Company, 1988.
[8] K.-J. Bathe. Finite Element Procedures. Prentice Hall, Englewood Cliﬀs, 1996.
[9] K.-J. Bathe oraz E.L. Wilson. Numerical Methods in Finite Element Analysis.
Prentice Hall, Englewood Cliﬀs, 1976.
[10] T. Bednarek. Generation of hydraulic cylinder fem model. Part 1 and 2. Raport,
PROHIPP/19/080-001, PROHIPP/19/081-001, 2007.
[11] T. Bednarek. Guidelines of ﬁnite element modeling of critical points in hydraulic
cylinders. Raport, PROHIPP/19/054-001, 2007.
[12] T. Bednarek, I. Marczawska, A. Marczewski, W. Sosnowski. Wysokocyklowa
analiza zm˛eczeniowa cylindrów hydraulicznych z uwzgl˛ednieniem wplywu napre˛
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pekanie metali. WNT, 1985.
˛
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