
 

Celem projektu jest porównanie ze sobą wyników badań zmęczeniowych, tego samego materiału, 
wykonanych przy różnych stanach obciążeń i uzyskanie dzięki temu obrazu skali ich zróżnicowania, 
w tym charakterystyk zmęczeniowych. Naszym celem jest przeprowadzenie serii badań 
zmęczeniowych na próbkach wykonanych ze stopu aluminium 6082. Badania te będą się różnić 
stanem odkształcenia. Przeprowadzone zostaną następujące typy badań zmęczeniowych: 

• Badania przy kontrolowanym stanie odkształcenia: 
o wahadłowe zginanie 
o wahadłowe skręcenie  

• Badania przy kontrolowanym stanie naprężenia (uzupełniające): 
o wahadłowe zginanie 
o wahadłowe skręcenie  

 
Otrzymane dzięki tym badaniom charakterystyki zmęczeniowe zostaną ze sobą odpowiednio 

porównane jak i z wynikami otrzymanymi przy kontrolowanym stanie odkształcenia na maszynie 
realizującej obciążenie w warunkach rozciągania-ściskania (charakterystyka Mansona-Coffina-
Basquina (MCB). 
Ze względu na inny stan odkształcenia w próbkach poddanych rozciąganiu ściskaniu i zginaniu 
wahadłowemu, otrzymanie charakterystyki MCB dla badań wahadłowego zginania nie będzie 
możliwe. Model może zostać zastosowany jednanie w przypadku, gdy możliwe jest wyznaczenie 
osobno sprężystej  i plastycznej  składowej odkształcenia całkowitego. 
 

Zależność pomiędzy amplitudą naprężenia i odkształcenia opisywana jest za pomocą równania 
Ramberga-Osgooda. Jednakże, często natrafiamy na problem z  jednoznacznym wyodrębnieniem 
części plastycznej i sprężystej odkształcenia całkowitego. Problem taki pojawia się na przykład gdy 
amplituda naprężenia σa dwukrotnie przekracza cykliczną granicę plastyczności materiału R’e . 
Kolejny przykład tego typu sytuacji wskazał Radhakrishnan, dowodząc że znaczenie plastycznej 
części odkształcenia całkowitego we wzorze  zależy od trwałości zmęczeniowej, przez co wykładnik 
zmęczeniowego odkształcenia plastycznego c nie powinien być wartością stałą.   
W związku z tym, konieczne będzie zastosowanie innego modelu opisu wyników badań 
zmęczeniowych dla obu typów badań.  
 

Różni autorzy zaproponowali empiryczne modele uzależniające amplitudę odkształcenia od liczby 
cykli. W projekcie planowane jest zastosowanie co najmniej trzech modeli: Kandila, Langera oraz 
propozycji własnej autorów grantu.  
Modele te posłużą do opisu wyników zginania i skręcania wahadłowego przy kontrolowanym 
odkształceniu oraz rozciągania-ściskania. Odpowiednio przeanalizowane zostaną również wyniki 
badań prowadzonych przy tym samym typie wymuszenia (wahadłowe zginanie i skręcanie) 
prowadzone przy kontrolowanym odkształceniu i momencie gnącym. 
 

Głównym powodem podjęcia się tej tematyki jest zauważalny brak w literaturze zarówno wyników 
badań jak i odpowiedniego sposobu ich opisu dla wahadłowego zginania, skręcania lub ich kombinacji 
prowadzonych przy kontrolowanym stanie odkształcenia. Badania mają na celu wykazać nie tylko 
zasadność tego typu eksperymentów ale również wskazać na model charakterystyki zmęczeniowej 
najodpowiedniejszy do ich opisu. Dzięki wybraniu do badań dobrze znanego i przeanalizowanego już 
rodzaju materiału (stop aluminium 6082) weryfikacja otrzymanych wyników i wniosków na 
podstawie badań dostępnych w literaturze będzie znacznie łatwiejsza.  
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