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TRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA ORAZ ANALIZA STANU NAPRĘŻENIA
CIENKIEJ PŁYTY ZE SZCZELINĄ W WARUNKACH
CYKLICZNEGO ROZCIĄGANIA
FATIGUE LIFE AND STRESS STATE ANALYSIS OF CRACKED
THIN-WALLED PLATE UNDER CYCLES AXIAL TENSION
Przedmiot badań stanowi cienka, prostokątna płyta ze szczeliną o grubości 0.7mm poddana
cyklicznie zmiennemu obciążeniu rozciągającemu. Wskutek tego rodzaju obciążenia następuje
propagacja szczeliny w czasie, aż do osiągnięcia długości krytycznej. W trakcie obciążania
obserwuje się w obszarze szczeliny zjawisko lokalnej utraty stateczności, zwane marszczeniem
konstrukcji (wrinkling). W wyniku, w obszarze szczeliny oprócz wywołanego rozciąganiem
błonowego stanu naprężenia pojawia się stan giętny. Nie pozostaje to bez wpływu na proces
propagacji szczeliny, rozkład naprężeń na jej froncie, a w konsekwencji na trwałość zmęczeniową.. Celem niniejszej pracy jest jakościowa i ilościowa analiza wspomnianych powyżej zjawisk,
zmierzająca do określenia krytycznej długości szczeliny, a tym samym trwałości zmęczeniowej
konstrukcji.
Płyta wykonana jest z poliwęglanu o znanych: charakterystyce natychmiastowej oraz właściwościach polaryzacyjno-optycznych.
Równolegle z badaniami doświadczalnymi przeprowadzono obliczenia numeryczne metodą
elementów skończonych mające na celu określenie rozkładu naprężeń w warunkach wyboczenia,
począwszy od szczeliny o długości 30mm oraz dla dalszych zaawansowanych stanów deformacji.
W celu rozwiązania geometrycznie i fizycznie nieliniowego zadania wykorzystano procedurę
Riksa w programie ABAQUS. Obliczenia przeprowadzono dla trzech stanów deformacji odpowiadających długościom szczeliny: 30mm, 50mm, 70mm.
Słowa kluczowe: zmęczenie, szczelina, wyboczenie, badania elastooptyczne metoda
mory analiza numeryczna.
The object of investigation constitutes rectangular, cracked thin-walled the plate subjected to
axial cycles tension. As a result of such loading follows the crack propagation in time, all the
way to critical length achieve. In the middle of cycles changing tension the plate sustains the
local buckling (wrinkling), as a result apart of membrane stress appears bending state as well.
Growth of the crack length in time causes increasing of wrinkling area. It has an influence on
the value of the stress, and in result on the speed of crack propagation and fatigue life. The
purpose of the paper is qualitative and quantitative analysis of above described phenomene,
since assumed an initial length to the critical value.
The plate is made of polycarbonate, known of instantaneous characteristics and photo-elastics
properties. At the same timewerede termineted, numerical calculations of critical loading and
stress distribution in the buckling state, for initial crack 30mm and the next steps of deformation
were det. Contemporaneous to experiments, numerical calculation were executed by FEM
method. For the purposethe the geometricallynonlinear problemswas applied the Riks procedure
by using ABAQUS program. Computations were carried out for three phases of deformation,
at three next lengths of the crack: 30mm, 50mm, 70mm. Forms of deformation and effective
stress distribution are presented.
Keywords: fatigue, crack, wrinkling, photo-elasticity, moiré method, FEM analysis.
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1. Wprowadzenie

1. Introduction

Trwałość cienkościennych konstrukcji determinują różne formy uszkodzenia, jak np. szczeliny,
pęknięcia wykroje itp.,. Lokalne efekty, choć same
w sobie nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla
konstrukcji, mogą w pewnych warunkach prowadzić
do przedwczesnego ich zniszczenia. W przypadku płyt
i powłok, których grubości są małe w porównaniu
z wymiarami charakterystycznymi w sąsiedztwie
pęknięć, szczelin lub wykrojów mogą pojawiać się
zjawiska lokalnego wyboczenia, również w procesie
ich rozciągania. Pojawienie się lokalnego wyboczenia określanego jako zmarszczenie konstrukcji
(wrinkling) wywołanego powstawaniem lokalnych
stref ściskania powoduje zmianę stanu naprężenia
w strefie zaburzonej geometrii, bowiem oprócz stanu
błonowego panującego w płycie pojawia się również
lokalnie stan giętny.
W niniejszej pracy przedmiot badań stanowi
prostokątna cienka płyta z centralnie rozmieszczoną
szczeliną o długości początkowej 30 mm poddana
cyklicznie zmiennym obciążeniom rozciągającym w
zakresie: Pmin= 0, Pmax= 1500 N. W miaę wzrostu liczby
cykli obciążenia następuje propagacja szczeliny, aż
do osiągnięcia długości krytycznej. Wzrost długości
szczeliny w czasie wywołuje powiększanie się strefy
lokalnego wyboczenia, co nie pozostaje bez wpływu
na prędkość propagacji szczeliny
Celem niniejszej pracy jest jakościowa i ilościowa
analiza zjawiska propagacji szczeliny w obecności
wspomnianego zjawiska lokalnego wyboczenia.

Thin-walled plates and shells belong to elements
of the structures of damage endangered for various
kinds.The time o life of thin-wall structures is being determined with operational life having basic
influence of her elements for integral destruction
of load-carrying structure. Local destruction whom
a global process is being started from, they are initiating every kind of discontinuity, whom slots possess
first-class importance among. When plate’s thickness
is sufficiently small with respect to other dimensions,
plates are susceptible to buckling under compression.
The buckling phenomena of plate can also occur in the
case of tension loading. It is going in situations when
the plate contains in its area defects so like cracks or
holes. When the buckling load is reached it causes to
local buckling in compressed regions located in the
proximity of mentioned imperfections.
Existence of the crack in the structure doesn’t
mean neither its destruction nor too them is posing
grounds for limiting of more operating. Showing up
cracks in structures require the default observation
during operating of the design. At the same time we
assume that a critical length is known is following the
achievement sudden its increase, in practice leading
to total destruction.
In this paper the object of investigation constitutes
rectangular, cracked thin-walled plate subjected
to cycles changing tension in the range: Pmin= 0,
Pmax= 1500 N. As a result of such loading follows the
crack propagation in time, all the way to critical length
achieve. In the middle of cycles changing tension the
plate sustains the local buckling, as a result apart
of membrane stress appears bending state as well.
Growth of the crack length in time causes increasing
of buckling area. It has an influence on the value of the
stress, and in result on the speed of crack propagation
and fatigue life. The purpose of the paper is qualitative
and quantitative analysis of above described phenomenon, since assumed initial length to critical value.

2. Badania eksperymentalne

2. Experimental investigation

Będącą przedmiotem badań płytę prostokątną
o grubości 0.7 mm wykonano z poliwęglanu, dla
którego charakterystykę natychmiastową (wykres
rozciągania) przedstawia rys. 1.
Badany materiał wykazuje wyraźne cechy sprężysto-plastycznej deformacji. W istocie zjawisko
ma charakter sprężysto-lepki. Jednakże ze względu
na bardzo długi czas relaksacji, w rozważanych
badaniach materiał ten może być traktowany jako
sprężysto-plastyczny.
Badania przeprowadzono na stanowisku umożliwiającym realizację założonych obciążeń oraz

A thin rectangular plate made from polycarbonate
constituted the subject of examinations. Fig.1 presents
instantaneous characteristics of the material.
The material demonstrates the clear zone of viscoelastic deformations. In the face of the short times, like
in the case of the fatigue test, these deformations are
being treated as a plastic. Examinations were carried
out in the stand making the realization of the assumed
pulsing load and boundary conditions (see fig.3) The
load was being realized on the hydraulic device, the
increase ensuring the constant value of the load amplitude to the crack increasing in time.
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Rys.1. Wykres rozciągania poliwęglanu
Fig. 1. Instantaneous characteristic of material

przyjętych warunków brzegowych (brzegi długie
– swobodne, brzegi krótkie – obciążone równomiernie
rozłożoną siłą rozciągającą). Niezależnie od długości
szczeliny charakter przyjętego obciążenia zapewniał
układ elektroniczno-hydrauliczny. W trakcie eksperymentu kontrolowano poziom i charakter obciążenia oraz długość szczeliny w funkcji ilości cykli.
Oznaczenia wymiarów płyty, jej obciążenie oraz lokalizację szczeliny przedstawia rys. 2. (L = 300mm,
2w =250 mm, 2a =30 mm - wymiar początkowy).
Stanowisko do badań zmęczeniowych płyty
przedstawia rys. 3..
Wykorzystując polaryskop do światła odbitego zarejestrowano obrazy izochrom w strefie frontu szczeliny. W tym celu badaną płytę pokryto jednostronnie
warstwą farby odblaskowej. Stwarza to możliwość
identyfikacji wytężenia wg hipotezy Treski oraz lokalizacji strefy plastycznej.
Rys. 4 przedstawi pola izochrom w trzech stanach
zaawansowania procesu propagacji szczeliny.
Ze wzrostem liczby cykli obciążenia rośnie długość szczeliny oraz maleje sztywność płyty. Wyrazem
tego staje się widoczny wzrost efektu wrinklingu.

The level and the character of the loading and the
length of the crack in the function of the number of
cycles was being controlled during examinations. Dimensions of the tested plate, crack location and the loading method (Fig. 2) are: L = 300mm, 2w = 250mm,
2a = 30mm (initial step).
Station to the fatigue examination of the plate
presents fig. 3.
Using the reflective polariscope the field of
isochromatics in zones of the crack front was being
watched. For the purpose the tested plate was oneside painted with the layer of the fluorescent paint. It
was making the default observation of the effective
stress distribution in accordance to the Tresca theorem
and observation of the plastic zone at the crack front.
Fig. 4 presents the field isochromatics in three, the
successive stages of propagation process.
The crack length increase executed the change of the
plate rigidity, moderately to increase of the loading cycles
numbers. It was manifesting itself in the form of local
wrinkling, successively to the growing amplitude.
In order quantitative determining of the state of
transverse deformation being the consequence sho-

Rys. 2. Wymiary, lokalizacja szczeliny oraz schemat obciążenia płyty
Fig. 2. Dimensions, crack location and loading of the plate
Rys. 3. Stanowisko do badań zmęczeniowych płyty
Fig. 3. Station to the fatigue examination of the plate
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Rys. 5. Jakościowy obraz zjawiska marszczenia
Rys. 4. Pole izochrom dla trzech długości szczeliny: a) – 30 mm, b) – 50 mm,
w strefie szczeliny (2a = 70 mm)
c) – 70 mm
Fig. 5. Qualitative picture of local wrinkling
Fig. 4. Field of isochromatics for three stages of length of the crack: a) – 30 mm,
in proximity of the crack (length – 2a
b) – 50 mm, c) – 70 mm
= 70 mm)

W celu ilościowego określenia deformacji poprzecznej (ugięć) w poszczególnych fazach deformacji zastosowano metodę mory cieniowej.
Rys. 6 przedstawia warstwice jednakowych wartości ugięć w strefie wyboczenia. Odległość pomiędzy
sąsiednimi liniami odpowiada ugięciu 0,26 mm. Tak
więc maksymalne ugięcia wynoszą odpowiednio:
3,12 mm, 4,42 mm, 5,72 mm.

wing up of local wrinkling, examinations of deflection distribution were carried out applying the shadow
moiré method.
Fig. 6 is presenting the contour lines of the constant deflections in proximity of the crack. Distance
between adjacent contour plane in our case is equal
0.26mm. And so they are maximum value of deflections respectively: 3.12 mm, 4.42 mm, 5.72 mm.

Rys.6. Obrazy prążków mory ilustrujące ilościowy charakter deformacji poprzecznych
Fig. 6. Moiré fringes illustration Quantitative of deflections in proximity of the crack
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Na rysunku 7 przedstawiono zależność pomiędzy
liczbą cykli a długością szczeliny, aż do zniszczenia
płyty.

Examination results are permitting to present of
the dependence between crack length and number of
cycles up to structure collapse (Fig.7).

Rys.7. Zależność pomiędzy liczbą cykli a długością szczeliny
Fig. 7. Dependence length of the crack vs number of cycles

Na podstawie powyższej zależności przedstawionej w formie graficznej można wykonać wykres:
da
w funkcji log ΔK,
log
dN

On the basis of above-mentioned dependence it is
da
possible to make the plot : log
versus log ΔK,
dN

da
w funkcji ΔK
dN
da
versus ΔK
Fig.8 Dependence : log
dN
Rys.8 Zależność : log
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where

gdzie

Δ K = K max − K min , K max = σ max π ⋅ a ⋅ β
K min = σ min π ⋅ a ⋅ β

Δ K = K max − K min , K max = σ max π ⋅ a ⋅ β
K min = σ min π ⋅ a ⋅ β

(1)

2
3
⎡
a
⎛a⎞
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w
⎝ w⎠
⎝ w ⎠ ⎥⎦
⎢⎣

(1)

2
3
⎡
a
⎛a⎞
⎛a⎞ ⎤
β = ⎢1 + 0.128 − 0.288 ⎜ ⎟ + 1.529 ⎜ ⎟ ⎥ (2)
w
⎝ w⎠
⎝ w ⎠ ⎥⎦
⎢⎣

Liniowy character powyższej zależności (przedstawionej w skali logarytmicznej) można wyrazić jako
prawo Parisa – Erdogana [8]
da
m
(3)
= C ( ΔK )
dN
gdzie C and m są stałymi materiałowymi.

The linear range of the above dependence (presented in logarithmic scale) can be described by Paris
- Erdogan equation [8]
da
m
(3)
= C ( ΔK )
dN
Here C and m denote constants material.

Na podstawie przedstawionego wykresu jesteśmy
w stanie określić obie stałe materiałowe. Dla rozpatrywanego poliwęglanu wynoszą one: C = 1,71 10-16,
m = 18,92.
Po scałkowaniu równania 3 możemy otrzymać
liczbę cykli niezbędną do wyznaczenia krytycznej
długości szczeliny a*
⎡ 1
⎤
2
1
Nf =
− ∗ 0.5( m−2 ) ⎥ =
m 0.5 m ⎢
0.5( m − 2 )
a
( m − 2 ) C ( Δσ ) π ⎣ a0
⎦

On the basis of the presented plot we are able
to determine both material constants. For considered polycarbonate were received: C = 1.71 10-16,
m = 18.92
After integrated eq. 3 we obtain the number of
cycles, necessary to receive the crack equal a*:
⎡ 1
⎤
2
1
Nf =
− ∗ 0.5( m−2 ) ⎥ =
m 0.5 m ⎢
0.5( m − 2 )
a
( m − 2 ) C ( Δσ ) π ⎣ a0
⎦

= 7,2 E4 cykli

(6)

= 7.2 E4 cycles

(6)

*

Here a =105 mm - denotes the critical length of
crack.

Tutaj a* = 105 mm - oznacza długość krytyczną
szczeliny.

3. Obliczenia numeryczne

3. Numerical calculations

Równolegle z badaniami eksperymentalnymi
przeprowadzono obliczenia numeryczne metodą elementów skończonych. W celu rozwiązania fizycznie
i geometrycznie nieliniowego zadania zastosowano
procedurę Riksa w programie ABAQUS. Obliczenia
przeprowadzono dla trzech faz deformacji odpowiadających trzem długościom szczeliny: 30 mm, 50 mm,
70 mm. Rozkłady ugięć oraz warstwice obrazujące
poziomy wytężenia wg hipotezy Misesa przedstawiono na rys. 9.
Otrzymane na drodze numerycznej rozkłady
naprężeń zredukowanych są w swym charakterze w
pełni zbieżne z wynikami badań eksperymentalnych.
Zadowalającą zgodność wykazują również obliczone oraz pomierzone deformacje poprzeczne w strefie
lokalnego wyboczenia.
Rozkłady naprężeń zredukowanych w środkowej
i zewnętrznej powierzchni płyty zgodnie z hipotezą
Misesa (N/cm2) oraz ugięcia (wyrażone w centymetrach) we wspomnianych trzech fazach deformacji
przedstawia rys. 9.

Contemporaneous to experiments, numerical
calculation were executed by FEM method. For the
purpose Riks procedure for solving of physically and
geometrically nonlinear problems were applied using
ABAQUS program. Computations were carried out
for three phases of deformation, at three next lengths
of the crack: 30 mm, 50 mm, 70 mm. Forms of deformation and effective stress distribution in accordance
to the von Mises criterion are presented below. Received on the numerical way effective stress distributions
at the front of the crack have the compatible character
to experimental results. Good compatibility is also
showing the character of structure deformation arising
as a result of wrinkling.
The effective stress distributions of the middle and
external surface according to von Mises criterion (N/
cm2) and deflections (cm) in the mentioned of three
deformation phases are presented on the Fig.9.
It is possible on the basis of received effects to
infer that in effective stress distribution in proximi
ty of the crack, in both surfaces, middle and external,
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Z porównania wyników przedstawionych na
rys. 9 można wnioskować, że różnice w rozkładzie
naprężeń zredukowanych w strefie frontu szczeliny,
w obu płaszczyznach, środkowej i zewnętrznej bardziej widoczne są w początkowej fazie tworzenia się
marszczenia konstrukcji. W miarę wzrostu szczeliny
strefa uplastycznienia staje się bardziej jednorodna
wzdłuż grubości płyty. W fazie tej maleją również
gradienty ugięć, co wskazuje na przechodzenie płyty
w stan błonowy.

meaning dissimilarities are perceptible in the wrinkling initial phase. To the measure of the increase in
the crack plastics zone is growing homogeneous along
thickness. Deflection’s gradients are decreasing at the
same time. He is proving it of arising in the plate of
only the membrane stress state.

Rys. 9. Rozkłady wytężenia wg hipotezy Misesa oraz ugięcia w strefie szczeliny
Fig. 9. Effective stress distribution according to von Mises criterion and deflections in crack proximity

4. Wnioski

4. Conclusion

Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie szeregu konkluzji o – jak się wydaje – istotnym
znaczeniu poznawczym i utylitarnym.
Proponowana metodyka, polegająca na dokonywaniu analizy numerycznej stanu naprężenia

Examinations carried out made it possible to formulate few conclusions - how it is appearing - about
significant cognitive importance and utilitarian. The
proposed methodology relying on making the numerical analysis of stress and strain state in the area
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i odkształcenia w obszarze propagującej szczeliny
w trakcie badań zmęczeniowych, przy jednoczesnej
rejestracji pola izochrom oraz deformacji poprzecznych (ugięć) w tym obszarze, umożliwia dokonywanie
szczegółowych analiz i ocen zarówno jakościowej jak
i ilościowej strony badanego zjawiska. Dotyczy to
w głównej mierze oceny poprawności modelu oraz
adekwatności procedur numerycznych przyjętych dla
rozwiązania fizycznie i geometrycznie nieliniowego
zagadnienia.
Wyniki badań doświadczalnych pozwalają na
identyfikację stałych materiałowych, niezbędnych
do określania czasu bezpiecznej eksploatacji konstrukcji, z jednoczesnym wykorzystaniem prawa
konstytutywnego, np. prawa Parisa – Erdogana [8].
Uzasadnia to celowość podejmowania prac nad zagadnieniem rozszerzania otrzymywanych wyników badań
zmęczeniowych na obiekty wykonane z materiałów
innych niż materiał rozważany, jednakże o podobnej
charakterystyce natychmiastowej, z zachowaniem
praw podobieństwa modelowego.

of the crack propagation during fatigue tests with
simultaneous registration of the isochromatics field
and of transverse deformation in this area is enables
to make detailed analyses and estimations of both
quality and quantitative page examined phenomena.
It refers to the estimation of correctness of the model
in the main measure and of adequacy of numeric
procedures, accepted for the solution of the considered physically and geometrically nonlinear problem.
Effects of experimental examinations make identification of material constants, necessary to determine
the time of safe life structure, with the simultaneous
usage of constitutive equation, for example of Paris
- Erdogan law [8]. Usefulnessbases to take up of work
above the issue of widening of results of the fatigue
investigation for objects executed from other kind of
the materials than considered one, but about similar
instantaneous characteristics with affirming rights of
the model similarity.
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