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METODOLOGICZNE ASPEKTY MODELOWANIA PROCESU ODKSZTAŁCANI A
W WARUNKACH NISKOCYKLICZNEGO ZMĘCZENIA

Streszczenie.
Opracowanie zawiera próbę sprecyzowania podstaw
modelowego ujęcia obiektu poddanego niskocyklicznemu zmęczeniu.
Omówiono w nim rolę modelu materiału w analizie ni skocyk licznego od
kształcania. Przedstawiono przykład techniczny oceny trwałości ele
mentu poddanego zmęczeniu na podstawie badania materiału oraz
wyników, numerycznej symulacji procesu odkształcania.
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2- CECHY OBIEKTU I ICH WZAJEMNE RELACJE
Złożony charakter oddziaływań, warunkujących przebieg
barach najbardziej wytężonych
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^zy czym Jego zachowanie się w warunkach eksploatacji zdeterminowano Jest
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Rys.l. Model óbiektu

Rys. 2. a) Przebieg zmian pętli histerezy,
b) Sposób wyznaczania krzywej cyklicznego
odkształcania

Fig.l. Object model

Fig. 2. a) Hysteresis loop change course,
b) Procedure of determine the cyclic
strain curve
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Metodologiczno aspekty modelowania.
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3. PRZYKŁAD TECHNICZNY

Biorąc pod uwagę aplikacyjny

aspekt

problemu

przedstawiono

nagrzewnicy wodoru w instalacji upłynniania węgla.

Nagrzewanie

przykład
wodoru

w

nagrzewnicy realizowano poprzez przepuszczanie go przez spiralną wężownicę
ogrzewaną spalinami z palnika o skokowo regulowanej wydajności.
w postaci rury grubościennej narażona

była

na

Wężownlca

oddziaływanie

cyklicznie

zmiennego pola temperatur.
Na podstawie pomiarów wyznaczono
spalin, temperaturę

temperaturę
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i
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wodoru przepływającego przez wężownlcę oraz czas

między kolejnymi zmianami wydajności palnika gazowego.
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cykliczny charakter obciążeń cieplnych w obliczeniach rozkładów naprężeń 1
odkształceń wykorzystano krzywą cyklicznego odkształcania C1 .2 ] (rys.3 ).

Rys.3. Krzywe cyklicznego odkształcenia - stal H23N18

Rys. 4. Rozkłady naprężeń na przekroJu rury grubościennoj

Rig.3. Cyclic strain curve - steel
H23N18

Fig. 4. Stress pattern on the areal
of heavy wall tube

Opierając się na rówaniu tej krzywej opisano przebieg pętli hlsterezy
w funkcji temperatury, co stanowiło podstawę do przyjętego modelu materia
łu. Wybrane wyniki obliczoń numerycznych rozkładów naprężeń i
uykonanych

zgodnie

rysunkach 4 i S.
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Wliczono zakresy odkształceń całkowitych i odpowiadające
Przystając

z

odkształceń

przedstawiono

równań
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im
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(rys. 6 ).
trwałości.

zmęczeniowych.
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Rys. S. Rozkłady odkształceń

Rys. 6 . Lokalna pętla histerezy

Fig. 5. Strains distributions

Fig. 6 . Local hysteresis loop
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METOJJOJJOrHHECtCHE ACIIEKTH MOHEJ1HPOBAHHS nPOUECCA HESOPMHPOBAHiia B yCJIOBHSX
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PadóTa conepxKT noiiwricy onpenejieHHfi ochob cMCxeMHoro nonxona k odwemy
paóoTacajeMy b ycnoBHHx uaJiomiKjiono« ycTanocm.
OdcjjyxaeHo b Hen pojib
Monejin Marepnajia b npoónewax aHajwoa uajiouHKJioBoro oe^opuiipoBanHH. IlpencTaBJieHO TexHMHecKHn npnwep oubhkh noaroBeiHOCT« ajieweHTa noaBemyroro ycTajioctm oCHOBaHHon Ha HcnuTaHnnx waTepnajia n HyMepHHecKoń CHKyaaunn npouecca
neęopMHpoBauna .
METHODOLOGICAL ASPECTS OF MODELLING THE STRAINING PROCESS IN THE LOW-CYCLE
FATIGUE CONDITIONS
S u m m a r y
The work contains an attempt to specify the foundations of the model
approach to the object subjected to the low-cycle fatigue. The role of the
material model In problems of the low-cycle fatigue analizę has been
discussed in this paper.
The technical
example of the
durability
evoluation of the member subjected to the low-cycle fatigue based on the
digital simulation of the straining process has been also presented.

