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Ocena wp³ywu anizotropii p³yt wyt³aczanych z polietylenu du¿ej

gêstoœci na wytrzyma³oœæ zmêczeniow¹

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badañ zmêczeniowych próbek wyciêtych z p³y-

ty PE-HD otrzymanej metod¹ wyt³aczania. Badania zmêczeniowe przeprowadzono na urz¹dze-

niu umo¿liwiaj¹cym realizacjê prostok¹tnego cyklu obci¹¿enia i czêstotliwoœci wymuszenia od

1 do 5 Hz. Efektem koñcowym pracy by³o okreœlenie wp³ywu orientacji molekularnej wyt³aczanej

p³yty na wielkoœæ powierzchni pêtli histerezy i ustabilizowan¹ temperaturê próbki. Wyniki badañ

wykaza³y ró¿nice w w³aœciwoœciach badanych próbek wyciêtych w kierunkach prostopad³ym

i równoleg³ym do kierunku wyt³aczania.

S³owa kluczowe: badania zmêczeniowe, materia³y polimerowe, orientacja makromolekularna

EVALUATION CONCERNING THE INFLUENCE THAT ANISOTROPY OF EXTRUDED

PLATES OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE HAS ON FATIGUE STRENGTH

Summary. The article presents the results of fatigue tests of samples cut out from the HDPE

plate prepared by the method of extrusion. The fatigue tests were carried out on the device allo-

wing the realization of rectangular load cycle and frequency of the force of 1 to 5 Hz. The final re-

sult of this work was to determine the influence of molecular orientation of the extruded plate on

the hysteresis loop area and sample temperature. The results proved the difference in the proper-

ties of test samples cut in the parallel and perpendicular directions to the extrusion direction.

Keywords: fatigue tests, polymeric materials, the orientation of macromolecular

1. WSTÊP

Materia³y polimerowe wykorzystywane s¹
na odpowiedzialne elementy konstrukcji ma-
szyn i urz¹dzeñ, co wymaga rzetelnego okreœ-
lenia czasu eksploatacji oraz wskazanie zmian
ograniczaj¹cych czy wrêcz dyskwalifikuj¹cych
element z u¿ytkowania. Trwa³oœæ oraz zmiany
powstaj¹ce podczas eksploatacji okreœlane s¹
podczas badañ zmêczeniowych realizowanych
ró¿nymi metodami, których warunki powinny
odpowiadaæ w jak najwiêkszym stopniu rze-
czywistym warunkom pracy danego elementu
czy konstrukcji. Obszerna literatura dotycz¹ca
badañ zmêczeniowych przyczynia siê do coraz
lepszego poznania tego zjawiska, jednak ci¹gle
pozostaje wiele niejasnoœci [1-10]. Nawet pro-
wadzenie diagnostyki elementów ró¿nymi
metodami nieniszcz¹cymi np. ultradŸwiêko-
wymi czy termowizyjnymi te¿ wymaga mate-

ria³u porównawczego [6-11], którego dostar-
czaj¹ w³aœnie badania zmêczeniowe. Zak³ad
Przetwórstwa Materia³ów Metalowych i Poli-
merowych Politechniki Œl¹skiej od wielu lat
zajmuje siê badaniami zmêczeniowymi mate-
ria³ów polimerowych [9-13].

Wa¿nym aspektem badañ zmêczeniowych,
a w³aœciwie procesu zniszczenia materia³u pod
wp³ywem zmiennych obci¹¿eñ s¹ mechaniz-
my molekularne i mikromechanika procesu
zmêczeniowego. Nie bez znaczenia jest rów-
nie¿ zmêczenie cieplne, którego efektem jest
zniszczenie próbki pod wp³ywem ciep³a wy-
dzielanego podczas procesu cyklicznego ob-
ci¹¿enia. Podstawowymi czynnikami s¹ naprê-
¿enie, amplituda naprê¿eñ oraz czêstotliwoœæ
[12-13,14].

Dodatkowym czynnikiem jest struktura
materia³u (np. orientacja i konformacja, oraz
morfologia makrocz¹steczek, zawartoœæ fazy
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krystalicznej itd.), któr¹ determinuje proces
wytwarzania [15-16].

Podstaw¹ procesu zmêczenia polimerów
krystalicznych jest zjawisko lokalnego uplas-
tyczniania siê materia³u – poœlizg w fazie krys-
talicznej. Pod wp³ywem obci¹¿eñ cyklicznych
nastêpuje przemieszczanie obszarów krysta-
licznych, które jest przyczyn¹ powstawania lo-
kalnych odkszta³ceñ plastycznych fazy amor-
ficznej obecnej pomiêdzy tymi obszarami [3,
17]. W ten sposób powstaj¹ mikropêkniêcia,
bêd¹ce Ÿród³em makropêkniêæ. Zarodkowanie
(nukleacja) pêkniêæ oraz ich wzrost uwa¿ane
s¹ za g³ówne przyczyny narastania uszkodze-
nia zmêczeniowego, prowadz¹cego w konse-
kwencji do zniszczenia elementu [3,17,18].

W przypadku materia³ów anizotropowych
nale¿y spodziewaæ siê zró¿nicowania w³aœci-
woœci zmêczeniowych w zale¿noœci od kierun-
ku orientacji [20]. Uporz¹dkowanie struktury
wzd³u¿ kierunku orientacji skutkuje wy¿sz¹
wytrzyma³oœci¹, lecz mniejszym wyd³u¿eniem
przy zerwania. W kierunku prostopad³ym do
orientacji, ze wzglêdu na obecnoœæ pomiêdzy
obszarami krystalicznymi fazy amorficznej –
wyd³u¿enie bêdzie wiêksze, lecz wytrzyma-
³oœæ mniejsza [18].

Mo¿na, zatem postawiæ tezê, ¿e sk³adowa
amorficzna obecna pomiêdzy obszarami fazy
krystalicznej jest bardziej podatna na zniszcze-
nie zmêczeniowe, co da siê udowodniæ ocenia-
j¹c zachowanie siê próbek orientowanych ob-
ci¹¿onych prostopadle i równolegle do kierun-
ku orientacji. Zjawisko orientacji jest dobrze
znane np. w p³ytach wyt³aczanych.

Dla wiêkszoœci tworzyw polimerowych
krzywa zmêczenia jest monotonicznie male-
j¹ca, dlatego wyznacza siê prost¹ regresji wy-
trzyma³oœci zmêczeniowej [1-3,5-10,21-24]. W
badaniach prowadzonych [2,3,5, 21-28] nie ba-
dano wp³ywu orientacji molekularnej na wy-
trzyma³oœæ zmêczeniow¹. Badania zmêczenio-
we powinny byæ tak prowadzone, ¿eby rodzaj
wywo³anych naprê¿eñ odzwierciedla³ warun-
ki pracy materia³u [21-28]. Zmiany zachodz¹ce
w materiale podczas degradacji zmêczeniowej
mo¿na okreœliæ na podstawie pola powierzchni

pêtli histerezy, które jest funkcj¹ naprê¿eñ,
odkszta³ceñ i czêstotliwoœci obci¹¿ania próbki
[25].

2. Badania

2.1. Cel, zakres i plan badañ

Celem pracy by³a ocena wp³ywu anizotro-
pii na w³aœciwoœci zmêczeniowe próbek wyciê-
tych z wyt³aczanych p³yt polietylenowych
(PE-HD). Oceny dokonano na podstawie po-
miarów powierzchni pêtli histerezy oraz usta-
bilizowanej temperatury próbki w trakcie pro-
cesu zmêczenia (zmienne zale¿ne). Jako czyn-
niki niezale¿ne przyjêto amplitudê obci¹¿enia
(A) – x1, (R = -1), czêstotliwoœæ wymuszenia (f) –
x2, liczbê cykli (n) – x3. Dla realizacji tak okre-
œlonego celu przyjêto trójczynnikowy, statycz-
ny, zdeterminowany plan badañ [29]. Realiza-
cja tak postawionego celu wymaga³a przepro-
wadzenia równie¿ badañ wytrzyma³oœci do-
raŸnej oraz wstêpnych zmêczeniowych.

Celem badañ wytrzyma³oœci doraŸnej by³o
wyznaczenie granicy plastycznoœci materia³u
badawczego, od której uzale¿nione s¹ maksy-
malne naprê¿enia rozci¹gaj¹ce w badaniach
zmêczeniowych. Odpowiedni¹ kombinacjê
czêstotliwoœci i naprê¿enia rozci¹gaj¹cego
okreœlono na podstawie wstêpnych badañ
zmêczeniowych. Badania przeprowadzano na
próbkach wyciêtych metod¹ wykrawania,
zgodnie z norm¹ EN ISO 8256:2004 [30] równo-
legle (WK) i prostopadle (PK) do kierunku
wyt³aczania.

2.2. Badania wytrzyma³oœciowe

W tabeli 2.1. zestawiono wyniki badañ
wytrzyma³oœci na rozci¹ganie przeprowa-
dzonych zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 527-2
[31]. Wynika z nich, ¿e próbki pobrane w kie-
runku równoleg³ym i prostopad³ym ró¿ni¹
siê istotnie wyd³u¿eniem przy zerwaniu oraz
granic¹ plastycznoœci. Natomiast nie ma
istotnej ró¿nicy w wytrzyma³oœci na roz-
ci¹ganie.
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2.3. Badania zmêczeniowe

Na podstawie przeprowadzonych wstêp-
nych badañ zmêczeniowych przyjêto nastêpu-
j¹ce zakresy wartoœci czynników badanych:
1) x1 – amplituda – A – 6,75÷16,5 MPa (cykl

symetryczny R=-1, prostok¹tny),
2) x2 – czêstotliwoœæ – f – 1÷5 Hz,
3) x3 – liczba cykli – N – 1000÷10000.
Relacje kodowe przedstawiono w tabeli 2.2.

Zasadnicze badania zmêczeniowe przepro-
wadzono na stanowisku skonstruowanym i
wykonanym w Zak³adzie Przetwórstwa Mate-

ria³ów Metalowych i Polimerowych, Politech-
niki Œl¹skiej w Gliwicach. Schemat blokowy
stanowiska przedstawiono na rys. 2.1a oraz
widok stanowiska na 2.1b. Do napêdu
urz¹dzenia wykorzystano si³ownik indukcyj-
ny liniowy umo¿liwiaj¹cy wymuszenie zada-
n¹ si³¹ i za³o¿onym kszta³tem przebiegu ob-
ci¹¿enia. Naprê¿enia w badaniach wywo³ywa-
no z wymuszeniem prostok¹tnym [32-34]. Po-
miar temperatury wykonano kamer¹ termowi-
zyjn¹ A650 FLIR. Odkszta³cenie i si³ê rejestro-
wano w czasie rzeczywistym, co umo¿liwia³o
wykreœlenie pêtli histerezy.
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Tabela 2.1. Wyniki badañ wytrzyma³oœci na rozci¹ganie

Table 2.1. The results of tensile strength tests

Kierunek Œrednia Odchylenie
standardowe

Ró¿nica
œrednich

Ró¿nica odchyleñ
standardowych

Wspó³czynnik
ufnoœci a = 0,05

Granica plastycznoœci [MPa]

Prostopad³y 22,15 0,754365
-1,17 0,797145 0,015622

Równoleg³y 23,32 0,355509

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie [MPa]

Prostopad³y 27,20 3,255591
-1,13 6,667179 0,695241

Równoleg³y 28,34 5,083545

Wyd³u¿enie przy zerwaniu [%]

Prostopad³y 747,86 107,8840
-267,327 209,4686 0,026073

Równoleg³y 1015,19 174,6525

a)

Si³ownik

indukcyjny

Uchwyt

górny

Uchwyt

dolny

Przetwornik

przemieszczenia

Próbka

Bariera

cieplna

b)

Rys. 2.1. Stanowisko do badañ zmêczeniowych a) schemat, b) widok

Fig. 2.1. The stand of a fatigue test a) scheme, b) view



Pole powierzchni pêtli histerezy okreœlano
na pocz¹tku i po 1000 cyklu badania metod¹
numerycznego ca³kowania. Pomiar temperatu-
ry próbek przeprowadzono w czasie rzeczy-
wistym wyznaczaj¹c jej wartoœæ po 1000 cykli.

2.4. Wyniki badañ zmêczeniowych

W zwi¹zku, z tym, ¿e procesy zmêczenia w
materia³ach polimerowych s¹ nieliniowe do opi-
su wyników badañ wykorzystano wielomian
drugiego stopnia z kontrakcjami w postaci:

F(A,f,N) = a0 + a1A + a2f + a3N + a4A2 +
+ a5f2 + a6N2 + a7Af + a8fN + a9AN (2.1)

Wspó³czynniki regresji oraz oceny ich istot-
noœci i ca³ego modelu dokonano metod¹ para-
metryzacji z sigma ograniczeniami oraz testem
SS pe³nego modelu wzglêdem SS reszt.
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Rys. 2.2. Zale¿noœæ pola pêtli histerezy od amplitudy

i czêstotliwoœci dla próbek WK

Fig. 2.2. Relationship between the hysteresis loop and the

amplitude and frequency for sample WK
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Rys. 2.3. Zale¿noœæ pola pêtli histerezy od amplitudy i

czêstotliwoœci dla próbek PK

Fig. 2.3. Relationship between the hysteresis loop and the

amplitude and frequency for samples PK

Tabela 2.2. Wspó³czynniki relacji kodowych

Table 2.2. Coefficients of relationship code

Czynniki badane

xi Jednostki Dxi -a -1 0 +1 + a

x1=A MPa 4,01 6,75 7,61 11,63 15,64 16,5

x2=f Hz 1,64 1 1,35 3 4,65 5

x3=n – 3702,49 1000 1797,50 5500 9202,49 10000
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Rys. 2.4. Zale¿noœæ temperatury od amplitudy i czêstotli-

woœci dla próbek WK

Fig. 2.4. Relationship between the temperature and the

amplitude and frequency for sample WK



Na rysunkach 2.2 – 2.5 przedstawiono
wykresy zale¿noœci pola pêtli histerezy i tem-
peratury od amplitudy i czêstotliwoœci.

2.5. Analiza wyników

Wyniki analizy zale¿noœci pola powierzchni
pêtli histerezy rys. 2.2 od amplitudy i czêstotli-
woœci dla próbek wyciêtych równolegle oraz
prostopadle do kierunku wyt³aczania wykazu-
j¹ ró¿nicê w obszarze mniejszej amplitudy
obci¹¿enia. Dla próbek wyciêtych prostopadle
pole pêtli histerezy maleje wraz ze wzrostem
czêstotliwoœci wymuszenia, gdy¿ sk³adowa
pe³zania zmniejsza siê wraz ze wzrostem czês-
totliwoœci, poniewa¿ przy wymuszeniu pros-
tok¹tnym udzia³ w odkszta³ceniu ca³kowitym
jest coraz mniejszy wraz ze skracaniem siê cza-
su trwania cyklu. Nie obserwuje siê tego zja-
wiska dla próbek wyciêtych równolegle do
kierunku wyt³aczania, gdy¿ struktura jest
zorientowana równolegle do kierunku wymu-
szenia obci¹¿enia. Wynika z tego, ¿e o wielkoœ-
ci sk³adowej p³yniêcia decyduje udzia³ struk-
tury amorficznej w obci¹¿onym obszarze. Zja-
wiska tego nie obserwuje siê dla wiêkszych
amplitud wymuszenia. Przy wiêkszych czêsto-
tliwoœciach wymuszenia pole powierzchni pêt-

li histerezy wzrasta w sposób bardziej inten-
sywny ze wzglêdu na wiêksz¹ iloœæ energii po-
ch³anianej przez uk³ad. Czynnikiem determi-
nuj¹cym wp³yw parametrów obci¹¿enia na
pole powierzchni pêtli histerezy dla próbek
wyciêtych równolegle do kierunku wyt³acza-
nia jest amplituda obci¹¿enia, a wp³yw czêsto-
tliwoœci jest nieistotny. W przypadku próbek
wyciêtych prostopadle do kierunku wyt³acza-
nia pole powierzchni pêtli histerezy jest uza-
le¿nione zarówno od czêstotliwoœci, jak i am-
plitudy wymuszenia, przy czym wp³yw czês-
totliwoœci jest silniejszy.

Podobne zale¿noœci wystêpuj¹ w przypad-
ku analizy temperatury rys. 2.4 bêd¹cej miar¹
energii wygenerowanej w uk³adzie. Dla pró-
bek wyciêtych równolegle do kierunku wyt³a-
czania temperatura wzrasta wraz ze wzrostem
amplitudy i czêstotliwoœci obci¹¿enia. Nale¿y
jednak zaznaczyæ, i¿ dla mniejszych czêstotli-
woœci zale¿noœæ przebiega ³agodniej. W przy-
padku wiêkszych amplitud obserwuje siê
znaczniej silniejszy wp³yw czêstotliwoœci – rys.
2.5. Dla próbek wyciêtych prostopadle do kie-
runku wyt³aczania obserwuje siê znacznie
wy¿sz¹ temperaturê w ca³ym obszarze czêsto-
tliwoœci i wielkoœci wymuszenia. Lokalne ob-
ni¿enie przyrostu temperatury dla ma³ych am-
plitud obci¹¿enia koreluje ze zmniejszeniem
siê powierzchni pêtli histerezy. W obszarach
ma³ych amplitud i w zakresie badanych czês-
totliwoœci iloœæ generowanego ciep³a jest w
równowadze z iloœci¹ ciep³a wydzielonego na
zewn¹trz próbki. Po przekroczeniu stanu rów-
nowagi termicznej nastêpuje przyrost tempe-
ratury próbki, bêd¹cy efektem ograniczenia
odbierania ciep³a z powierzchni próbki.

3. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badañ
stwierdza siê, ¿e:
— Wystêpuj¹ istotne ró¿nice w³aœciwoœci wy-

trzyma³oœciowych dla próbek wyciêtych
w ró¿nych kierunkach wyt³aczania.

— Orientacja struktury makromolekularnej
ma istotny wp³yw na pole powierzchni pêtli
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histerezy i wartoœæ ustabilizowanej tempe-
ratury próbek badawczych.

— Ró¿nice w wielkoœci pola powierzchni pêtli
histerezy oraz ustabilizowanej temperatury
wynikaj¹ ze stanu struktury. W próbkach wy-
ciêtych w kierunku prostopad³ym do kierun-
ku wyt³aczania nale¿y spodziewaæ siê znisz-
czenia zmêczeniowego bêd¹cego efektem
propagacji pêkniêcia w obszarach fazy amor-
ficznej. Dla fazy uporz¹dkowanej w wyniku
orientacji pêkniêcie powinno przebiegaæ
prostopadle do obszarów zorientowanych w
wyniku procesu wt³aczania. Nale¿y spodzie-
waæ siê lepszej wytrzyma³oœci zmêczeniowej
dla próbek zorientowanych równolegle do
kierunku wyt³aczania.

— Dla pe³nego zobrazowania wp³ywu orienta-
cji molekularnej na wytrzyma³oœæ zmêcze-
niow¹ nale¿a³oby przeprowadziæ badania
do zniszczenia.
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