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Narzędzia informatyczne wspomagające proces 

oceny żywotności i wytężenia konstrukcji

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań przemysłowych prowadzonych w ramach reali-
zacji projektu zintegrowanego systemu oceny wytężenia i żywotności konstrukcji. W pierwszej czę-
ści przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wykonanych celem określenia podstawowych 
danych materiałowych niezbędnych w analizach zgodnych z procedurami FITNET. Ponadto w pracy 
dokonano analizy przypadków wykorzystania modułów pękanie i zmęczenie do analizy rzeczywi-
stych komponentów maszyn wykorzystywanych w przemyśle energetycznym i wydobywczym.

Słowa kluczowe: zmęczenie materiałów, mechanika pękania, wytężenie, FITNET.

ITC tools supporting the durability and performance of constructions

Summary: In the paper results of industrial research are presented. The research were performed 
during development project devoted to integrated for strength and lifetime assessment. In the first 
part of the paper results of experimental investigations on selected materials are provided. The ex-
periments were conducted in order to identify material properties relevant for analyses according 
to selected FITNET procedures. In addition, use cases of fracture and fatigue FITNET modules are 
analysed with respect to their application in power generation and mining industry.

Keywords: materials fatigue, fracture mechanics, material strength, FITNET.

  1. Wprowadzenie
Pierwsze wydanie procedur FITNET (Fitness-for-Service Network) ukazało się w roku 

2006. Procedury zostały opracowane w ramach międzynarodowego projektu badaw-

czego współfinansowanego przez Komisję Europejską. Poza przedstawicielami krajów 

członkowskich UE w projekcie uczestniczyły firmy i organizacje z USA, Japonii i Korei. Wy-

nikowe procedury znajdują zastosowanie do oceny żywotności, trwałości i bezpieczeń-

stwa konstrukcji, zarówno tych spawanych, jak i niespawanych. Procedury zostały po-

grupowane tematycznie w bloki (moduły) dotyczące podstawowych trybów zniszczenia 
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konstrukcji, a mianowicie: zmęczenie, pękanie, pełzanie i korozja. Ostatnie wydanie pro-

cedur pochodzi z roku 2008 („Revision MK8”). Szczegółowy opis procedur wraz z praktycz-

nymi przykładami zastosowania znaleźć można także w opracowaniach polskich (Neimitz 

i in., 2008; Graba, 2011), jak i zagranicznych (Zerbst, 2007).

Zanim powstał zbiór wytycznych w postaci FITNET (Kocak i in., 2008), brakowało jed-

nolitych i uzgodnionych zasad podejścia do tematyki oceny wytrzymałości i trwałości 

konstrukcji. Istniejące wytyczne i podejścia najczęściej ograniczały się do wybranych 

branż lub funkcjonowały na szczeblu krajowym (Berger i in., 2009). W ten sposób opra-

cowanie dedykowanego oprogramowywania wiązało się z faktem, że jego zastosowanie 

nie wykroczy poza daną branżę lub kraj, w którym dane podejście jest rozpowszechnione. 

Istnienie ogólnie przyjętych wytycznych zmienia tę sytuację i sprawia, że oprogramowa-

nie oparte o procedury FITNET będzie bardziej uniwersalne i nie będą istniały bariery na 

drodze do jego powszechnego użytkowania.

Współczesne technologie informatyczne, a w szczególności rozpowszechnienie roz-

wiązań internetowych, umożliwiają również ominięcie ograniczeń wynikających ze sto-

sowanych platform sprzętowych czy systemów operacyjnych. Wybór rozwiązań interne-

towych ułatwia także twórcom oprogramowania dotarcie do szerszego grona odbiorców, 

redukując jednocześnie koszty związane z dystrybucją i promocją. Istotny jest także fakt, 

że aktualizacja i wprowadzanie poprawek do narzędzia są realizowane w jednym miej-

scu, a dostęp do nich jest zapewniony praktycznie natychmiast dla wszystkich zaintere-

sowanych.

 2. Zakres projektu
Projektowane narzędzie informatyczne w zamyśle autorów kierowane będzie do firm 

i instytucji działających w branżach konstrukcyjno-projektowej, doradczej, badawczej 

i produkcyjnej. Narzędzie ma ułatwiać proces oceny wytrzymałościowej elementów kon-

strukcyjnych w złożonych stanach naprężenia, mając na uwadze także wpływ temperatu-

ry i zmienność obciążenia.

Podstawowym założeniem postawionym w projekcie jest wymóg kompleksowego 

ujęcia tematyki określanej w języku angielskim jako structural integrity. Opracowane 

narzędzie powinno umożliwiać ocenę stopnia wytężenia zarówno w oparciu o wyniki 

otrzymane na drodze symulacji numerycznej, jak i z uwzględnieniem wyników pomiarów 

eksperymentalnych dokonywanych na analizowanych konstrukcjach. Przykład realizacji 

podstawowych funkcjonalności w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku pokazano 

na rysunku 3 – w odniesieniu do rozpatrywanego przypadku obliczeniowego.

Oprogramowanie musi zapewniać inżynierowi wybór toku przeprowadzonych obli-

czeń i analiz. W pierwszej kolejności autorzy koncentrują się na implementacji istnieją-

cych ścieżek postępowania wypracowanych współcześnie w projektach SINTAP/FITNET 

oraz rekomendowanych przez FKM (możliwość definicji własnej ścieżki z wykorzystaniem 
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wyników otrzymanych z symulacji lub pomiaru) oraz możliwości współpracy poszczegól-

nych narzędzi informatycznych w sposób jawny (tzn. użytkownik ma pełen wgląd i możli-

wość ingerencji w tok obliczeniowy).

  3. Badania eksperymentalne

W celu uzyskania danych niezbędnych do prac nad zadaniami projektu oprogramowa-

nia przeprowadzono badania eksperymentalne. W ramach badań dla wybranych mate-

riałów wykorzystywanych w energetyce określono właściwości statyczne, zmęczeniowe 

w zakresie niskocyklowym oraz podstawowe dane istotne z punktu widzenia mechaniki 

pękania, tj. energię z próby łamania. Badania przeprowadzono na dwóch określonych ga-

tunkach stali, tj. 16 Mo3, 34 HNM oraz jednym nieznanym materiale oznaczonym dalej 

w treści jako NN, dostarczonym przez producenta urządzeń przeznaczonych do wytwa-

rzania energii.

Uzyskane dane empiryczne zostały użyte do prac nad projektowanymi modułami 

oprogramowania. W szczególności były to moduły służące do identyfikacji modeli wy-

korzystywanych do obliczeń trwałości zmęczeniowej oraz mechaniki pękania. Uzyskane 

dane stanowią również wkład do bazy danych materiałowych, tworzonej wraz z pozosta-

łymi elementami oprogramowania.

Właściwości statyczne badanych materiałów określono w próbie rozciągania prze-

prowadzonej zgodnie z normą PN-EN ISO 6892. Próbki materiałów zostały uzyskane z eks-

ploatowanych elementów roboczych elektrowni. Użyto próbek o długości pomiarowej 

wynoszącej 15 mm. W trakcie próby wyznaczono: wytrzymałość na rozciąganie R
m

, umow-

ną granicę plastyczności R
p
, wydłużenie A oraz przewężenie Z. Obciążenie zadawano na 

hydraulicznej maszynie wytrzymałościowej z prędkością 0,3 mm/min. Próby przeprowa-

dzono w temperaturze pokojowej.

Badania niskocyklowego zmęczenia rozpatrywanych materiałów wykonano zgodnie  

z normą PN-84 H-04334. Próbki materiałów poddano obciążeniom cyklicznym o stałej am-

plitudzie odkształcenia całkowitego i współczynniku asymetrii cyklu R = –1.

Widmo obciążania miało charakter sinusoidalny o częstotliwości f = 0,2 Hz. Badania 

przeprowadzono na hydraulicznej maszynie wytrzymałościowej. W trakcie eksperymen-

tu rejestrowane były sygnały naprężenia s(t), odkształcenia e(t) oraz liczba cykli. Wszyst-

kie badania zostały przeprowadzone w temperaturze pokojowej.

Badania udarności materiałów przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 148-1 na 

próbkach typu A. Do prób wykorzystano młot wahadłowy Charpy’ego o zakresie 150 J.

W tabeli 1 przedstawiono uzyskane wyniki badań podstawowych właściwości wybra-

nych materiałów znajdujących swoje zastosowane w przemyśle energetycznym. Wyniki 

badań posłużą w toku projektu do opracowywania i doboru odpowiednich algorytmów 

identyfikacji modeli wykorzystywanych do obliczeń zmęczeniowych, głównie w zakresie 

niskocyklowym.
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Uzyskane dane są danymi typowymi, niezbędnymi do przeprowadzania analiz na 

pierwszych poziomach wg procedur FITNET. Stanowią także podstawę do budowy struk-

tury bazy danych materiałowych, będącej uzupełnieniem projektowanych narzędzi obli-

czeniowych.

Tab. 1. Właściwości badanych materiałów uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań ekspery-
mentalnych

Właściwość 16 Mo3 34 HNM NN

Rm [MPa] 484 1020 1053

Re [MPa] 307 865 921

A [%] 32 11 9

Z [%] 66 43 45

E [GPa] 206 202 203

sf’ [MPa] 610 1525 947

b [–] –0,077 –0,11 –0,046

ef’ [–] 0,134 0,532 0,717

c [–] –0,457 –0,851 –0,944

kV [J] – 90 87

 4. Technologie informatyczne

W wyniku prac projektowych przeanalizowano metody dostarczania programów 

komputerowych odbiorcy końcowemu. W chwili obecnej na rynku aplikacji inżynierskich 

dominują tzw. aplikacje stand alone, kompilowane pod wybrane systemy operacyjne 

i dystrybuowane metodami klasycznymi na nośnikach lub poprzez witryny WWW.

Ewolucja technologii informatycznych związanych z aplikacjami internetowymi pozwala 

na zaoferowanie innego modelu udostępniania narzędzi inżynierskich końcowemu użytkow-

nikowi, np. w formie oprogramowanie jako usługa (ang. software-as-a-service). Wówczas użyt-

kownik nie jest przywiązany do jednego systemu operacyjnego czy platformy sprzętowej, 

a cała interakcja z narzędziem realizowana jest poprzez przeglądarkę internetową.

Podejście takie ma wiele zalet. Dla autorów podstawową wydaje się być łatwość ak-

tualizacji i gwarancja dla inżynierów, że pracują zawsze na najnowszej wersji oprogra-

mowania, które jest uruchomione na serwerze bez konieczności jego dystrybuowania 

poszczególnym odbiorcom. Dzięki udostępnieniu oprogramowania w formie usługi, gdy 

jest to konieczne, istnieje możliwość zaoferowania odbiorcom mocy obliczeniowej od-

powiedniej do wykonania realizowanych przez nich zadań. Odbiorca, gdy posiada dane 

zapotrzebowanie, nie musi dokonywać inwestycji w kosztowną infrastrukturę, ale ma 

możliwość skorzystania z infrastruktury dostawcy narzędzia.
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Od kilku lat obserwowany jest również rozwój technologii zapewniających funkcjo-

nalności związane z obsługą grafiki 3D poprzez przeglądarkę WWW. Jeszcze do niedawna 

takie funkcjonalności zarezerwowane były dla dedykowanych aplikacji uruchamianych 

bezpośrednio na komputerze. W chwili obecnej rozwój rozszerzenia języka JavaScript, ja-

kim jest WebGL (Marin, 2012) pozwala na wykorzystanie zaawansowanych funkcji wspo-

magania operacji 3D współczesnych kart graficznych przez aplikacje internetowe. Rozwój 

WebGL otwiera wiele nowych możliwości przed twórcami oprogramowania. W przypadku 

narzędzi inżynierskich udostępnienie zaawansowanych, trójwymiarowych funkcjonalno-

ści prezentacji i wizualizacji wyników w aplikacjach internetowych z wykorzystaniem We-

bGL powoduje, że istniejące dotychczas bariery z tym związane mają mniejsze znaczenie. 

Możliwe staje się tworzenie aplikacji o funkcjonalnościach, jakie do tej pory posiadały tyl-

ko pakiety inżynierskie uruchamiane bezpośrednio na stacji roboczej odbiorcy.

 5. Przykład analizy zgodnie z procedurami FITNET

Przykład analizy z wykorzystaniem procedury FITNET zostanie przeprowadzony na 

elemencie obrotowym (wałek) z otworem centralnym z dodatkowymi karbami obwodo-

wymi. Wałek, jako pewien element większej konstrukcji jest poddany dwom głównym 

stanom obciążenia – 1. prędkość obrotowa (rys. 1a), 2. zginanie (rys. 1b). Odpowiednio dla 

obydwu przypadków stwierdzono lokalizację występowania maksymalnych naprężeń 

rozciągających: wewnątrz otworu centralnego 53,5 MPa (rys. 1a) oraz na dnie karbu obwo-

dowego 65 MPa (rys. 1b). Obydwa przypadki zostały przeanalizowane zgodnie z procedu-

rami FITNET: modułami pękanie oraz zmęczenie.

Rys. 1. Rozkłady naprężeń w analizowanym przykładzie w wałku z otworem centralnym: a) przypadek 
obciążeń siłami odśrodkowymi i widoczna koncentracja naprężeń wewnątrz otworu; b) przypadek 
obciążeń w wyniku zginania i widoczne koncentracje naprężeń na zewnątrz wałka w karbach ob-
wodowych
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  5.1. Moduł pękanie
Przed dokonaniem oceny wytężenia zgodnie z modułem pękanie, należy przyjąć od-

powiedni poziom analizy. Dostępne opcje, począwszy od najbardziej konserwatywnej 

opcji 0 do opcji 5 (najbardziej wnikliwej) dobierane są na podstawie dostępnych danych 

wejściowych oraz przeznaczenia wyników analizy. 

Przyjmując, że przeprowadzana analiza ma na celu sprawdzenie istniejącej już kon-

strukcji pod kątem jej dalszej bezpiecznej eksploatacji, poziom analizy można przyjąć na 

poziomie 0 lub 1.

Poziom 0 analizy wymaga od użytkownika podania wartości materiałowych: granicy 

plastyczności (R
p
) oraz energii łamania (C

v
). Opcja 1 wymaga dodatkowo znajomości wy-

trzymałości na rozciąganie (R
m

) oraz odporności na pękanie (K
mat

) z pozostałymi elemen-

tami oprogramowania. Procedura dopuszcza w opcji 1 wyznaczenie K
mat

 na podstawie C
v
 

– jeżeli nie są dostępne inne dane materiałowe.

W kolejnym kroku należy podać rozmiar defektu, który został zidentyfikowany lub zało-

żyć rozmiar defektu, który może istnieć w analizowanej konstrukcji, ale jest niewykrywalny.

Odpowiedni model szczeliny jest dobierany do geometrii analizowanego elementu 

czy węzła konstrukcji. Sama procedura dopuszcza analizę na modelach uproszczonych 

cechujących się większą krytycznością w ocenie. Analizując dwa przypadki elementu 

wałka z otworem centralnym (patrz rys. 1a i 1b), można dobrać dwa modele szczelin – 

wewnętrzną szczelinę osiową dla przypadku z rys. 1a oraz zewnętrzną powierzchniową 

szczelinę obwodową dla przypadku z rys. 1b.

W przypadku szczeliny (rys. 1a) z otworem centralnym zaproponowany model nie speł-

nia wskazanych kryteriów stosowalności dla przyjętych wymiarów części wałka. Dlatego 

w tej sytuacji można zastosować model uproszczony szczeliny powierzchniowej w ciele 

o skończonej grubości. W takim modelu na przyjętym poziomie analizy (0 lub 1) można 

pominąć występujący gradient naprężeń i przyjąć stały rozkład maksymalnych wartości 

naprężeń rozciągających (podejście konserwatywne).

W przypadku wałka zginanego z karbem (rys. 1b) stosowalność wzoru na współczyn-

nik intensywności naprężeń (WIN) jest dopuszczalna dla zadanych wymiarów. Jednakże 

procedura FITNET zaleca stosowanie rozwiązania zamkniętego z opisem jak dla płyty 

o skończonej grubości z defektem powierzchniowym.

Do opracowania wykresu FAD (Failure Assessment Diagram) wymagane jest jeszcze 

wyznaczenie wartości granicznej L
r
, która uwzględnia także aspekt umacniania się ma-

teriału wskutek odkształceń plastycznych. Dla analizowanego przypadku linia ta została 

wyznaczona dla wartości L
r 
= 1,08.

W celu przeprowadzenia oceny stopnia wytężenia przy założonym defekcie oraz wy-

konania podstawowej analizy wrażliwości obliczenia przeprowadzono dla jednego wy-

miaru defektu (1,5 mm) oraz zwiększonego obciążenia szczeliny naprężeniami odpowied-

nio 100 i 200 MPa.
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Analiza wykazała, że badany obiekt nie jest mało podatny na blisko czterokrotne 

zwiększenie obciążenia. Dla obydwóch analizowanych przypadków mimo dwóch róż-

nych lokalizacji maksimum naprężeń, punkty na wykresie FAD mają zbliżone współrzędne  

(L
r
, K

r
). W celu potwierdzenia przypadku z większym defektem, dodatkowo na wykres FAD 

(patrz rys. 2a) naniesiono dwa dodatkowe punkty odpowiadające defektowi o wymiarze 

10 mm oraz założonych zwiększonych naprężeń do wartości 200 MPa. Mimo zwiększania 

poziomu obciążeń oraz wymiaru defektu, punkty oceny znajdują się pod krzywą FAD, co 

znaczy, że wałek nie jest narażony na kruche pęknięcie oraz że potencjalny defekt spo-

woduje powstanie plastycznego przegubu lub pęknięcia z dużym udziałem odkształceń 

plastycznych.

 5.2. Moduł zmęczenie
W niniejszym przykładzie prezentowana jest ocena wytrzymałości zmęczeniowej 

zgodnie z procedurą FITNET dla wału w miejscu karbu obwodowego (rys. 1b). Występu-

jące w tym miejscu maksymalne naprężenia rozciągające wynoszą 65 MPa, co biorąc 

pod uwagę charakter pracy wału, prowadzi do obciążenia tego elementu naprężenia-

mi zmiennymi o stałej amplitudzie równej 65 MPa, przy naprężeniach średnich rów-

nych 0 MPa.

Analiza wykonana jest zgodnie z wytycznymi modułu zmęczenie (ang. FITNET Fatigue 

Module), który dostarcza procedur, ścieżek postępowania umożliwiających ocenę wytę-

żenia konstrukcji poddanych obciążeniom zmiennym. Moduł zmęczenie przewiduje wy-

stąpienie dwóch scenariuszy:

a)  w komponencie nie stwierdzono (lub nie postuluje się) wad (szczelin, pęknięć), a celem 

analizy jest wyznaczenie skumulowanego uszkodzenia zmęczeniowego w krytycz-

nych lokalizacjach komponentu. W tym przypadku wyodrębnione są trzy ścieżki po-

stępowania  (ang. Routes) – 1, 2, 3;

b)  w komponencie występują rzeczywiste lub postulowane wady (szczelin, pęknięć), a ce-

lem analizy jest ocena ich wpływu na trwałość zmęczeniową komponentu. W tym przy-

padku wyodrębnione są dwie ścieżki postępowania (ang. Routes) – 4, 5.

Prezentowany przykład przedstawia ocenę przeprowadzoną zgodnie ze ścieżką 2, gdyż 

zakładamy, że w analizowanym komponencie nie wykryto wad, a analiza ma na celu po-

twierdzenie, że występujące obciążenie nie spowoduje rozwoju pęknięć zmęczeniowych.

Stan naprężenia wyznaczony jest przy pomocy MES, więc mamy do czynienia z naprę-

żeniem strukturalnym lub lokalnym, co uprawnia do skorzystania z procedury opisanej 

w ścieżce numer 2. Wyniki analizy przedstawione są na rysunku 2b, wykorzystanie mate-

riału dla przyjętych warunków analizy wynosi 56%.
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Rys. 4. Przykładowa implementacja podstawowych funkcjonalności w zakresie analizy zmęczenio-
wej oraz w zakresie mechaniki pękania

 6. Podsumowanie

Przeprowadzone badania eksperymentalne dostarczyły wyników, które pozwolą na 

rozpoczęcie budowy bazy danych wspierającej proces automatyzacji oceny wytężenia 

zgodnie z wytycznymi FITNET oraz towarzyszących jej algorytmów identyfikacyjnych.

Współczesne technologie informatyczne umożliwiają efektywne udostępnianie na-

rzędzi inżynierskich w formie aplikacji internetowych i wykorzystanie przez te aplika-

cje funkcji wspomagania operacji graficznych 3D z poziomu przeglądarki internetowej  

(rys. 3). Otwiera to możliwość dostarczenia inżynierowi aplikacji w modelu oprogramowa-

nie jako usługa.

W artykule przedstawiono analizę wytężenia rzeczywistego komponentu maszyny 

wirującej stosowanej w energetyce. Analizę wykonano wg dwóch dostępnych modułów 

procedur FITNET, tj. pękanie i zmęczenie. Ze względu na swoje uporządkowanie i jedno-

znaczne ścieżki postępowania procedury FITNET mogą zostać przedstawione w postaci 

gotowych narzędzi inżynierskich. Fakt, że twórcy FITNET oparli swoje propozycje na ist-

niejących już i stosowanych w praktyce inżynierskiej podejściach pozwala wnioskować, 

że opracowany zestaw narzędzi inżynierskich może znaleźć zastosowanie. Niemniej 

jednak w publikacji (Kocak i in., 2008) w trakcie opracowywania przedstawionych analiz
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dostrzeżono nieścisłości w części prezentowanych zależności, dlatego projektowanie 

oprogramowania wymaga również weryfikacji stosowanych zależności w oparciu o pu-

blikacje innych autorów.
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