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1 Tensometria elektrooporowa 
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1.1 PODSTAWY TEORETYCZNE1 
Zasada działania tensometrycznych czujników elektrooporowych z 

przewodnikiem metalicznym  oparta jest na wykorzystaniu własności 
przewodnika, który pod wpływem odkształceń podłużnych zmienia swój 
opór elektryczny. 

Tensometryczny czujnik elektrooporowy jest wykonany z drutu 
odpowiednio ukształtowanego w celu uzyskania jak największej 
dokładności odczytu zmian oporu. Drut znajduje się między papierowymi 
lub foliowymi sklejonymi ze sobą okładkami izolującymi. 

W celu pomiaru odkształceń elementu konstrukcji na jego powierzchni 
należy nakleić tensometr oporowy w taki sposób, aby zapewnić zgodność 
odkształceń przewodnika tensometru i włókna powierzchni badanej 
konstrukcji. 

Znajomość odkształceń w danym miejscu konstrukcji pozwala, w oparciu 
o związki fizyczne, wyznaczyć wartości występujących w nim naprężeń.  

Na nieobciążonej powierzchni ciała występuje co najwyżej płaski stan 
naprężenia scharakteryzowany trzema współrzędnymi tensora naprężenia 
związanymi w liniowo-sprężystym izotropowym materiale ze 
współrzędnymi tensora odkształcenia równaniami Hooke�a : 

( )yxx
E εν+ε
ν−

=σ 21
     ; ( )xyy

E εν+ε
ν−

=σ 21
      ; xyxy

E ε
ν+

=τ
1

    (1) 

w których występują dwie stałe materiałowe, moduł Younga E i liczba 
Poissona ν. 

Przy znajomości stałych materiałowych 
w celu wyznaczenia współrzędnymi tensora 
naprężenia należy znać odkształcenia 
liniowe εx, εy i odkształcenie kątowe εxy. 
Można je wyznaczyć mierząc odkształcenia 
liniowe w trzech wybranych kierunkach i 
korzystając z relacji wynikającej z 

transformacji tensora odkształceń przy obrocie układu współrzędnych. 
                                                 
1 Opracował dr inż. A.Bodnar, współpraca: mgr inż. S.Struś 

x 

y 
α 

α 
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αεα
εεεε

εα 2sin2cos
22 xy

yxyx +
−

+
+

=  (2) 

Znając współrzędne tensora odkształcenia możemy wyznaczyć 
odkształcenia główne i  kierunki ich włókien 

 

  ( ) 22
2,1 4

2
1

2 xyyx
yx ε+ε−ε±

ε+ε
=ε  (3) 

 
2,1

2,1 ε−ε
ε

−=ϕ
y

xytan  (4) 

a następnie naprężenia główne 

( )2121 1
εν+ε

ν−
=σ E ,     ( )1222 1

εν+ε
ν−

=σ E  (5) 

Odkształcenia liniowe w trzech wybranych (dla łatwości dalszych 
obliczeń) kierunkach łatwo mierzymy korzystając z metody tensometrii 
elektrooporowej w specjalnych układach czujników elektrooporowych 
nazywanych rozetami tensometrycznymi. Rys. 1 pokazuje dwa typy 
najczęściej stosowanych rozet tensometrycznych spośród wielu typów 
używanych w praktycznych badaniach doświadczalnych (patrz. np. 
http://www.hbmwt.com) 

 typ prostokątny                                   typ delta 

 

 

 

 

 

Rys.1. Rozety tensometryczne 

Niżej podane są wzory dla odkształceń głównych w przypadku użycia 
rozety prostokątnej i delta. 

y 

x 

ϕ 
>0 

x 

y 

α α 
x 

y

α 
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•   wzory dla rozety prostokątnej 

x
yxyx ε=

ε−ε
+

ε+ε
=ε

220  ⇒ 0ε=ε x  

y
yxyx ε=

ε−ε
−

ε+ε
=ε

2290  ⇒ 90ε=ε y  

xy
yx ε+

ε+ε
=ε

245  ⇒
2

900
45

ε+ε−ε=ε xy  

( ) ( )2
90045

2
900

900
2,1 2

2
1

2
ε−ε−ε+ε−ε±ε+ε=ε  (6) 

•   wzory dla rozety delta 

( ) ( ) ( )2
0120

2
12060

2
600

120600
2,1 3

2
3

ε−ε+ε−ε+ε−ε±ε+ε+ε=ε  (7) 

1.2 PODSTAWOWY ZWIĄZEK TENSOMETRII 
ELEKTROOPOROWEJ  

Opór przewodnika prądu elektrycznego o długości L, przekroju kołowym 
o promieniu r, wykonany z materiału o oporze właściwym ρ wynosi: 

2r
L

A
LR

π
ρρ ==  (8) 

 

 

 

Po przyłożeniu do przewodnika sił osiowych wszystkie jego parametry 
ulegną zmianie w wyniku czego jego opór zmieni się o wielkość: 

r
r

LL
rr

LR ∆ρ
π

−∆
π
ρ+ρ∆

π
=∆ 322

2 . 

2 r 

A
ρ 

L 
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Poprzez kolejne przekształcenia, w których uwzględnimy odkształcenia 
liniowe ε i liczbę Poissona ν, otrzymujemy:  

rrLL εν−=∆ε=∆ ; , 

( )









++=

=







++=−−+=

ν
ρε
ρ∆ε

ν
ρε
ρ∆ε

π
ρενρ

π
ε

π
ρρ∆

π
∆

21R

21
r
Lr

r
L2L

rr
LR

2322

 









ν++

ρε
ρ∆ε=∆ 21

R
R  

Do pewnej wartości odkształcenia ε, bezwymiarowy współczynnik 









++∆ ν

ρε
ρ 21  

jest wielkością stałą, nosi nazwę stałej czujnika elektrooporowego i 
charakteryzuje go pod względem czułości. Zwykle oznacza się go przez K, 
a jego wartość zależy od typu tensometru oraz materiału drucika i wynosi 
od 1.9 do 3.6. Podstawowy związek tensometrii elektrooporowej ma zatem 
postać: 

ε=∆ K
R
R  (9) 

która mówi, że: 

względna zmiana oporu przewodnika jest wprost proporcjonalna do 
jego odkształcenia liniowego. 

Jak wspomniano wyżej, K jest wielkością stałą ale do pewnej 
maksymalnej wartości odkształceń ε, która zależy ona od materiału 
przewodnika i najczęściej εmax wynosi 0.5% co odpowiada naprężeniom 
normalnym w elementach stalowych w granicach 1000 MPa.  
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1.3 UKŁAD POMIAROWY W TENSOMETRII 
ELEKTROOPOROWEJ  

Zmiana oporu czujnika tensometrycznego spowodowana odkształceniami 
badanej konstrukcji jest bardzo mała i dlatego do jego wyznaczenia 
konieczne jest zastosowanie bardzo czułych układów pomiarowych. 
Doskonale do tego nadaje się pokazany na rys.2 schemat układu 
pomiarowego mostka Wheatstone�a.  

 

Rys.3 

 

 

 

 

Rys.2. Schemat mostka Wheatstone�a 

Czujnik czynny jest przyklejony na konstrukcji i służy do wyznaczenia 
odkształceń liniowych jej zewnętrznej powierzchni w miejscu jego 
umieszczenia. 

Czujnik kompensacyjny służy do kompensacji wpływu warunków 
cieplno-wilgotnościowych lub innych wpływów zewnętrznych nie 
związanych ze wzrostem obciążeń konstrukcji na zmiany oporu czujnika 
czynnego. Jest on identyczny jak czujnik czynny, ale jest nalepiony na 
nieobciążonej płytce wykonanej z tego samego co konstrukcja materiału. 
Płytka winna się znajdować blisko badanej części konstrukcji aby zapewnić 
jednakowe warunki cieplno-wilgotnościowe czujnika czynnego i 
kompensacyjnego.  

Warunek zrównoważenia mostka (brak przepływu prądu przez 
galwanometr) ma postać: 

ck RRRR 21 =  (10) 

Po obciążeniu konstrukcji czujnik czynny odkształca się, zmiana jego 
oporu o ∆Rc powoduje zaburzenie równowagi mostka (przez galwanometr 

G 

R1 R2 

Rk Rc Rc − opór czynny (czujnik czynny nalepiony na 
konstrukcji) 
Rk − opór kompensacyjny (czujnik 
kompensacyjny) 
R1 - opór wewnętrzny regulowany 
R2 - opór wewnętrzny 
G - galwanometr 
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płynie prąd). Aby doprowadzić mostek do równowagi zmieniamy 
regulowany opór wewnętrzny R1 o ∆R1 tak aby: 

( ) ( )cck RRRRRR ∆+=∆+ 211 . 

Rejestrując ∆R1 możemy wyznaczyć względny przyrost oporu czujnika 
czynnego 

( )
2

111
RR

RRR
R
R

c

k

c

c ∆+
−=

∆ , 

a następnie wartość odkształcenia liniowego 

c

c

R
R

K
∆

=ε 1 . (11) 

Wartość odkształcenia liniowego ε odczytujemy wprost na ekranie 
odpowiednio wyskalowanego urządzenie pomiarowego tj. mostka 
tensometrycznego, którego podstawową częścią jest układ mostka 
Wheatstone�a.  

W przypadku elementów konstrukcji o przekroju poprzecznym 
posiadającym oś symetrii prostopadłą do płaszczyzny obciążenia, 
poddanych prostemu zginaniu, można oba czujniki czynny i kompensacyjny 
umieścić na przeciwległych włóknach skrajnych tworząc tzw. układ 
samokompesacyjny i zwiększając dokładność pomiarów. 

 

 

 

Rys.3. Układ samokompensacyjny 

W pokazanym na rys. 3 układzie po przyłożeniu obciążenia w obu 
tensometrach wystąpią zmiany oporu o wartościach: 

ε=∆ε=∆ kkcc RKRRKR ,  

a całkowita zmiana oporu układu, ponieważ RRR kc == , będzie równa: 

Rk = R 

Rc = R
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ε=∆−∆=∆ KRRR kc 2  

a stąd  

ε=∆ K
R
R 2  (12) 

Tak więc po przyłożeniu obciążenia, układ samokompensacyjny wykaże 
odkształcenia dwa razy większe niż rzeczywiste. 

1.4 TENSOMETRY ELEKTROOPOROWE 
Pod względem budowy tensometryczne czujniki elektrooporowe 

możemy podzielić na: drucikowe (rys.4) i foliowe (rys.5). W tych 
pierwszych elementem pomiarowym jest drut o średnicy 0.02 � 0.05 mm,  w 
tych drugich folia o grubości 0.002 � 0.02 mm z której wytrawiony jest 
odpowiedni kształt czujnika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.4. Drucikowe tensometry elektrooporowe 

Czujnik kratowy 

2 

3

1- obustronna okładka izolująca drucik oporowy wykonana z 
papieru lub folii 
2- drucik oporowy 
3- odcinki taśmy miedzianej 
4- odprowadzenia do przewodów mostka tensometrycznego 

Czujnik wężykowy 

2

4

ba
z



Laboratorium z wytrzymałości materiałów 17 

 

Tensometry drucikowe mają kształt prostokątny, można je podzielić na 
wężykowe i kratowe. Drut jest w nich ułożony jest na odcinku stanowiącym 
bazę pomiarową o długości 2 � 100 mm. Kształt tensometrów foliowych 
jest bardzo zróżnicowany, a ich baza pomiarowa najczęściej mieści się w 
granicach 0.2 � 20 mm. 

W drucikowym wężykowym czujniku drut jest ułożony w szereg pętli 
wykonanych z tego samego materiału, a w czujniku kratowym druty parami 
przylutowane są na końcach do taśmy o znacznie większym przekroju co 
eliminuje błędy spowodowane odkształceniami poprzecznymi, które mogą 
wystąpić w pętlach tensometrów drucikowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys.5. Foliowe czujniki elektrooporowe firmy HBM Hottinger 

Wymagania stawiane materiałowi z którego wykonane są druciki w 
czujnikach :  

• liniowa zależność między zmianą oporu, a odkształceniem 

• wysoki współczynnik czułości (stała tensometryczna) K 

• wysoka oporność właściwa pozwalająca budować czujniki o małych 
wymiarach 

• niski współczynnik termicznej zmiany oporności. 

W tabeli 1 podano niektóre ze stopów stosowanych do wyrobu 
czujników elektrooporowych. 
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Tab. 1. Materiały stosowane do wytwarzania czujników elektrooporowych 
 

Materiał Skład  % Stała K 
Nichron 80 Ni  20 Cr 2.0 
Konstantan 40 Ni  60 CU 2.1 
Kopel 45 Ni  55 Cu 2.4 
Chromel 64 Ni  25 Fe  11 Cr 2.5 
Isoelastic 36 Ni  8 Cr  52 Fe  4 Mo 3.5 

 
Wymagania stawiane czujnikowi elektrooporowemu : 

• dobra przewodność cieplna (dobre odprowadzenie z czujnika ciepła 
wytworzonego przez płynący prąd) 

• niewrażliwość na odkształcenia poprzeczne do kierunku mierzonych 
odkształceń  

• wysoka oporność izolacji. 

Zalety czujników elektrooporowych w porównaniu z innymi metodami 
pomiarowymi : 

• duża czułość i dokładność pomiaru (standardowa aparatura pozwala na 
pomiar odkształceń rzędu ε = 10-6) 

• możliwość stosowania w miejscach trudnodostępnych i ruchomych 
częściach maszyn 

• rozłączność czujnika i układu rejestrującego (pozwala na rejestrację w 
jednym miejscu pomiarów dokonywanych w wielu znacznie oddalonych 
od siebie punktach pomiarowych) 

• możliwość pomiarów statycznych i dynamicznych  

• łatwa możliwość wykorzystania do analizy dwuosiowych stanów 
naprężenia poprzez wykorzystanie rozet tensometrycznych. 

Wady czujników elektrooporowych : 

• podatność na wpływy temperatury i wilgoci 

• jednorazowość użycia (czujniki raz naklejone nie mogą być usunięte i 
ponownie użyte) 
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• stosunkowo długi czas przygotowania pomiarów (czyszczenie 
powierzchni, klejenie, suszenie, zabezpieczenie przed wilgocią, 
podłączenie do aparatury pomiarowej). 

• jednorazowość użycia (czujniki raz naklejone nie mogą być usunięte i 
ponownie użyte) 

• stosunkowo długi czas przygotowania pomiarów (czyszczenie 
powierzchni, klejenie, suszenie, zabezpieczenie przed wilgocią, 
podłączenie do aparatury pomiarowej). 

1.5 MOSTEK WHEATSTONE�A  
 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.6. Urządzenie Spider 8 

Rolę mostka tensometrycznego spełnia urządzenie o nazwie Spider 8. 
Spider 8 jest w pełni cyfrowym, ośmiokanałowym wzmacniaczem 
pomiarowym firmy Hottinger. Służy do pomiarów statycznych i 
dynamicznych z wykorzystaniem czujników potencjometrycznych, 
tensometrycznych i indukcyjnych. Wzmacniacz jest sterowany 
komputerowo, tzn nie posiada żadnych pokręteł ani przycisków (oprócz 
�włącz�). Pracuje w systemie Windows, a kolejne opcje: zerowanie, pomiar, 
wizualizacja, zapisywanie danych, uruchamiane są w oknach programu 
Spider Control. 
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1.6 PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI I 
TENSOMETRÓW ELEKTROOPOROWYCH DO 
POMIARÓW 

Przygotowując konstrukcję i tensometry do pomiarów należy pamiętać, 
że o odkształceniach konstrukcji wnioskujemy z odkształceń czujnika 
tensometrycznego a więc należy zrobić wszystko aby odkształcenia 
konstrukcji i czujnika były jednakowe. 

Powierzchnia konstrukcji w miejscach w których dokonywane będą 
pomiary musi być dokładnie oczyszczona z rdzy, lakieru oraz innych 
zanieczyszczeń i wygładzona. Po jej mechanicznym wyczyszczeniu i 
wyszlifowaniu należy ją wyczyścić chemicznie stosując np. toluen, 
trójchloroetylen, alkohol lub aceton, w celu uzyskania dobrej przyczepność 
kleju.  

Następnie należy przykleić czujniki kontrolując miejsce i kierunek ich 
właściwego usytuowania. Przy klejeniu należy postępować ściśle wg 
załączonych do kleju instrukcji i najlepiej jest używać kleju wskazanego 
przez producenta zastosowanych czujników.  

Ogólnie, kleje stosowane do łączenia czujników z konstrukcją powinny 
się charakteryzować dobrą przyczepnością i nie wykazywać własności 
reologicznych. Po naklejeniu i wysuszeniu czujników należy je ochronić 
przed niekorzystnym wpływem wilgoci pokrywając je warstwą izolująca np. 
wosku lub impregnującej masy plastycznej a następnie przylutować (nie 
używając kwasu) przewody łączące tensometr z aparaturą pomiarową. 

Przewody łączące czujniki z aparaturą pomiarową muszą być 
przymocowane do konstrukcji tak aby nie obciążały czujników.  

1.7 ĆWICZENIE: WYZNACZENIE MODUŁU YOUNGA I 
LICZBY POISSONA METODĄ TENSOMETRII 
ELEKTROOPOROWEJ  

Celem ćwiczenia jest: 

• wyznaczenie stałych materiałowych występujących w równaniach 
fizycznych izotropowego liniowo-sprężystego ciała, tj. modułu Young�a 
E (modułu sprężystości podłużnej) i liczby Poissona ν (współczynnika 
Poissona). 
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• zapoznanie się z obsługą mostka tensometrycznego. 

1.7.1 OPIS STANOWISKA I METODY POMIARU 
Te dwie stałe materiałowe wyznaczymy dla materiału z którego 

wykonana jest dwustronnie przewieszona belka pokazana na rys. 7.  

Te dwie stałe materiałowe wyznaczymy dla materiału z którego 
wykonana jest dwustronnie przewieszona belka pokazana na rys. 7.  

Rys. 7, oprócz schematu belki pokazuje jej wymiary, rozmieszczenie 
tensometrów elektrooporowych i wykres momentów zginających. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.7. Schemat belki i rozmieszczenie tensometrów 

Zastosowano czujniki wężykowe o bazie 10 mm pracujące w układzie 
samokompensacyjnym w związku z czym zarejestrowane odkształcenia są 
dwukrotnie większe niż rzeczywiste. 

Tensometry 1, 2, 3 i 4 mierzą odkształcenia liniowe równoległe do osi 
belki, a tensometr 5 odkształcenia liniowe prostopadłe do jej osi. 

Między podporami belki występuje proste zginanie momentem o 
wartości: 

aPM =  

i w jej przekroju poprzecznym panuje jednoosiowy niejednorodny stan 
naprężenia określony naprężeniem normalnym σ . 

Naprężenia normalne w skrajnych włóknach, gdzie przyklejone są 

PaPa 
M 

b 

h

a = 0.20 m 

L = 1.00 m 

b = 0.03 m 

h = 0.01 m 

L aa 

1 2 3 4
P 

5 
P
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tensometry, są równe: 

2

6
hb
M

W
M ==σ  

Moduł Younga E wyznaczamy z zależności:  

ε
σ=E  

w której odkształcenia liniowe ε (równoległe do osi belki) zmierzone 
zostaną za pomocą mostka tensometrycznego a naprężenia normalne 
σ (równoległe do osi belki) określone poprzez obciążenie i geometrię belki. 

Liczbę Poissona ν  otrzymujemy z zależności: 

ε
ε

−=ν p  

w której pε  odkształcenie liniowe w kierunku poprzecznym do osi belki, 
zmierzone mostkiem tensometrycznym. 

Odkształcenia liniowe tensometrów mierzone zostaną dla obciążeń siłą P 
o wartościach 30, 60 i 90 N. 

Obliczenia wartości modułu Younga i liczby Poissona należy wykonać w 
oparciu o średnią arytmetyczną z pomiarów odkształceń. 

1.7.2 WYKONANIE ĆWICZENIA 
W celu wykonania ćwiczenia należy: 

• połączyć tensometry z mostkiem (złącze typu Cannon) 

• włączyć mostek i komputer w systemie Windows  

• uruchomić program Spider8- Control 

• wybrać opcję �Ustawienia przyrządu� 

• wyzerować mostek 
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• zamknąć opcję Ustawienia 

• wybrać  opcję Pomiar pojedynczy 

• zanotować odczyty mostka przy różnych stanach obciążenia belki  

• zamknąć Windows i wyłączyć komputer 

1.7.3 WYKONANIE SPRAWOZDANIA 
W sprawozdaniu należy podać: 

• cel ćwiczenia 

• podstawy teoretyczne metody pomiaru i podstawowe pojęcia 

• schemat stanowiska pomiarowego 

• zestawienie wyników pomiarów 

• obliczenie modułu Young�a i liczby Poissona. 

1.7.4 WZÓR FORMULARZA POMIARÓW DO WYZNACZENIA 
MODUŁU YOUNG�A I LICZBY POISSONA 
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1.8 ĆWICZENIE: WYZNACZENIE NAPRĘŻEŃ W 
ROZCIĄGANEJ PŁASKIEJ TARCZY Z OTWOREM 
KOŁOWYM METODĄ TENSOMETRII 
ELEKTROOPOROWEJ 2 

Celem ćwiczenia jest: 

•  wyznaczenie naprężeń z wykorzystaniem rozet tensometrycznych w 
rozciąganej płaskiej tarczy z otworem kołowym  

•  porównanie otrzymanych na podstawie pomiarów wartości naprężeń z 
podanymi w literaturze wartościami otrzymanymi teoretycznie 

•   zapoznanie się z obsługą mostka tensometrycznego. 

Stan naprężenia w pryzmatycznym pręcie poddanemu czystemu 
rozciąganiu obciążeniem p jest jednoosiowy i jednorodny scharakteryzowany 
wyłącznie naprężeniem normalnym w przekroju poprzecznym o wartości 
σ = p. 

1.8.1 WSTĘP TEORETYCZNY 
W przypadku prętów nie pryzmatycznych tego zagadnienia brzegowego 

nie daje się osiągnąć metodami wytrzymałości materiałów a otrzymane 
metodami teorii sprężystości rozwiązania pokazują, że stan naprężenie 
przestaje być jednoosiowy i jednorodny a wartości naprężeń normalnych 
mogą znacznie odbiegać od tych jak w przypadku prętów pryzmatycznych.  

Dotyczy to szczególnie obszarów bliskich gwałtownym zmianom 
przekroju poprzecznego w których występuje wówczas zjawisko tzw. 
koncentracji naprężeń charakteryzujące się bardzo dużą wartością naprężeń 
w porównaniu z wartościami (nominalnymi) otrzymanymi dla prętów 
pryzmatycznych. 

Zadanie płaskiej tarczy prostokątnej o nieskończonych wymiarach, z 
otworem kołowym, obciążonej równomiernym obciążeniem rozciągającym 
σ, zostało rozwiązane analitycznie, poprzez wykorzystanie odpowiednio 
dobranej funkcji naprężeń Airy'ego, w 1898 r. przez Kirscha. Szczegóły 

                                                 
2  Wykorzystano opis ćwiczenia przygotowany przez dra inż. J. Germana 
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tego rozwiązania można znaleźć np. w podręczniku: Timoszenko S.,Goodier 
J.N., Teoria Sprężystości, Arkady, 1962. 

Podane przez Kirscha wzory określające stan naprężenia w tarczy mają 
we współrzędnych biegunowych postać: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θσσσ 2cos
r
R3

r
R41

2r
R1

2 4

4

2

2

2

2

r 









+−+










−=       (13) 

θσσσθ 2cos
r
R31

2r
R1

2 4

4

2

2











+−










+=  (14) 

θστ θ 2sin
r
R3

r
R21

2 4

4

2

2

r 









−+−=  (15) 

Dla punktów położonych na odcinku AB ( x = 0, r = y, θ = 270°) : 
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Z podanych wzorów wynikają wartości naprężeń w punktach A, B, C, 
zestawione w tabelce: 

Punkt A B C 

σx / σ 1 3 0 

σy / σ 0 0 - 1 

Howland analizował pasmo skończonej szerokości o stosunku   b/R = 4  i 
otrzymał: 

σx (B) / σ = 4.3 oraz σx (A) / σ = 0.75 

Biorąc pod uwagę wyniki Kirscha i Howlanda można stwierdzić, że dla 
zakresu b/R ∈  < 4,∞ > muszą zachodzić warunki: 

( )[ ] 1,75.0Ax ∈σσ   ( )[ ] 3,3.4Bx ∈σσ  (19) 

natomiast yσ w obu punktach są równe zero, co wynika ze statycznych 
warunków brzegowych.  

1.8.2 OPIS STANOWISKA I METODA POMIARU 

Doświadczalne badanie rozkładu naprężeń, a w szczególności 
koncentracji naprężeń w rozciąganej tarczy z otworem kołowym 
przeprowadzone będzie na próbce z tworzywa sztucznego (plexiglass), 
którego moduł Younga E = 4.45 GPa a liczba Poissona ν = 0.333 z 
wykorzystaniem tensometrii elektrooporowej. Podobne zadanie będzie też 
analizowane doświadczalnie wykorzystując metodę elastooptyki. 

Schemat stanowisko pomiarowego przedstawiono na rys. 8. 

W celu wyznaczenia rozkładu naprężeń na osi otworu, prostopadłej do 
kierunku  przyłożonego obciążenia rozciągającego i wykazania koncentracji 
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naprężeń na brzegu otworu, nalepiono na odcinku AB (rys.10) 
elektrooporowe czujniki tensometryczne. 

Na próbce naklejone zostały ponadto dwie prostokątne rozety 
elektrooporowe co umożliwi wyznaczenie w tych miejscach naprężeń 
głównych i ich kierunków i pokaże jakościowy wpływ otworu na pole 
naprężeń. 

Wyznaczone metodą tensometrii elektrooporowej odkształcenia liniowe 
w miejscach umieszczenia tensometrów elektrooporowych przy znajomości 
stałych materiałowych próbki pozwalają na wyznaczanie w nich wielkości 
naprężeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rys. 8. Schemat stanowiska pomiarowego 

1

2

4

3
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6

6

1 - uchwyt mocujący próbkę 

2 - próbka plexiglasowa z otworem 

3-siłomierz z tensometrem do pomiaru
siły rozciągającej próbkę 

4-podnośnik hydrauliczny do realizacji
siły 

5 - czujniki elektrooporowe 

6 - prostokątne rozety elektrooporowe 
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Siła P rozciągająca próbkę �2� realizowana jest poprzez podnośnik 
hydrauliczny �4� a jej wielkość pokazuje wyskalowany siłomierz z 
czujnikiem tensometrycznym �3�. Uchwyty �1� mocujące próbkę 
zamieniają skupione obciążenie siłą P na równomiernie rozłożone 
obciążenie p równe normalnemu naprężeniu nominalnemu dla pręta 
pryzmatycznego o wartości  

A
P

n =σ  

gdzie  A  jest polem przekroju poprzecznego próbki. 

Wymiary próbki oraz miejsce nalepienia tensometrów elektrooporowych 
pokazuje rys.9.  

1.8.3 WYKONANIE ĆWICZENIA 
W celu wykonania ćwiczenia należy: 

• połączyć tensometry z mostkiem (złącze typu Cannon) 

• włączyć mostek i komputer w systemie Windows  

• uruchomić program Spider8- Control 

• wybrać opcję �Ustawienia przyrządu� 

• wyzerować mostek 

• zamknąć opcję Ustawienia 

• wybrać  opcję Pomiar pojedynczy 

• zanotować odczyty mostka przy różnych stanach obciążenia  

zamknąć Windows i wyłączyć komputer 
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Rys. 9. Geometria próbki i rozmieszczenie czujników 

 

1.8.4 WYKONANIE SPRAWOZDANIA 

W sprawozdaniu należy podać: 

• cel ćwiczenia 

• podstawy teoretyczne metody pomiaru i podstawowe pojęcia 
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• schemat stanowiska pomiarowego 

• zestawienie wyników pomiarów 

• obliczenie wartości naprężeń w punktach pomiarowych na odcinku AB 
(narysować wykres) i porównanie ich z wynikami teoretycznymi 

• obliczenie naprężeń głównych i ich kierunków w punktach w których 
naklejone są rozety elektrooporowe. 

1.9 PYTANIA KONTROLNE DO TENSOMETRII 
ELEKTROOPOROWEJ 

1. Na czym polega istota pomiarów odkształceń metodą tensometrii 
elektrooporowej. Napisz podstawowy związek tensometrii 
elektrooporowej i objaśnij występujące w nim wielkości. 

2. Co to są czujniki czynny i kompensacyjny. Jak jest ich rola podczas 
pomiarów odkształceń metodą tensometrii elektrooporowej. 

3. Narysuj schemat układu pomiarowego mostka Wheatstone�a. Napisz 
warunek zrównoważenia mostka i objaśnij występujące w nim wielkości. 

4. Jaka zbudowany jest czujnik elektrooporowy. Co to jest stała czujnika ?. 

5. Kiedy występuje układ samokompensacyjny w pomiarach odkształceń 
metodą tensometrii elektrooporowej. Jakie są konsekwencje 
zastosowania takiego układu ? 

6. Wymień zalety i wady tensometrii elektrooporowej. 

7. Co to są rozety tensometryczne i do czego je stosujemy. 

8. Przygotowanie konstrukcji do pomiarów tensometrycznych. 
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ROZDZIAŁ 2 
 

2 Zastosowanie metod tensometrycznych do 
analizy stanu odkształcenia i naprężenia 
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2.1 ZASTOSOWANIE METOD TENSOMETRYCZNYCH 
DO ANALIZY STANU ODKSZTAŁCENIA I 
NAPRĘŻENIA 

Już na samym początku należy z naciskiem podkreślić, że bezpośrednio 
można mierzyć tylko te wielkości, które są mierzalne. W interesującym nas 
przypadku będziemy dokonywać pomiaru zmiany położenia punktów 
konstrukcji względem przyjętego układu odniesienia lub zmian odległości 
względnej między wybranymi punktami. W pierwszym przypadku 
określimy wielkość przemieszczeń, natomiast w drugim przyrost odległości 
dla zadanej bazy pomiarowej. Z tych wielkości - na mocy definicji lub 
poprzez zastosowanie wzorów wyprowadzonych w danej teorii - czyli przy 
przyjętych konkretnych założeniach - możemy określić odkształcenia, 
naprężenia lub wyznaczyć stałe występujące w związkach fizycznych. 

Pomiary mogą być wykonywane na wiele sposobów i za pomocą 
różnych urządzeń. Do pomiarów przemieszczeń punktów stosujemy 
ugięciomierze mechaniczne lub elektryczne, zaś do pomiarów zmian 
odległości względnych między wybranymi punktami (dalej umownie 
będziemy je nazywać pomiarami odkształceń) przeznaczone są urządzenia 
zwane tensometrami.  

W niniejszym rozdziale omówimy pomiary przemieszczeń belek 
zginanych (p. 1) oraz tensometryczne pomiary odkształceń (p. 2) 

2.2 POMIARY PRZEMIESZCZEŃ BELEK ZGINANYCH 
Jest to najprostszy i najbardziej bezpośredni pomiar zdeformowanej 

konstrukcji  - mierzy się efekty widoczne �gołym okiem�. Pomiaru 
dokonuje się najczęściej ugięciomierzem zegarowym z dokładnością do 
0,01 mm. Istota pomiaru polega na określeniu zmiany odległości punktów 
konstrukcji badanej względem nieruchomego układu odniesienia. Stąd 
czujnik zegarowy musi być przymocowany do układu odniesienia, a 
końcówka jego ruchomego ramienia przyciskana jest przy pomocy 
niewielkiej sprężyny do punktu konstrukcji odkształcalnej, którego 
przemieszczenie jest mierzone.  
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2.3 METODY TENSOMETRYCZNE POMIARÓW 
ODKSZTAŁCEŃ 

Ze względu na definicję odkształceń liniowych, która określa względną 
zmianę długości włókna w punkcie, istotne jest, aby punkty pomiarowe 
leżały blisko siebie. Stąd też zmiany odległości między tymi punktami są 
niewielkie, co w konsekwencji wymaga zastosowania precyzyjnych 
urządzeń o dużej dokładności umożliwiającej wielokrotne powiększenie 
zarejestrowanych zmian; 

Można wyróżnić 2 podstawowe, najczęściej stosowane w pomiarach, typy 
tensometrów: 

-  mechaniczne (powiększenie badanych zmian odległości - do 2000 
razy), 

-  elektryczne (bardzo dokładne). 

Warto wspomnieć, że stosowane były także tensometry mechaniczno-
optyczne (powiększenie do 30000 razy) oraz strunowe i pneumatyczne. 

2.3.1  TENSOMETR MECHANICZNY HUGGENBERGERA 
Baza tensometru, czyli odległość między punktami przed deformacją, 

wynosi w zależności od odmiany 10-40 mm. Określają ją dwa 
pryzmatyczne ostrza, z których jedno przymocowane jest na stałe do 
obudowy tensometru, zaś drugie, osadzone w obudowie przegubowo, 
umożliwia nieskrępowaną zmianę odległości między punktami konstrukcji, 
do których ostrza muszą być przymocowane w sposób uniemożliwiający 
poślizg. Z obrotowym ostrzem sztywno związana jest dźwignia, która 
obracając się popycha wskazówkę. Jej koniec wskazuje na podziałce 
wielkość zmiany odległości między punktami bazy odpowiednio 
zwielokrotnioną. Używany do pomiarów w laboratorium tensometr ma 
przełożenie 1000 razy, zaś jego baza wynosi 20 mm.  

Wartość odkształcenia wyznaczana jest na podstawie definicji 

0l
l∆=ε  (1) 
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2.3.2 TENSOMETRY ELEKTRYCZNE 
Istota zastosowania tego typu tensometru polega na zarejestrowaniu 

zmiany pewnej wielkości elektrycznej wywołanej w obwodzie, który w 
odpowiedni sposób połączony jest z badaną konstrukcją. Zmianie może 
ulegać: opór, indukcyjność, pojemność czy zjawisko fotoelektryczne.  

Najszersze zastosowanie znalazły tensometry elektrooporowe, w których 
przewód elektryczny, naklejony na powierzchnię badanej konstrukcji, wraz 
z nią się odkształca. W konsekwencji zmianie ulega jego długość i przekrój 
poprzeczny, co pociąga za sobą zmianę wielkości natężenia 
przepływającego prądu w przewodzie. W dość szerokim zakresie względna 
zmiana przyrostu oporu do wartości oporu początkowego jest 
proporcjonalna do odkształcenia liniowego tego przewodu: 

ε⋅= k
R

dR  (2) 

Współczynnik k nazywamy stałą tensometru; zawiera się on w granicach 
1.6-3.6 w zależności od materiału, z którego wykonany jest drut oporowy. 
Zakres liniowości powyższej zależności sięga w odkształceniach 5 promil, 
co odpowiada naprężeniom w stali rzędu 1000 MPa (granica plastyczności 
dla stali konstrukcyjnej wynosi 200-400 MPa) 

Ze względu na to, że długość bazy ma wpływ na dokładność mierzonych 
wyników (odkształcenia definiowane są w punkcie), dla zwiększenia 
czułości pomiarów stosuje się tensometry wężykowe lub kratowe. 

2.4 WYKONANIE ĆWICZENIA 
W celu przygotowania ćwiczenia należy wyprowadzić zależności na stałą 

materiałową E (moduł Younga) jako funkcję przemieszczenia punktu osi 
pręta (p. 1, rys. 1) oraz odkształceń włókien skrajnych (p. 2, rys. 2). Ze 
względu na sposób obciążenia pręta (w przedziale charakterystycznym 
między podporami występuje zginanie proste) oraz symetrię zadania, do 
wyprowadzonych wzorów należy podstawić średnią arytmetyczną 
pomierzonych ugięć w dwóch punktach (rys. 1) oraz średnią arytmetyczną 
pomierzonych odkształceń (jeżeli do belki przymocowanych jest więcej niż 
jeden tensometr) (rys. 2).  
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Komplet pomiarów obejmuje określenie wymiarów przekroju 
poprzecznego pręta, odległości między punktami charakterystycznymi oraz 
odczytanie przyrostów przemieszczeń i odkształceń dla przykładanych do 
belki sił o wartościach przyrostów 10 N. Belkę z przyłożonymi szalkami (o 
masie 3 kg każda) należy potraktować jako znajdującą się w stanie 
naturalnym, a odpowiadające mu wartości przemieszczeń i odkształceń jako 
wartości początkowe. Maksymalna wartość sił przyłożonych do pręta może 
wynosić 60 kN (6 x 10 N). Po odczytaniu wartości przyrostów 
przemieszczeń i odkształceń należy wyznaczyć wartości średnie, które 
podstawia się do wyprowadzonych wcześniej wzorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2 
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2.5 PYTANIA KONTROLNE 
1. Opisz zasadę działania tensometru Huggenbergera. 

2. Opisz zasadę działania tensometru elektrooporowego. 

3. Co to jest stała tensometru, od czego zależy, jaki jest jej zakres 
ważności? 

4. Dlaczego nie można zmierzyć naprężenia? 

5. Jakie wielkości mierzone są tensometrami a jakie ugięciomierzami. Co to 
jest baza tensometru? 

6. Wyprowadzić wzór na wyznaczenie modułu Younga E, gdy w 
doświadczeniu pomierzona jest wiekość ugięcia )(kw  dla zadanej siły 

0P . Schemat statyczny oraz wymiary przekroju poprzecznego podane są 
na rysunku 1. 

7. Wyprowadzić wzór na wyznaczenie modułu Younga, gdy w 
doświadczeniu pomierzona jest wielkość wydłużenia dl bazy b 
tensometru Huggenbergera dla zadanej siły Po. Schemat statyczny, 
wymiary przekroju poprzecznego oraz miejsce przymocowania 
tensometru podane są na rysunku 2. 

8. W jakich przykładach wyniki pomiarów odkształceń nie zależą od 
długości bazy pomiarowej. Wymień dwa przypadki? 

9. Wychodząc ze wzoru określającego opór względny przewodnika: 
R=ro*l/S wyprowadzić zależność deltaR/R jako funkcję odkształcenia 
liniowego przewodnika (uwzględnić zmianę długości oraz przekroju 
poprzecznego pręta, z którego wykonany jest przewodnik poddany sile. 
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ROZDZIAŁ 3 
 

3 Weryfikacja doświadczalna hipotez Własowa 
w teorii prętów cienkościennych 
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3.1 ZETOWNIK ROZCIĄGANY SIŁĄ OSIOWĄ3 

3.1.1 UZASADNIENIE CELU WYKONANIA DOŚWIADCZENIA 
Stan przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w poszczególnych 

punktach konstrukcji zależy od punktów przyłożenia obciążenia, kierunku i 
zwrotu sił, rodzaju więzów geometrycznych oraz kształtu samej konstrukcji 
i cech materiału, z którego została wykonana.  

W wytrzymałości materiałów znane są rozwiązania ścisłe zagadnień 
brzegowych pewnych prostych przypadków. Do najprostszych należy 
czyste rozciąganie prętów litych, w którym wyniki obliczeń teoretycznych 
potwierdzają naszą intuicję i są łatwe do zweryfikowania doświadczalnego. 
Jednak nawet w tak prostym zadaniu, mogą być ukryte pewne 
niespodzianki. Np. gdy szczegółowo określimy, że zajmujemy się prętem 
prostym, pryzmatycznym, wykonanym z materiału liniowo sprężystego, 
obciążonym rozciągającą siłą osiową o stałej wartości na długości pręta, 
czyli taką, że obciążenie ścianek poprzecznych redukuje się w środku masy 
przekroju poprzecznego do siły osiowej zorientowanej na zewnątrz, 
wówczas - niemal automatycznie - każdy, kto skończył podstawowy kurs 
wytrzymałości materiałów wie wszystko na ten temat i nie ma żadnych 
problemów, które wtrąciłyby go w zakłopotanie. Np. odpowiedź na pytanie: 
�Czy kształt przekroju ma jakieś znaczenie?� narzuca się natychmiast sama: 
�Nie�. Ale gdy w pytaniu zostanie poruszony problem prętów 
cienkościennych - wówczas może pojawić się wątpliwość. Zagadnienie jest 
rozwiązane w ramach teorii prętów cienkościennych i ma szerokie 
zastosowanie praktyczne, głównie w konstrukcjach metalowych. 

Wagę problemu i równocześnie potrzebę uwzględnienia wyników teorii 
prętów cienkościennych w zastosowaniach inżynierskich łatwo można 
pokazać w szczególnym przypadku, jakim jest pręt cienkościenny o 
przekroju zetowym, rozciągany siłą osiową. Na tym prostym przykładzie 
pokażemy, że wyniki obliczeń teoretycznych (według teorii prętów 
cienkościennych) potwierdza doświadczenie i � choć są one w pierwszym 
momencie zaskakujące � mogą być dość łatwo uznane przez inżynierską 
intuicję jako poprawne a nawet oczywiste. 

                                                 
3 Opracował dr inż. Adam Kisiel 
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3.1.2 DLACZEGO PRĘT ROZCIĄGANY O PRZEKROJU 
ZETOWYM ?  
DOBÓR KSZTAŁTU PRZEKROJU ZETOWEGO 
(WYMIARÓW PÓŁEK I ŚRODNIKA). 

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest prosta: po pierwsze � łatwo 
jest takie doświadczenie wykonać; po drugie � wyniki są zarówno 
zaskakujące jak i zgodne z teorią. 

Teoria prętów cienkościennych, którą będziemy się posługiwać, oparta 
jest na hipotezach Własowa (sformułowanych jeszcze w latach 
pięćdziesiątych kończącego się stulecia) i przedstawiona w skrypcie S. 
Piechnika �Pręty cienkościenne otwarte�.  Dlatego nie będziemy jej tutaj 
omawiać. Zauważymy tylko, że zależności teoretyczne rządzące tym 
problemem są dość żmudne w procesie obliczeń i wymagają tak dużego 
nakładu czasu, że bez łatwego dostępu do nowoczesnych technik 
obliczeniowych praktycznie nie były dotychczas stosowane.  

W naszych rozwiązaniach oprzemy się oczywiście o wyniki 
komputerowe, ale wstępną analizę doboru kształtu przekroju (wzajemnych 
wymiarów półek i środnika) poprzedzimy prostym rozwiązaniem 
analitycznym, które w tym przypadku jest stosunkowo łatwe do uzyskania. 
Problem stawiamy w sposób następujący: jaka jest zależność funkcji 
będącej ilorazem maksymalnej wartości naprężeń pochodzących od 
bimomentu do naprężeń pochodzących od siły osiowej w zależności od 
stosunku szerokości półki zetownika do wysokości środnika w przekroju, w 
którym obciążenie redukuje się do siły osiowej. (W ten sposób świadomie 
pomijamy problem rozwiązania zadania jako konstrukcji prętowej, do 
którego powrócimy w dalszych rozważaniach).  

Rozwiązaniem jest funkcja 





 ++++
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gdzie: t=a/h, a- szerokość półki, h- wysokość środnika. 
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Funkcja ta posiada poziomą asymptotę f=3. 

Do analizy numerycznej i doświadczalnej wybrano zetowniki, w których 
szerokość półki jest równa wysokości lub nieznacznie od niej mniejsza. 
Taki wybór podyktowany został względami praktycznymi: 

- naprężenia od bimomentu są dwukrotnie większe (w przypadku 
a/h=1) od naprężeń równomiernie rozłożonych pochodzących od siły 
normalnej . Jest to więc przypadek, w którym wyniki doświadczalne 
winny być łatwe do obserwacji, 

- kształtowniki walcowane mają proporcje a/h w granicach 0.75 - 0.90. 

3.1.3 OPIS DOŚWIADCZENIA �STALOWY PRĘT ZETOWY 
ROZCIĄGANY W MASZYNIE WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ�. 

Doświadczenie ma charakter pokazowy � maszynę obsługuje pracownik 
labolatorium. 

Pręt stalowy o przekroju zetowym, zimnogięty, wykonany jest z blachy 
stalowej o grubości 1.0 mm. Promień zakrzywienia powierzchni 
wewnętrznej - 1.0 mm. Szerokość środnika: 41,0 mm, półek: 42,5 mm, 
długość części pracującej: 393 mm. Osiowość przyłożenia siły w maszynie 
wytrzymałościowej zapewniono przez poprzeczne przecięcie półek 
zetownika, zagięcie wzdłuż tworzącej i sklejenie ze środnikiem 
(symetrycznie, po obu stronach środnika) w celu wzmocnienia miejsca 
przyłożenia siły. Siłę rozciągającą przyłożono pośrednio poprzez szczęki 
maszyny zaciskające się na końcach środnika. Efekty zachodzące w tak 
rozciąganym pręcie zetowym rejestrowane są na dwa sposoby: 
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Rys. 1. Przekrój poprzeczny pręta cienkościennego 

- poprzez pomiar kąta skręcenia przekroju środkowego względem 
nieruchomych przekrojów końcowych zamocowanych w szczękach 
maszyny (mierzony jest ruch laserowego promienia świetlnego 
odbitego od lusterka naklejonego na środniku); 

- poprzez pomiar odkształceń (naprężeń) w środniku i na końcach półek 
metodą tensometrii elektrooporowej. 

Wyniki zestawione są w tabeli 1 oraz w tabeli 2. Do obliczeń 
porównawczych zgodnie z teorią pręta cienkościennego przyjęto stałe 
materiałowe o wartościach: E*=2,25×108 kPa, G=0.80×108 kPa. 

[mm]
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3.1.4 ZESTAWIENIE WYNIKÓW TEORETYCZNYCH I 
DOŚWIADCZALNYCH DLA STALOWEGO PRĘTA 
ZETOWEGO ROZCIĄGANEGO W MASZYNIE 
WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ. 

 

Tab.1.  Kąt skręcenia przekroju środkowego względem nieruchomych 
przekrojów końcowych 

Pomiar Wartość 
siły 

Długość łuku 
przesunięcia 

odbitego 
promienia 
świetlnego 

Kąt  skręcenia 
odpowiadający 
pomierzonemu 

łukowi 

Kąt skręcenia z 
obliczeń 

teoretycznych 

 [kN] [mm] [rad] [rad] 
1 1 26 0.00224 0.00232 
2 2 53 0.00457 0.00464 
3 3 80 0.00670 0.00696 
4 4 1.8 0.00931 0.00928 
 

Tab.2.  Naprężenia w środniku i na końcach półek. 

 Naprężenie w 
środniku 

Naprężenie w półce 

Wartość 
siły 

pomiar  teoria pomiar (ok. 4-5 
mm od 

krawędzi) 

teoria  
(4.7 mm od 
krawędzi) 

teoria  
(na 

krawędzi) 
[kN] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 

2 31.20 31.697 -10.80 -10.004 -15.217 
1 15.60 15.849 -4.80 -5.002 -7.608 
2 31.20 31.697 -10.80 -10.004 -15.217 
3 48.00 47.546 -16.80 -15.006 -22.825 
4 63.60 63.394 -22.80 -20.008 -30.434 
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3.1.5 UWAGI DO ROZWIĄZANIA NUMERYCZNEGO. 
Dla celów numerycznej weryfikacji wyników doświadczeń wykonano 

program obliczeniowy. Może on być wykorzystany m. in. do wykonania 
obliczeń dla pręta o przekroju zetowym, obciążonego rozciągającymi siłami 
osiowymi (o jednakowej wartości), przyłożonymi na obydwu końcach przy 
założeniu swobodnej deplanacji ścianek poprzecznych (końcowych 
przekrojów). W programie wykorzystano ścisłe rozwiązania równań 
różniczkowych teorii prętów cienkościennych otwartych. Wprowadzanie 
danych możliwe jest w sposób konwersacyjny oraz - znacznie wygodniejszy 
- poprzez pliki tekstowe edytowane dowolnym edytorem tekstowym. 
Wyniki obliczeń otrzymywane są w postaci plików tekstowych, w których 
pogrupowane zostały wyniki dotyczące: 

- charakterystyki geometryczne przekroju cienkościennego 

- funkcje sił przekrojowych 

- wartości naprężeń normalnych i stycznych w wybranych przekrojach 
poprzecznych. 

3.1.6 WNIOSKI: PORÓWNANIE ZGODNOŚCI TEORII PRĘTÓW 
CIENKOŚCIENNYCH OTWARTYCH Z WYNIKAMI 
DOŚWIADCZEŃ. 

Tensometryczy pomiar (metodą elektrooporową) lokalnych efektów 
deformacji w dwóch wybranych miejscach pręta cienkościennego (na 
środniku i blisko krawędzi półki) daje bardzo dobre potwierdzenie 
liczbowych wyników obliczeń teoretycznych w środniku (gdzie naprężenia 
mają rozkład zbliżony do stałego - różnice rzędu kilku procent) oraz 
potwierdzenie jakościowe (ściskanie w półce) i równocześnie dość dobre  
potwierdzenie liczbowych wyników obliczeń teoretycznych w półce (gdzie 
naprężenia mają rozkład silnie zmienny liniowo - różnice do 15%). 

Pomiar globalnego efektu deformacji, jakim jest skręcenie przekroju 
środkowego w stosunku do nie obracających się przekrojów końcowych 
daje bardzo dobre potwierdzenie jakościowe jak i ilościowe (błąd w 
granicach 4%) rozwiązania zagadnienia brzegowego rozciąganego osiowo 
pręta o przekroju cienkościennego zetownika. 

Warto zaznaczyć, że jakkolwiek hipotezy Własowa są założeniami 
upraszczającymi obliczenia konstrukcji cienkościennych, jednak - jak to 
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pokazuje wykonane doświadczenie - dobrze przybliżają skomplikowaną 
rzeczywistość i pozwalają z wystarczającą dla potrzeb projektowania 
dokładnością wyznaczać potrzebne wielkości stanu deformacji i naprężenia.  

Wyniki przeprowadzonego doświadczenia wskazują, że w żadnym 
przypadku nie można potraktować prętów cienkościennych jako 
prętów litych. 

3.2 PYTANIA KONTROLNE 
1. Na czym polega istotna różnica w podejściu do rozwiązywania prętów 

litych i cienkościennych? 

2. Co to jest środek zginania? 

3. Co to jest bimoment? Podać definicję i twierdzenie, z którego korzysta 
się przy obliczaniu bimomentu pochodzącego od siły normalnej 
przyłożonej do osi środkowej przekroju poprzecznego. 

4. Jakie układy sił są kinematycznie równoważne? 

5. Narysować wykresy współrzędnej wycinkowej dla ceownika i 
zetownika, jeżeli określone są punkty: zerowy punkt współrzędnej 
wycinkowej i biegun. 
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ROZDZIAŁ 4 
 

4 Zastosowania uniwersalnej maszyny 
wytrzymałościowej UTS 100K 
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4.1 PODSTAWOWY OPIS MASZYNY UTS 100K 4 

4.1.1 OPIS MASZYNY UTS 100K 
Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa UTS 100K (rys. 1), produkcji 

niemieckiej, spełnia wymagania norm DIN 51 220, 51 221, 51 223, BS1610 
Grade A, NF A 03-501, ISO-R 147, a także ASTM E4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Rys. 1. Maszyna UTS 100K 

Podstawowym elementem konstrukcji maszyny jest rama obciążeniowa 
składająca się z dolnej, nieruchomej belki poprzecznej ze zintegrowanym z 
nią napędem, górnej, przesuwnej belki poprzecznej, dwóch kolumn belki 
górnej oraz śrub napędzających. Obudowę maszyny tworzy stanowisko typu 
�biurkowego�, które składa się z: szafki bocznej zawierającej urządzenia 
elektryczne i elektroniczne sterujące pracą maszyny oraz sztywnych nóg, o 
regulowanej wysokości, na których spoczywa całość urządzenia. Do belki 
dolnej przykręcony jest blat, ułatwiający operatorowi obsługę maszyny. 
Taka konstrukcja - przy stosunkowo małym ciężarze - zapewnia dużą 

                                                 
4 Opracował dr inż. J. German, współpraca: mgr inż. K. Nowak, mgr inż. M. Hebda 
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sztywność maszyny. Gabaryty maszyny, w tym długie kolumny, oraz 
precyzyjne wykonawstwo ramy zapewniają możliwość prowadzenia badań 
nawet na bardzo dużych elementach, a co równie ważne przy zastosowaniu 
szerokiej gamy urządzeń pomocniczych, jak wymienne szczęki, uchwyty i 
podpory, długie ekstensometry mechaniczne czy komora cieplna. 

Napęd maszyny oparty jest na najnowocześniejszych rozwiązaniach 
technicznych. Jego �sercem� jest silnik elektryczny o szerokim zakresie 
regulowanej prędkości, umożliwiający długotrwałe próby, także przy 
znikomo małej prędkości przesuwu górnej belki poprzecznej. Elektroniczne 
sterowanie pracą napędu gwarantuje precyzyjne ustawienie górnej belki 
poprzecznej, niezależnie od prędkości. Powtarzalność ustawień belki górnej 
jest lepsza niż 0.01 mm. Warto dodać, że prędkość prowadzonych testów 
nie jest ograniczona wielkością obciążeń działających na próbki testowe. 

4.1.2 POMIAR SIŁY 
Pomiar siły w maszynie UTS 100K odbywa się automatycznie, przy 

pomocy siłomierza zamontowanego do górnej belki poprzecznej (rys. 2). 
Siłomierz jest wyspecjalizowanym układem tensometrycznym sprzęgniętym 
z układem sterowania maszyny i użytkownik nie ma żadnego wpływu na 
jego pracę, poza możliwością wyskalowania i wytarowania. Ta pierwsza 
operacja może być dokonana jedynie przez użytkownika o dużym 
zaawansowaniu w obsłudze maszyny. Siłomierze można wymieniać w 
zależności od zakresu sił planowanych do zastosowania w danej serii prób. 
Jest to o tyle istotne, że dokładność pomiaru siły związana jest z 
maksymalnym zakresem siłomierza zwanym też obciążeniem nominalnym 
siłomierza. Zgodnie ze specyfikacją producenta dokładność siłomierza 
odpowiadająca tzw. �stopniowi dokładności 1� (accuracy grade 1) jest na 
poziomie 0.4 % obciążenia nominalnego Fn. Wartości mniejszych obciążeń 
są również mierzone, ale nie można ich sklasyfikować zgodnie z warunkami 
standardu �stopień 1�. 

Maszyna UTS 100K stanowiąca wyposażenie laboratorium Katedry 
Wytrzymałości Materiałów IMB zaopatrzona jest w siłomierz o sile 
nominalnej Fn=100 kN. Oznacza to, że najmniejsza siła, jaka można 
pomierzyć zgodnie z w.w. standardem wynosi 400 N (40 kG).  

Błędy pomiaru siły podane przez producenta maszyny zestawiono w tabeli 1. 
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Tabela1. Błędy pomiaru siły 

Zakres mierzonej siły Dopuszczalny błąd pomiaru 
400 N � 1 kN 4×10-3 [%] Fn = 4 N 

1 kN � 100 kN 0.5 [% ] siły mierzonej = 5 N � 500 N 

4.1.3 POMIAR PRZEMIESZCZEŃ 
Automatyczny pomiar przemieszczeń - w obecnej konfiguracji maszyny 

UTS 100K - możliwy jest na dwa sposoby. Pierwszy � to pomiar 
przemieszczenia górnej belki poprzecznej, zaś drugi to pomiar 
przemieszczenia względnego ramion ekstensometru mechanicznego (rys.2) 
sprzęgniętego z elektronicznym układem pomiarowym poprzez 
odpowiednią kartę analogowo-cyfrową.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Siłomierz, ekstensometr uniwersalny i uchwyty maszyny UTS 100K 

Pierwszy sposób pozwala jedynie na pomierzenie całkowitego 
przemieszczenia próbki (w przypadku próbki rozciąganej można pomierzyć 
całkowite jej wydłużenie na odcinku pomiędzy szczękami) w zakresie 
0÷1000 mm. Ekstensometr uniwersalny mierzy przemieszczenia na 
wybranym odcinku pomiarowym (tzw. bazie), którego długość może być 
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zmieniana w zakresie 10÷250 mm. Rozdzielczość pomiaru przemieszczeń 
belki wynosi mniej niż 0.001 mm. Rozdzielczość ekstensometru 
uniwersalnego jest podobna (wg danych producenta - w powiązaniu z 
jednostką sterującą typ 205- wynosi 0.78×10-3 mm). Wybór sposobu 
pomiaru przemieszczeń musi uwzględniać rodzaj obciążenia próbki testowej 
(rozciąganie, ściskanie, zginanie itp.), rodzaj testu (badania niszczące, 
nieniszczące, zmienne w czasie itp.), a także zakres mierzonych 
przemieszczeń. W przypadku badań niszczących należy pamiętać, że 
ekstensometr jest urządzeniem o znacznej wartości i próby należy 
prowadzić tak, aby części zniszczonej próbki lub szczęki maszyny nie 
uszkodziły jego ramion. 

4.1.4 DANE TECHNICZNE UNIWERSALNEJ MASZYNY 
WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ UTS 100K 

Szczegółowe dane techniczne uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej 
UTS 100K zawiera instrukcja obsługi maszyny opracowana przez 
producenta. Dla orientacji użytkownika w możliwościach urządzenia 
podstawowe parametry zestawiono w tabeli 2. 

4.1.5 UKŁAD KONTROLNO-POMIAROWY 

Schemat układu kontrolno-pomiarowego maszyny UTS 100K pokazano 
na rys. 3. 

Panel kontrolny

układ
napędowy

pomiar
położenia

Silnik Czujnik siły

układ
napędowy

pomiar
położenia

pomiar
rozpiętości

Extensometr

Jednostka sterująca

Komputer PC

 

Rys. 3. Układ kontrolno-pomiarowy maszyny UTS 100K 
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Tabela 2. Podstawowe dane techniczne maszyny UTS 100K 

L.p. Parametr Wartość 
1.  Maksymalne obciążenie  100 kN 
2.  Wysokość obszaru pracy 1150 mm 
3.  Szerokość obszaru pracy 460 mm 
4.  Maksymalny przesuw belki górnej 1100 mm 
5.  Prędkość belki górnej 0.001-500 mm/min 
6.  Wysokość ramy obciążeniowej 2200 mm 
7.  Szerokość  1500 mm 
8.  Głębokość  800 mm 
9.  Ciężar maszyny (bez szczęk) 460 kG 

10.  Zasilanie 3x400 V 
11.  Pobór mocy 3.0 kW 
12.  Zastosowanie Próby rozciągania, ściskania i 

zginania przy obciążeniu: statycznym, 
dynamicznym i zmiennym 

13.  Pomiar przesuwu belki górnej Wewnętrzny przetwornik, zakres 1100 
mm, rozdzielczość ≤ 0.001 mm 

14.  Pomiar przemieszczeń liniowych Ekstensometr uniwersalny, zakres 
przemieszczeń 350 mm, baza 10-250 
mm, rozdzielczość 0.001 mm 

15.  Pomiar siły  Stopień 1 wg DIN51 221 w zakresie 
0.4-100 kN 

 
Sterowanie maszyną jak i odczyt wyników pomiarów możliwy jest na 

dwa sposoby. Pierwszy polega na użyciu panelu kontrolnego będącego 
standardowym wyposażeniem maszyny. Drugi sposób wykorzystuje 
program i specjalną kartę podłączoną do komputera. 

Możliwe jest sterowanie: 

♦ pracą silnika poprzez podanie prędkości przesuwu trawersy i położenia 
docelowego,  

♦ położeniem ekstensometru, a dokładniej odległością pomiędzy 
podstawami ramion. 

Układ pomiarowy pozwala mierzyć następujące wielkości: 
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♦ położenie trawersy - poprzez pomiar liczby obrotów silnika, 

♦ siłę, 

♦ odległość pomiędzy ramionami ekstensometru, 

♦ kąt odchylenia ramion ekstensometru. 

4.2 OPRZYRZĄDOWANIE 
Maszyna UTS 100K wyposażona jest w gwintowane połączenia o 

średnicy 50 mm, położone w nieruchomej dolnej belce poprzecznej ramy 
obciążeniowej i w ruchomej belce górnej, służące do instalowania różnych 
typów uchwytów i podpór, w zależności od przeprowadzanej próby. Przy 
planowaniu doświadczeń warto wziąć pod uwagę to, że wymiana 
uchwytów, ważących kilkadziesiąt kilogramów, wymaga dwuosobowej 
obsługi i stosowania procedury wymiany uchwytów, opisanej szczegółowo 
w fabrycznej instrukcji obsługi. W dalszej części opisane są krótko uchwyty 
dostępne w laboratorium Katedry Wytrzymałości Materiałów IMB PK. 

4.2.1 SZCZĘKI I UCHWYTY DO PRÓBY ROZCIĄGANIA 
Maszyna wyposażona jest w komplet uchwytów mechanicznych tzw. 

klinowych, samozaciskających się na próbce (rys. 2). Uchwyty są w stanie 
przenieść obciążenie w całym zakresie siły oferowanej przez układ 
napędowy maszyny tzn. do 100 kN. Są one mocowane do maszyny przy 
pomocy połączenia śrubowo-bolcowego, umożliwiającego zastosowanie 
innych typów uchwytów (np. hydraulicznych), w chwili obecnej nie 
będących na wyposażeniu laboratorium KWM. 

W zależności od potrzeb istnieje możliwość wymiany szczęk w 
uchwytach na następujące typy: 

♦ szczęki do próbek płaskich o grubości do 10 mm i szerokości do 60 
mm. Długość zamocowania próbki w szczęce wynosi 40 mm, 

♦ szczęki do próbek okrągłych o średnicy 5÷12 mm. Długość 
zamocowania 40 mm. 
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4.2.2 PŁYTY DO PRÓBY ŚCISKANIA 
Dla potrzeb próby osiowego ściskania maszynę wyposażono w sztywne 

stalowe płyty o średnicy 138 mm, przenoszące siłę ściskającą do 100 kN 
(rys. 4a). Montowane są one do tych samych zamocowań co uchwyty do 
próby rozciągania, po ich uprzednim zdemontowaniu. Dolna płyta pokryta 
układem koncentrycznych rowków zamocowana jest do ramy 
obciążeniowej �na sztywno�. Płyta górna, w celu zapewnienia osiowości 
siły ściskającej zamocowana jest do górnej belki poprzecznej za 
pośrednictwem przegubu kulistego, umożliwiającego dopasowanie się 
położenia płyty do wymaganego kierunku. 

 

 

 

 

 
 

Rys.4.  Oprzyrządowanie maszyny UTS 100K: a) płyty do próby osiowego 
ściskania, b) stanowisko do trójpunktowego zginania 

4.2.3 STANOWISKO DO PRÓBY ZGINANIA POPRZECZNEGO 
SIŁĄ SKUPIONĄ. 

Stanowisko do próby zginania (rysunek 4b) montowane jest do tych 
samych uchwytów co wymienione powyżej uchwyty i płyty. Do dolnej 
części ramy instaluje się podpory, zaś do belki górnej - trzpień, poprzez 
który przykładana jest siła skupiona do górnej powierzchni zginanego 
elementu. Podpory maja regulowany rozstaw w zakresie 30-350 mm. 
maksymalna szerokość zginanych próbek nie może przekraczać 110 mm. 
Badane elementy spoczywają na walcowych trzpieniach umieszczanych w 
sztywnych podporach. Średnice trzpieni dostępnych w laboratorium KWM 
wynoszą 12 lub 25 mm. Analogiczne są średnice trzpieni mocowanych do 
górnej belki poprzecznej maszyny. 

b)a) 
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4.3 OPROGRAMOWANIE 

4.3.1 UTS PROGRAM SYSTEM 205/209 
Maszyna UTS 100K posiada oprogramowanie dostarczone przez jej 

producenta, pracujące pod kontrolą systemu DOS. Oprogramowanie to jest 
zainstalowane na komputerze połączonym z maszyną poprzez 
specjalistyczną kartę  

Podstawowe informacje na temat obsługi programu nadzorującego pracę 
maszyny są zamieszczone w rozdziale 6 �Obsługa maszyny UTS 100K�. 

4.3.2 PROCEDURY WŁASNE UŻYTKOWNIKA 

Dodatkowo zainstalowany jest program pozwalający definiować własne 
procedury testujące (Operator-Programmable Testing Sequence). 
Zasadniczym jego elementem jest kompilator UTSC-Compiler. Program ten 
posiada trzy podstawowe funkcję: 

♦ edytora 

♦ kompilatora 

♦ transferu gotowego modułu 

Aby uruchomić ten program należy z menu "Program selection" wybrać 
pozycję 6 Programmable testing. 

Po pomyślnym skompilowaniu i załadowaniu programu, może on być 
użyty przez program zarządzający pracą maszyny. Aby uruchomić taki test 
należy w menu Selection of test wybrać opcję 3 Indiv.def. test sequ. 

4.4 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA 
Statyczna próba rozciągania jest podstawowym badaniem 

doświadczalnym w wytrzymałości materiałów. Ze względu na prostotę 
zasad jej przeprowadzania (aparatura pomiarowa UTS 100K charakteryzuje 
się jednak znacznym stopniem zaawansowania tak pod względem 
mechanicznym, jak i elektronicznym) i interpretacji wyników � próba ta 
powszechnie jest wykonywana dla oceny własności mechanicznych 
(sprężystych, plastycznych, reologicznych) materiałów oraz ich 
charakterystyk wytrzymałościowych. Co więcej � jest ona uznawana za 
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podstawową, w pełni miarodajną próbę, umożliwiająca wyznaczania tych 
charakterystyk.  

W kolejnych punktach przedstawiono skrótowo najważniejsze 
informacje dotyczące statycznej próby rozciągania. Pełny opis próby dla 
materiałów metalowych zawiera norma PN-xx/H-04310 (symbol �xx� 
oznacza dwie ostatnie cyfry roku emisji normy). W przypadku testowania 
innych materiałów należy kierować się odpowiednimi normami 
przedmiotowymi. 

4.4.1 CEL PRÓBY 
Zasadnicze cele statycznej próby rozciągania są następujące: 

♦ klasyfikacja materiałów (np. kruche, sprężyste, plastyczne, itd.) 

♦ pomiar wielkości charakterystycznych dla materiału (charakterystyki 
sprężysto-plastyczne materiału) 

- R0.05 umowna granica sprężystości 0.05% (naprężenie pozorne - NP) 

- RH granica proporcjonalności (NP) 

- Re granica plastyczności (dolna, górna, umowna 0.2 %) (NP) 

- Rm wytrzymałość na rozciąganie (NP) 

- Ru naprężenie rozrywające (naprężenie rzeczywiste - NR) 

- E moduł sprężystości 

- ν współczynnik Poissona 

♦ pomiar wielkości geometrycznych (charakterystyki plastyczne 
materiału) 

Użyty powyżej skrót NP oznacza naprężenie pozorne, tzn. takie, w 
którym wartość siły odniesiona jest do początkowej powierzchni przekroju 
próbki. Skrót NR oznacza naprężenie rzeczywiste, wynikające z podzielenia 
siły przez rzeczywiste pole przekroju próbki po jej zerwaniu. 

4.4.2 ZALETY PRÓBY 
Podstawowymi zaletami statycznej próby rozciągania są: 

♦ realizacja jednoosiowego i jednorodnego stanu naprężenia w dużym 
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zakresie obciążeń i dużym obszarze próbki (poza strefami zamocowań 
w szczękach) 

♦ możliwość pełnej, �makroskopowej� obserwacji próby 
♦ łatwe wyznaczanie charakterystyk materiałowych (w maszynie UTS 

100K, dzięki odpowiedniemu układowi elektronicznemu i 
oprogramowaniu odbywa się to automatycznie) 

4.4.3 WYKRES ROZCIĄGANIA DLA STALI MIĘKKIEJ 

W wyniku próby rozciągania próbki ze stali miękkiej otrzymuję się 
wykres siły F jako funkcji przemieszczenia na wybranym odcinku próbki, 
zwanym bazą. Na wykresie tym można wyróżnić trzy jakościowo różne 
fazy, oznaczone na rysunku 5 cyframi I, II i III. 

Faza I charakteryzuje się liniową zależnością siły od przemieszczenia aż 
do pewnej wartości siły rozciągającej FH, tzw. siły proporcjonalności. Po 
odciążeniu próbki przemieszczenia zmniejszają się do zera co oznacza, że 
próbka powraca do stanu początkowego. Takie zachowanie materiału 
określa się mianem liniowo sprężystego. 

Po osiągnięciu przez siłę wartości Fe obserwuje się dalszy przyrost 
przemieszczenia przy nierosnącej sile (siła może być stała lub może 
zachowywać się �niestabilnie� � na przemian rosnąc i malejąc). Mówiąc 
obrazowo � struktura materiału ulega takim zmianom, które prowadzą do 
jego �osłabienia�, a do wywołania przemieszczenia nie jest konieczne 
zwiększanie siły. W wytrzymałości materiałów taki efekt nosi nazwę 
plastycznego płynięcia (na rys.5 jest to faza II). 

W wyniku stopniowego porządkowania się wewnętrznej struktury 
materiału faza II przechodzi w fazę III, która charakteryzuje się tym, że do 
spowodowania przyrostu przemieszczenia konieczne jest zwiększanie 
wartości obciążenia zewnętrznego. Następuje zatem plastyczne 
wzmocnienie materiału, trwające aż do zniszczenia próbki w wyniku jej 
zerwania. Zależność siły od przemieszczenia w tej fazie jest nieliniowa. 



Laboratorium z wytrzymałości materiałów 63 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Rys. 5. Typowy wykres rozciągania dla stali miękkiej. 

4.4.4 TYPOWE WYKRESY ROZCIĄGANIA (W ZALEŻNOŚCI OD 
CECH PLASTYCZNYCH MATERIAŁU) 

Kształt wykresu rozciągania silnie zależy od rodzaju materiału, a w 
przypadku metali - także obróbki cieplnej i mechanicznej. 

Wyróżnia się trzy podstawowe typy wykresów, zależne od przebiegu 
omówionych w poprzednim punkcie trzech charakterystycznych obszarów 
wykresu F vs. ∆. Pokazano je na rysunku 6. 

Wykres pokazany na rys. 6A jest typowy dla materiałów z wyraźną 
granicą plastyczności Fe. Taki właśnie wykres otrzymuje się dla większości 
metali kolorowych, stali miękkich oraz stali wyżarzonych. 

Wykres pokazany na rys. 6B dotyczy materiałów, dla których przy 
rozciąganiu nie obserwuje się wyraźnej granicy plastyczności Fe. Taki 
wykres jest charakterystyczny dla stopów i stali twardych. 

Rysunek 6C przedstawia typowy wykres dla materiałów nie 
wykazujących cech plastycznych, których zachowanie w całym zakresie 
obciążeń jest liniowo sprężyste lub bardzo bliskie liniowo sprężystemu. Są 
to materiały klasyfikowane jako materiały kruche. Należą do nich przede 
wszystkim stale wysokowęglowe, żeliwo, materiały ceramiczne i laminaty. 

zerwanie

siła F 

wydłużenie ∆

FH 
Fe 
Fu 
Fm 

   I       II                               III 
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Rys. 6. Podstawowe typy wykresów rozciągania 

4.4.5 OBCIĄŻENIE I ODCIĄŻENIE 

Bardzo dobrą ilustracją różnic w zachowaniu materiału w zakresie 
liniowo sprężystym i zakresie plastycznym jest analiza przebiegu wykresu 
przy obciążaniu i odciążaniu próbki (rysunek 7). W fazie I � liniowo 
sprężystej � w obu przypadkach poruszamy się po tej samej linii prostej. Z 
mechanicznego punktu widzenia oznacza to, że nie mogą powstawać trwałe 
deformacje próbki, zaś z formalnego punktu widzenia zależność F vs. ∆ jest 
zawsze jednoznaczna. 

W fazie III � fazie plastycznego wzmocnienia materiału � odciążenie 
następuje po linii prostej równoległej do początkowego odcinka wykresu 
(odciążenie ma zatem charakter sprężysty), co oznacza, że próbka nie może 
powrócić do stanu początkowego. Tak więc pomimo zdjęcia obciążenia 
pozostaną trwałe deformacje próbki. Drugim ważnym efektem związanym z 
plastyczny zachowaniem materiału jest niejednoznaczność zależności siły F 
od przemieszczenia ∆. Z rysunku 7 widać, że określoną wartość 
przemieszczenia można otrzymać przy dwóch różnych wartościach siły. 
Inna wartość otrzymuje się przy obciążaniu, a inną przy odciążaniu. Tak 
wiec w przypadku fazy plastycznego zachowania się materiału zależność F 
vs. ∆ zależy od drogi, jaką się poruszamy. Trzecim efektem związanym z 
własnościami plastycznymi materiału jest efekt umocnienia przy 
powtórnym obciążaniu. Z rysunku 7 widać, że po odciążeniu próbki i 
ponownym jej obciążeniu powrót na krzywą wzmocnienia nie następuje 
przy sile, przy której rozpoczęło się odciążanie, ale przy sile większej, co 
oznacza, że materiał doznał dodatkowego wzmocnienia w wyniku cyklu 
�odciążenie-obciążenie�. 

A. B. C. 



Laboratorium z wytrzymałości materiałów 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7. Obciążenie i odciążenie próbki rozciąganej 

4.4.6 SCHEMATYZACJE WYKRESU ROZCIĄGANIA 
Skomplikowany i zmienny przebieg wykresu rozciągania powoduje, że 

teoretyczny opis zachowania materiału jest bardzo trudny, a w zasadzie 
niewykonalny. Z tego względu przyjmuje się uproszczenia opisu, 
uwzględniające zasadnicze cechy materiału i pomijające efekty 
drugorzędne. Są to tzw. idealizacje wykresu rozciągania � najczęściej 
stosowane pokazano na rysunku 8. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 8. Schematyzacje wykresu rozciągania 

4.4.7 RODZAJE PRÓBEK 

Norma dopuszcza stosowanie dwóch kategorii próbek, a mianowicie 
próbek kołowych i płaskich. Szczegóły dotyczące kształtu, długości, 
wielkości przekroju należy ustalać w oparciu tę normę, Tutaj podane będą 
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materiał idealnie sprężysty z 
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niektóre uwarunkowania, które należy uwzględnić przy doborze próbek 
testowanych na maszynie UTS 100K z wykorzystaniem do pomiaru 
przemieszczenia ekstensometru uniwersalnego. 

Przy określaniu umownej granicy sprężystości R0.05% , umownej granicy 
plastyczności R0.2% i modułu sprężystości E, należy wziąć pod uwagę 
następujące okoliczności: 

1. Odkształcenie graniczne stanu liniowo sprężystego dla pospolitej stali, 
o nieznanych wstępnie własnościach wynosi w przybliżeniu: 

001430001190
10210

MPa300250
3 ..

E
H

H ÷≅
×

÷≅= σε  (1) 

a odpowiadające mu wydłużenie próbki na długości bazy pomiarowej L0  

00 )0014000120( L..Ll HH ×÷≈= ε∆  (2) 

Uwzględniając parametry ekstensometru (rozdzielczość ~0.001 mm) 
należy tak dobrać bazę pomiarową Lo, aby wydłużenie ∆lH mierzone było z 
odpowiednią dokładnością, a to z kolei oznacza konieczność dobrania 
odpowiedniej bazy i także długości próbek. Dla przykładu dla L0 = 40 mm: 

∆lH = (0.048÷0.056) mm = (48÷56) × rozdzielczość ekstensometru 

2. Norma wymaga, aby największa siła potrzebna przy rozciąganiu (siła w 
rozciąganej próbce) była nie mniejsza niż 30% i nie większa niż 95% 
pełnego zakresu obciążenia. Dla siłomierza maszyny UTS 100K, 
którego zakres wynosi 100 kN, oznacza to, że maksymalna siła 
uzyskana w próbie powinna być w zakresie (30÷95) kN. Przyjmując, że 
maksymalne naprężenie dla pospolitej stali wynosi ok. 400÷500 MPa, 
otrzymujemy warunek na pole przekroju próbki:  
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Przyjmujemy zatem 60 mm2 za minimalne pole przekroju próbki 
płaskiej.  
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Podsumowanie:  

♦ próbka powinna mieć bazę pomiarową rzędu kilkudziesięciu mm i pole 
przekroju minimum 60 mm2 

♦ w przypadku stosowania próbek płaskich norma zaleca stosowanie 
próbek z główkami (tzw. �wiosełka�) lub bez główek (próbki 
prostokątne) o grubości minimalnej 3 mm. Powyższe wymagania 
spełniają próbki normowe: 

Nr 21 - próbka z główką, dziesięciokrotna: grubość a0=4 mm, 
szerokość odc. pomiarowego b0=20 mm, długość całkowita Lt=270 mm 

Nr 44 - próbka bez główki, dziesięciokrotna: grubość a0=4 mm, 
szerokość odc. pomiarowego b0=20 mm, długość całkowita Lt=240 
mm. 

Można także stosować próbki o innych wymiarach, ale należy wówczas 
pamiętać, że z punktu widzenia normowego uzyskane wyniki mogą nie 
być miarodajne. 

4.4.8 WYZNACZANIE NAPRĘŻEŃ GRANICZNYCH PRZY 
UMOWNYM WYDŁUŻENIU TRWAŁYM METODĄ 
OBCIĄŻANIA 

♦ umowna granica sprężystości R0.05 (naprężenie pozorne przy trwałym 
odkształceniu 0.05 %, co jest równoważne trwałemu wydłużeniu 0.05 
% długości pomiarowej - przykładowo dla długości pomiarowej L0=40 
mm, wydłużenie trwałe wynosi 0.05×1/100×40=0.02 mm)  

005.005.0 SFR =  (4) 

♦ umowna granica plastyczności R0.2% (naprężenie pozorne przy trwałym 
odkształceniu 0.2 %, co jest równoważne trwałemu wydłużeniu 0.2 % 
długości pomiarowej - przykładowo dla długości pomiarowej L0=40 
mm, wydłużenie trwałe wynosi 0.2×1/100×40=0.08 mm) 

00.20.2 SFR =  (5) 

♦ metoda obciążania wymaga znajomości wykresu F vs. ∆l lub (σ) vs. 
(ε). Skala wydłużeń powinna być powiększona co najmniej 50 razy 
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(tzn. odcinek odpowiadający wydłużeniu np. 0.01 mm (odkształcenie 
0.025% przy bazie L0=40 mm) powinien mieć długość na wykresie 
min. 0.5 mm) 

♦ naprężeniu 10 MPa na osi rzędnych powinien odpowiadać odcinek o 
długości minimum 2 mm (zakładając, że naprężenia Rx (x=0.05 lub 0.2) 
dla stali są rzędu 300-350 MPa, otrzymujemy długość osi rzędnych 
min. ok. 7 cm) 

♦ osie odciętych i rzędnych należy tak wyskalować, aby nachylenie 
prostoliniowego odcinka wykresu wynosiło od 50° do 70° (tg 
50=1.192, tg 70=2.747) - gdyby zatem przyjąć długość osi rzędnych ok. 
7 cm, to długość osi odciętych mogłaby wynosić np. 3.5 cm 
(odpowiadałoby to przy powiększeniu 50 krotnym max. wydłużeniu 
35/0.5×0.01=0.7 mm) 

4.4.9 POMIAR MODUŁU SPRĘŻYSTOŚCI 
Podstawą obliczania modułu sprężystości jest wynikająca z prawa 

Hooke�a relacja, która dla jednoosiowego i jednorodnego stanu naprężenia, 
jaki obowiązuje w próbce osiowo rozciąganej ma postać: 

εσ=E  (6) 

Pamiętając, że w trakcie próby układ pomiarowy rejestruje wyniki w 
sposób dyskretny, moduł sprężystości � jako wartość w danym punkcie 
pomiarowym � można zapisać w następujący sposób: 

[ ] 0i

0i

0i

0i

i

i
i S)l(

LF
L)l(

SFE
∆∆

∆
∆∆

∆
ε∆
σ∆ ===

 (7) 

Ostateczną wartość modułu sprężystości obliczamy jako średnią 
arytmetyczną z �n� wartości dyskretnych, tzn.: 
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Ideę wyznaczania modułu sprężystości pokazano na rysunku 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 9. Idea pomiaru modułu sprężystości. 

4.4.10 PRZEBIEG PRÓBY 

Oprzyrządowanie konieczne do przeprowadzenia próby opisano w 
punktach 1.3 i 3.1. 

Ogólne zasady obsługi maszyny i wykaz parametrów koniecznych do jej 
poprawnej pracy podane będą w rozdziale 6. Szczegółowe ich dopasowanie 
do potrzeb próby rozciągania wymaga przeprowadzenia kilku doświadczeń 
na próbkach, które mają być docelowo badane i ustalenia właściwych 
wartości wspomnianych parametrów. 

Rozciąganą próbkę należy umieścić centralnie względem osi szczęk i 
zacisnąć uchwyt jedynie górnej szczęki. 

Należy sprawdzić, czy odległość górnego i dolnego ramienia 
ekstensometru od środka próbki jest taka sama. W przypadku, gdy tak nie 
jest, należy zgłosić obsłudze laboratorium konieczność regulacji położenia 
ekstensometru. Czynność ta nie powinna być wykonywana samodzielnie. 

Po wyzerowaniu siłomierza można zacisnąć próbkę w dolnej szczęce 
poprzez zwolnienie blokady na jej uchwycie. 

Po zakończeniu testu i zatrzymaniu się napędu maszyny, a następnie po 
odciążeniu próbki, należy ją usunąć z uchwytów szczęk. 

∆l 

∆ l = x% × L0 

Fx 
F
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4.5 PRÓBA ZGINANIA POPRZECZNEGO 

4.5.1 CEL PRÓBY ZGINANIA 
Próba trójpunktowego zginania może służyć weryfikacji wzorów 

określających ugięcie np. belki wolnopodpartej, obciążonej siłą skupioną. W 
oparciu o te wzory można wyznaczyć moduł sprężystości materiału belki, 
określony uprzednio w normowej próbie statycznego rozciągania. Schemat 
statyczny belki wykorzystywanej w doświadczeniu tzw. trójpunktowego 
zginania pokazano na rys. 10. 

 

 

 

 

 
Rys. 10. Schemat badanej belki zginanej 

4.5.2 WYZNACZANIE MODUŁU SPRĘŻYSTOŚCI POPRZEZ 
POMIAR UGIĘĆ 

Stosując metodę Mohra, bądź rozwiązując równanie różniczkowe ugięć 
belki otrzymuje się następujący wzór na ugięcie pod siłą P: 

IE48
LPw

3

P =  (9) 

gdzie E oznacza moduł sprężystości, zaś I � moment bezwładności 
przekroju poprzecznego względem osi zginania. Po przekształceniu 
powyższego wzoru można obliczyć wartość modułu sprężystości. Dla belki 
o przekroju prostokątnym b×h wynosi on: 

PP w
PA

hb4
LP

w
1E == 3

3
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Rozpiętość między podporami L odczytuje się wprost z podziałki 
umieszczonej na stanowisku pomiarowym, wymiary przekroju b i h należy 

P 

L/2 L/2
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wyznaczyć suwmiarką. Te trzy wartości wprowadzane są jako dane 
wejściowe dla oprogramowania �zarządzającego� próbą zginania. Pomiaru 
siły P dokonuje siłomierz maszyny, zaś ugięcia pod trzpieniem 
obciążającym równają się przemieszczeniu górnej belki poprzecznej. 
Wskazany jest pomiar względnego przemieszczenia dolnej powierzchni 
belki względem położenia początkowego przy pomocy specjalnego 
ekstensometru mechanicznego, sprzęgniętego z elektronicznym układem 
pomiarowym maszyny. W chwili obecnej - ze względu na bardzo wysoką 
cenę � nie znajduje się on na wyposażeniu laboratorium KWM. 

W wyniku próby automatycznie otrzymuje się przeskalowany (tzn. z 
uwzględnieniem stałej geometrycznej A) wykres siły w funkcji ugięcia, 
którego nachylenie jest równe wprost modułowi sprężystości E.  

Przy weryfikacji wzoru na ugięcia należy pamiętać, że został on 
wyprowadzony w oparciu o teorię belek. W związku z tym - wymiary belki 
testowej muszą być tak dobrane, aby dla niewielkiej jej długości L<35 cm 
spełniały one wymagania tej teorii. W przeciwnym wypadku możemy mieć 
do czynienia ze zginaniem płyty lub tarczy. Analiza teoretyczna wykazuje, 
że wspomniane wymagania w przypadku belki o przekroju prostokątnym są 
spełnione z wystarczająca dokładnością, jeżeli stosunek długości belki do 
wysokości przekroju jest nie mniejszy niż 10. 

4.5.3 PRZEBIEG PRÓBY 
Oprzyrządowanie konieczne do przeprowadzenia próby opisano w 

punkcie 3.3. 

Ogólne zasady obsługi maszyny i wykaz parametrów koniecznych do jej 
poprawnej pracy podane będą w rozdziale 6. Szczegółowe ich dopasowanie 
do potrzeb próby trójpunktowego zginania wymaga przeprowadzenia kilku 
doświadczeń na próbkach, które mają być docelowo badane i ustalenia 
właściwych wartości wspomnianych parametrów. 

4.6 STATYCZNA PRÓBA ŚCISKANIA 

4.6.1  OPIS OGÓLNY PRÓBY ŚCISKANIA 

Statyczna próba ściskania jest w pewnym sensie zbliżona do statycznej 
próby rozciągania, opisanej w punkcie 5.1. Podobieństwo dotyczy kształtu 



72 Katedra Wytrzymałości Materiałów IMB PK  

 

wykresów ściskania i rozciągania oraz charakterystyk wytrzymałościowych 
i sprężysto-plastycznych wyznaczanych w obu próbach. 

Istnieją również istotne różnice. Jedną z podstawowych jest obraz 
deformacji próbki poddanej osiowemu ściskaniu. Na skutek siły tarcia, jaka 
powstaje między powierzchniami czołowymi próbki i tarcz ściskających, 
utrudnione lub wręcz uniemożliwione jest odkształcanie się próbki w 
płaszczyźnie styku powierzchni próbki i tarcz. W wyniku tego występuje 
tendencja (jest ona tym silniejsza, im materiał jest bardziej plastyczny) do 
przybierania przez próbkę kształtu beczkowatego. Powoduje to, że 
wyznaczanie charakterystyk materiałowych � analogicznych do tych 
wyznaczanych w próbie rozciągania - napotyka na trudności, gdyż w próbce 
ściskanej wstępuje niejednoosiowy stan naprężenia, który stoi u podstaw 
teoretycznych próby. Czym dalej od płaszczyzn styku, tym stan naprężenia 
bliższy jest jednoosiowemu. Jest to tym łatwiej osiągnąć, czym dłuższa jest 
próbka. Należy jednak pamiętać, że stosowanie długich próbek jest 
niemożliwe ze względu na ich wyboczenie.  

Efekt �beczkowatości� i zarazem wieloosiowości stanu naprężenia 
można zredukować poprzez zapewnienie swobodnego poślizgu płaszczyzn 
styku próbki i płyt ściskających. Dobre efekty daje np. zastosowanie bibuły 
nasączonej parafiną, jakkolwiek należy stwierdzić, że likwidacja tarcia w 
próbie ściskania jest zadaniem uciążliwym i do końca wręcz niemożliwym 
do zrealizowania. 

4.6.2 CEL PRÓBY 

Próba ściskania pozwala wyznaczyć podstawowe charakterystyki 
wytrzymałościowe i sprężysto-plastyczne, podobnie, jak próba rozciągania. 
Charakterystyki te to: 

- Rc0.05 umowna granica sprężystości 0.05%  

- Rec granica plastyczności  

- Rec0.2 umowna granica plastyczności 0.2 % 

- Rc wytrzymałość na ściskanie  

- Ec moduł sprężystości 

W zależności od badanego materiału, niektóre z nich mogą być 
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niemożliwe do określenia. Dla przykładu � próbki wykonane z materiałów o 
wyraźnie manifestujących się cechach plastycznych nie ulegają zniszczeniu 
(w takim sensie jak próbki rozciągane, tzn. poprzez defragmentację), a 
jedynie następuje ich �spłaszczenie� w wyniku narastającego efektu 
�beczkowatości�.  

Próba ściskania ma szczególne znaczenie w przypadku materiałów 
anizotropowych, tzn. takich których własności są zależne od kierunku 
przyłożonej siły. Typowym materiałem tego typu jest drewno � jego 
własności wzdłuż i w poprzek słoi są zupełnie odmienne. Również beton 
charakteryzuje się diametralnie różnymi cechami wytrzymałościowymi przy 
rozciąganiu i ściskaniu. 

4.6.3 PRÓBKI 
Próbki stosowane do statycznej próby ściskanej określone są normami 

szczegółowymi. I tak - wymiary walcowych próbek stalowych określa 
norma PN-xx/H-04320, próbek żeliwnych - norma PN-xx/H-83119, 
betonowych - PN-xx/B-06250. Próbę ściskania próbek drewnianych 
przeprowadza się na koskach o przekroju 2×2 cm i wysokości 3 cm, zgodnie 
z wymaganiami szczegółowymi określonymi przez normę PN-xx/D-04102 
(symbol xx oznacza rok kolejnej edycji normy).  

4.6.4 POMIAR MODUŁU SPRĘŻYSTOŚCI 
Wyznaczanie modułu sprężystości w próbie ściskania jest w pełni 

analogiczne do metody stosowanej w statycznej próbie rozciągania. 
Przyjmując, że stan naprężenia jest jednoosiowy, moduł Younga określony 
jest przez następujące równania: 
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4.6.5 PRZEBIEG PRÓBY 
Oprzyrządowanie konieczne do przeprowadzenia próby opisano w 

punktach 1.3 i 3.2. 

Ogólne zasady obsługi maszyny i wykaz parametrów koniecznych do jej 
poprawnej pracy podane będą w rozdziale 6. Szczegółowe ich dopasowanie 
do potrzeb próby ściskania wymaga przeprowadzenia kilku doświadczeń na 
próbkach, które mają być docelowo badane i ustalenia właściwych wartości 
wspomnianych parametrów. Należy także uwzględnić specyficzne 
wymagania odnoszące się do danego materiału i konkretnych próbek, 
określone w podanych uprzednio normach szczegółowych. 

Ściskaną próbkę należy umieścić w maszynie wytrzymałościowej tak, 
aby oś podłużna próbki przebiegała wzdłuż osi łączącej środki płyt 
ściskających (i zarazem środek przegubu kulistego górnej płyty ściskającej). 
Dzięki temu zapewnione jest to osiowe ściskanie próbki. 

W trakcie próby należy zachować środki ostrożności, szczególnie w 
przypadku materiałów kruchych, aby uniknąć możliwego zranienia 
odpryskami niszczącej się próbki. 

4.7 OBSŁUGA MASZYNY UTS100K 

4.7.1 KONFIGURACJA MASZYNY 

Przed włączeniem maszyny należy dopasować jej konfigurację do 
rodzaju próby i badanych próbek. Aktualnie można zmieniać szczęki i 
uchwyty, a także zdjąć lub założyć ramiona ekstensometru. 

4.7.2 URUCHAMIANIE 
1. Włączyć przełącznik główny maszyny 

2. Włączyć przycisk silnika maszyny 

3. Włączyć komputer i drukarkę 

4. Z menu startowego MS-DOS wybrać poz. 1. UTS 

5. Z okna dialogowego "Program selection" wybrać poz. 1. Test 

6. Następuje synchronizacja łącza komputera z maszyną. Błędy 
synchronizacji należy zgłosić obsłudze laboratorium. 
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4.7.3 PODSTAWOWE INFORMACJE NT. OBSŁUGI PROGRAMU 
UTS 209/205 

1. Tytuł bieżącego ekranu jest napisany na środku górnej części ekranu 

2. Wybór pozycji menu odbywa się przez wciśnięcie odpowiadającego tej 
pozycji numeru (czasami należy po nim nacisnąć <Esc>). 

3. Komunikat: "Close with <END>" oznacza zamknięcie bieżącego 
ekranu klawiszem <Esc> 

4. Wpisanie parametru należy potwierdzić klawiszem <Enter> 

5. Aby powrócić do poprzedniej strony należy nacisnąć <F8> 

6. Objaśnienia do niektórych pozycji są dostępne po naciśnięciu <F1> 

7. Jeżeli wybrany parametr posiada dodatkowe opcje, to można je zmienić 
przy pomocy <F7> 

4.7.4 ADAPTACJA 
Po uruchomieniu maszyny i wybraniu odpowiedniego programu otwiera 

się dialog adaptacyjny. Ma on za zadanie skonfigurowanie programu 
komputerowego obsługującego maszynę. Składa się z trzech części: 
konfiguracji oprzyrządowania, kalibracji położenia ekstensometru i belki 
górnej oraz ustawienia parametrów ograniczających. 

1. Konfiguracja oprzyrządowania polega na podaniu oprzyrządowania 
podłączonego do maszyny. Obecnie jest możliwość wyboru: 

• rodzaju uchwytów (podpór) -  "Specimen holder" 

− do rozciągania -  0 PH-100 KN 

− do ściskania -  1 PH-100 KN Druck 
− do 3-punktowego zginania - 2 3.Biegeprufeinr.100KN 

2. Kalibracja położenia ekstensometru i górnej belki poprzecznej 
polega na podaniu rzeczywistych wartości: 

• odległości pomiędzy podporami Le �Free clamping length� 
• odległości pomiędzy ramionami ekstensometru L0 �Init. gauge 

length�. 
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Uwaga 1. Jeżeli ekstensometr jest podpięty, a nie występuje w dialogu 
adaptacyjnym należy przerwać wykonywanie ćwiczenia i zgłosić ten 
fakt obsłudze laboratorium. 

Uwaga 2. Jeżeli pomimo podłączenia ekstensometru nie zamierza się 
go używać należy w polu L0 wpisać 0. 

3. Ustawienie parametrów ograniczających polega na podaniu wartości: 

• Minimalnej dopuszczalnej wartości Le - SLe �Le safety distance� - 
wartość ta powinna uwzględniać wielkość pomocniczych podpórek 
przy uchwytach jak i obecność ramion ekstensometru - dla 
rozciągania z ekstensometrem min. 50 mm. 

• Wysokość części instalacyjnych (na drugim ekranie), tj. wysokość 
uchwytów wraz z siłomierzem. Dla rozciągania: 
− część górna (pcs.above) Habove 260mm  
− część dolna (pcs.below) Hbelow 230mm  

• Na zakończenie adaptacji pojawia się ostrzeżenie o konieczności 
sprawdzenia wyłączników mechanicznych. Dolny powinien być na 
wysokości co najmniej Habove+Hbelow+SLe= ok. 54cm, a górny parę 
cm pod górną belką ramy maszyny. Powinny być one mocno 
przykręcone do pręta, na którym są osadzone. Po sprawdzeniu 
wyłączników należy nacisnąć <Enter>  

W razie potrzeby należy sprawdzić parametry granicznymi "limit 
values", a następnie zakończyć procedurę adaptacji klawiszem <Esc>. 
Adaptacja jest bardzo ważnym etapem przygotowania ćwiczenia. Błędy na 
tym etapie mogą spowodować w najlepszym wypadku błędne wyniki, a w 
najbardziej niekorzystnym mogą doprowadzić do uszkodzenia  maszyny. 

4.7.5 WYKONANIE ĆWICZENIA 

1. Ćwiczenie rozpoczynamy wybierając na ekranie "Basic menu" 4 Test 

2. Wybór ćwiczenia - Selection of test: 

• dla rozciągania lub ściskania wybieramy 1 Basic program 
• dla 3-punktowego zginania wybieramy 2 3-/4-point bend. test 
• aby wybrać procedurę napisaną przez użytkownika należy nacisnąć 

3 Indiv. def.  test sequ. 
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Wybór potwierdzamy klawiszem <Esc> 

3. Pojawia się menu zarządzające ćwiczeniem Administration of test (Part 
1), aby 

• uruchomić ćwiczenie (aktualnie będące w pamięci komputera) 
należy wybrać: 1 Call 

• zmienić parametry ćwiczenia - 2 Modify 
• uruchomić ćwiczenie normowe (normy DIN) - 3 standard test 
• wczytać do pamięci komputera (poprzednio zapisane) lub zapisać 

aktualne ćwiczenie - 4 Catalog 
• pozycja 5 other uruchamia drugą część menu Administration of 

test. Jej opis znajduje się w instrukcji obsługi. 

4. Uruchomienie ćwiczenia (Call) 

• pierwszy ekran (Dialog serial number) opisuje ćwiczenie i 
wprowadza numer identyfikujący serię próbek 

• drugi ekran (Dialog specimen data) opisuję konkretną próbkę, 
którą mamy użyć do ćwiczenia.  Należy tu też podać bazę 
pomiarową L0m Gauge length. Jeżeli używamy ekstensometru to 
po zamknięciu tej strony dostosuje się on do podanej wielkości. 

• następny ekran zatytułowany jest tak jak ćwiczenie i służy do 
wykonania próby 

− na początku należy wyzerować siłomierz (1 Tare), przy takim 
obciążeniu siłomierza które chcemy uznać za zerowe, np. dla 
rozciągania jest to ciężar górnej szczęki i próbki 

− przed rozpoczęciem próby można jeszcze poprawić pozycję 
belki górnej opcją 2 Positioning 

− przy pomocy opcji 4 Output możemy obejrzeć wyniki, a także 
analizę statystyczną ostatniej serii 

− opcje 3 Machine test i 5 Contr. adjm. są dostępne dla 
zaawansowanych użytkowników 

• ćwiczenie uruchamiamy klawiszem ∧  (lub ∨  przy ściskaniu) na 
panelu sterowniczym maszyny 

• należy czekać na automatyczne zakończenie ćwiczenia; przerwać 



78 Katedra Wytrzymałości Materiałów IMB PK  

 

próbę przy pomocy klawisza <STOP> może tylko zaawansowany 
użytkownik, ponieważ powoduje to rozsynchronizowanie 
połączenia komputera z maszyną. W wypadkach awaryjnych 
należy użyć przycisku awaryjnego maszyny. 

• po zakończeniu próby należy usunąć próbkę (lub jej pozostałość) 
ze szczęk i sprowadzić belkę górną do pozycji początkowej 
klawiszem ∨  (lub ∧ ) na panelu sterowniczym, a także 
zaakceptować lub odrzucić wyniki próby 1 Validate / 2 Invalidate 

• powracamy do menu zarządzającego ćwiczeniem Administration of 
test (Part 1), z którego możemy kontynuować ćwiczenie dla następnych 
próbek lub zakończyć wybierając 3-krotnie <F8> a następnie 
<1><Esc><Esc> 

4.7.6 WYŁĄCZENIE MASZYNY 
Po wyjściu z programu zarządzającego pracą maszyny (wyświetla się 

ekran MS-DOS) można wyłączyć komputer i drukarkę, a następnie maszynę 
przełącznikiem głównym. 

4.7.7 MODYFIKACJA PARAMETRÓW ĆWICZENIA 

Parametry ćwiczenia są podzielone na następujące grupy: 

1. ogólne - Definition 

2. próby - Load data / End criteria 

3. charakterystyki - Characteristic selection 

4. wyniki - Output  
Pozostałe grupy nie są używane w podstawowych ćwiczeniach. 

1. Definition - określa podstawowe parametry ćwiczenia takie jak: 

• nazwa  z ewentualnym komentarzem 
• kierunek próby 

• sposób pomiaru przemieszczeń - przy pomocy: 

− belki górnej - crosshead 

− ekstensometru - L - Sensor 
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• sposób wyznaczania bazy pomiarowej - L0m 

− jako podaną wartość 

− przy pomocy predefiniowanych funkcji 

• kształt próbek 

• sposób wyznaczania parametrów sterownika przy sterowaniu siłą 
(F) lub przemieszczeniem ekstensometru (L) 

− no - ręczne wprowadzanie parametrów 

− yes - wyznaczane automatycznie na podstawie modułu 
sprężystości próbki i sztywności układu pomiarowego 

• sposób wyznaczenia przekroju próbki 

2. Load 

• spodziewana maksymalna siła FRerw 

• spodziewane maksymalne odkształcenie LAerw 
(wielkości spodziewane służą do oszacowania czasu próbkowania, 
pamięci potrzebnej do przechowania wyników, wartości 
maksymalnych na wykresie rysowanym w trakcie próby) 

• prędkość dojścia do pozycji początkowych Vvorp - używana przy 
ściskaniu i zginaniu (duża prędkość służy do szybkiego zbliżenia 
tarcz do próbki na odległość Lvorp) 

• pozycja początkowa Lvorp (0 oznacza brak tego etapu w czasie 
próby) 

• prędkość startowa - Vst- prędkość dojścia do kontaktu, tzn. do 
uzyskania dodatniej siły 

• prędkość wstępnego obciążenia (precharge) Vv - używana głównie 
przy rozciąganiu. Belka górna porusza się z tą prędkością do 
momentu uzyskania siły Fv, przy której nie występują poślizgi 
próbki w szczękach 

• siła wstępnego obciążenia (precharge) Fv - siła przy której 
rozpoczyna się właściwa próba i zaciskają się ramiona 
ekstensometru na próbce 
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• prędkość próby Vpruf - jednostki zaczynające się od S oznaczają 
prędkość wyznaczaną na podstawie obrotów silnika napędzającego 
belkę górną, natomiast zaczynające się od L oznaczają pracę 
maszyny w pętli sprzężenia zwrotnego sterowanego 
przemieszczeniem mierzonym przez ekstensometr, a jednostki typu 
N/s oznaczają pracę w pętli sprzężenia zwrotnego sterowanego 
pomiarem siły 

• prędkość powrotu Vruck 

• sposób powrotu belki górnej 

− ręczny, używany w wypadku rozciągania (przed powrotem należy 
wyjąć próbkę) 

− automatyczny, używany przy ściskaniu i zginaniu 

Cztery następne parametry określają kryterium zakończenia próby. Próba 
kończy się w przypadku spełnienia jakiegokolwiek z nich, wpisanie 
wartości 0 oznacza wyłącznie danego kryterium 

• spadek siły dFR - oznacza dopuszczalną wielkość spadku siły (w 
stosunku do spodziewanej wartości siły maksymalnej FRerw) po 
przejściu przez maksimum 

• siła graniczna FRgr 

• odkształcenie graniczne LAgr 

• czas graniczny tgr 

3. Characteristics - opcja ta pozwala określić, jakie wyniki będą 
pamiętane i wyświetlane w postaci wartości (yes), jakie dodatkowo 
będą zaznaczone na wykresie (+graphic). Czasami używa się opcji "-
output", która pozwala obliczyć żądaną wartość (a następnie użyć jej w 
dalszych operacjach), natomiast nie powoduje jej wyświetlania 

• baza pomiarowa - L0erm,  

• odkształcenie odpowiadające granicy plastyczności LAs 

• odkształcenie odpowiadające sile maksymalnej LAm 

• odkształcenie odpowiadające sile rozrywającej LAr 

• granica plastyczności FRs 
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• siła maksymalna FRm 

• siła rozrywająca FRr 

• siła w punkcie referencyjnym Li/Ai - FRi (i=1 ..3) 

• moduł Younga Emod, który może on być wyznaczany jednym z 
następujących sposobów: 

− moduł styczny 

− moduł sieczny 

− moduł uśredniony wg metody regresji liniowej  

− moduł liczony wg predefiniowanych formuł 

Wybór sposobu odbywa się przy użyciu <F7>, 

• przekrój próbki S0 

• grubość H0 

• szerokość B0 

Wartości referencyjne: 

• początkowy stosunek E/S - Ev/Sv - potrzebny do automatycznego 
wyznaczenia parametrów sprzężenia zwrotnego 

• Es1, Es2 - wartości pomiędzy którymi ma być liczony moduł 
Younga 

• wartości punktów referencyjnych LAi 

4. Output 

• Pierwsza grupa parametrów określa sposób wydruku protokołu, 
drukowanego po uznaniu próby za ważną 

• Druga grupa definiuje osie wykresu rysowanego w czasie próby, 
ustawia się tu też czy wykres ma być drukowany po zakończeniu 
ważnej próby 

• Trzecia grupa pozwala na zapisanie wyników na pliku. Mogą być 
zapisane dwa rodzaje plików 

− wyniki (results), są to wartości tych parametrów, które są 
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wyświetlane (drukowane) po zakończeniu próby 

− wartości zmierzone (mean v.) - są to dane zmierzone i 
zapamiętane w czasie trwania próby. W tym przypadku w 
nazwie pliku można podać '###', co spowoduje podstawienie w 
tym miejscu kolejnego numeru próby. 

4.7.8 OBRÓBKA WYNIKÓW PO ZAKOŃCZONEJ PRÓBIE 

• Przy pomocy opcji "Correction" można poprawić wartości 
parametrów, które wpływają na obliczane rezultaty takie jak.: 

− rozmiary próbki 

− wyświetlane i zapamiętane wartości 

− sposób obliczenia Modułu Younga 

• przy pomocy opcji "Graphic" można obejrzeć wykres, 
dowolnie go przeskalować, jak i zmienić osie 

4.7.9 ZAPISANIE LUB ODCZYT PARAMETRÓW ĆWICZENIA Z 
DYSKU 

Dane na dysku (do każdego programu oddzielnie) są  pogrupowane w 
katalogi (jest możliwość utworzenia do 30 katalogów), a w każdym 
katalogu można zapisać do 30 ćwiczeń. 

Dostęp do katalogów jest możliwy z ekranu: Administration of test (Part 
1),  po wybraniu opcji 4 Catalog. 

Aby otworzyć katalog należy go wybrać (Selection) i podać jego numer - 
potwierdzony klawiszem <Esc>. Uzyskujemy wtedy dostęp do plików z 
zapamiętanymi konfiguracjami ćwiczeń. Możemy teraz: 

• wczytać do pamięci wybraną konfigurację opcją 1 Load 

• zapisać aktualną konfigurację opcją 2 Store 

• utworzyć nowe ćwiczenie opcją 3 Create - opcja ta poprowadzi nas 
przez wszystkie strony potrzebne do zdefiniowania nowego 
ćwiczenia. 
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4.8 OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ 

4.8.1 OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ W ARKUSZU 
KALKULACYJNYM 

Chcąc wykorzystać wyniki doświadczenia przeprowadzonego na 
maszynie wytrzymałościowej do obróbki w innym programie, należy przed 
zakończeniem ćwiczenia zapisać wyniki w formacie Windows (ANSI). 
Program maszyny nadaje plikom z wynikami nazwy, zawierające 
informacje o rodzaju ćwiczenia i jego numerze (np. próba rozciągania 
Roz005.dat). 

Możliwości opracowania wyników badań zostaną przedstawione na 
przykładzie próby rozciągania w najbardziej popularnym arkuszu 
kalkulacyjnym Microsoft Excel 

Po otwarciu pliku z wynikami (pliki z rozszerzeniem *.dat) w programie 
Excel uruchamia się automatycznie kreator importu tekstu, który ustala 
jakiego rodzaju są dane w pliku. Wykonując polecenia podawane przez 
kreator możemy od którego wiersza ma być importowany tekst, jaki ma być 
podział na kolumny itp. Ponieważ dane w plikach wynikowych są zapisane 
w postaci tabelarycznej, kreator automatycznie dokonuje podziału na 
kolumny. Otwarty plik zapisujemy w formacie skoroszytu Excel i 
przystępujemy do analizy. 

Dane w kolumnach zapisane są z kropką jako separator dziesiętny. 
Ponieważ Excel rozpoznaje liczby z separatorem w postaci przecinkowej 
musimy zamienić kropkę na przecinek w każdej liczbie. Zaznaczamy w tym 
celu cały obszar i za pomocą poleceń znajdź i zamień wykonujemy opisaną 
operację. 

Kolumnę z nagłówkiem crosshead (określa położenie górnej belki 
poprzecznej) możemy usunąć, gdyż w naszej analizie nie będzie potrzebna. 
Pozostałe cztery kolumny oznaczające numer kolejnego odczytu, siłę 
przyłożoną do próbki, wydłużenie i czas pozostawiamy do dalszej analizy. 

Kolejną czynnością do wykonania jest stworzenie dodatkowych kolumn, 
służących do wyliczenia interesujących nas wielkości, tj. granicy 
sprężystości R0.05, granicy plastyczności R0.02, wytrzymałości na rozciąganie 
Rm i modułu sprężystości E. W kolejnych kolumnach wpisujemy: długość 
bazy pomiarowej l0, powierzchnię przekroju poprzecznego próbki s0 a w 
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następnych tworzymy formuły do wyliczenia: naprężenia σ=F/s0, 
odkształcenia ε=∆l / l0 i modułu sprężystości E=σ /ε. Wartość obliczonego 
dla każdej pary (σ,ε) modułu sprężystości E nie jest oczywiście miarodajna, 
określa jedynie dyskretne wartości dla poszczególnych punktów 
pomiarowych. 

Wygląd części arkusza z omówionymi kolumnami pokazano w tabeli 3. 

Tabela 3. Przykładowy wygląd arkusza Excel z wynikami próby rozciągania 

Opracowanie wyników próby rozciągania próbki stalowej na maszynie 
wytrzymałościowej UTS 

Nr Siła Wydłużenie Czas Dł. bazy Pow. σ ε E 
 [N] [mm] [s] [mm] [mm2] [MPa]  [MPa] 

1 492 0.001 0.000 40 20 24.5889 0.000025 983556 
2 518 0.001 0.140 40 20 25.9044 0.000025 1036176 
3 558 0.001 0.160 40 20 27.8776 0.000025 1115104 
4 588 0.001 0.180 40 20 29.3954 0.000025 1175816 
5 610 0.001 0.200 40 20 30.5085 0.000025 1220340 

 
Na podstawie tak opracowanych wyników możemy przystąpić do 

narysowania interesujących nas wykresów, np. wykres siły w zależności od 
wydłużenia, naprężenia w zależności od odkształcenia, czy zmiany siły 
obciążającej w czasie. Na rys.11 przedstawiono jeden z wykresów dla 
analizowanej próby. 

Można oczywiście zawęzić zakres danych do wykresu w celu zbadania 
jego przebiegu na interesującym odcinku (rys. 11). 

Aby wyznaczyć moduł sprężystości należy określić, na podstawie 
wykresu, w jakim zakresie mamy liniową sprężystość, a następnie 
interpolować (metodą np. regresji liniowej) dyskretne wyniki w wybranym 
zakresie. W programie Excel wykorzystujemy do tego celu funkcję 
Nachylenie, która zwraca nachylenie wykresu regresji liniowej przez zadane 
punkty danych. Dla analizowanego przykładu moduł sprężystości E 
obliczony w zakresie od 2 do 4 kN wyniósł 108.9 GPa. W podobny sposób 
można wyznaczyć moduł E styczny i sieczny. 

Wyznaczenie naprężeń granicznych w próbie rozciągania polega na 
odczytaniu z wykresu odpowiednich odkształceń i przyporządkowanie 
odpowiadających im naprężeń (patrz p. 5.1.8). 
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Rys. 11. Typowy wykres otrzymany w arkuszu Excel 

Umowna granica sprężystości to naprężenie odpowiadające 0.05% 
trwałemu odkształceniu rozciąganej próbki. Dla zastosowanej bazy 
pomiarowej 40.0 mm daje to odkształcenie równe 0.02 mm. Odszukujemy 
zatem taką wartość odkształcenia w kolumnie i odczytujemy odpowiadające 
mu naprężenie. Wartość tego naprężenia odpowiada umownej granicy 
sprężystości R0.05. Podobnie postępujemy w celu wyznaczenia umownej 
granicy plastyczności. Odpowiada ona 0.2% trwałego odkształcenia, co dla 
bazy pomiarowej 40.0 mm daje 0.08 mm. Naprężenie odpowiadające temu 
odkształceniu to umowna granica plastyczności. Program Excel ułatwia 
wykonanie omówionych czynności, przez automatyczne wyszukanie 
odpowiedniego odkształcenia i odczytanie odpowiadającego mu naprężenia. 
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Służy do tego celu funkcja wyszukaj.pionowo, która wyszukuje wartość w 
pierwszej od lewej kolumnie tabeli i zwraca wartość z tego samego wiersza 
we wskazanej kolumnie.  

Wytrzymałość na rozciąganie to największe naprężenie jakie 
osiągnęliśmy w próbie, stąd do jego wyznaczenia wykorzystujemy funkcję 
max, która zwraca największą wartość ze zbioru wartości. 

Przykładowe wyniki pokazano w tabeli 4. 

Tabela 4. Wartości maksymalne otrzymane w arkuszu Excel. 

Granica sprężystości Granica plastyczności Wytrzymałość  

R0.05 [MPa] R0.2 [MPa] Rm [MPa] 
0.02 mm 0.08 mm  

115.001 296.130 350.670 
 

Moduł E (regresja) 

zakres wartość 

2 � 4 kN 108916.751

1 � 5 kN 105491.674
 

Prezentowany sposób analizy danych jest oczywiście tylko przykładowy. 
Możliwości obliczeniowe programu Excel są na tyle duże, że w miarę 
potrzeby można procedurę wzbogacić o inne obliczeni lub policzyć to samo 
w inny sposób. Duża zaletą korzystania z tego czy innych arkuszy 
kalkulacyjnych jest możliwość szybkiego opracowywania wyników. Raz 
wpisawszy, opisane wyżej formuły, można je wykorzystać, po niewielkich 
przekształceniach, do wielu zadań. Wystarczy tylko kopiować ze 
sformatowanego pliku z danymi odpowiednie kolumny. 

Możliwości edycyjne tego typu programów są bardzo duże, można więc 
opracowywać wyniki w atrakcyjnej formie graficznej z ewentualnym 
późniejszym wykorzystaniem we wszelkiego rodzaju prezentacjach. 
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4.9 PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA 
Przedstawiona procedura użytkowania maszyny jest jedynie skrótową 

informacją, uwzględniającą podstawowe zasady wykonywania testów. Nie 
zastępuje ona w żadnym przypadku kompletnej instrukcji fabrycznej, z 
którą powinien zapoznać się każdy użytkownik maszyny. 

 
1. Co będzie 

testowane ? 
Co i w jaki sposób będzie testowane ?: 
• materiał (np. metal, plastyk, itd.) 
• kształt próbki (np. okrągła, płaska, itd.) 
• typ testu (np. rozciąganie, ściskanie, itd.) 
• oczekiwane maksymalne obciążenie 
• oczekiwane maksymalne przemieszczenie 
• sposób pomiaru przemieszczenia (np. przy 

pomocy ekstensometru, z ruchu belki 
poprzecznej, itd.) 

• żądane wartości charakterystyczne (np. 
maksymalna siła uzyskana w próbie, siła 
niszcząca, itd.) 

2. Uruchamianie 
maszyny 

Kolejność czynności: 

• przekręcić główny włącznik zasilania 
maszyny 

• wcisnąć przycisk napędu maszyny 
• uruchomić PC 
• uruchomić drukarkę 
• po automatycznym załadowaniu programu 

UTS wybrać opcję �test� 
• na ekranie pojawi się opcja adaptacji 

maszyny 

3. Procedura 
adaptacyjna 

Procedurę adaptacyjną maszyny do wykonania 
określonego testu należy przeprowadzać bardzo 
starannie. Niewłaściwie wykonana adaptacja 
może doprowadzić do:  
! Zranienia obsługującego maszynę ! 
! Uszkodzenia maszyny ! 
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4. Sprawdzenie 
wyłączników 
krańcowych 
maszyny 

Każdorazowo należy sprawdzić wzrokowo 
obecność na metalowym pręcie przy lewej 
kolumnie maszyny pierścieni zabezpieczających 
przed zetknięciem się szczęk lub zetknięciem 
się ruchomej belki poprzecznej z belką łączącą 
kolumny maszyny. Brak pierścieni lub ich 
nieprawidłowe położenie eliminuje działanie 
wyłączników krańcowych, co może 
doprowadzić do: 

! Zranienia obsługującego maszynę ! 
! Uszkodzenia maszyny ! 

5. Wywołanie 
"basic menu" 

Z poziomu dialogu adaptacyjnego należy 
wywołać "basic menu" kończąc klawiszem 
<Return> lub <Esc>(na ekranie �<End>�). 

6. Wywołanie 
odpowiedniego 
programu 

Po wybraniu opcji <4 test> należy wywołać 
odpowiedni program (np. "basic test"). 

7. Wywołanie lub 
tworzenie pliku z 
parametrami 
testu 

Z katalogu należy wybrać odpowiedni 
program zawierający parametry do 
wykonywanej próby (jeżeli został wcześniej 
utworzony i zapisany w katalogu). Wybór 
opcji modyfikowania parametrów testu "<2> 
modify" pozwala modyfikować lub tworzyć 
pliki z parametrami testu. Dostęp do 
modyfikacji chroniony jest hasłem. 

8. Wywołanie 
procedury 
testowej 

Z poziomu dialogu "test management" należy 
wywołać test <1>, a następnie podać dane 
określające próbkę lub ich serię. 

9. Umieszczenie 
próbki w 
maszynie 

Przy umieszczaniu próbki badanej w 
maszynie należy przestrzegać zasad podanych 
w opisie konkretnej próby 

10. Sprawdzenie 
położenia ramion 
ekstensometru 

W przypadku użycia w doświadczeniu 
ekstensometru, należy skontrolować popraw-
ność położenia ramion względem próbki 
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11. Zerowanie 
siłomierza 

Przed każdym kolejnym testem należy 
wykonać zerowanie siłomierza. Tylko 
wówczas przeprowadzona próba może być 
uznana za wykonaną prawidłowo. 

12. Rozpoczęcie testu Procedura testowa rozpoczyna się po 
naciśnięciu klawisza ↑  opisanego na ekranie 
jako <UP>, znajdującego się na skrzyneczce 
sterowniczej UTS. Od tego momentu kontrolę 
nad próbą przejmuje maszyna. 

13. Zakończenie 
testu 

Po zakończeniu testu i zatrzymaniu się napędu 
maszyny, a następnie po odciążeniu próbki, 
należy ją usunąć z uchwytów/podpór. Po 
pojawieniu się na ekranie komunikatu, należy 
sprowadzić uchwyty do pierwotnego położenia, 
poprzez naciśnięcie klawisza ↓  opisanego na 
ekranie jako <DOWN> na skrzynce 
sterowniczej UTS. W przypadku błędnego 
podania parametrów i w związku z tym 
zaprogramowania bardzo długiego testu nie 
wolno samodzielnie przerywać testu naciskając 
<Stop>, ani w inny sposób. Przypadek taki 
należy zgłosić kierownikowi laboratorium. W 
wypadku awaryjnym należy użyć czerwonego 
przycisku awaryjnego wyłączania maszyny. 

14. Zatwierdzenie 
testu 

Należy zadeklarować czy dana próba jest 
ważna czy też jej wynik jest nieważny i nie 
powinien być uwzględniony np. w analizie 
statystycznej wykonanej automatycznie dla 
szeregu próbek. Następnie można przystąpić 
do kolejnej próby (punkt 6 lub 8) 

15. Wyłączenie 
maszyny 

Kolejność czynności: 
• zamknąć regularnie wszystkie programy 

<F8> 
• przekręcić główny włącznik zasilania 

maszyny 
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4.10 PYTANIA KONTROLNE 
1. Omówić wykres rozciągania dla stali miękkiej 

2. Sklasyfikować materiały w zależności od przebiegu wykresu 
rozciągania  

3. Omówić najczęściej stosowane schematyzacje wykresu rozciągania 

4. Omówić przyczyny zjawiska płynięcia plastycznego i wzmocnienia 
plastycznego 

5. Podać definicję naprężenia rzeczywistego i pozornego oraz przebieg 
wykresu rozciągania w zależności od zastosowania jednego, bądź 
drugiego 

6. Podać definicje podstawowych wielkości na wykresie rozciągania 
(R0.05, Re,, R0.2, Rm, Ru) 

7. Podane liczby: 200, 300, 400, 500 uporządkować tak, aby ustawione 
były w kolejności: Rm, R0.2, R0.05, Ru 

8. Podać definicję siecznego i stycznego modułu sprężystości 
(interpretacja geometryczna) 

9. Dlaczego współczynnik Poissona jest miarą czułości materiału na 
odkształcenia poprzeczne 

10. Omówić efekty towarzyszące obciążaniu i odciążaniu próbki 
rozciąganej 

11. Podać typy próbek dopuszczonych do statycznej próby rozciągania 

12. Przedstawić ideę pomiaru modułu sprężystości E i współczynnika 
Poissona ν 

13. Omówić najczęściej stosowane sposoby pomiaru przemieszczeń w 
próbce rozciąganej 

14. Jak w warunkach domowych można by wyznaczyć orientacyjnie 
wartość modułu E 

15. Objaśnić przyczynę powstawania w płaskich próbkach rozciąganych 
linii Lüdersa-Czernowa 

16. Podać wielkości wyznaczane w statycznej próbie ściskania 
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17. W jaki sposób tarcie między płytami ściskającymi i powierzchniami 
górną i dolna próbki ściskanej wpływa na przebieg procesu zniszczenia 
próbki poddanej osiowemu ściskaniu 

18. Dlaczego tarcie między płytami ściskającymi i powierzchniami górną i 
dolna próbki ściskanej ma wpływ na pomiar modułu sprężystości w 
próbie ściskania 

19. Podać ideę pomiaru modułu sprężystości w próbie zginania 
trójpunktowego 

20. Podać ideę pomiaru modułu sprężystości w próbie zginania belki 
wspornikowej obciążonej siłą skupioną na swobodnym końcu 

21. Dlaczego próba zginania może być traktowana jedynie jako przybliżona 
metoda wyznaczania modułu sprężystości � w przeciwieństwie do 
ścisłej statycznej próby rozciągania. 
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ROZDZIAŁ 5 
 

5 Stan naprężenia w pręcie silnie zakrzywionym 
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5.1 PRĘT SILNIE ZAKRZYWIONY5 
Opracowanie na podstawie skryptu: Stefan Piechnik �Wytrzymałość 

materiałów� wydanie 2000, str. 225-230. 

5.1.1 CEL ĆWICZENIA 
Celem ćwiczenia jest pomiar naprężeń normalnych w pręcie silnie 

zakrzywionym podczas laboratorium fizycznego a następnie porównanie i 
weryfikacja pomierzonych naprężeń z wartościami obliczonymi na 
podstawie wzorów teoretycznych. Przeprowadzenie tych czynności pozwala 
na zapoznanie się z rozkładem naprężeń normalnych i odkształceń 
liniowych w pręcie silnie zakrzywionym 

5.1.2 PODSTAWY TEORETYCZNE. 
Założeniem leżącym u podstaw poniższego rozumowania będzie 

przyjęcie zasady płaskich przekrojów Bernoulliego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Wycinek pręta zakrzywionego. 
                                                 
5 Opracował: dr inż. Paweł LATUS 
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Wzięto pod uwagę wycinek pręta (rys. 1) którego dwa przekroje 
pierwotnie (przed przyłożeniem obciążenia) prostopadłe do osi pręta 
wyznaczają kąt ∆φ. Pierwotna długość osi wycinka będącej łukiem 
łączącym środki ciężkości przekrojów poprzecznych wynosi ∆x, a 
pierwotna długość włókna oddalonego o wymiar z od osi wynosi ∆xz. Oś 
wycinka jest oddalona o wymiar r od środka krzywizny pręta  

Po przyłożeniu obciążenia które redukuje się w przekroju poprzecznym 
do siły osiowej N i momentu zginającego M działającego w płaszczyźnie 
pręta, prawy przekrój poprzeczny przemieszcza się w stosunku do lewego 
przekroju poprzecznego tak jak pokazano na rysunku 1 przy pomocy grubej 
przerywanej linii. Rozkład przemieszczeń jest liniowy � wynika to z 
przyjęcia zasady płaskich przekrojów Bernoulliego. Tak więc w wyniku 
działania obciążenia kąt zawarty pomiędzy wyróżnionymi przekrojami 
ulegnie zmianie o δ(∆φ), długość osi wycinka zmieni się o δ(∆x), a długość 
włókna oddalonego o wymiar z od osi zmieni się o δ(∆xz). 

Powyższe wielkości można powiązać następującymi zależnościami: 

∆x = r  ∆φ (1) 

∆xz = (r+z) ∆φ  (2) 

δ(∆xz) = δ(∆x) + z  δ(∆φ) (3) 

Odkształcenie liniowe włókna oddalonego o wymiar z od osi wynosi: 

φ∆
φ∆δ∆δ
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W równaniu (6) wprowadzono następujące definicje: 
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εo � względna zmiana długości osi wycinka, czyli jest to odkształcenie 
liniowe w osi, 

γo - względna zmiana kąta ∆φ, 

Równanie (6) można przekształcić do później użyteczniejszej formy: 

)(
zr

z
ooox εγεε −

+
+=  (7) 

Wykorzystując równanie Hooke�a i założenie o dominacji naprężeń σx 
otrzymamy: 
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+

⋅+⋅=⋅=  (8) 

Wstawiając (8) do równań równowagi: 

                          ,                     dANdAzM xx ∫∫∫∫ =⋅= σσ  (9) 

i rozwiązując je otrzymamy: 
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gdzie: 

∫∫ +
= dAz
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oznacza uogólniony moment bezwładności, A � pole przekroju 
poprzecznego. 

Podstawiając wyliczone odkształcenia do wzoru określającego 
naprężenia normalne (8) otrzymamy rozkład: 
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Podsumowując, zauważmy że otrzymaliśmy (ze względu na współrzędną 
z) rozkład naprężeń nieliniowy � mianowicie hiperboliczny, a podstawą 
rozważań było przyjęcie liniowości rozkładu przemieszczeń. Stało się tak 
ponieważ odkształcenie liniowe to względny przyrost przemieszczeń, czyli 
(w granicy) stosunek przyrostu długości do długości pierwotnej � a rozkład 
długości pierwotnych dla włókien jest funkcją liniową i funkcja ta pojawia 
się w mianowniku wyrażenia określającego odkształcenie liniowe a co za 
tym idzie naprężeń normalnych. 

5.1.3 OPIS PRÓBKI. 
Badaniom poddana będzie okrągła tarcza o średnicy zewnętrznej 220mm, 

z wycięciem o średnicy 70mm. Grubość tarczy wynosi b = 9.3mm. Siły N 
powstają w wyniku działania śruby rzymskiej której oś jest oddalona od 
środka ciężkości przeciwległego przekroju poprzecznego o mimośród 
e=151mm. Materiał z którego wykonano próbkę to stal o module 
sprężystości E=210 GPa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Wygląd próbki. 
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Z powyższych danych można wyprowadzić następujące zależności 

u1 = 35mm, u2 = 110mm, 

h = u2�u1 =75mm, 

r = (u1+u2)/2 = 72.5mm 

Przekrój poprzeczny jest prostokątem o wymiarach b*h. Dla takiego 
przekroju uogólniony moment bezwładności wynosi: 

ψ⋅⋅=




 −⋅⋅= 22o rA1

1u
2uln

h
rrbhJ   (12) 

We wzorze (12) pole przekroju poprzecznego A=b*h= 697,5mm2, a 

wprowadzona wielkość ψ wynosi: 10696123.01
35

110ln
75

5,72 =





 −   

Uogólniony moment bezwładności wynosi Jo=392145 mm4. Dla 
porównania moment bezwładności J=b*h3/12=326953 mm4 

Zależność pomiędzy siłami przekrojowymi jest następująca: 

M= - N e  (13) 

Uwzględniając powyższe oznaczenia otrzymamy wzór który będzie 
podstawą do obliczania naprężeń normalnych: 
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5.1.4 PRZEPROWADZENIE ĆWICZENIA. 
Do pomiaru odkształceń liniowych użyto tensometrów elektrooporowych 

które są nalepione w przekroju przeciwległym w stosunku do siły. 

Ich umiejscowienie względem środka ciężkości przekroju określają 
następujące wartości współrzędnej z: z[1]=35mm, z[2]=20mm, z[3]=8mm, 
z[4]=-5mm, z[5]=-20mm, z[1]=-35mm. W nawiasach podano numery 
tensometrów, a ich umiejscowienie przedstawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3. Usytuowanie tensometrów. 

Aby przystąpić do doświadczenia należy: 

1. Tensometry elektrooporowe połączyć odpowiednimi przewodami z 
mostkiem tensometrycznym, ten z kolei połączony jest z komputerem. 

2. Podłączyć mostek do prądu. 

3. Włączyć komputer. 

4. Wybrać dysk lokalny C. 

5. Uruchomić system Windows poprzez wpisanie komunikatu: �win� i 
zaakceptować klawiszem Enter. 

6. Uruchomić program obsługi mostka, poprzez wybranie przy pomocy 
myszki (podwójne kliknięcie) z okna �Spider-ctrl 1.2 D� ikony 
wyglądającej jak oczy kota (catman) pod nazwą �Spider8-Control�. 

7. Jeśli zaznaczono inaczej - kliknąć myszką LPT2. 

8. Kliknąć �Gerat einstellen� 

N 

e 

6 5 4 3 2 1 

z
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9. Kolejno klikając zaznaczyć �Datei� następnie �Einstellungen laden� 
wybrać �psz1pl.sp8�, �OK.� Po wykonaniu tych czynności, w 
szczególności w kolumnie zatytułowanej �Aufn.� na pierwszych sześciu 
pozycjach powinien pojawić się symbol pół-mostka. Jeśli tak się nie 
stało, to klikjąc na symbol całego mostka lub inny z kolumny �Aufn.� 
wybrać �Halbbrucke�. Analogicznie w kolumnie �Meβbereich� należy 
ustawić wartości 3mV/V (ewentualnie 12mV/V). 

Ostatecznie okno �Kanaleinstellungen� powinno wyglądać jak tabela 1. 

Tabela 1. 

Kanal Name Aufn. Meβbereich Filter Tara Tarawert Meβwert 
0 C1 < 3mV/V variabel V   
1 C2 < 3mV/V variabel V   
2 C3 < 3mV/V variabel V   
3 C4 < 3mV/V variabel V   
4 C5 < 3mV/V variabel V   
5 C6 < 3mV/V variabel V   

W tabeli 1 znak �<� oznacza symbol pół-mostka.  

W ostatnich dwu kolumnach tabeli 1 powinny pojawić się wartości 
liczbowe. Gdyby gdzieś pojawił się napis �OVERFLOW� należy sprawdzić 
połączenia kabli. 

10. Sprawdzić czy przy próbce śruba rzymska jest odkręcona � chodzi o to 
by w tym momencie siła N była równa zeru. Praktycznie śrubę należy 
bardzo lekko dokręcić w zaznaczonym miejscu � tylko tak by nie 
wyleciała z próbki. 

11. Wyzerować mostek klikając �Nullabgleich� W kolumnie �Meβwert� 
powinny pojawić się zera lub wartości oscylujące wokół zera. 

12. Zamknąć to okno klikając lewy górny róg i �Close�. 

13. Kliknąć �Eigangskanale definieren�. 

14. W drugiej kolumnie otwartego okna, podwójnym kliknięciem zmieniać 
symbole wyglądające jak znaki zakazu wjazdu na zielone strzałki. 
Należy tak uczynić w co najmniej pierwszych sześciu wierszach. 
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15. W kolumnie �Skalierung� klikając prawym przyciskiem myszy, na 
napis �EXTERN� zmieniamy go na �Benutzer�. 

16. W pola kolejnego okna należy wpisać wartości jak w tabeli 2: 

Tabela 2. 

10-6 mV/V 
0 0 

2110 1 

a następnie nacisnąć �OK.� 

17. Czynności opisane w p.15 i 16 powtórzyć dla pierwszych sześciu 
wierszy � w ten sposób zadeklarowaliśmy wartość stałej tensometru 
k=2.11 i dodatkowo odkształcenia będą później wyświetlane w 10-6. 

Ostatecznie okno �Eingangskanale� powinno wyglądać jak tabela 3. 

Tabela 3. 

Nr  Zeit-
basis 

Titel Gerat Hardware 
Kanal 

Skalierung Status 

1 ->  C1 SPIDER8 0 Benutzer  
2 ->  C2 SPIDER8 1 Benutzer  
3 ->  C3 SPIDER8 2 Benutzer  
4 ->  C4 SPIDER8 3 Benutzer  
5 ->  C5 SPIDER8 4 Benutzer  
6 ->  C6 SPIDER8 5 Benutzer  

Symbole w kolumnie �Zeitbasis� tabeli 3 nie mają znaczenia w tym 
doświadczeniu. Dwukrotnie klikając na komórki w kolumnie �Status� 
można sprawdzić czy jest �OK.� 

18. Zamknąć okno �Eingangskanale� klikając lewy górny róg i �Close�. 

19. Otworzyć kolejne okno klikając �Einzelmessung�. 

20. W pierwszym wierszu okna powinny pojawić się liczby bliskie zeru 
(praktycznie dopuszczalne +/-5×[10-6]. Jeśli tak nie jest, to kliknąć 
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�Beenden�, wrócić do �Gerat einstellen� , jeszcze raz wyzerować 
poprzez �Nullabgleich� zamknąć okno �Kanaleinstellungen� i jeszcze 
raz kliknąć �Einzelmessung�. 

21. Dokręcać śrubę na próbce do momentu w którym na kanale 6 pojawi 
się wartość ok. 110×[10-6], po tym kliknąć �Einzelwert messen� 

22. Powtarzać czynności z p.21 dla wartości ok. 220×[10-6], i ok. 330×[10-6]. 

23. Odpisać wyniki z powstałej tabeli. 

24. Odkręcić śrubę i sprawdzić czy odczyty są bliskie zeru � jeśli tak: 
�Beenden�, � jeśli nie: �Beenden�, i powtórzyć doświadczenie od 
punktu 7. 

25. Zakończyć pomiary klikając �Ende� , zamknąć system �Windows� 
klikając lewy górny róg �Close� i �OK.� 

26. Wyłączyć komputer i mostek � sprawdzić czy zgasły wszystkie 
kontrolki. 

5.1.5 OPRACOWANIE WYNIKÓW. 
Do opracowania wyników można użyć system FAMULUS i 

przygotowany przykład PRSIZA2.FM. 

1. Zalogować się do sieci poprzez wpisanie �login student� Enter (gdy teraz 
był włączany komputer, to tylko �student� Enter). 

2. Uruchomić �nc� (Norton Comandera) Enter . Następnie należy ustawić 
katalogi: 

K:\EDU\FAMULUS 

L:\USERS\STUDENT\CWICZ\PL (w tym katalogu powinien być 
przykład PRSIZA2.FM)  

3. Uruchomić Famulusa podświetlając kursorem FAMULUS.EXE i 
przycisnąć Enter 

4. Przycisnąć Esc dwa razy 

5. Sterując kursorem za pomocą strzałek wybierać kolejne menu: 

FILES, LOAD, MODEL - potwierdzając każdorazowo klawiszem Enter 

6. Wybrać katalog L: , a następnie przykład PRSIZA2.FM 
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7. Wybrać ekran nr 2 (na którym jest grafika 1 i tabelka 3) Enter 2 razy 

8. Podać odkształcenia każdorazowo wartość akceptując Enter-em- gdy 
opuszczamy punkt pomiarowy podać 0 

9. Po podaniu odkształceń na dole pojawi się wartość siły obliczonej 
metodą najmniejszych kwadratów dla wszystkich uwzględnionych 
punktów pomiarowych 

10. Pojawia się wykres i tabela, użyto oznaczeń: 

- i - numer punktu pomiarowego, 

- zt - współrzędna punktu pomiarowego w [mm], (względem środka 
przekroju) 

- zielone gwiazdki i "spom" - oznaczają naprężenia w [MPa] 
wyznaczone poprzez tensometryczny pomiar odkształceń  

- białe kółka, kropki i "sobl" - oznaczają naprężenia obliczone wg 
wzoru teoretycznego 

Dla opuszczonych punktów pomiarowych   spom:=sobl 

Wykres naprężeń dla pręta jak na rysunku � tzn. współrzędna z (tu zz i 
zt) w prawo 

11. Naciskając Esc można przejść do MAIN MENU Enter , następnie 
wybrać ekran nr 2  

-czyli powrót do punktu 7 i podać dane dla innej siły, dalej wg. 
punktów 8,9,10 

12. Zakończenie obliczeń poprzez przyciśnięcie Esc, wybranie MAIN 
MENU � akceptacja Enter-em, przyciśniecie X i następnie Y(Yes) 

Uwaga: Nie zapisywać zbioru PRSIZA2.FM na dysk. 
13. Czynności tego punktu nie wykonywać gdy zamierzamy przeprowadzić 

analizę systemem elementów skończonych Microfield. Wyłączyć 
Norton Comandera (przycisk F10, następnie Y), wyłączyć się z sieci � 
napisz �BYE� i Enter, teraz można wyłączyć komputery 

 

Tekst źródłowy przykładu PRSIZA2.FM: 
pret silnie zakrzywiony 
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Wykres naprezen normalnych w przekroju poprzecznym preta 
silnie zakrzywionego poddanego mimosrodowemu rozciaganiu 
sila N. 

Porownanie teoretycznego rozkladu naprezen z danymi 
doswiadczalnymi 

- - - variables, constants, procedures and functions - - -  

N; zz; z; A; h; b; u1; u2; r; e; psi 

i=1 TO 6 

z[i]; e[i]; p[i] 

FUNCTION sigx(z)=N/A*( 1-e/r*(1+1/psi*z/(r+z))) 

- - - initial values - - - 

h=75 ;   b=9.3 ;   u1=35 ;   u2=110 ;   r=72.5 

e=151 

A=b*h;   psi=r/h*ln(u2/u1)-1 

z[1]= 35. ; z[2]= 20. ; z[3]= 8. ; z[4]= -5. ; z[5]=-20. ; 
z[6]=-35. 

e[1]=-96 ; e[2]= -62  ;  e[3]=-38 ; e[4]= 3  ;  e[5]= 69  ;  
e[6]= 222 

s1=0  ;s2=0 

WRITELN 'Podaj przyrost odksztalcenia w kolejnych kanalach 
w 10e-6' 

READ e[1 TO 6]:1:3; 

FOR i=1 TO 6 DO 

 p[i]=1/A/.21*( 1-e/r*(1+1/psi*z[i]/(r+z[i]))) 

 IF (e[i] > 1) OR (e[i] < -1) THEN s1=s1+p[i]*e[i];  
s2=s2+p[i]*p[i] END 

END 

N = s1/s2 

WRITE 'Sila =',N:5:1,'N' 

FOR i=1 TO 6 DO 

 zt=z[i] 

 sobl=sigx(zt) 

 spom=.21*e[i] 
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  IF (e[i] < 1) AND (e[i] > -1) THEN spom:=sobl END 

 DISP GRAPH; DISP TAB #2; DISP TAB #3 

END 

WRITELN '    [ mm ]       [ MPa ]        [ MPa ]' 

zz=38.5 

dzz=-1 

REPEAT 

 zz=zz+dzz 

 sx=sigx(zz) 

 DISP GRAPH; DISP TAB #1 

UNTIL zz<-37. 

STOP 

5.1.6 ANALIZA SYSTEMEM ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH. 
Wyliczone i pomierzone naprężenia były podstawą do zapoznania się z 

ich rozkładem w przekroju poprzecznym. W celu jeszcze jednego 
porównania można uruchomić system elementów skończonych Microfield i 
przeprowadzić demonstrację przygotowanego przykładu. Do komputera na 
którym będzie uruchomiony system Microfield trzeba wpiąć klucz 
elektroniczny (tzw. kość) � udostępniany przez prowadzącego ćwiczenia. Z 
tego powodu demonstracja może być przeprowadzona tylko na jednym 
komputerze. 

Przykład PRSIZA2 znajduje się w podkatalogu 
USERS\STUDENT\CWICZ\PSZ2 

W przykładzie tym zamodelowano połówkę pręta silnie zakrzywionego 
(ze względu na symetrię), wymiary podano w mm, obciążenie stanowi siła 
N=4 kN. Wynikowe wielkości naprężeń w kN/mm2 czyli w GPa, 
przemieszczenia w mm. 

Kolejność przeprowadzenia demonstracji: 

Czynności punktu 1 i 2 (z wyjątkiem wpięcia tzw. kości) nie wykonywać 
gdy analizę wyników systemem Famulus zakończyliśmy wyjściem do NC 

1. Do gniazda drukarki stroną zaznaczoną strzałką wpiąć klucz 
elektroniczny. Zalogować się do sieci poprzez wpisanie �login student� 
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Enter (gdy teraz był włączany komputer, to tylko �student� Enter 

2. Uruchomić �nc� Enter .  

3. Z katalogu: L:\USERS\STUDENT\CZWICZ\PSZ2 przekopiować(F5) 
wszystkie zbiory do katalogu: K:\USERS\STUDENT\xy � tutaj xy 
oznaczają inicjały prowadzącego ćwiczenia  

4. Będąc w katalogu K:\USERS\STUDENT\xy (powinien być widoczny 
w drugiej od dołu linii ekranu) wpisać �mfield� Enter  

5. Klawiszami strzałek wybrać przykład �prsiza2� Enter 

6. Klawiszami strzałek najechać na �Plot Results� Enter 

7. Przeczytać informacje zawarte w �General Data� , przycisnąć spacje 

8. Klawiszami strzałek wybrać �Mesh/B.C.� Enter 

9. Po komendzie �Plot deformed mesh� wybrać �Yes� Enter 

10. Wybrać �Displacement scale� równą 100 , Enter dwa razy - spowoduje 
to że rzeczywiste przemieszczenia będą na ekranie powiększone 100 
razy 

11. Po komendzie �Line type required� wybrać �Dashed� Enter 

12. Po komendzie �Mesh Plot type� wybrać �Full� Enter 

13. Po komendzie �Show element numbers� wybrać �No� Enter 

14. Po komendzie �Show nodal positions� wybrać �No� Enter 

15. Po komendzie �Display nodes with fixed displacement� wybrać �Yes� 
Enter. Przeanalizować powstały schemat warunków kinematycznych 

16. Po komendzie �Display point loading� wybrać �Yes� Enter. W tym 
momencie widoczny jest podział na elementy skończone wraz z 
zaznaczonymi kinematycznymi warunkami brzegowymi i miejscem 
obciążenia. Kontynuacja: Enter  

17. Po komendzie �Line type required� wybrać �Solid� Enter 

18. Po komendzie �Mesh Plot type� wybrać �Full� Enter 

19. Po komendzie �Show element numbers� wybrać �No� Enter 

20. Po komendzie �Show nodal positions� wybrać �No� Enter. Teraz 
niebieską ciągłą linią zaznaczono kształt odkształconej próbki -skala 
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przemieszczeń powiększona 100 razy 

21. Wybrać �More� Enter  

22. Wybrać �Contours� Enter  

23. Po pytaniu �Superpose Plot ?� odpowiedzieć �No� Enter 

24. Po komendzie �Do you still wish to plot on the deformed mesh � 
wybrać �No� Enter 

25. Wybrać �Local Stress y� Enter dwa razy 

26. Po komendzie �Select contour plot type� wybrać �Solid� Enter . 
Pojawiła się mapa odpowiadająca intensywności naprężeń σy. Tutaj oś 
y jest w każdym punkcie pionowa. Nas najbardziej interesuje rozkład 
tych naprężeń w prawym poziomym przekroju 

27. Po komendzie �Overlay fill type� wybrać �Profile� Enter 

28. Po komendzie �Display a key for the contours� wybrać �TR� Enter . 
Pojawi się w górnym (Top) prawym (Right) rogu ekranu legenda do 
opisu mapy intensywności naprężeń σy. Wartości podane są w 
[kN/mm2=GPa] , odrzucając mnożnik 10-3 można odczytywać wartości 
w [MPa]  

29. Po komendzie �Plot graph of variable� wybrać �No� Enter 
30. Wybrać �Vectors� Enter  

31. Po pytaniu �Superpose Plot ?� odpowiedzieć �Yes� Enter . W każdym 
tzw. punkcie węzłowym i w każdym punkcie Gaussa zostanie 
zaznaczony kierunek największego (pojedyncza kreska) i 
najmniejszego (podwójna kreska) naprężenia głównego w płaszczyźnie 
zadania (tzn. tarczy �w tym programie x-y) 

32. Wybrać �More� Enter  

33. Wybrać �Stop� Enter  

34. Po komendzie �Confirm exit of program� wybrać �Yes� Enter 

35. Wybrać �Plot Graphs� Enter  

36. Wybrać �Section� Enter , następnie klawiszami strzałek podświetlić na 
żółto prawy poziomy przekrój Enter  

37. Wybrać �Local Stress� Enter i następnie �Accept� Enter 
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38. Wybrać �Graph� Enter  

39. Po pytaniu �Would you like a grid on the graph?� przcisnąć klawisz Y. 
Powinien pojawić się wykres naprężeń normalnych w zaznaczonym 
przekroju � czyli przekroju w którym na rzeczywistej próbce są 
nalepione tensometry 

40. Zakończyć demonstrację wybierając kolejno �Return� , �Quit� , �Stop� 
każdorazowo potwierdzając Enter-em    

41. Wyłączyć Norton Comandera (F10 następnie Y), wyłączyć się z sieci � 
napisz �BYE� i Enter, teraz można wyłączyć komputer 

42. Uporządkować laboratorium: wyrównać ławki, zasunąć krzesła, śmieci 
wyrzucić do kosza . 

 

Powyższy algorytm po pewnej wprawie można nieco zmodyfikować � nie 
dotyczy punktów 29 i 42.  

5.1.7 PYTANIA KONTROLNE 

1. Jaka funkcja opisuje rozkład naprężeń normalnych σx w przekroju 
poprzecznym pręta silnie zakrzywionego � wyjaśnij dlaczego. 

2. Jaka funkcja opisuje rozkład odkształceń liniowych εx w przekroju 
poprzecznym pręta silnie zakrzywionego � wyjaśnij dlaczego. 

3. Jaka funkcja opisuje rozkład przemieszczeń w przekroju poprzecznym 
pręta silnie zakrzywionego � wyjaśnij dlaczego. 

4. Pręt silnie zakrzywiony obciążono siłą 0.75 kN naprężenie σx w punkcie 
A wyniosło 17 MPa. Ile wyniesie naprężenie σx w tym samym punkcie 
gdy wartość siły wyniesie 0.85 kN. 

5. Przez które punkty przekroju poprzecznego przeciwległego do siły 
obciążającej próbkę, przechodzi oś obojętna naprężeń normalnych σx �
opisz i zilustruj rysunkiem. 

6. Podaj dwa podstawowe założenia będące podstawą wyprowadzenia 
wzoru określającego rozkład naprężeń normalnych σx . 

7. Jaki � w porównaniu z momentem bezwładności dla przekroju 
prostokątnego dla pręta prostego - jest uogólniony moment bezwładności 
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dla pręta silnie zakrzywionego o takim samym przekroju poprzecznym. 

8. Naszkicuj rozkład naprężeń normalnych σx w przekroju poprzecznym 
przeciwległym do siły obciążającej próbkę 

9. Naszkicuj rozkład odkształceń liniowych εx w przekroju poprzecznym 
przeciwległym do siły obciążającej próbkę 
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ROZDZIAŁ 6 
 

6 Defektoskopia ultradźwiękowa 
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6.1 WSTĘP6 
Badania nieniszczące materiałów były stosowane od wielu lat, a ich 

szybki rozwój związany był z postępem i zastosowaniami nowych 
technologii. Związane są one z procesami projektowania, produkcji oraz 
eksploatacji w celu szybkiego wykrycia wad i kontroli parametrów 
wyrobów oraz zmniejszenia awaryjności urządzeń. Badania tego typu 
przeprowadza się na gotowych wyrobach szczególnie tam, gdzie w grę 
wchodzi bezpieczeństwo ludzi (połączenia spawane, odlewy, części 
maszyn, pomiary grubości i wyszukiwanie wad w trakcie eksploatacji, 
podczas której następują zmiany struktury i ubytki korozyjne ). Najczęściej 
stosowane metody to: badania szczelności, badania penetracyjne, badania 
radiograficzne, badania ultradźwiękowe, badania magnetyczno-proszkowe i 
badania wiroprądowe.  

Ultradźwięki są badane i poznawane od ponad 100 lat. Stały rozwój 
technik ultradźwiękowych powiązany jest z postępem technologicznym - od 
materiałów i sposobów generowania fal po programy komputerowe 
ułatwiające nie tylko same pomiary, ale i również analizę zmian parametrów 
wyrobów  podczas eksploatacji. Obecnie ultradźwięki stosuje się na szeroką 
skalę w spektroskopii, defektoskopii, akustooptyce i mikroskopii 
ultradźwiękowej, diagnostyce medycznej, chirurgii, stomatologii, 
hydrolokacji, oraz w wielu procesach chemicznych i technologicznych 
(górnictwo, metalurgia, ceramika, elektronika).  

6.2 PODSTAWY FIZYCZNE 

Zakres częstotliwości fal sprężystych jest szeroki. Dzielimy go 
zasadniczo na cztery grupy: 

• 0 � 16 Hz infradźwięki  

• 16 � 16 kHz zakres słyszalny 

• 16 kHz � 1 GHz ultradźwięki 

• 1 GHz � 1 THz hiperdźwięki 

Ultradźwięki rozchodzące się w materiałach podlegają prawom fizyki 
                                                 
6 Opracował mgr inż. B. Zając 
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klasycznej. Na granicy ośrodków mogą występować charakterystyczne 
zjawiska ruchu falowego takie jak: odbcie, załamanie, transformacja, 
rozpraszanie, ugięcie. 

Odbicie zachodzi, gdy ośrodki charakteryzują się różnymi opornościami 
falowymi, kąt odbicia jest równy kątowi padania dla tego samego rodzaju 
fali. 

Załamanie występuje na granicy ośrodków, dla fali padającej pod 
pewnym kątem i spowodowane jest różnicą prędkości rozchodzenia się fali 
w tych ośrodkach. 

Transformacja związana jest z przekształceniem części fali padającej na 
inny rodzaj fali, pod warunkiem, że może ona występować w drugim 
ośrodku ( np. L ⇒ T , T ⇒ L) i występuje w połączeniu ze zjawiskiem 
załamania i odbicia. 

Ugięcie (dyfrakcja) to zjawisko odchylenia wiązki fal  na przeszkodach, 
których długość jest dużo mniejsza od długości fali. 

Pomiędzy długością fali a częstotliwością występuje zależność: 

λ = c / f , gdzie λ - długość fali, c � prędkość rozchodzenia się fali w 
danym ośrodku, f � częstotliwość fali. Prędkość rozchodzenia się fali jest 
cechą ośrodka i zależy od rodzaju fali. Rozróżniamy fale podłużne (L), 
poprzeczne (T), powierzchniowe  przy czym nie wszystkie występują w 
danym materiale (w wodzie tylko CL = 1430 m/s), a pomiędzy nimi 
występuje zależność CL > CT > CR (dla stali CL = 5940 m/s , CT = 3520 m/s , 
CR = 3050 m/s). 

6.3 PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE (ZGODNE Z 
PN �XX / M 70050) 

6.3.1 OGÓLNE NAZWY I OKREŚLENIA 
Akustyczna impedancja falowa (z) (akustyczna oporność falowa) - 

( z = c * d ) iloczyn ciśnienia i prędkości fali płaskiej. W przypadku 
pomijalnego tłumienia ośrodka wielkość ta jest rzeczywista i równa 
iloczynowi prędkości dźwięku i gęstości ośrodka. 

Charakterystyka kierunkowości - wykres przedstawiający kątowy 
rozkład natężenia promieniowania. 
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Ciśnienie akustyczne - naprężenie wywołane w ośrodku, w wyniku 
rozchodzenia się fali. 

Częstotliwość akustyczna (f) - częstotliwość między 16 a 16000 Hz. 

Częstotliwość ultradźwiękowa (f) - częstotliwość wyższa od 16000 Hz. 

Fala kulista - fala, której czoło tworzy powierzchnię kulistą. 

Fala Lambda (fala płytowa) - fala rozchodząca się w elementach 
płasko-równoległych, których grubość jest współmierna z długością fali. 

Fala Love'�a - fala poprzeczna rozchodząca się w cienkich warstwach, 
spolaryzowana w kierunku równoległym do kierunku propagacji fali. 

Fala płaska - fala, której czoło jest płaskie. 

Fala podłużna (L) - fala, w której kierunek rozchodzenia się jest zgodny 
z kierunkiem drgań cząsteczek ośrodka. 

Fala podpowierzchniowa  - fala rozchodząca się równolegle do 
powierzchni wyrobu na niewielkiej głębokości. 

Fala poprzeczna (T) - fala, w której kierunek rozchodzenia się jest 
prostopadły do kierunku drgań cząsteczek ośrodka. 

Fala powierzchniowa (R) - fala rozchodząca się na powierzchni 
ośrodka. 

Fala stojąca - fala, w której wszystkie cząstki biorące udział w 
drganiach przechodzą równocześnie przez położenie równowagi. 

Holografia ultradźwiękowa - metoda wykorzystująca fale do 
uzyskiwania przestrzennych obrazów wyrobów. 

Hologram ultradźwiękowy - obraz interferencyjny zawierający 
informację o amplitudzie i fazie fali odbitej od badanego wyrobu. 

Kąt krytyczny - kąt padania w ośrodku wejścia fali, któremu odpowiada 
w ośrodku drugim kąt załamania równy 90°. 

Kąt odbicia - kąt między kierunkiem rozchodzenia się fali i prostopadłą 
do powierzchni granicznej. 

Kąt padania - kąt między kierunkiem wprowadzenia fali i prostopadłą 
do powierzchni granicznej. 

Kat załamania - kąt między kierunkiem fali załamanej i prostopadłą do 
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powierzchni granicznej. 

Natężenie dźwięku - energia fal przechodzących przez jednostkową 
powierzchnię w jednostce czasu. 

Odbicie całkowite - odbicie występuje przy kącie padania większym od 
kąta krytycznego. 

Odbicie rozproszone - odbicie powodujące rozproszenie na skutek 
rodzaju lub stanu powierzchni odbijającej. 

Płaszczyzna polaryzacji fali ultradźwiękowej - płaszczyzna, w której 
drgają cząstki ośrodka, przez które przechodzi fala. 

Pole bliskie (N) - obszar, w którym fala rozchodzi się w przybliżeniu 
pod postacią wiązki równoległej, N = (D2

SK * f) (4 c ) = (D2
SK / 4 λ )  ,  

DSK = 0,97 D, gdzie D � średnica przetwornika, DSK � średnica skuteczna 
przetwornika kołowego 

Pole dalekie - obszar, w którym wiązka fal dźwiękowych jest rozbieżna 
(nie mniej niż 3 długości pola bliskiego N od czoła głowicy). 

Powierzchnia graniczna - powierzchnia rozchodzenia się fal między 
dwoma ośrodkami. 

Prawo załamania (prawo Snellius�a) - zależność między kątami 
padania, odbicia oraz załamania fal na granicy dwóch ośrodków i prędkości 
fal w tych ośrodkach 

sin α / sin β = C1 / C2  , gdzie : α -kąt padania, β - kąt załamania, C1  - 
prędkość fali w ośrodku 1, C2 � prędkość fali w ośrodku 2.  

Prędkość fazowa - prędkość rozchodzenia się określonej fazy drgań. 

Prędkość grupowa - prędkość rozchodzenia się określonej grupy 
impulsu fal. 

Rozproszenie fal ultradźwiękowych - zjawisko wielokrotnej zmiany 
kierunku fal na skutek załamania lub odbicia na nieciągłościach 
strukturalnych prowadzące do osłabienia wiązki. 

Ruch falowy - rozchodzenie się fal w ośrodku.  

Tłumienie - zjawisko powodujące zmniejszenie się energii fali na skutek 
przemiany w inne postacie energii. 
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Współczynnik odbicia ciśnieniowy - stosunek amplitudy ciśnienia fali 
odbitej do amplitudy ciśnienia fali padającej. 

Współczynnik odbicia energetyczny - stosunek energii fali odbitej do 
energii fali padającej. 

Współczynnik pochłaniania dźwięku - współczynnik zmniejszania się 
amplitudy po przebyciu przez fale w ośrodku jednorodnym odcinka o 
długości x, który jest wyrażony wzorem: 

 Ax = Ao e-ax  (1) 

w którym: 

Ax - Amplituda w odległości x od źródła dźwięku. 

Ao - amplituda dla x = O 

a - współczynnik pochłaniania dźwięku. 

Zjawisko magnetostrykcyjne - odwracalne zjawisko polegające na 
zmianie wymiarów wyrobu, poddanego działaniu zmiennego pola 
magnetycznego. 

Zjawisko piezoelektryczne - odwracalne zjawisko polegające na 
powstawaniu ładunków dielektrycznych na powierzchni wyrobu poddanego 
działaniu siły. 

6.3.2 NAZWY I OKREŚLENIA DOTYCZĄCE APARATURY I 
URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH 

Akustyczny przetwornik elektromagnetyczny - układ służący do 
wytwarzania fal składający się z magnesu i oddzielnego uzwojenia, przez 
które przepływa prąd przemienny wytwarzający w przedmiocie prądy 
wirowe. 

Częstotliwość powtarzania - częstotliwość, z jaką impulsy elektryczne 
pobudzają przetwornik do drgań rezonansowych. 

Defektoskop ultradźwiękowy - przyrząd służący do wytwarzania i 
odbierania fal oraz pomiaru ich natężenia. 

Decybelowy regulator wzmocnienia - urządzenie regulujące 
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wzmocnienie wyskalowane w dB. 

Dopasowanie akustyczne - dobór odpowiednich zmiennych w celu 
uzyskania optymalnych warunków przejścia fal. 

Dynamika zobrazowania lampy oscyloskopowej aparatu 
ultradźwiękowego - ilość dB o którą należy zmniejszyć wzmocnienie, aby 
impuls o pełnej wysokości ekranu sprowadzić do określonej wysokości. 

Głowica - element defektoskopu ultradźwiękowego, zawierający 
przetwornik, służący do nadawania i odbierania fal. 

Głowica normalna - głowica służąca do wprowadzenia fal prostopadle 
do powierzchni badanego wyrobu. 

Głowica dyszowa - głowica wprowadzająca fale do badanego wyrobu 
przez strumień cieczy. 

Głowica fal podłużnych - głowica służąca do wytwarzania i odbierania 
fal podłużnych. 

Głowica fal poprzecznych - głowica służąca do wytwarzania i 
odbierania fal poprzecznych. 

Głowica fal powierzchniowych - głowica służąca do wytwarzania i 
odbierania fal powierzchniowych. 

Głowica o zmiennym kącie - głowica umożliwiająca uzyskiwanie 
różnych kątów padania fali. 

Głowica skośna - głowica służąca do wprowadzania fal ukośnie 
względem powierzchni badanego wyrobu. 

Głowica podwójna - głowica o dwóch przetwornikach 
piezoelektrycznych, z których jeden jest nadajnikiem a drugi odbiornikiem 
fal. 

Głowica skupiająca - głowica umożliwiająca skupienie wiązki fal. 

Głowica wirująca - głowica obracająca się dookoła badanego wyrobu. 

Głowica wodoszczelna - głowica przystosowana do badania wyrobów 
zanurzonych w wodzie. 

Głowica wysokotemperaturowa - głowica przystosowana do badania 
wyrobów w temperaturach wyższych od 40°C. 
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Klin załamujący - element głowicy skośnej służący do wprowadzania 
fal skośnie względem badanej powierzchni. 

Obraz oscyloskopowy typu A - obraz oscyloskopowy, na którym 
odcięta podaje czas, a rzędna amplitudę impulsu. 

Obraz oscyloskopowy typu B - obraz oscyloskopowy, na którym 
odcięta podaje czas przejścia impulsu, a rzędna położenie głowicy. 

Obraz oscyloskopowy typu C - obraz oscyloskopowy, którego 
współrzędna odpowiada położeniu głowicy w wyrobie badanym. 

Opóźnienie startu podstawy czasu - przesunięcie startu podstawy czasu 
defektoskopu ultradźwiękowego względem impulsu pobudzającego 
przetwornik. 

Ośrodek sprzęgający - ciecz służąca do zapewnienia przejścia fal 
między dwoma ciałami (olej, woda z dodatkiem detergentów). 

Przetwornik ceramiczny - element ceramiczny o własnościach 
piezoelektrycznych. 

Przetwornik kwarcowy o cięciu X - płytka wycięta z kryształu kwarcu 
prostopadle do osi krystalograficznej X, drgająca w kierunku swej grubości i 
przeznaczona do wytwarzania fal podłużnych. 

Przetwornik kwarcowy o cięciu Y - płytka wycięta z kryształu kwarcu 
prostopadle do osi krystalograficznej Y, drgająca w kierunku poprzecznym 
do kierunku pola elektromagnetycznego. 

Przetwornik mozaikowy - przetwornik zawierający we wspólnej 
obudowie wiele pojedynczych przetworników. 

Rozdzielczość - najmniejsza odległość między dwoma nieciągłościami, 
które można rozróżnić na ekranie defektoskopu. 

Strefa martwa - część ośrodka, z której nie można uzyskać 
bezpośredniego echa wady. 

Środek głowicy - punkt na powierzchni głowicy, przez który przechodzi 
oś wiązki fal. 

Wskaźnik położenia wady - urządzenie pomocnicze służące do 
lokalizacji wady przy skośnym wprowadzaniu fal, stosowane szczególnie 
przy badaniu połączeń spawanych. 
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Zapas wzmocnienia - liczba dB o jaką można zwiększyć wzmocnienie 
odbiornika defektoskopu ultradźwiękowego po ustaleniu poziomu tła od 
wybranego reflektora na zadaną wysokość. 

6.3.3 NAZWY I OKREŚLENIA DOTYCZĄCE BADAŃ 
Badanie stykowe (kontaktowe) -- badanie w którym głowica i wyrób 

badany są rozdzielone cienką warstwą cieczy sprzęgającej. 

Badanie zanurzeniowe - badanie, w którym przedmiot jest zanurzony w 
cieczy i fale są wprowadzane przez ciecz. 

Echo dna - echo od powierzchni ograniczającej, na którą bezpośrednio 
padają fale. 

Głębokość położenia wady - odległość wady od powierzchni 
wprowadzenia fal. 

Metoda echa - metoda badania oparta na wykorzystaniu impulsów 
odbitych od nieciągłości wyrobu. 

Metoda przepuszczania - metoda badania oparta na pomiarze natężenia 
fali przechodzącej przez badany wyrób. 

Metoda rezonansowa - metoda badania oparta na wykorzystaniu 
zjawiska powstawania fali stojącej w danej grubości warstwy. 

Metoda uwidaczniania - metoda badania oparta na przedstawianiu 
kształtu lub rozmiarów wady materiałowej. 

Obwiednia echa - krzywa, wyznaczona przez wierzchołki impulsów 
odbitych od nieciągłości wyrobu przy zmianie odległości między głowicą i 
nieciągłością. 

Poziom odniesienia - wartość o wybranym poziomie wzmocnienia 
odbiornika defektoskopu ultradźwiękowego, przy którym uzyskuje się echo 
od wzorcowego reflektora. 

Reflektor duży - reflektor o rozmiarach liniowych większych od 
rozmiarów przekroju poprzecznego wiązki fal, padających na ten reflektor. 

Skok głowicy skośnej - odległość mierzona w kierunku poziomym 
między punktem, w którym oś wiązki wchodzi do wyrobu i punktem, w 
którym trafia ponownie w tę samą powierzchnię materiału po jednokrotnym 
odbiciu. 
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Sprzężenie - połączenie między głowicą i badanym przedmiotem. 

Straty przeniesienia - zmiana natężenia wiązki fal spowodowana 
różnicą stanu powierzchni badanego wyrobu w porównaniu z powierzchnią 
wzorca. 

Ultradźwiękowa analiza - metoda badania stanu wyrobu na podstawie 
częstotliwościowego rozkładu impulsu ultradźwiękowego odbitego w 
wyrobie lub przechodzącego przez niego. 

Wada płaska - wada dwuwymiarowa o płaskiej powierzchni odbijającej. 

Wada przestrzenna - wada trójwymiarowa. 

Wada równoważna - płaska wada kołowa ustawiona prostopadle do 
kierunku rozchodzenia się fali o współczynniku odbicia równym jedności; 
poziom echa od wady równoważnej jest taki sam jak od porównywanej 
wady. 

Wykres OWR - graficznie przedstawiona zależność pomiędzy 
odległością od głowicy do wady (O), wzmocnieniem (W) niezbędnym do 
uzyskania echa wady o określonym poziomie i rozmiarem (R) wady 
równoważnej. 

Zakres obserwacji - odcinek drogi fal w wyrobie obserwowany na 
ekranie lampy oscyloskopowej. 

6.4 SPRZĘT DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH 
Większość przyrządów w defektoskopii ultradźwiękowej to aparaty 

impulsowe, które nadają krótkie impulsy nadawcze, po czym przełączają się 
na odbiór sygnałów odbitych od granicy ośrodków lub wad zamieniając je 
na obraz oscyloskopowy. Czynności te są powtarzane od kilku do kilkuset 
razy w ciągu sekundy. Całość pracy umożliwiają odpowiednio połączone 
elektroniczne układy zasilające, generacyjne, wzmacniające i 
synchronizujące. Coraz częściej stosowane są defektoskopy w postaci 
odpowiedniej karty komputerowej, która wraz z odpowiednim programem 
stanowi nowoczesny przyrząd pomiarowy wraz możliwością 
archiwizowania i przesyłania danych (e-mail). Szczegółowe informacje o 
konkretnych przyrządach (wewnętrzną budową i szczegóły działania) 
można znaleźć na stronach internetowych producentów (np. 
www.krautkramer.com) 
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6.5 OPIS DEFEKTOSKOPU USD-10 
 

 
Rys.1 

Defektoskop ultradźwiękowy USD-10 Firmy Krautkramer Gmbh & Co. 
jest nowoczesnym procesorowym urządzeniem pomiarowym 
współpracującym poprzez złącze RS-232 z komputerem wyposażonym w 
odpowiednie oprogramowanie z zakresu defektoskopii (archiwizacja i 
przesyłanie danych). Posiada duży ekran oraz możliwość podłączenia 
zewnętrznego dodatkowego monitora do prezentacji. Jego pamięć pozwala 
na zapamiętanie 10 kompletnych ustawień parametrów pomiarowych oraz 
wyników pomiarów; konstrukcja oraz dodatkowe zasilanie akumulatorowe 
umożliwiają kilkugodzinną pracę w terenie. 

W części czołowej można wyróżnić dwa bloki: 

• Część lewą w której znajduje się ekran oraz złącza pomiarowe i 
złącze interface. 

• Część prawą w której znajduje się blok przełączników  

W dolnej części znajduje się blok zasilania akumulatorowego wraz z 
układem ładowania. Całość znajduje się w metalowej obudowie z 
uchwytem umożliwiającym wygodną pracę i transport. 
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6.5.1 OPIS DZIAŁANIA 
Układ synchronizujący uruchamia krótkimi impulsami powtarzanymi z 

określoną częstotliwością wszystkie podzespoły defektoskopu w celu 
uzyskania obrazu oscyloskopowego. Na obraz ten składa się praca: 

• Nadajnika impulsów wytwarzającego napięciowy impuls nadawczy 
przesyłany do głowicy nadawczej, gdzie jest zamieniany w 
przetworniku na falę ultradźwiękową. 

• Odbiornika impulsów, który odbiera z głowicy impuls odbity 
zamieniony wcześniej w przetworniku. 

• Wzmacniacza sygnału (współpracującego z odbiornikiem), który 
poprzez odpowiednie wzmocnienie pozwala na zmianę wielkości 
obserwowanego impulsu na ekranie. 

• Przełącznika, który w przypadku pracy z jedną głowicą podłącza ją 
na przemian do nadajnika i odbiornika. 

• Generatora podstawy czasu, który wraz układem monitora tworzy 
obraz na ekranie. 

• Układu pamięci pozwalającego na zapamiętanie wszystkich 
ustawień parametrów przyrządu. 

Całość pracuje dzięki układowi zasilania, kontrolującego również stan 
naładowania akumulatorów. 
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6.6 OPIS PRZEŁĄCZNIKÓW USD-10 

 
Rys.2 

1. przycisk przełącznika aktualne echo / menu 

2. przycisk pomoc (help) 

3. przycisk �kursor menu do góry� 

4. przycisk kopiowania 

5. przycisk poziomu odniesienia wzmacniacza sygnału 

6. przycisk rozwinięcia tabeli 

7. przycisk �menu� 

8. przycisk �kursor menu w lewo� 

9. przycisk �kursor menu w prawo� 

10. przycisk wyboru elementu kopiowanego 

11. przycisk wzmacniacza sygnału 

12. przycisk �kursor menu w dół� 

13. przycisk wskaźnika naładowania akumulatora 

14. przycisk zmniejszający wartości wybranych parametrów  
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15. przycisk zwiększający wartości wybranych parametrów 

16. przycisk wyłączenia blokady (key off) 

17. przycisk włączenia przyrządu oraz kasowania (reset) podczas pracy 

18. przycisk rozwijania (scroll) jednej z pięciu linii pomiarowych 

19. przycisk wywołania aktualnego echa w postaci rozwiniętej  

20. przycisk wyboru wyższej pozycji (o jeden w lewo) 

21. przycisk wyboru niższej pozycji (o jeden w prawo) 

22. przycisk włączenia blokady (key on) 

23. przycisk wyłącznika przyrządu (off) 

6.6.1 PODSTAWOWE PARAMETRY 
Zakres częstotliwości pracy 0,4 � 20 MHz 

Napięcie zasilające przetwornik 200 � 440 V      

Liniowość pozioma lepsza od: 1% długości ekranu 

Liniowość pionowa lepsza od: 3% wysokości ekranu 

Częstotliwość próbkowania: 1,7 � 400 Hz 

Wzmocnienie wzmacniacza: 111 dB  

Zakres pomiarowy w stali: 0 � 9865 mm 

Ekran: 80 x 100 mm, 440 x 240 pixeli 

Pamięć : 10 ustawień 

Interface: RS � 232 

Wyjście video: V / 75 Ω standard NTSC lub CCIR 

Jednostki podstawowe: mm, cale, µs 

Języki MENU: English, German, French, Spanish 

Gniazda połączeniowe typu: Lemo 1 lub BNC 

Napięcie zasilania: 85 � 264 V prądu zmiennego 
50 / 60 Hz 
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Moc pobierana: 7,5 W 

Wymiary (H x W x D) 133mm x 293mm x 375mm 

Masa z akumulatorami: 10 kg 

Zakres temperatury pracy: -15 do 55 ° C 

Zgodność z normami: IEC 348, IEC 529, DIN 
40050/52/53, DIN 55441 

6.6.2 OPIS FUNKCJI MENU 
A-DELAY (AD) � odległość pomiędzy początkiem bramki pomiarowej, 

a punktem zerowym ( 0 � 9999 mm ) 

A-MODE (AM) � rodzaj parametrów bramki pomiarowej ( OFF / 
COINC. / ANTICOINC.)  

ANALOG-V (OS) � napięcie wyjściowe ( 0-2V ) na złączu 25-pin 
proporcjonalne do wielkości amplitudy sygnału 

ANGLE (PA) � wartość kąta ( głowicy kątowej ) ( 0°- 90° ) 

A-TRASH (AT) � wartość poziomu odniesienia bramki pomiarowej 
( 1 − 99% ) 

AVER.CRT (AC) � poziom optymalizacji sygnał-szum 
( off / 16 / 32 / 64 / 128 / 256 ) 

A-WIDTH (AW) � długość bramki pomiarowej ( 0 � 9999 mm ) 

BAUD-R (BR) � parametry złącza RS-232 (150 / 300 / 600 / 1200 / 2400 
/ 4800 / 9600 ) 

BAS.DATA (BD) � zapamiętane podstawowe parametry pracy 
przyrządu (ON/OFF) 

BAS.UNIT (BU) � jednostka podstawowa miary 
( MM−mm / �−cal / US−µs ) 

CAL.ECHO (CE) � wybór pierwszego echa do kalibracji ( musi 
zawierać się w polu bramki ) 

CAL.V&D (D&) � wybór drugiego echa do kalibracji ( musi zawierać 
się w polu bramki ) 
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CHOICE-# (MY) -  wybór jednego z pięciu ustawień własnych 

CRTCOPY (LP) � wybór elementu do kopiowania 

DAMPING (PG) � ustawianie dopasowania oporności przewodu układu 
defektoskop � głowica ( 50 Ω / 75 Ω / 150 Ω / 500 Ω )  

DATA-# (ND) � wszystkie parametry  i nastawy przyrządu przypisane 
danemu numerowi ( 1−10 ) 

DB.STEP (DS) � pojedynczy skok wzmocnienia wzmacniacza 
( 0,1 − 20 dB ) 

DEFINE (ED) � wybór jednego z max 15 parametrów funkcji MY 
CHOICE ( ON / OFF ) 

DEF.LGTH (DL) � ustawienie długości wady (do sporządzania 
raportów ) 

DIALOG (DG) � wybór języka ( ENGLISH / DEUTSCH / FRANCIAS 
/ ESPANOL ) 

DISP.DEL (DD) � początkowa wartość zakresu wyświetlania na ekranie 
( 0 − 9999 mm ) 

DISP.WDTH (DW) � zakres wyświetlania na ekranie ( 0 − 9999 mm ) 

DUAL (DM) � praca z dwoma głowicami lub głowicą podwójną ( 
osobno nadajnik i odbiornik ) ( ON/OFF )  

FILTER (SM) � optymalizacja kształtu echa ( 0 � 3 ) 

F-LABEL (FL) � wybór zakresu częstotliwości pracy generatora 
( EUROPE 2 i 4 MHz, USA 2,25 i 5 MHz ) 

FREEZE (FC) � �zamrożenie� aktualnie wyświetlanego obrazu ( 
kasowanie przyciskiem dB lub przyciskiem dB-REF )  

FREQU. (FR) � wybór częstotliwości pracy ( 0,5 / 1 / 2 / 4 / 10 / 15  
MHz ) 

GRID (GR) � prostokątna siatka na wyświetlanym ekranie ( ON / OFF ) 

HI LIMIT (HL) � górna wartość wyświetlanej wielkości na ekranie 

HORN (AA) � sygnał akustyczny pojawienia się impulsu w obrębie 
ustawionej bramki ( ON / OFF ) 
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INIT (IT) � powrót do ustawień początkowych ( wymazanie wszystkich 
danych z pamięci ) 

KEY-BEEP (KB) � sygnał wciśnięcia jakiegokolwiek przycisku 
( ON / OFF ) 

KEY-KODE (KC) � wybór rodzaju urządzenia współpracującego ( 
drugi USD, drukarka, komputer ) 

KEY ECHO (KE) � zewnętrzna transmisja danych ( ON / OFF ) 

LO LIMIT (LL) � dolna wartość wyświetlanej wielkości na ekranie 

MAGNIFY (MA) � powiększenie obrazu zawartego w bramce na pełny 
ekran ( ON / OFF ) 

M-CODE (MC) � hasło blokady parametrów ( supervisor ), ( cyfry 
pomiędzy 0 a 99999 ) 

M-LOCK (ML) � blokada parametrów ( ON / OFF ) 

PARADUMP (P?) � wydruk wszystkich aktualnych parametrów 
( N / OFF ) 

PEAK CRT (PC) � zapamiętanie wartości impulsu ( ON / OFF ) 

POWER (PI) � wybór wielkości mocy generatora ( 1 / 2 / 3 / 4 ) 

PRF (PF) � zmiana częstotliwości powtarzania impulsów nadawczych 
( 1=1,7HZ do 16=400Hz ) ( stosowane do eliminacji wielokrotnych ech 
zakłócających ) 

PROBDEL (PD) � opóźnienie startu wyświetlania ( 0 − 0,999 µs ) 

PROT.MEM (PM) � zabezpieczenie zgromadzonych danych przed 
skasowaniem ( ON / OFF ) 

RECALL (RD) � wywołanie ustawień parametrów zapisanych pod 
DATA −# ( ON ) 

RECTIFY (RF) � wybór rodzaju prostownika impulsów ( FULLW.- 
dwu-połówkowy, POS.HW �jedno-połówkowy dodatni, NEG.HW � jedno-
połówkowy ujemny, RF � bez prostownika ) 

REJECT (RJ) - podcięcie ( eliminacja szumów ) 

SCAN-DIR (TD) � odległość od punktu odniesienia ( 0 � 400 tylko dla 
dokumentacji) 
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SEL.AMPL (SA) � wybór opisu wielkości wzmocnienia impulsu 
zawartego w bramce ( % of HEIGH, DB TRSH, DB DIFF ) 

SEL.DPTH (ST) - wybór opisu wielkości położenia impulsu zawartego 
w bramce ( mm, cal, %THICKN ) 

SERVICE? (ER) � funkcja help ( ? w linii status ) 

SET DATE (DE) � ustawianie daty zegara wewnętrznego ( yy, mm, dd ) 

SET TIME (TI) � ustawianie godziny zegara wewnętrznego (hh, mm, ss 
) 

SOUNDVEL (SV) � ustawianie prędkości dźwięku ( kalibracja 
przyrządu 10 � 19999 m/s ) 

1.S-PATH (E1) � ustawienie wartości dla 1-go echa kalibrowanego 
( 0 − 9999 mm ) 

2.S-PATH (E2) � ustawienie wartości dla 2-go ech kalibrowanego 
( 0 − 9999 mm ) 

STORE (SD) � zapamiętanie aktualnych ustawień parametrów 
przyrządu (ON jeśli PROT.MEM nie jest włączona ) 

TCG ECHO (TE) � zapisanie wartości echa odniesienia dla funkcji 
TCG 

TCG MODE  � funkcja TCG ( pomiar wielkości wybranych ech ), 
( ON ) 

TCG REC (TS) � przygotowanie do zapisu funkcji TCG ( ON kasuje 
poprzednie dane z pamięci ) 

THICKN (TH) � ustawienie parametrów grubości odniesienia dla 
funkcji SEL.DEPTH ( 0 − 9999 mm ) 

TOF-MODE (TF) � wybór rodzaju pomiaru impulsu ( FLANK � 
zbocze, PEAK � szczyt ) 

UNIT (UN) � wybór jednostki pomiaru odległości 
( MM−mm, ��−cal, US−µs ) 

VIDEO (VF) � wybór standardu sygnału video ( CCIR-50Hz, 
NTSC−60Hz ) 

X-COORD. (XC) � X-owa współrzędna punktu odniesienia 
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( 0 − 9999 mm ) 

X-VALUE (XV) � wielkość X pomiędzy punktem odniesienia a czołem 
głowicy kątowej 

Y-COORD. (YC) � Y-owa współrzędna punktu odniesienia 

6.6.3 OBSŁUGA DEFEKTOSKOPU 

• Uwaga! Przyrząd jest zasilany z sieci 220V i należy zachować 
odpowiednie zasady bezpieczeństwa. 

• Przed przystąpieniem do pracy należy bezwzględnie zapoznać się z 
instrukcją obsługi USD-10 , a wszystkie czynności wykonywać 
delikatnie i rozważnie. 

• Ze względu na bardzo dużą ilość parametrów pomiarowych są one 
odpowiednio zaprogramowane pod odpowiednimi numerami 
DATA−# dla poszczególnych ćwiczeń. 

• Podczas ćwiczenia można zmieniać wszystkie odblokowane 
ustawienia. 

• Nie zmieniać przyciskiem 16 (odblokowania) zablokowanych 
ustawień !!! 

• Naciskając przycisk 17 zawsze można wrócić do ustawień 
początkowych DATA-#. 

• HELP � przycisk  2  zawsze można go użyć !!!! 

• Przygotowanie do pracy: 

  Ustawić przyrząd na stanowisku pomiarowym 

  Podłączyć kabel zasilania do przyrządu 

  Podłączyć kabel zasilania do sieci 220V 

  Podłączyć kabel wraz z odpowiednią głowicą  do gniazda pod 

  ekranem 

  Nacisnąć przycisk 17 i odczekać chwilę 

  Nacisnąć przycisk 6 
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  Przyciskami 3,7,8,11 wybrać kwadrat MEMORY & DOC 

  Nacisnąć przycisk 5 

  Przyciskami 3,7,8,11 wybrać kwadrat DATA-# 

  Przyciskami 14 i 15 wybrać odpowiedni numer ćwiczenia 

  Przyciskiem 8 wybrać pole RCALL OFF 

  Nacisnąć przycisk 17 

  Nacisnąć przycisk 13 

• Teraz przyrząd posiada odpowiednie ustawienia do przeprowadzenia 
ćwiczenia numer # można korzystać z pozostałych funkcji oraz 
zmieniać wybrane parametry . 

• Naciskając przycisk 17 zawsze można wrócić do ustawień 
początkowych. 

• Wyłączenie przyrządu następuje po wciśnięciu przycisku 23 i teraz 
można rozłączyć przewody w odwrotnej kolejności. 

6.7 GŁOWICE DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH 
• Głowice pojedyncze fal podłużnych 

• Głowice podwójne fal podłużnych 

• Głowice pojedyncze fal poprzecznych  

• Głowice podwójne fal poprzecznych 

• Głowice pojedyncze fal powierzchniowych 

Przeznaczenie:  

• Głowice pojedyncze fal podłużnych: 

- wykrywanie wad przestrzennych wewnątrz materiału 

- wykrywanie wad płaskich równoległych do powierzchni 
badanej 

- pomiary grubości 

- pomiary prędkości rozchodzenia się fal w materiale 
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- pomiary tłumienia materiału 

• Głowice podwójne fal podłużnych: 

- pomiary grubości elementów cienkich 

- wykrywanie małych wad wewnętrznych znajdujących się 
blisko powierzchni 

• Głowice pojedyncze fal poprzecznych: 

- wykrywanie przestrzennych wad wewnętrznych 

- wykrywanie wad płaskich skośnie usytuowanych względem 
powierzchni 

- pomiar tłumienia materiału 

• Głowice pojedyncze fal powierzchniowych: 

• wykrywanie wad leżących na powierzchni 

• wykrywanie wad leżących blisko powierzchni 

• wykrywanie wad wychodzących na powierzchnię. 

Parametry głowic: 

• Częstotliwość drgań własnych przetwornika 

• Rodzaj wzbudzanych fal 

• Kształt i wymiary przetwornika 

• Długość pola bliskiego 

• Kąt załamania wiązki fal 

• Kształt wiązki fal 

Przykładowe oznaczenia i symbole głowic: 

• Zależą od producenta: 

INCO 

Głowice normalne: 

2 LO° 10C  (2) częstotliwość w [MHz], (L) fale podłużne, (O°) 
kąt załamania w [°], (10C) wymiar (średnica) przetwornika w [mm], 
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(C) przetwornik ceramiczny 

Głowice kątowe: 

4 T 70° 10C (4) częstotliwość w [MHz], (T) fale poprzeczne, (70°) 
kąt załamania w [°], (10C) wymiar (bok kwadratu) przetwornika w 
[mm], (C) przetwornik ceramiczny 

Głowice powierzchniowe: 

4 R 90° 18C (4) częstotliwość w [MHz], (R) fale powierzchniowe, 
(90°) kąt załamania w [°], (18C) wymiar (bok kwadratu) przetwornika 
w [mm], (C) przetwornik ceramiczny 

Głowice kątowe do badania rur: 

4 T 70° R 36 (4) częstotliwość w [MHz], (T) fale poprzeczne, (70°) 
kąt załamania w [°], (R) do badania rur (36) średnica rury [mm] 

Głowice kątowe o zmiennym kącie: 

3 T 0°- 45° 10C (3) częstotliwość w [MHz], (T) fale poprzeczne, 
(0° − 45°) kąt załamania w [°], (10C)  wymiar (bok kwadratu) 
przetwornika w [mm], (C) przetwornik ceramiczny 

Głowice podwójne: 

3 L 47° 2x 10C (3) częstotliwość w [MHz], (L) fale podłużne, (47°) 
kąt załamania w [°], (2x) głowica podwójna, (10C)  wymiar (średnica) 
przetwornika w [mm], (C) przetwornik ceramiczny. 

UNIPAN 
Głowice normalne: 

2 LN 25 (2) częstotliwość w [MHz], (L) fale podłużne,(N) głowica 
normalna 0°, (25) wymiar (średnica) przetwornika w [mm], 

Głowice powierzchniowe: 

4 S 15 (4) częstotliwość w [MHz], (S) fale powierzchniowe, (15) wymiar 
(bok kwadratu) przetwornika w [mm] 

Głowice podwójne: 

4 LDL 13 (4) częstotliwość w [MHz], (L) fale podłużne, (D) głowica 
podwójna, (L) długa ogniskowa, (13) wymiar (średnica) przetwornika 
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w [mm],  

4 LDS 13 (4) częstotliwość w [MHz], (L) fale podłużne, (D) głowica 
podwójna, (S) krótka  ogniskowa, (13) wymiar (średnica) 
przetwornika w [mm]. 

KRAUTKRAMER 
Firma stosuje kolorowy system kodowania częstotliwości głowic: 

• 0,5 MHz szary 

• 1,0 MHz czerwony 

• 2,0 MHz żółty 

• 4,0 MHz niebieski 

• 6,0 MHz zielony 

• 10 MHz czarny 

• Głowice normalne: 

K4N  głowica normalna fal podłużnych o częstotliwości 4 MHz 

• Głowice kątowe: 

MWB70 miniaturowa głowica fal poprzecznych o kącie 70 stopni 

• Głowice podwójne: 

SEB 4 KF 8 miniaturowa głowica podwójna fal podłużnych o 
częstotliwości 4 MHz i średnicy 8 mm. 

6.7.1 BUDOWA GŁOWIC  

6.7.1.1 Głowice normalne 
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Rys.3 

6.7.1.2 Głowice kątowe 
 

 

Rys.4 

6.7.1.3 Głowice podwójne 

 

 
Rys.5 
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6.7.1.4 Głowice specjalne 
Wykonywane przez producentów na specjalne zamówienie ( kształt, 

częstotliwość, wodoszczelność i inne) do badania konkretnych 
materiałów. 

6.8 WZORCE ULTRADŹWIĘKOWE 
Wzorce ultradźwiękowe to specjalne próbki o określonym kształcie, 

wykonane ze stali węglowej, aluminium, plexiglasu lub innych materiałów, 
z celowo wprowadzonymi określonymi wadami służącymi do kontroli i 
skalowania układu defektoskop - głowica oraz celów szkoleniowych. 

6.8.1 WZORZEC W1 (ZGODNY Z PN-XX / M-70051) 
 

 

Rys.6 

Przeznaczony jest do skalowania defektoskopów : 

Do nastawiania czułości układu defektoskop - głowica 

Głowice normalne � 25 mm, 100mm, 200mm, 91mm, 50mm (PPM) i 
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pomiaru rozdzielczości 

Głowice kątowe � 100mm, 200mm, 300mm, 400mm,  kąty od 40° do 
80°, wyznaczanie środka głowicy 

6.8.2 WZORZEC W2 (ZGODNY Z PN-XX / M-70054) 

 

Rys.7 

Przeznaczony jest do skalowania defektoskopów : 

Do nastawiania czułości układu defektoskop � głowica 

Głowice normalne � 12,5 mm 

Głowice kątowe � 25mm,100mm, 175mm, 250mm, 50mm, 125mm, 
200mm, 275mm,  kąty od 35° do 75° , wyznaczanie środka głowicy 

6.8.3 WZORZEC SCHODKOWY 

 

Rys.8 
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6.8.4 WZORCE PORÓWNAWCZE 
Zazwyczaj wykonane z tego samego materiału co element badany ze 

sztucznie wprowadzonymi znanymi wadami, służące do skalowania oraz 
określenia wad równoważnych. 

6.8.5 WZORCE MIKROSEKUNDOWE (ZGODNE Z PN-XX / M-
70056) 

Zazwyczaj próbki walcowe o tak dobranej wysokości, że czas potrzebny 
na przejście fali przez próbkę (od powierzchni do dna i z powrotem) jest 
wielokrotnością jednej mikrosekundy przeważnie z zakresu od 3 do 20 
mikrosekund. 

6.9 WADY RZECZYWISTE: 
Pod pojęciem wady rozumieć należy własności próbki odbiegające od 

wymaganych wielkości: 

• Złe wymiary i kształty wyrobu, ubytki 

• Pęknięcia, pęcherze, żużle, obce fazy materiałowe 

W ćwiczeniach wykorzystamy �sztuczne� wady celowo wprowadzone do 
materiału w postaci różnego rodzaju otworów i nacięć, których obecność 
jest widoczna na ekranie defektoskopu w postaci: 

1. Materiał bez wad: 
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Rys.9 

Na ekranie pojawia się obraz impulsu nadawczego oraz echo dna próbki, 
pomiędzy nimi brak impulsów. 

2. Mała wada równoległa do powierzchni na głębokości 0,6 grubości 
próbki: 

 

 
Rys.10 

Na ekranie pojawia się obraz impulsu nadawczego oraz słabsze echo dna 
próbki, pomiędzy nimi na głębokości 0,6 pojawiło się echo wady, którego 
amplituda zależy od wielkości i kształtu wady. 

3. Dwie małe wady położone blisko siebie na głębokości 0,6 oraz 0,7 
grubości próbki: 
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Rys.11 

Na ekranie pojawia się obraz impulsu nadawczego oraz słabsze echo dna 
próbki, pomiędzy nimi na głębokościach 0,6 oraz 0,7 pojawiły się echa wad, 
których amplituda zależy od wielkości i kształtu wad. 

4. Dwie małe wady leżące obok siebie na tej samej głębokości 0,6 
grubości próbki: 

 

Rys.12 

Na ekranie pojawia się obraz impulsu nadawczego oraz słabsze echo dna 
próbki, pomiędzy nimi na głębokości 0,6 pojawiło się jedno echo, które jest 
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wynikiem nałożenia się na siebie ech obu wad poniżej zdolności 
rozdzielczej głowicy. Jego amplituda ulega zmianie wraz z położeniem 
głowicy bez możliwości rozdzielenia ech pochodzących od każdej wady z 
osobna. 

5. Mała wada leżąca na głębokości 0,4 grubości próbki: 

 

Rys.13 

Na ekranie pojawia się obraz impulsu nadawczego oraz słabsze echo dna 
próbki, pomiędzy nimi na głębokościach 0,4 pojawiło się pierwsze echo 
wady oraz na głębokości 0,8 pojawiło się drugie echo tej samej wady 
(impulsy wielokrotne pomiędzy powierzchnią próbki a powierzchnią wady). 
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6a. Rozległa wada na głębokości 0,3: 

 

Rys.14 

Na ekranie pojawia się obraz impulsu nadawczego oraz impulsy 
wielokrotne na głębokościach 0,3 0,6 0,9 pochodzące od rozległej wady 
leżącej na głębokości 0,3. BRAK ECHA DNA PRÓBKI, które 
spowodowane jest przesłanianiem wiązki fal przez wadę. 

6b. Rozległa wada na głębokości 0,4 grubości próbki: 

 

Rys.15 
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Na ekranie pojawia się obraz impulsu nadawczego oraz impulsy 
wielokrotne na głębokościach 0,4  0,8  pochodzące od rozległej wady 
leżącej na głębokości 0,4. BRAK ECHA DNA PRÓBKI, które 
spowodowane jest przesłanianiem wiązki fal przez wadę. 

6c. Rozległa wada na głębokości 0,5 grubości próbki: 

 

Rys.16 

Na ekranie pojawia się obraz impulsu nadawczego, BRAK ECHA DNA 
PRÓBKI, pojawiły się na głębokościach 0,5  , 1,0   echa wielokrotne od 
rozległej wady. Echo na głębokości 1,0 nie jest echem dna próbki. 
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6d. Rozległa wada na głębokości 0,8 grubości próbki: 

 

Rys.17 

Na ekranie pojawia się obraz impulsu nadawczego, BRAK ECHA DNA 
PRÓBKI, pojawiło się echo na głębokości 0,8 od rozległej wady. 

7. Dużo małych wad rozmieszczonych na różnych głębokościach: 

 

Rys.18 

Na ekranie pojawia się obraz impulsu nadawczego, słabe echo dna próbki 
lub jego brak oraz bardzo wiele ech na różnych głębokościach oraz o 
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różnych amplitudach pochodzące od wielu małych wad. 

8. Rozległa wada przy powierzchni badanej: 

 
Rys.19 

9. Rozległa wada prostopadła do powierzchni badanej: 
Impulsy pochodzące od wady zlewają się z impulsem nadawczym, brak 

echa dna próbki. 

 

 

Rys.20 
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Na ekranie pojawia się obraz impulsu nadawczego oraz bardzo słabe 
echo dna próbki  (spowodowane rozproszeniem wiązki), pomiędzy nimi 
brak impulsów. 

6.10 ĆWICZENIA LABORATORYJNE 
Ćwiczenia mają na celu zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami 

defektoskopii ultradźwiękowej i nie obejmują w pełni zagadnień z tym 
związanych, ani możliwości technicznych  defektoskopu USD �10. 
Poszczególne ćwiczenia powinny być wykonane starannie z 
wykorzystaniem wzorców oraz  specjalnie przygotowanych próbek 
demonstracyjnych pod kontrolą prowadzącego. Prawidłowo wykonane 
ćwiczenia powinny być zachętą do dalszego głębszego poznawania świata 
ultradźwięków i rządzących nim praw fizyki. 

6.10.1 LOKALIZACJA WAD W PRÓBKACH GŁOWICĄ 
NORMALNĄ  

• Celem dydaktycznym ćwiczenia jest: 

- zapoznanie się z techniką pomiarów przy użyciu głowicy 
normalnej fal podłużnych 

- lokalizacja widocznych defektów na wzorcu W1 oraz 
specjalnie przygotowanych próbkach 

- lokalizacja niewidocznych defektów w specjalnie 
przygotowanych próbkach 

• Przebieg ćwiczenia : 

- Ustawić przyrząd na stanowisku pomiarowym 

- Podłączyć kabel zasilania do przyrządu 

- Podłączyć kabel zasilania do sieci 220V 

- Podłączyć kabel wraz z głowicą K4N  do gniazda pod 
ekranem 

- Nacisnąć przycisk 17 i odczekać chwilę  

- Nacisnąć przycisk 6 

- Przyciskami 3,7,8,11 wybrać kwadrat MEMORY & DOC 
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- Nacisnąć przycisk 5 

- Przyciskami 3,7,8,11 wybrać kwadrat DATA -# 

- Przyciskami 14 i 15 wybrać odpowiedni numer 1  

- Przyciskiem 8 wybrać pole RCALL OFF 

- Nacisnąć przycisk 17 

- Nacisnąć przycisk 13 

• Teraz przyrząd posiada odpowiednie ustawienia do przeprowadzenia 
ćwiczenia numer 1 

- zwilżyć odpowiednie powierzchnie wzorca W1 olejem 

- przyłożyć głowicę w wybrane punkty lekko dociskając  

- obserwować i porównywać otrzymane obrazy 

• Analogicznie postąpić z próbkami specjalnymi 

• Można korzystać z pozostałych funkcji oraz zmieniać wybrane 
parametry 

• Naciskając przycisk 17 zawsze można wrócić do ustawień 
początkowych. 

• HELP � przycisk  2  zawsze można go użyć !!!! 

• Zakończenie ćwiczenia: 

- wyłączyć przyrząd naciskając przycisk 23  

- teraz można rozłączyć przewody w odwrotnej kolejności 

- zetrzeć olej z przewodów, głowicy i próbek 

• Wykonanie sprawozdania: 

- podać cel ćwiczenia 

- przedstawić podstawy teoretyczne 

- naszkicować i opisać wybrane obrazy  

- podać wnioski z ćwiczenia (zalety i wady) 
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6.10.2 LOKALIZACJA WAD W PRÓBKACH GŁOWICĄ KĄTOWĄ 

• Celem dydaktycznym ćwiczenia jest: 

- zapoznanie się z techniką pomiarów przy użyciu głowicy 
kątowej fal poprzecznych 

- lokalizacja widocznych defektów na wzorcach: W1, W2 oraz 
specjalnie przygotowanych próbkach 

- lokalizacja niewidocznych defektów w specjalnie 
przygotowanych próbkach 

• Przebieg ćwiczenia : 

- Ustawić przyrząd na stanowisku pomiarowym 

- Podłączyć kabel zasilania do przyrządu 

- Podłączyć kabel zasilania do sieci 220V 

- Podłączyć kabel wraz z głowicą MWB 70  do gniazda pod 
ekranem 

- Nacisnąć przycisk 17 i odczekać chwilę  

- Nacisnąć przycisk 6 

- Przyciskami 3,7,8,11 wybrać kwadrat MEMORY & DOC 

- Nacisnąć przycisk 5 

- Przyciskami 3,7,8,11 wybrać kwadrat DATA -# 

- Przyciskami 14 i 15 wybrać odpowiedni numer 2  

- Przyciskiem 8 wybrać pole RCALL OFF 

- Nacisnąć przycisk 17 

- Nacisnąć przycisk 13 

• Teraz przyrząd posiada odpowiednie ustawienia do przeprowadzenia 
ćwiczenia numer 2 

- zwilżyć odpowiednie powierzchnie wzorca W1 olejem 

- przyłożyć głowicę w wybrane punkty lekko dociskając  

- obserwować i porównywać otrzymane obrazy 
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• Analogicznie postąpić z wzorcem W2 oraz próbkami specjalnymi 

• Można korzystać z pozostałych funkcji oraz zmieniać wybrane 
parametry  

• Naciskając przycisk 17 zawsze można wrócić do ustawień 
początkowych. 

• HELP � przycisk  2  zawsze można go użyć !!!! 

• Zakończenie ćwiczenia: 

- wyłączyć przyrząd naciskając przycisk 23  

- teraz można rozłączyć przewody w odwrotnej kolejności 

- zetrzeć olej z przewodów, głowicy i próbek 

• Wykonanie sprawozdania: 

- podać cel ćwiczenia 

- przedstawić podstawy teoretyczne 

- naszkicować i opisać wybrane obrazy  

- podać wnioski z ćwiczenia (zalety i wady) 

6.10.3 LOKALIZACJA WAD W PRÓBKACH GŁOWICĄ FAL 
POWIERZCHNIOWYCH 

• Celem dydaktycznym ćwiczenia jest: 

- zapoznanie się z techniką pomiarów przy użyciu głowicy  fal 
powierzchniowych 

- lokalizacja widocznych defektów na wzorcu W1 oraz 
specjalnie przygotowanych próbkach 

• Przebieg ćwiczenia : 

- Ustawić przyrząd na stanowisku pomiarowym 

- Podłączyć kabel zasilania do przyrządu 

- Podłączyć kabel zasilania do sieci 220V 

- Podłączyć kabel wraz z głowicą  4 R 90° 18C  do gniazda 
pod ekranem 
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- Nacisnąć przycisk 17 i odczekać chwilę  

- Nacisnąć przycisk 6 

- Przyciskami 3,7,8,11 wybrać kwadrat MEMORY & DOC 

- Nacisnąć przycisk 5 

- Przyciskami 3,7,8,11 wybrać kwadrat DATA -# 

- Przyciskami 14 i 15 wybrać odpowiedni numer 3  

- Przyciskiem 8 wybrać pole RCALL OFF 

- Nacisnąć przycisk 17 

- Nacisnąć przycisk 13 

• Teraz przyrząd posiada odpowiednie ustawienia do przeprowadzenia 
ćwiczenia numer 3 

- zwilżyć odpowiednie powierzchnie wzorca W1 olejem 

- przyłożyć głowicę w wybrane punkty lekko dociskając  

- obserwować i porównywać otrzymane obrazy 

• Analogicznie postąpić z próbkami specjalnymi 

• Można korzystać z pozostałych funkcji oraz zmieniać wybrane 
parametry . 

• Naciskając przycisk 17 zawsze można wrócić do ustawień 
początkowych. 

• HELP � przycisk  2  zawsze można go użyć !!!! 

• Zakończenie ćwiczenia: 

- wyłączyć przyrząd naciskając przycisk 23  

- teraz można rozłączyć przewody w odwrotnej kolejności 

- zetrzeć olej z przewodów, głowicy i próbek 

• Wykonanie sprawozdania: 

- podać cel ćwiczenia 

- przedstawić podstawy teoretyczne 
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- naszkicować i opisać wybrane obrazy  

- podać wnioski z ćwiczenia (zalety i wady) 

6.10.4 POMIARY GRUBOŚCI METODĄ BEZPOŚREDNIĄ 

• Celem dydaktycznym ćwiczenia jest: 

- zapoznanie się z techniką pomiarów grubości (szybka ale o 
mniejszej dokładności) przy użyciu głowicy normalnej fal 
podłużnych 

• Przebieg ćwiczenia : 

- Ustawić przyrząd na stanowisku pomiarowym 

- Wykonać wszystkie czynności jak w ćwiczeniu 4.3.1 

- Użyć wzorce W1, W2, schodkowy oraz specjalne próbki 

- Przyciskami 7 i 8 oraz 14, 15, 20 i 21 dla funkcji A-DELAY 
(AD) i  A-TRASH (AT) � ustawić bramkę pomiarową na 
wybranym impulsie 

- Odczytać wynik z dołu ekranu 

- Zmierzyć wybraną próbkę suwmiarką i porównać wyniki 

• Można korzystać z pozostałych funkcji oraz zmieniać wybrane 
parametry 

• Naciskając przycisk 17 zawsze można wrócić do ustawień 
początkowych. 

• HELP � przycisk  2  zawsze można go użyć !!!! 

• Zakończenie ćwiczenia: 

- wyłączyć przyrząd naciskając przycisk 23  

- teraz można rozłączyć przewody w odwrotnej kolejności 

- zetrzeć olej z przewodów, głowicy i próbek 

• Wykonanie sprawozdania: 

- podać cel ćwiczenia 

- przedstawić podstawy teoretyczne 
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- naszkicować i opisać wybrane obrazy  

- podać wnioski z ćwiczenia (zalety i wady) 

6.10.5 POMIARY GRUBOŚCI METODĄ ECH WIELOKROTNYCH  

• Celem dydaktycznym ćwiczenia jest: 

- zapoznanie się z techniką pomiarów grubości metodą ech 
wielokrotnych przy użyciu głowicy normalnej fal podłużnych 

• Przebieg ćwiczenia : 

- Ustawić przyrząd na stanowisku pomiarowym 

- Wykonać wszystkie czynności jak w ćwiczeniu 4.3.1 

- Użyć boczne powierzchnie wzorców W1, W2,  oraz 
specjalne próbki 

- Przyciskami 7 i 8 oraz 14, 15, 20 i 21 dla funkcji A-DELAY 
(AD) i  A-TRASH (AT) � ustawić bramkę pomiarową na 
wybranym n - tym impulsie 

- Odczytać wynik z dołu ekranu 

- Obliczyć grubość g = L / n , gdzie L jest odczytaną wartością 
odległości dla n-tego echa  

- Zmierzyć wybraną próbkę suwmiarką i porównać wyniki 

- Wykonać analogiczne pomiary dla innych próbek 

• Można korzystać z pozostałych funkcji oraz zmieniać wybrane 
parametry 

• Naciskając przycisk 17 zawsze można wrócić do ustawień 
początkowych. 

• HELP � przycisk  2  zawsze można go użyć !!!! 

• Zakończenie ćwiczenia: 

- wyłączyć przyrząd naciskając przycisk 23  

- teraz można rozłączyć przewody w odwrotnej kolejności 

- zetrzeć olej z przewodów, głowicy i próbek 
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• Wykonanie sprawozdania: 

- podać cel ćwiczenia 

- przedstawić podstawy teoretyczne 

- naszkicować i opisać wybrane obrazy  

- podać wnioski z ćwiczenia (zalety i wady). 

6.10.6 POMIARY GRUBOŚCI GŁOWICĄ PODWÓJNĄ 

• Celem dydaktycznym ćwiczenia jest: 

- zapoznanie się z techniką pomiarów bezpośrednich grubości 
przy użyciu głowicy podwójnej  fal podłużnych 

- pomiary grubości na wzorcach: W1, W2, schodkowym oraz 
specjalnie przygotowanych próbkach 

• Przebieg ćwiczenia : 

- Ustawić przyrząd na stanowisku pomiarowym 

- Podłączyć kabel zasilania do przyrządu 

- Podłączyć kabel zasilania do sieci 220V 

- Podłączyć dwa kable wraz z głowicą  SEB 4 KF 8   do 
gniazd pod ekranem 

- Nacisnąć przycisk 17 i odczekać chwilę  

- Nacisnąć przycisk 6 

- Przyciskami 3,7,8,11 wybrać kwadrat MEMORY & DOC 

- Nacisnąć przycisk 5 

- Przyciskami 3,7,8,11 wybrać kwadrat DATA -# 

- Przyciskami 14 i 15 wybrać odpowiedni numer 5 

- Przyciskiem 8 wybrać pole RCALL OFF 

- Nacisnąć przycisk 17 

- Nacisnąć przycisk 13 

• Teraz przyrząd posiada odpowiednie ustawienia do przeprowadzenia 
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ćwiczenia numer 5 

- zwilżyć  powierzchnie wzorca schodkowego olejem 

- przyłożyć głowicę w wybrane punkty lekko dociskając  

- odczytać wynik z ekranu 

• Analogicznie postąpić z wzorcem W2 oraz próbkami specjalnymi 

• HELP � przycisk  2  zawsze można go użyć !!!! 

• Zakończenie ćwiczenia: 

- wyłączyć przyrząd naciskając przycisk 23  

- teraz można rozłączyć przewody w odwrotnej kolejności 

- zetrzeć olej z przewodów, głowicy i próbek 

• Wykonanie sprawozdania: 

- podać cel ćwiczenia 

- przedstawić podstawy teoretyczne 

- naszkicować i opisać wybrane obrazy  

- podać wnioski z ćwiczenia (zalety i wady). 

6.10.7 POMIARY PRĘDKOŚCI  FAL PODŁUŻNYCH 

• Celem dydaktycznym ćwiczenia jest: 

- zapoznanie się z techniką pomiarów prędkości rozchodzenia 
się fali metodą porównawczą przy użyciu głowicy normalnej 
fal podłużnych 

• Przebieg ćwiczenia : 

- Ustawić przyrząd na stanowisku pomiarowym 

- Podłączyć kabel zasilania do przyrządu 

- Podłączyć kabel zasilania do sieci 220V 

- Podłączyć kabel wraz z głowicą K4N  do gniazda pod 
ekranem 

- Nacisnąć przycisk 17 i odczekać chwilę  
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- Nacisnąć przycisk 6 

- Przyciskami 3,7,8,11 wybrać kwadrat MEMORY & DOC 

- Nacisnąć przycisk 5 

- Przyciskami 3,7,8,11 wybrać kwadrat DATA -# 

- Przyciskami 14 i 15 wybrać odpowiedni numer 6  

- Przyciskiem 8 wybrać pole RCALL OFF 

- Nacisnąć przycisk 17 

- Nacisnąć przycisk 13 

• Teraz przyrząd posiada odpowiednie ustawienia do przeprowadzenia 
ćwiczenia numer 6 

- zmierzyć suwmiarką grubość próbek: wzorcowej i badanej ( 
L0 )  

- zwilżyć odpowiednie powierzchnie próbek specjalnych 
olejem 

- przyłożyć głowice w wybrany punk próbki wzorcowej lekko 
dociskając  

- przyciskami 7 i 8 oraz 14, 15, 20 i 21 dla funkcji A-DELAY 
(AD) i  A-TRASH (AT) � ustawić bramkę pomiarową na 
wybranym impulsie próbki wzorcowej 

- odczytać wynik z dołu ekranu 

- sprawdzić czy odpowiada grubości próbki wzorcowej 

- przyłożyć głowicę w wybrany punkt próbki badanej lekko 
dociskając  

- przyciskami 7 i 8 oraz 14, 15, 20 i 21 dla funkcji A-DELAY 
(AD) i  A-TRASH (AT) � ustawić bramkę pomiarową na 
wybranym impulsie próbki wzorcowej 

- odczytać wynik z dołu ekranu ( LX ) 

- obliczyć prędkość fali w próbce badanej ze wzoru: 

CX = CW ( L0 / LX ) ,gdzie: (2) 
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- CW � prędkość fali podłużnej próbki wzorcowej 

- L0 � rzeczywista grubość próbki badanej 

- LX � odczytana grubość próbki badanej z defektoskopu  

• Można korzystać z pozostałych funkcji oraz zmieniać wybrane 
parametry . 

• Naciskając przycisk 17 zawsze można wrócić do ustawień 
początkowych. 

• HELP � przycisk  2  zawsze można go użyć !!!! 

• Zakończenie ćwiczenia: 

- wyłączyć przyrząd naciskając przycisk 23  

- teraz można rozłączyć przewody w odwrotnej kolejności 

- zetrzeć olej z przewodów, głowicy i próbek 

• Wykonanie sprawozdania: 

- podać cel ćwiczenia 

- przedstawić podstawy teoretyczne 

- naszkicować i opisać wybrane obrazy  

- podać wnioski z ćwiczenia (zalety i wady). 

6.10.8 POMIARY PRĘDKOŚCI FAL POPRZECZNYCH 

• Celem dydaktycznym ćwiczenia jest: 

- zapoznanie się z techniką pomiarów prędkości rozchodzenia 
się fali metodą porównawczą przy użyciu głowicy normalnej 
fal podłużnych 

• Przebieg ćwiczenia : 

- Ustawić przyrząd na stanowisku pomiarowym 

- Podłączyć kabel zasilania do przyrządu 

- Podłączyć kabel zasilania do sieci 220V 

- Podłączyć kabel wraz z głowicą MWB 70  do gniazda pod 
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ekranem 

- Nacisnąć przycisk 17 i odczekać chwilę  

- Nacisnąć przycisk 6 

- Przyciskami 3,7,8,11 wybrać kwadrat MEMORY & DOC 

- Nacisnąć przycisk 5 

- Przyciskami 3,7,8,11 wybrać kwadrat DATA -# 

- Przyciskami 14 i 15 wybrać odpowiedni numer 7  

- Przyciskiem 8 wybrać pole RCALL OFF 

- Nacisnąć przycisk 17 

- Nacisnąć przycisk 13 

• Teraz przyrząd posiada odpowiednie ustawienia do przeprowadzenia 
ćwiczenia numer 7 

- Zmierzyć suwmiarką grubość próbek: wzorcowej i badanej 
( L0 ) 

- Zwilżyć odpowiednie powierzchnie próbek specjalnych 
olejem 

- Przyłożyć głowicę w wybrany punk próbki wzorcowej lekko 
dociskając  

- Przyciskami 7 i 8 oraz 14, 15, 20 i 21 dla funkcji A-DELAY 
(AD) i  A-TRASH (AT) � ustawić bramkę pomiarową na 
wybranym impulsie próbki wzorcowej 

- Odczytać wynik z dołu ekranu 

- Sprawdzić czy odpowiada grubości próbki wzorcowej 

- Przyłożyć głowice w wybrany punk próbki badanej lekko 
dociskając  

- Przyciskami 7 i 8 oraz 14, 15, 20 i 21 dla funkcji A-DELAY 
(AD) i  A-TRASH (AT) � ustawić bramkę pomiarową na 
wybranym impulsie próbki wzorcowej 

- Odczytać wynik z dołu ekranu ( LX ) 
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- Obliczyć prędkość fali w próbce badanej ze wzoru: 

CX = CW ( L0 / LX ) (3) 

gdzie: 

- CW � prędkość fali poprzecznej próbki wzorcowej 

- L0 � rzeczywista grubość próbki badanej 

- LX � odczytana grubość próbki badanej z defektoskopu  

• Można korzystać z pozostałych funkcji oraz zmieniać wybrane 
parametry 

• Naciskając przycisk 17 zawsze można wrócić do ustawień 
początkowych. 

• HELP � przycisk  2  zawsze można go użyć !!!! 

• Zakończenie ćwiczenia: 

- wyłączyć przyrząd naciskając przycisk 23  

- teraz można rozłączyć przewody w odwrotnej kolejności 

- zetrzeć olej z przewodów, głowicy i próbek 

• Wykonanie sprawozdania: 

- podać cel ćwiczenia 

- przedstawić podstawy teoretyczne 

- naszkicować i opisać wybrane obrazy  

- podać wnioski z ćwiczenia (zalety i wady). 

6.10.9 WYZNACZANIE STAŁYCH MATERIAŁOWYCH  

• Celem dydaktycznym ćwiczenia jest: 

- zapoznanie się z techniką wyznaczania stałych 
materiałowych przy użyciu ultradźwięków 

• Przebieg ćwiczenia : 

- ustawić przyrząd na stanowisku pomiarowym 
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- dla tej samej próbki wykonać pomiary prędkości 
rozchodzenia się fal podłużnych i poprzecznych analogicznie 
jak w ćwiczeniach 4.3.6. i 4.3.7.  

Wyznaczyć ν oraz E ze wzorów: 

ν = ( CL
2 �2CT

2 ) / 2 ( CL
2  - CT

2 ) (4) 

E = ρ CT
2 ( 3 CL

2  - 4 CT
2 ) / ( CL

2  - CT
2 )  (5) 

gdzie: 

ν - liczba Poissona 

E - modył Younga 

ρ - Gęstość ośrodka (ciężar właściwy) , dla stali 7,8 Mg / m3   

CL � prędkość fali podłużnej 

CT � prędkość fali poprzecznej 

- Zakończenie ćwiczenia: 

- wyłączyć przyrząd naciskając przycisk 23  

- teraz można rozłączyć przewody w odwrotnej kolejności 

- zetrzeć olej z przewodów, głowicy i próbek 

- Wykonanie sprawozdania: 

- podać cel ćwiczenia 

- przedstawić podstawy teoretyczne 

- naszkicować i opisać wybrane obrazy  

- podać wnioski z ćwiczenia (zalety i wady). 

6.10.10OCENA ROZMIARU WADY ZA POMOCĄ 
NIEUNORMOWANEGO WYKRESU OWR 

Nieunormowany wykres OWR sporządzany jest zawsze dla konkretnego 
typu głowicy ultradźwiękowej przez producenta. Przedstawia on zależność 
względnego poziomu echa, płaskich, kolistych reflektorów od ich średnicy  
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d i odległości l od głowicy. Wykres to cała rodzina krzywych dla różnych  
średnic reflektorów. Pierwsza z nich oznaczona ∞, reprezentuje poziom 
echa dużego, płaskiego reflektora. Pozwala on na określenie tzw. wady 
równoważnej. Wada równoważna to wada o płaskim dnie na określonej 
głębokości. Wada o kształcie skupiającym wiązkę odbitą będzie mniejsza 
od wady równoważnej, a wada rozpraszająca wiązkę będzie większa. 

Nieunormowany wykres dla głowicy K4N: 

 
Rys.21 

• Celem dydaktycznym ćwiczenia jest: 

- zapoznanie się z metodą określania rozmiarów wad techniką 
przy użyciu wykresów OWR dla głowicy normalnej fal 
podłużnych 
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- lokalizacja niewidocznych defektów w specjalnie 
przygotowanych próbkach 

- ocena rozmiarów wad metodą OWR 

• Przebieg ćwiczenia : 

- Ustawić przyrząd na stanowisku pomiarowym 

- Podłączyć kabel zasilania do przyrządu 

- Podłączyć kabel zasilania do sieci 220V 

- Podłączyć kabel wraz z głowicą K4N  do gniazda pod 
ekranem 

- Nacisnąć przycisk 17 i odczekać chwilę 

- Nacisnąć przycisk 6 

- Przyciskami 3,7,8,11 wybrać kwadrat MEMORY & DOC 

- Nacisnąć przycisk 5 

- Przyciskami 3,7,8,11 wybrać kwadrat DATA -# 

- Przyciskami 14 i 15 wybrać odpowiedni numer 1  

- Przyciskiem 8 wybrać pole RCALL OFF 

- Nacisnąć przycisk 17 

- Nacisnąć przycisk 13 

• Teraz przyrząd posiada odpowiednie ustawienia do przeprowadzenia 
ćwiczenia numer1 

- zwilżyć odpowiednie powierzchnie olejem 

- przyłożyć głowice w wybrane punkty lekko dociskając  

- ustawić klawiszami 10, 14,15 20,21 poziom echa dna na 
wysokości 0,4 

- zanotować wielkość wzmocnienia w dB 

- zanotować odległość dna L0  

- przemieścić głowicę nad wadę 

- ustawić klawiszami 10, 14,15 20,21 poziom echa wady na 
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wysokości 0,4 

- zanotować wielkość wzmocnienia w dB 

- zanotować odległość wady L1  

- obliczyć różnicę wzmocnień ∆W = ∆W1 - ∆2 

- na wykresie ∞  OWR dla L0 zaznaczyć punkt 1 

- obniżając się odnaleźć na krzywej mniejszej o ∆W dla  L1 
odnaleźć punkt 2 

- odczytać z tabelki ukośnej wykresu OWR wielkość wady 
równoważnej 

• Analogicznie postąpić z pozostałymi próbkami 

• Można korzystać z pozostałych funkcji oraz zmieniać wybrane 
parametry 

• Naciskając przycisk 17 zawsze można wrócić do ustawień 
początkowych. 

• HELP � przycisk  2  zawsze można go użyć !!!! 

• Zakończenie ćwiczenia: 

- wyłączyć przyrząd naciskając przycisk 23  

- teraz można rozłączyć przewody w odwrotnej kolejności 

- zetrzeć olej z przewodów, głowicy i próbek 

• Wykonanie sprawozdania: 

- podać cel ćwiczenia 

- przedstawić podstawy teoretyczne 

- naszkicować i opisać wybrane obrazy  

- podać wnioski z ćwiczenia (zalety i wady) 
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6.11 UZUPEŁNIENIE 

6.11.1 TABELE MATERIAŁOWE 
Prędkości fal podłużnych i poprzecznych dla wybranych materiałów. 

Tab.1. 

Materiał Prędkość Prędkość Oporność 
  Podłużna poprzeczna Akustyczna 
  km/s km/s G*105/s*cm2 

        
Aluminium 6,3 3,1 17 

Cynk 4,2 2,4 29,6 
Kwarc 5,8 2,2 15,2 
Miedź 4,7 2,3 41,6 
Nikiel 5,6 3,0 49,5 
Platyna 3,3 1,7 69,8 

Plexi PPMA 2,7 1,1 3,1 
Powietrze 0,33 - 0,0004 

Srebro 3,6 1,6 38 
Stal 5,9 3,2 46,0 

Szkło 5,3 3,0 18,9 
Tytan 6,1 3,1 27,3 
Uran 3,4 2,0 63,0 

Wolfram 5,2 2,9 101,0 
Złoto 3,2 1,2 62,6 
Żelazo 5,9 3,2 45,4 
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6.12 PYTANIA KONTROLNE 
1. Podaj właściwości fal ultradźwiękowych. 

2. Podaj zastosowania ultradźwięków. 

3. Podaj podstawowe parametry głowic do badań USG. 

4. Podaj przykładowe oznaczenie głowicy do badań USG i omów 
znaczenie symboli. 

5. Podaj rodzaje głowic do badań USG i omów ich budowę. 

6. Podaj zastosowania głowic fal podłużnych. 

7. Podaj zastosowania głowic fal poprzecznych. 

8. Podaj zastosowania głowic fal powierzchniowych. 

9. Opisz wzorzec W-1, podaj zastosowanie. 

10. Opisz wzorzec W-2, podaj zastosowanie. 

11. Opisz wzorzec schodkowy, podaj zastosowanie. 

12. Opisz pomiar grubości metodą bezpośrednią. 

13. Opisz pomiar grubości metodą ech wielokrotnych. 

14. Opisz pomiar grubości głowicą podwójną. 

15. Opisz sposób lokalizacji wad głowicą fal podłużnych. 

16. Opisz sposób lokalizacji wad głowicą fal poprzecznych. 

17. Opisz sposób lokalizacji wad głowicą fal powierzchniowych. 

18. Opisz sposób wyznaczania prędkości fal podłużnych. 

19. Opisz sposób wyznaczania prędkości fal poprzecznych. 

20. Opisz sposób wyznaczania stałych materiałowych przy użyciu USG. 

 

6.13 ZALECANA LITERATURA 
1. Berke M. �Nondestructive Material Testing with Ultrasonics�, 

Krautkramer Training System (1990) 

2. Deputat Jan �Badania ultradźwiękowe� ,Instytut Metalurgii Żelaza, 
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ODK KiS MH, Gliwice-Chorzów 1979 

3. Krautkramer J. and K. � Ultrasonic Testing of Material�   (1990) 
Springer-Verlag 

4. Lipnicki M. , Szulwach Z. �Podstawy badań ultradźwiękowych� , 
Gdańsk 1995 

5. Śliwiński A. �Ultradźwięki i ich zastosowania� , Wydawnictwa 
Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993 

 
Polskie Normy: 

1. PN-xx/M-70008  Badania nieniszczące. Ogólne nazwy i określenia. 

2. PN-xx/M-70050  Badania nieniszczące. Metody ultradźwiękowe. Nazwy i 
określenia. 

3. PN-xx/M-70051  Badania nieniszczące metodami ultradźwiękowymi. 
Wzorzec kontrolny W1. 

4. PN-xx/M-70054  Badania nieniszczące metodami ultradźwiękowymi. 
Wzorzec kontrolny W2. 

5. PN-xx/M-70056  Badania nieniszczące metodami ultradźwiękowymi. 
Wzorce mikrosekundowe. 

6. PN-xx/M-69703 Spawalnictwo. Wady łączy spawanych. Nazwy i 
określenia. 

7. PN-xx/M-70055 Spawalnictwo. Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych. 

Strony internetowe: 

www.krautkramer.com 

www.ippt.gov.pl 

www.limba.wil.pk.edu.pl 
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ROZDZIAŁ 7 
 

7 Elastooptyczne metody analizy naprężeń 
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7.1 WSTĘP7 

Elastooptyka stanowi grupę metod optycznych służących do 
doświadczalnego wyznaczania stanu naprężenia i odkształcenia. W 
niniejszym rozdziale omówiona zostanie jedynie podstawowa metoda, 
wykorzystująca obserwację światła przechodzącego przez ośrodek 
przezroczysty posiadający właściwości dwójłomności wymuszonej. Metoda 
ta jest stosowana powszechnie do badania modeli konstrukcji płaskich. Aby 
możliwe było odniesienie wyników badania modelowego do rzeczywistości, 
spełnione muszą zostać warunki podobieństwa modelowego. Jednak w 
wielu wypadkach rozkład naprężeń nie zależy od stałych materiałowych a 
wyniki eksperymentalne można zastosować do każdego innego materiału 
izotropowego 8). Stąd wynikają wybitne walory dydaktyczne elastooptyki, 
umożliwiającej wizualizację naprężeń oraz łatwą weryfikację założeń i 
wyników teorii. Dlatego, mimo ogromnego rozwoju metod obliczeniowych 
w mechanice, elastooptyka stanowi nieodzowną część składową ćwiczeń 
laboratoryjnych z wytrzymałości materiałów. 

7.2 OPIS ZJAWISK FIZYCZNYCH 

Światło jest poprzeczną falą elektromagnetyczną, określoną 
jednoznacznie wektorami natężenia pola elektrycznego i magnetycznego. 
Ponieważ wektory obu pól są wzajemnie sprzężone, praktycznie wystarcza 
analiza jednego z nich, zwanego dalej �wektorem światła�. 

Światło rozchodzi się w próżni z większą prędkością niż w ośrodku 
przezroczystym. Stosunek obu tych prędkości (większy od jedności) zwany 
jest bezwzględnym współczynnikiem załamania. W odróżnieniu od niego 
(zwykły) współczynnik załamania jest stosunkiem prędkości rozchodzenia 
się światła w dwóch różnych ośrodkach. 

Istnieją materiały charakteryzujące się anizotropią optyczną zwaną 
dwójłomnością. W takich materiałach współczynnik załamania, a tym 
samym i prędkość światła, zależą od kierunku wektora padającego światła. 

                                                 
7 Opracował dr inż. Adam Zaborski. 
8) S. Timoshenko, J.N. Goodier, Teoria sprężystości, Arkady, W-wa 1962, str. 39. 
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Wektor światła, o dowolnym kierunku, możemy przedstawić w postaci 
dwóch jego składowych, rys.1. 

model

dwie składowe
promienia

oś �wolna�
modelu

oś �szybka�
modelu

przesunięcie
liniowe
składowych

 

Rys.1. Przejście promienia światła przez materiał dwójłomny 

Każda z nich przechodzi przez model z inną prędkością: składowa 
równoległa do osi �szybkiej� z większą prędkością, składowa równoległa do 
osi �wolnej� � z mniejszą. Czasy przejścia obu składowych promienia 
świetlnego przez model grubości d są różne: 

2
2

1
1 ,

v
dt

v
dt == , (1) 

skąd wynika różnica w czasie przejścia: 









−=−=∆

21
21

11
vv

dttt . (2) 

Wzajemne przesunięcie liniowe składowych promienia jest 
proporcjonalne do prędkości światła w powietrzu, 0v , i - w rezultacie - 
zależy od różnicy współczynników załamania, n: 
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Zgodnie z teorią Maxwella9), współczynniki załamania można 
przedstawić jako liniową kombinację naprężeń głównych: 

21122

22111

σσ
σσ

CCnn
CCnn

++=
++=

, (4) 

a ich różnicę jako: 

( )( ) ( )21212121 σσσσ −=−−=− CCCnn . (5) 

Tak więc, przesunięcie liniowe składowych promienia jest 
proporcjonalne do różnicy naprężeń głównych: 

( )21 σσδ −= Cd . (6) 

Dwójłomność ciał izotropowych optycznie, powstającą pod wpływem sił 
wewnętrznych w ośrodkach pierwotnie izotropowych optycznie, nazywamy 
dwójłomnością wymuszoną.  

W elastooptyce wykorzystuje się światło monochromatyczne. Wektor 
światła drga w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku rozchodzenia się 
światła a kierunek tych drgań jest - w ogólności - dowolny. Często jednak 
mamy do czynienia z uporządkowaną orientacją drgań. Mówimy wówczas o 
świetle spolaryzowanym. 

                                                 
9) Z. Dyląg, A. Jakubowicz, Z. Orłoś, Wytrzymałość materiałów, t.II, WNT, W-wa 1997, 
str.471 i nn. 
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oś filtru

światło
niespolaryzowane

z y

y

z
a) b)

światło
spolaryzowane

filtr
 

Rys. 2. Liniowa polaryzacja światła 

Jednym z takich przypadków jest światło liniowo spolaryzowane, rys.2. 
Uzyskuje się je przepuszczając wiązkę światła przez specjalny filtr 
polaryzacyjny, rys.2a. W wyniku otrzymuje się falę płaską, której wektor 
drga w jednym kierunku a drgania składowe są zgodne w fazie, rys.2b. 
Mówiąc obrazowo, koniec wektora świetlnego porusza się wzdłuż linii 
prostej. Osią filtru nazywamy kierunek wymuszonej polaryzacji światła, a 
sam filtr � w zależności od miejsca jakie zajmuje w układzie � 
polaryzatorem (jeśli jest przed modelem) albo analizatorem (jeśli jest za 
modelem). 

7.2.1 ROZKŁAD WEKTORA ŚWIATŁA W POLARYSKOPIE 
LINIOWYM 

Polaryskopem liniowym nazywamy układ optyczny, składający się ze 
źródła światła, polaryzatora oraz analizatora, którego oś optyczna jest 
prostopadła do osi polaryzatora. W wyniku tego światło, spolaryzowane 
liniowo po przejściu przez polaryzator, zostanie całkowicie wygaszone 
przez analizator. Sytuacja nie ulegnie zmianie, jeśli między polaryzator i 
analizator wstawimy nieobciążony model. Jeśli jednak model obciążymy, to 
wskutek zachodzącej dwójłomności wymuszonej powstanie względne 
przesunięcie składowych drgań. W efekcie część światła zostanie 
przepuszczona przez analizator. Wynika to z poniższej analizy przebiegu 
wiązki światła, rys.3. 
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Rys. 3. Rozkład promienia na kierunki w polaryzatorze liniowym 

Przyjmijmy, że drganie wektora światła po przejściu przez polaryzator 
jest drganiem harmonicznym prostym w kierunku osi polaryzatora o 
amplitudzie jednostkowej (straty w układzie i ich wpływ na amplitudę 
będziemy pomijać): 

tAp ωsin= . (7) 

W kierunkach głównych składowe zapiszą się: 

tAtA ωαωα sincos,sinsin 21 == , (8) 

a po uwzględnieniu przesunięcia składowych w fazie przy przejściu 
przez model: 

( )φωαωα −== tAtA sincos,sinsin 21 . (9) 

Obliczamy składową poziomą, przepuszczaną przez analizator: 







 −=−=

2
cos

2
sin2sinsincos 21

φωφααα tAAAa . (10) 

Wynika stąd, że pewna część światła nie osiągnie ekranu, jeśli: 

02sin =α  lub 0sin 2 =φ . (11) 
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W pierwszym przypadku kierunki naprężeń głównych są równoległe do 
(wzajemnie prostopadłych) kierunków polaryzacji polaryzatora i 
analizatora. Promienie przechodzące przez takie punkty modelu będą 
wygaszone i na ekranie pozostaną ciemne pasma zwane izoklinami. 

Izoklina jest m.g.p. modelu, w których kierunki naprężeń głównych są 
takie same. Kąt nachylenia jednego z kierunków głównych względem 
przyjętego układu odniesienia nazywamy parametrem izokliny. Obraz 
izokliny jest zależny od ustawienia polaryzatora i analizatora. 

Drugi przypadek wzajemnego wygaszenia się składowych promienia, 
oznacza takie przesunięcie fazowe składowych promienia, które jest 
krotnością okresu drgań: 

πϕ m=
2

, skąd )2( πϕ m= . (12) 

Przesunięcie liniowe jest wówczas krotnością długości fali: 

λδ m= . (13) 

Porównując wzór na przemieszczenie liniowe ze wzorem 
wyprowadzonym wcześniej, otrzymujemy tzw. równanie izochrom: 

km=− 21 σσ , (14) 

gdzie k jest elastooptyczną naprężeniową stałą modelową a m jest rzędem 
izochromy. 

Izochroma jest m.g.p. modelu, w których różnica naprężeń głównych ma 
wartość stałą. Jest więc zarazem warstwicą ekstremalnych naprężeń 
stycznych, które nie zmieniają położenia wskutek obrotu skrzyżowanych ze 
sobą polaryzatora i analizatora. 
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7.2.2 POLARYSKOP KOŁOWY 

polaryzacja
kołowa

polaryzacja
liniowa

analizator
ćwierćfalówka

polaryzator

45°

polaryzacja
liniowa

45°

 

Rys. 4. Polaryskop kołowy 

W polaryskopie liniowym obserwowane są jednocześnie zarówno 
izokliny jak i izochromy, co jest pewną niedogodnością. Obraz izoklin jest 
usunięty w polaryskopie kołowym, pracującym w świetle kołowo 
spolaryzowanym, w którym drgania składowe o równych amplitudach są 
przesunięte w fazie względem siebie o ćwierć długości fali a koniec wektora 
świetlnego zatacza okrąg. 

Światło kołowo spolaryzowane otrzymuje się za pomocą tzw. 
ćwierćfalówek. Są to filtry o dwójłomności dobranej odpowiednio do 
długości fali świetlnej w taki sposób, aby składowe drgań w kierunku tzw. 
osi szybkiej i wolnej były przesunięte względem siebie o ćwierć długości 
fali. Jeżeli oś ćwierćfalówki, ustawionej za polaryzatorem, tworzy z osią 
polaryzatora kąt 45°, to w efekcie otrzymamy światło spolaryzowane 
kołowo, w którym żaden z kierunków nie jest wyróżniony. 

Kolejna ćwierćfalówka, skrzyżowana z pierwszą, znosi jej działanie. W 
rezultacie amplituda drgań przepuszczanych przez analizator zależy jedynie 
od względnego przesunięcia fazowego10 i widoczny jest jedynie obraz 
izochrom. 

                                                 
10 S. Timoshenko, J.N. Goodier, Teoria sprężystości, Arkady, W-wa 1962, str. 131-132. 
Porównaj także J. Stupnicki, Optyczne metody badań w mechanice, w: Mechanika 
techniczna. Metody doświadczalne mechaniki ciała stałego (red. W. Szczepiński), PWN, 
W-wa 1984, str.357. 
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7.3 PEŁNO-POLOWA ANALIZA OBRAZU 

Określenie wielkości naprężeń nominalnych, gradientów naprężeń i 
pełnego rozkładu naprężenia w modelu stanowi tzw. pełno-polową analizę 
obrazu. Analiza taka wymaga gruntownej znajomości właściwości obrazu 
powstającego na ekranie i zdolności jego interpretacji. Aby ułatwić to 
zadanie, poniżej zamieszczone są sposoby całościowej interpretacji obrazu 
elastooptycznego. 

7.3.1 IZOKLINY 
Izokliny obserwowane są w świetle liniowo spolaryzowanym. Określają 

miejsca o stałych kierunkach głównych naprężeń które, generalnie, 
zmieniają się od punktu do punktu. Kierunki naprężeń głównych pokrywają 
się dokładnie z kierunkami osi polaryzatora i analizatora. Prążki izoklin 
nakładają się na wzorzec izochrom w postaci czarnych linii, pasm lub stref. 

Aby je prawidłowo zidentyfikować i odróżnić od, również czarnej, 
izochromy zerowej (patrz dalej: izochromy), należy zwrócić uwagę na 
następujące właściwości: 

− izokliny zmieniają swoje położenie wraz z obrotem analizatora 
sprzęgniętego z polaryzatorem, 

− w trakcie obciążania (przy proporcjonalnych przyrostach naprężeń) 
izokliny nie zmieniają swojego położenia, 

− kierunki naprężeń głównych w punkcie pokrywają się z osiami 
polaryzatora i analizatora: ich kąt obrotu określa kąt jaki tworzą 
kierunki główne względem przyjętego układu odniesienia, np. wzdłuż 
osi podłużnej modelu, rys.5, 

− położenie izoklin w badanym obszarze można określić kreśląc ich 
obraz dla obrotów co � powiedzmy � 15 stopni, 

− przez punkty izotropowe, gdzie oba naprężenia główne są takie same 
i rząd izochromy jest zerowy, przechodzą wszystkie izokliny, 

− rysunek izoklin powinien odpowiadać najciemniejszej części prążka a 
linie powinny być poprawione i wygładzone, 

− na podstawie rysunku izoklin (i ich definicji) można skonstruować 
trajektorie naprężeń głównych. 
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Rys.5 Izoklina o parametrze α 

7.3.2 IZOCHROMY 
Układ izochrom pojawiający się na powierzchni modelu obserwowanego 

w świetle spolaryzowanym kołowo, może być traktowany i przedstawiany 
jako mapa konturowa różnicy naprężeń głównych (bez uwzględnienia 
znaku) albo - zamiennie - maksymalnych naprężeń stycznych. Właściwości 
izochrom są identyczne z warstwicami na kolorowych mapach 
topograficznych. Wzór izochrom tworzy szczyty i doliny, mielizny i głębie, 
równiny i wzgórza - z �poziomem morza� w postaci izochromy zerowego 
rzędu w punktach izotropowych (o dowolnych kierunkach głównych). 

Pojawiające się, wskutek dwójłomności wymuszonej w modelu, 
przesunięcie fazowe składowych promienia świetlnego (ich względne 
opóźnienie) powoduje, wskutek interferencji wzmocnienie albo osłabienie 
wychodzącej wiązki światła. Jeśli w doświadczeniu używane jest światło 
białe, złożone ze wszystkich długości fal widzialnego spektrum, dla 
określonej wartości opóźnienia następuje zanikanie fali jednej tylko 
długości (koloru) i nie wygaszanie innych. Obserwator widzi kolor będący 
dopełnieniem wygaszonego koloru. Purpurowy prążek jest łatwy do 
odróżnienia od czerwonego i niebieskiego, sąsiadujących z nim. Jest 
ponadto  bardzo wrażliwy na zmianę poziomu naprężenia (wąskie pasmo 
długości fali). Z tych powodów określany jest jako odcień przejścia i został 
wybrany jako kolor odpowiadający całkowitemu rzędowi izochromy 
( 1=n ). 
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Przy dalszym wzroście dwójłomności wymuszonej w modelu, rosnące 
opóźnienie jest wielokrotnością stopniowo coraz większej liczby fal 
określonej długości. Cykl kolorów prążków powtarza się, ale kolory nie są 
identyczne z powodu równoczesnego wygaszania większej ilości kolorów. 
W wyniku tego izochromy stają się coraz bardziej blade i mniej wyraźne. 
Izochromy rzędu większego od 4-5 nie są identyfikowalne w świetle 
białym. Chociaż izochromy rzędu większego od 3 są rzadko spotykane, 
mogą być zawsze wykryte w świetle monochromatycznym, jeśli jest taka 
potrzeba, albo za pomocą specjalnych filtrów optycznych, tzw. 
monochromatorów. 

Poniższa tabela podaje charakterystyki prążków izochromatycznych dla 
materiału elastooptycznego próbek demonstracyjnych firmy Vishay, typu 
PSM-1 o grubości 3.2 mm i stałej modelowej k = 2.21 MPa/rząd. Tłustym 
drukiem zaznaczono odcienie przejścia. 

Tablica 1. Charakterystyka prążków izochromatycznych 

Kolor Rząd n σ, MPa Kolor rząd n σ, MPa 

Czarny 0.00 0.00 Różowoczerwony 1.82 4.02 

Szary 0.28 0.62 Purpurowy 2.00 4.41 
Biały 0.45 0.99 Zielony 2.35 5.19 

Blado żółty 0.60 1.32 Zielono-żółty 2.50 5.52 

Pomarańczowy 0.80 1.76 Czerwony 2.65 5.85 

Mat. czerwony 0.90 1.99 Czerwony/Ziel. 3.00 6.62 

Purpurowy 1.00 2.21 Zielony 3.10 6.84 

Ciemnoniebieski 1.08 2.38 Różowy 3.65 8.05 

Niebieskozielony 1.22 2.69 Różowy/Zielony 4.00 8.86 

Zielono-żółty 1.39 3.07 Zielony 4.15 9.16 

Pomarańczowy 1.63 3.60 ∆ = 575 nm dla n = 1 

W szczególności, analizując obraz na ekranie, należy zwrócić uwagę na 
następujące właściwości: 

− w trakcie obciążania izochromy pojawiają się najpierw w punktach o 
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największych naprężeniach, najczęściej na brzegu ciała, 

− przy rosnącym obciążeniu powstają izochromy wyższego rzędu a te 
wcześniej powstałe przesuwają się w kierunku obszarów o 
mniejszych naprężeniach, 

− nie przecinają się ani nie łączą z innymi, 

− nie zmieniają się przy obrocie polaryzatora sprzężonego z 
analizatorem, 

− zachowują stale swoją pozycję w uszeregowanej sekwencji: 
izochroma rzędu n jest zawsze pomiędzy izochromą rzędu n-1 i n+1, 
rys. 6, 

− izochroma rzędu zerowego jest zawsze czarna, w postaci izolowanej 
plamy, linii lub strefy otoczonej przylegającymi kolorowymi 
izochromami pierwszego rzędu (i jest miejscem, gdzie każdy z 
kierunków jest główny), 

− procedura identyfikacji rzędu izochromy jest analogiczna do użycia 
mapy: najpierw odnajdujemy łatwo rozpoznawalny obiekt 
geograficzny, jak np. miasto czy szczyt, i używamy go jako punktu 
wyjścia do analizy innych (przyległych) obszarów; takim obiektem 
obrazu jest izochroma zerowego rzędu, rozpoznawana po czarnym 
kolorze, otoczona przez jasne przyległe kolory, pojawiająca się w na 
początku procesu obciążania, zwykle w narożach, i malejąca wraz ze 
wzrostem obciążenia, 

− po kolorach występujących w jakimkolwiek kierunku można - na 
podstawie znajomości kolorów i ich sekwencji - określić czy rząd 
izochrom (różnica naprężeń głównych) rośnie czy maleje, 

− lokalnie ograniczony obszar ciasno zgrupowanych pętli oznacza 
występowanie koncentracji naprężeń (duże gradienty naprężenia), 

− pojedynczy, jednorodny kolor na dużej powierzchni wskazuje na 
stały poziom naprężenia, 

− dla stanu jednoosiowego, czyli gdy jedno z naprężeń głównych jest 
równe zero, wartość niezerowego naprężenia może być określona 
wprost z równania izochromy na podstawie jej rzędu; taka sytuacja 
ma miejsce dla rozciągania, ściskania, prostego zginania ale także - 
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co wynika ze statycznych warunków brzegowych - w każdym 
punkcie nieobciążonego brzegu, 

− znak naprężenia na swobodnym brzegu może być łatwo określony 
poprzez delikatne naciśnięcie ostrym przedmiotem (np. końcówką 
długopisu) na brzeg: jeśli najbliższa izochroma wybrzuszy się w 
kierunku izochrom wyższych rzędów, naprężenie na brzegu jest 
ściskające, 

− ułamkowe (nie całkowite) rzędy izochrom określa się metodami 
kompensacji, 

− jeszcze raz należy podkreślić, że w świetle spolaryzowanym kołowo, 
przy jednoczesnym obrocie polaryzatora sprzęgniętego z 
analizatorem, obraz izochrom nie zmienia się.  

n-1

analizowany
punkt (rząd
ułamkowy)

n+1n

 

Rys.6. Układ izochrom 

7.3.3 METODA KOMPENSACJI GONIOMETRYCZNEJ (TARDY) 

Metoda ta umożliwia wyznaczenie ułamkowych rzędów izochrom z 
zastosowaniem standardowych elementów polaryskopu, bez dodatkowego 
wyposażenia. Podstawą tej metody jest wykorzystanie faktu, że przy 
niezależnym obrocie osi analizatora w zakresie 0-180 stopni obserwowane 
są ułamkowe rzędy izochrom, przy czy zależność między kątem obrotu a 
ułamkiem jest liniowa. Można więc sformułować następujące twierdzenie: 

Kiedy polaryskop jest ustawiony w kierunku naprężeń głównych i 
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światło jest spolaryzowane kołowo, niezależny obrót analizatora o kąt α, 
mierzony w stopniach, spowoduje przesunięcie izochromy do położenia, 
gdzie ułamkowy rząd wynosi α/180. 

7.4 POLARYSKOP EDUKACYJNY VISHAY 080 

7.4.1 ELEMENTY SKŁADOWE STANOWISKA I ZASADA PRACY 
POLARYSKOPU 

Na stanowisko składają się: 

− polaryskop, umieszczany na rzutniku pisma, mogący pracować jako 
polaryzator liniowy albo � po obrocie ćwierćfalówek o 45° (zegarowo) � 
jako polaryzator kołowy 

− rama obciążeniowa, wsuwana na płozach pomiędzy filtry, do obciążania 
modeli mocowanych na sworzniach 

− dodatkowa ramka do obciążenia belki zginaniem prostym 

pokrętło
kierunku

blokada
pokrętła
kierunku

wskaźnik
kierunku
(stały)

uchwyty
ćwierćfalówek

uchwyty
analizatora

wskaźnik skali
Tardy�ego
(ruchomy)

płozy

 

Rys.7. Widok ogólny polaryskopu Vishay 080 

− filtr monochromatyczny o wąskim paśmie przenoszenia 
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− modele elastooptyczne: tarczy rozciąganej, tarczy z otworem, tarczy z 
obustronnym karbem, pręta zakrzywionego oraz koło i pierścień z 
zamrożonym (utrwalonym) stanem naprężenia. 

Polaryskop, rys. 7, składa się z dwóch ramek utrzymujących polaryzator i 
analizator w odległości, umożliwiającej wstawienie ramy obciążeniowej. 
Ramę wstawia się przesuwając ją po płozach. Za pomocą pokrętła kierunku 
można obracać jednocześnie polaryzatorem i analizatorem o dowolny kąt. 
Uchwyty znajdujące się na analizatorze umożliwiają dokonanie 
niezależnego obrotu analizatora względem polaryzatora. Pomiędzy 
polaryzator i analizator a na zewnątrz modelu, rys.8, można wstawić 
ćwierćfalówki, umieszczając je w przewidzianych w tym celu uchwytach. 

Jeżeli osie optyczne ćwierćfalówek pokrywają się z osiami polaryzatora 
skrzyżowanego z analizatorem, rys.8a, to polaryskop pracuje jako liniowy 
(w świetle liniowo spolaryzowanym). Jest tak z uwagi na wzajemne 
ustawienie polaroidów i ćwierćfalówek. Ponieważ oś optyczna pierwszej 
ćwierćfalówki pokrywa się z osią polaryzatora, światło liniowo 
spolaryzowane przechodzi przez nią bez zmian. Mamy do czynienia z jedną 
tylko składową drgań wektora świetlnego, a więc ze światłem liniowo 
spolaryzowanym, które wyróżnia jeden z kierunków. Za analizatorem 
obserwuje się zarówno izokliny jak i izochromy. 

a) b)

A A

C2 C2

C1 C1

P P

polaryzacja
kołowa

polaryzacja
liniowa

 

Rys.8. Układ polaryzacji liniowej i kołowej 

Jeżeli osie obu ćwierćfalówek obrócimy zgodnie i zegarowo o 45°, 
rys.8b, otrzymujemy układ polaryskopu kołowego. Światło spolaryzowane 
liniowo w polaryzatorze jest polaryzowane pierwszą ćwierćfalówką kołowo: 



Laboratorium z wytrzymałości materiałów 181 

 

dwie równe składowe zostają rozsunięte w fazie o ćwierć długości fali. W 
rezultacie żaden z kierunków nie jest wyróżniony i obraz izoklin za 
analizatorem znika. 

7.4.2 BUDOWA POLARYSKOPU 
Polaryskop Edukacyjny serii 080 firmy Vishay/Measurement Group jest 

precyzyjnym urządzeniem optycznym zaprojektowanym specjalnie do zajęć 
dydaktycznych z doświadczalnej analizy naprężeń metodami elastooptyki. 
Dzięki swoim możliwościom i precyzji, może także być przydatny także do 
badań ilościowych. 

Optycznie, Polaryskop serii 080 jest konwencjonalnym polaryskopem 
wysokiej jakości, używanym wraz z rzutnikiem pisma jako źródłem światła. 
Składa się z dwóch płyt polaryzujących (polaryzatora i analizatora), 
wbudowanych w ramę polaryskopu, i dwóch wstawianych ćwierćfalówek: 
dolnej (o większej średnicy) i górnej (mniejszej). Polaryzator, analizator i 
ćwierćfalówki są mechanicznie zespolone dla ewentualnego 
synchronicznego obrotu, rys.9. Służą do tego dwa pokrętła: większe - 
pokrętło kierunku, oraz mniejsze - pokrętło blokady kierunku. 

śruby
łączące

pokrętło kierunku
pokrętło blokady kierunku

górna ramka z analizatorem

uchwyt

ćwierćfalówki

dolna ramka z polaryzatorem
płozypokrętło ramy obciążającej

rama obciążająca z modelem
 

Rys. 9. Polaryskop z ramą obciążającą model 

Sposób przygotowania polaryskopu do pracy, a w szczególności kierunki 
wstawiania ramy obciążającej z modelem oraz ćwierćfalówek pomiędzy 
polaroidy, przedstawia rys.10. 
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Rys. 10. Przygotowanie polaryskopu Vishay 080 do pracy 
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Rys. 11. Widok ekranu � skale pomiarowe polaryskopu 

Po umieszczeniu polaryskopu na rzutniku, włączeniu światła i 
prawidłowym zogniskowaniu obrazu na ekranie (zazwyczaj przez 
podniesienie głowicy projekcyjnej powyżej normalnej pozycji), na ekranie 
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pojawia się czerwony pierścień, wraz z umieszczonymi na nim skalami i 
wskaźnikami, rys. 11. 

Skala po wewnętrznej stronie pierścienia wskazuje obrót osi analizatora 
względem polaryzatora z dokładnością podziałki 0.01π radiana. W pozycji 0 
i 100 osie polaryskopu są skrzyżowane i światło jest wygaszane. W pozycji 
50 jasność światła jest największa. Skala ta, zwana powszechnie skalą 
kompensacji albo skalą Tardy, służy do pomiaru ułamkowych rzędów 
izochrom (rzędu setnych części). 

Skala po zewnętrznej części pierścienia wskazuje obrót, w stopniach 
kątowych, osi optycznych polaryskopu względem osi odniesienia. 
Powszechnie zwana skalą kierunku, służy do określania kierunków 
naprężeń głównych względem układu odniesienia. 

Litery D (direction) i M (magnitude), pojawiające się na pierścieniu, 
służą do właściwego ustawienia ćwierćfalówek. Jeśli ich uchwyty (i bolce 
blokujące) znajdują się w położeniu D, ćwierćfalówki są optycznie (nie: 
fizycznie) usunięte z układu i światło jest spolaryzowane liniowo. 
Analogicznie, położenie M oznacza uzyskanie światła spolaryzowanego kołowo. 

pokrętło
obciążające

elementy wsporcze

siłomierz

sworznie mocowania modelu

 

Rys. 12. Rama obciążająca 

Innym elementem polaryskopu jest rama obciążająca, rys. 12, służąca do 
zadawania obciążenia na modelach, mocowanych trzpieniami w uchwytach 
umieszczonych na jej trawersach. Jest ona wsuwana pomiędzy polaryzator i 
analizator od czoła, przy czym elementy wsporcze powinny przesuwać się 
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po płozach polaryskopu. Rama jest zazwyczaj wyposażona w dynamometr 
mierzący zadawane obciążenie (siłę): mechaniczny bądź elektryczny. 

Dla modeli z zamrożonymi naprężeniami, zamiast ramy obciążającej, 
używana jest płyta wsporcza na której umieszcza się i ustawia modele. 

Zestaw modeli, rys. 13, dostarczanych wraz z polaryskopem , zawiera 6 
próbek: cztery nie naprężone modele rozciągane i dwa ze wstępnymi 
(zamrożonymi) naprężeniami ściskania. Aby uniknąć zniszczenia modeli 
rozciąganych, obciążenie powinno być ograniczone do 267 N lub mniej. 

pierścień z zamro żonym
stanem naprężenia

koło z zamro żonym
stanem naprężenia

płaska
tarcza

tarcza z
otworem

tarcza z
karbem

pręt zakrzy-
wiony  

Rys. 13. Modele elastooptyczne 

Aby otrzymać proste zginanie belki, stosuje się dodatkową ramkę 
obciążającą, mocowaną w ramie zasadniczej, rys. 14. Przeniesienie 
obciążenia dokonuje się poprzez dwie sztywne ramy, z których jedna 
przesuwa się przechodząc przez jeden z trawersów drugiej. Na 
przezroczystych prowadnicach umieszcza się stalowy element dociskający i 
model beleczki zginanej. Elementy są tak ukształtowane, aby można było 
wywołać stan prostego zginania w środkowym przęśle beleczki. 
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Rys. 14. Ramka dodatkowa do zginania prostego belki 

Dodatkowym elementem optycznym, pomocnym w obserwacji efektów 
elastooptycznych, jest monochromator, umieszczany na analizatorze lub 
trzymany w ręce. Jest to filtr o wąskim paśmie przenoszenia fali 
przechodzącej przez układ, umożliwiający łatwiejszą interpretację obrazu na 
ekranie. 

7.4.3 POMIAR KIERUNKÓW NAPRĘŻEŃ GŁÓWNYCH 

Umieszczamy model w polaryskopie tak, aby interesujący obszar był 
wyraźnie widoczny w polu światła spolaryzowanego. 

Mając na uwadze, że kierunek pomiarów jest znaczący dla ustalonego 
kierunku odniesienia, wybieramy odpowiednią oś odniesienia. W 
większości przypadków, oś odniesienia będzie natychmiast sugerowana 
kształtem i ułożeniem modelu - tj. osią symetrii, prostoliniowym brzegiem, 
kierunkiem obciążenia, itp. Gdy używa się ramy obciążającej najlepszym 
wyborem jest kierunek działania obciążenia. 
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Używając pokrętła kierunku (po upewnieniu się że jest odblokowane) 
obracamy polaryskop do pokrycia się pozycji 0 na skali kierunku ze 
wskaźnikiem kierunku. Wówczas, oś odniesienia modelu w ramie 
obciążającej będzie automatycznie pokrywać się z kierunkiem 0. Jeśli rama 
obciążająca nie jest używana, ustawiamy model tak, aby jego osie 
odniesienia pokryły się z osiami odniesienia polaryskopu. 

Ustawiając skalę kompensacji analizatora na pozycji 0 i ćwierćfalówki w 
pozycji M, obserwujemy nieobciążony model. Model powinien być 
jednolicie czarny (chyba że został użyty model z naprężeniami 
zamrożonymi). 

Zadajemy obciążenie testowe na modelu, najlepiej przyrostowo, 
obserwując wzór izochrom pojawiający się w trakcie obciążania. Tłustym 
ołówkiem umieszczamy mały krzyżyk na modelu w każdym miejscu, gdzie 
zamierzamy dokonać pomiaru kierunku i wielkości. Podpisujemy każdy z 
punktów literą albo liczbą. Analizujemy układ prążków i notujemy 
położenie wszystkich czarnych izochrom zerowego rzędu jakie tylko się 
pojawią. 

Obracamy ćwierćfalówki do położenia D (kierunku). Takie ustawienie 
powoduje nakładanie się izoklin na wzór izochrom. Izokliny pokrywają 
wszystkie punkty w polu widzenia, w których kierunki osi głównych są 
równoległe i prostopadłe do kąta 0 na skali kierunku (oś polaryskopu). 

Izokliny mogą być odróżnione od izochrom (włączając czarne izochromy 
zerowego rzędu, jeśli występują) jedną z dwóch technik: 

Powoli obracamy pokrętło kierunku wstecz i wprzód o, powiedzmy, 20 
stopni. Izokliny zmieniają swoje położenie wraz z obrotem, podczas gdy 
izochromy - nie. 

Jeśli to możliwe, zwiększamy i zmniejszamy obciążenie modelu. 
Izochromy zmieniają swoje położenie, szerokość i konfigurację wraz z 
obciążeniem, podczas gdy izokliny - nie. 

Używając pokrętła kierunku, obracamy z powrotem polaryskop do 
położenia 0 na skali kierunku i obserwujemy pierwszy z punktów 
testowych, zaznaczony wcześniej na modelu. Wykluczając zupełny 
przypadek, prążek izokliny 0 stopni nie przejdzie wprost przez wybrany 
punkt. Obracamy polaryskop pokrętłem kierunku tak, aby czarna izoklina 
przechodziła przez badany punkt. Korygujemy położenie tak, aby 
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najciemniejsza część izokliny pokryła punkt. Położenie 0 polaryskopu 
pokrywa się teraz z kierunkiem głównych naprężeń w punkcie badanym jak 
i we wszystkich punktach wzdłuż izokliny. Wskaźnik kierunku wskazuje 
teraz obrót, β, osi polaryskopu względem osi głównych naprężeń. 

Jeśli w punktach, tworzących mniej lub bardziej gęstą siatkę, naniesiemy 
na modelu kierunki główne naprężeń możemy skonstruować ich trajektorie, 
rys. 15. 

 

Rys. 15. Konstrukcja trajektorii naprężeń głównych 

7.4.4 POMIAR RZĘDÓW IZOCHROM 
Izochromy obserwowane są w świetle spolaryzowanym kołowo. W celu 

uzyskania światła spolaryzowanego kołowo, należy ostrożnie wstawić 
ćwierćfalówki i ustawić je w położeniu M. W dalszej części pomiaru 
wykorzystuje się właściwości izochrom, opisane wcześniej. 

7.4.5 POMIAR UŁAMKOWYCH RZĘDÓW IZOCHROM 
METODĄ TARDY 

Ustawiamy ćwierćfalówki w pozycji M, analizujemy obszar, gdzie 
pomiar będzie przeprowadzany. Określamy izochromy całkowitego rzędu 
(0, 1, 2, 3, itd.) na modelu i oznaczamy każdy z nich jego rzędem. 

Wybieramy punkty w których naprężenie będzie określane i zaznaczamy 
je dobrze zaostrzonym miękkim ołówkiem w postaci niewielkich 
krzyżyków (+). Numerujemy punkty. 

Obracamy ćwierćfalówki do pozycji D obserwacji izoklin. 

Odblokowujemy pokrętło kierunku i obracamy polaryskop tam i z 
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powrotem o niewielki kąt, zwracając uwagę na czarne prążki izoklin które 
przemieszczają się wraz z obrotem. Ostrożnie obracamy całość tak, aby 
uzyskać najciemniejszy pas izokliny w pierwszym z badanych punktów. 
Osie polaryskopu pokrywają się wówczas z kierunkami naprężeń głównych 
w tym punkcie. Blokujemy położenie pokrętła kierunku w tej pozycji. 

Obracamy ćwierćfalówki do pozycji M, eliminując izokliny.  

Obracamy analizator w prawo za pomocą mosiężnych uchwytów, 
izochromy przemieszczą się wraz z obrotem analizatora. Obracamy dotąd aż 
jakaś izochroma nasunie się na badany punkt. Ostrożnie ustawiamy 
analizator tak aby wyśrodkować izochromę (odcień przejścia) nad punktem 
i odczytujemy ułamek, r (wyrażony w setnych rzędu), na skali kompensacji. 

Jeśli, przy obrocie analizatora w prawo, izochromy niższego rzędu (n, na 
rys. 20) przesuwają się do badanego punktu, wynikowy rząd izochromy w 
tym punkcie wynosi: 

N = n + ułamek = n + r, (N dodatnie) 

Jeśli prążek wyższego rzędu (n+1, na rys. 20) przesuwa się w kierunku 
badanego punktu przy obrocie analizatora w prawo, końcowy rząd 
izochromy wynosi: 

N = - (n + 1 - ułamek) = - (n + 1 - r), (N ujemne) 

Stosując konwencję znakowania dla N jak zdefiniowano w kroku (g), 
obliczamy różnicę naprężeń głównych w badanym punkcie ze wzoru. 

7.5 ŁAWA ELASTOOPTYCZNA 
Budowa polaryskopu firmy Carl Zeiss Jena jest podobna do poprzednio 

opisanego. Jedyna poważniejsza różnica polega na tym, że ćwierćfalówki są 
zespolone odpowiednio: jedna z polaryzatorem a druga z analizatorem. 
Wskutek tego przejścia z pracy w świetle kołowo spolaryzowanym do 
polaryzacji liniowej dokonuje się poprzez przełożenie zintegrowanych 
opraw filtrów ćwierćfalówkami na zewnątrz z zachowaniem skrzyżowania 
polaryzatora z analizatorem, rys.16. 
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Rys. 16. Układ polaryzacji liniowej i kołowej 

W pierwszym przypadku, rys.16a, światło przechodzące przez model jest 
spolaryzowane liniowo po przejściu przez polaryzator. W drugim, rys.16b, 
układ filtrów jest identyczny jak w polaryskopie Vishay 080 w układzie 
zapewniającym kołową polaryzację światła przechodzącego przez model. 
Strzałki na rysunku obrazują sposób przełożenia filtrów. 

źródło światła
z filtrem

rama obciążeniowa

analizator

korba

polaryzator filtr monochromatyczny

łoże

 

Rys. 17. Ogólny widok ławy elastooptycznej 

Na łożu ławy, rys. 17, znajduje się w obudowie powierzchniowe źródło 
światła w postaci jarzeniówki specjalnego typu oraz filtr 
monochromatyczny. Zarówno polaryzator jak i analizator znajdują się w 
zintegrowanych oprawach z naniesioną skalą kątową, mocowanych w 
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obrotowych oprawach zewnętrznych. Na zewnątrz obudowy ławy znajduje 
się korba, którą można obracać oprawą z analizatorem, albo � po 
wykorzystaniu możliwości mechanicznego sprzężenia � obiema oprawami 
synchronicznie. Na prowadnicach łoża mocowana jest rama obciążająca, 
rys. 18, w której mocowane są na sworzniach badane modele. 

Sposób pracy na tym stanowisku, poza wymienionymi szczegółami, jest 
zasadniczo taki sam jak dla polaryskopu Vishaya. 

 

pokrętło obciążające

ramiona z 2 ceowników

mocowanie
siłomierza
(modelu)

górny trawers

dolny trawers

mocowanie
na sworzniu

podstawa

pokrętło blokady
na prowadnicach

prowadnice

 

Rys. 18. Rama obciążeniowa (widok od strony analizatora) 

7.6 OBSŁUGA SIŁOMIERZA 082A 
Siłomierz 082A firmy Vishay składa się z przetwornika elektrycznego 

przenoszącego obciążenie na model. Sygnał z przetwornika jest 
przekazywany do mostka aparatu odczytowego P-3500. Mostek zasilany 
jest z sieci bądź z własnego akumulatora. 
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Przygotowanie urządzenia do pracy rozpoczynamy od ustawienia 
przycisku mostka (BRIDGE) w pozycji �pełny� (FULL), wybrania 
położenia X1 mnożnika (MULT) i wciśnięcia przycisku zerowania 
amplitudy (AMP ZERO). Odczekujemy co najmniej 2 minuty aby 
urządzenie nagrzało się a parametry pracy ustabilizowały się. Małym 
pokrętłem kontrolnym zerujemy odczyt na AMP ZERO. Poprzez wciśnięcie 
przycisku GAGE FACTOR, obrót pokrętła do uzyskania właściwej wartości  
oraz zablokowanie pokrętła we właściwym położeniu ustawiamy stałą 
czujnika (gage factor, GF) na 0,899, co odpowiada wskazaniom 1 działki na 
1N siły w ustawieniu mnożnika X1 i 1 działki na 10N siły w ustawieniu 
X10 (ustawieniu 4.000 odpowiada 1 działka na jeden funt). Po naciśnięciu 
przycisku RUN zerujemy wskazania BALANCE, zmieniając w razie 
potrzeby zakres przełącznikiem. Urządzenie jest gotowe do odczytu siły. 
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Rys.19. Płyta czołowa mostka. 

7.7 PRZEBIEG ĆWICZEŃ 

Sugeruje się wykorzystanie w ćwiczeniach próbek demonstracyjnych, 
zaprojektowanych specjalnie do celów dydaktycznych. Ćwiczenia mogą być 
wykonane zarówno na polaryskopie Vishaya jak i na ławie elastooptycznej. 

7.7.1 ROZCIĄGANIE PROSTE 
Obciążyć model i wykonać obserwację izoklin na modelu w świetle 

liniowo spolaryzowanym, obracając polaryzatorem skrzyżowanym z 
analizatorem. Następnie, w świetle kołowo spolaryzowanym, wykonać 
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obserwację izochrom na modelu dla różnych poziomów obciążenia, notując 
wartość siły obciążającej model dla pierwszego i drugiego odcienia 
przejścia (purpura).  

Celem dydaktycznym ćwiczenia jest: 

− zaobserwowanie działania zasady de Saint-Venanta: już w niewielkiej 
odległości od mocujących sworzni obraz zarówno izoklin jak i izochrom 
rozmywa się, wskazując na jednorodny i jednoosiowy stan naprężenia, 

− wykazanie stałości kierunków głównych w całym modelu (z 
wyłączeniem punktów przyłożenia obciążenia) poprzez analizę obrazu 
izoklin � praktycznie cały model pokrywa jedna izoklina, 

− określenie jednorodności pola naprężenia (dla jednoosiowego stanu 
naprężenia odczytujemy z izochrom wprost niezerowe naprężenie 
główne) poprzez analizę obrazu izochrom � podobnie jak wyżej, 
praktycznie cały model pokrywa jedna izochroma, 

− wyznaczenie stałej modelowej z wykorzystaniem siłomierza. 

Nawet mimo braku doświadczenia we właściwej ocenie koloru 
odpowiadającego osiągnięciu całkowitego rzędu izochromy, uzyskane 
wartości stałej modelowej dla dwóch kolejnych izochrom różnią się 
nieznacznie (z reguły w granicach 5%). Kontrolując na bieżąco wskazania 
siłomierza można uzyskać odpowiedź także na pytanie odwrotne: jakiemu 
kolorowi odpowiadają pierwsze dwa odcienie przejścia. 

7.7.2 BELKA ZGINANA 

Umieścić model beleczki w ramce, rys. 14. Obciążyć model i 
obserwować układ izochrom w świetle spolaryzowanym kołowo. Zmienić 
polaryzację światła na liniową i odwzorować obraz izoklin o parametrach co 
10 stopni na kartce z przygotowanym rysunkiem modelu w skali. 

Celem dydaktycznym ćwiczenia jest: 

− analiza obrazu izochrom i ustalenie na jego podstawie rozkładu 
naprężeń normalnych w przekroju belki, rys. 20, 

− przećwiczenie zasady pomiaru kierunków głównych naprężeń poprzez 
odwzorowanie obrazu izoklin, 
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− konstrukcja trajektorii naprężeń głównych na podstawie uzyskanego 
wcześniej obrazu izoklin. 

σ

 

Rys.20. Izochromy w belce zginanej i rozkład naprężenia w przekroju 

7.7.3 BELKA ZGINANA POPRZECZNIE 
Umieścić model beleczki w ramce, rys. 14. Obciążyć model i 

obserwować układ izochrom w świetle spolaryzowanym kołowo. Zmienić 
polaryzację światła na liniową i odwzorować obraz izoklin o parametrach co 
10 stopni na kartce z przygotowanym rysunkiem modelu w skali. Na 
podstawie sporządzonego rysunku izoklin skonstruować trajektorie 
naprężeń głównych, rys. 21. 

 

Rys.21. Obraz izoklin i konstrukcja trajektorii naprężeń głównych 

Cel dydaktyczny ćwiczenia polega na analizie obrazu izochrom i izoklin, 
odwzorowaniu obrazu izoklin i skonstruowaniu na tej podstawie trajektorii 
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naprężeń głównych. Pouczająca może być obserwacja różnic między 
zginaniem prostym i poprzecznym. 

7.7.4 PRĘT ZAKRZYWIONY 

Zamocować model pręta zakrzywionego i obciążyć go. Obserwować 
obraz izoklin, wraz ze znajdującym się na osi obojętnej punktem 
izotropowym, przez który przechodzą wszystkie izokliny, bez względy na 
ich parametr. Odwzorować na kartce obraz izoklin dla parametrów co 10 
stopni. Skonstruować trajektorie naprężeń głównych. Przestawić polaryskop 
na polaryzację kołową i dokonać obserwacji oraz odwzorowania obrazu 
izochrom. Na podstawie zapisanego obrazu izochrom oraz � ustalonej w 
pierwszym ćwiczeniu � stałej modelowej, skonstruować rozkład naprężeń 
normalnych w przekroju pręta zakrzywionego, rys. 22. Porównać z 
rozkładem teoretycznym. 

σ

rząd izochromy

 

Rys.22. Obraz izochrom i rozkład naprężeń normalnych 

Celem dydaktycznym ćwiczenia jest: 

− identyfikacja izochrom zerowego i wyższego rzędów dla naprężeń 
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rozciągania i ściskania, 

− określenie hiperbolicznego rozkładu naprężeń normalnych w przekroju 
pręta, 

− omówienie, na podstawie obrazu izoklin, statycznych warunków 
brzegowych na swobodnym brzegu modelu, 

− próba weryfikacji założenia o jednoosiowym stanie naprężenia na 
podstawie analizy statycznych warunków brzegowych oraz istnienia 
punktu izotropowego (izochromy zerowej) i jego położenia. 

7.7.5 TARCZA Z OTWOREM I KARBEM 

 

Rys. 23. Rysunek izochrom i trajektorii naprężeń głównych 

Po zamontowaniu modelu tarczy z karbem, obciążyć ją. Obserwując 
obraz izoklin o parametrach co 10 stopni, odwzorować ich obraz na kartce. 
Na podstawie zanotowanego obrazu skonstruować trajektorie naprężeń 
głównych, rys. 23. Przestawić polaryskop na polaryzację kołową i 
odwzorować na kartce obraz izochrom. Na podstawie rysunku skonstruować 
rozkład naprężeń rzeczywistych oraz określić współczynnik spiętrzenia 
naprężeń. 
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Powyższe czynności powtórzyć dla tarczy z otworem. 

Celem dydaktycznym ćwiczenia jest: 

− prezentacja zagadnienia Kirscha, koncentracji naprężeń wokół kołowego 
otworu rozciąganej tarczy, a w szczególności wyznaczenie 
współczynnika spiętrzenia naprężeń, określonego jako stosunek 
naprężeń maksymalnych do naprężeń nominalnych w przekroju 
osłabionym otworem, 

− prezentacja koncentracji naprężeń wokół karbu rozciąganej tarczy, a w 
szczególności wyznaczenie współczynnika spiętrzenia naprężeń, 
określonego jako stosunek naprężeń maksymalnych do naprężeń 
nominalnych w przekroju osłabionym otworem, 

− wyznaczenie rozkładu naprężeń rzeczywistych w obu przypadkach, 

− ponowne pokazanie zasady de Saint-Venanta w obszarze oddalonym od 
lokalnych spiętrzeń naprężenia, 

− konstrukcja trajektorii naprężeń głównych. 

7.7.6 PIERŚCIENIE Z ZAMROŻONYM STANEM NAPRĘŻENIA 
Dokonać obserwacji obrazu izoklin i izochrom dla modeli z zamrożonym 

stanem naprężenia. Obrazy odwzorować na kartce. Na podstawie 
zapisanego obrazu izoklin skonstruować trajektorie naprężeń głównych. 
Dokonać próby określenia obciążenia na podstawie pełnopolowej analizy 
obrazu oraz statycznych warunków brzegowych (lokalnych spiętrzeń 
naprężenia). 

Celem dydaktycznym ćwiczenia jest: 

− analiza obrazu izochrom dla wysokich gradientów naprężenia, 

− przećwiczenie zasady pomiaru kierunków głównych naprężeń poprzez 
odwzorowanie obrazu izoklin, 

− konstrukcja trajektorii naprężeń głównych na podstawie uzyskanego 
wcześniej obrazu izoklin, 

− określenie obciążenia wywołującego obserwowany stan naprężenia. 
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7.8 PYTANIA KONTROLNE 

7.8.1 PYTANIA OGÓLNE 

1. Opisz podstawowe zjawiska fizyczne wykorzystywane w elastooptyce. 

2. Opisz układ polaryskopu liniowego i kołowego dla polaryskopu firmy 
Vishay. 

3. Opisz układ polaryskopu liniowego i kołowego dla ławy elastooptycznej 
firmy Carl Zeiss Jena. 

4. Co to są izokliny, kiedy powstają i jakie są ich właściwości? 

5. Co to są izochromy, kiedy powstają i jakie są ich właściwości? 

6. Opisz doświadczenie umożliwiające wyznaczenie elastooptycznej stałej 
modelowej. 

7. Co wynika z warunków brzegowych na nieobciążonym brzegu modelu 
elastooptycznego? Jaki to ma skutek dla obrazu izochrom i izoklin? 

8. Opisz przypadki obciążenia modeli elastooptycznych, umożliwiające 
zaobserwowanie zasady de Saint-Venanta. 

9. Opisz przypadki obciążenia modeli elastooptycznych potwierdzające 
rozwiązania liniowej teorii sprężystości, uzyskane na drodze 
teoretycznej. 

10. Opisz przypadki w których doświadczenie na modelu elastooptycznym 
rozszerza naszą wiedzę teoretyczną. 

7.8.2 PYTANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Jakie jest zastosowanie elastooptyki? 

2. Wyjaśnij znaczenia określenia elastooptyka. 

3. Jaka jest fizyczna natura światła? 

4. Jakie zjawiska fizyczne wykorzystujemy w elastooptyce? 

5. Co to jest współczynnik załamania? 

6. Co nazywamy bezwzględnym współczynnikiem załamania? 
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7. Na czym polega zjawisko dwójłomności? 

8. Co to jest dwójłomność wymuszona? 

9. Co to jest oś szybka a co oś wolna ośrodka dwójłomnego? 

10. Od czego zależy wielkość przesunięcia fazowego składowych promienia 
świetlnego w ośrodku dwójłomnym? 

11. Co to jest światło spolaryzowane: 

− eliptycznie 

− kołowo 

− liniowo? 

12. Czy współczynnik załamania jest związany z prędkością rozchodzenia 
się światła czy też z przezroczystością ośrodka? 

13. Czym różni się polaryskop od polaryzatora? 

14. Czym różni się polaryzator od analizatora? 

15. Skąd bierze się nazwa: polaryskop liniowy, polaryskop kołowy? 

16. Jakie linie obserwujemy w polaryskopie liniowym? 

17. Jakie linie obserwujemy w polaryskopie kołowym? 

18. Co to są izokliny? 

19. Wyjaśnij pochodzenie nazwy izoklin. 

20. Co to jest parametr izokliny? 

21. Czy izokliny są polichromatyczne? 

22. Czy obraz izoklin zależy od ustawienia skrzyżowanych polaroidów? 

23. Co to są izochromy? 

24. Podaj równanie izochrom. 

25. Wyjaśnij pochodzenie nazwy izochrom. 

26. Jaki jest związek pomiędzy izochromami a ekstremalnymi naprężeniami 
stycznymi? 

27. Jak uzyskuje się światło spolaryzowane: 
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− liniowo 

− kołowo 

28. Co to są ćwierćfalówki? 

29. Czy w trakcie obciążania belki siłą skupioną obraz izoklin zmienia się? 

30. Czy parametr izokliny jest związany z poziomem naprężenia? 

31. Ile wynosi kąt pomiędzy kierunkami głównymi naprężeń a osiami 
polaryzatora skrzyżowanego z analizatorem dla izokliny o parametrze 
25 stopni? 

32. Czy izokliny mogą się krzyżować? 

33. Jak nazywamy punkt przez który przechodzą wszystkie izokliny (o 
dowolnym parametrze)? 

34. Dlaczego przez punkt izotropowy przechodzą wszystkie izokliny? 

35. Czy w trakcie obciążania belki siłą skupioną obraz izochrom zmienia 
się? 

36. Co wiadomo o rzędzie izochromy dla punktu izotropowego? 

37. Dlaczego barwa izochrom zależy od ich rzędu? 

38. Jakiego koloru jest izochroma rzędu zerowego? 

39. Jak znaleźć izochromę rzędu zerowego? 

40. Czy izochromy mogą się krzyżować? 

41. Czy obraz izochrom zależy od ustawienia polaryzatora skrzyżowanego z 
analizatorem? 

42. Czy obraz izochrom zależy od ustawienia polaryzatora i analizatora? 

43. Jak objawia się spiętrzenie naprężeń na obrazie izochrom? 

44. Czym wyróżniają się obszary o stałym poziomie naprężenia? 

45. Kiedy wartość naprężenia może być określona wprost z równania 
izochromy? 

46. Dlaczego szczególną uwagę poświęcamy nieobciążonemu brzegowi 
modelu? 

47. Jak określić znak naprężenia normalnego na nieobciążonym brzegu? 
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48. Jakimi metodami określa się ułamkowe rzędy izochrom? 

49. Na czym zasadza się metoda kompensacji goniometrycznej Tardy�ego? 

50. Jak spolaryzowane jest światło przechodzące przez model jeśli osie 
optyczne ćwierćfalówek pokrywają się z osiami polaryzatora 
skrzyżowanego z analizatorem? 

51. Jak spolaryzowane jest światło przechodzące przez model gdy 
skrzyżowane są zarówno polaryzator z analizatorem jak i ćwierćfałówki, 
ustawione do nich pod kątem 45 stopni? 

52. Kiedy polaryskop Vishaya pracuje w układzie polaryzacji liniowej? 

53. Kiedy polaryskop Vishaya pracuje jako polaryskop kołowy? 

54. W jaki sposób można odróżnić izokliny od izochrom? 

55. W jaki sposób przygotowujemy ławę elastooptyczną Carl Zeiss Jena do 
pracy w układzie polaryzacji liniowej? 

56. Jak uzyskać układ polaryzacji kołowej na ławie elastooptycznej Carl 
Zeiss Jena? 

57. Opisz w jaki sposób uwidacznia się zasada de Saint-Venanta na modelu 
elastooptycznym  rozciąganego pręta? 

58. Co wynika z obrazu izoklin dla rozciąganego pręta? 

59. Zinterpretuj obraz izochrom rozciąganego pręta. 

60. Wyjaśnij nazwę �elastooptyczna stała modelowa�? 

61. Zinterpretuj obraz izochrom w przekroju pręta silnie zakrzywionego. 

62. Na co wskazują �pawie oczka� w otoczeniu otworu rozciąganej tarczy? 

63. Jak definiujemy współczynnik koncentracji naprężeń? 

64. Opisz krótko graficzny sposób konstrukcji trajektorii naprężeń 
głównych. 

65. Jak wygląda i czego dowodzi obraz izochrom belki poddanej zginaniu 
prostemu? 

66. Czy izochroma zerowa na belce poddanej zginaniu prostemu odpowiada 
położeniu osi obojętnej? 

67. Czy izochroma zerowa na belce zginanej poprzecznie odpowiada 
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położeniu osi obojętnej? 

68. Czym spowodowany jest wzrost odległości między izochromami belki 
zginanej poprzecznie? 
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ROZDZIAŁ 8 
 

8 Pomiary twardości metali 
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8.1 POMIARY TWARDOŚCI METALI 11 

8.1.1 WSTĘP 
Twardość jest jedną z bardzo istotnych cech materiału z konstrukcyjnego 

i technologicznego punktu widzenia. Przy konstruowaniu części maszyn i 
urządzeń ważny jest odpowiedni dobór materiału aby uzyskać optymalne 
dla danych warunków pracy twardości elementów. Zbyt duża twardość 
może powodować np. łuszczenie się powierzchni lub szybsze zużycie 
elementów współpracujących, zbyt mała - trudność w uzyskaniu wymaganej 
gładkości. W obu tych przypadkach źle dobrana twardość spowoduje 
znaczne skrócenie czasu eksploatacji elementu lub wręcz tę eksploatację 
uniemożliwi. 

Pojęcie twardości materiałów pierwszy zdefiniował H. Hertz (1882) przy 
czym opierał się on na klasycznej teorii sprężystości, uważając za twardość 
naprężenia występujące między dwoma dociskanymi kulami w momencie 
gdy naprężenie w jednym punkcie osiąga granicę sprężystości. Tak 
określona twardość zależała od stałych sprężystości materiału, oraz od 
średnic dociskanych kul. 

Aktualnie uznaną definicję twardości materiału można sformułować 
następująco: twardość jest miarą oporu, jaki wykazuje ciało w czasie 
wciskania weń wgłębnika, przy odkształceniach plastycznych. 

Takie sformułowanie definicji twardości wynika z faktu, że większość 
metod pomiarowych polega na wciskaniu w powierzchnię badanego 
materiału pewnego wgłębnika aż do osiągnięcia odkształceń trwałych. 
Wgłębnik wykonuje się z materiału o znacznie większej twardości tak, aby 
jego odkształcenia podczas wciskania były pomijalnie małe. 

Dla wszystkich prób twardości polegających na wciskaniu wgłębnika aż 
do wystąpienia odkształceń trwałych obowiązuje prawo podobieństwa, 
które pozwala porównywać wyniki prób twardości tylko wówczas, jeżeli 
zachowane jest podobieństwo odcisków (tzw. prawo podobieństwa Kicka). 

Wadą pojęcia twardości jest fakt, że porównywanie twardości jest 
możliwe w zasadzie tylko dla jednej metody. 

                                                 
11 Opracowała mgr inż. B.Peter 
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Ogólnie metody pomiarów twardości można podzielić na statyczne i 
dynamiczne. Najbardziej powszechne metody statyczne pomiarów 
twardości to metody Brinella, Rockwella, Vickersa, a dynamiczna to 
metoda porównawcza wykonywana młotkiem Poldiego. 

8.2 METODA BRINELLA ( PN-91/H-04350 ) 

8.2.1 TWARDOŚĆ WEDŁUG BRINELLA 
Metoda Brinella, jedna z najstarszych obecnie stosowanych metod 

pomiaru twardości polega na wciskaniu w powierzchnię badanego materiału 
kulki o średnicy D pod obciążeniem F. 

Podstawą do określania twardości jest średnica trwałego odcisku d 
mierzona po odciążeniu. 

Twardość Brinella jest to stosunek siły obciążającej do powierzchni 
czaszy kulistej odcisku trwałego pomnożona przez współczynnik: 

czS
FHB 102,0=  (1) 

gdzie: 

HB-twardość Brinella w umownej jednostce HB takiej, że 1HB=9,807 
Mpa; Scz - powierzchnia czaszy kulistej odcisku trwałego; F - siła 
obciążająca.  

Po wyrażeniu Scz  przez średnicę kulki D i średnicę odcisku d 
otrzymujemy wzór: 

)(
2102,0

22 dDDD
FHB

−−
=

π
 (2) 
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Rys.1. Zależności geometryczne po wgnieceniu kulki i jej obciążeniu 

8.2.2 WARUNKI POMIARU 
Do badania twardości Brinella używamy kulek stalowych o twardości 

850 HV (HV - twardość Vickersa) oraz kulek z węglików spiekanych. Kulki 
stalowe stosujemy przy twardościach mniejszych od 450 HB, a kulki z 
węglików spiekanych w zakresie twardości od 450 HB do 630 HB. Dla 
materiałów o twardości większej od 630 HB próby Brinella nie stosuje się. 
Średnice stosowanych kulek wynoszą 10; 5; 2,5; 2 oraz 1 mm. Należy 
dobierać kulki o możliwie dużych średnicach. Zaleca się przyjmowanie D = 
10 mm. 

Wartość współczynnika K dla różnych materiałów i Do pomiaru 
twardości zaleca się stosowanie urządzeń, w których nacisk na kulkę 
pomiarową odbywa się w sposób hydrauliczny lub mechaniczny. 
Konstrukcja aparatu powinna zapewniać możliwość zwiększenia bez 
wstrząsów wartości siły w całym zakresie pracy aparatu. Jeżeli tą samą 
kulką wykonamy w tym samym materiale szereg odcisków, kolejno 
zwiększając siłę F i otrzymując coraz większe odciski, to obliczone 
każdorazowo twardości za pomocą wzoru będą  zmienne.  

Jako wynik winniśmy przyjąć twardość maksymalną, która wystąpi przy 
stosunku d/D ≅  0,4. Ze względów praktycznych norma dopuszcza pomiar 
twardości za dobry, gdy stosunek d/D jest zawarty w granicach 0,25 ÷  0,6. 
W tym przedziale największa różnica pomiędzy twardością maksymalną a 
zmierzoną nie przekracza 3%. 

D

h

d

ϕ
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Aby stosunek średnicy odcisku do średnicy kulki był właściwy, siłę F 
dobieramy ze wzoru (3), który uzyskano z podobieństwa odcisków (równe 
kąty ϕ) przy zastosowaniu różnych kulek i sił (spełnienie prawa Kicka) 

2807,9 KDF =  (3) 

gdzie K � stała obciążenia 

Wartość współczynnika K dla różnych materiałów i twardości dobieramy 
z tablicy w normie , przykładowo dla stali i żeliwa przyjmujemy K = 30. 

Należy zwrócić uwagę, że twardości otrzymane z pomiarów wykonanych 
przy użyciu kulek o różnych średnicach są porównywalne tylko przy tym 
samym współczynniku K, natomiast twardości mierzone kulką o tej samej 
średnicy przy różnym współczynniku K nie są porównywalne. 

Próba twardości powinna być przeprowadzona wtedy, gdy przedmiot jest 
nieruchomy  i linia działania siły jest prostopadła do badanej powierzchni. 
Najmniejszy dopuszczalny promień krzywizny badanej powierzchni 
przedmiotu wynosi 3 D. W przypadku skomplikowanego kształtu 
przedmiotu należy stosować odpowiednie podpory. Niedotrzymanie 
warunku prostopadłości powierzchni do kierunku działania siły prowadzi do 
owalizacji odcisku (odcisk eliptyczny) a w efekcie przy obliczaniu 
twardości na podstawie średniej z dwu skrajnych wymiarów powoduje 
wzrost błędów pomiaru. 

Również zakrzywienie powierzchni badanej zwiększa błąd pomiaru. Dla 
powierzchni wklęsłych otrzymamy zawsze wartość twardości wyższą od 
rzeczywistej (dodatkowy materiał nad linią poziomą zwiększa opory), 
natomiast dla powierzchni wypukłej zmierzona wartość twardości będzie 
niższa od rzeczywistej (ułatwiony wypływ materiału na boki). 

Ponieważ przy pomiarze twardości metodą Brinella działają siły 
powodujące duże odkształcenia materiału wokół odcisku, norma stawia 
także wymagania dotyczące grubości przedmiotu w miejscu pomiaru, jak i 
odległości między kolejnymi odciskami, by każdy nowy pomiar był 
dokonywany poza strefą materiału zniekształconego poprzednimi 
odciskami. Grubość próbki powinna być taka, aby na powierzchni 
przeciwległej do odcisku nie powstało miejscowe odkształcenie. Odpowiada 
to około dziesięciokrotnej głębokości odcisku. Oznaczając przez g grubość 
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przedmiotu w miejscu pomiaru, a przez h zagłębienie kulki w materiał 
badany, otrzymujemy, że wymagana minimalna grubość przedmiotu winna 
wynosić: g = 8 h. Jeżeli grubość przedmiotu jest zbyt mała to należy 
zmniejszyć obciążenie. 

Odległość między środkami dwóch sąsiednich odcisków powinna być 
większa niż 4 d, a odległość między środkiem odcisku i krawędzią 
badanego przedmiotu 2,5 d, gdzie d oznacza średnicę odcisku jak na rys. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.2. Minimalne odstępy odcisków kulek i minimalna grubość badanej próbki 

Powierzchnia przedmiotu badanego w miejscu pomiaru powinna być 
wygładzona i oczyszczona ze zgorzeliny i smaru itp. Przy wygładzaniu 
należy jednak wystrzegać  się zmiany twardości przez nagrzanie albo 
zgniot. Dopuszcza się ślady obróbki mechanicznej, jeżeli nie wpływają one 
na dokładność pomiaru średnicy odcisku. 

Jednym z ważnych czynników rzutujących na wyniki statycznych 
pomiarów twardości jest czas działania obciążenia wgłębnika. Wpływ czasu 
obciążenia na pomiar twardości jest taki sam dla wszystkich prób 
statycznych (Brinella, Rockwella i Vickersa). Mierzone przy próbach 
twardości odkształcenia plastyczne nie zachodzą natychmiast, lecz wzrastają 
w czasie. Zatem im dłuższy czas obciążenia, tym większy odcisk, a 
mniejsza wartość twardości. Wynika stąd wniosek, że dla uzyskania 
jednoznaczności wyników należy ustalić czas trwania pomiarów. Krzywa 
obrazująca wzrost odkształcenia posiada poziomą asymptotę pewnego czasu 
T (związanego z rodzajem materiału) przyrost odkształceń jest nieznaczny i 
nie może mieć istotnego wpływu na wyniki.i po upływie  

W związku z tym, że wynik pomiaru zależy od czasu zwiększenia 

d 

2.5 d 4 d 4 d g ≥ 8h 
h 
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obciążenia do maksymalnej jego wartości i czasu trwania pełnego 
obciążenia, norma wymaga, aby kulkę obciążać równomiernie do żądanej 
siły w ciągu 2-8 s, a czas działania w zależności od twardości metalu 
powinien wynosić: 

− dla HB = 1       2 s 

− do 10 HB    180 s 

− 10 do 35 HB   120 s 

− 35 do 100 HB      30 s 

− > 100 HB       10 do 15 s 

8.2.3 POMIAR ODCISKU I ZAPIS POMIARU 
Należy wykonać co najmniej trzy odciski. Średnice odcisków należy 

mierzyć w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach. Średnia 
arytmetyczna tych pomiarów stanowi podstawę do obliczenia twardości HB 
ze wzoru (2) lub odczytania z tablicy normowej. 

Dokładność otrzymanego wyniku zależy od dokładności pomiaru 
średnicy odcisku. Średnice odcisków d mierzymy za pomocą mikroskopu z 
podziałką o dokładności 0,01 mm.  

Gdy przy pomiarze twardości stosowana jest kulka o średnicy innej niż  
D = 10 mm, wtedy przy oznaczeniu twardości, obok jej wartości x, należy 
podać również średnicę D, siłę obciążającą F i czas t (np. x HB D/F/t). 

Twardość o HB >100 podaje się z dokładnością do 1 HB, zaś od 10 do 
100 HB - z dokładnością 0,5 HB, natomiast < 10 HB z dokładnością do 0,1 
HB. 

Twardość HB w przybliżeniu jest proporcjonalna do wytrzymałości na 
rozciąganie Rm, tzn.: 

HBcRm ⋅=  (4) 

gdzie współczynnik c, np. dla stali węglowej wynosi c=3.5 
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8.2.4 WYKONANIE POMIARU TWARDOŚCI 
TWARDOŚCIOMIERZEM BRINELLA 

Rysunek 3 przedstawia schemat twardościomierza Brinella. 

W celu wykonania pomiaru postępujemy jak niżej: 

− Próbkę 1 układamy na stoliku 2 i podnosimy wraz ze stolikiem aż do 
zetknięcia się z wgłębnikiem 3. 

− Po zamknięciu zaworu 4, za pomocą pompki 5 przetłaczamy olej ze 
zbiornika 6 do cylindra 7. Pod wpływem ciśnienia tłok 8 wciska 
wgłębnik 3 w próbkę 1, a równocześnie manometr 9 wskazuje ciśnienie 
odpowiadające sile nacisku F. Wskazania manometru nie są dokładne. 
Jako dokładny wskaźnik służy tłoczek 10 obciążony szalką i ciężarkami 
11 dobranymi odpowiednio do zamierzonego nacisku. Po osiągnięciu 
właściwej siły, tłoczek z szalą winien się unieść około 10 ÷15 mm.  

− Po odpowiednim czasie otwieramy zawór 4 i odciążamy próbkę. 

− Opuszczamy stolik i zdejmujemy próbkę w celu dokonania pomiaru 
srednicy odcisku. 

− Wyniki pomiarów zestawiamy w tablicy i obliczamy twardość ze wzoru 
2 lub odczytujemy z tablic normowych.  

8.2.5 ZALETY I WADY POMIARÓW METODĄ BRINELLA 
a) Zalety 

− możliwość pomiaru twardości stopów niejednorodnych (dzięki dużym 
odciskom mierzymy średnią twardość), 

− jedna skala twardości. 

b) Wady  

− długotrwałość pomiaru (kłopotliwy pomiar średnicy oraz obliczania 
twardości),  

- nie nadaje się do pomiarów twardości małych przedmiotów i warstw 
utwardzonych (duże odciski i duża strefa zgniotu),  

- wyniki pomiarów nie zawsze są porównywalne, 

− możliwość stosowania tylko do badania materiałów o ograniczonej 
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twardości (tylko do 630 HB), 

- pomierzona twardość jest zależna od siły nacisku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.3. Schemat twardościomierza Brinella 

8.3 METODA POMIARU MŁOTKIEM POLDI 
Pomiaru twardości za pomocą młotka Poldi dokonujemy w przypadku 

badań dużych elementów, z których nie można wyciąć próbek. Jest to 
metoda dynamiczna, polegająca na porównaniu odcisków na elemencie 
badanym i na wzorcu po uderzeniu młotkiem. W tej metodzie wartość 
nacisku nie jest znana.  

W celu dokonania pomiaru twardości młotkiem Poldi należy: 

− umieścić kulkę o średnicy 10 mm w oprawce  między elementem 
badanym a wzorcem  o znanej twardości Brinella; 
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−  trzymając za uchwyt  uderzyć młotkiem w sworzeń ; 

−  zmierzyć średnicę powstałych odcisków na wzorcu d1 i na elemencie        
badanym d2 

− wyznaczyć twardość za pomocą wzoru: 

11
2

1
2 HBkHB

S
SHB

cz

cz ⋅=⋅=   (5) 

gdzie:  

HB2 - twardość z metody młotka Poldi; HB1 - twardość wg Brinella; 

 k - współczynnik obliczany wzorem: 

2
2

2
1

10010

10010

d

d
k

−−

−−
=

 (6) 

Im twardość próbki wzorcowej będzie bliższa twardości elementu 
badanego tym pomiar za pomocą młotka Poldi będzie dokładniejszy. 

Zaletą tej metody jest możliwość pomiarów twardości przedmiotów o 
dowolnych kształtach i wymiarach, we wszystkich dostępnych miejscach. 
Wadą młotka Poldi jest powstawanie zbyt dużych odcisków (D = 10 mm) i 
małe dokładności pomiarów. 

8.4 PYTANIA KONTROLNE: 
1. Zdefiniuj pojęcie twardości 

2. Jakie są metody pomiaru twardości i na czym polegają? 

3. Co powoduje źle dobrana twardość metalu? 

4. Podaj definicję twardości wg. Brinella. 

5. Przedstaw warunki dokonywania pomiarów twardości metodą Brinella   
(zależności geometryczne, dobór obciążenia i czas jego działania). 

6. Jak dokonujemy pomiaru odcisku i jego zapisu? 

7. Przedstaw schemat aparatu Brinella. 
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8. Opisz działanie aparatu Brinella podczas próby. 

9. Jak obliczyć twardość HB na podstawie otrzymanych wyników 
pomiarów? 

10. Jakie są zalety i wady metody Brinella? 

11. Opisz działanie młotka Poldi. 

12. Na czym polega wyznaczanie twardości za pomocą młotka Poldi? 

13. Kiedy stosujemy metodę dynamiczną badania twardości? 

14. Jakie są wady i zalety metody młotka Poldi? 
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