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METODY WYZNACZANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH
MATERIAŁÓW W WARUNKACH UDAROWYCH OBCIĄŻEŃ
ROZCIĄGAJĄCYCH
Współczesne techniki projektowania wykorzystujące metodę elementów skończonych
wymagają zastosowania modeli materiałowych opisujących wpływ odkształcenia,
temperatury oraz szybkości odkształcania na naprężenie plastycznego płynięcia. Do oceny
wrażliwości na szybkość odkształcania wykorzystuje się maszyny serwo-hydrauliczne oraz
pręt Kolsky’ego, odpowiednio w quasi-statycznym i dynamicznym zakresie szybkości
odkształcania. W pracy przedstawiono zasadę działania pręta Kolsky’ego oraz przegląd
podstawowych rozwiązań wykorzystujących tą metodykę. Przegląd zawiera metody
umożliwiające badania w warunkach obciążeń rozciągających wraz z opisem typowej
geometrii próbek stosowanych w przypadku badania blach. W dalszej kolejności
zaprezentowano opracowane i wykorzystywane w Instytucie Transportu Samochodowego
stanowisko do udarowego rozciągania materiałów wykorzystujące zasadę wstępnego
naprężenia pręta inicjującego. Urządzenie zostało wykorzystane do oceny właściwości
mechanicznych różnych materiałów konstrukcyjnych takich jak: stal „dual phase”, stal
TRIP, komercyjnie czysty tytan oraz stop tytanu Ti6Al4V w warunkach obciążeń
udarowych.

EXPERIMENTAL METHODS OF DETERMINING OF MATERIALS
MECHANICAL PROPERTIES UNDER IMPACT LOADING CONDITIONS
The modern designing techniques based on the finite element method requires application
of the material models describing influence of strain, temperature and strain rate on the
flow stress. In order to determine stain rate sensitivity servo-hydraulic testing machines
and Kolsky bars are used, respectively, at quasi-static and dynamic loading regime.
Principle of Kolsky bar technique and review of basic experimental arrangements using
Kolsky methodology were presented in this article. The review incorporates both, tensile
testing methods and geometry of typical specimen used for sheet testing. Subsequently,
testing stand for the tensile impact loading conditions, using pre-tension Kolsky bar,
developed in the Motor Transport Institute was introduced. The device was applied to
estimate mechanical properties of various materials, i.e. dual phase steel, TRIP steel,
commercially pure titanium and Ti6Al4V titanium alloy under dynamic loading conditions.
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1. Wstęp
Zainteresowanie właściwościami mechanicznymi materiałów w warunkach obciążeń
udarowych, tj. przy dużej szybkości odkształcania, wzrosło znacznie w ciągu ostatnich
kilkunastu lat. Liczba publikacji dotyczących badania dynamicznych właściwości metali
w 2006 roku wynosiła ok. 150, podczas gdy w 2012 roku było to już ok. 300 publikacji.
Podobny dynamiczny wzrost badań można zaobserwować także w odniesieniu do innych
typów materiałów takich jak: polimery, kompozyty, betony, ceramika, skały czy drewno.
Wiąże się to z rozwojem wspomaganych komputerowo metod projektowania, w których
wykorzystywane są numeryczne obliczenia właściwości mechanicznych konstrukcji
i struktur. Na potrzeby tych obliczeń niezbędne jest opracowanie wiarygodnych modeli
konstytutywnych, co wymaga wyznaczenia rodziny charakterystyk materiałowych
zarówno w quasi-statycznym jak i dynamicznym zakresie szybkości odkształcania.
W związku z tym powstało wiele ośrodków prowadzących badania z wykorzystaniem
metodyki opracowanej przez Kolsky’ego. Dzięki temu znacznie rozszerzono zakres
szybkości odkształcania, w którym wyznaczane są charakterystyki mechaniczne
materiałów. Obecnie, przy zastosowaniu różnego typu metod badawczych, możliwa jest
ocena wrażliwości naprężenia plastycznego płynięcia na szybkość odkształcania
w zakresie od 10-6 s-1 do 106s-1. Pozwala to na tworzenie i kalibrację uniwersalnych modeli
konstytutywnych zwalidowanych dla szerokiego zakresu szybkości odkształcania.
Znajdują one zastosowane do analizy numerycznej zjawisk występujących w warunkach
obciążeń ekstremalnych, które zachodzą podczas wybuchów, penetracji pocisków,
zderzeń, głębokiego tłoczenia, walcowania czy trzęsień ziemi. Przegląd technik
pomiarowych wykorzystywanych w poszczególnych zakresach przedstawiono na rys. 1.
Dla quasi-statycznych szybkości odkształcania od 10-6 s-1 do 100 s-1 stosuje się klasyczne
maszyny wytrzymałościowe. Do najpopularniejszych producentów tego typu urządzeń
należą: MTS, Instron czy Zwick. W celu uzyskania charakterystyki materiałowej dla
pośrednich szybkości odkształcania, tj. od 100 s-1 do 102 s-1, należy wykorzystać bądź
specjalne maszyny wytrzymałościowe, jak np. High Strain Rate VHS Systems firmy
Instron, bądź też specyficzną odmianę pręta Kolsky’ego wyposażonego w pręty wykonane
z tworzyw PMMA. W przedziale obejmującym duże szybkości odkształcania pomiędzy
102 s-1 a 104 s-1 do charakteryzacji materiałów wykorzystuje się klasyczną konfigurację
dzielonych prętów sprężystych w układzie zaproponowanym przez Kolsky’ego, przy czym
pręty wykonane najczęściej ze stali maraging, stopów aluminium lub stopów tytanu mają
średnicę od 12 mm do 20 mm. Zazwyczaj stanowiska wykorzystujące metodykę
Kolsky’ego były projektowane i tworzone przez osoby zainteresowane prowadzeniem
badań. Parametry techniczne stanowisk były dobierane na podstawie konkretnego
zastosowania, z uwzględnieniem doświadczenia i wiedzy pomysłodawców. Ostatnio
jednak pojawiły się specjalizowane firmy, które oferują gotowe rozwiązania,
umożliwiającego analizę właściwości mechanicznych materiałów w warunkach obciążeń
udarowych z wykorzystaniem pręta Kolsky’ego (REL Inc, Long Win Science and
Technology Corporation). Miniaturyzacja stanowiska, możliwa dzięki zastosowaniu
prętów o zmniejszonej do 3-5 mm średnicy, pozwala na zwiększenie uzyskiwanych
szybkości odkształcania do 105 s-1. Dotychczas nie opublikowano wyników uzyskanych
metodą Kolsky’ego dla szybkości odkształcania większych niż 105 s-1. Dla wyższych
szybkości stosuje się metodę płyta-płyta, jednak jest ona mało popularna z uwagi na
problemy techniczne jakie występują przy jej stosowaniu. Ponadto zakres szybkości
odkształcania, który pokrywa metoda płyta-płyta odpowiada w praktyce bardzo
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wyspecjalizowanym zastosowaniom w ograniczonym obszarze balistyki i kosmonautyki.
Zdecydowana większość symulacji numerycznych prowadzonych na potrzeby przemysłu
samochodowego, kolejnictwa, medycyny czy energetyki obejmuje szybkości odkształcania
mniejsze od 104 s-1.
Analiza właściwości mechanicznych materiałów w zakresie dużych szybkości
odkształcania może odbywać się w warunkach obciążeń ściskających, rozciągających,
ścinających lub łączonych. W niniejszym artykule omówiono szerzej stosowane
w praktyce konstrukcje stanowisk przeznaczonych do dynamicznego rozciągania
materiałów. Zamieszczono także szczegóły konstrukcyjne stanowiska znajdującego się
Instytucie Transportu Samochodowego wraz z przykładami charakterystyk materiałowych
uzyskanych za jego pomocą.

Rys. 1. Zestawienie różnym metod badawczych stosowanych w szerokim zakresie szybkości
odkształcania
Fig. 1. Various testing methods applied at wide range of strain rates

2. Przegląd metod badawczych stosowanych w warunkach udarowych obciążeń
rozciągających
Za ojca metodyki badawczej umożliwiającej charakteryzację materiałów w zakresie
dużych szybkości odkształcania uważa się profesora Bertrama Hopkinsona, który urodził
się i pracował w Anglii. Jego praca opublikowana w 1914 roku opisywała sposób
wyznaczania przebiegu ciśnienia wywołanego detonacją w sprężystym pręcie [1]. Obecnie
stosowane w badaniach udarowych rozwiązanie, w którym badana próbka jest
umieszczona pomiędzy dwoma długimi sprężystymi prętami, a przebieg czasowy
naprężenia (ciśnienia) w pręcie jest rejestrowany w trakcie eksperymentu w celu
wyznaczenia przebiegu naprężenia, odkształcenia i szybkości odkształcenia w próbce,
zostało opublikowane po raz pierwszy przez Kolsky’ego [2]. W swoim przeglądzie technik
eksperymentalnych stosowanych w badaniach udarowych [8] Ramesh sugeruje, aby
używać nazwy rozdzielony pręt Hopkinsona (SHPB – Split Hopkinson Pressure Bar)
w odniesieniu do eksperymentów prowadzonych w warunkach obciążeń ściskających,
natomiast nazwy pręt Kolsky’ego używać niezależnie od stosowanego kierunku obciążenia
tj. ściskającego, ścinającego, rozciągającego czy wieloosiowego.
W metodzie SHPB stanowisko badawcze składa się z dwóch okrągłych prętów
sprężystych: inicjującego i odbierającego, wykonanych z tego samego materiału
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i posiadających taką samą średnicę. Urządzenie, którego schemat działania przedstawiono
na rys. 2 jest wyposażone w mechanizm, który umożliwia generowanie fali padającej w
pręcie inicjującym. Szybkość odkształcania próbki można wyznaczyć według zależności:

1
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vt (t )  vi (t )  v r (t ) 

(1)

gdzie:

 - szybkość odkształcania w mierze inżynierskiej ,
vi - prędkość cząstek fali padającej ,
vr - prędkość cząstek fali odbitej,
vt - prędkość cząstek fali przechodzącej,
Ltotal – długość próbki.

Rys. 2. Zasada działania rozdzielonego pręta Hopkinsona. F1 – siła na końcu pręta inicjującego; F2 –
siła na końcu pręta odbierającego
Fig. 2. Principle of work of the split Hopkinson bar. F1 – force at the interface of the initial bar; F2
– force at the interface of the transmission bar

Prędkość można wyrazić w funkcji odkształcenia w następujący sposób:
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gdzie:
σ – naprężenie,
c0 – szybkość propagacji fali sprężystej w pręcie,
ρ – ciężar właściwy materiału z którego wykonano pręty,
E – moduł sprężystości materiału z którego wykonano pręty,
ε – odkształcenie sprężyste w pręcie,
v – prędkość cząstek w pręcie.

Podstawiając wzór (4) do wyrażenia (1) otrzymujemy:
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gdzie:
εi – odkształcenie sprężyste w pręcie wywołane falą padającą,
εt – odkształcenie sprężyste w pręcie wywołane falą przechodzącą,
εr – odkształcenie sprężyste w pręcie wywołane falą odbitą.

Wartość siły na równoległych końcach próbki można zapisać następująco:
(6)

F1 (t )  ES b  i (t )   r (t )
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(7)
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gdzie:
F1 – siła na końcu pręta inicjującego,
F2 – siła na końcu pręta odbierającego,
Sb – przekrój poprzeczny prętów sprężystych.

Naprężenie można wyrazić następująco:

 (t ) 

F1  F2 ES b

 i (t )   r (t )   t (t )
2S0
2 S0

(8)

gdzie:
σ – naprężenie w próbce,
S0 – początkowa powierzchnia przekroju poprzecznego próbki.

Przejmując warunek równowagi sił na brzegach próbki tj. F1=F2, można opisać
zależność pomiędzy falą padającą, odbitą a przechodzącą:
 i (t )   r (t )   t (t )
(10) brakuje nr 9
Z zależności (10) można wyznaczyć szybkość odkształcania  , odkształcenie ε oraz
naprężenie σ w próbce występujące w czasie dynamicznej deformacji plastycznej,
uzyskanej za pomocą metody rozdzielonego pręta Hopkinsona:
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Analizę właściwości mechanicznych materiałów w warunkach udarowych obciążeń
rozciągających można przeprowadzić stosując jedno z dotychczas zaproponowanych
rozwiązań. Pierwsze stanowisko przeznaczone do tego typu badań zostało opracowane
przez zespół Hardinga [6]. Elementy stanowiska przedstawiono na rys. 3. W celu
wywołania naprężenia rozciągającego w próbce rura obciążająca była rozpędzana
i uderzała w jarzmo, do którego zamocowana była próbka. W wyniku przemieszczenia
jarzma następowała deformacja plastyczna próbki zamocowanej w pręcie inercyjnym. Na
skutek oddziaływania rozciąganej próbki z końcem pręta inercyjnego generowana była fala
sprężysta, która propagowała się wzdłuż pręta. Przebieg fali mechanicznej w pręcie był
wyznaczany za pomocą naklejonych na niego tensometrów. Znając prędkość oraz
geometrię rury obciążającej oraz przebieg fali sprężystej w pręcie inercyjnym można
wyznaczyć charakterystykę mechaniczną badanego materiału.

Rys. 3. Schemat stanowiska do badania w warunkach udarowych obciążeń rozciągających
opracowany przez zespół Hardinga [6]
Fig. 3. Scheme of the testing stand under tensile impact loading conditions
developed by Harding et al. [6]
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Konfiguracja zaproponowana przez Hausera [3] została przedstawiona na rys. 4.
Badana próbka była zamocowana pomiędzy dwoma długimi sprężystymi prętami:
inicjującym i odbierającym. Czas narastania naprężenia rozciągającego zależał od
niedopasowania impedancji pomiędzy kowadłem i prętami transmisyjnymi, szybkości
kowadła oraz wymiarów połączenia pomiędzy prętami transmisyjnymi i prętem
inicjującym. Przebieg naprężenia w prętach roboczych były mierzony za pomocą
tensometrów naklejonych na ich powierzchni. Następnie sygnał był wzmacniany za
pomocą mostków tensometrycznych. Na podstawie zarejestrowanych przebiegów,
z wykorzystaniem teorii propagacji jednowymiarowej fali sprężystej w długich prętach
możliwe było wyznaczenie naprężenia, odkształcenia i szybkości odkształcenia w próbce.
W zastosowanej metodyce założono, że warunek równowagi sił na obu końcach próbki jest
spełniony, dzięki czemu deformacja plastyczna zachodzi jednorodnie w całej objętości
próbki. Istotnie, dzięki małym wymiarom próbki, proces równoważenia sił jest bardzo
krótki, rzędu mikrosekund.

Rys. 4. Konfiguracja pręta Kolsky’ego zaproponowana przez Hausera [3]
Fig. 4. Arrangement of the Kolsky bar proposed by Hauser [3]

Kolejna technika badawcza opracowana przez Lindholma i Yeakleya [12],
wykorzystująca próbki o kształcie tzw. „kapelusza” („hat” specimen) została
zaprezentowana na rys. 5. Próbka była umieszczona pomiędzy okrągłym prętem
inicjującym, a prętem transmisyjnym wykonanym w formie rury. Przekroje poprzeczne
pręta i rury były dobrane tak, aby miały jednakową wartość. Ponadto w próbce
wyfrezowane były podłużne otwory, tak aby otrzymać cztery ramiona o stosunku długości
do szerokości równym 2. Deformacja plastyczna próbki była wywoływana poprzez
sprężystą falę ściskającą, która propaguje się wzdłuż pręta inicjującego na skutek
uderzenia pręta pocisku. Z punktu widzenia konstrukcji stanowiska był to aspekt
pozytywny, gdyż wywołanie w prętach sprężystych mechanicznej fali ściskającej jest
technicznie łatwiejsze niż wywołanie fali rozciągającej. Przebieg czasowy naprężenia
w prętach roboczych był mierzony za pomocą tensometrów naklejonych na ich
zewnętrznych powierzchniach. Zaproponowana metoda nie pozwala na dokładne
wyznaczenie modułu sprężystości, ponadto może wprowadzać błędy przy wyznaczaniu
granicy plastyczności.
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Rys. 5. Rozwiązanie Lindholma i Yeakleya umożliwiające badanie próbek o kształcie tzw.
kapelusza („hat specimen”) w warunkach udarowych obciążeń rozciągających [12]
Fig. 5. Arrangement of Lindholm and Yeakley designed for tesing of „hat” shaped specimen under
tensile impact loading conditions [12]

Nichols, podobnie jak Lindholm i Yeakley, wykorzystał sprężystą falę ściskającą do
uzyskania naprężenia rozciągającego [9]. Zaproponowana przez niego konfiguracja prętów
(Rys. 6) była zbliżona do klasycznej wersji rozdzielonego pręta Hopkinsona, w której
uderzenie pręta pocisku w pręt inicjujący wywoływało powstawanie sprężystej fali
ściskającej, która propagowała się wzdłuż pręta aż do jego końca, gdzie umieszczona była
próbka. W zależności od właściwości lepko-plastycznych materiału, z którego wykonana
była badana próbka (umieszczona pomiędzy prętem inicjującym i transmisyjnym)
następowało częściowe odbicie fali inicjującej oraz propagacja pozostałej części fali do
pręta transmisyjnego. W rozwiązaniu Nicholsa badana próbka była wkręcona w pręty
inicjujący oraz transmisyjny. Dodatkowo pomiędzy wspomnianymi prętami roboczymi
umieszczona była sprężysta tuleja wykonana z takiego samego materiału jak pręty. Zasada
działania tego typu stanowiska była następująca: pręt pocisk generował ściskającą falę
naprężenia, która propagowała się wzdłuż pręta inicjującego. Ponieważ powierzchnia
przekroju poprzecznego tulei była duża, fala przechodziła dalej do pręta transmisyjnego,
nie powodując przy tym deformacji plastycznej próbki. Kiedy fala naprężenia ściskającego
docierała do końca pręta transmisyjnego była odbijana jako fala rozciągająca i wracała w
kierunku próbki. Kiedy fala naprężenia rozciągającego docierała do próbki, powodowała
jej deformację plastyczną. Działo się tak, ponieważ tuleja nie była zamocowana do
końcówek prętów i w warunkach obciążenia rozciągającego nie zapobiegała odkształcaniu
próbki.

Rys. 6. Zastosowanie sprężystej fali wtórnej do dynamicznego rozciągania próbek [9]
Fig. 6. Application of the secondary elastic wave for dynamic tensile tests [9]

Sprężysta fala rozciągająca może zostać wygenerowana bezpośrednio. Jedno z takich
rozwiązań skonstruowali i opisali Staab i Gilat [4]. Opracowana przez nich metodyka
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wykorzystywała zasadę wstępnego naprężenia części pręta inicjującego. Schemat budowy
stanowiska przedstawiono na rys. 7. Pręt inicjujący (6, 9) oraz transmisyjny (10) były
zamocowane na sztywnej podstawie (3) za pomocą podpór (5) umożliwiających swobodne
przesuwanie prętów w ich osi podłużnej. Pręt inicjujący był podzielony na część
podlegającą wstępnemu naprężeniu (6) oraz część swobodną (9). W pierwszej fazie
eksperymentu przemieszczenie pręta inicjującego (6) było blokowane za pomocą sprzęgła
(7). Następnie część pręta poddawana wstępnemu naprężeniu (6) była poddawana
rozciąganiu w zakresie sprężystym z wykorzystaniem hydraulicznego siłownika (4). Po
uzyskaniu odpowiedniej wartości naprężenia w pręcie, co determinowało wartość
przemieszczenia oraz szybkość końca pręta, sprzęgło było zwalniane. Rozpoczynała się
propagacja sprężystej fali rozciągającej wzdłuż swobodnej części pręta inicjującego (9).
Fala mechaniczna docierała do próbki, zamocowanej pomiędzy prętem inicjującym i
transmisyjnym za pomocą kołków lub gwintów, powodując jej rozciąganie. W dalszej
kolejności część fali mechanicznej była odbijana i wracała wzdłuż pręta inicjującego jako
fala odbita, a część przechodziła dalej i propagowała się wzdłuż pręta transmisyjnego.
Przebieg czasowy poszczególnych fal, tj. padającej, odbitej oraz przechodzącej był
mierzony za pomocą tensometrów naklejonych koncentrycznie na prętach roboczych,
następnie wzmacniany i próbkowany za pomocą oscyloskopu cyfrowego.

Rys. 7. Stanowisko do dynamicznego rozciągania próbek wykorzystujące wstępne naprężenie pręta
inicjującego [4, 15]. 1 – wzmacniacz pomiarowy; 2 – oscyloskop cyfrowy; 3 – rama stanowiska; 4 –
siłownik hydrauliczny do wstępnego naprężenia; 5 – podpory prętów sprężystych; 6 – część pręta
inicjującego poddawana wstępnemu naprężeniu; 7 – sprzęgło blokujące przemieszczenie pręta
inicjującego; 8 – tensometry; 9 – część swobodna pręta inicjującego; 10 – pręt transmisyjny.
Fig. 7. Testing stand for dynamic tensile tests using initial pre-strain of incident bar: 1—wideband
amplifier, 2—digital oscilloscope, 3—base, 4—pressure tank, 5—support, 6—pre-tension section of
incident bar, 7—hydraulic clamp, 8—strain gauges, 9—free section of incident bar, 10—transmitter
bar

Kolejną koncepcją umożliwiającą bezpośrednie uzyskanie sprężystej fali rozciągającej
jest rozwiązanie zaproponowane przez Ogawę [7]. Pomysł był oparty bezpośrednio na idei
rozdzielonego pręta Hopkinsona przeznaczonego do badania w warunkach obciążeń
ściskających, jednak w stanowisku Ogawy pręt pocisk nie poruszał się w kierunku próbki,
ale w kierunku przeciwnym. Pręt pocisk był wykonany w formie rury poruszającej się po
pręcie inicjującym i uderzał w kołnierz zamocowany do końca pręta inicjującego
wywołując falę naprężeń rozciągających. Na rys. 8 przedstawiono specyficzne rozwiązanie
opracowane przez Ogawę, dzięki któremu można było otrzymać podwójny impuls
następujących bezpośrednio po sobie sprężystych fal rozciągających [Ogawa 1984]. Efekt
ten uzyskano dzięki przedłużeniu pręta inicjującego poza kołnierz, w który uderzał pocisk.
Pierwsza fala powstawała bezpośrednio w wyniku uderzenia pręta pocisku w kołnierz.
Druga fala była falą wtórną, która była generowana jako fala naprężeń ściskających
i propagowała się od kołnierza w kierunku hamownika. Po odbiciu od wolnego końca fala
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sprężysta wracała jako drugi impuls rozciągający. Modyfikację przedstawionej metodyki,
która dawała możliwość wygenerowania kombinacji dwóch impulsów: obciążeń
rozciągających, a następnie ściskających, zaprezentowano na rys. 9 [7]. Zmiana
w stosunku do poprzedniego rozwiązania polegała na wprowadzeniu kowadła
o specyficznym kształcie. W wyniku tego w pręcie inicjującym na skutek uderzenia rury
obciążającej w kowadło powstają bezpośrednio po sobie impuls naprężeń rozciągających
a następnie ściskających. Rozwiązania opracowane przez Ogawę mają zastosowanie
w badaniu wpływu szybkości odkształcania na kinematyczne umocnienie materiału.

Rys. 8. Stanowisko umożliwiające dynamiczne obciążenie próbki podwójną falą rozciągającą [7]
Fig. 8. Testing stand for dynamic tensile tests with the use of double tensile wave [7]

Rys. 9. Stanowisko umożliwiające dynamiczne obciążenie próbki falą rozciągającą, a następnie
ściskającą [7]
Fig. 9. Testing stand for dynamic tensile tests with the use of tensile and subsequently compressive
elastic wave [7]

3. Próbki płaskie stosowane w badaniach dynamicznych
Opracowana przez Kolsky’ego metodyka badawcza, która umożliwia wyznaczanie
charakterystyk materiałów przy dużych szybkościach odkształcania, zakłada, że w czasie
deformacji plastycznej na obu końcach badanej próbki występuje stan równowagi sił
(„force equilibrium”). Dzięki temu w próbce, przed utworzeniem się przewężenia,
występuje jednorodny rozkład naprężenia i odkształcenia. Osiągnięcie tego stanu jest
możliwe po upływie okresu równego trzem przejściom fali sprężystej przez próbkę [2]. Za
szybkość propagacji fali sprężystej w próbce przyjmuje się prędkość rozchodzenia
dźwięku w materiale próbki. Przyjmując długość próbki równą 10 mm i szybkość fali
dźwiękowej w stali ok. 5000 m/s można przyjąć, że proces równoważenia sił zajmuje 2 μs.
Wobec tego wyniki wyznaczone dla czasu mniejszego od 2 μs nie są wiarygodne i nie
powinny być uwzględniane w późniejszych analizach. Numeryczna analiza
przeprowadzona w trakcie badania polikrystalicznego tantalu z wykorzystaniem
zminiaturyzowanego stanowiska do bezpośredniego uderzenia w próbkę potwierdziła
słuszność tego warunku [17]. Co istotne, początkowy okres braku równowagi sił często
nakłada się na części charakterystyki rozciągania obejmujące moduł sprężystości, umowną
granicę sprężystości oraz plastyczności. Zatem wykorzystanie tych wartości wymaga
wstępnej oceny warunku równowagi sił.
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Uzyskanie w próbie dynamicznego rozciągania dużych szybkości odkształcania oraz
skrócenie czasu równoważenia sił na końcach próbki wymaga zastosowania jak
najkrótszych próbek. Jedyna dostępna jak do tej pory norma opisująca próbę rozciągania
przy dużych szybkościach odkształcania [10] opisuje dwa zalecane kształty części roboczej
próbek. Ich geometrię przedstawiono na rys.10 oraz 11, natomiast poszczególne wymiary
zamieszczono w tabelach 1 i 2. Oznaczenie wymiarów przedstawionych na rysunkach jest
następujące: Lc – długość równoległego fragmentu części roboczej; Ltotal – całkowita
długość części roboczej; b0 – szerokość równoległego fragmentu części roboczej; bg –
szerokość części chwytowej próbki; r – promień krzywizny. Cechą charakterystyczną
przedstawionych próbek jest to, że w przypadku próbek typu A jako długość próbki do
obliczeń przyjmuje się wartość całkowitej długości części roboczej Ltotal, łącznie
z zaokrągleniem, natomiast w przypadku próbki typu B za długość próbki przyjmuje się
tylko fragment części roboczej posiadający równoległe krawędzie Lc.

a)

b)

Rys. 10. Geometria próbki typu A wg normy ISO 26203-1:2010 [10] a) oznaczenie wymiarów; b)
przykład próbki wykonanej ze stali TIRP
Fig. 10. Geometry of the A type specimen according to ISO 26203-1:2010 standard [10]; a)
dimension notation; b) example of the specimen cut from TRIP steel

a)

b)

Rys. 11 Geometria próbki typu B wg normy ISO 26203-1:2010 [10] a) oznaczenie wymiarów; b)
przykład próbki wykonanej ze stali TIRP
Fig. 11. Geometry of the B type specimen according to ISO 26203-1:2010 standard [10]; a)
dimension notation; b) example of the specimen cut from TRIP steel
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Tabela 1
Typowe wymiary części roboczej próbki typu A wg normy ISO 26203-1:2010 [10]
Table 1
Typical dimensions of the gauge of A type specimen according to ISO 26203-1:2010 [10]

Standard
b0
Ltotal
r

maksymalnie 5 mm
10 mm
1,5 mm
Tabela 2
Typowe wymiary części roboczej próbki typu B wg normy ISO 26203-1:2010 [10]
Table 2
Typical dimensions of the gauge of B type specimen according to ISO 26203-1:2010 [10]

Standard
b0
Lc
r

maksymalnie 5 mm
10 mm
5 mm

4. Pręt Kolsky’ego przeznaczony do badania w warunkach obciążeń rozciągających
zaprojektowany i zbudowany w Instytucie Transportu Samochodowego
Pręt Kolsky’ego zaprojektowany i zbudowany w Instytucie Transportu
Samochodowego przy udziale Centrum Usług Laboratoryjnych IPPT PAN wykorzystuje
rozwiązanie ze wstępnym naprężeniem części pręta inicjującego opublikowane po raz
pierwszy przez Staaba i Gillata [4, 11]. Zasada działania tego typu stanowiska została
przedstawiona wcześniej (Rys. 7). Model CAD 3D stanowiska zaprezentowano na rys. 12.
Konstrukcja pręta jest modułowa, dzięki czemu możliwe jest jego łatwe przenoszenie
i transport z wykorzystaniem typowych samochodów dostawczych. Masywna podstawa
posiada płaską górną powierzchnię, w której wywiercono dwa rzędy otworów o średnicy
20 mm, co ułatwia mocowanie prowadnic prętów roboczych, sprzęgła, układu
napinającego oraz dodatkowego oprzyrządowania np. pieca, suwmiarek optycznych.
W razie potrzeby na podstawie można zmontować inną konfigurację pręta Kolsky’ego.
Podstawa jest osadzona na 6 trójkątnych nogach, z których każda posiada regulowane w
pionie stopki, służące do poziomowania stanowiska. Urządzenie znajdujące się ITS
posiada pręty robocze wykonane ze stopu aluminium 7075-T5 o średnicy 20 mm.
Zastosowanie stopu aluminium zamiast stali, dzięki niższemu modułowi sprężystości
podłużnej, który wynosi odpowiednio 72 GPa i 210 GPa, umożliwia uzyskanie większej
wartości przemieszczenia końca pręta, a zatem i większego odkształcenia plastycznego
próbki. Pręt inicjujący ma długość 3440 mm, natomiast pręt transmisyjny 2100 mm. Pręty
są zamocowane na wysokości 190 mm nad stolikiem za pomocą aluminiowych podpórek,
w których umieszczono teflonowe, cylindryczne prowadnice umożliwiające swobodne
przemieszczanie prętów w ich osi podłużnej. Pręt inicjujący w połowie długości posiada na
odcinku 20 mm zwiększoną do 26 mm średnicę. Pogrubiony fragment jest przeznaczony
do zaciskania w szczękach hydraulicznych, które unieruchamiają część pręta i umożliwiają
przeprowadzenie wstępnego naprężenia. Wstępne rozciągnięcie początkowej części pręta
inicjującego odbywa się z wykorzystaniem siłownika hydraulicznego wyposażonego
w ręczną pompę. W zależności od ciśnienia uzyskanego w układzie siłownika można
uzyskać regulację naprężenia w pręcie inicjującym. Po uzyskaniu żądanej wartości
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wstępnego naprężenia należy zwolnić sprzęgło (szczęki hydrauliczne), co powoduje
rozpoczęcie procesu propagacji fal sprężystych w prętach, w sposób opisany wcześniej.

Rys. 12. Model 3D pręta Kolsky’ego zaprojektowanego i zbudowanego w Instytucie Transportu
Samochodowego
Fig. 12. 3D model of the Kolsky bar developed and fabricated at the Motor Transport Institute

Podstawowe wymiary stanowiska przedstawiono na rys. 13. Całkowita długość
wszystkich modułów podstawy wynosi łącznie 6050 mm. W przypadku stanowiska
zbudowanego w ITS, jego długość była ograniczona wielkością pomieszczenia, gdzie
zaplanowano użytkowanie urządzenia. Należy zauważyć, że wydłużenie prętów roboczych
pozwala na uzyskanie większej wartości przemieszczenia na końcu pręta inicjującego,
a zatem większego odkształcenia próbki. W niektórych przypadkach, tj. dla materiałów
o dużej ciągliwości ma to istotne znaczenie, jeśli w ramach eksperymentu planowane jest
doprowadzenie do całkowitego zerwania próbki. Doświadczenia uzyskane
w dotychczasowych badaniach z użyciem omawianego stanowiska pokazały, że
w przypadku standardowych próbek o długości części roboczej 10 mm wykonanych
z materiału o dużej wartości wydłużenia potrzebnego do zerwania (np. stal typu TRIP)
zastosowana długość prętów roboczych jest wystarczająca do uzyskania zerwania.
Natomiast wydłużenie próbki do 15 mm powodowało, że na skutek ograniczonego
przemieszczenia końca pręta inicjującego nie uzyskiwano całkowitego zerwania próbki.

Rys. 13. Wymiary pręta Kolsky’ego zaprojektowanego i zbudowanego w Instytucie Transportu
Samochodowego
Fig. 13. Dimensions of the Kolsky bar developed and fabricated at the Motor Transport Institute

Najważniejsze elementy pręta Kolsky’ego przedstawiono na rys. 14. Rys. 14a pokazuje
siłownik hydrauliczny przeznaczony do wstępnego naprężenia pręta inicjującego. Jest on
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zasilany ręczną pompą hydrauliczną. Połączenie pomiędzy prętem a siłownikiem pozwala
na wzajemne przemieszczanie w osi podłużnej w zakresie ok. 100 mm, co umożliwia
cofnięcie pręta po zerwaniu próbki. Sprzęgło, za pomocą którego unieruchamiana jest
część pręta inicjującego zaprezentowano na rys. 14b. Podobnie jak system wstępnego
naciągu, sprzęgło jest zasilane ręczną pompą. Unieruchomienie pręta następuje poprzez
zaciśnięcie 6 centrycznie rozmieszczonych szczęk na fragmencie pręta inicjującego
o zwiększonej średnicy. Sprzęgło jest przytwierdzone do podstawy za pomocą specjalnego
sztywnego mocowania wykonanego z blach stalowych. Przebieg deformacji plastycznej
może być rejestrowany z wykorzystaniem szybkiej kamery. Przykład takiej konfiguracji
zamieszczono na rys. 14c. Kamera typu 1210 wyprodukowana przez firmę Phantom
umożliwia rejestrację obrazów z częstotliwością do 1 mln kl./s. Ze względów
praktycznych szybkość rejestracji wystarczająca do dalszej analizy obrazu np. z użyciem
cyfrowej korelacji obrazu wynosi ok. 150 000 kl./s. Szczegóły dotyczące rejestracji
obrazów w trakcie badania z użyciem pręta Kolsky’ego będą przedmiotem kolejnych
publikacji.

a)

b)

c)
Rys. 14. Widok pręta Kolsky’ego zaprojektowanego i zbudowanego w Instytucie Transportu
Samochodowego; a) – układ hydraulicznego napinacza; b) – sprzęgło unieruchamiające część pręta
inicjującego poddawaną wstępnemu naprężaniu; c) – stanowisko wyposażone w szybką kamerę do
rejestracji procesu plastycznej deformacji próbki
Fig. 14. View of the Kolsky bar arrangement developed and fabricated at the Motor Transport
Institute; a) – hydraulic device for pre-straining of incident bar; b) – hydraulic clamp for blocking a
part of incident bar exposed to initial pre-straining; c) – Kolsky bar equipped with fast camera for
recording history of the plastic deformation of the specimen
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5. Analiza właściwości mechanicznych wybranych stopów z wykorzystaniem pręta
Kolsky’ego
Zaprezentowane powyżej stanowisko badawcze, wykorzystujące metodykę opracowaną
przez Kolsky’ego, zostało wykorzystane do wyznaczenia charakterystyk rozciągania
różnego typu materiałów stosowanych w przemyśle transportowym. Badania zostały
przeprowadzone na przykładzie współczesnych stali wysokowytrzymałych (AHSS –
Advanced High Strength Steels) typu TRIP oraz Dual Phase [15, 16] i stopów tytanu
Grade 2 [13] (CPT – commercially pure tytanium) oraz Grade 5 (Ti6Al4V) [14]. Próbki o
geometrii typu A, długości części pomiarowej Ltotal=10 mm i szerokości b0=4 mm (rys. 10)
zostały wycięte metodą obróbki elektroiskrowej z blach. Dostarczona przez
przedstawiciela handlowego firmy AccelorMittal blacha TRIP typu 690 miała grubość 1,5
mm i była pokryta powłoką galwanizowaną. Grubość powłoki galwanicznej była znikoma
i nie wpływała na charakterystyki mechaniczne. Blacha „Dual Phase” typu DOCOL 500
DP o grubości 2 mm została wyprodukowana przez firmę SSAB i dostarczona przez
przedstawiciela tej firmy. Komercyjne stopy tytanu Grade 2 oraz Grade 5 zostały
zakupione w formie blach o grubości 3 mm. Próbki zostały poddane próbie rozciągania w
warunkach obciążeń quasi-statycznych oraz udarowych. Pierwszy rodzaj badań został
przeprowadzony z wykorzystaniem maszyny serwo-hydraulicznej wyposażonej w
elektromechaniczny ekstensometr do pomiaru odkształcenia próbki. Charakterystyki
dynamiczne zostały wyznaczone z wykorzystaniem metody pręta Kolsky’ego. Otrzymane
wyniki zaprezentowano na rys. 15, przedstawiając je w wartościach inżynierskich.
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Rys. 15. Porównanie quasi-statycznych i dynamicznych krzywych rozciągania dla: a) stali typu
TRIP; b) stali typu DP [16]; c) komercyjnie czystego stopu tytanu Grade 2 [13] oraz d) stopu tytanu
Ti6Al4V (Grade 5) [13]
Fig. 15. Comparison of quasi-static and dynamic tensile curves of: a) TRIP steel; b) DP steel [16];
c) commercially pure titanium (Grade 2) [13] and d) Ti6Al4V titanium alloy (Grade 5) [13]
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Każda z krzywych zmieszczonych na wykresach stanowi uśrednioną wartość z 3
pomiarów przeprowadzonych w takich samych warunkach. Podstawowe parametry
mechaniczne wyznaczone na podstawie wykresów z rys. 15. zamieszczono w tabeli 3.
Spośród badanych materiałów najwyższą wartością umownej granicy plastyczności
zarówno w warunkach quasi-statycznych (960 MPa) jak i dynamicznych (1110 MPa)
charakteryzuje się stop tytanu Grade 5. Jednocześnie posiada on najmniejsze wydłużenie
względne przy zerwaniu, tj. 24% i 16%, odpowiednio w quasi-statycznych i dynamicznych
warunkach deformacji plastycznej. Z kolei stop tytanu Grade 2 posiada największą wartość
wydłużenia względnego, która wynosi 40 % oraz 28%, odpowiednio przy małych oraz
dużych szybkościach odkształcania. Umowna granica plastyczności dla stali TRIP, DP
oraz stopu tytanu Grade 2 jest porównywalna – wynosi ok. 400 MPa. Podobnie
umocnienie materiału związane ze wzrostem szybkości odkształcania (wrażliwość na
szybkość odkształcania) jest zbliżona dla tych trzech materiałów i wynosi ok. 150 MPa.
Różnice pomiędzy stalami wysokowytrzymałymi TRIP i DP a stopem tytanu Grade 2
można zaobserwować w przebiegu umocnienia plastycznego. Dla obu typów stali wzrost
wytrzymałości na rozciąganie w stosunku do granicy plastyczności jest wyraźny, tj. 300
MPa i 210 MPa w warunkach quasi-statycznych odpowiednio dla stali TRIP 690 i DP 500.
Dla stopu tytanu Grade 2 wytrzymałość rośnie w bardzo ograniczonym zakresie, tj. o 30
MPa w warunkach quasi-statycznych i 10 MPa w warunkach udarowych obciążeń. Tego
typu zachowanie jest spowodowane silnym umocnieniem plastycznym stali
wysokowytrzymałych, przez co formowanie przewężenia w trakcie próby rozciągania
następuje przy dużej wartości odkształcenia. W przypadku stopów tytanu niestabilność
pojawia się już na początku deformacji plastycznej, co powoduje powstanie maksimum
naprężenia i spadek jego wartości w dalszej części charakterystyki.
Tabela 3
Podstawowe właściwości mechaniczne badanych materiałów wyznaczone na podstawie krzywych
rozciągania [13-16]
Table 3
Mechanical properties of the analysed materials determined on the basis of tensile curves [13-16]
Lp. Materiał

1
2
3
4

TRIP 690
DP 500
Grade 2
Grade 5

Umowna granica
plastyczności [MPa]
Statyczna Dynamiczna
440
580
360
554
480
610
960
1110

Wytrzymałość na
rozciąganie [MPa]
Statyczna Dynamiczna
740
782
570
630
520
620
1000
1080

Wydłużenie względne
[%]
Statyczna Dynamiczna
33
25
30
28
40
28
24
16

6. Podsumowanie
Do wyznaczania charakterystyki rozciągania w zakresie dużych szybkości
odkształcania wykorzystuje się pręt Kolsky’ego [2], który jest rozwinięciem metodyki
opracowanej przez Hopkinsona [1]. W kolejnych latach opracowano rozwiązania
techniczne różniące się między sobą szczegółami, jednak wszystkie wykorzystują teorię
propagacji fali sprężystej w jednowymiarowym pręcie do wyznaczenia zależności
pomiędzy naprężeniem a odkształceniem. Urządzenia do badania w warunkach udarowych
obciążeń rozciągających można podzielić na takie, które generują bezpośrednio impuls
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rozciągający oraz takie, które generują impuls ściskający następnie zamieniany na falę
rozciągającą. Stanowisko zaprojektowane i zbudowane w Instytucie Transportu
Samochodowego jest oparte na konstrukcji zaproponowanej pierwotnie przez Staaba
i Gilata [4]. Jest to stanowisko ze wstępnym naprężeniem pręta inicjującego, w którym
impuls rozciągający jest generowany bezpośrednio. Szybkość odkształcania uzyskiwana
dla typowego kształtu próbek o długości części pomiarowej 10 mm wynosi ok. 500/s. Za
pomocą opracowanej metodyki badawczej wyznaczono dynamiczne charakterystyki
rozciągania współczesnych stali wysokowytrzymałych (AHSS – Advanced High Strength
Steels) typu TRIP oraz Dual Phase i stopów tytanu Grade 2 (CPT – commercially pure
tytanium) oraz Grade 5 (Ti6Al4V). W połączeniu z wynikami uzyskanymi za pomocą
maszyny serwo-hydraulicznej w warunkach obciążeń quasi-statycznych otrzymano
możliwość oceny wrażliwości badanych materiałów na szybkość odkształcania.
Opracowana metodyka może być wykorzystywana do wyznaczania podstawowych
parametrów mechanicznym materiałów takich jak: granica plastyczności, wytrzymałość na
rozciąganie, wydłużenie względne w warunkach obciążeń udarowych. Ponadto dzięki
zastosowaniu szybkiej kamery oraz cyfrowej korelacji obrazu możliwe jest śledzenie
i analiza procesu powstawania niestabilności materiału (lokalizacji odkształcenia w formie
przewężenia), a także mechanizmu zniszczenia próbki.
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