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Wytyczne do usługi wykonania badań trwałości zmęczeniowej 
próbek łączonych różnymi metodami 

 
1. Cel badań 

 
Określenie trwałości zmęczeniowej (zgodnie z normą ASTM E 466) próbek łączonych 
poprzez nitowanie oraz zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem. 

 
2. Obiekt badań 

 
Próbki połączeń zakładkowych wykonanych z pary blach o grubościach 1.6 mm + 0.8 mm 
ze stopu aluminium 7075, łączone przy zastosowaniu nitowania oraz zgrzewani tarciowego 
z przemieszaniem, wg. geometrii przedstawionej poniżej, dla 3 pakietów próbek po 18 
sztuk w każdym (łącznie 54 próbki). 
 
 

 
Rys. 1. Geometria próbek (w calach) 

 
 
 
 



Załącznik 1. Wytyczne do usługi wykonania badań trwałości zmęczeniowej próbek łączonych różnymi metodami 

Strona 2/3 

 
Rys. 2. Złącze zakładkowe, nitowane, grubość łączonych blach: 1.6 mm + 0.8 mm (18 sztuk) 

 

 
Rys. 3. Złącze zakładkowe, zgrzewane tarciowo, liniowo (w poprzek próbki), 

grubość łączonych blach: 1.6 mm + 0.8 mm (18 sztuk) 
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Rys. 4. Złącze zakładkowe, zgrzewane tarciowo, liniowo (wzdłuż osi głównej próbki), 

grubość łączonych blach: 1.6 mm + 0.8 mm (18 sztuk) 

 
3. Metodyka badań 

 

• Próbki obciążać osiowo w temperaturze pokojowej. 

• Próbę realizować z kontrolą siły z obciążeniem sinusoidalnym, zgodnie 
z wartościami obciążeń podanymi w tabeli. 

• Częstotliwość próby dobrać do możliwości maszyny, tak aby badanie przebiegało 
stabilnie (bez przekroczeń wartości obciążeń powyżej 2 %), nie przekraczać 30 Hz. 

• W trakcie próby obserwować przebieg zależności obciążenia w funkcji liczby cykli. 

• Dla każdej próbki zarejestrować przebieg obciążenia w odniesieniu do liczby cykli. 

• Próbę realizować do zniszczenia próbki lub uzyskania 10 milionów cykli bez 
uszkodzenia. 

• Zanotować wszelkie zauważone nietypowe zjawiska w trakcie realizacji 
poszczególnych prób. 

• Wykonać zdjęcia próbek po próbie, w szczególności ze wskazaniem miejsc 
uszkodzeń. 

• Przygotować zestawienie wyników w tabeli „Załącznik 2” oraz sprawozdanie 
z przeprowadzonych badań. 


