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1. Wstęp 

 
Praktycznie niemoŜliwe jest znalezienie w dzisiejszych czasach nowoczesnej konstrukcji, 

która nie zawierałaby chodźmy jednego elementu wykonanego z materiałów 

kompozytowych. Materiały takie składają się z przynajmniej dwóch innych materiałów, 

z których jedno stanowi osnowę (ang. Matrix) a drugie fazę umacniającą nazywaną teŜ 

„wzmocnieniem” (ang. Reinforcement). Najistotniejszą zaletą materiałów kompozytowych 

jest duŜa swoboda doboru materiałów wchodzących w skład struktury późniejszego 

kompozytu. Oznacza to, Ŝe moŜna komponować struktury, w których osnowę bądź teŜ 

wzmocnienie składać się będzie z dwóch lub więcej faz. Kompozyty takie nazywamy 

kompozytami hybrydowymi (ang. hybrid composites). Ponadto, materiały te doskonale nadają 

się do produkcji elementów wielkogabarytowych o złoŜonych kształtach. MoŜliwe jest 

róŜnicowanie struktury materiału kompozytowego w zaleŜności od funkcji bądź właściwości, 

jakimi musi się charakteryzować dana część elementu kompozytowego. Materiały takie 

nazywa się kompozytami polistrukturalnymi (ang. poly-structural composites) i wykorzystuje 

z reguły w przemyśle lotniczym i kosmicznym. 

W niniejszej pracy uwaga skupiona została na materiałach kompozytowych, w których 

funkcję osnowy pełnią polimerowe tworzywa sztuczne, a fazę wzmacniającą stanowią włókna 

długie. Materiały takie cechują się zdolnością do przenoszenia bardzo duŜych obciąŜeń. 

Pozwalają teŜ na stosunkowo duŜą swobodę przy doborze surowców ze względu na ich duŜą 

róŜnorodność, dostępność na rynku a przez to niską cenę rynkową. Cechują się teŜ łatwością 

przetwarzania, rzutującą na późniejsze koszty produkcji gotowych elementów. 

Ze względu na nieustanny rozwój moŜliwości tworzyw sztucznych oraz poszerzającą się 

gamę dostępnych włókien. Materiały tej klasy będą się intensywnie rozwijać. Ponadto, 

materiały te są coraz częściej wprowadzane w gałęziach przemysłu, w których do niedawna 

dominowały materiały metaliczne bądź ceramiczne. Widoczne jest to w takich gałęziach 

przemysłu jak przemysł motoryzacyjny, okrętowy, maszynowy czy budowlany. Zmianie 

ulega teŜ podejście do projektowania elementów konstrukcyjnych, w którym zawsze 

uwzględnienia się właściwości danego materiału jeszcze przed rozpoczęciem realizacji 

procesu projektowania elementu. Do niedawna podejście takie stosowano jedynie przy 

zastosowaniach zaawansowanych naukowo i technicznie. Znacznie wzrasta teŜ znaczenie 

materiałów kompozytowych w gałęziach przemysłu, w których juŜ zapewniły sobie istotną 

rolę, to jest w przemyśle kosmicznym, lotniczym i zbrojeniowym. 
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2. Przegląd literatury 

 

2.1. Charakterystyka kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami długimi 

 

Specyficzną grupą współczesnych materiałów są materiały kompozytowe wzmacniane 

włóknami długimi. W materiałach tych za przenoszenie obciąŜeń odpowiedzialna jest faza 

wzmacniająca. Dlatego o wysokiej wytrzymałości tej klasy tworzyw decyduje w największym 

stopniu wytrzymałość włókien zastosowanych w procesie wytwarzania, ich ułoŜenie 

i wzajemna orientacja oraz siła wiązania pomiędzy włóknem a osnową. 

Niejako z definicji niejednorodność struktury powoduje silną anizotropię własności 

gotowego materiału. Powodującą liczne trudności w projektowaniu materiału. Szczególnie 

przy próbach przewidzenia i modelowania zachowania się gotowych elementów. 

 

Ze względu na praktycznie nieograniczoną moŜliwość kombinacji składników, ich 

morfologii, struktury i składu chemicznego (Tab. 2.1). Przy projektowaniu, materiały takie 

naleŜy rozpatrywać zarówno na poziomie mikro- jak i makroskopowym. 

 

Tab. 2.1. Schemat moŜliwych kombinacji materiałów kompozytowych; F. Wojtku, J. P. Sołcew [1] 
 

Umocnienie 
 

Osnowa 
Metal Polimer Ceramika 

Metal Metal – Metal Metal – Polimer Metal – Ceramika 

Polimer Polimer – Metal Polimer – Polimer Polimer – Ceramika 

Ceramika Ceramika – Metal Ceramika – Polimer Ceramika – Ceramika 

 

Dla większości rodzajów materiałów kompozytowych istnieją juŜ bardzo zaawansowane  

i skutecznie wykorzystywane algorytmy modelowania. Stosowane są one przy projektowaniu 

elementów i konstrukcji kompozytowych.  

Zostały one wypróbowane zarówno w pracach naukowo-badawczych jak i praktyce 

przemysłowej.  

Ze względu na łatwość produkcji, dostępność komponentów oraz wzrastającego 

zapotrzebowania, najbardziej dopracowane zostały modele materiałów kompozytowych 

opisujących zachowanie materiałów na osnowie polimerowej. 
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2.1.1. Włókna długie 

 

Włóknem nazywamy materiał charakteryzujący się znaczną długością w stosunku do 

swojego przekroju. Przyjmuje się, Ŝe włóknem nazywamy struktury, których długość jest 

minimum 100 razy większa od jej przekroju [2]. 

Wzmocnienie materiału poprzez włókna uzaleŜnione jest od wspomnianego wcześniej 

stosunku długości włókna l do jego średnicy dw. Jednak jak przedstawia poniŜszy wykres 

(Rys. 2.1) współczynnik wzmocnienia przestaje reagować na dalsze wydłuŜanie włókna po 

przekroczeniu pewnej krytycznej wartości. 

 

 

Rys. 2.1. Wpływ średnicy cząstek składnika oraz względna długość włókna na współczynnik 
wzmocnienia; J. Garbarski [2] 

 

NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe stopień wzmocnienia materiału włóknem zaleŜy równieŜ od 

objętościowego udziału włókien w materiale, wytrzymałości samego włókna oraz od rodzaju 

włókna i osnowy. 

W prawej części powyŜszego wykresu (Rys. 2.1.) autor pracy [2] przedstawił kilka 

przykładowych krzywych dla róŜnych kompozytów, bez bliŜszego ich scharakteryzowania. 
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2.1.2. Wytrzymałość na rozciąganie kompozytów wzmacnianych włóknami długimi 

 

Wytrzymałość na rozciąganie materiałów kompozytowych wzmacnianych włóknami 

długimi jest zagadnieniem złoŜonym, uzaleŜnionym od własności i zachowania się  

w poszczególnych warunkach eksploatacji poszczególnych składników materiału. 

Podczas rozciągania w kierunku wzmocnienia obciąŜenie przejmują włókna za 

pośrednictwem osnowy. Relacja pomiędzy własnościami osnowy i włókien powoduje, Ŝe 

rozróŜniamy dwa przypadki: 

a) Odkształcenia niszczące włókien są mniejsze od odkształceń niszczących osnowy 

b) Odkształcenia niszczące osnowy są mniejsze od odkształceń niszczących włókien 

W pierwszym przypadku (Rys. 2.2. a) w pierwszej kolejności zniszczeniu ulegają włókna. 

Materiał traci wówczas swoje 

własności wytrzymałościowe 

stosunkowo szybko. PoniewaŜ 

zarodkowanie pęknięć 

w strukturze powoduje skrócenie 

długości względnej włókien, dalej 

są one w stanie pełnić swoją rolę 

i przenosić obciąŜenia. Gdy ich 

długość spadnie poniŜej długości 

krytycznej, wówczas dochodzi do 

gwałtownego spadku parametrów 

wytrzymałościowych. 

Zniszczenie materiału ma 

wówczas charakter katastroficzny 

a rozwój procesu degradacji 

struktury podczas niszczenia nie 

daje się obserwować, poniewaŜ na 

powierzchni osnowy nie 

pojawiają się Ŝadne objawy 

niszczenia aŜ do momentu 

przekroczenia jej odkształcenia niszczącego [3]. 

W przypadku drugim (Rys. 2.2. b) gdzie odkształcenia niszczące osnowy są niŜsze od 

odkształceń niszczących włókien, materiał traci swoje własności znacznie wolniej. Dzieje się 

Rys. 2.2. ZaleŜność napręŜeń od odkształceń dla typowych 
włókien i osnów; S. Ochlewski [3] 
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tak, poniewaŜ w tym przypadku włókna pozostają nienaruszone dopóki przenoszone przez nie 

odkształcenie nie zostanie przekroczone. PoniewaŜ degradacji ulga w pierwszej kolejności 

osnowa odpowiedzialna za przenoszenie obciąŜeń na włókna, zazwyczaj nie ulegają one 

zniszczeniu nawet, gdy osnowa straci całkowicie ciągłość na całym obciąŜanym przekroju. 

Wówczas dalsze niszczenie materiału zachodzi poprzez wyciąganie włókien z osnowy. 

Zaletą tego mechanizmu niszczenia jest moŜliwość zaobserwowania pierwszych objawów 

naruszenia ciągłości struktury na powierzchni materiału, gdy tylko rozpoczyna się jego 

degradacja. Ponadto, materiał poprzez wyciąganie włókien z osnowy broni się przed 

zniszczeniem katastroficznym. Dzięki temu podczas eksploatacji daje się obserwować 

„postępujące zniszczenie” takich elementów [2, 3]. 

 

Wpływ orientacji włókna na własności kompozytu: 

 

W przypadku wszystkich materiałów wzmacnianych włóknami ich własności silnie zaleŜą 

od orientacji fazy wzmacniającej. Na wykresie 

po prawej stronie (Rys. 2.3.) przedstawiona 

została zaleŜność pomiędzy kierunkiem 

obciąŜenia monotropowego kompozytu 

grafitowo-epoksydowego, a wytrzymałością 

na rozciąganie i modułem spręŜystości 

wzdłuŜnej [3]. 

Na zdjęciu poniŜej (Rys. 2.4.) widoczne są 

kompozytowe próbki wytrzymałościowe 

epoksyd-włókno węglowe, o dwóch skrajnych 

względem siebie orientacjach włókna 

względem kierunku 

działania obciąŜenia. 

Zdjęcie to wyraźnie 

uwidacznia róŜnice 

w charakterze procesu 

niszczenia materiału 

w zaleŜności od orientacji 

włókien względem obciąŜenia [2, 3].  

 
Rys. 2.3. Wpływ orientacji włókna na Rm i E 

kompozytu; S. Ochlewski [3] 

Rys. 2.4. Postacie niszczenia próbek epoksyd - włókno węglowe; 
S. Ochlewski [3] 
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2.1.3. Wpływ średnicy włókien na ich własności 

 

Generalnie naleŜy przyjąć, Ŝe wraz ze zmniejszaniem się średnicy włókna wzrastają jego 

parametry wytrzymałościowe [3]. Jest to 

wynikiem zmniejszania liczby występujących 

defektów. Szczególnie pęknięć, które jeŜeli juŜ 

występują to są to przewaŜnie pęknięcia 

wzdłuŜne (Rys. 2.5.). Wyjątkiem od tej reguły 

jest stal, w której wielkość ziarna jest 

porównywalna ze średnicami włókien. 

Za zyskami płynącymi z minimalizacji 

średnicy podąŜają jednak bardzo istotne 

problemy dla późniejszego procesu produkcyjnego. Zmniejszenie średnicy powoduje 

zwiększenie problemów z manipulacją przy produkcji. Zmniejszanie średnicy silnie wpływa 

teŜ na cenę włókien powodując poniŜej pewnej wartości, utratę sensu ekonomicznego 

produkcji [3, 4]. 

Wraz ze wzrostem parametrów wytrzymałościowych włókien, wzrastają parametry 

charakteryzujące zawierający je kompozyt. Jednak stwierdzono, Ŝe podczas ściskania 

materiałów kompozytowych znacząco lepiej sprawują się włókna grubsze. Jest to wynikiem 

uzyskiwania przez nie wyŜszych wartości modułu Younga oraz bardziej równomiernego 

rozmieszczenia w materiale osnowy [4]. 

 

2.1.4. Zjawiska na powierzchni międzyfazowej osnowa – włókno 

 

Podstawowe zjawiska zachodzące na powierzchni międzyfazowej włókno-osnowa to: 

• ZwilŜanie  

• Adhezja 

• Ścinanie 

 

Z definicji, zwilŜanie to proces, w którym 

granicząca międzyfazowa, będąca wcześniej 

powierzchnią ciała stałego i fazy gazowej staje się granicą pomiędzy fazą stałą i cieczą. 

ZwilŜalność opisuje się przy pomocy kąta zwilŜania (Rys. 2.6.) [4, 6].  

 
Rys. 2.5. Wpływ średnicy włókna na Rm; 

S. Ochlewski [3] 

 
Rys. 2.6. Kąt zwilŜania [5] 



 13 

ZwilŜalność powierzchni włókna przez materiał osnowy odgrywa najistotniejszą rolę 

w trakcie procesu produkcyjnego. Generalnie im większa zwilŜalność w warunkach nasycania 

włókien, tym mniejsze prawdopodobieństwo 

wystąpienia tzw. pustek. Miejsc, w których 

ze względu na zbyt małą odległość pomiędzy 

włóknami pozostały niewypełnione 

materiałem osnowy przestrzenie (Rys. 2.7.). 

Pustki stanowią niebezpieczne wady 

materiałowe będącymi w istocie zarodkami 

potencjalnych pęknięć. JeŜeli przechodzące 

przez pustkę włókno posiada powierzchnię 

odsłoniętą, niepokrytą nawet minimalną warstwą osnowy. Wówczas miejsca takie stanowią 

obszary potencjalnego zarodkowania procesu dekohezji pomiędzy włóknem a osnową [3, 4]. 

Dla późniejszej pracy kompozytu, najistotniejsze są zjawiska ścinania i adhezji na 

powierzchni włókien. Odpowiednio silna adhezja pomiędzy włóknem a osnową w istotny 

sposób wpływa na charakterystyki wytrzymałościowe kompozytu. W znacznie mniejszym 

stopniu odpowiada ona za charakterystyki własności spręŜystych [3]. Niska adhezja sprawia, 

Ŝe lokalne wartości napręŜeń w materiale kompozytowym osiągają wartości maksymalne na 

granicy międzyfazowej włókno-osnowa. Zjawisko to jest często odpowiedzialne za 

zapoczątkowanie niszczenia kompozytu. Aby zagwarantować efektywne przenoszenie 

obciąŜeń z osnowy na włókno, warstwa na granicy podziału powinna cechować się 

określonymi własnościami. 

Adhezja nie moŜe ulec zniszczeniu w wyniku: 

• Oddziaływania temperatury 

• W wyniku napręŜeń własnych (np. będących efektem skurczu podczas polimeryzacji) 

Powszechnie stosowaną praktyką jest zwiększanie wytrzymałości adhezyjnej poprzez 

nanoszenie na powierzchnię włókien określonych związków chemicznych (tzw. Apretury). 

Proces nanoszenia apretury ma zazwyczaj miejsce jeszcze podczas produkcji włókien. Kiedy 

czynność ta jest najmniej problematyczna i daje się przeprowadzić w sposób w pełni 

kontrolowany. Jest to konieczne na przykład przy stosowaniu włókien szklanych, węglowych 

czy poliamidowych [8]. Apretury reagują zarówno z materiałem włókna, jak i z polimerem. 

Mogą one takŜe zwiększać zwilŜalność włókien przez polimer, a to zwiększa 

prawdopodobieństwo ich styczności w wielu punktach na poziomie molekularnym [3, 4, 8]. 

 
Rys. 2.7. Pustki powstałe przy nasycaniu; prace 

badawcze ILK-TU Dresden [7] 
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Wytrzymałość kompozytu na rozciąganie w znacznie większym stopniu zaleŜy jednak od 

wytrzymałości na ścinanie [3]. Na powierzchni międzyfazowej włókno-osnowa, podczas 

próby jednoosiowego rozciągania równolegle do włókien mamy do czynienia  

z przypadkiem idealnego ścinania. NapręŜenie ścinające pojawia się w wyniku przenoszenia 

obciąŜenia z osnowy na 

włókno (Rys. 2.8.).  

W powstałym w ten 

sposób stanie napręŜeń 

najistotniejszym aspektem 

staje się róŜnica pomiędzy 

wartościami modułu 

Younga materiału włókna  

i osnowy. Istotną rolę odgrywa teŜ stan powierzchni międzyfazowej włókno-osnowa. 

 

2.1.5. Wpływ odległości pomiędzy włóknami na wzmocnienie kompozytu 

 

Bez względu na to czy element kompozytowy wzmacniany włóknami długimi jest 

obciąŜony czy nie, w jego strukturze występują napręŜenia. Są one wynikiem wzajemnego 

oddziaływania pomiędzy sobą włókna i osnowy. Oddziaływanie to zapoczątkowane zostaje 

podczas wytwarzania kompozytu i spowodowane jest skurczem osnowy i chłodzeniem 

w czasie tego procesu. Wywierają one znaczny wpływ na późniejsze jego własności 

mechaniczne [3]. 

NapręŜenia styczne na powierzchni międzyfazowej włókno-osnowa powstają w czasie 

polimeryzacji lub polikondensacji 

polimerowego materiału osnowy 

lub teŜ w przypadku polimerów 

termoplastycznych, w czasie 

przechodzenia ze stanu ciekłego 

w stan stały [3]. NapręŜenia te 

osiągają największe wartości      

w obszarze najbliŜszym 

powierzchni włókien. Oznacza to, 

Ŝe wraz ze zmniejszaniem się 

odległości pomiędzy włóknami, napręŜenia wywołane przez skurcz osnowy mogą przy 

Rys. 2.8. Model przenoszenia obciąŜenia przez włókno;                  
J. Garbarski [2] 

 
Rys. 2.9. Wpływ odległości pomiędzy włóknami na 

wartości napręŜenia w kompozycie; S. Ochlewski [3] 
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duŜym udziale włókien w objętości kompozytu przekroczyć wartość odpowiadającą 

napręŜeniom niszczącym osnowy. Wykres (Rys. 2.9.) przedstawia wzrost wartości napręŜeń 

promieniowych w kompozycie wzmacnianym włóknami szklanymi o osnowie polimerowej. 

Wynika z niego, Ŝe wraz ze zmniejszaniem się względnej odległości pomiędzy włóknami 

znacząco rosną wartości napręŜeń promieniowych. Zasada ta jest jednak odwrotnie 

proporcjonalna względem napręŜeń osiowych, których wartość zmierza do zera. NapręŜenia 

te ulegają z czasem relaksacji. Ma to miejsce zwłaszcza w kompozytach o osnowie 

polimerowej (lepkospręŜystej). Istnieje równieŜ moŜliwość sztucznego usuwania napręŜeń 

poprze wygrzewanie. Niestety, aby było to moŜliwe, włókna i osnowa muszą posiadać 

zbliŜone wartości współczynnika rozszerzalności cieplnej. W sytuacji, gdy wartość 

współczynników rozszerzalności cieplnej włókien i osnowy silnie się od siebie róŜnią, wzrost 

temperatury prowadzi do pojawienia się napręŜeń cieplnych, które mogą być znacznie 

większe od wartości napręŜeń wywołanych przez skurcz [3]. 

 

2.1.6. Wpływ udziału włókien i struktury wzmocnienia na własności kompozytu 

 

Wytrzymałość materiałów kompozytowych wzmacniany włókami długimi jest silnie 

uzaleŜniona od udziału włókien w objętości kompozytu. Jednak nieprawidłowo 

zaprojektowany kompozyt moŜe cechować się własnościami gorszymi od składników,  

z których go wytworzono. Na wykresie (Rys. 2.10.) przedstawiona została zaleŜność 

pomiędzy wytrzymałością na 

rozciąganie materiału kompozytowego 

a udziałem objętościowym włókna. 

Przedstawiona na wykresie prosta 

malejąca odpowiada przypadkowi,      

w którym wszystkie włókna na 

przekroju uległy by jednoczesnemu 

pęknięciu a za przeniesienie obciąŜenia 

odpowiada jedynie osnowa w zakresie 

wytrzymałości na rozciąganie (Rm
m).   

Z kolei prosta rosnąca przedstawia 

wynikową wartość wytrzymałości 

kompozytu w funkcji udziału objętościowego włókna, wyprowadzona z reguły mieszanin. 

Wówczas za wytrzymałość materiału odpowiadają wytrzymałość na rozciąganie włókien 

 
Rys. 2.10. Wytrzymałość na rozciąganie kompozytu 

w funkcji udziału objętościowego włókien;   
M. F. Ashby, D. R. H. Jones [9] 
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(Rm
f) i granica plastyczności osnowy (Re

m). Minimum powstałej w wyniku zsumowania tych 

prostych łamanej, odpowiada minimalnemu udziałowi objętościowemu włókien, jaki naleŜy 

wprowadzić do osnowy, aby uzyskać efekt wzrostu wytrzymałość materiału kompozytowego. 

ZaleŜność ta jest juŜ dobrze poznana i udokumentowana [3, 4, 9, 10].  

NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe zaleŜność ta będzie prawdziwa jedynie w warunkach 

słuszności reguły mieszania. Oznacza to, Ŝe 

włókna stosowane do wzmocnienia kompozytu 

posiadają długość większą od dwukrotności 

długości krytycznej. JeŜeli zastosowane włókno 

będzie krótsze, nie będzie pękać, ale i nie 

będzie przenosić pełnego obciąŜenia.               

W sytuacji, gdy obciąŜenie wzrośnie, włókno 

takie będzie wyciągane z osnowy. 

NaleŜy załoŜyć, Ŝe generalnie własności 

materiałów kompozytowych wzmacnianych 

włóknami długimi wzrastają wraz ze wzrostem udziału włókien. PoniŜszy wykres (Rys. 2.12.) 

przedstawia jak zmieniają się własności spręŜyste materiału kompozytowego w zaleŜności od 

udziału masowego włókien wzmacniających [3, 4]. 

 

 
Rys. 2.12. Udział włókien do charakterystyk własności spręŜystych grafit-epoksyd; S. Ochlewski [3] 

 

 

 
Rys. 2.11. Rozkład napręŜeń osiowych 

wzdłuŜ długości włókna;                   
S. Ochlewski [3] 
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Jak wynika z wykresu, wraz ze wzrostem udziału masowego włókien, uzyskiwany 

materiał staje się coraz sztywniejszy. O ile załoŜenia przyjęte podczas projektowania 

materiału nie były inne, naleŜy przyjąć, Ŝe jest to pozytywna cecha materiału [3]. 

 

Istotnym aspektem jest jednak, w jakiej postaci zostanie do osnowy wprowadzone włókno 

wzmacniające. Wzrost wytrzymałości na rozciąganie występuje tylko do pewnego stopnia 

udziału objętościowego włókien. 

Przyczyną jest niemoŜliwość całkowitego 

przesycenia włókien materiałem osnowy 

[3]. W zaleŜności od rodzaju osnowy, jej 

zdolności do zwilŜania włókien oraz 

średnicy i odległości pomiędzy włóknami 

uzaleŜnione są wartości graniczne, 

powyŜej których udział objętościowy 

włókien powoduje spadek własności 

materiału finalnego [3]. 

 Przedstawiona na wykresie 

(Rys. 2.13) zaleŜność pomiędzy udziałem 

masowym, postacią wzmocnienia             

i wytrzymałością na rozciąganie dla 

kompozytów szklano-epoksydowch. Autor wykresu przytacza równieŜ uogólnione wartości 

graniczne dla takich materiałów gdzie odpowiednio 

postaci wzmocnienia wynoszą: pasmami – 0,72, 

tkaninami – 0,62 i matami – 0,5 [3]. 

Wykres po prawej (Rys. 2.14) przedstawia 

wytrzymałość na osiowe ściskanie w funkcji 

udziału włókien w kompozycie. Krzywe 

przedstawione na wykresie uzaleŜniają mechanizm 

odkształcenia materiału kompozytowego podczas 

próby ściskania od udziału objętościowego włókien. 

Autor wykresu [4] jako wartość graniczną podaje 

17% udziału dla kompozytów szklano-

epoksydowych. 

 
Rys. 2.13. Wpływ zawartości włókien szklanych 

w kompozycie epoksydowym na 
wytrzymałość podczas rozciągania;          
S. Ochlewski [3] 

Rys. 2.14. Teoretyczna wytrzymałość 
na ściskanie osiowe kompozytów 
w zaleŜności od udziału włókien; 
H. Leda [4] 
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2.1.7. Wytrzymałość zmęczeniowa kompozytów 

 

Jest to jeden z najistotniejszych problemów przy eksploatacji elementów kompozytowych. 

Ze względu na złoŜoność mechanizmów odpowiadających za zmęczeniowe osłabienie 

materiałów kompozytowych, 

przewidywanie ich czasu pracy 

przy obecnym stanie wiedzy 

materiałowej, jest praktycznie 

niemoŜliwy. Wymusza to 

nieustanną kontrolę takich 

elementów, co z kolei wpływa na 

rozwój nieniszczących technik 

badawczych takich materiałów. 

Metodyka taka została juŜ 

dawno przyjęta, np. w przemyśle 

lotniczym gdzie wymogi 

dotyczące badań okresowych są 

bardzo rygorystycznie 

przestrzegane. 

W miarę zuŜywania się elementu, zmniejszają się przez cały czas eksploatacji swoje 

własności wytrzymałościowe (Rys. 2.15.). Dlatego za wiodący wskaźnik zuŜycia  

w przypadku kompozytów przyjęto 

sztywność. Parametr ten posiada obszar 

bardzo powolnego spadku wartości, który 

uznaje się za okres pracy właściwej. 

Gwałtowny spadek sztywności materiału 

jest równoznaczny z wejściem w obszar 

zniszczenia zmęczeniowego i wyklucza 

dalszą bezpieczną eksploatację. 

Istotnym czynnikiem wpływającym 

na jego odporność na zmęczenie jest 

charakter oddziałującego na nie 

obciąŜenia. Ze względu na 

charakterystyczną dla materiałów kompozytowych anizotropię własności, wpływ ten 

 
Rys. 2.15. Spadek wytrzymałości i sztywności w wyniku 

zmęczenia; S. Ochlewski [3] 

 
Rys. 2.16. Wytrzymałość zmęczeniowa 

kompozytu; S. Ochlewski [3] 
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uwidacznia się tym intensywniej im bardziej nierównomiernie oddziaływają siły do nich 

przyłoŜone. Widoczne na wykresie 

(Rys. 2.16.) proste przedstawiają spadek 

wytrzymałości zmęczeniowej kompozytu 

epoksydowo - węglowego podczas 

rozciągania i zginania. 

Kolejnymi czynnikami wpływającymi 

na trwałość materiału w warunkach 

zmęczeniowych jest postać, w jakiej 

włókna wzmacniające zostały 

wprowadzone do struktury kompozytu. 

Wykres (Rys. 2.17.) przedstawia krzywe 

spadku wytrzymałości materiału dla trzech 

przypadków wzmocnienia: 

jednokierunkowego, krzyŜowego i tkaniny. Przyczyną słabego wyniku kompozytu 

wzmacnianego krzyŜowo jest zmiana 

orientacji włókien w stosunku do 

działającego obciąŜenia. Z kolei dla 

kompozytu wzmacnianego tkaniną, za 

spadek wytrzymałości zmęczeniowej 

odpowiada występowanie koncentracji 

napręŜeń w przeplatanych włóknach 

wątku i osnowy tkaniny. Zapoczątkowują 

one niszczenie przyległej do włókna 

warstwy osnowy kompozytu, prowadzą 

tym samym do utraty adhezji [3]. 

Jak wynika z wykresu (Rys. 2.18.), 

naleŜy uznać jednak, Ŝe materiały 

kompozytowe zakwalifikować naleŜy do 

materiałów odpornych i wysoce odpornych na zmęczenie materiału [11, 12, 13]. 

W porównaniu z innymi materiałami stosowanymi na elementy odpowiedzialne, cechuje je 

bardzo długa Ŝywotność struktury, tym większa im stabilniejsze są warunki pracy, do których 

materiał został zaprojektowany [3, 11, 13]. 

 
Rys. 2.17. ZaleŜność trwałości zmęczeniowej 

kompozytu szkło/epoksyd wzmocnionego 
róŜnymi postaciami włókien szklanych;     
S. Ochlewski [3] 

 
 

Rys. 2.18. Zmęczenie własności materiałów 
areonautycznych; F. C. Campbell [11] 
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2.1.8. Proces produkcji tworzyw kompozytowych wzmacnianych włóknami długimi 

 

WyróŜnia się dwa podejścia w praktyce produkcyjnej materiałów kompozytowych 

wzmacnianych włóknami długimi: 

• Nasycanie preformy z rozmieszczonymi włóknami. 

• Wyklejanie w preformie nasyconych juŜ pasm, mat i tkanin (tzw. prepregów – 

materiałów wstępnie impregnowanych). 

• Prasowanie 

 

Najbardziej rozpowszechniona i jednocześnie pierwszą, jaką praktykowano jest metoda 

nasycania preformy z naniesioną strukturą wzmocnienia. Zapewnia ona duŜą dowolność przy 

projektowaniu składu przyszłego 

materiału kompozytowego. Wynika 

to z konieczności umieszczenia 

wzmocnienia na preformie przed 

nasyceniem jej materiałem osnowy. 

Technik ta w odniesieniu do 

umocnienia włóknami długimi nie 

daje się wysoce zautomatyzować  

[6, 14]. Jednak w dalszym ciągu 

pozostaje jednym z najtańszych 

moŜliwych rozwiązań, zwłaszcza 

przy produkcji małoseryjnej 

[15, 16]. Staje się ona jednak nieekonomiczna w warunkach produkcji wielkoseryjnej bądź, 

jeŜeli produkowany element ma pełnić funkcje odpowiedzialne. Wówczas znacznie 

istotniejszym problemem przy wykorzystaniu takich tworzyw staje się problem zapewnienia 

im wysokiej jakości (omówienie do Rys. 2.13.) [9, 15]. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku 

elementów o duŜych wymiarach gabarytowych. Na zdjęciu (Rys. 2.19.) widoczne są preformy 

elementu wzmacnianego matami z włókna szklanego przed i po nasyceniu Ŝywicą. 

Metody produkcji prepregów stosowane są na skalę przemysłową. I jedynie wtedy mają 

one sens ekonomiczny. Zaletą tego rozwiązania jest wysoka jakość impregnacji [11, 17], 

moŜliwość automatyzacji procesu produkcji zarówno samego prepregnatu jak i gotowych 

wyrobów [6]. Najistotniejszą zaletą tej gamy tworzyw jest unifikacja własności materiału  

w ramach danego dostawcy. Elementy wykonane z takich materiałów cechują się szczególnie 

 
Rys. 2.19. Preforma wykonana z maty z włókna szklanego; 

F. C. Campbell [11] 
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wysokimi własnościami, są tańsze niŜ ich infiltrowane w preformach odpowiedniki. 

Zastosowanie ich w warunkach produkcji przemysłowej ma bardzo korzystny wpływ na 

wskaźniki ekonomiczne [14].  Tworzywa 

takie stają się coraz tańsze i bardziej 

przystępne wraz ze wzrastającym 

stopniem ich wykorzystanie w produkcji 

masowej [16]. Niestety, przewaŜnie 

decydując się na zastosowanie materiałów 

prepregowanych producenci decydują się 

jednocześnie na utratę moŜliwości 

decydowania o składzie surowcowym 

tych tworzyw. Wyjątkiem są wielkie 

zamówienia i duzi odbiorcy mogący sobie 

pozwolić na dyktowanie zapotrzebowania na rynku tych tworzyw. Zdjęcie (Rys. 2.20.) 

przedstawia przykładową taśmę prepregowaną [11, 14, 16].  

Idea przygotowania półproduktów do produkcji kompozytów nie jest pomysłem nowym. 

Ale jego realizacja na skalę przemysłową stała się moŜliwa dopiero w przeciągu ostatnich 

dwudziestu lat. PoniŜsza grafika (Rys. 2.21.) przedstawia ideowy schemat procesu produkcji 

tych materiałów. 

 
Rys. 2.21. Schemat procesu sycenia: a) pasm, b) tkanin, 1 – tkanina, 2 – koryto z Ŝywicą, 3 – wałki 

odciskające, 4 – grzejniki, 5 – taśma; S. Ochlewski [3] 
 

 
Rys. 2.20. Jednokierunkowa prepregowana taśma;             

F. C. Campbell [11] 
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2.1.9. Proces produkcji i kształtowania elementów kompozytowych 

 

W przeciągu kilkudziesięciu lat rozwoju materiałów kompozytowych opracowany został 

szereg technologii umoŜliwiających wytwarzanie z nich elementów konstrukcyjnych. 

Dominują tu dwa główne nurty badań rozwojowych: ekonomiczny, mający na celu 

zwiększenie moŜliwości wykorzystywania technologii w przemyśle przy produkcji 

wielkoseryjnej oraz perspektywiczny odpowiadający za poznanie i opanowanie nowych 

technologii, zazwyczaj wykorzystywany do produkcji pojedynczych elementów 

innowacyjnych konstrukcji [14, 16]. NaleŜy jednak przyjąć, Ŝe kaŜda technologia 

wytwarzania kompozytów umocnionych włóknami powinna spełniać pewne warunki [17]:  

• Wymaganą orientację i rozmieszczenie włókien w osnowie,  

• Wystarczająco silne i jednorodne połączenie włókien z osnową,  

• Zapobiegać obniŜaniu wytrzymałości włókien,  

• UmoŜliwiać produkcję na skalę masową z moŜliwie najniŜszymi kosztami produkcji, 

czyli moŜliwie najniŜszą ceną finalnego wyrobu. 

 

Najbardziej rozpowszechniła się technologia nanoszenia materiału kompozytowego na 

preformy. Wynika to głównie z moŜliwości odwzorowania geometrii elementu z bardzo 

wysoką dokładnością. RozróŜniamy dwa rodzaje preform. Preformy dodatnie, tzw. męskie 

(ang. Male Tooling), oraz preformy ujemne, tzw. Ŝeńskie (ang. Female Tooling). PoniŜsza 

grafika (Rys. 2.22.) prezentuje i porównuje oba warianty preform. 

 
 

W przypadku preform dodatnich, kolejne warstwy materiału kompozytowego nanoszone 

są na zewnętrzne ściany preformy. Metoda ta przy zastosowaniu odpowiednich materiałów  

i środków separujących gwarantuje wysoką jakość powierzchni wewnętrznej przyszłego 

elementu bez konieczności stosowania specjalnej obróbki w celu uzyskania czystej  

i jednorodnej powierzchni wysokiej jakości [6, 11]. 

 
Rys. 2.22. Preforma o dodatniej i ujemnej geometrii; F. C. Campbell [11] 
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Z kolei w przypadku preform ujemnych, kompozyt nanoszony jest na wewnętrzne ściany 

narzędzia. Wynik jest analogiczny jak w przypadku narzędzi o geometrii dodatniej, z tą 

jednak róŜnicą, Ŝe preformy ujemne stosuje się, gdy najistotniejsza jest wysoka jakość 

powierzchni zewnętrznej przyszłego elementu [6, 11]. 

Same preformy najczęściej wykonywane są z drewna i tworzyw sztucznych. Przy 

produkcji specjalnej i wielkoseryjnej 

gdzie istotna jest wysoka jakość 

gotowych elementów ekonomicznie 

uzasadnione jest stosowanie preform 

metalowych [14]. Przykład takiego 

stanowiska przedstawia zdjęcie 

(Rys. 2.23.). 

Proces nanoszenia materiału 

kompozytowego na preformę 

zazwyczaj wykonywany jest ręcznie. 

Nie daje się on łatwo stosunkowo 

zautomatyzować. Jednak istnieje 

szereg rozwiązań, które pozwalają na 

częściową automatyzację czynności związanych z tą pracą. Większość stosowana jest  

w przemyśle lotniczym i dotyczy nanoszenia prepregnatów. 

Przykładem takiej implementacji jest głowica nanosząca na preformę kolejne warstwy 

prepregowanej taśmy (Rys. 2.24.). Zastosowanie takiej głowicy jest jednak moŜliwe tylko, 

gdy preforma elementu powinna 

być moŜliwie jak najbardziej 

płaska oraz nie posiadać ostrych 

kątów, do których głowica nie 

będzie mogła się dostać. Dlatego 

zazwyczaj urządzenia takie 

stosowane są na preformach 

dodatnich (np. elementów 

poszycia skrzydeł). Kolejnym 

przykładem jest schemat 

stanowiska do pozycjonowania 

 
Rys. 2.23. Przykładowe stanowisko do wyklejania 

elementu kadłuba; F. C. Campbell [11] 

 
Rys. 2.24. Głowica nanosząca warstwy taśmy 

kompozytowej; F. C. Campbell [11] 
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laserem połoŜenia kolejnych warstw 

prepregowanego materiału, w preformie 

(Rys 2.25.). Generowane komputerowo 

oznaczenia, widziane przez robotnika na 

preformie pozwalają mu na 

efektywniejszą pracę i chronią przed 

popełnieniem błędu. 

Wszystkie tego typu metody 

pozwalają na znaczne przyspieszenie 

prac przy jednoczesnym zwiększeniu 

precyzji w czasie pozycjonowania  

i orientacji włókien w przyszłym laminacie. Poprawiając tym samym jakość finalnego 

wyrobu [6, 11]. 

Technologia nawijania polega na nanoszeniu kolejnych warstw włókna na preformę 

w ściśle określonym porządku tworząc przy tym zbiór oplatających element helis (Rys. 2.25.). 

Porządek ten uwidacznia się potem        

w ułoŜeniu włókien w materiale tworząc 

charakterystyczne wzory (Rys. 2.26.). 

Technologia ta pozwala na wykonanie 

kompozytu na preformach o praktycznie 

kaŜdej geometrii wypukłej [3, 11, 13]. 

Jest stosunkowo łatwa do opanowania.         

W zaleŜności od wykorzystywanych 

urządzeń nawijających, moŜliwe jest 

wykonanie wzmocnienia na elementach                    

o praktycznie dowolnych rozmiarach. 

Pozwala takŜe na wykorzystywanie kilku 

rodzajów włókien, co dodatkowo 

zwiększa atrakcyjność tej technologii. 

Wykonuje się w niej takie elementy jak: 

zbiorniki wysokociśnieniowe, osłony, 

maszty łodzi Ŝaglowych, rury  

wysokociśnieniowe, profile konstrukcyjne czy elementy dekoracyjne [13]. 

 
Rys. 2.26. Rury CFK wykonane w technologii 

nawijania i impregnacji podciśnieniowej; 
produkt firmy CST [19] 

 
 
Rys. 2.25. Laserowy system pozycjonowania 

kolejnych warstw w laminacie; 
F. C. Campbell [11] 

 
 

Rys. 2.25. Schemat procesu nawijania na elementy 
wielkogabarytowe; S. T. Peters [13] 
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Technologia wyplatania wykorzystuje zasadę tkania podobnie jak maszyny dziewiarskie. 

Wyplot bądź oplot nanoszony jest na 

preformę (tzw. rdzeń) poprzez obracające 

się w ramie wyplatarki szpule z włóknem 

(Rys. 2.27.). Szpule podzielone są na 

dwie grupy, poruszające się po obwodzie 

ramy w kierunkach względem siebie 

przeciwnych. Jednocześnie zmieniają 

wzajemnie połoŜenie tworząc tym 

samym strukturę tkaniny zaciskającej się 

promieniście na powierzchni rdzenia 

(Rys. 2.28.). Postać uzyskanego wzmocnienia zaleŜy od rozmieszczenia szpulek na obwodzie. 

W zaleŜności od przyjętego podejścia, 

moŜliwe jest wykonanie oplotu na stałym 

rdzeniu (rdzeń pozostaje w wyplocie        

i staje się integralną częścią późniejszego 

elementu), bądź na rdzeniu 

tymczasowym (rdzeń zostaje usunięty po 

wykonaniu wyplotu, dotyczy to 

zwłaszcza wzmocnień rur i rękawów). 

Uzyskane w tej technologii materiały 

zalicza się 

do materiałów wzmacnianych tkaninami, jednak ich przewagą 

nad typowymi materiałami tego typu jest brak łączeń na 

obwodzie wzmacnianych elementów [6, 10, 13]. Zdjęcie (Rys. 

2.29.) przedstawia hybrydowy rękaw szkalno-węglowy, 

mający za zadanie prezentować moŜliwości wytwórcze tej 

technologii. Istotne jest, Ŝe technologia ta jest stosunkowo 

nowa. Nie opracowano dla niej jak dotąd jakichkolwiek 

ścisłych podstaw. Literatura takŜe jest z tego powodu 

stosunkowo uboga. A większość zgromadzonej wiedzy w tej 

dziedzinie naleŜy sklasyfikować jako empiryczną. Tym 

bardziej jest to zagadnienie ciekawe i warte głębszego 

 
Rys. 2.27. Wzmocnienie z włókna szklanego 

wykonane w technologii wyplotu;               
S. K. Mazumdar [6] 

 
Rys. 2.28. Wstępny wyplot z włókna węglowego; 

prace badawcze ILK - TUD [7] 

 
Rys. 2.29. Rękaw hybrydowy 

szkło-węgiel; prace 
badawcze ILK – TU 
Dresden [20] 
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zbadania. PoniŜej wymienione zostały zalety i wady tej technologii. 

 

Zalety technologii wyplatania [21, 22]: 

• Brak szwów i łączeń, wyplot równomiernie i jednolicie pokrywa cały obwód 

przekroju wzmacnianego elementu, 

• kaŜda warstwa wyplotu zostaje ułoŜona jednocześnie w czasie jednego przejścia, 

• moŜliwość łatwego nanoszenia wzmocnienia nawet przy znacznych krzywiznach 

i zmianach przekroju rdzenia, 

• wysoka szybkość i moŜliwość pełnej automatyzacji procesu, 

• wzajemne podtrzymywanie się wiązek podczas procesu wyplatania (wyplot 

samoistnie zaciska się wokół rdzenia), 

• zdolność procesu do samoistnego dopasowania się do nietypowych kształtów rdzenia, 

• zdolność do zachowania ciągłości włókien przy zmianie średnicy rdzenia, 

• kąt wyplotu jest funkcją jedynie prędkości przemieszczania rdzenia, prędkości szpul 

wyplatarki oraz średnicy rdzenia, 

• duŜa efektywność procesu, 

• stosunkowo duŜa łatwość umiejscawiania dodatkowych elementów pomiędzy 

wyplatanymi warstwami, 

• moŜliwość umieszczania elementów obcych (np. czujników) bezpośrednio 

w wyplocie, 

• relatywnie niski koszt produkcji jednostkowej (np. w stosunku do techniki nawijania), 

• moŜliwość wykonania wylotów elementów o przekroju niejednorodnym (pod 

warunkiem zastosowania wyplatania trójosiowego), 

• duŜa swoboda przy projektowaniu struktury wzmocnienia, 

• stosunkowo małe naddatki technologiczne (naddatek na długości włókien). 

 

Wady technologii wyplatania [21, 22]: 

• Wymaga specjalistycznego, kosztownego wyposaŜenia, 

• wymaga wykwalifikowanej kadry technicznej, 

• proces wymaga ciągłego dozoru, 

• wzajemne uszkadzanie się włókien podczas procesu, 

• trudności w kontrolowaniu naciągu włókien podczas procesu. 
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Stosunkowo nową i dynamicznie rozwijającą się technologią jest kształtowanie 

materiałów kompozytowych o osnowie 

termoplastycznej na drodze prasowania 

[6, 11]. Jednak ze względu na problem 

łamania się włókien przy duŜych 

odkształceniach, jest ona polecana 

przede wszystkim dla materiałów 

wzmacnianych włóknami o długościach 

zaledwie kilkakrotnie dłuŜszych od 

długości krytycznej [14].  

Grafika (Rys. 2.30.) przedstawia 

schemat kształtowania takich 

elementów z wykorzystaniem 

gumowego stempla. Powstały w ten 

sposób element moŜe być juŜ 

produktem finalnym o stosunkowo 

dobrych własnościach. 

 

2.1.10. Proces infiltracji 

 

Ukształtowana struktura wzmocnienia musi następnie zostać poddana procesowi infiltracji 

mającej na celu nasycenie wzmocnienia 

materiałem osnowy. Wiodącą techniką w 

polskich warunkach przemysłowych jest 

nadal infiltracja przez nanoszenie 

powierzchniowe składników osnowy. 

Stosowana jest ona głównie do tworzyw 

chemoutwardzalnych [2, 4]. Technologią 

znacznie bardziej efektywną jest jednak 

metoda nasycania podciśnieniowego 

[15]. Polega ona na szczelnym 

zamknięciu elementu w foliowej osłonie, 

z której następnie wypompowywane jest 

powietrze. Osłona połączona jest ze 

 
Rys. 2.31. Przykładowa instalacja do nasycania 

podciśnieniowego Ŝywicą epoksydową;                 
S. T. Peters [13] 

 
Rys. 2.30. Kształtowanie elementów z kompozytów 

na osnowie termoplastycznej; F. C. Campbell 
[11] 



 28 

zbiornikiem z materiałem osnowy (z reguły jest to tworzywo termoutwardzalne lub 

termoplastyczne). Materiał osnowy stopniowo zastępuje w objętości wypompowywany gaz 

[6]. Metoda ta zapewnia wysoką jakość pokrycia włókien osnową, duŜą jednorodność 

finalnego wyrobu oraz niewielką liczbę wad struktury osnowy. Pozwala teŜ na 

przeprowadzenie infiltracji elementów o praktycznie dowolnych rozmiarach. Grafika 

(Rys. 2.31.) przedstawia przykładowy schemat instalacji do przeprowadzenia procesu 

infiltracji podciśnieniowej.  

Większość współcześnie stosowanych materiałów na osnowy to tworzywa 

termoutwardzalne. Ich zaletą jest 

moŜliwość przeprowadzania procesu 

sycenia w niskich temperaturach. 

Niestety, aby element kompozytowy 

uzyskał poŜądane właściwości naleŜy 

przeprowadzić proces utwardzania 

(inaczej usieciowania osnowy) [2]. 

Często musi się on odbyć w zakresie 

temperatur, w którym materiał jest 

zagroŜony samozapłonem [4, 6, 13].  

Aby temu zapobiec, podczas utwardzania powinno stosować się atmosfery ochronne, 

obojętne chemicznie dla składników materiału kompozytowego (np. N, CO2, Ar) [6]. 

Czynnikiem dodatkowym, stosowanym 

w celu zmniejszenia liczby i rozmiarów 

pozostałych po procesie nasycania pustek jest 

podwyŜszone ciśnienie gazu mającego 

kontakt z elementem. Urządzenia stosowane 

do przeprowadzania procesu utwardzania 

osnowy w takich właśnie warunkach nazywa 

się autoklawami. Grafika (Rys. 2.32.) 

przedstawia schemat procesu utwardzania 

osnowy przy pomocy właśnie takiego 

urządzenia. W technologii tej, istotnym 

ograniczeniem jest rozmiar komory 

 
Rys. 2.32. Zasada utwardzania osnowy w autoklawie;              

F. C. Campbell [11] 

Rys. 2.33. Element przygotowany do 
wprowadzenia do autoklawu;                       
F. C. Campbell [11] 
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autoklawu, od której uzaleŜnione są wymiary elementów poddawanych temu procesowi. 

Zdjęcie (Rys. 2.33.) przedstawia skompletowany element lotniczy przygotowany do 

wprowadzenia do autoklawu. 

 

2.1.11. Techniki łączenia materiałów kompozytowych 

 

Aby uzyskać elementy kompozytowe o złoŜonych kształtach, często konieczne jest 

wykonywanie ich z wielu pomniejszych fragmentów. Wielkogabarytowe elementy zazwyczaj 

powstają w wyniku połączenia kilku bądź kilkunastu mniejszych części kompozytowych. 

 

Ze względu na prostotę oraz brak istotnych ograniczeń, co do surowców, z których 

wykonany został kompozyt, najbardziej rozpowszechniła się technologia klejenia [6, 9]. 

Wymaga ona jednak zapewnienia odpowiedniego przygotowania łączonych powierzchni oraz 

zapewnienia stosowanej powierzchni przekroju łącza celem zagwarantowania jego 

odpowiedniej wytrzymałości.  

 
Rys. 2.34. Typowa adhezja połączenia w zaleŜności od jego konfiguracji; F. C. Campbell [11] 
 

PowyŜsza grafika (Rys. 2.34.) przedstawia zestawienie najczęściej spotykanych 

konfiguracji połączeń klejonych wraz z orientacyjnym porównaniem odporności 

poszczególnych wiązań na rozciąganie.  
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Technologia ta dzięki wieloletniemu, postępującemu rozwojowi w dziedzinie chemii 

posiada szereg zalet. Szeroki asortyment dostępnych na rynku klejów pozwala na łączenie 

niemalŜe wszystkich rodzajów tworzyw 

we wszystkich moŜliwych warunkach 

eksploatacyjnych [6, 11, 15]. Istotną jej 

wadą jest jednak pracochłonność 

przygotowania połączenia [15].  Jakość 

łącza teŜ silnie uzaleŜniona od wiedzą      

i doświadczeniem personelu tworzącego 

połączenie oraz poprawności jego 

zaprojektowania. W warunkach 

przemysłowych proces wytwarzania tych 

połączeń daje się stosunkowo łatwo 

zautomatyzować. Problematyka 

zagadnienia jest stosunkowo dobrze 

zbadana i udokumentowana. Wszystko to 

wpływa na jej silną pozycję wykresie 

przemyśle. 

Na wykresie (Rys. 2.35.) przedstawiony został orientacyjny wykres prezentujący 

zaleŜność pomiędzy wytrzymałością łącza oraz konfiguracją, w jakiej zostało ono wykonane 

[11]. 

 

Technologia zgrzewania moŜliwa jest do zastosowania tylko i wyłącznie wtedy, gdy 

osnowę łączonych elementów 

stanowią polimery termoplastyczne. 

Jest to o tyle waŜne, Ŝe moŜliwość 

zastosowania tej technologii przy 

produkcji elementu wymaga 

uwzględnienia jej juŜ na etapie jego 

projektowania [15]. Połączenia takie 

wykonuje się za pomocą tzw. 

zgrzewarek (Rys. 2.36.). Szczególną 

zaletą procesu łączenia w tej technologii jest moŜliwość jego pełnego zautomatyzowania [6] 

oraz wysoka jakość uzyskanego połączenia. 

 
Rys. 2.36. Zgrzewarka indukcyjna do łączenia 

kompozytów o osnowie termoplastycznej; 
F. C. Campbell [11] 

 
 
Rys. 2.35. Wpływ struktury połączenia na jego 

wytrzymałość; F. C. Campbell [11] 
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2.1.12. Mechanizmy procesu degradacji kompozytów 

 

Podstawowym mechanizmem niszczenia materiałów kompozytowych jest pękanie. 

Zazwyczaj proces ten zostaje 

zainicjowany w bezpośrednim otoczeniu 

wad materiałowych takich jak obszary 

obniŜonej jednorodności materiału 

osnowy (tzw. pustki) lub w innych 

obszarach intensyfikacji napręŜeń. 

Jednak nim do tego dojdzie materiał 

odkształca się spręŜyście a krzywa 

napręŜenie-odkształcenie (Rys. 2.37.) jest 

zgodna z regułą mieszania. 

Sytuacja ta się zmienia, gdy osnowa 

zaczyna płynąć [9]. Wówczas to 

pojawiają się warunki do inicjowania pęknięć na pustkach. Włókna w tym czasie odkształcają 

się spręŜyście aŜ do ich pęknięcia. PoniewaŜ w przypadkach rzeczywistych nigdy nie mamy 

do czynienia z jednoczesnym pęknięciem wszystkich włókien wzmocnienia, krzywa powoli 

(zazwyczaj jest to łamana) [11] maleje aŜ do granicy plastyczności osnowy. Gdy pęka 

osnowa, dochodzi do całkowitego zniszczenia kompozytu [9, 11]. 

Proces niszczenia materiału przez propagację pęknięcia przez osnowę, hamowany jest 

przez włókna wzmacniające. Grafika (Rys. 2.38.) przedstawia schemat postępowania 

pęknięcia w materiale kompozytowym wzmacnianym włókami długimi. 

 

 
Rys. 2.38. Schemat mechaniki rozwoju pęknięcia w kompozycie; James P. Shaffer [23] 

 

 

 
Rys. 2.37. Wykres napręŜenie – odkształcenie 

materiału kompozytowego; M. F. Ashby, 
D. R. H. Jones [9] 
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Kolejne etapy propagacji pęknięcia w kompozycie to: 

a) pęknięcie osnowy zbliŜa się do włókna,  

b) pęknięcie rozwija się po drugiej stronie włókna, jednocześnie następuje propagacja 

pęknięcia wzdłuŜ granicy międzyfazowej włókno-osnowa. Samo włókno pozostaje 

nienaruszone, 

c) dochodzi do pęknięcia włókna, 

d) włókno zostaje wyciągane z osnowy, rozprasza to energię propagacji pęknięcia. 

Mechaniką pękania na granicy włókno-osnowa jest stosunkowo dobrze poznana. Jednak 

zazwyczaj kompozyt składa się z kilku warstw włókien składających się na laminat. Wówczas 

w proces propagacji pęknięcia w materiale, wybierając drogę wymagającą najmniejszej 

energii prowadzi do rozwarstwienia laminatu [6, 10]. Najsilniejszą barierą dla propagującego 

pęknięcia jest wówczas połączenie klejone pomiędzy poszczególnymi warstwami materiału 

[6, 13]. Grafika (Rys. 2.39.) przedstawia, moŜliwe drogi propagacji pęknięcia wraz  

z przyczyną, która w danym 

przypadku odpowiada za 

zniszczenie połączenia. 

Pierwsze dwa przypadki 

przedstawione na grafice są 

przypadkami skrajnymi. 

Gdzie w pierwszym 

przypadku za zerwanie 

połączenia odpowiada utrata 

adhezji pomiędzy łączem  

a warstwą laminatu. Drugi przypadek obrazuje utratę ciągłości połączenia. Zazwyczaj 

oznaczają one źle dobrany rodzaj kleju [6]. Przypadek trzeci jest przypadkiem pośrednim,  

w którym doszło do jednoczesnej utraty adhezji pomiędzy łączem a materiałem łączonym 

oraz dekohezji samego łącza. Wystąpienie zniszczenia materiału o takim charakterze oznacza 

dobranie optymalnego połączenia klejonego w przypadku konstrukcji, jego zniszczenie nie 

prowadzi do zniszczenia poszczególnych elementów, co pozwala na jego naprawę. Jest 

jednak nieodpowiednie dla kompozytów gdzie pęknięcie łącza pomiędzy warstwami laminatu 

uniemoŜliwia pełne wykorzystanie własności materiału. Dla materiałów kompozytowych 

połączeniem optymalnym jest przykład czwarty, gdzie za zerwanie połączenia odpowiada 

zniszczenie tworzywa warstwy laminatu. Jest to najlepszy rodzaj połączenia z uwagi na 

późniejsze własności materiału [6]. 

 
Rys. 2.39. Częste uszkodzenia powstałe w trakcie badania 

połączenia; S. K. Mazumdar [6] 
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2.2. Materiały osnowy 

 

Dobrze dobrany materiał osnowy to jeden z podstawowych czynników wpływających na 

późniejszy proces produkcji i eksploatacji materiału kompozytowego. KaŜde tworzywo 

charakteryzuje się szeregiem cech, z których kaŜda w zaleŜności od warunków pracy bądź 

otoczenia moŜe okazać się zarówno zaletą jak i wadą. Zdolność do ich wzajemnego 

pogodzenia decyduje o rynkowym sukcesie uzyskanego materiału [9]. 

Same polimery w większości spełniają warunki, jakie stawiane są składnikom materiałów 

kompozytowych. Są odporne na korozję, lekkie i ciągliwe. Ich obecność  

w znacznym stopniu minimalizuje wady wysokowytrzymałych włókien. Dotyczy to 

szczególnie ich kruchości [4]. 

Przy produkcji materiałów kompozytowych wykorzystywane są praktycznie wszystkie 

grupy produkowanych tworzyw polimerowych. Zastosowanie tworzyw polimerowych 

pozwala projektantowi na duŜą swobodę w trakcie procesu projektowania. Wynika to przede 

wszystkim z duŜej róŜnorodności ich właściwości, które dodatkowo moŜna modyfikować  

w bardzo szerokim zakresie.  

 

2.2.1. Rola osnowy w kompozytach umacnianych włóknami 

 

W kompozytach umacnianych włóknami szczególną rolę odgrywa osnowa, która  

w pewnym stopniu wpływa na całkowitą wytrzymałość kompozytu. Jej najwaŜniejszymi 

zadaniami są [17]: 

• umoŜliwienie formowania kompozytu, 

• zabezpieczenie włókna przed mechanicznym uszkodzeniem, 

• zabezpieczenie włókna przed wpływem czynników zewnętrznego środowiska pracy, 

• przekazywanie obciąŜeń na włókna, 

• zapewnienie dobrej spójności z włóknami, 

• nie powodować mechanicznego uszkodzenia włókien, 

• w przypadku wytwarzania kompozytów z ciekłej osnowy, powinna zapewniać 

zwilŜanie włókien. 

 

Wszelkie wady osnowy rzutują na późniejsze własności wytrzymałościowe uzyskanego 

tworzywa. Dlatego teŜ przy produkcji materiałów kompozytowych jednym z najistotniejszych 
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etapów procesu produkcyjnego jest infiltracja i utwardzanie osnowy. Uzyskanie wysokiej 

jakości materiału jest uzaleŜnione od moŜliwości ograniczenia wpływu negatywnych 

czynników związanych z osnową i osłabiających kompozyt w trakcie jego uŜytkowania.  

Są to [17]: 

• porowatość, 

• obce wtrącenia,  

• zanieczyszczenia segregujące na granicy kontaktowej włókno – osnowa,  

• reakcja osnowy z włóknami. 

 

2.2.2. Parametry charakteryzujące osnowę 

 

Materiały stosowane na osnowy materiałów kompozytowych najczęściej opisywane są 

przy pomocy następujących parametrów [2, 4]: 

• gęstość, 

• wytrzymałość przy zerwaniu (Ru), 

• moduł Younga, 

• skurcz przy utwardzaniu, 

• temperatura mięknięcia. 

 

Parametry te są uwaŜane za podstawowe oraz zazwyczaj podawane w danych 

katalogowych i kartach technologicznych większości liczących się producentów tworzyw 

sztucznych. 

 

2.2.3. Plastomery utwardzalne 

 

Funkcję osnowy we współcześnie stosowanych kompozytach pełnią zazwyczaj Ŝywice 

syntetyczne [2]. Według przyjętej klasyfikacji tworzyw sztucznych, rozróŜnia się Ŝywice 

chemoutwardzalne i termoutwardzalne [2, 4, 24]. Dodatkowo, w przypadku tworzyw 

chemoutwardzalnych powstało uzupełniające rozróŜnienie na Ŝywice chemoutwardzalne  

w niskich i wysokich temperaturach [18, 24].  

Zaletą tworzyw termoutwardzalnych, istotną z punktu widzenia procesu infiltracji włókien 

wzmacniających jest fakt, Ŝe czas do zakończenia procesu infiltracji nie jest limitowany przez 

jakikolwiek istotny czynnik [6]. Cechują je takŜe dobre właściwości mechaniczne,  
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w szczególności sztywność. Wadą z kolei jest brak moŜliwości obniŜenia lepkości ciekłej 

Ŝywicy przez podniesienie temperatury. Prowadzi to wówczas, do natychmiastowego 

zainicjowania procesu utwardzenia tworzywa [6]. 

Tworzywa chemoutwardzalne są pod tym względem duŜo łatwiejsze w uŜyciu.  

W zaleŜności od zastosowanej Ŝywicy, moŜe okazać się konieczne podniesienie temperatury 

tworzywa dla prawidłowego przebiegu procesu utwardzenia. PoniewaŜ substancja inicjująca 

proces usieciowania tworzywa (tzw. utwardzacz) musi zostać dodany jeszcze przed 

rozpoczęciem procesu infiltracji. Problematyka ograniczenia czasu wynikająca z charakteru 

tego procesu została w znacznym stopniu rozwiązana, poprzez wydłuŜenie czasu do 

całkowitego utwardzenia. Proces ten przy odpowiednio dobranej ilości wprowadzanego do 

mieszaniny tworzywa utwardzacza moŜe trwać od kilku godzin nawet do kilkudziesięciu 

tygodni w temperaturze pokojowej. Po uwzględnieniu tego czynnika, dla tworzyw 

chemoutwardzalnych znacznie istotniejszym problemem staje się rozmiar wzmacnianego 

elementu i zasięg infiltracji [4, 18]. 

Same Ŝywice posiadają właściwości w stosunkowo szerokim spektrum wartości.  

W największym stopniu uzaleŜnione to jest od struktury cząsteczkowej danej Ŝywicy, 

czystości i jakości procesu wytwórczego, warunków przechowywania. 

PoniŜsza tabela (Tab. 2.2.) zawiera zestawienie najistotniejszych parametrów 

najpopularniejszych grup Ŝywic wykorzystywanych w charakterze osnowy materiałów 

kompozytowych wzmacnianych włóknami długimi. 

 

Tab. 2.2. Własności wybranych materiałów osnowy stosowanych do produkcji kompozytów; 
Opracowane na podstawie: [1, 2, 3, 11, 18, 24] 

 

Osnowa: 
Gęstość, ρ 

g/cm3 

Moduł Younga, E 

GPa 

Wytrzymałość, Rm 

MPa 

Skurcz po 

utwardzeniu % 

śywica 

epoksydowa 
1,2 ÷ 1,4 2,1 ÷ 5,5 35 ÷ 98 1 ÷ 5 

śywice 

poliestrowe 
1,1 ÷ 1,4 1,3 ÷ 4,5 34 ÷ 67 5 ÷ 12 

 

Wszystkie Ŝywice produkowane są w postaci półpłynnej. W przypadku tworzyw 

termoutwardzalnych, praktycznie gotową do natychmiastowego uŜycia. 
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2.2.4. śywice epoksydowe 

 

Obecnie coraz powszechniej wykorzystywanym materiałem osnowy są termoutwardzalne 

Ŝywice epoksydowe. Głównie ze względu na duŜą wytrzymałość mechaniczną, znaczącą 

odporność chemiczną i dobre własności elektroizolacyjne. Cechują się teŜ znaczną 

odpornością w kontakcie z wodą. Ponadto w przeciwieństwie do swoich chemoutwardzalnych 

odpowiedników, pozwalają na znaczny wzrost czystości i jakości produkcji (minimalizację 

ilości wad w gotowych elementach) a przez to wzrost parametrów wytrzymałościowych 

pozyskiwanych z nich struktur. Ich zastosowanie wymaga jednak posiadania szeregu 

zaawansowanych urządzeń technicznych, niezbędnych do przeprowadzenia procesu 

utwardzania [4, 18, 24]. 

Dla chemoutwardzalnych Ŝywicach epoksydowych opracowano szereg utwardzaczy  

i związków katalizujących proces polimeryzacji poszczególnych grup wchodzących w skład 

łańcucha polimeru Ŝywicy. Funkcję utwardzacza pełnią związki zawierające grupy aminowe 

(-NH2-). Reagują one z grupami epoksydowymi głównego łańcucha polimeru w reakcji 

stechiometrycznej 1 do 2. Dlatego wymagane jest ścisłe przestrzeganie maksymalnych 

wartości zalecanych przez producentów ilości dodawanego utwardzacza. Związki zawierające 

grupę aminową są silnymi toksynami, wydzielającymi nieprzyjemny zapach. W charakterze 

utwardzacza uelastyczniającego dla Ŝywic epoksydowych stosuje się dwułańcuchowe 

poliamidy PAC. Przy utwardzaniu na gorąco stosuje się zazwyczaj aminy aromatyczne [4]. 

PodwyŜszenie temperatury intensyfikuje proces usieciowania Ŝywic. W zaleŜności od Ŝywicy, 

pozwala to na osiągnięcie jej maksymalnej wytrzymałości po kilku godzinach. Podczas gdy  

w temperaturze otoczenia efekt ten mógłby zostać dopiero po paru miesiącach [4, 24]. 

Dla większości stosowanych termoutwardzalnych Ŝywic epoksydowych, proces 

utwardzania przeprowadzany jest dwuetapowo. Etap pierwszy polega na polimeryzacji  

w szerokim zakresie temperatury, uzaleŜnionym od typu utwardzanej Ŝywicy. 

Przeprowadzany jest on zazwyczaj w zakresie pomiędzy 30 do 120ºC. Drugim etapem jest 

końcowa obróbka cieplna, przewaŜnie 120 do 170ºC. 

Podczas procesu infiltracji w temperaturze otoczenia, Ŝywice epoksydowe cechują 

znaczną lepkością. Powoduje to, Ŝe trudno wypełniają niewielkie przestrzenie pomiędzy 

włóknami wzmocnienia. Prowadzi to do powstawania bardzo trudno usuwalnych 

pęcherzyków powietrza. Problem ten dotyczy w szczególności Ŝywic termoutwardzalnych. 

Istnieje moŜliwość zminimalizowania jego skali poprzez zastosowanie skomplikowanych 
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procedur wytwórczych,. Zaprojektowanych w oparciu o wiedzę na temat termodynamiki 

procesu przemian zachodzących w Ŝywicach podczas utwardzania. 

 

2.2.5. śywice poliestrowe 

 

Były pierwszymi znanymi Ŝywicami syntetycznymi [4, 24]. Do dnia dzisiejszego są 

najczęściej stosowanymi osnowami polimerowymi w kompozytach, przewaŜnie 

wzmacnianych włóknami szklanymi [4]. Dotyczy to jednak przewaŜnie zastosowań 

cywilnych. W zastosowaniach wojskowych i specjalnego przeznaczenia są coraz częściej 

skutecznie wypierane przez Ŝywice epoksydowe. śywice te ugruntowały sobie dobrą pozycję 

na rynku głównie ze względu na niską cenę, stosunkowo dobre własności wytrzymałościowe 

oraz duŜą łatwość zastosowania w produkcji przemysłowej przy pomocy jednej z wielu 

opracowanych i rozpowszechnionych technologii. 

śywice naleŜące do tej grupy cechują się przede wszystkim małą lepkością i moŜliwością 

modyfikacji ich własności w szerokim spektrum [4, 18]. Dochodzi do tego wysoką 

odpornością na bezpośrednie działanie wody (w tym takŜe mody morskiej). 

W odniesieniu do Ŝywic epoksydowych posiadają one większy skurcz utwardzania 

(Tab. 2.2.), przez co naraŜają nowopowstały materiał na obecność duŜych napręŜeń przezeń 

wywołanych. Charakteryzują się teŜ gorszą adhezją do powierzchni włókien [4, 25]. 

Dodatkowym problemem jest łatwopalność substratów, co utrudnia przechowywanie oraz 

niezbędne procedury przygotowawcze np. wymaga zachowania szczególnej ostroŜności przy 

procesie mieszania z utwardzaczem. 

Proces utwardzania Ŝywic poliestrowych polega na wolnorodnikowej kopolimeryzacji 

nienasyconych łańcuchów oligoestru z monomerem sieciującym. Co prowadzi do powstania 

poprzecznych wiązań sieciujących [4]. Funkcję monomeru sieciującego zazwyczaj pełni 

styren [18, 24], jednak w zaleŜności od zastosowanej odmiany Ŝywicy mogą to być związki  

w postaci organicznych nadtlenków lub wodoronadtlenków [4]. Dla zagwarantowania 

pełnego usieciowania Ŝywic utwardzanych „na zimno” zalecane jest wygrzewanie wyrobu  

w podwyŜszonej temperaturze. Zazwyczaj wymaga się przetrzymania elementu przez 1 do 2 

godzin w temperaturze z zakresu 80 do 100ºC [4]. 

Jednym z nowszych rodzajów Ŝywic poliestrowych, zdobywający coraz większą 

popularność są Ŝywice winiloestrowe. 
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2.2.6. Tworzywa termoplastyczne 

 

Są to materiały zdobywające coraz to większą popularność w przemyśle ze względu na 

duŜą łatwość kształtowania z nich elementów oraz moŜliwość produkcji w pełni uŜytecznych 

prefabrykatów na skalę masową.  

Grupa tworzyw termoplastycznych cechuje się bardzo duŜą róŜnorodnością własności. 

Końcowe własności tworzyw uzaleŜnione są nie tylko od rodzaju zastosowanego polimeru, 

ale równieŜ od zastosowanych wypełniaczy i dodatków. 

Podstawowa zaleta jest teŜ jednocześnie ich największa wadą. Kompozyty wytworzone na 

osnowie z tworzyw termoplastycznych ulegają odkształceniu w podwyŜszonych 

temperaturach. Ogranicza to moŜliwość stosowania takich tworzyw do temperatur poniŜej 

100ºC oraz uniemoŜliwia stosowanie ich na elementy odpowiedzialne w miejscach 

zagroŜonych tym czynnikiem (np. poŜary), w których od ich pracy zaleŜałoby bezpieczeństwo 

uŜytkowania danej konstrukcji. Lub na elementy intensywnie pracujące przy zmiennych 

warunkach obciąŜenia, w których tarcie wewnętrzne materiału prowadzi do wydzielania 

znacznych ilości ciepła. Jednak nowocześniejsze tworzywa pozwalają na stosowanie ich 

termoplastami znacznie wyŜszych temperaturach niŜ dotychczas (np. PEEK moŜna stosować 

do temperatury 250ºC) [2]. 

Najpopularniejszymi termoplastami stosowanymi jako osnowy do produkcji materiałów 

kompozytowych są tworzywa akrylowe, poliamidy, polistyren, polieterokretony oraz 

poliwenglany o strukturze amorficznej [2, 18, 24]. 

 

2.2.7. Elastomery 

 

Są to tworzywa, które znalazły szereg implementacji w produkcji kompozytów. 

Najczęściej wykorzystywane są do produkcji taśm przenośników, opon samochodowych czy 

przy produkcji elementów dla układów mechaniki (np. paski klinowe). 

Podstawowym surowcem są tu kauczuki syntetyczne oparte na butadienie. Muszą one 

jednak zostać poddane procesowi wulkanizacji (usieciowania). Najczęściej stosowaną w tym 

celu substancją dla tego rodzaju tworzywa jest siarka [2]. 

Są to materiały stosunkowo odporne, jednak nie posiadają praktycznie Ŝadnej sztywności 

i wytrzymałości. Rola tych tworzyw ogranicza się całkowicie do ochrony włókien 

wzmacniających, poniewaŜ ze względu na bardzo duŜe róŜnice w wartościach modułu 

Younga, 100% obciąŜenia przenoszone jest przez włókna a osnowa przekazuje obciąŜenia 

tylko i wyłącznie w obrębie zamocowania elementu. 
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2.3. Rodzaje włókien 

 

Włókna, jako wzmocnienie stosowano juŜ w czasach staroŜytnych. Ostatecznie, to one są 

odpowiedzialne za wytrzymałość uzyskanego materiału. Obecnie, w nowoczesnych 

materiałach kompozytowych stosuje się głównie włókna wytworzone sztucznie [6]. Materiały 

stosowane na włókna w dalszym ciągu się rozwijają. Dotyczy to zwłaszcza włókien 

z tworzyw sztucznych, włókien węglowych i grafitowych [3, 9, 11, 13]. 

 

2.3.1. PoŜądane cechy włókien w materiałach kompozytowych 

 

Włókna stosowane do produkcji materiałów kompozytowych powinny cechować się 

przede wszystkim moŜliwie wysoką wytrzymałością na rozciąganie i dostatecznie duŜym 

modułem Younga [4]. Są to parametry podstawowe w oparciu, o które oceniana jest 

przydatność włókien przy produkcji danej grupy materiałów kompozytowych [4]. 

 

Włókna stosowane przy produkcji kompozytów powinny być w stanie sprostać 

następującym wymaganiom eksploatacyjnym [2, 4]: 

• posiadać stabilną wytrzymałość i sztywność, 

• szczelność struktury, 

• stabilność właściwości w temperaturze pracy, 

• odporność chemiczną. 

 

2.3.2. Parametry charakteryzujące włókna 

 

Włókna najczęściej opisywane są przy pomocy następujących parametrów [2, 4, 18]: 

• gęstość, 

• moduł Younga, 

• wytrzymałość na rozciąganie (Rm), 

• wydłuŜenie przy rozciąganiu, 

• współczynnik rozszerzalności cieplnej, 

• maksymalna temperatura pracy. 



 40 

Parametry te z reguły podawane są w kartach technologicznych dostarczanych wraz  

z włóknami. Są one niezbędne na etapie projektowania materiału kompozytowego oraz 

istotne dla przewidywania właściwości materiału po procesie wytwarzania. 

PoniŜsza tabela (Tab. 2.3.) zawiera zestawienie najistotniejszych parametrów 

przykładowych materiałów stosowanych w charakterze włókien wzmacniających. 

 

Tab. 2.3. Własności wybranych włókien stosowanych do produkcji kompozytów; Opracowane na 

podstawie: [1, 3, 11, 26] 
 

Włókno: 
Gęstość, ρ 

g/cm
3
 

Moduł Younga, E 

GPa 

Wytrzymałość, Rm 

MPa 

Szkło E 2,56 76 1400 ÷ 2500 

Węgiel, typ 1 1,95 390 2200 

Węgiel, typ 2 1,75 250 2700 

Celuloza 1,61 60 1200 

Kevlar
®

 1,45 125 2760 

Nanorurki 

węglowe 
1,33 ÷ 1,4 1220 ÷ 1260 Brak jednoznacznych 

danych 

 

2.3.3. Charakterystyka włókien szklanych 

 

W dalszym ciągu najpopularniejszymi włóknami są włókna szklane ze względu na ich 

niską cenę i wysoce dopracowaną i rozpowszechnioną w świecie technologię produkcji. 

Włókna szklane cechują się przede wszystkim tym, Ŝe nie przewodzą prądu, nie pylą czarnym 

pyłem, łatwością formowania wzmocnienia (łącznie z tkaniem uŜytecznych tkanin). 

MoŜliwość formowania róŜnych wyrobów wynika z większej wytrzymałości włókien 

szklanych przy tworzeniu pętli [25]. Ponadto, w porównaniu z włóknami węglowymi, włókna 

szklane oprócz przewagi ekonomicznej cechują się większą zdolnością do pochłaniania 

energii [25]. Na wykresach przedstawione zostały wyniki prób udarnościowych dla próbek 

materiałów kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym i węglowych, odpowiednio  

w osnowie Ŝywicy epoksydowej (Rys. 2.40. a) i poliestrowej (Rys. 2.40. b). Dzięki tej 

właściwości kompozyty wzmacniane włóknami szklanymi stosuje się np. pochłonąć energię 

zderzenia [25]. 
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Do wad włókien szklanych zaliczyć naleŜy ich wraŜliwość na wysokie temperatury, 

którego przebieg prezentuje wykres (Rys. 2.41.) [2, 25]. Cechuje je teŜ znaczny spadek 

własności w kontakcie z wodą [4]. 

 

Spowodowane jest to przez 

wypłukiwanie przez wodę jonów magnezu. 

W wyniku czego powstają szczeliny             

w warstwach wierzchnich włókien [25]. 

Pomimo wszystkich swoich zalet, włókna 

szklane wybierane są przewaŜnie ze względu 

na swoją niską cenę. Często, aby zmniejszyć 

koszty produkcji elementów, w których 

konieczne jest zastosowanie włókien 

węglowych, projektanci wprowadzają 

zastępcze elementy wzmocnienia z włókien 

szklanych.  

 

2.3.4. Charakterystyka włókien węglowych 

 

Wszędzie tam gdzie wysokie parametry i jakość końcowego wyrobu stawiane są ponad 

cenę, stosuje się włókna węglowe. Związane jest to bezpośrednio z wiązaniami 

kowalencyjnymi pomiędzy poszczególnymi atomami węgla w strukturze włókien. Są to 

najsilniejsze wiązania, jakie powstają pomiędzy atomami [1, 18, 24, 26]. 

Włókna węglowe posiadają znakomite własności mechaniczne, duŜą odporność 

chemiczną i stabilność cieplną [4, 8]. Technologie produkcji włókien węglowych ciągle się 

rozwijają. Obecnie uzyskuje się włókna o znakomitych właściwościach. Co szczególnie 

 
Rys. 2.41. Wpływ temperatury na 

wytrzymałość na rozciąganie włókien 

szklanych typu E; H. Leda [25] 

 
Rys. 2.40. Energia zniszczenie w zginaniu 

udarowym w funkcji objętości próbek:    

a) osnowa epoksydowa, b) osnowa 

poliestrowa; H. Leda [25] 
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waŜne, jednocześnie podwyŜszane są wytrzymałości i sztywności [25]. W porównaniu  

z włóknami szklanymi, włókna węglowe charakteryzują się znacznie wyŜszą wytrzymałością. 

Inicjacja zniszczenia kompozytów opartych o włókna węglowe następuje dopiero przy bardzo 

duŜych siłach (Rys. 2.42.). Ich przewaga jest 

szczególnie widoczna w odniesieniu do 

wyrobów kompozytowych, eksploatowanych 

w warunkach wilgoci i przy zmiennych 

obciąŜeniach [25]. 

Wynikającą z takiego stanu rzeczy wadą 

jest charakter niszczenia tej grupy 

kompozytów. O ile w przypadku 

wzmocnienia włóknem szklanym degradacja 

zachodzi w stopniowo, w przypadku włókien 

węglowych, po przekroczeniu wytrzymałości 

materiału mamy zazwyczaj styczność 

z katastroficznym charakterem niszczenia materiału. Kolejną i chyba najistotniejszą wadą 

włókien węglowych jest ich stosunkowo wysoka cena. Przeciętnie za kilogram włókien 

węglowych zapłacić naleŜy przynajmniej dziesięciokrotnie więcej niŜ za kilogram włókien 

szklanych [4, 25]. Wadę tę częściowo 

rekompensują niskie koszty produkcji 

gotowych wyrobów (Rys. 2.43.) [25]. 

Ze względu na swoje zróŜnicowane 

własności, projektanci materiałów 

kompozytowych bardzo często tworzą tzw. 

kompozyty hybrydowe. Są to struktury 

wykorzystujące zalety dwóch lub więcej 

rodzajów wzmocnienia bądź osnowy. 

Badania naukowe zajmujące się 

porównywaniem własności danych materiałów świadczą o celowości takiego działania [25]. 

Z kolei wyniki uzyskiwane w praktyce przemysłowej i konstrukcyjnej potwierdzają taki stan 

rzeczy [4]. 

 

 
Rys. 2.42. Wykresy siła-przemieszczenie dla 

ściskania grubościennych rurek 

kompozytowych: a) wysokowytrzymałe 

włókna węglowe, b) włókna szklane; 
H. Leda [25] 

 
Rys. 2.43. Koszty względne surowców 

i gotowych produktów dla wybranych 

materiałów; H. Leda [25] 
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2.3.5. Perspektywiczne włókna wzmacniające 

 

Coraz częściej sięga się teŜ po naturalne włókna, zwłaszcza w szybko rozwijających się 

gospodarkach takich jak Indie czy Indonezja gdzie prowadzone są intensywne badania nad 

zastosowaniem do wytwarzania kompozytów 

włókien takich roślin jak: juta, włókna 

kokosowego, sizalu, ananasa, ramii, bambusa 

czy palm bananowych [27, 28]. Ma to teŜ 

związek z coraz częściej branymi pod uwagę 

przy produkcji tworzyw aspektami 

ekologicznymi.  

Obecnie wciąŜ teoretycznym surowcem 

dla przemysłowej produkcji jest 

zastosowanie nanorurek węglowych             

w charakterze długich włókien 

wzmacniających materiał kompozytowy. 

Wynika to z faktu, iŜ technologia wytwarzania oraz implementacji tego przyszłościowego 

materiału nie została jeszcze dostatecznie dobrze opanowana nawet w warunkach 

laboratoryjnych. Same nanorurki ze względu 

na róŜnorodność swoich parametrów nie dają 

się ściśle zdefiniować pod względem 

parametrów mechanicznych (róŜne średnice 

oraz moŜliwość występowania złoŜeń po 

kilka rurek wewnątrz siebie) [26].  

Aktualnie znane technologie umoŜliwiają 

pozyskiwanie nanorurek, których długość 

liczona jest w centymetrach [26, 29]. 

NajdłuŜsze uzyskane do tej pory pojedyncze 

nanorurki osiągały maksymalnie 20 cm [26]. 

Niestety trudności technologiczne, niewielkie 

ilości uzyskiwane w wyniku procesu 

wytwarzania oraz wysokie koszty wytwarzania w dalszym ciągu uniemoŜliwiają 

zastosowanie tego materiału w przemyśle. 

 

 
Rys. 2.44. Włókna ramii; [30] 

 
Rys. 2.45. Struktura nanorurek; [31] 
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2.3.6. Postać handlowa włókien 

 

Włókna dostępne w szerokiej gamie postaci handlowych. Popularność danej postaci  

w największym stopniu rzutuje na jej późniejszą cenę. Konkurencja pomiędzy producentami 

spowodowała, Ŝe dostępna na rynku jest szeroka gama produktów składających się zarówno  

z jednego jak i z kilku rodzajów włókien. MoŜna je jednak sklasyfikować jak naleŜące do 

kilku klas.  

Najbardziej uniwersalną postacią handlową jest roving. Roving moŜe być 3 pasmowy lub 

32 pasmowy. KaŜde pasmo składa się z 51 włókien sklejonych apreturą [2].  

Uniwersalność rovingu polega na 

moŜliwości wykonania z niego 

wzmocnienia o niemal dowolnej morfologii. 

Roving stanowi materiał wyjściowy do 

produkcji wszystkich wzmocnień w postaci 

tkanin. 

W tej postaci dostępne są praktycznie 

wszystkie produkowane współcześnie 

gatunki włókien. Apretura, naniesiona 

w trakcie produkcji nie tylko skleja 

poszczególne włókna w paśmie, ale równieŜ stanowi warstwę pośrednią zwiększającą 

zwilŜalność włókien przez osnowę podczas 

procesu infiltracji [1, 4].  

Na zdjęciach przedstawione zostały dostępny 

w handlu roving włókna węglowego (Rys. 2.46.) 

oraz włókna szklanego (Rys. 2.47.). 

 

Maty są najdostępniejszą postacią handlową 

praktycznie kaŜdego rodzaju włókien. Gotowe 

materiały wzmacniające w tej postaci, 

produkowane są na skalę masową. Dostępność 

technologii spowodowała, Ŝe producentów tej 

klasy wzmocnień spotkać moŜna w praktycznie niemalŜe kaŜdym państwie świata. Maty 

stosowane są wszędzie tam gdzie od własności końcowych istotniejsze są aspekty 

ekonomiczne produkcji. Maty wzmacniają osnowę, ale bez jednoznacznie wyznaczonego 

Rys. 2.46. Roving włókna węglowego; [32] 

 
Rys. 2.47. Roving włókna szklanego; [33] 
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kierunku wzmocnienia. Przez co powstałe przy jej uŜyciu elementy cechują się stosunkowo 

dobrymi własnościami [6, 13].  

Zdjęcie (Rys. 2.48.) przedstawia typową 

matę z włókna szklanego. Sprzedawaną       

w formie rolek z reguły na potrzeby 

niewielkich producentów. 

 

Tkaniny stanowią najszerszą klasę 

dostępnych w handlu materiałów 

wzmacniających. Wynika to przede 

wszystkim z praktycznie nieograniczonej 

liczby kombinacji wzajemnego ułoŜenia 

włókien w tkaninie. Przykładowe ułoŜenie 

włókien doskonale obrazuje grafika 

(Rys. 2.49.). KaŜda tkanina stanowi 

następnie wzmocnienie dla poszczególnych warstw przyszłego laminatu. 

 

 

W zaleŜności jak poszczególne warstwy tkaniny zostaną względem siebie zorientowane, 

powstanie kompozyt o innych własnościach wytrzymałościowych i uŜytkowych. 

 

 
Rys. 2.49. Zwykły i satynowy splot tkaniny; F. C. Campbell [11] 

 
Rys. 2.48. Cięta standardowa mata z włókna 

szklanego; Produkt firmy China 

YangZhou Guo Tai Fiberglass Co., Ltd 

[34] 
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Zdjęcie (Rys. 2.50.) przedstawia przykład typowej tkaniny z włókna węglowego, 

produkowanej przewaŜnie na potrzeby 

przemysłu lotniczego. Tkanina taka, po 

procesie tkania jest rolowana i pakowana. 

Szerokości pasma tkaniny jak i wielkości 

rolek są zazwyczaj standaryzowane              

w ramach oferty danego producenta. Pozwala 

to producentom na znaczne zmniejszenie 

kosztów a projektantom pozwala na proste 

dobranie tkanin o znanych własnościach 

[11, 16]. 

 

2.3.7. Oznaczenia włókien 

 

Jak dotąd nie został przyjęty Ŝaden zunifikowany system oznakowania włókien. 

W efekcie panuje w tej dziedzinie duŜa dowolność a stosowane w opisach prac badawczych 

oznaczenia zazwyczaj ograniczają się do podanie gatunku materiału wzmocnienia i osnowy 

bądź oznaczenia producenta. 

Jedynym wspólnym mianownikiem stosowanym do opisu włókien przez wszystkich 

producentów jest TEX. Jest to jednostka stosowaną w przemyśle włókienniczym. Została ona 

z pozytywnym skutkiem zastosowana takŜe do opisu włókien stosowanych w produkcji 

materiałów kompozytowych. Jednostka ta zdefiniowana została jako masa 1000 m włókna 

podawana w gramach [2, 3].  

  

Tab. 2.4. Jednostki systemu TEX 
 

Nazwa      Zapis Wartość 

Militex mtex 1 mg/km 

Decytex dtex 1 dg/km 

Tex tex 1 g/km 

Kilotex ktex 1 kg/km 

 

W zaleŜności od potrzeb stosuje się równieŜ większe postacie tej jednostki (Tab 2.4.). 

Jednostka ta jest o tyle poŜyteczna, Ŝe pozwala w łatwy i szybki sposób na przeliczenie masy 

na długość włókna i odwrotnie (np. uŜytego do wykonania tkaniny wzmacniającej). Pozwala 

to po procesie infiltracji na łatwiejszą analizę składu ilościowego materiału kompozytowego. 

 
Rys. 2.50. Sucha tkanina węglowa;  

F. C. Campbell [11] 
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2.4. Zastosowanie kompozytów wzmacnianych włóknami długimi 

 

Materiały kompozytowe stosowane są obecnie równie powszechnie jak niegdyś drewno. 

Praktycznie w kaŜdym uŜytkowanym współcześnie urządzeniu znajduje się przynajmniej 

jeden odpowiedzialny element kompozytowy. PoniŜej opisanych zostało kilka 

z najistotniejszych implementacji takich materiałów we współczesnej technice. 

 

2.4.1. W lotnictwie 

 

Współczesne lotnictwo nie moŜe istnieć bez nowoczesnych materiałów kompozytowych. 

Ich udział w konstrukcji powyŜej 50% powoli staje się standardem w tym przemyśle. 

Z materiałów kompozytowych wykonuje się części praktycznie wszystkich elementów 

nowoczesnych płatowców. 

Począwszy od kadłuba i skrzydeł, 

na silniku skończywszy. 

Właśnie takim rodzajem 

maszyny jest Boeing 787 

Dreamliner. Jest to maszyna, 

w której 50% konstrukcji 

wykonanych zostało z tworzyw 

kompozytowych [35]. Dzięki 

temu projektantom udało się 

znacznie poprawić własności 

maszyny przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów produkcji i eksploatacji maszyny. 

Znacznie starszą maszyną, do 

której wykonania wykorzystano 

ponad 60% materiałów 

kompozytowych [36] jest jeszcze 

radziecka konstrukcja samolotu 

akrobacyjnego Su-29. Z kolei 

jego następca, Su-31 (Rys. 2.52.) 

składa się juŜ w przeszło 70% 

z kompozytów [37].  

 
Rys. 2.51. Rozmieszczenie materiałów w konstrukcji 

Boeing’a 787; F. C. Campbell [11] 

 
Rys. 2.52. Su-31 w locie [38] 
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Coraz częściej spotyka się takŜe maszyny, których konstrukcje wykonane są praktycznie 

w 100% z kompozytu. Głównie są 

to konstrukcje nietypowe lub 

innowacyjne. Jak na przykład 

ICON A5. Mała, dwumiejscowa 

latająca amfibia klasy LSA (Light 

Sport Airplane) (Rys. 2.53.) [39]. 

 Najbardziej znanym producentem takich konstrukcji jest Scaled Composites. Specjalizują 

się oni w produkcji płatowców specjalnego przeznaczenia o budowie skorupowej. Najbardziej 

znane ich konstrukcje to: Model 281 Proteus i Model 318 White Knight (Rys. 2.54.) [40, 41]. 

 

Same materiały kompozytowe zaczynają pełnić coraz bardziej odpowiedzialne role 

w miarę jak konstruktorzy i przyszli uŜytkownicy zaczynają się do nich coraz bardziej 

przekonywać. 

Obecnie szczytowym osiągnięciem 

w dziedzinie implementacji materiałów 

kompozytowych w elementach wysoce 

odpowiedzialnych są tzw. CFAN. Czyli 

wentylatory silników odrzutowych. 

Pierwszym i jak do tej pory jedynym 

producentem, któremu udało się opracować 

technologię produkcji takich wirników 

i wykorzystywać ją na skalę przemysłową 

był GE Aviation we współpracy z firmą 

SAFRAN. Na zlecenie Boeinga 

przeprojektowali oni istniejący wtedy juŜ 

stary silnik GE90 tak, aby tradycyjne 

materiały zastąpić kompozytami. W efekcie 

powstał GE90-115B (Rys. 2.55.) [42]. 

 
Rys. 2.54. Zdjęcie samolotu Model 318 White Knight; product firmy Scaled Composites [41] 

 
Rys. 2.55. Główny wentylator silnika GE90-115B; 

produkt firmy GE [42] 

 
Rys. 2.53. Zdjęcie latającej amfibii ICON A5 [39] 
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Ich współpraca zaowocowała stworzeniem najpotęŜniejszego istniejącego obecnie 

dwuprzepływowego silnika odrzutowego, 

którego ciąg został wpisany do księgi 

rekordów [43]. Za produkcję łopat 

wirnika odpowiedzialny jest SAFRAN 

(Rys. 2.56.). KaŜda z nich wykonana jest 

z prepregnowanych włókien węglowych 

a na zakończeniach pokrywany folią 

tytanową. Gotowa łopata warzy niespełna 

23 kg i mierzy około 1,5 m. Aktualnie stanowi to 96% ich działalności [44]. 

 

2.4.2. W astronautyce i przemyśle kosmicznym 

 

Przemysł kosmiczny nie istniałby gdyby nie materiały kompozytowe. Przyjęło się 

powiedzenie, Ŝe kaŜdy kilogram wysłany w przestrzeń kosmiczną jest równowaŜny wartości 

swojej masy w złocie. Z tego powodu projektanci 

i specjaliści od materiałów specjalnego przeznaczenia 

poszukują nowych rozwiązań i dąŜą do minimalizacji masy 

konstrukcji pamiętając jednocześnie, Ŝe to, co zbudują 

będzie poddane działaniu ekstremalnych warunków 

i obciąŜeń. Z tych właśnie przyczyn przemysł kosmiczny 

jako pierwszy rozwinął nowoczesne materiały 

kompozytowe. Do dziś wysyłane w przestrzeń kosmiczną 

urządzenia i instalacje stanowią poligon doświadczalny dla 

materiałów, z których inne gałęzie techniki korzystać będą 

za najwcześniej dwa dziesięciolecia. 

Materiały kompozytowe najczęściej wykorzystywane są 

w przemyśle kosmicznym w charakterze poszycia 

i pomniejszych elementów nośnych konstrukcji. Są to 

miejsca gdzie moŜliwe jest ograniczenie masy konstrukcji 

w największym stopniu. Ze względu na bezpieczeństwo 

i utrudnienia kontroli stanu elementów kompozytowych, 

konstruktorzy w nawet tak innowacyjnej gałęzi przemysłu 

jak astronautyka podchodzą do zastosowania tych materiałów na szerszą skalę z pewnym 

 
Rys. 2.56. Produkcji łopat do głównego 

wentylatora silnika GE90-115B; produkt 
firmy SAFRAN [44] 

 
Rys. 2.57. StoŜek czołowy 

rakiety Aries; prace 
badawcze ILK – TU 
Dresden [45] 
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dystansem. Przykładem właśnie takiego zastosowania materiałów kompozytowych jest 

opracowany na ILK – TU Dresden stoŜek czołowy rakiety nośnej Europejskiej Agencji 

Kosmicznej (ESA), Aries (Rys. 2.57.). Element ten wykonany został z włókna szklanego  

i poliestrowej osnowy. Posiada 1,1 m średnicy oraz 2,8 m wysokości. Jego masa całkowita 

wynosi 70 kg, z czego 40 kg przypada na tkaniny z włókna szklanego [45].  

Analogiczną implementacją jest będący aktualnie w fazie projektu Kompozytowy Moduł 

Załogowy (ang. Composite Crew Module) jest obecnie traktowany jako projekt ideowy. 

Projekt zapoczątkowany został 

w styczniu 2007, obecnie (styczeń 2009) 

element jest w fazie kompletowania 

i montaŜu. Całość zaprojektowana 

została jako element skorupowy 

uwzględniający wymagania ze strony 

wyposaŜenia pokładowego. Zaletą tego 

rozwiązania jest praktycznie całkowita 

eliminacja struktury szkieletu nośnego. 

Dodatkowym atutem jest fakt, Ŝe 

konstrukcja wykonana z materiałów 

kompozytowych powinna być o 10 do 15% lŜejsza od obecnie stosowanych rozwiązań 

opartych na strukturze aluminiowej [46]. W punktu widzenia ekonomi podróŜy kosmicznych 

gdzie kaŜda dodatkowa masa 

wielokrotnie podnosi koszty misji, 10 

procentowa oszczędność jest 

korzyścią, której nie moŜna 

bagatelizować. Na zdjęciu 

(Rys. 2.58.) widzimy kompletowany 

moduł, przygotowywany do 

wprowadzenia do autoklawu [46]. 

Z kolei zdjęcie (Rys. 2.59.) 

prezentuje widok skompletowanego 

elementu po wydobyciu z autoklawu  

i zamontowaniu części metalowych 

[46]. 

 
Rys. 2.58. Technicy przygotowujący kompozytowy 

moduł załogowy do wprowadzenia do 
autoklawu [46] 

 
Rys. 2.59. Ukończony Kompozytowy Moduł Załogowy 

po wydobyciu z autoklawu [46] 
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Trwają obecnie intensywne prace konstruktorskie przy budowie kosmicznego teleskopu 

Webba (ang. James Webb Space Telescope). Podstawowym i najbardziej odpowiedzialnym 

elementem teleskopu jest tzw. Backplane 

(Rys. 2.60.). Odpowiada on za 

podtrzymywanie mierzącego 6,5 m lustra 

teleskopu. Oprócz głównego lustra, 

wspierać on będzie waŜącą 2400 kg 

optykę teleskopu. Element ten, wykonany 

z kompozytu grafitowego w połączeniu   

z tytanem i pokryciem z invaru [47]. 

Główny nacisk przy projektowaniu 

tej struktury stawiano na jej stabilność 

termiczną. Jest ona w stanie pracować 

poniŜej temperatury -240ºC. Po ukończeniu i umieszczeniu w przestrzeni kosmicznej, 

konstrukcja ma pracować w odległości 1.584.000 km od Ziemi [47]. 

W perspektywie najbliŜszego dziesięciolecia ma wejść do uŜytku nowy pojazd kosmiczny 

NASA zdolny do umoŜliwienia człowiekowi powrotu na KsięŜyc. Ares V (Rys. 2.61.) 

wykonany ma być w znacznej mierze z kompozytów. Dotyczy to w szczególności poszycia 

i elementów konstrukcyjnych. Mają one 

ochronić pojazd i załogę przed wpływem 

otoczenia oraz zapewnić odpowiedni 

poziom bezpieczeństwa podróŜy 

kosmicznych [48]. 

Ilość nowych implementacji wzrasta 

z kaŜdym rokiem, w miarę jak rozwoju 

materiałów i wzrastającego do nich 

zaufania ze strony konstruktorów 

pojazdów kosmicznych. Korzyści 

płynące z zastosowania tak szerokiej 

gamy wyspecjalizowanych materiałów zostały dostrzeŜone juŜ dawno. Jednak w dalszym 

ciągu panuje opinia o braku doświadczenia w uŜytkowaniu konstrukcji z nich wykonanych 

oraz utrudnieniach związanych z ich regeneracją lub naprawą.  

 
Rys. 2.61. Wizualizacja pojazdu Ares V z modułem 

załogowym i lądownikiem księŜycowym [48] 

 
Rys. 2.60. Naukowcy i inŜynierowie Northrop 

Grumman pracujący nad strukturą Backplane 
[47] 
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2.4.3. W przemyśle zbrojeniowym 

 

Od dziesięcioleci dąŜy się do minimalizacji masy osłon czołgów i pojazdów 

opancerzonych. Głównie ze 

względu na zwiększanie 

osiągów i mobilności 

uzbrojenia. 

Materiały kompozytowe 

pozwoliły na duŜy postęp   

w tej dziedzinie. 

Wprowadzane obecnie 

pancerze stają się coraz 

lŜejsze i wytrzymalsze, 

zwiększając jednoczesnym 

bezpieczeństwo swoich 

uŜytkowników [49]. Na zdjęciu powyŜej (Rys. 2.62.) zaprezentowane zostały trzy typy 

opancerzenia. Klasyczna płyta pancerna, plik blach pancernych oraz nowoczesny, 

kompozytowy lekki pancerz, po poddaniu próbom balistycznym [50]. 

 

Innym przykładem zastosowania materiału kompozytowego w przemyśle zbrojeniowym 

jest zbiornik paliwa do Indyjskiej rakiety nośnej strategicznych pocisków rakietowych klasy 

AGNI, przenoszących głowice 

jądrowe [51]. 

Widoczny na zdjęciu po 

prawej (Rys. 2.63.) przedstawia 

człon zbiornika paliwa 

A3CUS(S4). 

Jest to zbiornik przeznaczony 

do przenoszenia skroplonego 

paliwa rakietowego o średnicy 

2 m i długości 2 m. Jego masa 

wynosi około 500 kg. Zbiornik 

taki jest w stanie pomieścić 

paliwo o masie 4300 kg [51]. 

 
Rys. 2.62. Opancerzenie kompozytowe oraz ACAVP – GRP 

Light Armoured Vehicle; University of Glasgow [50]  

 
Rys. 2.63. Zbiornik paliwa rakiety klasy AGNI; [51] 
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2.4.4. W przemyśle stoczniowym 

 

Projektanci i producenci małych jednostek pływających juŜ dawno zorientowali się, Ŝe 

aby zwiększyć osiągi swoich konstrukcji przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów produkcji 

muszą sięgnąć po kompozyty. Obecnie coraz częściej w ich ślady idą producenci większych 

konstrukcji: jachtów, liniowców, 

transportowców i jednostek wojskowych. 

Przykładem łodzi wykonanej 

niemalŜe w całości z kompozytów jest 

jacht Wally 118 Power (Rys. 2.64.). 

Praktycznie wszystkie elementy 

konstrukcji (w tym meble) wykonano      

z kompozytów GFK i CFK. W połączeniu z trzema napędzającymi ją turbinami o mocy 

16800 koni mechanicznych osiąga ona prędkość nawet 60 węzłów [51]. 

Obecnie za standard uwaŜa się kadłuby wykonane z włókna szklanego i Ŝywicy 

epoksydowej. Przykład takiego kadłuba prezentuje zdjęcie (Rys. 2.65.). W dalszym ciągu 

przy produkcji kadłubów 

dominuje technologia nasycania 

Ŝywicą chemoutwardzalną mat    

z włókna, którymi wyłoŜona jest 

preforma ujemna [11, 53].  

Jednak coraz częściej więksi 

producenci, bądź teŜ producenci 

małych łodzi sportowych, sięgają 

po wstępnie nasycane 

prefabrykaty na bazie Ŝywic 

termoutwardzalnych i włókna 

węglowego. Przykład takiego właśnie 

kadłuba prezentuje grafika (Rys. 2.66.) 

[54]. 

 
Rys. 2.66. Kadłub wykonany z CFK; [54] 

 
Rys. 2.65. Kadłub łodzi Composite 26 Hull, podczas 

wyjmowania z preformy; [53] 

 
Rys. 2.64. Jacht Wally 118 Power; [52] 
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Podobnie stało się z konstrukcjami masztów gdzie aluminium zostało wyparte przez 

kompozyty takie jak GFK i CK (rys. 2.67.). Najczęściej elementy takie wykonywane są 

w technologii wyklejania na dodatniej preformie. 

Jednak przy zastosowaniach specjalnych (jachty 

sportowe lub produkty luksusowe) coraz częściej 

spotyka się maszty wykonane w technologii 

nawijania lub oplatania [55]. 

Owocuje to znacznym wzrostem parametrów 

wytrzymałościowych odniesionych do masy 

takiego masztu. Na powyŜszym zdjęciu 

(Rys. 2.68) widzimy niszczącą próbę wytrzymałościową kompletnego masztu pod działaniem 

sił od olinowania takielunku [56]. 

Elementem wykonanym na potrzeby cięŜkich jednostek morskich jest FAFLO 

(Rys. 2.69.), stabilizator wychylenia statku 

zaprojektowany i zoptymalizowany na  

ILK – TU Dresden we współpracy ze 

stocznią ThyssenKrupp oraz firmą 

KORROPOL na potrzeby jednostek 

pływających niemieckiej policji. Element 

został wykonany z kompozytu 

wzmocnionego przy pomocy włókien w 

układzie trójwymiarowym [20]. 

 
Rys. 2.68. Próba niszcząca masztu jachtowego; 

[56] 

Rys. 2.67. Maszt wykonany z włókna 
węglowego o wymiarach 
300 mm x 190 mm; produkt 
firmy CST [55] 

 
Rys. 2.69. Stabilizator wychylenia statku; prace 

badawcze ILK – TU Dresden [20] 
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2.4.5. Motoryzacja 

 

Kompozyty w przemyśle motoryzacyjnym zdominowały juŜ niemal całkowicie rynek 

konstrukcji o charakterze sportowym. Panuje obecnie pogląd, Ŝe aby wygrać we 

współczesnych zawodach samochodów wyścigowych naleŜy dysponować konstrukcją, która 

w moŜliwie jak największym 

stopniu zbudowana została 

z kompozytów. Skutki tego 

załoŜenia najlepiej widoczne są 

w konstrukcjach opracowywanych 

na potrzeby zawodów Formuły 1. 

Przedstawiony na zdjęciu 

(Rys. 2.70.) element jest stanowi 

cześć karoserii samochodu 

biorącego udział w takich właśnie 

zawodach. Masa konstrukcji podczas wyścigu, wymiernie przekłada się na ilość zuŜytego 

przez pojazd paliwa. To z kolei, 

decyduje często o zwycięstwie 

bądź przegranej danego zespołu. 

PodąŜając za tą zasadą, po 

materiały kompozytowe sięgnęli 

takŜe konstruktorzy innych 

samochodów wyścigowych. 

W przypadku pojazdu przedstawionego na zdjęciu (Rys. 2.71.) z kompozytów wykonana 

została cała karoseria [57]. 

 Współcześni producenci chcąc skorzystać z faktu kojarzenia przez wielu potencjalnych 

nabywców materiałów kompozytowych ze 

sportem i wysokimi osiągami. Niejednokrotnie 

wykonują z kompozytów pomniejsze elementy 

konstrukcji, pragnąc nadać swoim produktom 

sportowy charakter (Rys. 2.72.). Ma to jednak na 

celu jedynie charakter dekoracyjny lub czysto 

marketingowy [58]. 

 
Rys. 2.70. Karoseria bolidu F1 wykonana z kompozytu 

CF/epoksyd; produkt firmy Élan Composites 
[57] 

 
Rys. 2.71. Samochód wyścigowy GTLM – Esperante 

z karoserią wykonaną z kompozytu CF/epoksyd; 
produkt firmy Élan Composites [57] 

 
Rys. 2.72. Bak paliwa wykonany 

z kompozytu CF/epoksyd; [58] 
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Sytuacja jednak powoli ulega zmianie. Wielu znaczących producentów pragnąc obniŜyć 

koszty produkcji swoich pojazdów prowadzi intensywne badania nad wykorzystaniem 

materiałów kompozytowych w produkcji wielkoseryjnej typowych elementów. 

 

Widoczny na powyŜszym zdjęciu (Rys. 2.73.) klasyczny element siedzenia 

samochodowego wyprodukowanego w polskiej fabryce w Grójcu (po prawej), oraz jego 

kompozytowy odpowiednik opracowany w ramach prac rozwojowych prowadzonych na  

ILK – TU Dresden [20]. 

 

2.4.6. Zastosowania cywilne 

 

Znacznie odwaŜniej materiały kompozytowe wkraczają do produkcji przedmiotów 

uŜytkowych. PoniŜsze zdjęcie (Rys. 2.74.) przedstawia inspirowany strukturą pajęczej sieci. 

 

Konstrukcja ta jest niemoŜliwa do wykonania z materiałów innych niŜ kompozytowe 

z jednoczesnym zachowaniem właściwości typowych dla nici pajęczej. Celem konstruktora 

było zaprojektowanie lekkiej i wytrzymałej konstrukcji w oparciu o strukturę klasycznej ramy 

  
Rys. 2.74. Rama rowerowa wykonana z kompozytu węglowo-epoksydowego; [59] 

 
Rys. 2.73. Kompozytowy Element siedzenia samochodowego; prace badawcze ILK – TU Dresden [20] 
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rowerowej. Pamiętając jednak, Ŝe materiały kompozytowe posiadają z definicji zupełnie inne 

własności niŜ materiały klasyczne, dla 

których opracowana została struktura 

takiej ramy, konstruktorzy postanowili 

opracować zupełnie nową konstrukcję. 

Widoczny na zdjęciu (Rys. 2.75.) projekt, 

to konstrukcja, która zostało 

zaprojektowana i zoptymalizowana pod 

kontem maksymalnego wykorzystania 

moŜliwości materiałowych, jakie daje 

zastosowanie kompozytów [12]. 

Inne produkty powoli przechodzą z fazy wdroŜeń i pomysłów w miarę doskonalenia 

technologii produkcyjnych. Wynika to z problemów przy produkcji małoseryjnej, 

prowadzonej przez małe i średnie 

przedsiębiorstwa. Producenci chcąc 

doskonalić swoje produkty przy wyborze 

technologii zwracają szczególną uwagę 

na jej aspekty ekonomiczne i zdolność 

produkcyjną. Dlatego właśnie produkty takie jak 

buty narciarskie (Rys. 2.76.) z ramą wykonaną 

z kompozytów, czy kompozytowy plecak 

(Rys. 2.77.) bez względu na ich walory 

uŜytkowe jeszcze przez dłuŜszy czasz będą 

zaliczane do grupy produktów jednostkowych 

bądź specjalnych [60]. 

Sytuacje tę mogą zmienić jedynie nowe, 

tańsze i bardziej przystępne technologie. 

 

 
Rys. 2.75. Rama rowerowa wykonana w 100% 

z kompozytu; [12] 

 
Rys. 2.76. Rama buta narciarskiego wykonana 

z kompozytu węglowo-epoksydowego; 
[60] 

 
Rys. 2.77. Prototyp plecaka wykonanego 

z kompozytu węglowo-
epoksydowego; [60] 
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2.4.7. Elementy dekoracyjne 

 

Od co najmniej dziesięciu lat materiały kompozytowe stosowane są do produkcji 

elementów o charakterze dekoracyjnym. Dzieje się tak głównie ze względu na ich estetyczny 

wygląd i moŜliwość kształtowania struktury włókien wzmacniających tak, aby uzyskiwać 

poŜądane wzory efekty wizualne.  

 

Przedstawiony na zdjęciu (Rys. 2.78.) projekt stanowiska informacyjnego został 

opracowany w celu promocji uczelni i instytutu ILK – TU Dresden z wykorzystaniem 

materiałów kompozytowych w tym właśnie celu. 

 

 

 
Rys. 2.78. Kompozytowe stanowisko informacyjne; prace badawcze ILK – TU Dresden [20] 
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3. Modelowanie numeryczne obciąŜenia wiosła metodą MES 

 

3.1. Cel pracy 

 

Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie struktury i własności materiału oraz procesu 

technologicznego produkcji jedno-piórowego wiosła kompozytowego, w którym włókna 

wzmacniające umieszczone zostaną techniką wyplotu. 

 

3.2. Wybór technologii i surowców 

 

Wszystkie dostępne technologie oraz surowce posiadają szereg wad i zalet. Przy doborze 

poszczególnych z nich naleŜy jednak brać pod uwagę właściwości poszczególnych z nich 

z punktu widzenia zastosowania przy realizacji konkretnego projektu. 

PoniŜsze tabele zawierają ocenę przydatności poszczególnych materiałów i technologii do 

zastosowania w rozwaŜanym zagadnieniu. Do oceny wykorzystana została skala od 0 do 3. 

Gdzie 0 odpowiadało najniŜszej a 3 najwyŜszej ocenie. MoŜliwe było uzyskiwanie ocen 

cząstkowych. 

 

Tab. 3.1. Ocena przydatności materiałów włókien. 

Materiał 

wzmocnienia: 
Gęstość: Wytrzymałość: Koszt: Dostępność: Suma: 

Włókna węglowe 3 3 1 3 10 

Włókna szklane 1 2 3 3 9 

Włókna hybrydowe 2 2,5 1,5 2 8 

 

Tab. 3.2. Ocena przydatności materiałów osnowy. 

Materiał 

osnowy: 
Gęstość: 

Adhezja 

do 

włókien: 

Odporność na 

bezpośredni 

kontakt z wodą: 

Koszt: Dostępność: Suma: 

śywica 

epoksydowa 
2,5 3 2 2 3 12,5 

śywica 

poliestrowa 
3 2,5 3 2 2 12,5 
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Tab. 3.3. Ocena przydatności technologii wytwarzania. 

Technologia: 
Jakość 

wzmocnienia: 
Koszt: Czasochłonność: Suma: 

Wyplatanie 3 3 2,5 8,5 

Wyklejanie 

w preformie 
2,5 0 1 3,5 

 

Na podstawie uzyskanych wyników wybrane zostały: 

• Technologia: 

o Wyplatanie 

• Surowce: 

o Wzmocnienie: Włókna węglowe 

o Osnowa: śywica epoksydowa 

 

3.3. Schemat pracy ramy wyplatającej 

 

Do wykonania wyplotu posłuŜyć miała rama wyplatająca HERZOG® RF 1/288/100 

będąca na wyposaŜeniu Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik – TU Dresden 

(Rys. 3.1.). Urządzenie to powstało na 

zamówienie instytutu i jest jedynym 

egzemplarzem tego modelu ramy 

wyplatającej. 

Z ramą sprzęŜony jest robot 

przemysłowy KUKA® KR 210 L180-2 

(Seria 2000). Pełni on funkcje 

manipulacyjne. Odpowiedzialny jest 

za prowadzenie rdzenia przez ramę 

podczas nanoszenia wzmocnienia. 

Cały układ, zarówno rama jak 

i manipulator obsługiwane są za 

pomocą jednego panelu sterowania.  

  
Rys. 3.1. Rama wyplatająca HERZOG® RF 1/288/100; 

produkt firmy HERZOG [61] 
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Parametry ramy wyplatającej HERZOG® RF 1/288/100 [61]: 

• Średnica ramy: 4,2 m 

• Liczba podajników ruchomych (obwodowych): 288 

• Liczba podajników stacjonarnych (wzdłuŜnych): 144 

 

Praca ramy polega na transporcie podajników włókna ze szpulami. Podajniki podzielone 

są na dwie grupy po 144 podajniki kaŜda. Przemieszczające się one w dwóch 

przeciwstawnych kierunkach. Droga, po której poruszają się podajniki po obwodzie ramy 

pozwala na naprzemienną zmianę 

wzajemnego połoŜenia włókien. 

Charakter przemieszczania się 

podajników przedstawiony został na 

grafice (Rys. 3.2.). W efekcie 

poszczególne włókna tworzą 

pomiędzy sobą splot, który stopniowo 

zaciska się naokoło rdzenia. 

Wzajemne oddziaływanie na siebie 

napiętych włókien powoduje podczas 

zaciskania powoduje zagęszczenie splotów, przez co wzmocnienie przybiera strukturę 

tkaniny. 

Podczas gdy sama rama pełni tylko funkcje transportowe, dla jakości wzmocnienia 

najistotniejsza jest praca wykonywana przez podajniki włókna. Spełnia one w wyplatarce 

następujące funkcje: 

• Prowadzą szpule z włóknem po obwodzie ramy wyplatającej umoŜliwiając tym 

samym wykonanie wyplotu, 

• utrzymują stały naciąg włókien podczas procesu wyplatania. 

 

Podczas pracy podajnik stopniowo rozwija szpulę, na którą wcześniej nawinięte zostało 

pasmo włókna. W miarę „zuŜywania” włókna przed wytwarzany wyplot na naciąg podajnika 

działa coraz większa siła. Ustępujący pod jej wpływem naciąg stopniowo zwalania rygiel 

blokujący ruch obrotowy szpuli. Po zwolnieniu rygla, szpula moŜe się swobodnie obracać, co 

powoduje oswobodzenie naciągu i ponowne zamknięcie rygla. Pobrany przez naciąg zapas 

pasma pełni funkcję buforu pozwalając na utrzymanie jego stałego naciągu. 

Rys. 3.2. Schemat ruchu szpul w ramie wyplatającej. 
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Przedstawiony poniŜej schemat (Rys. 3.3.) przedstawia opis konstrukcji podajnika (a i b) 

oraz schemat prawidłowego prowadzenia włókna przez podajnik (b). 

 
 

3.4. Budowa wiosła jedno-piórowego typu „PAGAJ” 

 

Do realizacji projektu wybrana została konstrukcja wiosła jedno-piórowego typu 

„PAGAJ”. Wszystkie wiosła jedno-piórowe składają się z trzech zasadniczych części: pióra, 

trzonu i rękojeści. KaŜda z nich podczas pracy poddawana jest obciąŜeniom o innym 

charakterze. Uogólniony schemat wiosła jedno-piórowego przedstawiony został na grafice 

(Rys. 3.4.). 

 

Rys. 3.3. Schemat Podajnika włókna. 

 
a) Widok ISO podajnika włókna. 

Szpula 

Naciąg włókna 

Korpus podajnika 

Prowadnica podajnika 

 
b) Schemat prowadzenia włókna przez podajnik. 

Rys. 3.4. Schemat budowy wiosła typu „PAGAJ” 

Trzon Pióro Rękojeść 
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Typowe wiosło tego typu, dopuszczone do wykorzystania w zawodach sportowych 

w ramach organizacji IDBF musi spełniać następujące 

warunki: 

• Całkowita wysokość: 1050 do 1300 mm 

• Długość trzonu: 570 do 820 mm 

• Średnica trzonu: 

o Przy piórze: 35 mm 

o Przy rękojeści: 25 mm  

• Wysokość pióra: 480 mm 

• Szerokość na końcu pióra: 180 mm 

 

W specyfikacji nie określono masy, jaką powinno 

posiadać wiosło biorące udział w zawodach. Oznacza to, 

Ŝe dąŜenie do redukcji masy wiosła poprzez zastosowanie 

nowoczesnych materiałów jest działaniem zasadnym.  

Przykładem typowego wiosła zgodnego ze 

specyfikacją IDBF 202a jest przedstawione na zdjęciu 

(Rys. 3.6.) wiosło drewniane wyprodukowane przez 

kanadyjską firmę Grey 

Owl. Wiosło to waŜy 

około 675 g. 

Za wzór geometrii 

do skanowania 

posłuŜyło powstałe 

w ILK – TU Dresden 

kompozytowe wiosło 

wykonane metodą 

wyklejania w preformie 

(Rys. 3.7.). Powstało ono 

na podstawie geometrii 

wspomnianego juŜ 

wiosła firmy Grey Owl. Wiosło to charakteryzuje się masą 

około 410 g. 

 
Rys. 3.5. Specyfikacja wiosła 

IDBF 202a; IDBF [62] 

 
Rys. 3.6. Przykładowe wiosło 

zgodne ze specyfikacją 
IDBF 202 a; produkt firmy 
Grey Owl 

 
Rys. 3.7. Wiosło kompozytowe 

wykonane w technologii 
wyklejania; ILK – TU 
Dresden 
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3.5. Skanowanie 3D 

 

Do skanowania geometrii wiosła wykorzystany został system firmy GOM. W skład 

systemu wchodzą: 

• Oprogramowanie: 

o TRITOP v 6.0.2-6 

o ATOS v 6.0.2-6 

• Skaner 3D – ATOS III 

 

3.5.1. Zasada pracy skanera 3D firmy GOM 

 

Skaner 3D firmy GOM pracuje na zasadzie triangulacyjnej. Głowica skanująca skalda się 

z trzech zasadniczych elementów: dwóch kamer i projektora. Schemat konstrukcji urządzenia 

wraz z objaśnieniem przedstawia grafika (Rys. 3.8.). 

 

Projektor 

Belka kamer 

Obiektyw prawej kamery R 

 
Obiektyw projektora P 

Obiektyw lewej kamery L 

 

Odległość 

Kąt triangulacji 

Szerokość (przestrzeni skanowania) B 

Wysokość (przestrzeni skanowania) H 

 

KrzyŜ centrum  
 

Długość (przestrzeni skanowania) L 

Rys. 3.8. Schemat skanera ATOS III; produkt firmy GOM [63] 
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Podczas przygotowania do skanowania projektor wyświetla tzw. krzyŜ centrum. 

UmoŜliwia on odpowiednie ustawienie urządzenia względem skanowanego obiektu. Z kolei 

podczas skanowania projektor wyświetla na powierzchni skanowanego elementu poruszający 

się układ linii o znanych parametrach geometrycznych i charakterystyce ruchu. Informacje 

o ułoŜeniu linii zgromadzone przez obie kamery są następnie przetwarzane przez komputer. 

W wyniku porównania 

wygenerowana zostaje 

geometria odwzorowania 

skanowanej powierzchni. 

Przykładową projekcję 

krzyŜa celu oraz układem 

linii przedstawia grafika 

(Rys. 3.9.) [63]. 

 

3.5.2. Proces skanowania 

 

Przed procesem skanowania konieczne było odpowiednie przygotowanie elementu 

skanowanego. W pierwszej kolejności naniesione zostały markery na powierzchnie wiosła. 

Od ich prawidłowego doboru zaleŜy jakość złoŜenia wyników z poszczególnych sesji 

skanowania. Zgodnie z przyjętymi zasadami, ich rozmieszczenie powinno być moŜliwie jak 

najbardziej przypadkowe. Nanoszeniem punktów referencyjnych (tak nazywane są markery 

nanoszone bezpośrednio na model) rządzą następujące zasady: 

• Liczba punktów powinna być moŜliwie jak najmniejsza (zajęty przez marker 

obszar nie zostanie zobrazowany), 

• punkty muszą jednoznacznie orientować względem siebie zobrazowane 

powierzchnie. W tym celu powinny: 

o znajdować się moŜliwie jak najdalej od siebie, 

o ich liczba powinna wynosić minimum 3, (optymalnie 4). 

PoniewaŜ element skanowany był czarny, konieczne było pokrycie go pyłem kredowym 

w celu zapewnienia wystarczającej białości (stosunku ilości światła odbitego do padającego). 

Po naniesieniu punktów referencyjnych na wiośle, konieczne było przygotowanie stanowiska 

pomiarowego. NajwaŜniejsze było rozlokowanie w obrębie stanowiska dodatkowych 

markerów, ułatwiających oprogramowaniu prawidłowe zorientowanie poszczególnych części 

zobrazowanej powierzchni w przestrzeni. 

Rys. 3.9. Przykładowa projekcja krzyŜa celu oraz układu linii; 
produkt firmy GOM [63] 
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PoniŜsze zdjęcie (Rys. 3.10.) przedstawia przygotowywane stanowisko do skanowania 

wzorca geometrii wiosła. 

 
Rys. 3.10. Stanowisko do skanowania wzorca geometrii wiosła; ILK – TU Dresden 

 

Proces skanowania składał się z dwóch etapów: 

1. Określenia układu odniesienia i współrzędnych poszczególnych markerów i punków 

referencyjnych w przestrzeni. 

2. Skanowania poszczególnych fragmentów elementu w celu wygenerowania modelu 

geometrii. 

  

Pierwszy etap polegał na wykonaniu szeregu fotografii modelu z naniesionymi 

markerami, dodatkowymi punktami odniesienia i liniałami z naniesionymi punktami 

zdefiniowanymi. Zasadami, o których naleŜy pamiętać na tym etapie są: 

• Liniały z punktami zdefiniowanymi powinny znajdować się względem siebie pod 

kątem prostym, 

• dodatkowe punkty odniesienia nie powinny zasłaniać markerów, 

• na kaŜdym zdjęciu powinny jednocześnie powinny być dobrze widoczne 

przynajmniej trzy dodatkowe punkty odniesienia. 
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Zdjęcie (Rys. 3.11.) przedstawia stanowisko skanowania wiosła w trakcie definiowania 

punktów referencyjnych na wiośle. 

 

 
Rys. 3.11. Stanowisko skanowania w trakcie definiowania punktów referencyjnych na wiośle. 

 

Ze względu na złoŜoną geometrię skanowanego modelu, konieczne było wykonanie 

dwóch sesji skanowania. Aby zagwarantować prawidłowe złoŜenie obu sesji skanowania  

w końcowy model naleŜy pamiętać, aby przy ponownym definiowaniu współrzędnych 

markerów nie naruszyć punktów referencyjnych znajdujących się na skanowanym obiekcie. 

 

Wykonane zdjęcia zostały następnie poddane obróbce cyfrowej przy pomocy programu 

TRIROP, dostarczonego wraz ze skanerem. W wyniku obróbki zdefiniowane zostały 

współrzędne większości punktów referencyjnych naniesionych na skanowany element oraz 

współrzędne markerów umieszczonych w jego otoczeniu. Zdjęcie (Rys. 3.12.) przedstawia 

interfejs programu TRIROP po zdefiniowaniu wzajemnej lokalizacji punktów. 
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Rys. 3.12. Interfejs programu TRIROP. 

 

Po zakończeniu określania współrzędnych markerów i punktów referencyjnych  

i usunięciu dodatkowych punktów odniesienia moŜliwe było rozpoczęcie etapu skanowania. 

PoniŜsze zdjęcie (Rys. 3.13.) przedstawia fragment wiosła podczas skanowania. 
 

 
Rys. 3.13. Pióro wiosła w czasie skanowania. 
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Proces skanowania odbywał się przy następującej konfiguracji sprzętowej: 

• Obiektywy kamer: 17 mm 

• Obiektyw projektora: 12 mm 

• Odległość pomiędzy kamerami: 400 mm 

• Odległość od punktu przecięcia się linii obiektywów: 750 mm 

• Kąt triangulacji: 30º 

 

Oprogramowanie skanera ATOS III, pozwala na automatyczne wykrywanie 

niezdefiniowanych punktów referencyjnych oraz markerów. Punkty takie są pozycjonowane 

względem znanych juŜ punktów a następnie wprowadzone do bazy danego modelu. 

UmoŜliwia to dodawanie punktów w trakcie skanowania, co jest wygodne zwłaszcza przy 

skanowaniu elementów o złoŜonej geometrii lub duŜych wymiarach gabarytowych. PoniŜsze 

zdjęcie (Rys. 3.14.) prezentuje interfejs programu ATOS podczas skanowania. 

 

 
Rys. 3.14. Interfejs programu ATOS. 

 

Tab. 3.4. Wyniki uzyskane po skanowaniu. 

 Pierwsza sesja: Druga sesja: 

Niedokładność pomiaru: 0,036 mm 0,036 mm 

Liczna powtórzeń w sesji: 47 39 
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3.5.3. Obróbka wyników skanowania 

 

W wyniku skanowania uzyskano dwie cząstkowe powierzchnie bryły wiosła. W celu 

uzyskania kompletnej geometrii, przy pomocy programu ATOS obie powierzchnie zostały 

wstępnie złoŜone w całość. 

Na tym etapie podejmowana była decyzja, co do wykorzystania fragmentów 

poszczególnych skanowanych fragmentów powierzchni. Odrzucane były fragmenty o zbyt 

wysokim błędzie pomiaru bądź powodujące niejednoznaczności numeryczne. PoniewaŜ 

skanowany element był elementem podatnym, w wyniku podtrzymywania go w imadle 

pojawiły się liczne niejednoznaczności w obrębie „pióra” wiosła. Generowane w ten sposób 

błędy doprowadziły do kilkukrotnej konieczności powtarzania procesu składnia powierzchni. 

Dla uzyskanej w ten sposób geometrii modelu, po przeliczeniu została wyznaczona 

wartość całkowitej niedokładności odwzorowania powierzchni na poziomie 0,048 mm. 

 

 
Rys. 3.15. Wynik skanowania po połączeniu; interfejs programu ATOS Viewer. 

 

Uzyskana w wyniku połączenia powierzchnia elementu nie jest powierzchnią ciągłą. 

Widoczne na zdjęciu otwory (Rys. 3.15.) to pozostałość po markerach. Ponadto na 

powierzchni znajduje się wiele tzw. „zmarszczek”, będących wynikiem składania 

wielokrotnie skanowanych powierzchni, które podczas optymalizacji przy składaniu zostały 
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błędnie zinterpretowane jako powierzchnia falista. W wyniku dalszej obróbki materiału 

cyfrowego uzupełnione zostały wszystkie nieciągłości a „zmarszczki” zostały usunięte 

i zastąpione nową powierzchnią wygenerowaną na podstawie otoczenia. Kilkukrotne 

przeprowadzenie optymalizacji pozwoliło na uzyskanie prawidłowej powierzchni w pełni 

zgodnej ze skanowanym elementem. 

 

 
Rys. 3.16. Geometria wiosła po usunięciu błędów i optymalizacji; interfejs programu ATOS Viewer. 

 

Aby potwierdzić poprawność uzyskanej geometrii, przeprowadzona została analiza 

wymiarów względem kierunków normalnych do powierzchni (Rys. 3.16.). 

 

3.5.4. Przekształcanie geometrii w model CAD 

 

PoniewaŜ środowisko programu ATOS umoŜliwia wyłącznie pracę na plikach typu 

„chmura punktów” konieczne stało się wyeksportowanie geometrii w postaci umoŜliwiającej 

jej dalszą obróbkę. 

Na podstawie uzyskanej przez skanowanie geometrii, wygenerowany został zbiór 

przekrojów profilu wiosła (Rys. 3.17.). Profile te zostały następnie eksportowane do formatu 

IGS. Pozwoliło to na swobodny wybór środowiska CAD, w którym wygenerowany miał 

zostać powierzchniowy model geometrii. 
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Rys. 3.17. Profile przekroju skanowanego wiosła; interfejs programu ATOS Viewer. 

 

Do przeprowadzenia tego procesu wybrane zostało środowisko programu 

SolidWORKS 2006. Przy jego pomocy wygenerowany został model powierzchni elementu 

(Rys. 3.18.). Model ten został następnie zapisany w formacie IGES celem zaimportowania go 

do środowiska I-DEAS v11. 

 

 
Rys. 3.18. Geometria wiosła typu „Pagaj” po uproszczeniu; interfejs programu SolidWORKS 2006 
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3.6. Projekt materiału kompozytowego 

 

3.6.1. ZałoŜenia początkowe 

 

Na podstawie analizy literaturowej [21, 22] oraz z doświadczeń pracowników ILK – 

TU Dresden wynika, Ŝe najbardziej optymalnym kątem wzmocnienia dla rur kompozytowych 

włóknami długimi pracujących na zginanie to 54º [21, 22]. 

 

Z warunków geometrycznych wyprowadzony został szereg wzorów wiąŜących ze sobą 

takie parametry jak (Pełne wyprowadzenie - Załączniki 1 do 3): 

• średnica rdzenia, 

• kąt pomiędzy pasmem a osią wyplatanego rdzenia, 

• szerokość pasma włókna, 

• liczbą szpul biorących udział w procesie. 

 

Poprawność zastosowanych wzorów została zweryfikowana na podstawie wcześniejszych 

i bieŜących prac prowadzonych przez ILK – TU Dresden. Uzyskiwane wyniki pozwalają 

załoŜyć poprawność wzorów, oraz na ich wykorzystanie do wstępnej analizy moŜliwości 

technologii. 

 

3.6.2. Matematyczne wyznaczenie moŜliwości technologii wyplatania 

 

Znając minimalną i maksymalną szerokość pasma włókna, średnicę przeliczeniową 

rdzenia oraz załoŜoną liczbę szpul moŜliwe było wyznaczenie na podstawie wzoru (Wz. 5) 

zakresu kątowego wzmocnienia moŜliwego do uzyskania przy wykonaniu wyplotu.  

 

Do obliczeń przyjęto następujące parametry: 

• Minimalna szerokość pasma:  2 mm 

• Maksymalna szerokość pasma:  3,5 mm 

• Liczba szpul na warstwę:  24 (całkowita liczba szpul 48) 

• Wykorzystane średnice były wartościami przeliczeniowymi z obwodów 

poszczególnych profili przekrojów w modelu CAD. 
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Rys. 3.19. Wykres zakresu kątowego moŜliwego do uzyskania przy zachowaniu warunku pełnego 

pokrycia wyplotem powierzchni rdzenia. 
 

Jak wynika z powyŜszego wykresu (Rys. 3.19.), przy zachowaniu warunku pełnego 

pokrycia powierzchni wyplotem, niemoŜliwe jest zagwarantowanie optymalnego kąta 

wzmocnienia na piórze wiosła. Warstwa taka moŜe pełnić funkcję warstwy wykańczającej, 

odpowiedzialnej za nadanie elementowi estetycznego wyglądu. Wpłynie to jednak 

niekorzystnie na masę gotowego elementu. 

Z powyŜszej analizy wynika jednoznacznie, Ŝe aby uzyskać moŜliwie wysokie własności 

w obszarze pióra wiosła, konieczna jest rezygnacja z warunku pełnego pokrycia rdzenia 

wyplotem. 

 

3.7. Budowa modelu MES 

 

3.7.1. Dobór środowiska symulacji metodą MES 

 

Do opracowania i przeprowadzenia analizy MES modelu wiosła wybrane zostało 

środowisko I-DEAS v11 opracowane przez amerykańską firmę Structural Dynamics Research 

Corporation (SDRC). Nazwa I-DEAS będąca skrótem od ang. Integrated Design and 

Engineering Analysis Software. Zintegrowane środowisko umoŜliwiające zarówno 

zaprojektowanie jak i pełną analizę numeryczną badanego przypadku [64]. 
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3.7.2. Podział geometrii wiosła na elementy skończone 

 

Środowisko I-DEAS umoŜliwiło sprowadzenie złoŜonej geometrii modelowanego obiektu 

do modelowania skorupy. Pozwoliło to na zastosowanie elementów dwuwymiarowych do 

opisu geometrii wiosła a co za tym idzie znaczne uproszczenie zagadnienia numerycznego. 

Ze względu na ortotropową naturę materiałów kompozytowych konieczne było 

wykorzystanie siatki elementów prostokątnych. Gwarantują one duŜo lepsze odwzorowanie 

zachowania się materiałów kompozytowych oraz większą zgodność uzyskiwanych wyników 

w odniesieniu do elementów trójkątnych [10, 65]. 

 

 
Rys. 3.20. Geometria wiosła typu „Pagaj” po dyskretyzacji. 

 

Do wykonania siatki elementów skończonych wykorzystany został podział regularny 

(ang. mapped meshing). Zazwyczaj daje on znacznie lepsze rezultaty (dokładność wyników 

w odniesieniu do kosztów obliczeń) [65]. Jest on jednak znacznie trudniejszy do uzyskanie. 

Ze względu na złoŜoną geometrię modelowanego obiektu, konieczne było podzielenie jej na 

podobszary oraz bezpośrednie definiowanie parametrów dyskretyzacji modelu [10, 65]. 

 

3.7.3. Wprowadzenie modelu materiału do bazy programu 

 

Struktura wyplotu została na potrzeby symulacji sprowadzona do uproszczonego modelu 

laminatu. Na jedną warstwę wyplotu przypadają dwie ortotropowe warstwy laminatu. 

Odpowiednio, dla wyplotu z wprowadzonymi włóknami wzdłuŜnymi konieczne było 

wprowadzenie dodatkowej, trzeciej warstwy o kącie 0º względem osi wiosła. PrzybliŜenie 

takie pozwala uzyskać wyniki bardzo zbliŜone do rzeczywistych przy jednoczesnym 

znacznym uproszczeniu problemu obliczeniowego [10]. 

Elementem podstawowym kaŜdego z laminatów była ortotropowa warstwa kompozytu 

węglowo-epoksydowego o parametrach zawartych w tabeli (Tab. 3.5.). 
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Tab. 3.5. Parametry pojedynczej warstwy laminatu. 

E1 241000 

E2 7900 Moduł spręŜystości wzdłuŜnej: [MPa] 

E3 7900 

ν12 0,26 

ν13 0,26 Liczba Poissona: [-] 

ν23 0,50 

G12 4300 

G13 4300 Moduł spręŜystości poprzecznej: [MPa] 

G23 3200 

Rz
║ 1850 

Wytrzymałość na rozciąganie: [MPa] 
Rz

┴ 35 

Rd
║ 995 

Wytrzymałość na ściskanie: [MPa] 
Rd

┴ 110 

Gęstość: [g/cm3] ρ 1,6 
 

Celem moŜliwie jak najlepszego odwzorowania własności wyplotu konieczne było 

wyznaczenie grubości poszczególnych warstw reprezentującego go laminatu. W oparciu 

o pomiary grubości dostępnych próbek wyplotu, dla odpowiednich kątów ułoŜenia włókien 

załoŜone zostały grubości wchodzących w ich skład jednostkowych warstw laminatów. 

Wartości te przedstawia poniŜsza tabela (Tab. 3.6.). 

 

Tab. 3.6. Grubość jednostkowej warstwy laminatu w zaleŜności od kąta wzmocnienia. 

Kąt: 0º 15º 30º 54º 65º 75º 

Grubość warstwy: 0,3 mm 0,35 mm 0,4 mm 0,45 mm 0,4 mm 0,35 mm 

 

Do bazy programu wprowadzone zostały następujące warianty laminatów: 

 

 
Rys. 3.21. Laminat opisujący dwuwarstwowy wyplot ±15º/±15º. 
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Rys. 3.22. Laminat opisujący dwuwarstwowy wyplot wzbogacony włóknami wzdłuŜnymi 

±15º(+0º)/±15º(+0º). 
 

 
Rys. 3.23. Laminat opisujący dwuwarstwowy wyplot ±30º/±30º. 

 

 
Rys. 3.24. Laminat opisujący dwuwarstwowy wyplot wzbogacony włóknami wzdłuŜnymi 

±30º(+0º)/±30º(+0º). 
 

 
Rys. 3.25. Laminat opisujący dwuwarstwowy wyplot ±54º/±54º. 
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Rys. 3.26. Laminat opisujący dwuwarstwowy wyplot wzbogacony włóknami wzdłuŜnymi 

±54º(+0º)/±54º(+0º). 
 

 
Rys. 3.27. Laminat opisujący dwuwarstwowy wyplot ±65º/±65º. 

 

 
Rys. 3.28. Laminat opisujący dwuwarstwowy wyplot wzbogacony włóknami wzdłuŜnymi 

±65º(+0º)/±65º(+0º). 
 

 
Rys. 3.29. Laminat opisujący dwuwarstwowy wyplot ±75º/±75º. 
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Rys. 3.30. Laminat opisujący dwuwarstwowy wyplot wzbogacony włóknami wzdłuŜnymi 

±75º(+0º)/±75º(+0º). 
 

 
Rys. 3.31. Laminat opisujący dwuwarstwowy wyplot ±30º/±54º. 

 

 
Rys. 3.32. Laminat opisujący dwuwarstwowy wyplot ±30º/±65º. 

 

 
Rys. 3.33. Laminat opisujący dwuwarstwowy wyplot ±30º/±75º. 

 

 
Rys. 3.34. Laminat opisujący dwuwarstwowy wyplot wzbogacony włóknami wzdłuŜnymi 

±30º(+0º)/±54º(+0º). 
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Rys. 3.35. Laminat opisujący dwuwarstwowy wyplot wzbogacony włóknami wzdłuŜnymi 

±30º(+0º)/±65º(+0º). 
 

 
Rys. 3.36. Laminat opisujący dwuwarstwowy wyplot wzbogacony włóknami wzdłuŜnymi 

±30º(+0º)/±75º(+0º). 
 

 
Rys. 3.37. Laminat opisujący trójwarstwowy wyplot ±30º/±30º/±30º. 

 

 
Rys. 3.38. Laminat opisujący trójwarstwowy wyplot wzbogacony włóknami wzdłuŜnymi 

±30º(+0º)/±30º(+0º)/±30º(+0º). 
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Rys. 3.39. Laminat opisujący trójwarstwowy wyplot ±30º/±30º/±54º. 

 

 
Rys. 3.40. Laminat opisujący trójwarstwowy wyplot wzbogacony włóknami wzdłuŜnymi 

±30º(+0º)/±30º(+0º)/±54º(+0º). 
 

3.7.4. Hipoteza Tsai-Wu 

 

Najbardziej rozpowszechnioną hipotezą wytęŜeniową stosowaną dla kompozytów 

polimerowych wzmacnianych włóknami długimi jest hipoteza Tai-Wu. Panowie Tsai i Wu  

w 1971 roku zaproponowali ją jako charakterystyki wytrzymałościowe związane głównie ze 

współzaleŜnościami napręŜeń w wieloosiowych stanach napręŜenia. Przedstawiona została  

w formie tzw. tensorów wytrzymałości II (Fij) i IV (Fijkl) rzędu. 
 

1=+ klijijklijij FF σσσ  

 

Jest to kryterium empiryczne. U jego podstaw leŜało dąŜenie do jak najlepszego 

dopasowania teoretycznych krzywych zniszczenia do wyników doświadczalnych. 

Graniczną wartością w tej hipotezie jest jeden. Jej przekroczenie jest równoznaczne ze 

zniszczeniem materiału kompozytowego [66, 67]. 
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3.7.5. Wyznaczenie wartości obciąŜenia 

 

Biorąc pod uwagę moŜliwość zaistnienia sytuacji, w których wiosło poddane będzie 

obciąŜeniom innym niŜ opór hydrodynamicznych. Za wartość obciąŜenia w symulacji 

przyjęta została maksymalna siła, jakiej poddane moŜe zostać wiosło uŜytkowane 

w zawodach sportowych. Ręka sportowca biorącego udział w zawodach jest w stanie 

przenieść obciąŜenie rzędu 700 N. Wartość ta uznana została za maksymalną, jaką powinno 

przenieść wiosło bez naruszenia struktury materiału kompozytowego. 
 

3.7.6. Schemat obciąŜenia symulowanego elementu 

 

Siły działające podczas pracy wiosła dają się sprowadzić do przypadku belki poddanej 

trójpunktowemu zginaniu. Aby moŜliwie jak najwierniej odzwierciedlić stan obciąŜenia 

w modelu numerycznym  

700700 100100

12001200

PP

R1R1 R2R2

254,55 N 445,45 N

-700 N

 
Rys. 3.41. Schemat obciąŜenia wiosła. 

 

PP

R1R1

R2R2

+

-

-445,45 N

254,55 N  
Rys. 3.42. Wykres sił poprzecznych. 
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178,19 Nm

+

 
Rys. 3.43. Wykres momentów gnących. 

 

 
Rys. 3.44. Układ więzów i przyłoŜonego obciąŜenia w modelu numerycznym. 

 

W celu minimalizacji efektu koncentracji napręŜeń w miejscu przyłoŜenia obciąŜenia, 

działająca siła rozłoŜona została pomiędzy 36 węzłów siatki elementów skończonych. Ich 

rozkład przedstawiony został na zdjęciu poniŜej (Rys. 3.45.). 
 

 
Rys. 3.45. Węzły siatki elementów skończonych, do których przyłoŜone zostało obciąŜenie; interfejs 

programu I-DEAS v11 
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Przed przeprowadzeniem symulacji, naleŜało zorientować osie współrzędnych materiału 

w poszczególnych elementach. PoniŜsza grafika przedstawia rozkład osi X materiału dla 

elementów skończonych (Rys. 3.46.). Oś Z materiału została przyporządkowana jako 

normalna do powierzchni modelu. 

 

 
Rys. 3.46. Orientacja materiału względem geometrii elementu; interfejs programu I-DEAS v11 
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3.7.7. Warianty symulacji 

 

W przypadku wszystkich przeprowadzonych symulacji warunki obciąŜenia były 

identyczne. Jedyne zmiany następowały w obrębie zastosowanych materiałów oraz ich 

rozkładu. 

Wiosło zostało podzielone na sześć obszarów, w których w zaleŜności od wariantu 

wprowadzane były dane materiały z opracowanej bazy materiałowej. Schemat podziału 

przedstawiony został na poniŜszej grafice (Rys. 3.47). 

 

Część centralna

Części boczne

TrzonTrzonPióroPióro
Łącze

 
 

Rys. 3.47. Podział geometrii wiosła na obszary przyporządkowania materiału. 
 

Rozkład materiałów dla poszczególnych wariantów przedstawiony został w poniŜszych 

tabelach (Tab. 3.7. do 3.17.). 

 

Tab. 3.7. Wariant 1 symulacji. 

 Pióro Łącze Trzon 

Część boczna ±15º/±15º ±15º/±15º ±15º/±15º 

Część centralna ±15º/±15º ±15º/±15º ±15º/±15º 

 

Tab. 3.8. Wariant 2 symulacji. 

 Pióro Łącze Trzon 

Część boczna ±15º/±15º ±15º/±15º ±15º/±15º 

Część centralna ±15º(+0º)/±15º(+0º) ±15º(+0º)/±15º(+0º) ±15º(+0º)/±15º(+0º) 

 

Tab. 3.9. Wariant 3 symulacji. 
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 Pióro Łącze Trzon 

Część boczna ±30º/±30º ±30º/±30º ±30º/±30º 

Część centralna ±30º/±30º ±30º/±30º ±30º/±30º 

 

Tab. 3.10. Wariant 4 symulacji. 

 Pióro Łącze Trzon 

Część boczna ±30º/±30º ±30º/±30º ±30º/±30º 

Część centralna ±30º(+0º)/±30º(+0º) ±30º(+0º)/±30º(+0º) ±30º(+0º)/±30º(+0º) 

 

Tab. 3.11. Wariant 5 symulacji. 

 Pióro Łącze Trzon 

Część boczna ±30º/±30º ±30º/±30º ±30º/±54º 

Część centralna ±30º/±30º ±30º/±30º ±30º/±54º 

 

Tab. 3.12. Wariant 6 symulacji. 

 Pióro Łącze Trzon 

Część boczna ±30º/±30º ±30º/±54º ±30º/±54º 

Część centralna ±30º/±30º ±30º/±54º ±30º/±54º 

 

Tab. 3.13. Wariant 7 symulacji. 

 Pióro Łącze Trzon 

Część boczna ±30º/±30º ±30º/±54º ±30º/±54º 

Część centralna ±30º(+0º)/±30º(+0º) ±30º(+0º)/±54º(+0º) ±30º(+0º)/±54º(+0º) 

 

Tab. 3.14. Wariant 8 symulacji. 

 Pióro Łącze Trzon 

Część boczna ±75º/±75º ±65º/±65º ±54º/±54º 

Część centralna ±75º/±75º ±65º/±65º ±54º/±54º 

 

Tab. 3.15. Wariant 9 symulacji. 

 Pióro Łącze Trzon 

Część boczna ±75º/±75º ±65º/±65º ±54º/±54º 

Część centralna ±75º(+0º)/±75º(+0º) ±65º(+0º)/±65º(+0º) ±54º(+0º)/±54º(+0º) 
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Tab. 3.16. Wariant 10 symulacji. 

 Pióro Łącze Trzon 

Część boczna ±30º/±75º ±30º/±65º ±30º/±54º 

Część centralna ±30º(+0º)/±75º(+0º) ±30º(+0º)/±65º(+0º) ±30º(+0º)/±54º(+0º) 

 

Tab. 3.17. Wariant 11 symulacji. 

 Pióro Łącze Trzon 

Część boczna ±30º/±30º/±30º ±30º/±30º/±54º ±30º/±30º/±54º 

Część centralna ±30º(+0º) 

±30º(+0º) 

±30º(+0º) 

±54º(+0º) 

±30º(+0º) 

±30º(+0º) 

±54º(+0º) 

±30º(+0º) 

±30º(+0º) 

 

3.7.8. Zestawienie wyników symulacji numerycznych 

 

Ze względu na specyfikę materiału oraz złoŜoną geometrię symulowanego modelu 

konieczne było odpowiednie wybranie układu współrzędnych, w jakim prezentowane miały 

być uzyskane wyniki. W celu ułatwienia interpretacji, do prezentacji wykorzystany został 

układ współrzędnych materiału. Uczyniło to wyniki bardziej intuicyjnymi a ich reprezentację 

graficzną czytelniejszą. 

 

W wyniku przeprowadzonej symulacji uzyskane został następujące parametry: 

• NapręŜenie rozciągające w osi X laminatu (σx-max) 

• NapręŜenie ściskające w osi X laminatu (σx-min) 

• NapręŜenie rozciągające w osi Y laminatu (σy-max) 

• NapręŜenie ściskające w osi Y laminatu (σy-min) 

• Maksymalna deformacja geometrii modelu (εmax) 

• Maksymalna wartość kryterium Tai-Wu 

• Masa modelu wiosła 
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W tabeli (Tab. 3.18.) zestawione zostały wyniki uzyskane z symulacji numerycznych dla 

poszczególnych wariantów rozkładu kąta wzmocnienia. 

 

Tab. 3.18. Zestawienie wyników symulacji w programie I-DEAS v11. 

Nr wariantu: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

σx-max 

[MPa] 
540,0 363,0 331,7 234,0 464,2 457,9 300,7 150,9 140,9 296,0 144,3 

σx-min 

[MPa] 
-477,4 -286,1 -253,4 -163,6 -404,6 -410,0 -240,9 -135,2 -146,5 258,2 -103,5 

σy-max 

[MPa] 
40,0 42,4 87,2 66,6 148,7 147,0 95,4 182,2 245,3 88,4 46,9 

σy-min 

[MPa] 
-37,8 -38,7 -53,5 -50,8 -110,7 -112,9 -66,5 -237,2 -217,8 -71,6 -29,5 

εmax 

[mm] 
11,38 9,12 19,79 12,84 24,29 24,63 14,86 74,98 34,32 14,04 6,33 

Tsai-Wumax 

[-] 
0,95 0,62 0,91 0,42 0,91 0,70 0,36 2,81 5,31 0,33 0,23 

Masa [g] 466,0 510,1 532,6 576,7 553,8 558,2 603,7 512,8 558,3 660,5 879,9 

 

Na podstawie powyŜszego zestawienia do realizacji praktycznej wybrane zostały warianty 

wzmocnienia oznaczone numerami: 4, 7, 8, 10. 

• Warianty 4 i 7 zostały wytypowane ze względu na najlepsze zestawienie uzyskanych 

podczas symulacji wyników. 

• Wariant 8 został wybrany po realizacji praktycznej w celu weryfikacji poprawności 

wzorów zawartych w Załączniku 3. 

• Wariant 10 został wybrany jako prezenter technologii ze względu na jednoczesne 

połączenie dobrych własności i zagwarantowanego pełnego pokrycia powierzchni 

wyplotem, co powinno zagwarantować estetyczny wygląd elementu. 

• Wariant 11 definitywnie dyskwalifikuje masa. W przypadku elementu rzeczywistego, 

po zsumowaniu sugerowanej przez model masy wyplotu i masy rdzenia, wiosło takie 

byłoby znacznie cięŜsze od wiosła drewnianego (Rys. 3.6.). 

 

3.7.9. Wyniki symulacji wybranych wariantów 

 

Na grafikach (Rys. 3.48. do 3.67.) przedstawione zostały rozkłady wartości 

poszczególnych parametrów dla wybranych wariantów symulacji. 
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Wyniki dla wariantu 4: 

 

 
Rys. 3.48. Rozkład napręŜeń w osi X laminatu dla wariantu 4 

 

 
Rys. 3.49. Rozkład napręŜeń w osi Y laminatu dla wariantu 4 
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Rys. 3.50. Deformacja geometrii modelu dla wariantu 4 

 

 

Rys. 3.51. Rozkład wartość kryterium Tai-Wu dla wariantu 4 
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Wyniki dla wariantu 7: 

 

 
Rys. 3.52. Rozkład napręŜeń w osi X laminatu dla wariantu 7 

 

 
Rys. 3.53. Rozkład napręŜeń w osi Y laminatu dla wariantu 7 
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Rys. 3.54. Deformacja geometrii modelu dla wariantu 7 

 

 

Rys. 3.55. Rozkład wartość kryterium Tai-Wu dla wariantu 7 
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Wyniki dla wariantu 8: 

 

 
Rys. 3.56. Rozkład napręŜeń w osi X laminatu dla wariantu 8 

 

 
Rys. 3.57. Rozkład napręŜeń w osi Y laminatu dla wariantu 8 



 94 

 

 
Rys. 3.58. Deformacja geometrii modelu dla wariantu 8 

 

 

Rys. 3.59. Rozkład wartość kryterium Tai-Wu dla wariantu 8 
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Wyniki dla wariantu 9: 

 

 
Rys. 3.60. Rozkład napręŜeń w osi X laminatu dla wariantu 9 

 

 
Rys. 3.61. Rozkład napręŜeń w osi Y laminatu dla wariantu 9 
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Rys. 3.62. Deformacja geometrii modelu dla wariantu 9 

 

 

Rys. 3.63. Rozkład wartość kryterium Tai-Wu dla wariantu 9 
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Wyniki dla wariantu 10: 

 

 
Rys. 3.64. Rozkład napręŜeń w osi X laminatu dla wariantu 10 

 

 
Rys. 3.65. Rozkład napręŜeń w osi Y laminatu dla wariantu 10 
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Rys. 3.66. Deformacja geometrii modelu dla wariantu 10 

 

 

Rys. 3.67. Rozkład wartość kryterium Tai-Wu dla wariantu 10 
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3.7.10. Wnioski z symulacji 

 

Analiza uzyskanych wyników symulacji pozwoliła na dojście do następujących 

wniosków: 

• Po przeprowadzaniu symulacji, kaŜdorazowo sprawdzany był raport generowany 

przez program. W Ŝadnym z wariantów nie wykazał on wystąpienia błędów. Pozwala 

to przyjąć załoŜenie, Ŝe zarówno siatka elementów skończonych jak i wprowadzone 

parametry były z punktu widzenia środowiska programu poprawne. 

• Wyniki symulacji przedstawiające deformację geometrii oraz rozkład wartości 

napręŜeń na powierzchni modelu są zgodne z intuicyjną analizą rozwiązywanego 

zagadnienia. 

• Znacznym problemem przy interpretacji wyników jest rozkład wartości kryterium  

Tai-Wu na powierzchni modelu. Wynika to z kilku powodów. 

o W praktycznie, we wszystkich przypadkach obszar najwyŜszych wartości 

kryterium znajdował się w obszarze intensywnego ściskania, na które 

pojedyncza warstwa kompozytu wzmacnianego włóknami tylko w jednym 

kierunku nie jest odporna (Tab. 3.5.). 

o Obszar ten znajduje się po stronie, na którą bezpośrednio oddziałuje siła, czyli 

przeciwnej do intuicyjnego obszaru niszczenia zginanych elementów, jakim 

jest obszar najwyŜszych wartości napręŜeń rozciągających. 

o Wynik ten byłby zapewne wynikiem poprawnym dla laminatów. Jednak 

w przypadku wzmacniania tkaniną stają się one niezrozumiałe. 

o Dodatkowym problemem z rozkładem kryterium jest występowanie dwóch 

obszarów wysokiej wartości kryterium po jednej stronie modelu. Po 

dokładniejszym przyjrzeniu się temu szczegółowi zauwaŜyć moŜna, Ŝe drugi 

obszar rozpoczyna się kaŜdorazowo na granicy pomiędzy materiałami. 

o Ze względu na brak moŜliwości ciągłej zmiany kąta wzmocnienia w obszarze 

tym parametry materiału zmieniają się skokowo, co mogło spowodować 

błędną interpretację. Widoczne jest to szczególnie wyraźnie w modelu 

wariantu 9, gdzie zastosowanie włókien wzdłuŜnych doprowadziło do 

przeniesienia i koncentracji napręŜeń w tym właśnie obszarze. Odpowiada 

bezpośrednio za bardzo wysoką wartość kryterium w porównaniu np. 

z wariantem 8. 
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• NaleŜy załoŜyć, Ŝe uzyskane wyniki rozkładu wartości kryterium Tai-Wu  

w konfrontacji z rzeczywistym modelem będą znacząco się róŜnić. Oznacza to, Ŝe 

wyniki dla tego kryterium naleŜy traktować w skali modelu globalnie i tylko jako 

wartości orientacyjne. 
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4. Opracowanie technologii 

 

4.1. Wykonanie rdzenia 

 

Rdzenie wykonane został w czasie zajęć laboratoryjnych przez studentów wydziału 

InŜynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechniki Śląskiej w Katowicach. 

Rdzenie wykonano poprzez wypełnienie matrycy pianką poliuretanową. Matryca ta 

posłuŜyła równieŜ do wykonania wiosła kompozytowego metodą wyklejania. Jak juŜ 

wspomniano, wiosło to stanowiło teŜ źródło geometrii dla modelu numerycznego. 

 

 

Rys. 4.1. Rdzeń z pianki poliuretanowej. 

 

Aby moŜliwe było prawidłowe określenie udziału włókien wzmacniających  

w kompozycie, konieczne było zwaŜenie wszystkich rdzeni biorących udział wykorzystanych 

procesie wytwarzania elementu. Masy wykorzystanych w procesie rdzeni zawiera poniŜsza 

tabela. 

 

Tab. 4.1. Masy wykorzystanych w procesie rdzeni. 

Nr. Wariantu: 4 7 8 10 

Masa rdzenia [g]: 147 143 135 138 

 

4.2. Wykonanie wyplotu 

 

Do wykonania oplotu preformy wykorzystano ramę wyplatającą HERZOG® 

RF 1/288/100 będąca na wyposaŜeniu Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik – 

TU Dresden. 

Materiałem wyjściowym do wykonania wzmocnienia były włókna węglowe IMS65 E23 

24K 830 tex, produkowane przez firmę Toho Tenax. Pełną ich charakterystykę zawiera karta 

technologiczna (Załącznik 5). 
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4.2.1. Przygotowanie procesu 

 

Przed rozpoczęciem wyplatania naleŜało przeprowadzić odpowiednio przygotować ramę. 

Celem uniknięcia błędów, naleŜało obliczyć liczbę szpul, ilość włókna niezbędną do 

wykonania wyplotu oraz ilość, jaka powinna zostać nawinięta na kaŜdą ze szpul. 

Wykorzystując wzór na wyznaczenie całkowitej liczby szpul (Wz. 6) wyznaczono 

wstępną ilość szpul niezbędnych do uzyskania poŜądanego kąta wzmocnienia. Dane 

stanowiły odpowiednio zaokrąglona średnica rdzenia w miejscu najwyŜszej koncentracji 

napręŜeń, uśredniona szerokość pasma oraz kąt wzmocnienia. 

d = 30 mm 

g = 2,75 mm 

α = 54º 

α
π

cos
2

2
g

d
wWc

⋅⋅
=⋅=  

Wc = 40,29 

Wc ≈ 40 

 

Pamiętać naleŜy, Ŝe liczba szpul wykorzystanych w procesie jest uzaleŜniona od 

moŜliwości ramy wyplatającej. Koniecznie musi być to liczba całkowita. Ponadto zgodnie 

z przyjętą w ILK – TU Dresden zasadą, liczba szpul montowana w ramie musi spełniać 

następującą zasadę. Wynik dzielenia całkowitej liczby moŜliwych do wykorzystania szpul 

przez liczbę wykorzystywanych w procesie szpul musi być liczbą parzystą. 

Sprawdzenie: 

Wc=40 { }Nkk
Wc

∈= :2
288 ?

 { } 2,7:2 ≠∈ Nkk  

Po uwzględnieniu powyŜszej zasady uzyskano następujący wynik: 

Wc=48 6
48

288
=  { } 6:2 =∈ Nkk  

 

Na podstawie wzorów (Wz. 2 i 4) wyliczona została całkowita ilość włókna niezbędna do 

wykonania kompletnego wyplotu (wyprowadzenie i omówienie znaczenia symboli 

w Załączniku 2). Pole powierzchni wiosła uzyskane zostało z modelu CAD. Za szerokość 

pasma, w obliczeniach przyjęto średnią. 

s = 0,208 m2 

g = 2,75 mm 

sS ⋅= 2  

g

S
Lc =  

Lc = 151,304 m 

Zał.: Lc = 152 m 

 

 



 103 

Na podstawie wzorów (Wz. 8) wyznaczona została długość włókna, jaką naleŜało 

nawinąć na pojedynczą szpulę (omówienie znaczenia symboli w Załączniku 4). 

Nprep = 1,5 

k = 4 

RHERZOG = 2,1 m 

Lc = 152 m 

Wc = 48 

x = 4 

y = 2 

yx
W

L
RkNL

c

c

HERZOGprepfs ⋅⋅+⋅⋅=  
Lfs = 37,933 m 

Lfs ≈ 38 m 

 

Uzyskane wyniki posłuŜyły do przygotowania ramy wyplatającej do procesu. 

 

4.2.2. Przebieg procesu wyplatania 

 

Podczas pierwszych prób wykonania wyplotu doszło ujawnił się szereg problemów 

i niuansów związanych głównie ze 

złoŜoną geometrią wiosła. 

Najintensywniej występującym 

problemem były liczne, krótkie, 

fragmenty przetartych włókien 

(Rys. 4.2.) odstające od 

powierzchni wyplotu. Ich obecność 

silnie pogarszała ocenę jakości wyplotu. Przyczyną pojawienia się tej wady była zbyt duŜa 

odległość pomiędzy oczkiem wyplatarki a 

powierzchnią rdzenia. Na odcinku tym 

poszczególne pasma włókna wzajemnie się 

ocierały. Doprowadziło to do intensywnej ich 

degradacji i pogorszenia jakości wyplotu. 

Kolejnym, istotnym z punktu widzenia 

jakości problemem była tendencja włókien 

do splątywania się (Rys. 4.3.). Problem ten 

był najczęściej spowodowany pojawieniem 

się pojedynczych włókien, które oddzieliły się od pasma w czasie rozwijania szpuli. Włókno 

takie zahaczając o przemieszczające się w przeciwnym kierunku pasmo doprowadzało do 

 
Rys. 4.3. Splątane pasma w obrębie oczka. 

 
 
Rys. 4.2. Swobodne włókna na powierzchni wyplotu. 
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powstania splątania. KaŜdorazowo zjawisko takie wymagało przerwania procesu i usunięcia 

uszkodzenia.  

Bardzo podobnym problemem było 

przerwanie ciągłości pasma. I w tym 

przypadku konieczne było kaŜdorazowe 

przerwanie procesu w celu naprawienia 

uszkodzenia. Przykład wpływu takiego 

zjawiska na wyplot prezentuje zdjęcie 

(Rys. 4.4.). 

Największym problemem, jaki 

pojawił się podczas pierwszego, 

testowego wyplotu był praktyczny brak własności wytrzymałościowych materiału rdzenia. 

Spowodowało to zmiaŜdŜenie rdzenia przez 

zaciskający się wyplot (Rys. 4.5.). Oraz 

złamanie rdzenia pomiędzy łączem 

a trzonem (Rys. 4.6.). Zniszczenie rdzenia 

było kaŜdorazowo równoznaczne ze 

zniszczeniem elementu. ToteŜ jego 

wystąpienie dyskwalifikowało element w 

dalszych badaniach.  

Podczas pierwszych prób wykonania 

wyplotu w wariancie 4, zastosowanie 

wzdłuŜnych włókien wzmacniających 

jako integralnej części wyplotu okazało 

się niemoŜliwe. Pasma tych włókien, 

nieruchome w trakcie trwania procesu 

 
Rys. 4.4. Wyplot uszkodzony przez przerwane 

pasmo. 

 
Rys. 4.5. ZmiaŜdŜony wyplotem odcinek 

trzonu. 
 

Rys. 4.6. Wyplotem na przełamanym rdzeniu. 

 
Rys. 4.7. Splątanie wyplotu wywołane obecnością 

włókien wzdłuŜnych. 
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powodowały silne splątywanie się wyplotu (Rys. 4.7.). UniemoŜliwiało to dalsze 

kontynuowanie procesu wyplatania.  

 

4.2.3. Optymalizacja procesu wyplatania 

 

Na podstawie doświadczeń zgromadzonych przy próbnych procesach wprowadzony 

został szereg zmian mający na celu podniesienie jakości wyplotu: 

• Aby uniknąć uszkodzeń i splątywania się włókien zapewniony został ciągły dozór 

stanu włókien wewnątrz i poza oczkiem wyplatarki. 

• W celu zabezpieczenia wyplotu przed uszkodzeniami będącymi wynikiem niskich 

parametrów rdzenia, w krytycznych miejscach został on wzmocniony przy pomocy 

taśmy samoprzylepnej (Rys. 4.8.). 

 

Rys. 4.8. Wzmocniony rdzeń z pianki poliuretanowej. 

 

• Proces został zaplanowany tak, by wykonanie ostatniej warstwy wyplotu rozpoczynał 

się od trzonu (Rys. 4.9.). Wymagało tego prawidłowe ułoŜenie się włókien na 

powierzchni rdzenia w obrębie obszaru łącza pomiędzy piórem a trzonem. 

 

Nanoszenie II warstwy wyplotuNanoszenie II warstwy wyplotu

Nanoszenie I warstwy wyplotuNanoszenie I warstwy wyplotu

Program dla trzonaProgram dla trzona Program dla pióraProgram dla pióra
Program
dla łącza
Program
dla łącza

Umieszczenie włókien wzdłuŜnychUmieszczenie włókien wzdłuŜnych

Program wstępny  

Rys. 4.9. Schemat zoptymalizowanej procedury wyplotu. 



 106 

• W celu wyprowadzenia uszkadzanego podczas zaciskania się na końcu pióra wyplotu 

obszaru, zastosowana została odpowiednia nakładka. Prowadzona przed piórem 

w czasie rozpoczynania procesu oraz za nim podczas kończenia nanoszenia 

wzmocnienia (Rys. 4.9.). 

• W wyniku modyfikacji procesu mających na celu umoŜliwienie naniesienia wyplotu 

na rękojeść, konieczne stało się zmodyfikowanie konstrukcji narzędzia. O ile przy 

wyplataniu wioseł w wariancie 8 funkcję stanowiło zwykła rura. Po uwzględnieniu 

modernizacji nałoŜona na nią została nakładka mająca na celu poszerzenie średnicy 

wyplotu na końcu trzonu (Rys. 4.10.). Nadmiar wyplotu miał w załoŜeniu umoŜliwić 

pokrycie rękojeści tkaniną. Ponadto za nakładką zamontowane zostały bolce 

umoŜliwiające zahaczenie wyplotu. Zabezpieczyło to wyplot przed zsunięciem się 

z narzędzia w czasie trwania procesu. 

 

 

Rys. 4.10. Zmodyfikowany uchwyt rdzenia. 

 

• Ze względu na brak moŜliwości wprowadzenia włókien wzdłuŜnych bezpośrednio  

w strukturę wyplotu, zostały one nawinięte na rdzeń przed naniesieniem pierwszej 

warstwy wyplotu (Rys. 4.11.) oraz pomiędzy warstwami (Rys. 4.12.). 

 

 

Rys. 4.11. Włókna wzdłuŜne nawinięte na rdzeń przed procesem. 
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Rys. 4.12. Włókna wzdłuŜne nawinięte na rdzeń przed naniesieniem drugiej warstwy wyplotu. 

 

• We wszystkich zoptymalizowanych wariantach wzmocnienia pierwsza warstwa 

wyplotu nanoszona była z kątem 30º. W warunkach duŜej średnicy i małego kąta, 

prędkość przemieszczania rdzenia jest bardzo wysoka. Co za tym idzie wysoce 

utrudnione jest zapewnienie w tym miejscu 

kontroli nad przebiegiem procesu. Wymagało to 

wprowadzenia czwartego, wstępnego programu 

sterowania robotem. W programie tym 

zagwarantowana została mała prędkość 

przemieszczania rdzenia. W efekcie pierwszych 

kilka centymetrów nakładki pokrywany był 

wyplotem o duŜym kącie (Rys. 4.13.) 

Pozwoliło to na prawidłowe pokrycie rdzenia 

wyplotem i umoŜliwiło jego kontrolę podczas 

procesu. 

 

 
Rys. 4.13. Wyplot na nakładce. 
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Wszystkie zastosowane innowacje pozwoliły na uzyskanie poprawianie naniesionego 

wzmocnienia dobrej jakości. Przeprowadzenie kilku procesów z zastosowaniem 

wymienionych innowacji wykazało, Ŝe opracowana technologia zapewnia powtarzalność 

uzyskiwanych wyników. 

Zdjęcia prezentujące przykłady opracowanych w zoptymalizowanym procesie wyplatania 

prototypów przedstawione zostały na poniŜszych zdjęciach (Rys. 4.14. do 4.16.). 

 

 

Rys. 4.14. Wzmocnienie wyplecione w zoptymalizowanym procesie – wariant 4. 

 

Rys. 4.15. Wzmocnienie wyplecione w zoptymalizowanym procesie – wariant 7. 

 

Rys. 4.16. Wzmocnienie wyplecione w zoptymalizowanym procesie – wariant 10. 

 

Aby umoŜliwić wyznaczenie udziału włókien, po procesie wyplatania zwaŜone zostały 

rdzenie wraz z wyplotem. Wyniki zostały przedstawione w poniŜszej tabeli (Tab. 4.2.). 

 

Tab. 4.2. Masy uzyskanych wyplotów. 

Nr. Wariantu: 4 7 8 10 

Masa rdzenia 

z wyplotem [g]:  
343 398 487 437 

Masa rdzenia [g]: 147 143 135 138 

Masa wyplotu [g]: 196 254 352 299 
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4.2.4. Optymalizacja narzędzi 

 

Ujawnione podczas wyplatania problemy oraz ustalenie ich przyczyn pozwoliło na 

zaprojektowanie narzędzi pozwalających na ograniczenie niektórych z nich. 

Zaprojektowane zostały dwa warianty oczka wyplatarki. Jako samodzielny element 

umieszczany w uchwytach ramy wyplatającej (Rys. 4.17.) oraz jako nakładka do juŜ 

istniejącego narzędzia (Rys. 4.18.). 

 

 

Rys. 4.17. Zoptymalizowane oczka wyplatarki  
- samodzielne. 

 

Rys. 4.18. Zoptymalizowane oczka wyplatarki  
- nakładka. 

 

Konstrukcja narzędzia w załoŜeniu powinna ograniczyć takie problemy jak: 

• Silna degradacja włókien w obszarze wewnątrz oczka wyplatarki prowadzącego 

poprzez ograniczenie tej przestrzeni, 

• zwiększyć precyzję ustalania kąta naniesionego na rdzeń wyplotu. 

 

Szczegółowe rysunki techniczne (Załącznik 6 i 7) oraz rysunek wykonawczy 

(Załącznik 8) umieszczone zostały w załącznikach. 
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4.3. Nasycania Ŝywicą 

 

Proces nasycania wyplotu wykonany został metodą infiltracji podciśnieniowej tzw. VARI 

(ang. Vacuum-Assisted Resin Injection). Jest to odmiana metody RTM. W metodzie tej stosuje 

się próŜnię jako czynnik wspomagający zamknięcie formy oraz zapewniający lepsze 

nasycenie wzmocnienia przez Ŝywicę. Podstawowymi zaletami tej metody są jednorodne  

i powtarzalne własności mechaniczne produkowanych wyrobów, mała tendencja po 

powstawania wad oraz wysoka jakość infiltracji wzmocnienia [6, 11, 13, 67]. 

 

4.3.1. Przygotowanie procesu infiltracji 

 

Proces przeprowadzony został na egzemplarzu prototypu wiosła z wyplotem  

w wariancie 8. W procesie tym wiosło zostało szczelnie pokryte taśmą separującą 

(Rys. 4.19.). Miało to na celu: 

• Zapewnienie ułatwienia dystrybucji Ŝywicy, 

• odseparowanie włókien wzmacniających od folii, 

• zabezpieczenie przed dostaniem się pęcherzyków powietrza z Ŝywicy do wyplot. 

 

 

Rys. 4.19. Wiosło pokryte taśmą separującą. 

 

W celu ograniczenia moŜliwości wstąpienia nieprzeinfiltrowanych obszarów na 

powierzchni pióra, zastosowana wykorzystana siatka rozprowadzająca Ŝywicę. Przedstawiona 

została ona na zdjęciu (Rys. 4.20.). Następnie, na siatce umieszczony został przewód 

doprowadzający Ŝywicę epoksydową. Na całej swojej długości przewodu wycięte zostały 

otwory tak, aby zwiększyć liczbę wejść, którymi do układu wprowadzana była Ŝywica. 

Przewód został przymocowany do wiosła taśmą samoprzylepną, co zagwarantowało jego 

poprawne ulokowanie podczas dalszych prac.  

Ze względu na ostre brzegi siatki rozprowadzającej, istniało ryzyko przebicia worka. Co 

za tym idzie, utraty szczelności formy. Aby zabezpieczyć folię przed uszkodzeniem 

konieczne było odizolowanie od niej siatki rozprowadzającą. Wykorzystana do tego została 
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tkanina separująca. Ponadto, w celu ułatwienia zdjęcia siatki po utwardzeniu Ŝywicy, 

zastosowano folię uniemoŜliwiającą sklejenie się ze sobą brzegów siatki rozprowadzającej. 

 

 

Rys. 4.20. Rozkład materiałów na powierzchni pióra. 

 

Do pokrytego taśmą elementu przymocowany został przewód doprowadzający Ŝywicę 

oraz przewód próŜniowy. Na 

zakończeniu przewodu umieszczona 

została niewielka ilość maty, mającej 

spowolnić dostawanie się do niego 

Ŝywicy i tym samym zabezpieczyć 

pompę próŜniową przed uszkodzeniem. 

Następnie całość umieszczona została 

pomiędzy dwiema warstwami 

specjalistycznej folii, spełniających 

funkcję formy. Tak powstały worek 

uszczelniony został dwustronną taśmą 

samoprzylepną, dedykowaną specjalnie 

do tego typu zastosowań. Z tak 

wykonanej formy wypompowane zostało 

powietrze celem sprawdzenia jej 

szczelności (Rys. 4.21.). 

 

 
Rys. 4.21. Skompletowana forma w czasie testu 

szczelności worka. 
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Do realizacji procesu wykorzystana została Ŝywica epoksydowa L1100 z utwardzaczem 

EPH 295 produkowane przez firmę R&G. Jest to Ŝywica chemoutwardzalna, której proces 

usieciowania zachodzi w temperaturze 

otoczenia. Pełną charakterystykę tej Ŝywicy 

zawiera karta technologiczna (Załącznik 9). 

Po skompletowaniu instalacji 

przygotowane zostały składniki mieszanki 

Ŝywicy epoksydowej i utwardzacza. Na 

podstawie doświadczeń w pracy z tą Ŝywicą 

pracowników ILK – TU Dresden przyjęto 

proporcje masowe 100 jednostek Ŝywicy do 30 

jednostek utwardzacza. NaleŜało pamiętać 

o pozostawieniu naddatku Ŝywicy. Nie 

dopuszczalną jest sytuacja, w której pojemnik 

z Ŝywicą zostaje opróŜniony całkowicie. 

Istnieje wtedy ryzyko przepchnięcia resztek 

Ŝywicy przez przewód doprowadzający 

i rozhermetyzowanie formy. Dla pierwszego 

procesu przygotowane zostało 300 g Ŝywicy i 90 g utwardzacza. 

W wyniku prac przygotowana została instalacja umoŜliwiająca przeprowadzenie pełnego 

procesu infiltracji (Rys. 4.22.). 

 

4.3.2. Przebieg procesu infiltracji 

 

Po dokładnym sprawdzeniu szczelności formy i skompletowaniu instalacji przygotowana 

została mieszanina Ŝywicy i utwardzacza. Została ona następnie umieszczona w komorze, 

z której odpompowane zostało powietrze. Miało to na celu opróŜnienie przewodów 

doprowadzających z powietrza oraz odciągnięcie gazu zgromadzonego w mieszaninie. 

Następnie zdjęty został zacisk uniemoŜliwiający przepływ Ŝywicy. Jednocześnie została 

rozszczelniona komora próŜniowa. 

Pod działaniem ciśnienia atmosferycznego Ŝywica została wtłoczona do formy. Kolejne 

etapy postępującej infiltracji przedstawione zostały na zdjęciach (Rys. 4.23.). Podczas 

procesu, najintensywniejszy przepływ Ŝywicy odbywał się wzdłuŜ przewodu 

doprowadzającego. Przez kanał podtrzymywanych przez przewód pomiędzy folią a wiosłem. 

 
Rys. 4.22. Testowa instalacja do procesu 

infiltracji. 
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Rys. 4.23. Przebieg procesu infiltracji. 

 

W wyniku infiltracji element został nasycony Ŝywicą (Rys. 4.24.). Pomimo zastosowania 

siatki pojawił się niewielki obszar nieprzeinfiltrowanej przestrzeni (Rys. 4.25.). Po procesie 

utwardzenia i usunięciu taśmy separującej, nieprzeinfiltrowane obszary okazały się być 

przestrzeniami, w których zaszła infiltracja włókien. Jednak brak pełnego wypełnienia pod 

powierzchnią taśmy sugeruje, Ŝe w przestrzeni tej pozostały pęcherzyki gazu (Rys. 4.26.). 

 

 

Rys. 4.24. Wiosło po procesie infiltracji. 
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Rys. 4.25. Nie przeinfiltrowana przestrzeń. 

 

 

Rys. 4.26. Nieprawidłowa powierzchnia nasyconego elementu. 
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4.3.3. Optymalizacja procesu infiltracji 

 

W wyniku optymalizacji opracowany została instalacja do przeprowadzania procesu 

infiltracji. Zoptymalizowano równieŜ rozkład otworów wzdłuŜ przewodu doprowadzającego 

Ŝywicę oraz rozkład materiałów pomocniczych niezbędny do poprawnego przeprowadzenia 

procesu infiltracji. Wyniki optymalizacji zostały przedstawione na poniŜszych schematach 

(Rys. 4.27. do 4.29.). 

 

Zacisk

Pompa próŜniowa

Komora próŜniowa

Uszczelnienie FoliaPrzewód 
doprowadzający
Ŝywicę

Przewody
próŜniowe

Wlot
powietrza

 

Rys. 4.27. Schemat zoptymalizowanej instalacji do nasycania podciśnieniowego wiosła typu 

„PAGAJ” 

 

Rys. 4.28. Schemat rozmieszczenia otworów doprowadzających Ŝywicę na długości przewodu 
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Element

Przewód 
doprowadzający
Ŝywicę

Siatki rozprowadzająceSiatki rozprowadzające

Tkanina separującaTkanina separująca

Taśma separująca

 

Rys. 4.29. Schemat rozkładu materiałów wspomagających proces infiltracji 

 

Na poniŜszych zdjęciach przedstawiony został zoptymalizowany proces wraz z instalacją 

i zastosowanymi materiałami (Rys. 4.30. oraz 4.31.). 

 

   

Rys. 4.30. Elementy przygotowane do procesu infiltracji wraz z rozkładem materiałów 

wspomagających proces (kolejno, wariant 4, 7, 10). 
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Rys. 4.31. Instalacja podczas procesu infiltracji. 

 

Uzyskane w wyniku przeprowadzonego procesu elementy charakteryzowały się dobrą 

jakością. Zdjęcia prezentujące przykłady wytworzonych w zoptymalizowanej technologii 

infiltracji prototypów przedstawione zostały na poniŜszych zdjęciach (Rys. 4.32. do 4.34.). 

 

 

Rys. 4.32. Element po procesie infiltracji – wariant 4. 

 

 

Rys. 4.33. Element po procesie infiltracji – wariant 7. 

 

 

Rys. 4.34. Element po procesie infiltracji – wariant 10. 
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Po zakończeniu procesu infiltracji wyznaczone zostały udziały objętościowe włókien  

dla poszczególnych prototypów. W obliczeniach uwzględnione zostały gęstości Ŝywicy  

(ρresin = 1,1 g/cm3) oraz włókien (ρfiber = 1,85 g/cm3). Wyniki przedstawione zostały  

w poniŜszej tabeli (Tab. 4.3.). 

 

Tab. 4.3. Udziały objętościowe włókien w kompozytach poszczególnych prototypów. 

Nr. wariantu: 4 7 8 10 

Masa wiosła [g]:  597 550 665 613 

Masa rdzenia [g]: 147 143 135 138 

Masa kompozytu [g]: 450 407 530 475 

Masa włókien [g]: 196 254 352 299 

Masa osnowy [g]: 254 153 178 176 

Udział objętościowy 

włókien [-]: 
0,315 0,497 0,540 0,503 

 

   

Rys. 4.35. Element po procesie infiltracji, kolejno wariant 4, 7, 10. 
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4.4. Utwardzanie 

 

Zastosowanie chemoutwardzalnej Ŝywicy, której proces usieciowania zachodzi 

w temperaturze otoczenia pozwoliło na 

uzyskanie poprawnego usieciowania bez 

konieczności korzystania z autoklawu oraz 

znacznie niŜszy skurcz usieciowania. 

Wymusiło jednak zapewnienie dostatecznie 

szybkiej dystrybucji Ŝywicy w czasie procesu 

infiltracji. 

W celu uzyskania pełnej wartości 

parametrów wytrzymałościowych, producent 

Ŝywicy zalecał przeprowadzenie obróbki cieplnej. Obróbka ta polegała na wygrzaniu 

elementów w piecu w podwyŜszonej 

temperaturze. Parametry procesu 

przedstawione zostały poniŜej. 

Parametry obróbki cieplnej: 

• Czas: 10 h 

• Temperatura: 70÷78ºC 

• Atmosfera: powietrze 

• Ciśnienie: Atmosferyczne 

 

4.5. Wnioski z opracowania technologii 

 

Przeprowadzenie prac badawczych umoŜliwiło dojście do poniŜszych wniosków. 

 

Dla wyplatania: 

• JeŜeli wyplatany element zawiera w swojej budowie fragment o przekroju płaskim, 

naleŜy w miarę moŜliwości zagwarantować płynne przejście pomiędzy przekrojami. 

W przeciwnym razie uniemoŜliwi to wykonanie prawidłowego wyplotu. 

• NajwyŜszą jakość wyplotu w obszarze zmiany profilu przekroju poprzecznego, 

uzyskuje się najskuteczniej rozpoczynając wyplot z obszaru o przekroju okrągłym. 

 
Rys. 4.36. Piec do obróbki cieplnej. 

 
Rys. 4.37. Elementy w piecu do obróbki 

cieplnej. 
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• JeŜeli nie jest moŜliwe rozpoczęcie wyplotu w obszarze o okrągłym przekroju naleŜy 

zagwarantować moŜliwość wstępnego wytworzenia prawidłowego wyplotu na innym 

elemencie lub zastosować odpowiednią nakładkę na wyplataną preformę. 

• NaleŜy unikać stosowania wzdłuŜnych włókien wzmacniających. Ich obecność 

podczas wyplatania powoduje silne splątywanie się pasm, co uniemoŜliwia dalsze 

prowadzenie procesu. 

• Wraz ze zmniejszeniem prędkości wyplatania wzrasta jakość uzyskiwanego wyplotu. 

Jest to wynikiem zmniejszenia liczby powstających uszkodzeń włókien. 

• W miarę moŜliwości, w obszarach zmiany profilu poprzecznego rdzenia naleŜy 

płynnie zmieniać przędność ruchu manipulatora, (co za tym idzie kąt nanoszonego 

wyplotu). W przeciwnym razie powstaną obszary nieprawidłowo pokryte przez 

wzmocnienie. 

 

Dla infiltracji: 

• NaleŜy zapewnić moŜliwie szybką dystrybucję Ŝywicy w całym obszarze pióra. 

• Zbyt wczesne przeinfiltrowanie trzonu prowadzi do odcięcia drogi odprowadzenia 

resztek gazu uwalnianego z Ŝywicy. Powoduje to wystąpienie wad na powierzchni 

kompozytu. 
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5. Badanie własności prototypów wiosła 

 

5.1. Aparatura pomiarowa 

 

Do przeprowadzenia badania wykorzystana została maszyna wytrzymałościowa 

ZWICK 1475 100 kN-Dose Traversenweg, 

będąca na wyposaŜeniu Institut für Leichtbau 

und Kunststofftechnik – TU Dresden 

(Rys.  5.1.). Badanie wytrzymałościowe 

wykonane zostało metodą trójpunktowego 

zginania. 

Aby przy pomocy wyników uzyskanych 

z pomiaru moŜliwa była weryfikacja wyników 

symulacji numerycznej, w obu przypadkach 

zastosowano ten sam stan obciąŜenia opisany 

w rozdziale 3.7.6. Na zdjęciu (Rys. 5.2.) 

widoczny jest prototyp w wariancie 4 podczas 

przygotowania do testu. 

 

 
Rys. 5.2. Prototyp wariant 4 w maszynie ZWICK 1475; ILK – TU Dresden 

 
Rys. 5.1. Maszyna wytrzymałościowa 

ZWICK 1475; ILK – TU Dresden 
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5.2. Wyniki pomiarów 

 

Badaniu poddane zostały prototypy wioseł ze wzmocnieniem wykresie wariantach 4 i 7. 

Na wykresie (Rys. 5.3.) przedstawione zostały wartości siły w funkcji ruchu trawersy dla 

poszczególnych wariantów. Z kolei tabela zawiera zestawienie wyników uzyskanych  

z symulacji i pomiaru (Tab. 5.1.). W załączniku 10 umieszczony został protokół 

z przeprowadzonej próby na maszynie wytrzymałościowej. 
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Rys. 5.3.Wykres siły w funkcji ruchu trawersy – badanie wytrzymałości prototypów w wariancie 4 i 7. 

 

Tab. 5.1. Zestawienie wyników z eksperymentu i symulacji. 

Wyniki z eksperymentu 
Wyniki 

z symulacji 
Nr. 

wariantu 
ObciąŜenie 

maksymalne 

Freal-max [N] 

Deformacja 

maksymalna 

εreal-max [mm] 

Deformacja 

dla 700 [N] 

εreal(700) [mm] 

Deformacja 

maksymalna 

εsym-max [mm] 

Niezgodność 

wyników 

[%] 

4 1120 15,5 - 12,84 - 

7 645 24,1 14,1 14,86 5,1 
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5.3. Analiza wyników 

 

W trakcie obydwóch prób za utratę przez element zdolności do przenoszenia obciąŜenia 

odpowiadało nie zniszczenie materiału, lecz deformacja profilu w obrębie pióra wiosła 

(Rys. 5.4.). UniemoŜliwiało to zachowanie sztywności elementu podczas pracy. Miejsce 

wystąpienia deformacji kaŜdorazowo znajdowało się około dwóch centymetrów poniŜej 

miejsca wskazanego dla kaŜdego z elementów przez symulację.  

 

 

Rys. 5.4. Prototyp wariant 7 w trakcie próby wytrzymałościowej. 

 

Po przeprowadzeniu próby wytrzymałościowej Ŝaden z elementów nie nosił wyraźnych 

śladów zniszczenia. Jedynym dostrzegalnym gołym okiem śladem było zabielenie widoczne 

w objętości osnowy prototypu w wariancie 7 (Rys. 5.5.). Ponadto po wykonaniu próby 

element ten w dalszym ciągu był w stanie udźwignąć masę ludzkiego ciała. Pozwala to 

załoŜyć, Ŝe struktura materiału nie została zniszczona w stopniu uniemoŜliwiającym dalszą, 

poprawną pracę elementu. 
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Rys. 5.5. Prototyp wariant 7 po próbie wytrzymałościowej. 

 

5.4. Wnioski z wyników uzyskanych w próbie wytrzymałościowej 

 

• W wyniku przeprowadzonej próby wytrzymałościowej Ŝaden z elementów nie został 

całkowicie zniszczony. 

• Oba prototypy po przeprowadzonej próbie były zdolne do dalszej pracy do obciąŜenia 

wartości powodującego zmianę kształtu profilu poprzecznego i utratę sztywności 

elementu. 

• ZbieŜność lokalizacji miejsca deformacji w eksperymencie i symulacji wynika, 

niespełnionego na powierzchni pióra warunku 100% pokrycia powierzchni wyplotem. 

W efekcie nie zagwarantowało to zachowania niezbędnej sztywności. ObciąŜenie  

w tym obszarze przenoszone było głównie przez włókna wzdłuŜne pracujące jak 

typowy laminat. 

• Na podstawie uzyskanych wyników moŜna z całą pewnością przyjąć, Ŝe prototyp 

wiosła ze wzmocnieniem w wariancie 7 spełnił wszystkie warunki, jakie postawione 

zostały rozpoczynaniu prac nad projektem. 
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6. Podsumowanie 

 

1) Przyjęte załoŜenia względem końcowego wyrobu w największym stopniu spełnił 

prototyp ze wzmocnieniem w wariancie 7: 

a) nie przekroczył stawianej przed prototypem bariery masy, 

b) w czasie testów na maszynie wytrzymałościowej element przeniósł obciąŜenie 

o 60% większe od wymaganego, 

c) po odjęciu od masy gotowego elementu masy rdzenia, masa kompozytu była 

niŜsza od masy wiosła wykonanego w technologii wyklejania w formie 

ujemnej. 

2) W trakcie prac opracowane zostały: 

a) wzór matematyczny pozwalający na określenie parametrów procesu 

wyplatania oraz moŜliwych do uzyskania kątów wzmocnienia, 

b) model numeryczny wiosła kompozytowego umoŜliwiający optymalizację 

ułoŜenia włókien wzmacniających w strukturze materiału, 

c) technologia nanoszenia wzmocnienia metodą wyplatania na o zmiennych 

wartościach średnicy i kształcie profilu. 

3) W wyniku prac nie udało się w pełni rozwiązać problemów związanych z rękojeścią: 

a) nie opracowano narzędzia pozwalającego na jednoczesne wykonanie wyplotu 

na rdzeniu z rękojeścią, 

b) nie udało się całkowicie rozwiązać problemów związanych z przyłączaniem 

rdzenia rękojeści do rdzenia wiosła przed procesem infiltracji. 

 



 126 

7. Wnioski końcowe 

 

1) Najcenniejszym efektem uzyskanym przy realizacji niniejszej pracy jest 

matematyczne wyznaczenie zaleŜności pomiędzy kątem, szerokością pasma, liczbą 

szpul i średnicą rdzenia biorącego udział w procesie wyplatania (Wz. 5). Jej 

poprawność i przydatność w opracowywaniu technologii wyplatania została 

sprawdzona i potwierdzona (prototyp w wariancie 8). 

2) Zgodność wyników z symulacji i eksperymentu pozwala załoŜyć, Ŝe opis wyplotu 

przy pomocy laminatów z warstwami kompozytu wzmacnianymi w jednym kierunku 

jest wystarczająco zbieŜny z rzeczywistością by przy jego pomocy wyznaczać 

optymalną strukturę wzmocnienia kompozytów wytwarzanych w technologii 

wyplatania. 

3) W przypadku stosowania kryteriów wytrzymałościowych, pamiętać naleŜy o ocenie 

poprawności uzyskiwanych wyników. Ze względu na drastycznie niską odporność 

kompozytów wzmacnianych jednokierunkowo na ściskanie, wyniki te mogą 

wprowadzać w błąd przy ocenie wariantów rozwiązania. 

4) Pomimo zakresu prac przeprowadzonych w ramach tych badań, wiele problemów 

zostało nierozwiązanych i wymaga dalszych badań i analiz. 

5) Szczególnie wskazane są prace mające na celu zminimalizowanie masy rdzenia oraz 

podniesienie walorów estetycznych uzyskiwanych elementów. 
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Załącznik 1 – Wyprowadzenie wzoru na długość włókna niezbędną do owinięcia 

powierzchni walca 

 

Wyprowadzenie zostało oparte na idei rozwinięcia powierzchni walca z naniesioną 

HELISĄ utworzoną przez pojedyncze pasmo włókna: 

 

 

 

Wykaz zastosowanych oznaczeń: 

r – promień walca 

a – obwód walca 

b – skok helisy (włókna) 

c – długość włókna na jeden obwód 

L – długość pojedynczego włókna 

l – wysokość owijanego walca 

α – kąt pomiędzy włóknem a osią walca
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(Wz. 1) Wzór końcowy: 
αcos

l
L =  

Rys. Z.1.2. Prezentacja efektu uzyskanego w wyniku przekształceń. 
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Rys. Z.1.1. Rozwinięcie powierzchni walca wraz z pasmem. 
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Załącznik 2 – Wyprowadzenie wzoru na ilość włókna niezbędną do wykonania elementu 

walcowego 

 

Podstawowym załoŜeniem przy kolejnych wyprowadzeniach stanowił warunek 

całkowitego pokrycia powierzchni przez wyplot. W tym celu konieczne było załoŜenie, 

opisujące strukturę wyplotu jako dwie identyczne powierzchnie całkowicie pokryte przez 

pasmo włókna (Rys. Z.2.1.). 

 

 

 

Ponadto, przyjąć naleŜy, Ŝe powierzchnię pokrytą przez włókno o dowolnym kącie 

pomiędzy włóknem a osią walca, moŜna opisać przy pomocy prostokąta zgodnie z zasadą 

przedstawioną przez poniŜszą grafikę (Rys. Z.2.2).  

 

 

 

Wykaz zastosowanych oznaczeń: 

r – promień walca 

a – obwód walca 

s – powierzchnia jednej warstwy wyplotu 

S – całkowita powierzchnia wyplotu 

l – wysokość owijanego walca 

g – szerokość krycia pasma 

Lc – całkowita długość włókna potrzebna do 

wykonania kompletnego wyplotu 

α – kąt pomiędzy włóknem a osią walca 

w – liczba szpul przypadająca na jedną 

warstwę wyplotu 

Wc – całkowita liczba szpul konieczna do 

wykonania pełnego wyplotu

Rys. Z.2.2. Opis uproszczony geometrii powierzchni warstwy wyplotu. 
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Rys. Z.2.1. Zastosowane przekształcenie powierzchni wyplotu. 
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Wzór końcowy: 
g

S
Lc =  

 

Przekształcenia: 

 

(Wz. 2) Wzór na wyznaczenie całkowitej długości włókna potrzebnej do wykonania 

kompletnego wyplotu:  

g

S
Lc =  

 

(Wz. 3) Wzór na wyznaczenie całkowitej liczby szpul koniecznej do wykonania pełnego 

wyplotu:  

wWc ⋅= 2  

 

(Wz. 4) Wzór na wyznaczenie całkowitej liczby szpul koniecznej do wykonania pełnego 

wyplotu:  

sS ⋅= 2  

  



Załącznik 3 – Wyprowadzenie zaleŜności pomiędzy szerokością pasma, kątem orientacji 

pasma, średnicą i ilością szpul niezbędnych do wykonania wyplotu 

 

Wprowadzenie zostało oparte o zaleŜności 

geometryczne pomiędzy obwodem pokrywanego 

wyplotem walca a nawiniętym na nie pod danym kątem 

pasmem włókna. 

 

Wykaz zastosowanych oznaczeń: 

d – średnica walca 

a – obwód walca 

g – szerokość krycia pasma 

n – szerokość pasma na krawędzi obwodu 

l – wysokość owijanego walca 

α – kąt pomiędzy włóknem a osią walca 

w – liczba szpul przypadająca na jedną warstwę wyplotu 
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Wzór końcowy: 
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Przekształcenia: 

(Wz. 5) Wzór na wyznaczenie kąta pomiędzy włóknem a osią walca: 
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(Wz. 6) Wzór na wyznaczenie całkowitej liczby szpul, uwzględniono wzór (Wz. 3):  
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(Wz. 7) Przekształcony wzór uwzględniający całkowitą liczbę szpul konieczną do wykonania 

pełnego wyplotu (Wz. 3):  
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Rys. Z.3.1. ZaleŜności geometryczne 

pomiędzy pasmem i rozwiniętą 

powierzchnią walca. 
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Załącznik 4 – Wzory pomocnicze do przygotowania procesu wyplatania 

 

Załączone w niniejszym załączniku wzory stanowią formalizację instrukcji przekazanych 

przez personel techniczny ILK – TU Dresden. 

 

Wykaz zastosowanych oznaczeń: 

Lfs – długość włókna na jednej szpuli potrzebna do wykonania kompletnego wyplotu 

Nprep – naddatek na przygotowanie procesu 

k – współczynnik bezpieczeństwa zaleŜny od rodzaju włókna (np. na zerwanie się włókna, 

gwałtownie postępującą degradację, etc.), wyznaczany z doświadczeń w pracy z włóknem 

RHERZOG – promień ramy wyplatającej 

Lc – całkowita długość włókna potrzebna do wykonania kompletnego wyplotu 

Wc – całkowita liczba szpul konieczna do wykonania pełnego wyplotu 

x – liczba planowanych wyplotów 

y – liczba warstw wyplotu na elemencie 

Mfs – masa włókna na pojedynczej szpuli 

tex – masa jednostki długości włókna 

Ms – masa pustej szpuli 

Mt – masa pojedynczej szpuli z włóknem 

 

(Wz. 8) Wzór na długość włókna, jaką naleŜy nawinąć na pojedynczą szpulę: 

yx
W

L
RkNL

c

c

HERZOGprepfs ⋅⋅+⋅⋅=  

 

(Wz. 9) Wzór na masę włókna nawiniętego na pojedynczą szpulę: 

texLM fsfs ⋅=  

 

(Wz. 10) Wzór sprawdzający na masę pojedynczej szpuli i włókna: 

sfst MMM +=  

 

 



Załącznik nr. 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

Karta technologiczna włókien węglowych 

 

IMS65 E23 24K 830 tex 

 

 

 

 

 

 
Dokumentacja techniczna udostępniona przez firmę TOHO TENAX 

 

http://www.tohotenax-eu.com/ 
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R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH • D-71111 Waldenbuch • Fon 0 71 57/53 04 60 • Fax 0 71 57/53 04 70 • www.r-g.de

Alle Informationen, Empfehlungen oder Ratschläge seitens der R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH erfolgen nach bestem Wissen und Ge-
wissen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und enthalten weder ausdrückliche noch stillschweigende Zusicherungen noch eine Garantie 
bestimmter Eigenschaften. Bei den angegebenen Eigenschaftskennwerten handelt es sich um typische Werte. Empfehlungen oder Ratschläge 
beschreiben unsere Produkte und mögliche Anwendungen in genereller oder beispielhafter, aber nicht auf den Einzelfall bezogener Weise. 
Im Zuge der ständigen technischen Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte können sich Veränderungen in den Kennwerten, 
Texten und Graphiken ergeben; ein besonderer Hinweis auf eine evtl. Veränderung erfolgt nicht. Der Kunde prüft eigenverantwortlich un-
sere Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke sowie ihre entsprechende Verarbeitbarkeit, da die 
technischen Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte zahlreich und je nach Fall sehr unterschiedlich sind. Sie entziehen sich daher unseren 
Kontrollmöglichkeiten und liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze 
und Bestimmungen sind vom Abnehmer bzw. Anwender unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Die Veröffentlichung ist 
keine Lizenz und beabsichtigt nicht die Verletzung irgendwelcher Patente. 

All information, recommendations and suggestions provided by R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH represent our best knowledge and 
experience. Such data are non-binding in character, and do not represent, either explicitly or implicitly, assurances or a guarantee of specific 
properties. The specified parameters merely represent typical data; they do not form a basis for either a guarantee or a specification. The 
information, recommendations and suggestions we provide describe our products and possible applications in general or exemplary terms; 
they do not relate to specific cases. The process of constant continued development and improvement of our products can lead to changes 
in pertinent parameters, texts and illustrations; no special mention is made of possible alterations. The customers will conduct its own tests 
of our products to determine their suitability for the intended processes and uses, as well as to establish that their processing properties are 
appropriate in the pertinent situation, since our products may be used in a wide range of technical applications that involve very dif ferent 
requirements according to the specific situation. Therefore, such specific cases are outside our control, and are the excIusive responsibility of 
the customer. Customers and users of our products must themselves observe possible patent rights, existing legislation and regulations. This 
publication does not represent a license, nor does it authorize infringement of any type of patent. themselves observe possible patent rights, 
existing legislation and regulations. This publication does not represent a license, nor does it authorize infringement of any type of patent.

Wichtige Information
Important information
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Beschreibung
	
	 Ungefüllt,	lösungsmittelfrei
	 niedrige	Verarbeitungsviskositäten	
	 Verarbeitungszeiten	individuell	einstellbar		
	 		gutes	Benetzungsverhalten	von	Glas-,	Kohlenstoff-		

und	Aramid-	Fasern	
	 	hochbelastbare	Faserverbundbauteile
	 sehr	gute	dynamische	Festigkeiten		
	 	gute	Wärmeformbeständigkeiten	bei		

niedrigen	Härtetemperaturen		
	 Zulassungen	nach	Germanischer	Lloyd	

Das Epoxidharz EPIKOTE™ Resin L 1100 ist ein kaltanhärtendes, 
lösungsmittelfreies, ungefülltes 2-Komponenten-System und 
ergibt in der Kombination mit den Aminhärtern EPIKURE™ 
Curing Agent 294, EPIKURE™ Curing Agent 295 und EPIKURE™ 
Curing Agent 296 hochbelastbare Faserverbundbauteile mit 
sehr guten dynamischen Festigkeiten und sehr geringen 
Ermüdungseigenschaften. Die Harzsysteme besitzen 
hervorragende Tränkeigenschaften gegenüber Glas-, Kohlenstoff- und 
Aramid- Fasern und besitzen Zulassungen nach Germanischer Lloyd und 
eignen sich daher speziell für Pultrusions- und Injektionsverfahren (RTM, 
SCRIMP / VARI) im Windenergieanlagen-, Boots-, Schiffs-, Sportgeräte-, 
Formen- und Vorrichtungsbau. 

Verarbeitung

Arbeitsphysiologische	Hinweise:		
Nach Möglichkeit soll der direkte Kontakt der Hände sowohl mit den einzelnen 
Komponenten, als auch mit der Mischung vermieden werden. Das Säubern der 
Hände mit Lösungsmitteln soll auf jeden Fall unterbleiben, da Lösungsmittel 
das natürliche Fett der Haut entziehen und schädigende Stoffe über die Lösung 
in die Hautporen gelangen können. Des weiteren verweisen wir auf die in 
den EG- Sicherheitsdatenblättern gemachten Angaben. Empfehlenswert sind 
Arbeitsschutzsalben. 

Mischen:		
Das Epoxidharz EPIKOTE™ Resin L 1100 wird mit dem jeweiligen Härter in 
dem angegebenen Mischungsverhältnis zusammengegeben. Nach intensivem 
Mischen ist die Masse sofort gebrauchsfertig. 
Harz und Härter müsen miteinander vollständig und schlierenfrei gemischt 
werden. Dabei ist auf die Einhaltung des angegebenen Mischungs-
verhältnisses zu achten. Die Reaktionsgeschwindigkeit kann keinesfalls 
durch eine Erhöhung oder Reduzierung des Härteranteils beeinflusst werden. 
Größere Ungenauigkeiten bei der Einwaage können zu einer unvollständigen 
Aushärtung des Laminates führen und können nicht mehr durch eine 
Nachbehandlung korrigiert werden. 

Gebrauchsdauer:	
Die unterschiedlichen Verarbeitungszeiten wurden an 100 g Ansätzen bei 20 
- 25 °C gemessen. Größere Ansätze sollten nur angemischt werden, wenn 
eine zügige Verarbeitung innerhalb der vorgegebenen Gebrauchsdauer 
möglich ist. 
 
 EPIKOTE™Resin L 1100 – EPIKURE™ Curing Agent 294 ~ 400 Minuten 
 EPIKOTE™Resin L 1100 – EPIKURE™ Curing Agent 295   ~ 15 Minuten 
 EPIKOTE™Resin L 1100 – EPIKURE™ Curing Agent 296   ~ 25 Minuten 

Description
	
	 free	of	fillers	and	solvents
	 low	processing	viscosities	
	 individually	configurable	processing	times		
	 	good	 wetting	 behaviour	 on	 glass,	 carbon,	 and	 aramid	 fibres		

	 high-strength	fibre	composite	components
	 superior	dynamic	strength	values	
	 	good	 heat	 distortion	 properties	 at	 low	 curing	

temperatures
	 approved	by	Germanische	Lloyd

The epoxy resin EPIKOTE™ L 1100 is a cold-curing, solvent- 
and filler-free double-constituent system that yields in 
combination with the amine curing agents EPIKURE™  294, 
295 and 296 high-strength fibre composite components 
with superior dynamic strength values and ultra low 
fatigue properties. These resin systems exhibit outstanding 
impregnating properties on glass, carbon, and aramid 

fibres, are approved by Germanische Lloyd, and are therefore ideal specifically 
for pultrusion and injection moulding (RTM, SCRIMP/VARI) for wind turbines, 
boat and ship building, sports equipment, moulds, and jigs.

Processing

Ergonomic	information:		
Whenever possible you should avoid direct skin contact with any of the 
constituents or the mixture. You should never wash your hands with solvents, 
which removes the skin’s natural grease and allows harmful substances 
from the solution to pass through the skin’s pores. In addition we refer 
to the specifications listed on the EC safety data sheets. We recommend 
barrier creams. 

Mixing	
The epoxy resin EPIKOTE™ L 1100 and its curing agent are mixed in the 
specified ratio. After intensive mixing the compound is ready for use.
The resin and curing agent must be mixed thoroughly and uniformly at the 
specified mixing ratio. Under no circumstances can the reaction rate be 
influenced by a higher or lower fraction of curing agent. Large differences 
in the mixing ratio can lead to imperfect curing in the laminate that can no 
longer be rectified by post-treatment.

 

Pot	life
The following processing times were measured on 100 g formulations at 
20–25 °C. Larger formulations should be mixed only when they can be 
processed quickly within the specified pot life.

 
 EPIKOTE™Resin L 1100 – EPIKURE™ Curing Agent 294 ~ 400 minutes 
 EPIKOTE™Resin L 1100 – EPIKURE™ Curing Agent 295   ~ 15 minutes 
 EPIKOTE™Resin L 1100 – EPIKURE™ Curing Agent 296   ~ 25 minutes 

 EPoxydharz L 1100       EPoxy rESIN L 1100

StaNdard-LamINIEr- uNd KLEBEharz StaNdard LamINatINg aNd adhESIVE rESIN

EPoxydharz L 1100
EPoxy rESIN L 1100
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Die Härter EPIKURE™ Curing Agent 294, 295, und EPIKURE™ Curing Agent 
296 sind alle in allen Mischungsverhältnissen miteinander mischbar, so dass 
durch Abmischung der Härter untereinander beliebige Topfzeiten innerhalb 
der Verarbeitungszeiten der einzelnen Härter eingestellt werden können. 
Da bei allen Härtern das Mischungsverhältnis zur Stammkomponente 
EPIKOTE™  Resin L 1100 identisch ist, bleibt das Mischungsverhältnis der 
Härterabmischung konstant bei  100 : 30 Gewichtsteilen.  

Applikation:	
Die Verarbeitungszeit des 2- Komponenten Laminiersystems EPIKOTE™ 
Resin L 1100 ist, wie bei allen kalthärtenden Systemen begrenzt, und wird 
durch die Ausgangstemperatur der Komponenten und dem exothermen 
Reaktionsverlauf beeinflusst. Die unterschiedlichen Verarbeitungszeiten 
wurden an 100 g Ansätzen bei 20 - 25 °C gemessen. Größere Ansätze 
sollten nur angemischt werden, wenn eine zügige Verarbeitung innerhalb 
der vorgegebenen Gebrauchsdauer möglich ist. 
Diese Faktoren sind vor allem für die manuelle Verarbeitung wichtig. 

Vorsichtsmaßnahmen

Hinweise zum sachgemäßen Umgang mit EPIKOTE™-Epoxydharzen 
und EPIKURE™-Härtern entnehmen Sie bitte den entsprechenden 
Sicherheitsdatenblättern.

Lagerung

In sorgfältig geschlossenen Originalgebinden sind Harze und Härter mindestens 
12 Monate lang lagerfähig. Bei Temperaturen unter + 15 °C können Harze und 
Härter kristallisieren, sichtbar durch eine Eintrübung bzw. Verfestigung des 
Behälterinhaltes. Vor der Verarbeitung muß die Kristallisation durch Erwärmen 
beseitigt werden. Durch langsames Erwärmen auf ca. 50 - 60 °C im Wasserbad 
oder im Temperofen und durch Umrühren 
oder Schütteln wird eine Kristallisation 
ohne Qualitätsbeeinträchtigung beseitigt. 
Nur vollkommen transparente Produkte 
verarbeiten! Vorsicht beim Erwärmen! 
Behälter vor dem Erwärmen etwas 
öffnen, damit Druckausgleich stattfinden 
kann.  Niemals den Behälter mit offener 
Flamme erwärmen! Beim Umrühren der 
erwärmten Produkte Schutzausrüstung 
(Schutzbrille, Schutzhandschuhe und 
Atemschutz) verwenden.

Packungsgrößen von 0,5 kg bis 200 kg
Bestell-Nr. 103 100-X

The curing agents EPIKURE™ 294, 295 and 296 can all be mixed with each 
other at all mixing ratios for individual pot lives within their processing 
times.
The mixing ratio for the standard resin constituent EPIKOTE™ L 1100 is 
identical for all curing agents, so this resin constituent can be mixed at the 
constant ratio of 100:30 parts by weight.

Application:	
Like all cold-curing systems, the processing time for the double constituent 
laminating system resin EPIKOTE™ L 1100 is limited and is affected by the 
initial temperature of the constituents and the exothermal reaction course. 
The following processing times were measured on 100 g formulations at 
20–25 °C. Larger formulatio
These factors are important above all for manual processing.

Precautionary measures

Instructions on the proper handling of EPIKOTE™ epoxy resins and curing 
agents can be taken from the corresponding safety data sheets.

Storage

The resins and hardeners can be stored at least 12 months in their carefully 
sealed original containers. The resins and hardeners may crystallize at 
temperatures below +15 °C (60 °F). The crystallization is visible as a clouding 
or solidification of the contents of the container. Before processing, the 
crystallization must be removed by warming up. Slow warming up to approx. 

50 - 60 °C (120 - 140 °F) in a water bath 
or oven and stirring or shaking will 
clarify the contents of the container 
without any loss of quality. Use only 
completely transparent products. 
Before warming up, open containers 
slightly to permit equalization of 
pressure. Caution during warm-up! 
Do not warm up over an open flame! 
While stirring up use safety equipment 
(gloves, eyeglasses, respirator).

Package sizes from 0.5 to 200 kg
Order no. 103 100-X
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Topfzeit (Min.)
pot life (min.)

Einsatzgebiet für L 1100/Härter EPH 294 (langsam):
Große Bauteile wie z.B. Windkraftflügel, Formen und Bootsrümpfe

Applications for L 1100/ hardener EPH 294 (slow-curing): large components, e.g. 
wind turbine blades, mould, and hulls 



A
us

g.
/E

d.
 1

1.
07

  Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

/ M
od

ifi
ca

tio
ns

 r
es

er
ve

d

R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH • D-71111 Waldenbuch • Fon 0 71 57/53 04 60 • Fax 0 71 57/53 04 70 • www.r-g.deR&G Faserverbundwerkstoffe GmbH • D-71111 Waldenbuch • Fon 0 71 57/53 04 60 • Fax 0 71 57/53 04 70 • www.r-g.de R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH • D-71111 Waldenbuch • Fon 0 71 57/53 04 60 • Fax 0 71 57/53 04 70 • www.r-g.deR&G Faserverbundwerkstoffe GmbH • D-71111 Waldenbuch • Fon 0 71 57/53 04 60 • Fax 0 71 57/53 04 70 • www.r-g.de

daten Specifications

typische aushärtebedingungen EPIKotE™ resin L 1100 typical curing conditions for EPIKotE™ resin L 1100

Epoxydharz	L	1100
Epoxy	resin	L	1100

Dichte bei 20 °C
Density at 20°C

Viskosität bei 25 °C
Viscosity at 25 °C

Epoxydäquivalent
Epoxy equivalent

Einheit
Unit

g/cm³

mPa.s

g/Äquivalent
g/Equivalent

Eigenschaften
Properties

Viskosität bei 25 °C
Viscosity at 25 °C

Mischviskosität bei 25 °C
Mixing viscosity at 25 °C

Aminäquivalent
Amine equivalent

Dichte bei 20 °C
Density at 20 °C

Mischungsverhältnis
Mixing ratio

Einheit
Unit

mPa·s

mPa·s

g/Äquiv.
g/Equiv.

g/cm3

Gewichtsteile
parts per weight

Epikure™
curing	agent

294

10 ± 5

~ 290

56 ± 2

0,934 ± 0,020

100:30  ± 2

härter hardener

EPoxydharz L 1100
EPoxy rESIN L 1100

Wert
Value

1,15 ± 0,01

1.600 ± 200

192 ± 5

Epikure™
curing	agent

295

30 ± 10

~ 380

55 ± 2

0,974 ± 0,020

100:30  ± 2

Epikure™
curing	agent

296

400 ± 125

650 ± 200

58 ± 2

1,07 ± 0,02

100:30  ± 2

Anhärtung
Preliminary curing

Nachhärtung
Post curing

Epikure™
curing	agent

294

15 h/20 - 25 °C

10 h/70 °C

Epikure™
curing	agent

295

10 h/20 - 25 °C

15 h/50 - 80 °C

Epikure™
curing	agent

296

10 h/20 - 25 °C

15 h/50 - 80 °C

typische Formstoffeigenschaften des verstärkten  EPIKotE™ 
resin L 1100 / EPIKurE™Curing agent 294

Die Werte wurden an 2 mm Platten (8 Lagen Gewebe 181 / Interglas 91745) 
gemessen. Die Härtung erfolgte über 15 Stunden bei Raumtemperatur 
und einer anschließenden Nachhärtung von 10 Stunden bei 70°C bzw. 10 
Stunden bei 80°C.

typical moulded properties of reinforced EPIKotE™
L 1100 resin and EPIKurE™ 294 curing agent

The values were measured on 2 mm sheets (eight plies of 181 fabric and 
91745 Interglas) that were cured for fifteen hours at room temperature and 
then post-cured for ten hours at 70 °C and ten hours at 80 °C.

 

Eigenschaften
Properties 
Härtung
Curing 
Biegefestigkeit
Flexural strength 
E-Modul (aus Biegeversuch) (DIN 53457)
Modulus of elasticity (flexural modulus) 

ILS
ILS 
Glasübergabgstemperatur Tg (TMA)
Glass transition temperature Tg (TMA)

Einheit
Unit 

  

MPa

 
MPa

MPa

 
°C

Wert	 a)	 	 b)
Value 

 10 h 70 °C  10 h 80 °C

 
 445  488

 
 22.600   18.000  

 35  36

 
 80  88 
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typische Formstoffeigenschaften des unverstärkten  EPIKotE™ 
resin L 1100

Die Werte wurden an 4 mm Reinharzplatten gemessen. Die Härtung erfolgte über 
15 Stunden bei Raumtemperatur und einer anschließenden Nachhärtung von 2  
Stunden bei 60 °C und 2 Stunden bei 70 °C.

typical moulded properties of unreinforced EPIKotE™
L 1100 resin

The values were measured on 4 mm pure resin sheets that were cured for 
fifteen hours at room temperature and then post-cured for two hours at 60 °C 
and two hours at 70 °C. 

Eigenschaften
Properties 

Dichte 20 °C
Density at 20 °C 
Zugfestigkeit
Tensile strength 
Bruchdehnung (Zug)
Elongation at break (tensile) 
E-Modul (Zug)
Tensile modulus 
Biegefestigkeit
Flexural strength 
E-Modul (Biegung)
Flexural modulus 
Barcol - Härte
Barcol - hardness

Glasübergangstemperatur Tg, (TMA)
Glass transition temperature Tg, (TMA) 
Wasseraufnahme Gew. %
Water absorption % by weight

Einheit
Unit 

g/cm3

MPa

 
%

 
MPa 

MPa

 
MPa

°C

24 h, 23 °C
168 h, 23 °C

Norm
Standards
 

DIN 53479 

DIN 53455

 
DIN 53455

 
DIN 53457

 
DIN 53452

 
DIN 53457

DIN 53495

Epikure™
curing	agent

294

1,135

65,4

9,0

3160

110

2730

28 ±2

80

0,13
0,34

Epikure™
curing	agent

295

1,144

69,8

4,5

3080

114,8

2476

28 ±2

80,4

0,145
0,368

Epikure™
curing	agent

296

1,1837

83,0

5,3

3455

130,9

3097

85,5

0,114
0,287

abhängigkeit der glasübergangstemperatur von den härte-
bedingungen

Zum Erreichen des hohen mechanischen Eigenschaftsprofils des Faser-
verbundbauteils empfielt sich eine Nachtemperung. Der Anstieg der 
Glasübergangstemperatur während dieser Nachtemperungsschrittes wird 
im Allgemeinen als Indikator für  die Vollständigkeit des Reaktionsumsatzes 
Harz - Härter herangezogen.

relationship between glass transition temperature and curing 
conditions

The recommended procedure for obtaining high strength properties on the 
fibre composite component involves post-annealing. The rise in the glass 
transition temperature during post-annealing can generally be taken as an 
indication of how far the reaction has taken place in the resin and curing 
agent.
 

80°C
60°C
50°C

85
80
75
70
65
60
55
50
45

Tg
 (°

C)

0 5                     10                  15                    20                  25
Zeit (h)

Anstieg der Glasübergangstemperaturen bei verschiedenen Temperaturen 
mit dem Härter EPH 294.

Rise in glass transition temperatures at various temperatures with the curing 
agent EPH 294.

Anstieg der Glasübergangstemperaturen bei verschiedenen Temperaturen 
mit den Härtern EPH 295 und EPH 296.

Rise in glass transition temperatures at various temperatures with the curing 
agents EPH 295 and EPH 296.
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Dreipunkt - Biegeversuch außermittig
Überschrift : Dreipunkt - Biegeversuch außermittig
Journal - Nr. : 121_09
Kunde : Czulak
Werkstoff : 
Prüftechnik : ZWICK 1475, 100 kN-Dose, Traversenweg

Vorkraft : 10  N
Prüfgeschwindigkeit : 3  mm/min

Prüfergebnisse:

Legende Nr
Probenkennung Fmax dL bei Fmax

N mm
1
2

Paddel_V_4 645 15,5
Paddel_V_7 1120 24,1

Seriengrafik:
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Statistik:

Serie 
n = 2

Fmax dL bei Fmax

N mm
x
s
ν

883 19,8
337 6,1

38,12 30,65

Dreipunkt-Biegeversuch 100kN_ UNTEN.zs2 Seite 1/1


