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BADANIA MODELOWE OSŁON WYKONANYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH POD KĄTEM ODPORNOŚCI NA UDERZENIA IMPULSOWE
INVESTIGATION OF SHIELD MODEL MADE FROM COMPOSITE FROM
THE POINT OF VIEW OF RESISTANCE ONTO IMPACT HITTING
Praca dotyczy badań modelowych osłon wykonanych z tworzyw sztucznych pod kątem ich odporności na uderzenia
impulsowe z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Badaniom poddana została osłona o strukturze przekładkowej składająca się z dwóch zewnętrznych warstw wykonanych z laminatu z włókien węglowych połączonych
z rdzeniem wykonanym z pianki poliuretanowej. Wyniki tych symulacji pozwoliły na uzyskanie odpowiedzi przy jakich
prędkościach zderzenia dojdzie do perforacji osłony, co związane jest z całkowitym jej zniszczeniem. Dzięki symulacjom stało się również możliwe ustalenie przebiegu procesu zderzenia i znalezienie słabych punktów osłon.
Słowa kluczowe: uderzenie impulsowe, osłona, MES.
This work concerns investigations of shield model made from composite materials from the point of view of resistance
onto impact hitting with utilization finite element method. Investigations was surrendered on sandwitch structure shield
made from two external layers from carbon fibre laminate join with polyurethane foam core. Results of this simulation
permitted onto obtainment of answer at what speeds of crash it will perforated, what is connected with total destruction.
Thanks to simulation was possible settlement of course of destruction process and finding of weak points of shield.
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1. Zakres pracy
W niniejszej pracy została przedstawiona budowa modelu osłony o strukturze przekładkowej i ciała uderzającego, oraz wyniki
badań symulacyjnych dla prędkości ciała uderzającego w zakresie
60-90m/s. Zamodelowana osłona składa się z rdzenia o grubości
20mm, wykonanego z pianki poliuretanowej Divinycell H130 oraz
dwóch płyt zewnętrznych wykonanych z dwuwarstwowego laminatu z włókien węglowych. Ciało uderzające stanowi sześcian o boku 20 mm wykonany ze stali. Model geometryczny osłony jak i ciała
uderzającego wykonany został w pakiecie oprogramowania IDEAS, gdzie zostały również założone siatki elementów skończonych.
Po przeniesieniu modelu do rodziny programów ESI Group został
on uzupełniony o warunki brzegowe, początkowe i dane materiałowe w programie PAM-GENERIS. W następnym etapie tak przygotowany model został rozwiązany w programie PAM-CRASH, a wyniki zostały przedstawione w programie PAM-VIEW.

b) model ciała uderzającego:
• długość
li = 20 mm
• szerokość
si = 20 mm
• wysokość
wi = 20 mm
• materiał – stal
Geometria osłony i ciała uderzającego wraz z wymiarami charakterystycznymi zostały przedstawiona na rys.1.

2. Opis modelu geometrycznego i modelu MES
Model geometryczny osłony oraz ciała uderzającego został
wykonany przy użyciu modelera powierzchniowego zawartego
w programie I-DEAS, co związane jest z łatwością jego wyeksportowania do pakietu oprogramowania firmy ESI GROUP. Dane związane z geometrią zostały ustalone wraz z pracownikami Instytutu
Materiałów Lekkich i Tworzyw Sztucznych w Dreźnie i prezentują
się następująco:
a) model osłony wykonanej z pianki poliuretanowej obłożonej dwustronnie laminatem:
• długość
ls = 300 mm
• szerokość
ss = 300 mm
• grubość rdzenia
grs = 20 mm
• grubość płyt z laminatu
gp = 0.2 mm
• liczba warstw w płycie
i=2
• kąt skręcenia warstw
α = 90o
• materiał rdzenia – pianka poliuretanowa DIVINYCELL H130
• materiał wzmocnienia laminatu – włókna węglowe

Rys.1. Trójwymiarowy model osłony oraz ciała uderzającego

Ze względu na przekładkową konstrukcję osłony zaszła potrzeba zdefiniowania siatki powierzchniowej elementów skończonych
dla płyt z laminatu oraz osobno siatki przestrzennej elementów skończonych rdzenia osłony. Dla wszystkich siatek elementów skończonych osłony użyto opcji zagęszczania siatki w środku elementu.
Dla ciała uderzającego zdefiniowano siatkę elementów skończonych sześciennych bez użycia opcji zagęszczania siatki.
Kompletny model MES składa się z 18386 węzłów, pomiędzy którymi zostało utworzonych 15475 elementów skończonych z czego:
• dla rdzenia osłony 14812 węzłów i 12150 elementów sześciennych,
• dla każdej z płyt osłony 1679 węzłów i 1600 elementów kwadratowych,
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• dla ciała uderzającego mamy 216 węzłów i 125 elementów sześciennych.

3. Warunki brzegowe i początkowe modelu, definicja
kontaktu oraz materiałów
Po zaimportowaniu modelu MES do programu PAM-GENERIS został ustalony układ jednostek zgodny z układem SI. Następnie bryłę osłony utwierdzono na obrzeżu przez odebranie stopni
swobody związanych z przemieszczeniami, co jest przedstawione
na rys.2.

c) Dla płyt zewnętrznych wykonanych z kompozytu, z włókien
węglowych wybrano model materiału MULTILAYERED
BIPHASE ORTHOTROPIC. Zgodnie z założeniami utworzono model laminatu dwuwarstwowego o kierunkach ułożenia
włókien w warstwach skręconych o kąt α=90o. Skoro laminat
powstaje przez złożenie kilku warstw, to dla każdej warstwy
trzeba określić kierunki główne. Grubość pojedynczej warstwy
została przyjęta g=0,1 mm, gęstość włókien węglowych
ρw=1760 kg/m3, gęstość laminatu ρl=1380 kg/m3.
Wartość modułu Younga dla osnowy wynosi E=2,25e09Pa, modułu Kirchoffa G=8,3e08Pa, a współczynnik Poissona ν=0,35. Własności włókien wzmacniających zdefiniowane zostały na podstawie wykresów.

4. Wyniki symulacji
Wizualizacja wyników symulacji przeprowadzona została
w programie PAM-VIEW, który jest postprocesorem dla rodziny
programów PAM.
4.1. Analiza odkształceń

Rys.2. Utwierdzona bryła osłony

Warunkami początkowymi symulacji były prędkość początkowa ciała uderzającego, początkowy krok czasowy oraz całkowity
czas symulacji.
Prędkość ciała uderzającego została ustalona dla pierwszych
symulacji v=60 m/s i była stopniowo zwiększana aż do wartości
v=90 m/s, przy której nastąpiła pełna perforacja osłony. Początkowy krok czasowy został ustalony na 1e-07s, a czas trwania symulacji na 4e-03s.
Kontakt musi zostać zdefiniowany podwójnie, raz dla pary: ciało
uderzające – płyta osłony, następnie dla pary: ciało uderzające –
rdzeń osłony. Na podstawie wielu prób wybrano model kontaktu
SELF IMPACTING WITH EDGE TREATMENT. Według dokumentacji [3] jest to jeden z najlepszych modeli kontaktu do modelowania zderzeń z dużymi prędkościami. Pozostałe parametry kontaktu zostały przyjęte następująco:
• grubość kontaktu (THICKNESS) równa 0,001m
• współczynnik tarcia (FRICTION) między powierzchniami µ=0,2
• współczynnik bezpieczeństwa (PENALTY) związany z wykrywaniem kontaktu założony został na poziomie:
- 0,0011 dla pary: ciało uderzające – płyta
- 0,011 dla pary: ciało uderzające – pianka.
Własności materiałowe zostały zdefiniowane następująco:
• współczynnik bezpieczeństwa (PENALTY) związany z wykrywaniem kontaktu założony został na poziomie:
a) Dla bryły ciała uderzającego przyjęto najprostszy model materiału - NULL MATERIAL FOR BRICK ELEMENT, dla którego zdefiniowano jedynie gęstość ρi=7800 kg/m3 równą gęstości stali.
b) Dla bryły rdzenie osłony próby zostały przeprowadzone z modelem pianki INELASTIC FOAM POLYURETHANE. Dane
potrzebne do definicji materiału pochodzą z katalogu producenta pianki poliuretanowej DIVINYCELL H130. Do opisu
własności wystarczyły: gęstość ρp=130 kg/m3, moduł Younga
Ep=1,75e08 Pa.
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Wyniki przeprowadzonych symulacji zostały pogrupowane
według upływającego czasu dla badanych prędkości zderzenia
v=60 i v=90 m/s. Pokazane są wybrane klatki z animacji przedstawiającej proces zderzenia. Jak widać pełna perforacja osłony
następuje dopiero przy prędkości v=90m/s. Dla symulacji przeprowadzonych dla niższych prędkości obserwujemy postępujące
zagłębianie się ciała uderzającego w osłonie, lecz bez przerwania
ciągłości modelu. W ostatniej fazie zderzenia, dla trzech niższych
prędkości tj. v=60÷80 m/s ciało uderzające zostaje zawrócone przez
sprężyste działanie osłony. Na każdej przedstawionej klatce animacji jest zaznaczony jej numer (STATE), oraz czas w sekundach,
który upłynął od początku symulacji. Oprócz zestawu dwuwymiarowych klatek przedstawiających zderzenie w widoku od przodu, zamieszczono także widoki trójwymiarowe klatek przedstawiających maksymalne odkształcenie osłony dla prędkości
minimalnej oraz maksymalnej.
Charakterystycznym zjawiskiem towarzyszącym wszystkim
przeprowadzonym symulacjom zderzeń, jest fala uderzeniowa, która
przemieszcza się po powierzchni osłony.
Jak można zauważyć przemieszczenia wywołane przez ciało
uderzające z większą prędkością (Rys.4) mają bardziej lokalny charakter, ale ich amplituda jest większa, natomiast odkształcenia osłony
powstałe przy zderzeniu z mniejszą prędkością (Rys.3) są mniejsze, ale obejmują większy obszar.
Po ukryciu rdzenia osłony oraz dolnej płyty z laminatu możemy obserwować postępujące zniszczenie laminatu górnej płyty.
Powstaje ono bezpośrednio po pierwszym kontakcie ciała uderzającego z laminatem. Widoczne są kierunki rozwoju zniszczenia, co
przedstawia Rys.5. Są one zgodne z kierunkami ortotropii warstw
laminatu.
4.2. Analiza naprężeń
Analiza naprężeń nie należy do głównych celów niniejszej pracy, wyniki przedstawione poniżej są raczej potwierdzeniem dobrego zamodelowania laminatu, przez wystąpienie wyraźnych kierunków ortotropii widocznych na wybranych klatkach animacji.
Dość interesująco prezentują się wyniki przedstawiające rozkład naprężeń na powierzchni płyty z włókien węglowych (Rys.6).
Wyraźnie zauważalne są kierunki ortotropii związane z kierunka-
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PRZEMIESZCZENIA DLA PRĘDKOŚCI ZDERZENIA v=60m/s

PRZEMIESZCZENIA DLA PRĘDKOŚCI ZDERZENIA v=90m/s

Rys.3. Odkształcenia dla v=60 m/s

Rys.4. Odkształcenia dla v=90 m/s
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Rys. 5. Postępujące zniszczenie laminatu w kierunku ortotropii

Rys.6. Rozkład naprężeń na powierzchni

mi głównymi warstw laminatu. Wzdłuż tych kierunków obserwujemy postępujące zniszczenie laminatu, które w końcowej fazie obejmuje prawie całą powierzchnię płytki. Zjawisko to spowodowane
jest udarowym charakterem obciążenia i znajduje potwierdzenie
w obserwacjach przestrzelonych osłon wykonanych z laminatów.
Maksymalne naprężenia w warstwach laminatu odczytane na
wszystkich klatkach animacji są jednakowe i wynoszą ± 2.64e06 Pa.
Spowodowane jest to faktem, że z wizualizacji usuwane są wszystkie zniszczone elementy skończone, czyli te dla których przekroczone zostało któreś z kryteriów zniszczenia.
Wyraźnie widoczne są koncentryczne fale uderzeniowe które
przemieszczają się od miejsca uderzenia w kierunku na zewnątrz
płyty (Rys.7).
Rys.7. Koncentryczna fala uderzeniowa

5. Wnioski
1. Badania symulacyjne wykazały, że w czasie uderzenia następuje bardzo duża koncentracja naprężeń w miejscu zderzenia, na
małej powierzchni osłony, odpowiadającej powierzchni ciała
uderzającego.
2. Wyraźnie widoczna jest propagacja zniszczenia laminatu w kierunkach ortotropii.
3. Kompozyt złożony z dwóch warstw laminatu, z włókien węglowych przedzielonych pianką poliuretanową, wykazuje wyraźnie większą odporność na udarowe obciążenie niż sam laminat.
Spowodowane jest to pochłonięciem części energii przez ściśliwą piankę i rozprowadzenie tej energii w większej objętości
osłony. Efektem tego, są powstałe fale uderzeniowe, przebiegające od miejsca zderzenia do brzegu zamodelowanej osłony.

4. Jak wykazały przeprowadzone badania symulacyjne, osłona o zamodelowanych gabarytach odporna byłaby na uderzenia ciała
uderzającego z prędkością do 80 m/s. Należy jednak pamiętać
o tym, że w czasie wyhamowywania cząstki nastąpiło popękanie laminatu osłony, a więc powtórne uderzenie w to samo miejsce, z prędkością mniejszą od krytycznej, mogłoby przerwać
ciągłość osłony.
5. W celu lepszego dostrojenia modelu MES, analizowanego w programie PAM-CRASH, należałoby zbudować stanowisko badawcze, pozwalające na wywoływanie zderzeń z kontrolowaną prędkością i zapewniające możliwość rejestracji przebiegu zderzeń.
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