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Streszczenie
W pracy przedstawiono metodę pozyskiwania obrazu mikrostruktury geometrycznej
kompozytów zbudowanych z włókien szklanych umieszczonych w osnowie z żywic
epoksydowych lub poliestrowych, a w szczególności kompozytów o jednokierunkowym
ułożeniu włókien.
Dla pozyskanych obrazów, zapisanych cyfrowo, zostały zaproponowane miary
umożliwiające ilościową ocenę rozmieszczenia włókien, stanowiących zbrojenie kompozytu
w osnowie. Rozpatrywane miary dotyczą kompozytów o jednokierunkowym (równoległym)
rozmieszczeniu włókien. Dla zdefiniowanych w rozprawie miar rozmieszczenia włókien
podjęto

próbę

oceny

związków

ilościowych

tych

miar

z

wybranymi

miarami

wytrzymałościowymi.
Rozpatrywane miary rozmieszczenia włókien mogą być w praktyce wykorzystywane
do oceny jakości struktur kompozytowych, co może, po opanowaniu problemów
technologicznych związanych z jednorodnością i powtarzalnością mikrobudowy, także okazać
się przydatne do wnioskowania o właściwościach wytrzymałościowych kompozytów. Mając
na uwadze takie zastosowanie oraz losowy charakter wyników wymagający posługiwania się
dużymi zbiorami danych, metody pozyskiwania danych oraz metody rozpoznawania miar
rozmieszczenia włókien w kompozycie, zostały niemal całkowicie zautomatyzowane za
pomocą technik komputerowych.
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1. Wprowadzenie
Wytrzymałość oraz wymiary części maszyn w dużym stopniu związane są
z zastosowanymi w ich budowie materiałami. Konstrukcje powstałe dzięki zastosowaniu
materiałów kompozytowych odznaczają się niewielką masą, odpornością na czynniki
zewnętrzne i bardzo słabym przewodnictwem cieplnym oraz, w zależności od zastosowanych
materiałów włókien wzmacniających, dobrą izolacyjnością elektryczną [1]. Dzięki swoim
właściwościom znajdują one coraz szersze zastosowanie w produkcji maszyn i urządzeń [2].
Przykładami tego rodzaju materiałów są kompozyty tworzywowe wzmocnione włóknami
szklanymi lub węglowymi [3].
Wytrzymałość mechaniczna kompozytów zależy od właściwości mechanicznych
materiałów wzmocnienia i osnowy, udziałów tych składników oraz wielkości składnika
wzmacniającego, definiujących ich specyficzną budowę mikrostrukturalną [4]. Właściwości te
tworzą grupę czynników, która kształtuje taką cechę jak wartość pola powierzchni połączenia
składników (np. włókien i żywicy). Powierzchnia oraz dobra adhezja składników zapewniają
współpracę składników kompozytu, dzięki której uzyskuje się wysoką wytrzymałość
mechaniczną [5-8].
Poza wymienionymi czynnikami istotne znaczenie ma również zastosowany proces
technologiczny,

który

wpływa

m.in.

na

równomierność

rozmieszczenia

składnika

wzmacniającego w osnowie [2], stopień adhezji oraz na naprężenia skurczowe [5] powstające
w materiale osnowy.
Obciążenie zewnętrzne przyłożone do elementu konstrukcyjnego z kompozytu
wywołuje różne naprężenia w składnikach kompozytu w zależności od kierunku
oddziaływania w stosunku do kierunku ułożenia włókien wzmacniających. W przypadku
rozciągania próbki kompozytu jednokierunkowego w kierunku zgodnym z ułożeniem włókien
obciążenie przenoszone jest głównie przez włókna. Natomiast w przypadku rozciągania
w kierunku poprzecznym do kierunku ułożenia włókien obciążenie przenoszone jest przez
osnowę [9]. Obszary naprężeń o jednakowej wartości, lokalne koncentracje i maksima
wartości naprężeń uzależnione są od wzajemnego położenia włókien wzmacniających [10-13].
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Badania wykazały, że niszczenie kompozytów zbudowanych z włókien szklanych
i żywicy charakteryzuje rozwój mikropęknięć [14, 15]. Obecność takich wad jak: pęcherze
gazowe lub aglomeracje stykających się elementów zbrojących, powodują dodatkowe
osłabienie kompozytu. Na koncentrację naprężeń w warunkach obciążenia wpływa również
równomierność rozmieszczenia składników wzmacniających [16].
Z tego powodu bardzo ważnym zadaniem jest ocena równomierności rozmieszczenia
składników wzmacniających lub też ocena poziomu ewentualnych wad w postaci pęcherzy
gazowych i aglomeracji stykających się włókien. Ze względów natury metodologicznej
w technologii rozpatrywanych kompozytów nie spotyka się miar rozmieszczenia włókien [17].
Najczęściej podawane są wielkości określające zawartość szkła oraz wytrzymałość
mechaniczną na zginanie. Przyczynę takiego stanu upatruje się w braku stosownych narzędzi
do szybkiej obserwacji mikrostruktury oraz w braku badań określających zależność
wytrzymałości mechanicznej takich kompozytów od ich budowy, w szczególności braku
związków ilościowych określających wpływ rozmieszczenia geometrycznego włókien
wzmacniających na wybrane wskaźniki wytrzymałości. Z tego powodu istotne wydaje się
przyjęcie kryteriów oceny, miar oraz metod oznaczania rozmieszczenia włókien zbrojenia
i defektów, które pozwolą na podjęcie próby rozwiązania tego problemu.
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2. Analiza stanu wiedzy
Stan literatury obejmuje zagadnienia związane z budową i mechaniką kompozytów
o jednokierunkowym ułożeniu włókien wzmacniających, będących przedmiotem badań oraz
odnosi się do miar stosowanych w ocenie rozmieszczenia składników wzmacniających.

2.1. Budowa i wytrzymałość kompozytów o jednokierunkowym
ułożeniu włókien wzmacniających
W tej części przedstawione zostały zagadnienia związane z grupą kompozytów
zbudowanych

z

włókien

szklanych,

ciągłych,

o

przekroju

okrągłym,

ułożonych

jednokierunkowo i zatopionych w osnowie z żywicy epoksydowej. Opis mechaniki
kompozytów zawężony jest w ten sposób do grupy, w której współczynniki sprężystości
materiałów włókien wzmacniających Ew i osnowy Eo pozostają w stosunku Ew/Eo>10.
2.1.1. Mikrobudowa kompozytu
Model kompozytu wzmocnionego włóknami, będący przedmiotem badań przedstawia
rys. 2.1.

Rys. 2.1: Teoretyczna struktura kompozytu włóknistego jednokierunkowego. Układ współrzędnych (1,2,3) jest
związany ze strukturą kompozytu, a układ (x,y,z) z kierunkiem przyłożonego obciążenia (na podstawie [18])
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Dzięki zatopieniu twardych, kruchych włókien szklanych, ułożonych jednokierunkowo
w żywicy epoksydowej o znacznie niższej wytrzymałości na zniszczenie, kompozyt o takiej
budowie ma charakter anizotropowy, czyli jego wytrzymałość silnie zależy od kierunku
przyłożenia obciążenia w stosunku do osi włókien.
Dodatkową zaletą włókien w zastosowaniu do budowy kompozytów jest zależność
właściwości mechanicznych takich kompozytów od udziału, długości, średnicy i orientacji1
włókien w kompozytach, co pozwala na projektowanie materiałów o specyficznych
właściwościach [20, 21].
W poniższej tabeli 2.1 przedstawione zostały szacunkowe wartości wybranych
wskaźników wytrzymałościowych najczęściej stosowanych materiałów będących składnikami
kompozytów.
Tabela 2.1: Właściwości (zastosowanego w badaniach) kompozytu i głównych jego składników. Dane wg [22]

Lp.

Materiał Włókna
Właściwość

E-szkło

Osnowa polimerowa
ż. epoksydowa

Kompozyt2

ż. poliestrowa

g/cm3

2,58

1,16

1,1 – 1,29

1,5 – 2,0

Wytrzymałość na
rozciąganie Rg

MPa

3,5 •103

25 - 40

40 - 60

1200 - 3000

3.

Wytrzymałość na ściskanie
Rt

MPa

0,8 •103

70 - 140

120 - 180

4.

Moduł sprężystości
wzdłużnej E1

GPa

75

4-5

2,8 – 3,5

5.

Moduł sprężystości
poprzecznej E2

GPa

28

6.

Odkształcenie niszczące

%

4,0

1-5

1,2 -4,5

7.

Zakres trwałości do
temperatury

°C

350
pełzanie

125 - 190

100 - 140

8.

Współczynnik Poissona

0,37

0,36

9.

Twardość

14 - 18

16 - 20

1.

Gęstość

2.

HB

45

1 Wymieniono tylko najczęściej stosowane (w warunkach produkcyjnych) parametry, pomijając rolę mikrofazy
połączenia składników oraz równomierność rozmieszczenia włókien, o których wspomina się w pracy [19]
2 Kompozyt zbudowany z włókien szklanych oraz osnowy poliestrowej lub epoksydowej
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2.1.2. Sposoby zniszczenia kompozytu
Wytrzymałość kompozytu zależy od wytrzymałości jego składników oraz połączenia
tych składników [22-24]. Formami powstawania i rozwoju zniszczenia kompozytów
włóknistych są według autorów [25]: pękanie osnowy, pękanie włókien, rozrywanie
połączenia osnowy i włókien oraz wyciąganie włókien z osnowy (rys. 2.3). Kolejność pękania
poszczególnych elementów zależy od kierunku i rodzaju przyłożonego obciążenia oraz
stosunku stałych materiałowych elementów: wzmocnienia, osnowy a także ich połączenia.
W pracach [22, 24, 26], przedstawione zostały charakterystyczne formy zniszczenia
kompozytu włóknistego podczas ściskania, rozciągania i zginania (rys. 2.2, rys. 2.4, rys. 2.5)
[27-29]. W przypadku zginania, zgodnie z [24], zniszczenie ma zazwyczaj charakter mieszany,
występują skutki ściskania i rozciągania oraz delaminacja wewnętrzna. Kształt czoła
delaminacji według pracy [30] informuje o symetryczności rozkładu naprężeń w zginanej
próbce.

Rys. 2.2: Formy niszczenia kompozytu włóknistego podczas rozciągania
a) pękanie poprzeczne, b) podłużne zrywanie połączenia osnowa-włókno [26]

Przytoczone rysunki przedstawiają typowe rozwoje pęknięcia w kompozytach
włóknistych. Dodać należy, że w trakcie rozwoju pęknięcia zmiany następujące
w mikrostrukturze kompozytu, powodują powstawanie innych układów sił niż występowały
początkowo, co skutkuje zmianą składnika dominującego w przenoszeniu całkowitego
obciążenia [31]. Przykładem jest przypadek ścinania wzdłużnego, w trakcie którego lokalne
płynięcie osnowy na tyle zmienia stan naprężeń, że początkowe lokalne koncentracje naprężeń
zostają obniżone [9]. Dodatkowo efekt ten jest wzmocniony przez losowy charakter
11
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wytrzymałości poszczególnych włókien [26] powodowany np. różnicą średnic. W momencie
gdy słabsze włókna ulegają zniszczeniu, powstaje nowy stan naprężeń i rodzaj zniszczenia
może przyjąć innych charakter, przykładowo może to być wyciąganie włókien.

Rys. 2.3: Formy powstawania i rozwoju zniszczenia kompozytu: pękanie osnowy (1), utrata połączenia
włókien z osnową (2), wyciąganie włókien z osnowy(3), pękanie włókien (4) [25]

Rys. 2.4: Formy niszczenia kompozytu włóknistego podczas ściskania:
a) delaminacja, b)mikrowyboczenie, c) niszczenie włókien na skutek ściskania [22]
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Rys. 2.5: Delaminacja (ścinanie międzywarstwowe) wewnętrzna kompozytu włóknistego podczas zginania [24]

Rys. 2.6: Niszczenie włókna Kewlar 95 podczas ściskania [22]

Rys. 2.7: Przekrój wzdłużny próbki zniszczonej w próbie ścinania metodą krótkiej belki (badania własne)
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Opierając się na proporcji odkształceń niszczących włókna i osnowę, przedstawionej
w pracy [26], określić można charakter zniszczenia właściwy dla rozciągania. Dla kompozytu
szkło typu E - żywica epoksydowa, warunek (Eo/Ew) > (Rm,o/Rm,w)3 równoważny warunkowi
εw* > εo*, charakteryzuje przypadek gdy osnowa jest bardziej krucha od włókien. Zatem
zniszczeniu najpierw ulega osnowa, a o dalszym zachowaniu decyduje objętość włókien.
Jednak w przypadku Eo < Ew (4 < 74, dane z tabeli 2.1) według pracy [26] nawet niewielki
udział włókien powoduje podwyższenie wytrzymałości kompozytu na rozciągania (nie
występuje tu pojęcie krytycznego udziału włókien).
J. German w pracy [26] prezentuje sposób przewidywania form zniszczenia kompozytu
na podstawie właściwości materiałowych składników (wg tab. 2.1) oraz ich udziałów.
Podczas ściskania o formie zniszczenia kompozytu szkło/epoksyd według pracy [26]
decyduje udział włókien i dla udziału powyżej 18% przyjmuje ono charakter wyboczenia
ścinającego.

2.1.3. Teorie stosowane w mikromechanice kompozytów
Zmienne warunki obciążenia pojedynczych włókien kompozytu powodują trudności
w opracowywaniu zależności pozwalających przewidzieć całkowitą wytrzymałość materiału
kompozytowego

na

etapie

projektowania

udziału,

rodzaju

i

położenia

włókien

wzmacniających. Wyniki teoretyczne różnią się od otrzymywanych doświadczalnie, a różnice
te są tym większe im bardziej złożony jest stan naprężeń. Zachowanie się kompozytów
w określonych warunkach obciążenia określają hipotezy wytrzymałościowe [9].
W pracy R. Jonesa [2-s.102÷120] wymieniane są następujące teorie wytężenia:
–

teoria (kryterium) maksymalnych naprężeń,

–

teoria (kryterium) maksymalnych odkształceń,

–

teoria Tsai-Hilla,

–

teoria Hoffmana,

–

teoria tensorowa Tsai-Wu.

3 Znaczenie symboli i indeksów: E - moduł sprężystości, Rm - wytrzymałość na rozciąganie, ε* - odkształcenie
niszczące osnowy (o) oraz włókien (w)
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Zastosowanie teorii maksymalnych naprężeń i maksymalnych odkształceń prowadzi do
otrzymania podobnych krzywych teoretycznych [2-s.107,109]. Kolejne z prezentowanych
teorii, których równania wzbogacane są o dodatkowe parametry wytrzymałości zniszczenia
[9-s.112] wykazują coraz lepsze pokrycie z wynikami doświadczalnymi.
Autor pracy [32-s.69] zwraca uwagę na wpływ właściwości lepkosprężystych osnowy
(jako materiału polimerowego) na właściwości kompozytu. Podejście takie powoduje,
w przypadku materiału anizotropowego, dodatkowe skomplikowanie opisu jego właściwości
przez

zastąpienie

stałych

materiałowych

odpowiednimi

dynamicznymi

funkcjami

materiałowymi.
W pracy [26] zaprezentowano sposoby obliczania charakterystyk materiałowych
kompozytu włóknistego stosując następujące, różne podejścia:
–

podejście mechaniki materiałów (zasada mieszanin),

–

stosowanie modelu kombinowanego (mikromechaniczny),

–

podejście semi-empiryczne Halpina-Tsaia.

Wybór

podejścia

uzależniony

jest

od

zgodności

wyników

teoretycznych

i doświadczalnych. Przykładowo, dla przypadku rozciągania kompozytu jednokierunkowego
w kierunku włókien, do obliczania stałych materiałowych i szacowania wytrzymałości
kompozytu wystarczające jest podejście mechaniki (zasada mieszanin). W przypadku
obciążenia w kierunku poprzecznym do kierunku włókien proponowane są bardziej
skomplikowane podejścia. Zdaniem autora pracy [26-s.154] dokładność uzyskiwana przy
obliczaniu stałych materiałowych według podejścia Halpina-Tsaia jest wystarczająca
i poszukiwanie bardziej złożonych metod jest niecelowe. Jego zdaniem dokładność ta
przewyższa realne możliwości technologiczne wytwórców surowców i kompozytów,
z powodu nieregularności ułożenia włókien oraz zmienności właściwości włókien i żywic.
Zdaniem R. Pyrza [19] wpływ występujących w procesie wytwarzania zjawisk i ich
wzajemnego na siebie oddziaływania jest silniejszy niż wynika to z zaprojektowanych
właściwości kompozytu. Twierdzi on w pracy [19-r.1.16], że w stosowanych obecnie
podejściach przyjmuje się zazwyczaj przypadkowe rozmieszczenie składników (dosłownie
„geometryczne właściwości mikrostruktury są rozmieszczone przypadkowo”) pomijając
dokładne objaśnienie co oznacza termin „przypadkowe rozmieszczenie” i jak ono może być
15
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określone ilościowo [33]. Odmienne, również fałszywe zdaniem tego autora, jest założenie że
rozmieszczenie składników jest regularne. Założenie takie prowadzi to do uproszczenia
obliczeń, w szczególności zastosowania metody elementów skończonych i dostarcza
zadowalających rezultatów tak długo, jak długo silnie nieliniowe zjawiska nie są
skoncentrowane [34, 35]. Dla zjawisk silnie "zlokalizowanych" takich jak: inicjacja
mikropęknięć i występowanie stref uplastycznienia, które następnie propagują się z różną
skalą, założenie systematyczności może prowadzić do istotnie błędnych wyników [14, 15]. W
pracy [19] podkreśla się, by cechy dyspersji mikrostruktury kompozytu opisać
w jednoznaczny sposób poprzez czynniki ilościowe, które ewentualnie mogłyby wiązać się
z właściwościami fizycznymi materiału.

2.1.4. Założenia modelu matematycznego kompozytu - uproszczenia
Proces modelowania mikrostruktury i jego złożoność przedstawione zostały w pracy
[32]. Proces ten składa się z dwu etapów: opracowania opisu lokalnego zwierającego m.in.
lokalizację i wartości ekstremalnych naprężeń oraz kształty wyznaczone przez izochromy4.
Następnie przejście do opisu globalnego, który charakteryzuje materiał kompozytu
umożliwiając projektantowi rozwiązywanie w sposób analityczny zadania konstrukcyjnego.
W pracy [19] zwrócono uwagę na przeszkody w modelowaniu relacji między mikrostrukturą a
całkowitymi właściwościami materiałowymi powodowane przez ograniczone możliwości
kontrolowania rozmieszczenia składników.
W rozważaniach modeli teoretycznych przyjmowane są według J. Germana [26]
następujące założenia formalne (uproszczenia):
–

składniki kompozytu są jednorodne (w objętości osnowy nie występują wady takie

jak pęcherze i zanieczyszczenia),
–

materiały składników są izotropowe (pomijana jest anizotropia włókien),

–

odkształcenia materiałów są liniowo sprężyste,

–

połączenie włókien i osnowy jest idealne, a wytrzymałość połączenia przewyższa

wytrzymałość osnowy (brak poślizgu i odrywania składników),
4 Izochromy - pola odkształceń
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kształt i granice przekroju włókien są idealnie kołowe bądź liniowe (przybliżane

figurami geometrycznymi: okręgiem, prostokątem),
W niektórych pracach występują dodatkowe uproszczenia modeli, takie jak:
–

wszystkie włókna mają jednakową średnicę (włókna wyrażane są jako punkty

w badaniach modeli rozmieszczenia – rys. 2.31),
–

nie występuje adhezja osnowy do włókna (obszar warstewki połączenia składników

(mikrofazy) jest pomijany w analizach wykorzystujących model elementarnej komórki
objętości – rys. 2.8).

Rys. 2.8: Przykład modelu elementarnej komórki objętości wykorzystywanego w analizie odkształcenia
kompozytu włóknistego [25-s.43]

Wymienione założenia upraszczają znacząco analizę i obliczenia wykonywane
z użyciem modeli.

2.1.5. Wytrzymałość mechaniczna i charakterystyki materiałowe
Omawiając mechanizmy kierujące rozkładami naprężeń obciążonych kompozytów
należy zaznaczyć, że znane obecnie modele tych mechanizmów dostarczają wyniki wyraźnie
17
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różne od wyników doświadczalnych. Nawiązując do poprzedniego punktu, opisującego
uproszczenia modeli matematycznych, przyczynami takiego stanu jest pomijanie wpływu
różnego rodzaju czynników. Przykładami takich czynników, sygnalizowanymi w literaturze, są:
–

naprężenia skurczowe w materiale osnowy ([5-s.38, 22-s.58], rys. 2.16, rys. 2.17),

–

nierównomierność

rozmieszczenia

włókien

w

przekroju

poprzecznym

(w szczególności aglomeracje włókien stykających się [36]),
–

zmienność średnic włókien,

–

oraz wady mikrostruktury (pęcherze, wtrącenia).

Wynikają one z trudności technicznych związanych z przygotowaniem próbek
pozbawionych wad w trakcie procesu produkcji kompozytów.
Innego rodzaju przyczynami są założenia teoretyczne, konieczne dla uproszczenia
modelu, lecz niekiedy prowadzące do otrzymywania sprzecznych rezultatów, czego przykład
zaprezentowano w pracy [26-s.142÷143]. Zastosowanie odwrotnej zasady mieszanin (wzór 26) w przypadku rozciągania w kierunku prostopadłym do osi włókien prowadzi do otrzymania
różnych wartości odkształceń osnowy i włókien, co nie jest możliwe bez zniszczenia
połączenia składników.
Podstawowe równanie oraz wykres wytrzymałości dla pasm rowingu według pracy [5]
zostały przedstawione na rys. 2.9 i w tab.2.2.

Rys. 2.9: Charakterystyka budowy kompozytu zbrojonego jednokierunkowo
Tabela 2.2: Charakterystyka wytrzymałościowa kompozytów zbrojonych jednokierunkowo [5]

Charakterystyka tworzywa

Anizotropowe w przestrzeni
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Typ wzmocnienia

Pasma włókien

Równanie
wytrzymałości

Rm ,tw =R m , w V w 1−V w  σ o
l w =∞ , k =1

Wykres wytrzymałości
w płaszczyźnie xy
gdzie:
Rm – wytrzymałość na rozciąganie tworzywa (tw) i włókien (w),
Vw – zawartość objętościowa włókien,
σo -naprężenia w osnowie
lw – długość włókien
k – współczynnik zależny od ułożenia włókien (k=1 dla włókien ciągłych, ułożonych
równolegle).

Rozciąganie
Wytrzymałość na rozciąganie kompozytu włóknistego o jednokierunkowym ułożeniu
włókien w kierunku równoległym do kierunku ułożenia włókien obliczana jest na podstawie
następującego wzoru [5, 9]:
R+║=[ E o 1−V w E w  z∗V w ] ε +wR ,

(2-1)

gdzie:
Eo – moduł sprężystości liniowej osnowy,
Ew(z) – moduł sprężystości liniowej włókien w kierunku z,
Vw – udział objętościowy włókien,
ε+wR – odkształcenie liniowe włókien.
Uproszczenie wprowadzone przez podejście mechaniki materiałów w formie zasady
mieszanin prezentuje rys. 2.10 [26]:
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a)

b)

Rys. 2.10: Kompozyt włóknisty jednokierunkowy
a) przestrzenny widok mikrostruktury, b) model mechaniczny (wg zasady mieszanin)[26]

W przypadku rozciągania w kierunku równoległym do osi włókien wytrzymałość
kompozytu zależy głównie od wytrzymałości włókien. To założenie znajduje potwierdzenie
w wynikach doświadczalnych [9]. Osnowa pełni w tym przypadku rolę wypełniacza,
a specyfika konstrukcji kompozytowej wydaje się być niewykorzystana.
Zgodnie z tą hipotezą w początkowej fazie rozciągania moduł sprężystości obliczany
jest z zależności [5]:
Etw=EwVw+Eo(1-Vw).

(2-2)

Natomiast naprężenia rozciągające wyraża zależność:
σtw=σwVw+σo(1-Vw),

(2-3)

gdzie:
E – moduł sprężystości, σ – naprężenia rozciągające, V – udział objętościowy,
a indeksy tw, w i o oznaczają tworzywo kompozytowe, włókna i osnowę.
W przypadku rozciągania kompozytu w kierunku prostopadłym do osi włókien o jego
wytrzymałości decydują: wytrzymałość osnowy, charakterystyki sprężystości włókien
i osnowy oraz ilości włókien i są wyrażane następująco [9]:
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,

(2-4)

gdzie:
R+o – wytrzymałość osnowy na rozciąganie,
σr – strukturalny współczynnik naprężeń - składowa normalna stanu naprężeń,
υo – liczba Poissona materiału osnowy.
Podana zależność dotyczy sytuacji gdy najpierw uszkodzeniu ulega osnowa. Natomiast
gdy wytrzymałość połączenia składników jest niższa niż wytrzymałość osnowy, wówczas
następuje odrywanie od siebie składników, czyli rozwarstwianie, co przedstawiono na rys.2.3.
Wówczas zależność na wytrzymałość przyjmuje postać [9]:
R+┴=

Rb
,
σr

(2-5)

w którym Rb oznacza wytrzymałość połączenia składników kompozytu.
Wzór na poprzeczny moduł sprężystości E2 wyznaczony z odwrotnej zasady
mieszanin [26] wygląda następująco:
E 2=

E 2o E 2w
,
V o E 2wV w E 2o

(2-6)

gdzie:
E2o,w – poprzeczny moduł sprężystości włókien (w) i osnowy (o),
Vo,w – udział objętościowy włókien (w) i osnowy (o),
O

wartości

poprzecznych

właściwości

sprężystych

kompozytu

włóknistego

jednokierunkowego decyduje głównie materiał osnowy. Biorąc pod uwagą trudności związane
z opracowaniem modelu teoretycznego adekwatnego do rezultatów empirycznych, wzór ten
można wykorzystać jako element „widełek” pozwalający na obliczenie ich niższej wartości.
Innym sposobem wyznaczenia wytrzymałości w kierunku poprzecznym jest podejście
kombinowane, polegające na wydzieleniu w objętości kompozytu dwuskładnikowego trzeciej
fazy w postaci pasów zawierających oba składniki. Ilustruje to rys. 2.11.
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Rys. 2.11: Widoki przestrzenne i przekroje poprzeczne kompozytu włóknistego
oraz modelu „kombinowanego” [26]

Opierając się na takim założeniu przyjmowany jest model kombinowany (szeregoworównoległy), którego schemat i różnice w stosunku do modelu przyjmowanego w klasycznym
podejściu mikromechaniki prezentuje tab. 2.3 i tab. 2.4.
Tabela 2.3: Rozciąganie w kierunku równoległym i poprzecznym do włókien w modelu klasycznym [26]

Kierunek poprzeczny

P 1o=E 1o , v 12o ; P 1w=E 1w , v 12w
P 1= ∑ v k P1k

P 2o=E 2o ,G 12o ; P 2w =E 2w ,G 12w
vk
1
= ∑
P 2 k= f , m P 2k

model mikromechaniki

Kierunek równoległy

k= f , m

Tabela 2.4: Rozciąganie w kierunku równoległym i poprzecznym do włókien w modelu kombinowanym [26]

Kierunek równoległy

Kierunek poprzeczny
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P=

P o P w 1−v op −v op v w v op v w P
P w 1−v op−v w  P w −P o 

2
o

P o [ P w ζP oζvw  P w −P o ]
P w ζP o−v w  P w −P o 
gdzie :
v op v w
parametr upakowania ζ =
1−v w −v op
P=

Bazując na modelu kombinowanym, charakterystyki materiałowe kompozytu
wyznaczane są według ogólnego wzoru [26]:
P o 1ξχV w 
, w którym
1− χV w
,
V op V w
P w −P o
ξ=
, χ=
1−V w −V op
P w ξP o
P=

(2-7)

gdzie:
P – charakterystyka materiałowa kompozytu (moduł Younga, współczynnik Poissona,
moduł ścinania), V – udział objętościowy składnika, a indeksy w, o i op oznaczają
odpowiednio włókna, osnowę i osnowę leżącą w pasach wolnych od włókien.

Ściskanie
Rozpatrując problem ściskania w pracy [9] założono, że podczas działania osiowej siły
ściskającej jako pierwsze ulegną zniszczeniu włókna na skutek osiągnięcia maksymalnego
odkształcenia krytycznego εwR. Wytrzymałość przedstawia się wzorem:
R-║=[ E wz V w E o 1−V w ] ε -wR .

(2-8)

Podana zależność wynika z reguły mieszanin oraz założenia, że odkształcenie
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względne włókien odpowiada odkształceniu względnemu kompozytu. Zależność ta wykazuje
zgodność z wynikami eksperymentalnymi [9]. Obowiązuje ona dla przypadku gdy zniszczenie
kompozytu następuje na skutek zniszczenia włókien [22]. Inne sposoby zniszczenia
kompozytu to delaminacja i mikrowyboczenie spowodowane słabą lub średnią adhezją
osnowy do włókna [22]
Natomiast według I. Hyli [9] przyłożenie siły ściskającej w kierunku prostopadłym do
osi włókien powoduje wzrost znaczenia naprężeń stycznych, co objawia się pochyleniem linii
złomu w stosunku do osi próbki. Szacunkową wytrzymałość kompozytu w takim przypadku
obciążenia według [9] oblicza się ze wzoru:
R-┴=

2 E ┴ ε +R
2R +┴
=
ctgφ ,
1υ ┴ ╨ 1υ ┴ ╨

(2-9)

gdzie:
R¯┴ - wytrzymałość kompozytu,
E┴ - moduł sprężystości liniowej,
ε+R – odkształcenie liniowe,
ν┴╨- liczba Poissona,
φ – kąt nachylenia linii złomu,
┴╨

- osie symetrii sprężystej kompozytu jednokierunkowego.

Przedstawiona dyskusja wykazuje, że wytrzymałość na poprzeczne ściskanie może być
wyrażone przez wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym po uwzględnieniu kąta
φ, który wyznaczany jest doświadczalnie lub przyjmuje wartość przybliżoną w zakresie 3045°.
Moduł sprężystości poprzecznej wynosi: G2 =

E2
.
21v 2 

(2-10)

Ścinanie
Wytrzymałość kompozytu na ścinanie wzdłużne zależy od wytrzymałości na ścinanie
osnowy i/lub połączenia włókna z osnową [22]. Zawartość włókien, poza przypadkiem
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włókien organicznych, nie wpływa na zmianę tej wartości. Wobec tego przyjmowana jest
wartość mniejsza, obliczana z zależności na wytrzymałość na ścinanie:
T=

Tp
=T o , gdzie:
τ rz

(2-11)

T – wytrzymałość na ścinanie osnowy (o) i połączenia (p)
τrz – współczynnik koncentracji naprężeń, który w sytuacji gdy wytrzymałość osnowy
jest niższa niż połączenia przyjmuje wartość 1.

Złożony stan naprężeń
W złożonym stanie naprężeń, gdy w kompozycie występują jednocześnie naprężenia
normalne oraz wzdłużne względem kierunku ułożenia włókien, wytrzymałość całkowita
wynika z wytrzymałości osnowy lub połączenia. Oblicza się ją korzystając z trzech równań,
które wyznaczają przebieg krzywej granicznej [9]. Przypadek gdy wytrzymałość połączenia
jest wyższa niż osnowy przedstawia rys. 2.12.

Rys. 2.12: Graniczna krzywa wytrzymałości kompozytu epoksydowego wzmocnionego
włóknami szklanymi w płaskim stanie naprężenia; Niszczenie osnowy przez:
1 - odrywanie od włókna, 2 - ścinanie, 3 – ściskanie [22]

Stosowanie trzech równań uwarunkowane jest zmianą dominującej składowej
ściskającej lub wzdłużnej. Ich postać jest następująca [9]:
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2
o

krzywa 1: 1−υ σ

2
r

σ 2┴
 R+o 



τ ║2 ┴
T o2

=1 ,

(2-12)

krzywa 2: σ 2┴ 2 1υ o τ ║2 ┴σ ┴  σ 2┴4τ 2║ ┴ =2  R+o 2 ,

(2-13)

krzywa 3: σ 2┴ 2 1υ ┴ ╨  τ ║2 ┴σ ┴  σ 2┴4τ 2║ ┴ =2  R-┴ 2 ,

(2-14)

gdzie:
R - wytrzymałość kompozytu na rozciąganie (+) lub ściskanie (–),
ν - liczba Poissona,
σ – naprężenie normalne,
τ – naprężenie styczne,
T – wytrzymałość na ścinanie,
┴╨

- osie symetrii sprężystej kompozytu jednokierunkowego.

Podejście semi-empiryczne Halpina-Tsaia
Zaprezentowane

powyżej

sposoby

szacowania

właściwości

materiałowych,

w szczególności poprzecznych charakterystyk materiałowych, bazując na podejściu mechaniki
materiałów, nie dostarczają wyników zgodnych z wynikami doświadczalnymi [26]. Przyczyną
takiej sytuacji jest występowanie dodatkowych czynników kształtujących wytrzymałość
kompozytu, których uwzględnienie w obliczeniach jest utrudnione (trudności metodyczne i
techniczne związane z pomiarem dodatkowych właściwości). Jednym ze sposobów,
zaproponowanym

w

modelu

Halpina-Tsai,

jest

użycie

parametru

wyznaczanego

doświadczalnie [2, 9, 26]. W tym przypadku jest to współczynnik zbrojenia ξ charakteryzujący
kształt włókien i sposób ich ułożenia.
Poprzeczny moduł Younga E2, opierając się na podejściu semi-empirycznym HalpinaTsaia, jest określony następującym wzorem:
E 2=E 2o

1V f
; gdzie :
1−V f

 E / E −1
= 2w 2o
; =2 dla włókien okrągłych
 E 2w / E 2o
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Wyniki otrzymane z użyciem tego wzoru w porównaniu do innych metod
mikromechanicznych przedstawia rys. 2.13. Według autora pracy [26] pozwalają one
szacować rzeczywiste właściwości materiałowe z dokładnością mieszczącą się w zakresie
zmienności powodowanej przez technologię produkcji kompozytów.

Rys. 2.13: Wartości poprzecznego modułu sprężystości obliczone różnymi metodami [26]

2.1.6. Metody oceny wytrzymałości - Próby wytrzymałościowe kompozytów

Trójpunktowe zginanie belki prostopadłościennej
W trakcie próby zginania w kompozycie występują dodatnie i ujemne naprężenia
normalne oraz naprężenia styczne. Ponieważ moduły sprężystości dla rozciągania i ściskania
kompozytu w kierunku osi włókien nie są równe, to linia zerowych naprężeń nie pokrywa się
z płaszczyzną środkową próbki (rys. 2.14). Różnica ta jednak nie jest znacząca
i w obliczeniach przyjmuje się równe wartości E+=E- [22].
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Rys. 2.14: Rozkład naprężeń w zginanej belce [22]

Zasady przeprowadzania prób zginania kompozytu tworzywowego, wzmocnionego
włóknem, określają następujące normy:
●

PN-EN ISO 14125:2001 / PN-EN ISO 14125:2001/AC:2003 Kompozyty

tworzywowe wzmocnione włóknem. Oznaczanie właściwości przy zginaniu,
●

PN-EN 2746:2001 Lotnictwo i kosmonautyka. Tworzywa sztuczne wzmocnione

włóknem szklanym. Badanie zginania. Metoda trzypunktowa oraz normy serii ASTM D
790.
Porównanie wymagań norm serii ISO i ASTM, w zakresie badań wytrzymałościowych
kompozytów, przedstawiono w materiałach laboratorium Intertek Plastics Technology
Laboratories, USA [37].
Wymiary kształtki klasy III (kompozyty jednokierunkowe, kąt 0°) według metody A
(układ trzypunktowy) Polskich Norm i Norm Zakładowych Producenta próbek przedstawiono
w tabeli 2.5. Wymiary kształtek mogą być modyfikowane przy zachowaniu proporcji L/h=20
i l/h=30. Dopuszczalna jest obróbka skrawaniem kształtek.
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Tabela 2.5: Wymiary kształtek do testów wytrzymałości na zginanie, (oznaczenia wymiarów wg rys.2.15)

norma

Rozstaw podpór
l [mm]

Długość
L [mm]

Szerokość
b [mm]

Wysokość
h [mm]

PN Klasa III

40

60

15

2

PN Klasa IV

80 ± 1

15 ± 0,5

2 ± 0,2

15

4

NZ5

100

100

−0
10

150

Rys. 2.15: Schemat obciążenia belki w trzypunktowej próbie zginania [22]

W próbie na zginanie występuje złożony układ naprężeń oraz koncentracja naprężeń na
końcach podpór i trzpienia obciążającego (rys. 2.16), dlatego ich końce mają ściśle określoną
średnicę. Według PN wynosi ona 5 ±0,1 mm, według ASTM 6,4 mm. Prędkość ruchu trzpienia
o promieniu 12,5 ±0,1 mm wynosi 1-5 mm/min.
Charakter niszczenia kompozytu zależy od:
–

stosunku odległości podpór do wysokości próbki (l/h) i

–

stosunku modułów sprężystości wzdłużnej do modułu ścinania (Ex/Gxz).

Stosunek l/h dla włókien szklanych w osnowie z żywicy epoksydowej wynosi 16. Zbyt
niska wartość tego stosunku dla wysokiego stosunku Ex/Gxz powoduje niszczenie próbki przez
ścinanie międzywarstwowe.
W próbie tej rejestrowane są siła i droga trzpienia obciążającego. Odkształcenie próbki
może być mierzone: przez pomiar położenia (w osi Z) trzpienia obciążającego lub metodą
tensometryczną na powierzchni próbki [22]. Techniki badań elastooptycznych, których wyniki
przedstawiają rys. 2.16 i 2.17 omówiono w pracy [38].
5 Norma Zakładowa wzorowana na normie PN 79/C-89027
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Rys. 2.16: Rozkład naprężeń oraz izochromy uzyskane w badaniu elastooptycznym
w trójpunktowo zginanej belce [22]

Na podstawie wyników próby zginania obliczane są [22]:
–

moduł sprężystości wzdłużnej zginania (Egx),

–

moduł ścinania międzywarstwowego (Ggxz) oraz

–

wytrzymałość na zginanie (Rgx).

Dla wyznaczenia modułu sprężystości należy obliczyć strzałki ugięcia s' i s'', które
odpowiadają odkształceniom εt' = 0,0005 i εt'' = 0,0025.
ε ' f L2
ε ' ' f L2
,
s '=
,s' '=
6h
6h

(2-16)

gdzie:
s', s'' – strzałki ugięcia w połowie długości belki
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ε'f, ε''f – odkształcenia przy zginaniu
E f=

L3 ΔF
=500 σ ' ' f −σ ' f [ MPa ] ,
.
4bh3 Δs
Δs=s ' ' −s ' , ΔF =F ' ' −F '

 

Odkształcenie na zewnętrznej powierzchni kształtki: ε =

(2-17)
6sh
.
L2

(2-18)

Ścinanie metodą krótkiej belki
Według autorów pracy [39] najlepszą metodą pomiaru wytrzymałości na ścinanie
(biorąc pod uwagę trudności z uzyskaniem czystego, jednorodnego ścinania w objętości
próbki) jest metoda skręcania cienkich rurek [22]. Natomiast autorzy prac [40], [41] spośród
dziewięciu metod testowania wytrzymałości na ścinanie zalecają użycie próby Josipescu6 lub
czteropunktowego zginania asymetrycznego7 (Rys. 7.14).
W rozprawie doktorskiej zdecydowano wykonać pomiar metodą zginania krótkiej belki
według EN ISO 14130 „Kompozyty tworzywowe wzmocnione włóknem – Oznaczanie
umownej wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe metodą krótkiej belki”. Odpowiednia
norma ASTM D2344 nosi tytuł „Short-Beam Strength of Polymer Matrix Composite Materials
and Their Laminates”.
Na rys. 2.17 przedstawiono izochromy uzyskane w badaniu elastooptycznym
obrazujące rozkład naprężeń w przekroju próbki. W próbie tej, podobnie jak podczas zginania,
występuje koncentracja naprężeń w punktach przyłożenia obciążenia i podparcia. Znaczny
wpływ sił normalnych pochodzących od zginania jest przyczyną, że nie uzyskuje się stanu
czystego ścinania. Osiągnięcie zniszczenia poprzez ścinanie międzywarstwowe uzyskuje się
dzięki niskiemu stosunkowi rozpiętości do grubości kształtki, który powoduje odpowiedni
wzrost naprężenia ścinającego względem zginającego [42]. Test ten jednak, często stosuje się
w badaniach porównawczych.
W badaniach objętych zakresem rozprawy doktorskiej, w szczególności dotyczących
próby zaobserwowania efektu nierównomierności rozmieszczenia włókien wzmacniających,
było wykorzystanie metody zginania krótkiej belki w celu stwierdzenia lokalnych koncentracji
6 W literaturze zachodniej nazwa brzmi „Iosipescu”
7 Asymmetric Four-Point Bending (AFPB)
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naprężeń spowodowanych występowaniem aglomeracji włókien. Dlatego w kolejnych
analizach mikrograficznych szczególną uwagę poświęcono ilościowemu ujęciu obszarów
leżących przy krawędzi próbki, gdzie spodziewano się wystąpienia uszkodzeń inicjujących
zniszczenie próbki.

a)

b)

c)

Rys. 2.17: Rozkład odkształceń wyznaczony metodą Mory w trakcie próby zginania metodą krótkiej belki:
a) rozkład odkształceń normalnych εx,, b) rozkład odkształceń normalnych εy,, c) rozkład izochrom i izoklin [22]

Wymiary kształtek oraz położenie elementów układu do przeprowadzenia próby
zawiera tabela 2.4.
Tabela 2.6: Wymiary kształtek do badań wytrzymałości na ścinanie metodą krótkie belki [42].

Wymiar

Symbol

Wartość [mm]

Tolerancja

Grubość

h

2

±0,2

Całkowita długość

l

20

±1

Szerokość

b

10

±0,2

Promień trzpienia obciążającego r1

5

±0,2

Promień podpór

r2

2

±0,2

Rozpiętość

L

5h

±0,3

Dopuszczalna jest obróbka mechaniczna kształtek oraz zmiana ich wymiarów przy
zachowaniu proporcji: l=10h i b=5h.
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Rys. 2.18: Schemat układu do badań ścinania metodą krótkiej belki

Umowną

wytrzymałość

na

ścinanie

międzywarstwowe

oblicza

się

według

następującego wzoru [42]:
3 F
τ N5)= ×
, gdzie
4 bh

(2-19)

F – maksymalne obciążenie podczas zniszczenia próbki [N],
b, h – szerokość i grubość próbki [mm].
Rys. 2.19 przedstawia widok kształtki poddanej próbie wytrzymałości na ścinanie
metodą krótkiej belki. Widoczne zaciemnienie to obszar delaminacji. Czoło delaminacji jest
prostopadłe do kierunku ułożenia włókien.

Rys. 2.19: Kształtka po teście wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe (wyniki własne)
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2.1.7. Technologia produkcji kompozytów

Produkcja włókien ciągłych
Surowcem do produkcji włókien wzmacniających jest specjalne, bezalkaliczne
glinowo-leoro-krzemowe szkło typu E. Typ E określa zawartość alkaliów, która jest niższa niż
1% (w formie związanych tlenków sodu i potasu)[21]. Wytop szkła następuje w piecach
(rys. 2.20) i nie odbiega od wytopu szkła w innych procesach przemysłowych. Specyfika tego
procesu dotyczy etapu formowania włókien.

a)

b)

Rys. 2.20: Piece do produkcji szkła - widok z frontu(a) i z boku (b)

Poniżej pieca, w miejscu gdzie następuje spust roztopionego szkła, umieszczone są
podłużne pojemniki (sita, czółenka, platynowe łódki) posiadające w swoim dnie otwory, przez
które cienkimi stróżkami wycieka szkło (rys. 2.23). Włókna (nitki) stygnącego szkła są
chwytane i nawijane na bęben. W trakcie stygnięcia pojedynczych włókien natryskiwana jest
na nie substancja poprawiająca późniejszą adhezję żywicy do szkła oraz zabezpieczająca
powierzchnię włókien przed uszkodzeniem. Substancja ta nazywana jest apreturą lub
preparacją. Zmiana prędkości obrotowej bębna pozwala na korygowanie uzyskiwanej średnicy
włókien. Jednocześnie nawijanych jest wiele włókien, które tworzą pasmo zwane rowingiem.
Tak otrzymany surowiec w formie nawojów (rys. 5.24) jest następnie przewijany
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mechanicznie do otrzymania pasma włókien o określonym składzie. Skład rowingu (pasma
włókien) określa przeciętna średnica włókien oraz masa w jednostkach tex (ciężar 1 km
pasma).

Rys. 2.21: Schemat wytwarzania włókien szklanych

Istotnym etapem w produkcji włókien szklanych jest proces ich formowania. W trakcie
ciągnienia i jednoczesnego studzenia zewnętrznych powierzchni pojedynczej szklanej nici
uzyskuje się strukturę włóknistą (ziarna materiału są wydłużone wzdłuż osi). Poprawia to
znacznie wytrzymałość włókien szklanych w porównaniu do wytrzymałości szkła o budowie
amorficznej [20]. Rys. 2.22 przedstawia model struktury włókna Kevlar 49 z poliamidów
aromatycznych. Na rysunku widoczne są ukierunkowane wzdłuż osi włókna krystality (1)
umieszczone w poprzecznych warstwach (2) i otoczone warstwą naskórkową (3).
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Rys. 2.22: Model budowy włókna Kevlar 49 [5]
1 – krystality, 2 – warstwy poprzeczne, 3 – warstwa naskórkowa

Liczebności włókien w rowingu bezpośrednim (przed przewijaniem) zależnie od liczby
otworów znajdujących się w czółenkach przedstawia tabela 2.7.
Tabela 2.7: Liczebności włókien w rowingu bezpośrednim i pasmach po przewijaniu dla różnych typów włókien
szklanych (dane producenta)

Typ rowingu

Masa liniowa pasma Liczba włókien
Liczba pasm Liczba włókien
[tex]
(otworów w łódce)
po przewijaniu

Przeznaczone do żywic epoksydowych (zawartość preparacji w rowingu: 0,4÷0,8 %)
ER3005/4800/16

349

782

14

10948

ER3005/1200/10

155

782

8

6256

Przeznaczone do żywic poliestrowych (zawartość preparacji w rowingu: 0,6÷1,0 %)
ER3003/600/10

155

782

4

3128

ER3003/2300/10

155 lub121

782 lub 612

15 lub 19

11730 lub 11628

ER3003/2400/13

205

612

12

7344

ER3003/4800/16

300

612

16

9792

ER3003B/1200/20

1200

2 x 782

1

1564
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W praktyce [43] produkuje się włókna ze szkła boro-glino-krzemianowego
zawierającego poniżej 1% alkaliów. Do włókien oznaczonych symbolem ER 3005 stosowana
jest preparacja glicydo-epoksy-silanowa i są one przeznaczone do wzmacniania żywic
epoksydowych. Natomiast produkty oznaczone symbolem ER 3003, posiadające preparację
winylowo-silanową, służą do zbrojenia żywic poliestrowych.

Rys. 2.23: Produkcja rowingu : natryskiwanie preparacji, studzenie i nawijanie.
Szkło wypływa przez otwory w czółenkach.
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Rys. 2.24: Produkcja rowingu: przewijanie rowingu do uzyskania pasm produktu o odpowiednim
składzie (zgodnym ze specyfikacją produktu: średnica włókien i ciężar w jednostkach [tex]

Rys. 2.25: Produkcja rowingu: wyrób gotowy - handlowa forma rowingu.

Budowa i właściwości włókien szklanych
Uzyskany w trakcie formowania włókien wydłużony kształt ziarna powoduje
dodatkowe osiowe wzmocnienie włókna (sztywność i wytrzymałość). Podobne zjawiska
występują również we włóknach wzmacniających innych typów, przy czym powstające
wewnętrzne układy wzmacniające włókno różnią się wartością ilościową.
We włóknach aramidowych taka zorientowana struktura tworzona jest przez
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makrocząsteczki poliamidu. Natomiast włókna węglowe zbudowane są z płytek utworzonych
z atomów węgla (w układzie heksagonalnym), również ułożonych równolegle do osi włókna
[20].
Cząsteczki poliamidu w łańcuchach i atomy węglowa w układzie heksagonalnym
charakteryzują się silnymi wiązaniami chemicznymi (kowalencyjnymi, elektronowymi)
w stosunku do oddziaływań międzycząsteczkowych pomiędzy sąsiadującymi układami takich
typów. Dlatego włókna łatwiej ulegają zniszczeniu w kierunku poprzecznym, gdy rozerwaniu
ulegają słabsze wiązania międzycząsteczkowe, niż wzdłuż kierunku ułożenia układów

oś włókna

(cząsteczek, płytek), kiedy trzeba rozerwać silne wiązania kowalencyjne.

a)

b)

Rys. 2.26: Ukierunkowanie łańcuchów polimerowych w włóknach aramidowych (a) oraz układy atomów węgla
w włóknach węglowych (b) wpływające na anizotropowość właściwości mechanicznych włókien [20]

Właściwości mechaniczne włókien szklanych charakteryzują [21]:
–

wysoka wytrzymałość na rozrywanie przy niskiej gęstości,

–

niewielkie wydłużenie,

–

wysoki moduł sprężystości.

Ponadto włókna szklane charakteryzują się wysoką odpornością cieplną (materiał
określany jako niepalny).
Wpływ temperatury na wytrzymałość włókien szklanych przedstawia w sposób ogólny
rys. 2.27.
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Wytrzymałość

1
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0,5

0,25

0
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Rys. 2.27: Wpływ temperatury na wytrzymałość włókna szklanego (na podstawie) [21]

Wraz z początkowym wzrostem temperatury wzrasta wytrzymałość włókien szklanych.
Po przekroczeniu 200°C wytrzymałość spada nieznacznie wraz ze wzrostem temperatury do
300°C. Następnie wytrzymałość spada osiągając 50% pierwotnej wartości w temperaturze
400°C i ulegając zniszczeniu w 600°C [21].
Do innych właściwości włókien szklanych należą:
–

bardzo niska higroskopijność (absorpcja wody do ok. 0,15% masy) [21] i jako materiał
nieporowaty szkło jest odporne na działanie środowiska (np. deszcz) i nie jest
niszczone przez pleśń lub gnicie resztek roślin,

–

dobra charakterystyka dielektryczna materiału: wysoka oporność i wytrzymałość na
przebicie, niska względna przenikalność elektryczna i współczynnik dielektryczny;
Włókna szklane mogą być stosowane jako wzmocnienie tworzyw sztucznych
wykorzystywanych w elektrotechnice,

–

właściwości tworzenia doskonałych połączeń z tworzywami wzmacnianymi.

Wytwarzanie kompozytów wzmacnianych włóknami
Do podstawowych metod wytwarzania materiałów kompozytowych o osnowie z żywic
chemoutwardzalnych należą [24]:
1. Formowanie kontaktowe (laminowanie),
2. Natryskiwanie pistoletem,
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3. Nawijanie włókna ciągłego (rowing, jedwab) nasyconego żywicą (rys. 7.12),
4. Nawijanie ciągłe zbrojenia w postaci tkanin i mat na odpowiednio
ukształtowany wzornik i równoczesne przesycanie żywicą,
5. Odlewanie odśrodkowe rur,
6. Prasowanie w zamkniętych formach,
7. Ciągłe sycenie,
8. Wytwarzanie tłoczyw.

Rys. 2.28: Wytwarzanie prętów: układanie pasm przez oczka prowadzące, sycenie, utwardzanie termiczne

Rys. 2.29: Wytwarzanie prętów z rowingu i żywicy poliestrowej; rolki prowadzące
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2.2. Miary rozmieszczenia składników wzmacniających
Ocena mikrostruktury materiału kompozytowego może być prowadzona na podstawie
takich właściwości jak: ilość, wielkość, kształt i rozmieszczenie każdego składnika [44].
Wymienione

właściwości

można

charakteryzować

wielkościami

globalnymi

(integralnymi) oraz lokalnymi (średnimi). Miary służące opisowi tych cech bazują na różnych
wielkościach geometrycznych i ilościowych, którymi są: objętość (V - volume), pole
powierzchni na płaszczyźnie (A - area), pole powierzchni o kształcie wklęsło-wypukłym (S surface), długość (L - length), obwód (B – border), liczba obiektów (N – number), liczba
punktów, (P – point), średnia, (D – diameter) oraz kąt (angle).
Dla przypadku tworzyw zbrojonych ciągłymi włóknami szklanymi w literaturze
publikowane są często zależności między ilością szkła i średnicą włókien a wytrzymałością
mechaniczną próbek kompozytu [45, 46]. Natomiast rzadko w literaturze przedmiotu
pojawiają się opracowania dotyczące analizy wpływu włókien o różnych średnicach oraz ich
rozmieszczeniu na wytrzymałość mechaniczną [47-50]. Rozważania na ten temat ograniczone
są do symulacji przypadków modelowych, nie spotykanych w przemyśle, opisujących włókna
o przekrojach kwadratowym lub trójkątnym, które rozmieszczone są równomiernie w układzie
szachownicy lub heksagonalnym (w których połączone odcinkami punkty środkowe
przekrojów włókien tworzą odpowiednio prostokąty lub trójkąty) [51-56].

2.2.1. Metody oceny rozmieszczenia bazujące na pomiarach mikroskopowych
Dobór sposobu oceny rozmieszczenia (miary i metody) jest dostosowywany do
konkretnego przypadku kompozytu [57]. W większości sytuacji celem jest wybór miary
uzyskiwanej przez obserwację i pomiar możliwie małego obszaru mikrostruktury oraz metody
najmniej pracochłonnej [19]. Pierwszym krokiem jest definicja miary rozmieszczenia,
natomiast kolejnym wybór lub opracowanie metody pomiaru.
Autorzy prac [36, 57, 58] wymieniają następujące metody charakteryzowania
niejednorodności struktury materiałów wielofazowych:
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•

metody losowo rozmieszczanych elementów testowych (sieczne) [59] (rys. 7.13),

•

metody

pomiaru

elementów

testowych

rozmieszczanych

systematycznie,

wykorzystujące:
–

skaning systematyczny (pola siatki, otwarte kształty krzywoliniowe - przykład

na rys. 2.30),
–

funkcję kowariancji (równoległe sieczne),

–

funkcję rozkładu radialnego (pierścieniowe elementy testowe),

•

pomiar odległości i kąta pomiędzy sąsiadującymi włóknami [60],

•

metody

pomiaru

właściwości

wieloboków

będących

wynikiem

teselacji,

obejmujące ([58], [61]):
–

pole (Ai) i obwód (Bi) wieloboku,

–

grubość osnowy pomiędzy włóknami wzmacniającymi [18]

–

współczynnik kształtu (qi), określony wzorem: qi = 4 π ( Ai / pi2 ), (2-20)

–

liczbę boków wieloboku,

•

entropię topologiczną oraz

•

funkcje charakteryzujące lokalne koncentracje [36].

Rys. 2.30: Przykład siatki cykloid stosowanej do szacowania pola powierzchni składników kompozytu
lub wad budowy (pęcherzy gazowych)[58]
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Niektóre z metod (używane do obliczania miar topologicznych i geometrycznych)
wymagają identyfikacji granic włókien na mikroskopowych obrazach przekrojów próbek.
Może być otrzymywana w ten sposób kompletna informacja o lokalizacji i średnicach
poszczególnych włókien (geometryczny model rzeczywistej mikrostruktury). Metody te
charakteryzują się czasochłonnością i skomplikowaniem. Inne metody bazują na zliczaniu
przypadków, gdy cechy niższego poziomu, takie jak wartości składowe koloru piksela,
posiadają wartość niższą niż progowa. Jednak posługiwanie się geometrycznym modelem
mikrostruktury pozwala na obliczenie prawie wszystkich rodzajów miar i wskaźników.

2.2.2. Entropia topologiczna jako globalna właściwość mikrobudowy
kompozytu
Losowość położenia włókien może być oceniana za pomocą wskaźnika zwanego
entropią topologiczną. W tym celu należy zlokalizować środki włókien oraz do każdego
włókna przyporządkować charakterystyczną powierzchnię w postaci wieloboku teselacji [62,
63]. Entropia topologiczna określona jest przez zależność [36]:
k

S = − ∑ pn ln pn ,

(2-21)

n= 1

gdzie:
pn - częstość wystąpienia wieloboku o liczbie boków równej n.
Wartość entropii maleje wraz ze wzrostem uporządkowania struktury kompozytowej.
Wartość ta równa zero w przypadku idealnie równomiernego rozmieszczenia elementów
wzmacniających.
Na rys. 2.31 zostały przedstawione różne modele rozmieszczenia włókien oraz
odpowiadające im wartości entropii topologicznej. Wyniki z rys. 2.31 wyraźnie pokazują, że
wraz ze zmniejszeniem losowego rozmieszczenia włókien (wzrostem uporządkowania) maleje
wartość entropii osiągając zero dla regularnej, modelowej struktury. Prezentowane na rys. 2.31
modele nie odpowiadają rzeczywistym strukturom, w których bardzo często można
zaobserwować tworzenie się lokalnych rzadzizn lub skupisk włókien [49]. Przykładami są
wyniki uzyskane dla badanych w tej rozprawie doktorskiej kompozytów, przedstawione na
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rys. 2.32.

Rys. 2.31: Entropia topologiczna S dla różnych uporządkowań [64]:
(a) S = 0; (b) S= 0,27; (c) S = 1,24; (d) S = 1,51; (e) S = 1,66

Obecność rzadzizn lub skupisk włókien ma znaczący wpływ na rozkład naprężeń
w cieniutkiej warstwie połączenia składników (powierzchnia włókien). Powyższe wnioski
wynikają z badań symulacyjnych [35, 36, 64]. W badaniach tych wykazano, że kształty
wieloboków otaczających pojedyncze włókna związane są z rozkładem naprężeń w warstewce
osnowy przylegającej do powierzchni włókna. Dlatego celowym wydaje się uwzględnianie
opisanych właściwości w badaniach wytrzymałościowych kompozytu, a także analizowanie
modeli mikrostruktur rzeczywistych oraz generowanych matematycznie, w szczególności
porównywanie wyników symulacyjnych z doświadczalnymi.
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a)

b)

Rys. 2.32: Widok wycinka mikrostruktury kompozytu oraz modelu obserwowanego układu włókien i wieloboków
teselacji o wartości entropii topologicznej a) S=1,59, b) S=1,06 (wyniki własne)

2.2.3. Miara rozmieszczenia włókien kompozytu w postaci grubości otoczki

Głównym czynnikiem decydującym o właściwościach mechanicznych i wytrzymałości
kompozytu jest pole powierzchni i jakość połączenia składników wzmacniających
i wypełniaczy [65, 66]. Opierając się na takim założeniu, właściwe wydaje się rozpatrywanie
miary równomierności rozmieszczenia włókien w postaci grubości warstewki osnowy
otaczającej pojedyncze, modelowe włókno [67]. W pracy [23] wymieniana jest wielkość
„grubości pokrycia na włóknach”, którą wprowadzono celem uzupełnienia relacji udziałów
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objętościowych włókien i osnowy. Wartość grubości wyrażono jako cechę globalną (wartość
średnią) obliczoną na podstawie objętościowego udziału osnowy i sumarycznej długości
obwodów przekrojów włókien. Zależność udziału objętościowego włókien od stopnia ich
pokrycia materiałem osnowy przedstawia rys. 2.33.

Rys. 2.33: Zależność udziału objętościowego włókien od stopnia ich pokrycia materiałem osnowy [23]

W takim ujęciu „mikrostruktura o równomiernie rozmieszczonych włóknach” oznacza
kompozyt, w którym odległości między sąsiadującymi włóknami o podobnych średnicach są
również podobne. Dla modeli włókien o podobnej średnicy mogą to być odległości pomiędzy
środkami włókien. W przypadku gdy średnice włókien są zróżnicowane, należy stosować
odległości między krawędziami sąsiadujących włókien.
Na rys. 2.34 przedstawiony został przykładowy własny wynik, ilustrujący metodę
wydzielania obszarów osnowy wokół poszczególnych włókien oraz uzyskany model
kompozytu opisany przez pierścieniowe otoczki osnowy wokół włókien o zróżnicowanych
średnicach.
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Rys. 2.34: Teselacja obszaru osnowy na fragmenty otaczające poszczególne włókna rzeczywistej
struktury kompozytowej oraz graficzna reprezentacja obliczonych grubości warstewek wokół
pojedynczych włókien - kompozyt z żywicy epoksydowej i włókien szklanych (wyniki własne)

Z rys. 2.34 wynika, że grubości warstewek rzeczywistego kompozytu są
nierównomierne i zależą jednocześnie od średnicy włókna i pola wieloboku.

2.3. Podsumowanie analizy stanu wiedzy
Na

podstawie

przeprowadzonej

analizy,

czynniki

kształtujące

wytrzymałość

kompozytów można sklasyfikować w sposób przedstawiony na rys. 2.35. Wymienione
czynniki podzielono na grupy wynikające z przyjętych założeń projektowych oraz ze sposobu
wytwarzania kompozytu.
Podążając za słowami „ważne jest, by opisać cechy rozproszenia mikrostruktury
w jednoznaczny sposób poprzez czynniki ilościowe, które ewentualnie mogłyby wiązać się
z właściwościami fizycznymi materiału”, zamieszczonymi we wstępie do rozdziału
„Morphological Characterization of Microstructures” w książce „Comprehensive Composite
Materials” autora R. Pyrza należy stwierdzić, że istotne dla zagadnienia będącego tematem tej
rozprawy doktorskiej jest podjęcie prób szukania związków mikrobudowy z właściwościami
mechanicznymi.
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Rys. 2.35: Wykres przyczynowo skutkowy (diagram Ishikawy) czynników kształtujących wytrzymałość
kompozytów jednokierunkowych (opracowanie własne)

W tym celu należy przeprowadzić eksperyment polegający na ocenie rozmieszczenia
włókien

w

grupach

próbek

różniących

się

jednorodnością

rozmieszczenia

oraz

przeprowadzeniu testów wytrzymałościowych tych próbek. Ponieważ kontrolowanie
rozmieszczenia i przygotowanie próbek o podobnym rozmieszczeniu włókien jest utrudnione,
zdecydowano się wykorzystać próbki pochodzące z procesu produkcyjnego odpowiedzialnych
konstrukcji

nośnych,

wytrzymałościowe

w

którym

kompozytu.

W

w sposób
ten

ciągły

sposób

kontrolowane

ograniczono

są

zmienność

właściwości
czynników

kształtujących całkowitą wytrzymałość kompozytu [68].
W celu doboru odpowiedniej miary rozmieszczenia należy wykonać obliczenia
wartości wszystkich rozpatrywanych miar i określić ich związek z wytrzymałością
mechaniczną kompozytu. Miara wykazująca najwyższą korelację z właściwościami
mechanicznymi mogłaby być wykorzystywana do oceny jakości kompozytów.
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3. Cel, tezy,metodyka badań doświadczalnych oraz
zakres pracy rozprawy
Kompozyty zaliczane są do materiałów innowacyjnych. Ich szczególną grupę stanowią
tworzywa

wzmacniane

włóknami.

Obecnie

podczas

projektowania

części

maszyn

z kompozytów w obliczeniach inżynierskich uwzględnia się anizotropowość, udział włókien
wzmacniających i ich średnicę. Natomiast takie właściwości jak: równomierność
rozmieszczenia włókien wzmacniających grubość warstewki osnowy wokół włókna i jej
zmienności nie są uwzględniane w ocenie właściwości mechanicznych kompozytów.
Spotykane w literaturze wyniki badań eksperymentalnych w tym zakresie dotyczą analizy
pojedynczych czynników. Przedmiotem badań są zazwyczaj próbki dostępne w sprzedaży,
a tematyka obejmuje głównie przypadki inicjacji pękania kompozytu [69-72]. Badania,
w których występuje więcej niż jeden czynnik należą do rzadkości. Takimi przykładami są
eksperymenty, w których wykorzystano specjalnie przygotowywane próbki, szacowano
jednorodność rozmieszczenia włókien oraz podejmowano próbę opracowania modelu
statystycznego na podstawie wyników eksperymentalnych [73-75].
Na podstawie dostępnej literatury można dojść do wniosku, że obecny etap poznania
nie dostarcza wyników badań o charakterze przekrojowym przydatnych do opracowania
wieloczynnikowego modelu opisującego podstawowe relacje między np. wielkościami
charakteryzującymi geometryczne rozmieszczenie włókien, charakterystykami połączenia
składników a wytrzymałością mechaniczną.
Jako przyczynę takiego stanu upatruje się brak jednoznacznego zdefiniowania
czynników kształtujących właściwości wytrzymałościowe kompozytu oraz problemy
technologiczne związane z przygotowaniem próbek. W szczególności, równomierność
rozmieszczenia włókien zbrojenia kompozytów analizowane jest w literaturze na podstawie
badań symulacyjnych, prowadzonych na modelach teoretycznych. Z badań tych wynika, że
zaburzenia równomierności rozmieszczenia w postaci występowania lokalnych zagęszczeń
włókien powoduje zwiększenie ryzyka mikrouszkodzeń [10, 19, 76, 77]. Jakkolwiek wniosek
ten może wydawać się oczywisty, to jednak nie został określony ilościowy udział tego
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czynnika dla całkowitej wytrzymałości kompozytu [78]. Jednocześnie, mimo pojawienia się
opinii o małym znaczeniu tego czynnika, nie udowodniono że to twierdzenie jest prawdziwe.
Wydaje się zatem ważne zbadanie wpływu rozmieszczenia w kompozycie elementów
wzmacniających, a w szczególności grubość warstewki osnowy otaczającej włókno na jego
wybrane cechy wytrzymałościowe. W tym celu należy określić znaczenie powstawania
mikrouszkodzeń

dla

całkowitej

wytrzymałości

kompozytu

oraz

zweryfikować

eksperymentalnie wyniki symulacji komputerowych. Rozwiązanie tego zadania wymaga
przyjęcia reprezentatywnej miary opisującej rozmieszczenie włókien w kompozycie.
Celem badań jest:
(a) wytypowanie miar przydatnych do opisu budowy mikro- i makroskopowych modeli
kompozytów,
(b) wyjaśnienie,

czy

zaproponowane

charakterystyki

opisujące

modele

mikro-

i makroskopowe kompozytów, rozpatrywane w zakresie zmienności wybranego procesu
technologicznego, umożliwiają określenie ich związku z wytrzymałością na zginanie
badanego kompozytu.
Tezy rozprawy
I. Miara uwzględniająca pole osnowy wydzielone wokół włókna wzmacniającego jest jedną
z głównych charakterystyk opisujących budowę mikrogeometryczną kompozytu rowingowego.
II. Umowna uśredniona grubość osnowy otaczającej pojedyncze włókno oraz jej
rozproszenie wpływa na wytrzymałość mechaniczną kompozytu.
Metodyka badań
Głównym celem badań jest wytypowanie miar opisujących budowę mikrogeometrii
kompozytów o jednokierunkowym ułożeniu włókien wzmacniających (cel (a)). Ponieważ
może istnieć kilka rozwiązań, to należy wybrać takie miary, które mają największy związek
z wybranymi charakterystykami wytrzymałości kompozytu oraz są łatwe do wyznaczenia.
Rozwiązanie tak postawionego problemu umożliwiłoby wnioskowanie o wytrzymałości
kompozytu na podstawie jego wielkości określających budowę mikrogeometryczną.
Z kolei racjonalnym rozwiązaniem problemu, jakim jest wyjaśnienie związku budowy
mikrogeometrycznej kompozytu z jego charakterystykami wytrzymałościowymi (cel (b)),
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byłoby przeprowadzenie badań zgodnie z określonym planem eksperymentu. Metodykę
prowadzenia takich badań zawiera praca D. Montgomery'ego i G. Rungera [79] oraz [80, 81].
W tym celu należałoby najpierw wytypować wielkości przyczynowe (czynniki badane –
w tym przypadku poszukiwane charakterystyki mikrogeometrii opisujące kompozyt i inne
wielkości makroskopowe kompozytu) oraz wielkości skutkowe (wybrane charakterystyki
wytrzymałościowe kompozytu). Następnie, dla wytypowanych wielkości przyczynowych
i skutkowych należałoby określić typowe (występujące w budowie maszyn) zakresy
zmienności. W etapie badań przekrojowych należałoby wygenerować stosowne układy
doświadczalne, obejmujące konieczne do wykonania kombinacje układów doświadczalnych
o ściśle zadanych wielkościach przyczynowych (czynnikach badanych). Wyniki tych badań
byłyby podstawą do określenia poszukiwanych związków między charakterystykami mikroi makroskopowymi kompozytu a charakterystykami wytrzymałościowymi.
W obecnych uwarunkowaniach technologicznych prowadzenie badań zgodnie z taką
metodyką, nazywaną badaniami czynnymi, nie jest możliwe. Głównym ograniczeniem jest
brak możliwości przygotowania próbek o właściwościach odpowiadających wymaganym
układom

doświadczalnym.

Trudności

wiążą

się

z możliwościami

technologicznymi

wykonania próbek o wymaganej mikrogeometrii.
Przedstawione powody skłoniły autora tej rozprawy doktorskiej do przeprowadzenia
badań zgodnie z metodyką o charakterze biernym, wspomaganą nieznacznym elementem
czynnym. Określenie „charakter bierny” wiąże się z brakiem możliwości kształtowania
właściwości materiału badawczego odpowiadającego planowi eksperymentu. Materiał
badawczy ograniczony został głównie do próbek pozyskanych z wybranego procesu
technologicznego. W tym przypadku była to produkcja dźwigarów łopat śmigłowcowych,
charakteryzująca się wysoką powtarzalność wyrobów. Została zgromadzona seria próbek
kompozytów ze wspomnianego procesu technologicznego oraz dodatkowo zostały
przygotowane specjalne serie nieco odmiennych próbek według technologii stosowanej
w produkcji dźwigarów łopat śmigłowcowych. Serie zróżnicowane były wybranymi
właściwościami geometrycznymi (średnica włókien, udział szkła) w ten sposób, że uzyskano
takie pary serii próbek, które różniły się tylko jedną z wymienionych wielkości. Próbki te
dostarczyły materiału poznawczego do oceny wpływu średnicy włókien i udziału szkła na
właściwości mechaniczne kompozytów wzmacnianych włóknami.
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Następnie zaplanowano oszacowanie wpływu poszczególnych czynników na całkowite
właściwości mechaniczne (również równomierność rozmieszczenia włókien wyrażona
wybraną miarą, która była wielkością obserwowaną w sposób bierny). W ramach oceny
równomierności rozmieszczenia włókien opracowano miarę charakteryzującą równomierność
rozmieszczenia włókien.
Istotnym ograniczeniem badań prowadzonych w sposób bierny (bez wykorzystywania
próbek

celowo

przygotowanych,

lecz

pochodzących

z

tego

samego

procesu

technologicznego), może okazać się zbyt mały zakres zmienności rozpatrywanych czynników
o charakterze systematycznym. Dodatkową trudnością jest konieczność przeprowadzenia
testów wytrzymałościowych w podobnym okresie od czasu wykonania włókien szklanych
oraz próbek, co uwarunkowane jest zmianami wytrzymałości włókien szklanych oraz
pojawianiem się naprężeń skurczowych osnowy.
Pierwszy etap badań polegał na stwierdzeniu, czy właściwości mikrogeometrii
kompozytu (wyrażone zaproponowanymi miarami) posiadają istotny związek z jego
wytrzymałością. Etap ten obejmował:
–

obliczenia podstawowych statystyk i dopasowanie postaci rozkładów do wyników

eksperymentalnych oraz
–

test t-Studenta oceniający zróżnicowanie średnich charakterystyk w dwu

podgrupach próbek wydzielonych ze względu na wartości charakterystyk mechanicznych.
Specyfika materiału badawczego, brak badań przekrojowych oraz uwzględnienie wielu
czynników charakteryzujących właściwości materiału wymagała, by analiza wyników badań
obejmowała również algorytmy statystyki wielowymiarowej, w tym
–

analizę dyskryminacyjną, której celem było określenie charakterystyk

geometrycznych wyjaśniających zmienność wytrzymałości dla dokonanej klasyfikacji
jakości kompozytu wyrażonego przez charakterystyki wytrzymałości (podgrupy A, B),
–

analizę regresyjną mającą na celu w syntetyczny, przybliżony sposób określenie

liniowej zależności między rozpatrywanymi zmiennymi i wyjaśnienie ich znaczenia
w wyjaśnianym zjawisku.
Wyniki analiz wielowymiarowych uzyskane na podstawie badań eksperymentalnych
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były pomocne podczas: wyjaśniania wpływu regularności rozmieszczenia włókien
wzmacniających na całkowitą wytrzymałość kompozytu oraz podczas poszukiwania
związków ilościowych.
Na podstawie przedstawionej metodyki opracowano następujący program badań:
1. Zgromadzenie materiału badawczego (pkt 4):
a) Pozyskanie próbek pochodzących z wybranego procesu technologicznego,
b) Przygotowanie własnych próbek o zadanych charakterystykach,
2. Wykonanie pomiarów charakterystyk budowy i wytrzymałości próbek (pkt 5):
a) Przeprowadzenie testów wytrzymałościowych (pkt 5.1),
b) Wykonanie obrazów mikrostruktur (pkt 5.2),
c) Opracowanie systemu wizyjnego do zapisu obrazu i przetwarzania danych
(pkt 5.3),
d) Przeprowadzenie pomiarów geometrycznych mikrostruktur (pkt 5.4),
e) Dobór charakterystyk mikro- i makrobudowy kompozytu (pkt 5.5),
f) Ocena rozkładów średnicy włókien oraz udziałów objętościowych szkła i pęcherzy
gazowych w kompozycie (pkt 5.6),
g) Opracowanie sparametryzowanych modeli mikrostruktur (pkt 5.7, pkt 5.8),
3. Analiza związków przyczynowo-skutkowych (pkt 6):
a) Ocena wpływu udziału szkła i średnicy włókien na poprzeczny moduł sprężystości
E2 (pkt 6.1),
b) Określenie wpływu równomierności rozmieszczenia włókien na poprzeczny moduł
sprężystości E2 (pkt 6.2).

Zakres prac
Ad.1: Przeprowadzenie badań eksperymentalnych próbek wykonanych z żywicy
epoksydowej i włókna szklanego. Z założenia próbki powinny być pozbawione wad. W celu
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redukcji zmienności charakterystyk próbki zostały wykonane w jednym terminie przez jeden
zespół osobowy.
Ad.1(a): Z procesu produkcji bardzo odpowiedzialnych konstrukcji nośnych (łopat
śmigłowcowych) pozyskano próbki wykonywane specjalnie dla testów wytrzymałości.
W tab. 4.1 przedstawione zostały próbki przeznaczone do badań wraz z ich podstawowymi
charakterystykami.
Ad.1(b): Próbki o zadanych charakterystykach zostały przygotowane wraz z tym
samym zespołem pracowników, którzy wykonywał próbki wymienione w pkt. 1(a).
Charakterystyki tych próbek przedstawia tab. 4.1.
Ad.2 (a): Zaplanowano wykorzystanie wyników testów wytrzymałościowych (próba
zginania) wykonywanych standardowo w Zakładzie Producenta śmigłowców w ramach
nadzorowania procesu produkcyjnego. Dodatkowo próbki poddane zostały testowi
wytrzymałości na ścinanie metodą krótkiej belki. Wybór tego testu był podyktowany
rezultatami badań literaturowych, z których wynikało że nierównomierność rozmieszczenia
włókien wpływa na lokalne wartości naprężeń wewnętrznych występujących podczas
obciążenia o kierunku nierównoległym do kierunku ułożenia włókien.
Kształtki do testów wycięto z próbek badanych wcześniej na zginanie. Testy
przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej Zwick 100. Właściwości mechaniczne
każdej z próbek charakteryzowały zatem wyniki z próby wytrzymałości na zginanie oraz zapis
siły i wydłużenia w próbie badania wytrzymałości na ścinanie metodą krótkiej belki (shortbeam).
Ad.2 (b): W celu uzyskania obrazów mikrostruktur przygotowano przekroje
poprzeczne próbek w formie zgładów. Do wykonania fotografii wykorzystano mikroskop
Zeiss Neophot 32 oraz aparat cyfrowy Nikon Coolpix E-4500.
Ad.2 (c): Wykonanie pomiarów wielkości geometrycznych wymagało zbudowania
specjalistycznych narzędzi informatycznych umożliwiających automatyczne przetworzenie
obrazów i zapis rozpoznanych wielkości geometrycznych obrazu.
Ad.2 (d): Stosując opracowany komputerowy system wizyjny wykonano pomiary
obrazów mikrostruktury kompozytu uzyskując dane w postaci: lokalizacji środków (X, Y)
i średnic (D) pojedynczych włókien.
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Ad.2 (e): Dobór miar rozmieszczenia przeprowadzono na podstawie badań literatury.
Szczególnym zainteresowaniem objęte były miary bazujące na teselacjach Voronoia
(w programie

komputerowym

autorstwa

doktoranta

zaimplementowano

wymagane

algorytmy).
Ad.2 (f): Przeprowadzono ocenę rozkładów średnic pojedynczych włókien D, udziałów
objętościowych szkła Usz oraz pozostałych wielkości geometrycznych.
Ad.2 (g): Dla otrzymanych w rezultacie pomiarów sparametryzowanych obrazów
mikrostruktury kompozytu zostały obliczone miary charakteryzujące: rozmieszczenie włókien,
udział ilościowy szkła oraz zmienność średnic włókien, a także udział pęcherzy gazowych.
Wyniki obliczeń zapisywane były w bazie danych.
Ad.3: Podstawowe statystyki ilościowe charakteryzujące: zmienność średnicy włókien,
rozmiar wieloboków teselacji i grubość warstewki tworzywa otaczającego pojedyncze
włókno, obliczone zostały z danych zapisanych w bazie danych z wykorzystaniem poleceń
języka SQL. Natomiast ocena zmienności rozmieszczenia, porównania zmienności między
grupami próbek oraz testy zależności wyników pomiarów geometrycznych i testów
wytrzymałościowych wykonane zostały przy użyciu programu Statistica 7.1.
Na rys. 3.1 przedstawiono schemat blokowy programu badań.

Rys. 3.1: Schemat blokowy programu badań (oprac. własne)
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4. Materiał badawczy
Próbki przeznaczone do badania wpływu rozmieszczenia włókien na całkowite
właściwości wytrzymałościowe kompozytu powinny być pozbawione widocznych uszkodzeń
oraz powinny charakteryzować się podobnymi wartościami czynników, które według badań
literaturowych określono jako wpływające na całkowitą wytrzymałość mechaniczną
kompozytu (są to: średnica włókien, udział szkła). Z tego powodu wykorzystano próbki
pochodzące z etapu kontroli jakości dźwigarów łopat śmigłowca.
Dźwigar jest elementem konstrukcyjnym stosowanym w lotnictwie, którego
przeznaczeniem jest przejęcie momentów zginających i sił poprzecznych, jakie występują
podczas zginania i skręcania skrzydeł i usterzeń, w tym przypadku łopat śmigłowca [82].
Badane kompozyty należą do kompozytów włóknistych o jednokierunkowym ułożeniu
włókien wzmacniających i zostały wytworzone w procesie produkcyjnym o charakterze
ciągłym, nadzorowanym zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm branżowych.
Przedmiotem badania były próbki o wymiarach 4x15x120(150) mm zbudowane
z włókien szklanych ciągłych, żywicy epoksydowej oraz utwardzacza, wykonane metodą
przesycania pasm i ręcznego formowania. Próbki tego typu, przygotowano i poddano testom
wytrzymałościowym na zginanie zgodnie ze stosowną normą branżową [83]. W celach
badawczych pozyskano 81 próbek-świadów (27 serii po 3 próbki-świadki) pochodzących z
wybranego procesu produkcyjnego. Próbki te w tabeli 4.1 oznaczone zostały jako grupa I.
Dodatkowo w pracy wykorzystano grupy próbek z włókien szklanych typu E, żywicy
epoksydowej Epidian 5 i utwardzacza MM (utwardzacz podwyższający wytrzymałość
w temperaturze Martensa), które zostały zaprojektowane przez autora. Włókna szklane
pochodziły bezpośrednio od ich producenta. Próbki wykonane zostały zgodnie z technologią
przygotowywania próbek-świadków w procesie produkcji dźwigarów łopat śmigłowcowych w
Zakładzie wykonującym próbki grupy I. Grupy próbek zróżnicowane były pod względem
średnicy włókien i udziału objętościowego szkła. Przygotowanie próbek polegało na
przesycaniu żywicą epoksydową Epidian 5 (produkcji Zakładów Chemicznych „Organika -
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Sarzyna” w Nowej Sarzynie, [84]) z dodatkiem utwardzacza (MM8) 5 pasm9 włókien
szklanych typu ER 3005 (produkcji Zakładu „KrosGlass” w Krośnie) przy użyciu pojemnika
wypełnionego żywicą, dyszy o średnicy 3,67 mm zapewniającej usunięcie nadmiaru żywicy
oraz bębna nawijającego przesyconą wiązkę (5 pasm). Przesycone włókna (w wiązkach) były
następnie ucinane na odcinki o długości ok. 25 cm i układane po 6 wiązek w formie
o przekroju prostokątnym, której powierzchnię zabezpieczono środkiem zapobiegającym
przywieraniu żywicy do jej ścianek. Utwardzenie próbek wykonano w komorze cieplnej,
w temperaturze 60°C w czasie 5-6 godzin lub w autoklawie w temp. 150°C, przy ciśnieniu
600 MPa. Zastosowanie wygrzewania w autoklawie miało na celu zwiększenie twardości
kompozytu, a próbki tak przygotowane rozpoznać było można po ciemnym zabarwieniu
żywicy. Próbki tej grupy zostały oznaczone w tab. 4.1 jako grupa II.
Tabela 4.1: Charakterystyka próbek (materiał badawczy)

Lp. Grupa

Typ
Średnica Masa
rowingu włókien szkła
μm

1.

I
2.
3.
4.

II

Opis

Liczba
próbek

tex10

PZ1217
(ER3005)

10

72000 Próbki-świadki z produkcji dźwigarów łopat
śmigłowcowych.
Przesycanie 5 pasm, formowanie 6 wiązek.
(kolor ciemny)

81

ER3005/4
800/1611

16

72000 W formie układano 15 przesyconych pasm
o masie 4800 tex

9

ER3005/1
200/10

10

72000 Zastosowano ręczne przewijanie dla uzyskania
pasma o masie 4800 tex.
W formie układano 15 przesyconych pasm.

3

ER3005/1
200/10

10

48000 Zastosowano ręczne przewijanie dla uzyskania
pasma o masie 4800 tex.
W formie układano 10 przesyconych pasm
o masie 4800 tex

3

W tabeli 4.1 występuje oznaczenie „Roving PZ1217”. Jest to symbol według Normy
Zakładowej oznaczający pasmo włókien o ciężarze 1217 tex (teksów). W większości
przypadków jest to produkt Zakładu KrosGlass składający się z pasm włókien o nieznacznie
8
9
10
11

MM – oznaczenie utwardzacza powodującego podwyższenie wytrzymałości w temperaturze Martensa
5 pasm włókien odwijanych z 5 szpul
Masa liniowa w jednostkach tex określającej masę włókna o długości 1 km w gramach (1 tex = 1 g/km)
Symbol produktu włókno szklane składa się z: nazwy (ER – rowing ze szkła typu E), :oznaczenia typu
preparacji włókien (3005 – glicydo-epoksy-silanowa dla żywic epoksydowych, 3003-winylowo-silanowa dla
żywic poliestrowych), ciężaru w [g] jednego kilometra pasma w jednostkach [tex], średnicy włókna w [μm]
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różniącej się średnicy. Najczęściej są to włókna o średnicy ok. 10 μm (oznaczenie
ER3005/1200/10).
Kontrola surowca u producenta dźwigarów łopat śmigłowcowych polega na
oddzieleniu wiązki 27 pasm włókien o długości l = 2 m i zważeniu. Oczekiwaną wartością jest
ciężar m = 130 g, który odpowiada żądanej masie liniowej w jednostkach tex. Obliczenie
masy liniowej T [tex] odbywa się według następującego wzoru:
T [tex]=

1000∗m 1000∗130[ g ]
=
=2407,51[ tex]
l
54 [m]

(4-1)

Próbki grupy II przygotowano w celu weryfikacji publikowanych w literaturze
wyników dotyczących wpływu średnicy włókien i udziału szkła na całkowitą wytrzymałość
kompozytu włóknistego jednokierunkowego.
W tab. 4.2 zamieszczone zostały dodatkowe charakterystyki poszczególnych grup
próbek.
Tabela 4.2: Średnie szacunkowe udziały szkła w poszczególnych grupach próbek obliczone na podstawie wzorów

Grupa
I
II

Seria
PZ1217 (5/2400/10)x6

Udział objętościowy [%]
12

Vw wg wzoru 4-3

51,01 ±3,27

Vw wg wzoru 4-4

Udział masowy
[%]

―

―

13

55,22 ±1,48

66,99 ±5,66

(5/1200/10) 15x4

47,91 ±0,16

49,63 ±0,17

67,86 ±1,17

(5/1200/10) 10x4

31,08 ±0,51

32,19 ±0,53

47,87 ±3,40

(5/4800/16) 15x1

47,60 ±1,28

Udział objętościowy szkła oszacowano na podstawie danych katalogowych producenta
włókien oraz pomiarów próbek zgodnie z zależnością:
U sz =

Vw
L∗B∗H

(4-2)

Objętość teoretyczną szkła Usz wyznaczono na podstawie masy szkła w próbce
i gęstości szkła równej ρ=2,53 g/cm3 przyjętej na podstawie katalogu producenta. Masę szkła
w próbce obliczono na podstawie długości próbki (12 mm), katalogowej masie liniowej pasma
włókien T [tex] (1 tex= 1g/km) oraz liczbie pasm w próbce. Objętość próbki obliczono na
12 Vw – teoretyczna objętość szkła
13 Zakres zamienności zbioru obliczono jako połowę różnicy wartości maksymalnej i wartości minimalnej
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podstawie pomiarów (L, B, H [mm]) wykonanych suwmiarką o dokładności 0,05 mm.
V w=

T [ g /km ]∗N p∗L [mm]

(4-3)

103  sz [ g /cm3 ]

Udział objętościowy szkła UV oszacowano również na podstawie średnic i liczby
włókien podawanych w materiałach firmowych producenta włókien w następujący sposób:



2



D [mm]
V w  Dw , N , L= w
⋅L [ mm]⋅N w⋅N p⋅10−6
2

(4-4)

gdzie:
Nw - liczba włókien w pasmie,
Np – liczba pasm,
Dw – średnica włókien.
Szacunkowe wartości udziałów objętościowych obliczone według wzorów (4-3) i (4-4)
różnią się między sobą o 7,6% w przypadku próbek przygotowanych z włókien o średnicy
16μm oraz o 1,6% w przypadku próbek zbudowanych z włókien o średnicy 10μm.
Dla wyznaczenia teoretycznego udziału masowego szkła, jako masę szkła przyjęto
iloczyn masy liniowej w [g/mm] pasma, liczby pasm oraz długości próbki [mm]. Natomiast
masę próbki zważono przy użyciu wagi elektronicznej AXIS AD600 z dokładnością ± 0,005 g.
Do przygotowania próbek serii II włókna szklane autor pozyskał bezpośrednio od ich
producenta z huty szkła. Były to włókna:
–

przeznaczone do żywic epoksydowych, oznaczone symbolem ER3005 o średnicach

10 i 16 [μm] o masach liniowych odpowiednio 4800 i 1200 [tex] oraz
–

przeznaczone do żywic poliestrowych oznaczone symbolem ER3003 o średnicach

w μm (i masie w tex) 10 (600), 10 (2300), 13 (2400), 16 (4800) i 20 (1200).
Obie grupy włókien wykonywane były z tego samego rodzaju szkła typu E.
Czynnikiem różnicującym była zastosowana preparacja, czyli czynnik nakładany na
powierzchnię włókna poprawiający zwilżalność włókna materiałem osnowy. Ten etap procesu
technologicznego widoczny jest na rys. 2.25 a (s. 38). Procentowa zawartość preparacji we
włóknach (rowingu) wynosiła 0,4÷0,8 dla ER3005 i 0,6÷1,0 % dla ER3003.
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Do przygotowania próbek-świadków według projektu autora użyto tylko włókien
z preparacją przeznaczoną dla żywic epoksydowych. O wyborze typu włókien zdecydowały
możliwości Zakładu Kompozytów, w którym stosowane są wyłącznie żywice epoksydowe
(Epidian 5 i utwardzacz MM) oraz trudności proceduralne związane z wdrożeniem na terenie
Zakładu nowego czynnika chemicznego.
W tab. 4.3 zaprezentowano przyjęte założenia związane z próbkami grupy II.
Tabela 4.3: Masa szkła w próbkach grupy II (dane projektowe)

Typ włókna14 Przewijanie Przesycanie Formowanie Masa liniowa
ER3005/
pasma
[tex]/[μm]

Liczba pasm

Masa liniowa
włókien w próbce

Udział szkła
objętościowy

tex

tex

%

/4800/16

1

1

15

4800

72000

47

/1200/10

4

1

10

4800

48000

32

/1200/10

4

1

15

4800

72000

47

Pasma o masie ER3005/10/4800 autor przygotował samodzielnie przewijając ręcznie
włókna typu ER3005/10/1200 i łącząc je po cztery pasma.

14 Symbol typu włókna składa się z: typu preparacji/masy liniowej [tex]/średnicy włókien [μm], np
ER3003B/1200/20. Symbol 'B' oznacza produkt bezpośredni bez stosowania przewijania (rys. 2.25b-s.38)
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5. Pomiary charakterystyk budowy i wytrzymałości
próbek

5.1. Testy wytrzymałościowe
Testy wytrzymałościowe obejmowały:
–

badanie wytrzymałości na zginanie zgodnie z PN 79/C-89027, przeprowadzone na

zrywarce FM500,
–

badanie wytrzymałości na zginanie zgodnie z PN-EN ISO 14125:2001,

przeprowadzone na maszynie wytrzymałościowej Zwick 100,
–

badanie wytrzymałości na ścinanie metodą krótkiej belki według PN-EN ISO

14130:2001, przeprowadzone na maszynie wytrzymałościowej Zwick 100.
Kształtki próbek do badań wytrzymałości na zginanie, wykonane w formach Zakładu
produkującego kompozyty, miały wymiary 4 x 15 x 150 [mm] (według PN [85], długość
kształtek wynosiła 120 mm). Kształtki do badań wytrzymałości na ścinanie metodą krótkiej
belki posiadały wymiary 3 x 15 x 30[mm]. Zostały one wykonane z kształtek po
przeprowadzeniu testów zginania. Zgodnie z zaleceniami norm zastosowano obróbkę
skrawaniem, wykorzystując do tego celu frezarkę sterowaną numerycznie.
Tab. 5.1 Przedstawia liczebności poszczególnych grup próbek poddanych testom
wytrzymałościowym.
Tabela 5.1.Liczebności próbek w grupach poddanych różnym testom wytrzymałościowym

Grupa próbek

Zginanie (FM500)15

I

81

Zginanie (Zwick 100)16

Ścinanie (Zwick 100)
41

II

15

15 Na rys. 3.1(str. 56) zrywarka FM500 oznaczona jest jako „Maszyna I”
16 Na rys. 3.1 maszyna wytrzymałościowa Zwick 100 oznaczona jest jako „Maszyna II”
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Z tabeli tab. 5.1 wynika, że liczebność grupy objętej badaniami spadła z 81 do 41. Było
to efektem selekcji polegającej na odrzuceniu próbek o obniżonej jakości.
Warunek podobieństwa średnic i udziałów włókien spełniały próbki z grupy I. Badanie
próbek grupy II kontynuowano w celu weryfikacji wyników publikowanych w literaturze,
a jednocześnie w celu weryfikacji działania algorytmów wykorzystywanych w pomiarach
geometrycznych.
Na rys. 5.1 przedstawiono przykładowy przebieg siły w funkcji drogi podczas badania
wytrzymałości na ścinanie metodą krótkiej belki (próbka 2-2).

Rys. 5.1: Krzywa obciążenia próbki w próbie badania wytrzymałości na ścinanie metodą krótkiej belki.
Punkty oznaczają: maksymalne odkształcenie sprężyste (1), maksymalna wartość siły (2),
kolejne etapy rozwarstwiania i pękania próbki kompozytu (3,4) (wyniki własne)

Wyniki z wykonanych testów zostały zapisane w bazie danych, której opis
zamieszczono w Załączniku nr 1. W tab. 5.2 przedstawiono część tabeli wyników (15 próbek)
testów wytrzymałościowych, wykonanych dla grupy próbek-świadków pochodzących
z procesu produkcji dźwigarów (Grupa I).
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Tabela 5.2: Wyniki testów wytrzymałościowych grupy I (tabela skrócona, pełna tabela wyników
zamieszczona w Załączniku nr 3)
Próbka
(Grupa)

Badanie wytrzymałości na zginanie
Wymiary próbki

Wg

Badanie wytrzymałości na ścinanie

L

B

H

Fg m

Rg

Rt

mm

mm

mm

N

MPa

04_1(II)

30,2

15,0

3,31

1350

833

40,5

31,0

04_2(II)
04_3(II)

30,1
30,2

15,0
15,1

3,28
3,25

1320
1060

821
642

40,2
41,3

33,1
33,1

06_1(I)
06_2(I)

30,4
30,3

15,1
15,0

3,26
3,22

1430
1350

898
880

39,8
38,4

06_3(I)
07_1(II)

30,4
30,4

15,0
15,0

3,21
3,24

1320
1420

817
901

07_2(II)
07_3(II)

30,3
30,4

15,0
15,0

3,21
3,29

1340
1420

09_1(I)
09_2(I)

30,4
30,4

14,8
15,0

3,24
3,23

09_3(I)
22_1(I)

30,4
30,4

15,0
15,0

22_2(I)
22_3(I)

30,3
30,4

15,0
15,0

L1 ∠ φ Fmax L2

Rt m

Fl

MPa MPa

N

mm

°

N

3326

2063

0,46

31,4

2080

0,47

55,7

13,9

3400
3365

1823
1643

0,42
0,32

29,5
28,8

1938
1884

0,56
0,77

44,7
32,6

15,4
14,8

29,4
25,7

3164
2717

2016
1920

0,52
0,46

32,9
32,1

2152
2074

1,02
0,88

28,2
32,4

12,0
13,7

40,4
39,4

26,7
30,6

2982
3149

1885
2010

0,47
0,39

32,0
33,3

2060
2157

0,81
0,58

35,9
51,0

11,2
17,3

817
890

41,0
39,9

28,2
26,6

2910
2823

2122
2179

0,46
0,47

34,0
33,7

2179
2217

0,52
0,52

59,0
56,2

16,4
14,8

1250
1250

777
701

40,2
44,6

29,7
29,3

3139
3098

1613
1743

0,33
0,42

26,7
28,0

1728
1809

0,49
0,74

49,2
33,8

13,1
16,4

3,27
3,26

1280
1320

777
818

41,2
40,4

30,7
25,8

3197
2682

1686
1723

0,42
0,43

26,8
28,4

1754
1837

0,89
0,9

26,6
27,7

12,7
14,7

3,19
3,23

1330
1320

842
824

39,5
40,0

28,6
28,6

2930
293

1652
1614

0,37
0,41

27,0
26,4

1725
1702

0,52
0,67

47,8
35,7

13,9
15,3

mm

E2t Eteor
GPa GPa

Oznaczenia:
Wg – wskaźnik gięcia
Fg m – maksymalna siła w próbie zginania [N]
Rg – wytrzymałość liniowa na zginanie [MPa]
Rt – wytrzymałość liniowa na ścinanie [MPa]
Rt m – wytrzymałość maksymalna przy ścinaniu [MPa]
Fl – maksymalna siła powodująca odkształcenie sprężyste w próbie ścinania [N]
Fmax – maksymalna siła ścinająca [N]
L1 –maksymalne odkształcenie sprężyste w próbie ścinania [mm]
L2 – maksymalne ugięcie w próbie ścinania [mm]
∠ φ – kąt ugięcia belki
Edośw (E2t)– moduł sprężystości liniowej wyznaczony doświadczalnie [GPa] (próba ścinania)
Eteor – moduł sprężystości liniowej, wartość teoretyczna [GPa]
Tablicowe wartości modułu sprężystości liniowej składników kompozytu wynoszą:
Ewłókien (tab)
= 73 [GPa]
Eżywicy(tab)
= 3,35 [GPa]
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5.2. Obrazy mikrostruktur
Obserwacje mikroskopowe, a w szczególności planowane zastosowanie algorytmów
automatyzujących pomiary geometryczne, wymagały specjalnego przygotowania zgładów
oraz odpowiedniego oświetlenia zgładu na mikroskopie. Przygotowanie polegało na trawieniu
szlifowanej powierzchni zgładu, co znacznie poprawiło wyróżnienie przekrojów włókien
szklanych na tle materiału osnowy – żywicy (oba materiały są przezroczyste). Dobór
odczynników chemicznych oraz sposobu oświetlania dokonany został w trakcie badań
wstępnych. Przykładowy widok obrazu mikroskopowego struktury kompozytu wzmocnionego
włóknami, po wytrawieniu próbki przedstawiono na rys. 5.2.

Rys. 5.2: Mikrostruktura kompozytu zbudowanego z żywicy epoksydowej i włókien szklanych o średnicy 16µm
(wyniki własne)

Trawienie powierzchni zgładu mieszaniną kwasów poprawiało warunki pomiaru
średnic włókien, ale jednocześnie zmieniało niekorzystnie wygląd próbki dla pomiarów
powierzchni zajmowanej przez pęcherze gazowe w żywicy. Wpływ ten utrudniał wyróżnianie
kształtów pęcherzy, co prezentują przykładowe obrazy na rys. 5.3.
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a)

b)
Rys. 5.3.: Obrazy mikrostruktur wykonane podczas obserwacji i pomiarów pęcherzy gazowych zawartych
w osnowie. Zgłady poddane szlifowaniu (a), a następnie trawieniu (b) obserwowane w świetle odbitym,
bez polaryzacji i ciemnego pola. (wyniki własne)

Początkowo stosowano mieszaninę kwasów azotowego i solnego w stosunku 2:1 (tzw.
woda królewska), lecz zadowalające efekty uzyskano dopiero po zastosowaniu kwasu
fluorowodorowego o stężeniu ponad 40%.

5.2.1. Określenie obszaru objętego obserwacją mikroskopową
Pole powierzchni obszaru objętego pomiarami (m.in. liczba przekrojów) została
wybrana tak by zapewnić obszar reprezentatywny. Określenie rozmiaru obszaru obserwacji
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przeprowadzono według schematu losowania indywidualnego, nieograniczonego zależnego
zgodnie z pracą [86] stosując wzór:
n

N
,
N d2
1 2 2
u  0

(5-1)

gdzie:
N – liczba elementów równa liczbie włókien w objętości jednej próbki = 187680(17),
d – dopuszczalny błąd szacunku średniej średnicy równy przyjętej a priori dokładności
pomiarów mikroskopowych = 1 µm(18),
uα – poziom ufności oceny średniej przyjęto na poziomie 0,95,

σ0 – rozproszenie standardowe obliczone na podstawie serii pomiarów wynosiło 2,25 μm.
Ponieważ pomiarami geometrycznymi objęte były różne wielkości związane
z obszarem wydzielonym wokół pojedynczego przekroju włókna, to z tego powodu przyjęto
średnicę włókna jako wielkość w zależności (5-1), za pomocą której określono
reprezentatywny obszar obserwacji.
Obliczony w ten sposób minimalny obszar obserwacji jednej próbki, dla poziomu
istotności p=0,05, wynosił 7 obrazów.
Liczba ta w badaniach została jednak zwiększona w celu umożliwienia oceny rozkładu
średnic włókien. Dla każdej próbki wykonanych zostało po 40 obrazów o wymiarach
350x280 [μm] przy powiększeniu umożliwiających pomiar z dokładnością 1 μm włókien
o średnicy w zakresie 9 - 20 [μm]. Obserwacją obejmowano średni obszar 3,67 mm2, natomiast
średnie pole przekroju próbki w próbie zginania wynosiło 56 mm2 (4x14 [mm]), a w próbie
ścinania miało wartość 45 mm2 (3x15 [mm]).

5.3. System wizyjny
Jednym z etapów badań było zbudowanie wizyjnego systemu do zapisu obrazów
17 6256 (włókien w paśmie ER3005/1200/10) * 5 (pasm) * 6 (wiązek) = 187680
18 Dokładność pomiarów mikroskopowych określono na podstawie różnicy średnic włókien, z których
zbudowano próbki (10 i 16 µm). Rzeczywista dokładność pomiarów przewyższała tę wartość.
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i przetwarzania danych oraz opracowanie specjalnych algorytmów przetwarzania obrazów
i pomiarów geometrycznych umożliwiających przeprowadzenie eksperymentu. Opis tego
etapu, z uwagi na jego obszerność, zawarty został w Załączniku nr 1.
Obserwacje prowadzone były przy dwóch wartościach powiększeń, które umożliwiały
pomiary pojedynczych włókien (powiększenie 900-krotne) oraz pęcherzy gazowych
(powiększenie 65-krotne). Podczas obserwacji wykonywano po 5 obrazów każdego zgładu
(pojedynczej kształtki).
Podczas tych badań określono minimalną liczbę koniecznych do wykonania fotografii
mikrostruktury. W trakcie wykonywania zdjęć monitorowano zmiany parametrów rozkładu
średnic włókien (wybrana wielkość charakteryzująca pojedyncze włókno) dodając do zbioru
kolejne szeregi pomiarów (obrazy). Okazało się, że rozkład średnic włókien był
reprezentatywny także przy użyciu pojedynczego obrazu obejmującego ponad 100
pojedynczych włókien, lecz mimo to, analizowano wyniki 40 obrazów (powiększenie 550krotne).

5.4. Pomiary geometryczne mikrostruktur

Cyfrowe zdjęcia mikrostruktury były przetwarzane i poddawane pomiarom
geometrycznym w programie komputerowym opisanym w Załączniku nr 1. Operacje te
przeprowadzane były w sposób automatyczny. Każdy wynik rozpoznawania granic włókien
był weryfikowany. W rezultacie przetwarzania obrazu uzyskiwano współrzędne środków
(Xi, Yi) oraz średnice włókien (Dwi), które umieszczane były w bazie danych. Na rys. 5.4
przedstawiono przykładowy fragment obrazu mikroskopowego przekroju kompozytu
z nałożonymi konturami okręgów reprezentujących granice (obwody) włókien. W ten sposób
utworzono

zbiór

sparametryzowanych

obrazów

przyporządkowanych badanym próbkom.
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Rys. 5.4: Widok sparametryzowanego obrazu [X, Y, Dw] kompozytu nałożonego na obraz przekroju
rzeczywistej mikrostruktury (wyniki własne)

Zastosowanie miar grubości warstwy osnowy wokół włókna (opis na str. 82) wymagało
określenia granic dzielących osnowę na pola przyporządkowane do poszczególnych włókien.
Granice podziału osnowy wyznaczono wykreślając linie łączące środki sąsiednich włókien, a
następnie wykreślając prostopadłe do tych linii w połowie odległości między obwodami
sąsiednich włókien. Punkty przecięć tych prostopadłych tworzą węzły siatki wieloboków
przyporządkowującej pole osnowy do znajdujących się w nich pojedynczych włókien [87, 88].
Analizując rozmieszczenie włókien, przedstawione na rys. 5.4, przyjęto że włókna mają
przekrój okrągły o zróżnicowanych średnicach. Granice podziału między włóknami
o jednakowych średnicach mają charakter liniowy, a między włóknami o różnych średnicach
paraboliczny. Metodę wyznaczania granic opisuje algorytm teselacji Voronoia [89-94].
Przykład podziału osnowy kompozytu przedstawia rys. 5.5.
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Rys. 5.5: Sparametryzowany obraz geometryczny przekroju kompozytu oraz siatka granic pól osnowy
otaczających poszczególne włókna wyznaczone z wykorzystaniem algorytmu teselacji (wyniki własne)

Wartości udziałów objętościowych szkła Usz obliczono poprzez zsumowanie pól
powierzchni pojedynczych włókien Dw reprezentowanych w modelu za pomocą okręgów. Jako
całkowite pole powierzchni przekroju użyto sumy pól wieloboków Ac. W obliczeniach nie
uwzględniano obszarów w okolicach krawędzi obrazów, ponieważ możliwe było tam
wystąpienie błędu pomiaru średnicy włókna.
Udziały objętościowe szkła Usz i pęcherzy gazowych Up określono na podstawie
dwuwymiarowych obrazów przekrojów poprzecznych włókien, a jego wartość szacowano
jako zgodną z udziałem powierzchniowym korzystając z zależności stereologicznej o postaci
[44, 58-s.356]:
V V = AA= L L= P P ,

(5-2)

gdzie:
VV – udział objętościowy składnika,
AA – pole powierzchni składnika widoczne na przekroju poprzecznym próbki,
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LL – długość części wspólnej składnika i przypadkowej siecznej w stosunku do jej
długości,
PP – udział punktów zlokalizowanych w obszarze wybranego składnika kompozytu
w stosunku do ogólnej liczby punktów rozmieszczonych losowo lub systematycznie na
powierzchni kompozytu.
Wartości cech obliczanych dla pojedynczych obrazów były następnie uśredniane dla
próbek

(liczba

obrazów

dla

pojedynczej

próbki

=

40).

Natomiast

właściwości

charakteryzujące pojedyncze włókna i ich otoczenie kolekcjonowane były w zbiorach
przyporządkowanych próbkom, z których następnie obliczano wartości średnie i inne
statystyki rozkładów.
Liczbę wykonanych zgładów i odpowiadających im obrazów (a dalej modeli) budowy
mikrogeometrycznej przedstawia tab. 5.3.
Tabela 5.3: Liczba opracowanych modeli mikrostruktur

Nazwa grupy

Liczba zgładów Liczba obrazów19

I

41

225

I (A + B)20

15

600

II

15

618

5.5. Charakterystyki mikro- i makrobudowy kompozytu
Do miar charakteryzujących budowę kompozytu należą [58, 95]:
a) miary charakteryzujące makrobudowę:
–

udział objętościowy szkła – Usz [%],

–

średnica włókien – D [µm],

b) udział objętościowy pęcherzy gazowych – Up [%],
c) miary charakteryzująca wzajemne położenie włókien:
19 Liczby obrazów mikrostruktur nie obejmują obrazów wykorzystanych w pomiarach pęcherzy gazowych
20 Wyjaśnienie oznaczeń podgrup A i B grupy I znajduje się na str.
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entropia topologiczna – S,

–

minimalna odległość między sąsiednimi włóknami – G1min [µm],

Piotr Wolszczak

d) miary grubości warstewki osnowy wokół włókna – G2(a), G2(l), GAb, G(AoDw) [µm],
e) stosunek pól powierzchni wieloboku i włókna – Ac/Aw.
Dodatkowo do zbioru zmiennych dołączono bezpośrednie właściwości wieloboków
teselacji, takie jak:
–

liczba boków wieloboku – n,

–

długość obwodu wieloboku – Bc [µm],

–

pole powierzchni wieloboku – Ac [µm2],

na postawie, których obliczane są: współczynnik Ac/Aw, miary GAB, GAD oraz entropia
topologiczna S.

5.6. Rozkłady średnic włókien oraz rozkłady udziałów
objętościowych szkła i pęcherzy gazowych
Ocenę przeprowadzono analizując histogramy: średnicy włókien (rys. 5.6), udziału
objętościowego szkła (rys. 5.9) oraz pęcherzy gazowych w kompozycie (rys. 5.12).
Analizy te przeprowadzono dla wszystkich grup próbek. Poniżej przedstawiono wyniki
dla próbek grupy I pochodzących z procesu produkcyjnego bardzo odpowiedzialnych
konstrukcji nośnych wykonanych z kompozytów. W rezultacie przeanalizowano:
–

225 obrazów rozmieszczenia włókien (obrazów) dla 46 belek należących do 16

serii próbek grupy I oraz
–

zmierzono powierzchnie pęcherzy gazowych na 264 obrazach, po 4 dla 66 belek

(22 serie próbek).

5.6.1. Średnice pojedynczych włókien
Na rys. 5.6 przedstawiono rozkład średnicy włókien dla zbioru wszystkich próbek
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grupy I. Na podstawie rys. 5.7 można stwierdzić dobrą zgodność rozkładu średnic włókien
z rozkładem normalnym. Zgodność postaci rozkładu średnicy włókien Dw z rozkładem
normalnym potwierdza również wykres dystrybuanta rozkładu normalnego (teoretyczna) –
dystrybuanta rozkładu średnicy włókien (empiryczna) (rys. 5.7).

Rys. 5.6: Rozkład średnic włókien Dw[μm] zmierzonych na wszystkich obrazach grupy I – wykres
słupkowy, krzywa reprezentuje teoretyczny rozkład losowy (wyniki własne)

Rys. 5.7: Wykres dystrybuanty empirycznej rozkładu średnicy włókien (punkty) i dystrybuanty
teoretycznej rozkładu normalnego (wykres liniowy) próbek serii nr 1 (wyniki własne)
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Na rys. 5.8 przedstawiono, w postaci wykresów słupkowych, podstawowe statystyki
(wartości średniej D w , odchylenia ±σ oraz rozstępów) średnicy włókien wzmacniających
wszystkich próbek grupy I.

Rys. 5.8: Wartości mediany średnic włókien dla pojedynczych próbek grupy I;
wartość średnia całego zbioru wynosi 12,13 μm, odchylenie standardowe 1,11 μm (wyniki własne)

Szczegółowe statystki ocenianych rozkładów nie zostały zamieszczone w tekście pracy.
W trakcie ich analizy stwierdzono, że wartości średnie dla pojedynczych próbek nie różnią się
statystycznie między sobą. Zauważyć jednak należy, że we wszystkich przypadkach występują
włókna o średnicach znacznie różniących się od wartości średniej. Są to przypadki
występujące w zakresach pomiędzy końcami „wąsów” oznaczającymi wartości ekstremalne
a „wykresami skrzynkowymi”, które przedstawiają odchylenia standardowe.
Wymagania technologiczne Zakładu produkującego kompozyty dopuszczają sytuację,
w której surowiec dostarczany z huty szkła w postaci szpul (rys. 2.25-s.38) zawiera pasma
włókien o różnych średnicach (dominująca średnica 10 µm) Dzieje się tak ponieważ
monitorowany jest jedynie udział szkła w objętości kompozytu i odbywa się to przez pomiar
ciężaru określonej liczby i długości pasm włókien.
W przypadku każdej z grup próbek wymienionych na rys. 3.1 (s. 56) oraz tab. 5.3
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uzyskiwano wyniki pozwalające na przyjęcie wartości średnich średnicy włókien jako
reprezentatywnych dla tych zbiorów.

Udział szkła
Rys. 5.9 przedstawia rozkład udziału objętościowego szkła w kompozycie. Do
wyznaczenia rozkładu użyto wartości udziałów wyznaczonych dla poszczególnych próbek.

Rys. 5.9: Rozkład udziału objętościowego szkła obliczonego dla pojedynczych próbek grupy I;
wartość średnia wynosi 54,76%, odchylenie standardowe: 4,28% (wyniki własne)

Wartość średnia wyniosła 54,76% i była dosyć bliska mediany wynoszącej 55,45%.
Dlatego mimo pewnej skośności rozkładu, wynoszącej -0,81, wartość średnią przyjęto jako
reprezentatywną. Na rys. 5.9 czerwonym kolorem zaznaczono rozkład normalny. Rozkład
udziału szkła w stosunku do rozkładu normalnego jest bardziej spiczasty, co potwierdza
kurtoza wynosząca 1,09.
Na rys. 5.10 przedstawiono, w postaci wykresów słupkowych, wartości mediany,
zakresy ±25% obserwacji oraz rozstępy udziału szkła wyznaczone na pojedynczych obrazach
w poszczególnych seriach (po 3 próbki) próbki grupy I. Wartości mediany oscylują wokół
wartości średniej, która wynosi 54,76%.
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Zauważyć można, że położenie wartości mediany w przypadku serii próbek grupy I
oznaczonych: 6, 8, 9 i 18 (4 z 16) są niesymetryczne względem obszaru obejmującego 50%
wyników (w zakresie 25-75%).

Rys. 5.10: Udział objętościowy szkła w seriach (po 3) próbek grupy I (wyniki własne)

Do obliczenia udziału szkła użyto wartości sumarycznych wielkości pól włókien oraz
wieloboków teselacji zmierzonych na pojedynczych obrazach.

Udział pęcherzy gazowych (wad)
Obserwacje i pomiary udziału objętościowego wad struktury w postaci pęcherzy
gazowych prowadzone były przy mniejszym powiększeniu niż w przypadku pomiarów
pojedynczych włókien. Przykładowy obraz mikrostruktury podczas pomiarów pęcherzy
przedstawia rys. 5.11. Wyraźnie widoczne są na nim ciemne kształty pęcherzy na tle gęsto
upakowanych włókien w osnowie z żywicy.
Obserwowana powierzchnia miała wymiary 1,69 x 1,27 [mm]. Wykonując po 4 obrazy
dla każdej belki obszarem obserwacji objęte było 19,11 % powierzchni przekroju belki
o wymiarach 3 x 15 mm.
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Rys. 5.11: Fragment przykładowego (seria nr 1, próbka nr 1, obraz nr 1) obrazu mikroskopowego przekroju
próbki przy powiększeniu umożliwiającym zliczanie i pomiary pęcherzy gazowych (ciemniejsze kształty);
całkowita długość skali umieszczonej w dolnej części obrazu odpowiada długości 1 mm (badania własne)

Rozkład pól powierzchni pojedynczych pęcherzy, w formie histogramu przedstawia
rys. 5.12. Na wykresie zamieszczono dopasowanie za pomocą rozkładu Weibulla.

Rys. 5.12: Rozkład pól powierzchni pojedynczych pęcherzy gazowych wszystkich zaobserwowanych na
przekrojach próbek grupy I; dopasowanie krzywej matematycznej wg Weibulla;
skośność 0,34, kurtoza -0,97 (wyniki własne)
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Najwyższą liczbę pęcherzy zaobserwowano w przedziale 400-600 [µm2]. Pęcherze
o mniejszym polu powierzchni występowały rzadko, natomiast pęcherze o większych
rozmiarach maleją wykładniczo. Kształt rozkładu charakteryzuje skośność o wartości 0,34.
W celu sprawdzenia, czy wielkości pęcherzy gazowych nie są związane z pojedynczymi
próbkami lub seriami, przygotowano wykres skrzynkowy dla poszczególnych próbek
(rys. 5.13). Na rys. 5.13 występują pojedyncze próbki, których zmienność różni się wyraźnie
od pozostałych próbek. Pominięcie próbek nr 1-3, 11-2, 19-1, 19-2, 19-3 oraz 22-2 nie
spowodowało istotnej zmiany parametrów rozkładu.

Rys. 5.13: Wartości średnie i odchylenia standardowe pól powierzchni pojedynczych pęcherzy gazowych
w poszczególnych próbkach (wyniki własne)

Sumaryczne pola powierzchni pęcherzy gazowych pojedynczych próbek przedstawia
w formie histogramu rys. 5.14. W tym przypadku zastosowano dopasowanie do rozkładu
normalnego. Histogram rys. 5.14 odbiega nieznacznie od rozkładu normalnego. Wartość
średnia wynosiła 0,72 [mm2], mediana 0,70 [mm2], skośność 0,71 i kurtoza 0,93. Zbliżone
wartości średniej i mediany oraz analiza histogramu pozwalają na przyjęcie wartości średniej
jako reprezentatywnej dla zbioru.
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Rys. 5.14: Rozkład sum pól powierzchni pęcherzy gazowych dla poszczególnych próbek grupy I (wyniki własne)

5.7. Sparametryzowane modele mikrostruktur
W celu oceny charakterystyk mikrostruktury geometrycznej, jednym z założeń autora,
było zastosowanie miar charakteryzujących otoczenie pojedynczego włókna. W efekcie
znacząco został rozbudowany model geometryczny mikrostruktury kompozytu. Do wielkości
będących wynikiem pomiarów geometrycznych [X, Y, D] (współrzędne środka i średnica
 otaczającej włókno oraz rozmiary,
włókna) dołączono średnią grubość warstwy osnowy G

a także pole wieloboku Aw i jego obwód Bw. Przykładowy model mikrobudowy kompozytu
(rzeczywistego) prezentuje rys. 5.15. W tle widoczna jest siatka teselacji.
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Rys. 5.15: Model geometryczny kompozytu. Pola osnowy otaczające pojedyncze włókna wyrażone są jako
 (wyniki własne)
pierścieniowe otoczki o grubości G

Proponowana miara lokalna G, rozpatrywana w obrębie jednego włókna powinna być
przyporządkowana do pewnej reprezentatywnej próbki kompozytu [96-98]. W związku
z losowym charakterem miar definiujących strukturę geometryczną kompozytu należy
stosować statystyki związane z rozkładami opisującymi te miary.
Proponowany model kompozytu powinien zawierać następujące charakterystyki:
–

udział szkła,

–

rozkład średnicy włókien,

–

średnią grubość otoczki włókna i jej rozkład,

–

udział pęcherzy gazowych.

Wyniki pomiarów mikrogeometrii poszczególnych próbek zostały zamieszczone
w bazie danych, której opis przedstawiono w Załączniku nr 1. W tab. 5.4 zostały
przedstawione średnie wartości wielkości geometrycznych grupy I (A i B).
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Tabela 5.4: Wyniki pomiarów geometrycznych – wartości średnie obliczone dla próbek z podgrup A i B grupy I
Próbka
(Grupa)

04_1(A)
04_2(A)
04_3(A)
06_1(B)
06_2(B)
06_3(B)
07_1(A)
07_2(A)
07_3(A)
09_1(B)
09_2(B)
09_3(B)
22_1(B)
22_2(B)
22_3(B)

G 2 l  G 2 a  G1

G1min G AB G AD n bok

μm
μm
μm
μm
μm
μm
2,35 3,29 1,92 0,07 2,62 2,06
2,21 3,11 1,81 0,05 2,42 2,38
2,34 3,31 1,89 0,05 2,59 1,71
2,75 3,83 2,25 0,05 3,15
2,7
3,03 4,21 2,44 0,07 3,51 1,82
2,81 3,91 2,29 0,04 3,26 1,94
1,96 2,79 1,56 0,04 2,12 2,04
2,04 2,88 1,68 0,06 2,23 2,59
2,11 2,94 1,73 0,08 2,31 2,41
2,07 2,89 1,69 0,04 2,24 1,81
2,96
4 2,39 0,18 3,43 1,95
2,78
3,8 2,25 0,07 3,26 1,86
3,12 4,28 2,56 0,13 3,66 2,54
2,22 3,13 1,81 0,08 2,43 2,39
2,99 4,08 2,48 0,18 3,57 2,62

Ac

Bc

D

S

Usz

Up Ac/Aw

1,34
1,33
1,33
1,39
1,41
1,37
1,3
1,32
1,33
1,32
1,37
1,32
1,33
1,34
1,25

%
47,1
49,8
46,9
42,0
40,2
42,0
50,2
48,9
49,3
49,7
39,9
41,1
39,6
48,7
35,7

%
3,06
4,93
4,27
1,51
2,86
1,19
6,46
6,28
4,74
4,24
5,76
4,46
3,17
5,38
5,48

2

5,95
5,94
5,94
5,95
5,94
5,95
5,94
5,95
5,95
5,94
5,93
5,92
5,93
5,95
5,92

μm
μm
μm
165 50,1 10,2
156 48,8 10,0
165 50,1 10,2
178 52,3 10,0
193 54,5 10,2
183 52,9 10,1
141 46,2
9,8
144 47,0
9,8
149 47,6
9,9
147 47,4
9,9
182 53,0
9,8
184 52,8 10,0
210 56,6 10,4
161 49,6 10,2
200 55,0 10,3

0,54
0,55
0,53
0,49
0,57
0,48
0,54
0,55
0,55
0,5
0,55
0,5
0,48
0,47
0,48

Oznaczenia zmiennych:
G 2 l  – średnia grubość warstewki osnowy otaczającej pojedyncze włókno mierzona w
punktach równo od siebie oddalonych po obwodzie wieloboku [μm] (liczba
pomiarów dla pojedynczego włókna = 100) (wzór 5-4),
G 2 a  – średnia grubość warstewki osnowy otaczającej pojedyncze włókno mierzona w
punktach wynikających z podziału pola powierzchni otoczki na 100 równych części
[μm] (wzór 5-4),
G 1 – średnia grubość warstewki osnowy otaczającej pojedyncze włókno mierzone na
odcinkach łączących włókna sąsiadujące [μm] (liczba pomiarów dla pojedynczego
włókna = n) (wzór 5-3),
G1min
– grubość warstewki osnowy otaczającej pojedyncze włókno mierzona na odcinku
łączącym środek włókna ze środkiem najbliżej zlokalizowanego włókna
sąsiadującego [μm],
G AB – umowna średnia grubość warstewki wg wzoru: 5-7 (GAB = Ao/Bw,, w którym:
Ao - pole osnowy, Bw – obwód włókna) [μm],
G AD – grubość warstewki wyznaczona wg wzoru: 5-5 G(AoDw) [μm],
n bok – liczba boków wieloboków (liczba bezpośrednio sąsiadujących włókien),
Ac
– pole powierzchni wieloboku [μm2]
B c – długość obwodu wieloboku [μm]
D
– średnica włókna [μm]
S
– entropia topologiczna (wzór 2-21),
Usz
– udział objętościowy szkła [%],
Up
– udział pęcherzy gazowych (wad mikrostruktury) [%],
Ac / A w – średnia wartość stosunku pola wieloboku do pola przekroju włókna,
VSGab – odchylenie średnie wg wzoru  G /G AB ∗100 [%](współczynnik zmienności GAB).
AB
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– stosunek sumy obwodów włókien do sumy powierzchni przekrojów poprzecznych
włókien (wg wzoru [18]: W1=ΣBw/ΣAw ).

5.8. Koncepcja grubości warstewki osnowy
Dla wydzielonego, pojedynczego pola osnowy wokół włókna, można zdefiniować
kilka charakterystycznych wielkości, do których należą:
G1 – odstępy pomiędzy sąsiadującymi włóknami – lokalne grubości warstewki mierzone
na odcinkach łączących sąsiednie włókna – (rys. 5.16),
G2 – lokalne grubości warstewki mierzone w stałych odstępach wzdłuż obwodu włókna
(rys. 5.16),
GAD – średnia grubość warstewki GAD obliczana wg wzoru (5-6),
GAB – stosunek pola wydzielonej osnowy Ao do obwodu włókna Bw.
Dalej zostały omówione sposoby wyznaczania oraz interpretacje poszczególnych miar
grubości warstewki osnowy.

5.8.1. Średnie grubości warstewki osnowy

Rys. 5.16: Lokalne grubości pola osnowy wydzielonego wokół pojedynczego włókna (oprac. własne)

Dla każdego włókna jest przyporządkowany zbiór lokalnych grubości G1i (gdzie i = 1,
2, ..., m, gdzie m – liczba włókien otaczających rozpatrywane włókno) określających
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wydzielone pole osnowy. Grubości G1i wyznaczane są na prostych przechodzących przez
środki włókien o wartości równej połowie odległości między rozpatrywanymi włóknami [99].
Zbiór grubości G1i związanych z wybranym włóknem charakteryzuje wartość średnia
G1 równa:

G1 =

m

1
m

∑

i= 1

G1i

(5-3)

Grubości G2j (gdzie j = 1,2,3, ..., n, gdzie n – liczba przedłużonych promieni) określają
lokalne grubości pola osnowy mierzone wzdłuż obwodu włókna na przedłużonych
promieniach, wyznaczanych w stałych odstępach kątowych G2(α) (kąt α na rys. 5.16),
liniowych wyznaczanych na obwodzie wydzielonego wieloboku G2(l)

(odcinek l) lub

odstępach wynikających z podziału pola wydzielonego wieloboku na obszary o jednakowych
wartościach pól powierzchni G2(a) (obszar a). Dodatkowe rysunki ilustrujące różnice
wynikające z lokalizacji miejsc pomiaru zamieszczono w Załączniku nr 2.
G2 =

n

1
n

∑

j= 1

G2 j

(5-4)

Grubość GAD obliczona na podstawie pomiaru pola osnowy (Ao) i średnicy włókna (Dw)
w wieloboku wg wzoru:

G2 ≈ G AD =

Ao
− Dw
π
2

Dw2 + 4

(5-5)

wyprowadzonego z zależności:
Ao =

 D w 2G AD  2 D2w
−
4
4

(5-6)

W zależności 5-6 przyjęto jako modelowy pierścieniowy kształt otoczki o średnicy
zewnętrznej równej Dw+2GAD co ilustruje rys. 5.17.
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Rys. 5.17: Pierścieniowy model warstewki osnowy wokół włókna (oprac. własne)

Wielkością zbliżoną do średniej grubości warstewki osnowy

G2 ≈G AD

jest iloraz

pola powierzchni wydzielonej osnowy wokół włókna Ao i długości jego obwodu Bw=πDw. Tak
obliczona grubość oznaczona symbolem GAB normuje pole wydzielonej osnowy przez obwód
włókna:
G AB =

Ao
π Dw

(5-7)

Na rys.5.18 przestawiono fragment modelu geometrycznego wyznaczonego dla
przykładowej próbki kompozytu, na którym naniesiono średnie grubości otoczki osnowy.
Wartościom średnim odpowiadają promienie poszczególnych okręgów.

Rys. 5.18 Fragment modelu przykładowej próbki kompozytu z naniesionymi w formie okręgów średnimi
grubościami wydzielonej warstewki osnowy G1 , G2 , G AB , G AD [99] (oprac. własne)
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Na rys. 5.19 linią przerywaną koloru czerwonego przedstawione zostało rozwinięcie
wzdłuż obwodu przykładowego włókna Bw=πDw wydzielonej warstwy osnowy wraz
z naniesionymi grubościami G1, G 2 i G AB oraz uśrednionymi G1 i G2 .

Rys. 5.19 Grubość warstwy osnowy otaczającej pojedyncze włókno wzdłuż jego obwodu (kąt ±180° na osi
2 , G AB (oś pionowa). .(oprac. własne)
poziomej) wyrażona miarami: G 1, G1 ,G 2, G

Kolejne rys. 5.22, rys. 5.21 i rys. 5.23 przedstawiają inne przykłady ilustrujące
rozwinięcia warstwy osnowy oraz położenie poszczególnych uśrednionych grubości
G1 , G2 , G AB dla fragmentu przykładowej mikrostruktury kompozytu przedstawionej na rys.
5.20. Grubości GAD i G2

są podobne i przyjmują w przybliżeniu wartość średnią GAB

i G1 . Średnia G1 , pomijając obszar osnowy zlokalizowanej w narożach wieloboków
(węzłach teselacji), uwzględnia lokalne minima grubości wydzielonej warstewki. Powyżej
wartości G1 leży wartość średniej grubości osnowy G2 . W przybliżeniu wartość G2 jest
funkcją grubości GAD. Różnica wynika z przyjętego sposobu wykreślania przedłużonych
promieni włókna podczas pomiaru grubości lokalnych. Różnica ta sygnalizować może
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nieforemność wyznaczonego wieloboku. Przyjąć można, że w przypadku struktury regularnej
kompozytu największe wartości przyjmuje grubość GAB, a najmniejsze G1 . Rys. 5.21
przedstawia przypadek warstewki wokół włókna 89 (rys. 5.20) o kształcie dość regularnego
czworoboku. W przypadku rys. 5.22 warstewka ma kształt pięcioboku o jednym znacznie
odstającym narożu. Natomiast rys. 5.23 przedstawia przypadek warstewki w kształcie
sześcioboku o jednym znacznie odstającym narożu.

Rys. 5.20: Przykładowy fragment struktury kompozytu z numeracją wieloboków (oprac. własne)

Rys. 5.21: Rozwinięcie warstwy osnowy wzdłuż obwodu włókna nr 89 z rys. 5.20;
oś Y: grubości w µm, oś X: obwód włókna w stopniach (wyniki własne)
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Rys. 5.22: Rozwinięcie warstwy osnowy wzdłuż obwodu włókna nr 86 z rys. 5.20 (wyniki własne)

Rys. 5.23: Rozwinięcie warstwy osnowy wzdłuż obwodu włókna nr 174 z rys. 5.20 (wyniki własne)

5.8.2. Interpretacja znaczenia miar grubości GAB i GAD
W literaturze przedmiotu rozpatrywane są dwa podstawowe modele mikrogeometrii
kompozytu [26]: typu K (kwadratowy) i typu H (heksagonalny) – rys. 5.24. W modelach tych
przyjmuje się stałą średnicę włókien Dw=const oraz jednakowe odległości między środkami
włókien.
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b)

Rys. 5.24: Podstawowe układy włókien w modelach teoretycznych: a) kwadratowym (K),
b) heksagonalnym (H) (oprac. własne)

Rys. 5.25: Zależność udziału objętościowego szkła Usz i średniej grubości warstewki osnowy
otaczającej pojedyncze włókno GAB (wyniki własne)

Na rys. 5.25 przedstawiona została zależność objętościowego udziału szkła Usz od
średniej grubości warstewki osnowy GAB. Za pomocą krzywych koloru czerwonego naniesione
zostały zależności obliczone dla teoretycznych modeli H i K dla średnicy włókien Dw = 10 µm
(linia ciągła) oraz Dw = 16 µm (linia kreskowa). Punkty startowe krzywych teoretycznych dla
tych modeli oznaczono znacznikami w kolorze zielonym (trójkąt i kwadrat). Kształt krzywych
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teoretycznych nie zależy od przyjętego typu modelu. Dodatkowo na rys. 5.25 zaznaczone
zostały wyniki eksperymentalne próbek grupy I (średnica Dw = 10 µm) oraz grupy II
(Dw = 10 µm lub 16 µm). W przypadku danych eksperymentalnych grupy I najwyższe wartości
Usz do około ~63 % osiągały tylko pojedyncze próbki. Wiązała się z tym minimalna grubość
warstewki osnowy ~ 1,6 µm. Warto zauważyć, że wyniki eksperymentalne, szczególnie dla
próbek grupy I, są zgodne z wynikami teoretycznymi.
Na rys. 5.26 przedstawiono zależność Usz od grubości otoczki GAB i GAD unormowanych
przez średnicę włókna Dw, w celu porównania własnych wyników eksperymentalnych z
teoretycznymi danymi literaturowymi zaprezentowanymi na rys. 2.33 (s. 47). Oprócz
wyników pomiarów struktur rzeczywistych na rys. 5.26 zaprezentowano zależności
Usz(GAB/Dw) oraz Usz(GAD/Dw) dla modeli teoretycznych typów K i H. Krzywe modeli
teoretycznych zostały przygotowane przy założeniu stałej średnicy włókien Dw=10 [µm].
Zgodnie z wynikami przedstawionymi na rys. 5.26 model teoretyczny typu kwadratowego
dosyć dokładnie odwzorowuje zależność struktury rzeczywistej w badanej grupie próbek.

Rys. 5.26: Zależność udziału objętościowego szkła Usz i stosunku GAB/Dw oraz stosunku GAD/Dw dla danych
rzeczywistych oraz modeli teoretycznych typu K (kwadratowy) i H (heksagonalny); Dw=10µm
(wyniki własne)

Cechy różniące poszczególne miary grubości osnowy przedstawiono na rys. 5.27
89

5.Pomiary charakterystyk budowy i wytrzymałości próbek

Piotr Wolszczak

i rys. 5.28 wykorzystując do tego celu pole powierzchni osnowy Ao. Modele teoretyczne K
(kwadratowy) i H (heksagonalny) charakteryzują się stałą średnicą włókien Dw oraz stałą
odległością a środków włókien. Jeżeli odległość a zacznie wzrastać, to również będzie
wzrastać powierzchnia osnowy Ao. Na rys. 5.27 przedstawione zostały krzywe G1min, G2max,
GAB i GAD dla modelu K i H z włóknami o średnicy Dw = 10 µm.
Grubość osnowy GAB jest zależnością liniową Ao, natomiast grubości G1min, G2max i GAD
zmieniają się nieliniowo (parabolicznie), przy czym krzywa grubości GAD oraz leżąca w jej
pobliżu krzywa grubości G1min, wraz ze wzrostem Ao lokują się znacznie poniżej krzywej GAB.
Z porównania przebiegów na rys. 5.27 wynika, że linia GAD nie jest zależna od
przyjętego modelu regularnego (H lub K) i biegnie między granicami G1min i G2max,
wyznaczającymi zakres lokalnych pomiarów grubości warstewki osnowy. W modelu H
wielobok wydzielający pole osnowy jest bardziej zbliżony do otoczki pierścieniowej niż
wielobok w modelu K. Grubości GAB w obu przypadkach są identyczne. W modelach K i H
wielkość Ao jest jednocześnie miarą udziału szkła.

Rys. 5.27: Zależność grubości warstewki osnowy otaczającej pojedyncze włókno
(wyrażonej różnymi miarami) od jego pola dla modeli regularnych typu K i H (oprac. własne)
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Na rys. 5.28 przedstawione zostały również, w funkcji Ao, grubości GAB i GAD
wyznaczone z próbek eksperymentalnych grupy I. Ciągłą zieloną linią przedstawione zostało
uśrednione (metodą najmniejszych kwadratów) położenie grubości eksperymentalnej GAB w
funkcji Ao. Wyniki eksperymentalne układają się w otoczeniu krzywych modeli regularnych
(teoretycznych).

Rys. 5.28: Zależność grubości warstewki osnowy otaczającej pojedyncze włókno (wyrażonej różnymi
miarami) od jego pola dla danych rzeczywistych oraz modeli teoretycznych typu K (kwadratowy)
(oprac. własne)

Przed rozpoczęciem formalnych analiz przyczynowo-skutkowych przeanalizowana
została zmienność i postacie rozkładów opisujących zdefiniowane grubości warstewki osnowy
otaczającej pojedyncze włókno kompozytu.
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5.8.3. Ocena rozkładów G1, G2 i GAB w grupie I
Na rys. 5.29 przestawione zostały rozkłady opisujące rozproszenie grubości G1i, G2j,
a na rys. 5.30 przedstawiono rozkłady opisujące rozproszenie średnich G1 , G2 i GAb.
Zaprezentowane, przykładowe wyniki obliczono dla próbki obejmującej 187 włókien
kompozytu.

Rys. 5.29: Rozkłady opisujące rozproszenia lokalnych grubości G1i i G2j – obliczonych
dla przykładowej próbki kompozytu (wyniki własne)[99]

Rys. 5.30: Rozkłady opisujące rozproszenia uśrednionych w obrębie włókien grubości
G1 , G2 i G AB obliczonych dla 187 włókien (wyniki własne) [99]
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Przytoczone wyniki umożliwiają wnioskowanie o rzeczywistej mikrobudowie
badanego kompozytu. Model ten przedstawiany jest w rozprawie w postaci losowo
rozmieszczonych równoległych włókien wzmacniających o średnicach posiadających losową
wartość, otoczonych osnową o pierścieniowym kształcie i również losowej grubości. Na
podstawie rys. 5.29 i rys. 5.30 określić można różnego rodzaju odstępstwa od pewnej
jednorodnej modelowej struktury kompozytu w obrębie badanej próbki, definiowanej np.
przez globalne wartości średnie takie jak G1 i G AB lub ich mediany. Przykładowo z rys. 5.30
wynika, że w rozpatrywanej próbce około 7% włókien było otoczonych warstewką tworzywa
o średniej grubości G1 mniejszej niż 1 μm, co praktycznie oznacza stykanie się włókien.
Lewostronnie skośny21 rozkład grubości G1i (rys. 5.29) świadczy o przewadze grubości
mniejszych od ich wartości średniej obliczonej dla tego zbioru. Wniosek ten potwierdza
rozkład grubości G2j, który z kolei charakteryzuje skośność prawostronna22.
Uśrednianie lokalnych grubości warstewki w obrębie pojedynczych włókien prowadzi
do spodziewanego efektu w postaci zmniejszenia skośności, czyniąc rozproszenia wielkości
G1 , G2 i GAB bardziej zbliżone do rozkładu normalnego.

W celu oceny jednorodności struktury geometrycznej, proponuje się miarę w postaci
wskaźnika GAB (zależność (5-6) str. 83), który określa uśrednioną grubość warstewki osnowy
otaczającej pojedyncze włókno. Wskaźnik ten może mieć zarówno charakter losowy, tzn.
może być obliczony dla pojedynczych próbek pobranych losowo z przekroju kompozytu, jak
i charakter globalny – obliczony z kilku próbek wybranych reprezentatywnie dla przekroju
kompozytu.
Zaproponowana

miara

GAB

nie

dostarcza

ścisłych

informacji

ilościowych

o ewentualnych wadach, np. liczbie stykających się włókien, tym niemniej na podstawie tego
wskaźnika można wnioskować o liczbie takich wad.

21 Ujemna wartość skośności rozkładu świadczy o występowaniu asymetrii lewostronnej
22 Wartość dodatnia współczynnika skośności świadczy o występowaniu prawostronnej asymetrii (wydłużone
prawe ramię rozkładu)
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6. Analiza związków przyczynowo-skutkowych
Na rys. 3.1 (s. 56) przedstawiono etapy analizy wyników oraz ich lokalizację
w programie badań i powiązanie z grupami materiału badawczego (próbkami).
Głównym celem tej analizy jest stwierdzenie występowania zależności właściwości
mechanicznych

kompozytu

od

typowych

charakterystyk

mikrogeometrycznych

i równomierności rozmieszczenia włókien.
Badania te rozpoczyna analiza zależności modułu sprężystości E2 od udziału szkła
i średnicy włókien, przeprowadzona w celu weryfikacji danych literaturowych oraz własnych
metod pomiaru.

6.1. Zależność modułu sprężystości poprzecznej E2 od udziału
szkła i średnic włókien
Ocena wpływu udziału szkła oraz średnic włókien na moduł sprężystości E2 została
przeprowadzona dla specjalnie przygotowanych próbek, których skład przedstawiono w pkt. 4
(próbki grupy II w tab. 4.1-s. 58, 4.2-s. 59). Wartości tych czynników dla poszczególnych serii
próbek zawiera tab. 4.3-s. 61. Według tego planu wartości udział szkła miały wynosić: 32 i
47%, natomiast średnice włókien 10 i 16 [µm]. Przygotowano w ten sposób po dwie serie
próbek różniące się zdecydowanie wartością badanego czynnika.
Na rys. 6.1 i rys. 6.2 przedstawiona została zależność poprzecznego modułu
sprężystości E2 w zależności od zmian wartości obu czynników w zakresie objętym
eksperymentem. Wartości teoretyczne obliczone wg wzoru 2-15-s. 26 (podejście semiempiryczne Halpina-Tsaia) przybliżone zostały na rys. 6.1 za pomocą płaszczyzny. Natomiast
wyniki doświadczalne, wraz z dopasowaniem liniowym, przedstawia rys. 6.2. Płaszczyzna
wyznaczona na podstawie wyników doświadczalnych (rys. 6.2) lekko opada w kierunku
rosnącej

średnicy włókien.

Prawdopodobną

przyczyną

jest

obniżenie

sprężystości

spowodowane zmniejszeniem powierzchni włókien (zwiększanie średnicy włókien) przy
jednakowym udziale szkła.
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Rys. 6.1: Wartości teoretyczne poprzecznego modułu sprężystości w zależności od udziału objętościowego
szkła Usz[%] i średnicy włókna Dw[µm] w zakresach objętych badaniami; (oprac. własne)

Rys. 6.2: Wyniki doświadczalne poprzecznego modułu sprężystości w zależności od udziału objętościowego
szkła Usz[%] i średnicy włókna Dw[µm] w zakresach objętych badaniami; (wyniki własne)
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Na rys. 6.2 wyraźny jest również wpływ udziału szkła Usz. Zgodnie z przewidywaniami
wg danych literaturowych [25, 32] (obliczenia teoretyczne na rys. 6.1) zwiększenie
wytrzymałości próbek E2 następuje wraz ze wzrostem udziału szkła Usz.
Rys. 6.3 przedstawia szacunkowe wartości modułu Younga E2 obliczone dla
poszczególnych próbek zgodnie z zależnościami (2-6)-s.21 (zasada mieszanin) i (2-15)-s.26
(Halpina-Tsaia), a także wartości otrzymane eksperymentalnie w teście wytrzymałościowym.
Wartości udziałów objętościowych i masowych szacowano na podstawie pomiaru gabarytów i
masy próbki. Wartości teoretyczne obliczone wg zasady mieszanin z użyciem udziału
masowego szkła są bliższe wynikom eksperymentalnym niż obliczone z użyciem udziału
objętościowego. Wartości teoretyczne najbliższe wynikom eksperymentalnym uzyskano
stosując wzór Halpina-Tsaia, który uwzględnia udział objętościowy szkła.

Rys. 6.3: Teoretyczne wartości modułu sprężystości poprzecznej E2 obliczone dla poszczególnych próbek.
E2 szacowany na podstawie udziału objętościowego lub masowego szkła oraz opierając się na podejściu
mikromechaniki lub semi-empirycznym Halpina-Tsaia

6.2. Ocena wpływu rozmieszczenia włókien na poprzeczny moduł
sprężystości E2
Ze względu na dobór materiału eksperymentalnego odpowiadającego w zasadzie
eksperymentowi o charakterze biernym (próbki pochodzą głównie z jednego procesu
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technologicznego – patrz: metodyka badań, str. , co skutkuje niewielką zmiennością
czynników badanych), próbę oceny związku proponowanych miar mikrogeometrii
z charakterystykami wytrzymałościowymi kompozytu przeprowadzono w następujących
etapach:
1. Ocena

postaci

rozkładów

charakterystyk

geometrycznych

kompozytu

w podgrupach A i B grupy I (pkt 6.2.1);
2. Porównanie średnich charakterystyk geometrycznych i mechanicznych kompozytu
w podgrupach A i B grupy I (pkt 6.2.2) oraz analiza korelacji charakterystyk
geometrycznych w grupie I;
3. Wybór najbardziej reprezentatywnych charakterystyk budowy kompozytu, tzn.
charakterystyk o najsilniejszym wpływie na właściwości mechaniczne (pkt 6.2.3);
4. Ocenę wpływu najbardziej reprezentatywnych charakterystyk budowy kompozytu
na jego właściwości mechaniczne (pkt 6.2.4).

6.2.1. Ocena postaci rozkładów w podgrupach A i B grupy I
Dane z grupy I (wg tab. 4.1-s. 58), pochodzące z procesu produkcji dźwigarów łopat
śmigłowców, podzielone zostały na dwie podgrupy A i B. Kryterium klasyfikacyjnym były
wyniki prób wytrzymałościowych.
Zróżnicowanie wartości współczynnika sprężystości dwu kategorii próbek grupy I
(potwierdzone testem t-Studenta) przedstawia rys. 6.4. Wybór współczynnika sprężystości
poprzecznej (E2(ścin)) jako kryterium podziału próbek na grupy wynikał z analizy literatury
[18, 26] jako spodziewany efekt projektowanego kompozytu zależny od właściwości
geometrycznych mikrostruktury (rozmieszczenie i kształt włókien).
Na rys. 5.6 (s. 73) i rys. 5.9 (s. 75) przedstawione były rozkłady zawartości i średnic
włókien we wszystkich próbkach grupy I. Obecnie analizowana jest zmienność w dwu
podgrupach A i B tego zbioru próbek.
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Błąd standardow y średniej w yliczony przy pomocy w ariancji w spólnej
65
Średnia
Średnia±0,95 Przedz. ufn.
Dane surow e

60

E2t [G Pr ] (ś cinanie)
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E2t: F(1;13) = 9,7786; p = 0,0080

Rys. 6.4: Uśrednione (□) wartości modułu sprężystości poprzecznej (próba ścinania) w dwu grupach próbekświadków, dane surowe (∆) oraz przedział ufności oznaczony „wąsami”(┴/┬) (wyniki własne)

Na rys. 6.5 i rys. 6.6 przedstawiono rozkłady zmiennych: średnica włókien D [µm] oraz
udział objętościowy szkła Usz [%] w poszczególnych grupach próbek grupy I. Rozkład udziału
szkła w podgrupie B wykazuje niesymetryczność (skośność o wartości 1,4 ≠ 0). W celu oceny
dopasowania rozkładu empirycznego do parametrów rozkładu normalnego przeprowadzono
test graficzny, którego wyniki zawiera rys. 6.7. Obserwując dopasowanie rozkładu na rys. 6.7
zauważyć można, że w 3/4 wartości teoretycznych pokrywają się z wartościami
doświadczalnymi. Potwierdza to reprezentatywność wartości średnich analizowanych zbiorów
liczbowych.
a)

b)
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σ wIA = 1,185 µ m

Procent obserwacji

16%

13%

10%

7%

3%

0%
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Grupa: A

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Grupa: B

Rys. 6.5: Rozkłady średnicy włókien Dw w grupie I: a) podgrupa A, b) podgrupa B (wyniki własne)
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Rys. 6.6: Udziały objętościowe szkła w grupie I: a) podgrupa A, b) podgrupa B (wyniki własne)
a)

b)

Rys. 6.7: Dopasowanie rozkładu normalnego do wyników pomiaru udziału szkła w próbkach grupy I:
a) podgrupa A, b) podgrupa B (wyniki własne)

Zróżnicowanie średnich charakterystyk geometrycznych i wytrzymałościowych
w podgrupach A i B grupy I przeprowadzono stosując test t-Studenta.
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6.2.2. Porównanie średnich charakterystyk geometrycznych i mechanicznych
kompozytu w podgrupach A i B grupy I
W tab. 6.2 przedstawiono wyniki analizy testu t-Studenta dla charakterystyk
geometrycznych sklasyfikowanych na podgrupy A i B grupy I próbek. W bieżącej i kolejnych
analizach, do oceny statystycznej istotności różnic wartości średnich przyjęto poziom
istotności p = 0,05.
Tabela 6.1: Test t-Studenta dla charakterystyk geometrycznych próbek grupy I sklasyfikowanych na
podgrupy A i B. Zaznaczone średnie są istotne z p < 0,05;(wyniki własne)

Średnia
t
p
A
B
Charakterystyki geometryczne
Dw
10,0
10,1
-1,74 0,1048
Usz
49,1
40,9
6,63 0,0000

Symbol
Charakterystyki

Up

5,0

3,6

1,86 0,0862

G1min

0,06

0,096

-1,54 0,1470

G1

1,7

2,3

-6,56 0,0000

G2(a)

3,0

3,9

-7,04 0,0000

G2(l)

2,1

2,8

-6,91 0,0000

GAD

1,9

2,5

-6,61 0,0000

GAB

2,3

3,3

-6,85 0,0000

VSGab

36,8

52,1

-4,04 0,0014

GAB/Dw

0,24

0,27

-5,93 0,0001

Ac/Aw

2,0

2,3

-6,47 0,0000

nbok

5,9

5,9

2,79 0,0153

Ac

151,8

186,9

-5,66 0,0001

Bc

48,1

53,4

-5,88 0,0001

S
W1

1,3

1,3

-1,08 0,2986

0,396

0,389

1,80 0,0947

ΣBW/ΣAc

0,052

0,043

6,82 0,0000
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Tabela 6.2: Test t-Studenta dla charakterystyk wytrzymałościowych próbek grupy I sklasyfikowanych na
podgrupy A i B. Zaznaczone średnie są istotne z p < 0,05; (wyniki własne)

Średnia
t23
A
B
Charakterystyki mechaniczne

Symbol
Charakterystyki
Wg
Fg

40,1

p24

40,8

-0,94 0,3664

1347,1 1291,3

1,22 0,2436

Rg

840,1

794,6

1,26 0,2300

Rt(1)

29,7

28,7

0,85 0,4124

Rt(max)

31,0

30,2

0,68 0,5103

1923,0 1778,7

1,48 0,1614

Ft(1)
Lt(1)
Ft(2)max

0,412

0,432

-0,68 0,5055

2003,2 1908,9

0,97 0,3479

ϕt(2)

30,8

29,4

0,92 0,3728

Lt(2)

0,522

0,835

-7,10 0,0000

E2t

51,9

31,6

8,87 0,0000

Oznaczenia charakterystyk wg opisu tab. 5.2-s. 64.
W tab. 6.2 wyróżniono charakterystyki, których różnice średnich w grupach A i B są
istotne statystycznie (poziom istotności p < 0,05). W grupie charakterystyk geometrycznych
istotne statystycznie okazują się różnice udziału szkła Usz, miar średniej grubości warstewki
osnowy G1, G2(a

i l)

, GAD, GAB i innych. Znaczna część charakterystyk wytrzymałościowych

(Wg, Fg, Rg, Rt(1), Rt(max), Ft(1), Lt(1), Ft(2)max, ϕt(2)) nie wykazuje istotnego statystycznie
zróżnicowania między próbkami A i B grupy I.
Uzyskane wyniki uzasadniają sens przeprowadzenia analizy korelacyjnej dla
większości z rozpatrywanych charakterystyk geometrycznych oraz poprzecznego modułu
sprężystości E2t kompozytu. Dla takich potrzeb najbardziej odpowiednia jest analiza w formie
macierzy korelacji.

23 wartość testu t-Studenta
24 poziom istotności p
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Analiza korelacji charakterystyk geometrycznych w grupie I
Tab. 6.3

przedstawia

macierz

korelacji

charakterystyk

geometrycznych

i wytrzymałości.
W analizie korelacji wyróżnione zostały wyniki istotne statystycznie. Cechy
charakteryzujące średnią grubość otoczki (G1, G2, GAD, GAB), udział objętościowy szkła Usz
oraz średnie rozmiary wieloboków teselacji (średnie pole Ac i średni obwód Bc wieloboku)
korelują się ze współczynnikiem sprężystości poprzecznej E2t.
Wśród par charakterystyk, których korelacje są bliskie 1,00 (wartości wyróżnione
pogrubieniem w tab. 6.3) przeprowadzono porównanie wartości statystyk F i p obliczonych
w teście t-Studenta (tab. 6.2). Na przykład dla pary zmiennych G2(a) – G1 wartość F wyższa
jest w przypadku G1, a poziom p dla tej charakterystyki jest niższy niż dla G2(a). Oznacza, że
charakterystyka G1 lepiej różnicuje podgrupy A i B niż charakterystyka G2(a). W wyniku
kolejnych porównań zredukowano liczbę charakterystyk geometrycznych. W szczególności w
grupie miar charakteryzujących średnią grubość warstewki osnowy wokół włókna
najsilniejsza okazała się miara GAB, a z pary charakterystyk określających wielkość wieloboku
teselacji pozostała Ac – pole powierzchni wieloboku.
Na rys. 6.8 przedstawiono zależności korelacyjne charakterystyk geometrycznych
i poprzecznego modułu sprężystości.
Analizując wykresy rozrzutu na rys. 6.8 oraz biorąc pod uwagę liczbę właściwości
mikrobudowy kompozytu wymienionych w pkt. 5.7 (udział szkła, rozkład średnicy włókien,
średnią grubość otoczki włókna i jej rozkład, udział pęcherzy gazowych) stwierdzić należy, że
konieczne jest ograniczenie tej liczby. Selekcję charakterystyk wykonano stosując dodatkowo
analizę dyskryminacyjną.
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Tabela 6.3: Korelacje zmiennych charakteryzujących właściwości mikrogeometryczne i wyniki testów wytrzymałościowych próbek podgrup A i B grupy I (N=15; wyróżnione wartości korelacji są istotne z p < 0,050) (wyniki własne)

Dw

Usz

Up

G1min

G1

G2(a)

G2(l)

GAD

GAB

VSGab GAB/Dw Ac/Aw

nbok

Ac

Bc

S

W1

ΣBW/ΣAc

E2t
-0,47

Dw

1,00

-0,51

-0,41

0,27

0,57

0,58

0,56

0,58

0,56

0,38

0,39

0,40

-0,21

0,72

0,70

-0,03

-0,98

-0,63

Usz

-0,51

1,00

0,34

-0,66

-0,97

-0,95

-0,96

-0,97

-0,97

-0,72

-0,94

-0,96

0,69

-0,94

-0,94

-0,11

0,54

0,96

0,78

Up

-0,41

0,34

1,00

0,29

-0,47

-0,50

-0,46

-0,45

-0,44

-0,28

-0,43

-0,37

-0,21

-0,45

-0,48

-0,63

0,36

0,48

0,45

G1min

0,27

-0,66

0,29

1,00

0,60

0,55

0,59

0,61

0,60

0,26

0,63

0,62

-0,62

0,58

0,58

-0,24

-0,34

-0,58

-0,29

G1

0,57

-0,97

-0,47

0,60

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,68

0,97

0,97

-0,59

0,98

0,98

0,28

-0,61

-0,99

-0,82

G2(a)

0,58

-0,95

-0,50

0,55

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,70

0,96

0,97

-0,57

0,98

0,98

0,33

-0,61

-0,99

-0,84

G2(l)

0,56

-0,96

-0,46

0,59

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,70

0,97

0,97

-0,61

0,97

0,98

0,30

-0,59

-0,99

-0,83

GAD

0,58

-0,97

-0,45

0,61

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,69

0,97

0,97

-0,60

0,98

0,99

0,27

-0,61

-0,99

-0,82

GAB

0,56

-0,97

-0,44

0,60

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,72

0,96

0,97

-0,63

0,98

0,98

0,26

-0,60

-0,99

-0,82

VSGab

0,38

-0,72

-0,28

0,26

0,68

0,7 0,70

0,69

0,72

1,00

0,60

0,76

-0,73

0,70

0,69

0,04

-0,43

-0,72

-0,74

GAB/Dw

0,39

-0,94

-0,43

0,63

0,97

0,96

0,97

0,97

0,96

0,60

1,00

0,97

-0,55

0,90

0,92

0,39

-0,42

-0,95

-0,77

Ac/Aw

0,40

-0,96

-0,37

0,62

0,97

0,97

0,97

0,97

0,97

0,76

0,97

1,00

-0,67

0,92

0,92

0,27

-0,45

-0,95

-0,80

nbok

-0,21

0,69

-0,21

-0,62

-0,59

-0,57

-0,61

-0,60

-0,63

-0,73

-0,55

-0,67

1,00

-0,60

-0,58

0,34

0,30

0,60

0,64

Ac

0,72

-0,94

-0,45

0,58

0,98

0,98

0,97

0,98

0,98

0,70

0,90

0,92

-0,60

1,00

1,00

0,18

-0,76

-0,99

-0,81

Bc

0,70

-0,94

-0,48

0,58

0,98

0,98

0,98

0,99

0,98

0,69

0,92

0,92

-0,58

1,00

1,00

0,24

-0,73

-0,99

S

-0,03

-0,11

-0,63

-0,24

0,28

0,33

0,30

0,27

0,26

0,04

0,39

0,27

0,34

0,18

0,24

1,00

0,06

-0,27

-0,30

W1

-0,98

0,54

0,36

-0,34

-0,61

-0,61

-0,59

-0,61

-0,60

-0,43

-0,42

-0,45

0,30

-0,76

-0,73

0,06

1,00

0,66

0,51

ΣBW/ΣAc -0,63

0,96

0,48

-0,58

-0,99

-0,99

-0,99

-0,99

-0,99

-0,72

-0,95

-0,95

0,60

-0,99

-0,99

-0,27

0,66

1,00

0,84

0,78

0,45

-0,29

-0,82

-0,84

-0,83

-0,82

-0,82

-0,74

-0,77

-0,8 0,64

-0,81

-0,82

-0,3 0,51

0,84

E2t

-0,47
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Rys. 6.8: Zależności korelacyjne dla próbek podgrup A i B grupy I (wyniki własne)
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6.2.3. Wybór najbardziej reprezentatywnych charakterystyk budowy
kompozytu
Analiza dyskryminacyjna przeprowadzona została dla próbek w podgrupach A i B
grupy I. Polegała ona na porównaniu grup A i B analizując jednocześnie kilka charakterystyk
geometrycznych, a celem jej było rozstrzygnięcie, które charakterystyki geometryczne
najlepiej różnicują grupy A i B. W tej grupie charakterystyk geometrycznych znalazły się: Dw,
Usz, Up, G1min, G1, G2(a), G2(l), GAD, GAB, VSGab, GAB/Dw, Ac/Aw, nbok, Ac, Bc, S, W1 oraz

ΣBW/ΣAc.
W tab. 6.4 wymieniono charakterystyki, które w rezultacie analizy dyskryminacyjnej
zostały włączone do modelu. Są to następujące wartości średnie dla pojedynczej próbki:
–

umowna grubość warstewki osnowy wokół pojedynczego włókna GAB=Ao/πDw,

–

minimalna grubość osnowy wokół pojedynczego włókna25 G1min,

–

udział objętościowy szkła Usz.

Tabela 6.4: Podsumowanie analizy funkcji dyskryminacyjnej. Liczba zmiennych w modelu: 3; Lambda Wilksa:
0,16258; F (3,11)=18,886; p < 0,0001 (wyniki własne)
Lambda
Wilksa26

Cząstkowa
Wilksa

poziom
istotności

(R-kwadrat)

GAB

0,169

0,962

0,526

0,776

G1min

0,211

0,770

0,097

0,506

Usz

0,186

0,872

0,230

0,828

Na rys. 6.9 przedstawiono lokalizację próbek (przypadków) w układzie współrzędnych
utworzonym przez charakterystyki włączone do modelu w trakcie analizy dyskryminacyjnej.
Rzuty dwuwymiarowe tego wykresu zawarte zostały w Załączniku nr 2.

25 G1min jest wyznaczany na linii biegnącej przez środki rozpatrywanego włókna i najbliższego sąsiada (połowa
dystansu do krawędzi najbliższego włókna)
26 Lambda Wilksa – określa wkład zmiennej do dyskryminacji grup w zakresie 0 (brak wkładu) ÷ 1 (doskonała
moc dyskryminacyjna)
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Rys. 6.9: Wartości Usz, GAB i G1min próbek grupy A i B (wyniki własne)

Do klasyfikacji próbek podgrup A i B scharakteryzowanych wektorami [Usz, GAB, G1min]
opracowana została jedna funkcja dyskryminacyjna o postaci:
D1 = 14,357 + 1,649 GAB - 16,944 G1min - 0,396 Usz .

(6-1)

Poziom jej istotności na podstawie testu chi-kwadrat wyniósł p = 0,0001 (tab. 6.5).
Wysoka wartość korelacji kanonicznej R (tab. 6.5) wskazuje na silne powiązanie grup A i B
oraz funkcji dyskryminacyjnej [100].
Tabela 6.5: Testy chi-kwadrat pierwiastka analizy dyskryminacyjnej (wyniki własne)
Wartość
własna
Pierwiastek 5,150669

Kanoniczna R
0,915104

Lambda Wilksa
0,162584

chi-kwadrat
20,89045

df
3

poziom p
0,000111

Korzystając ze wzoru (6-1) obliczono wartości funkcji klasyfikacji dla próbek,
a następnie oceniono przynależność do pierwotnych grup A i B. Wyniki klasyfikacji
potwierdziły jej zdolność dyskryminacyjną, ponieważ tylko jeden przypadek został
sklasyfikowany błędnie (średnia procent poprawnych klasyfikacji równy 93,3%). Klasyfikacja
oparta na ocenie odległości poszczególnych przypadków od centroid grupowych oraz analiza
prawdopodobieństw klasyfikacji próbek do odpowiednich grup były zgodne z wynikami
klasyfikacji za pomocą funkcji klasyfikacyjnej.
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Znaczenie poszczególnych charakterystyk oceniono na podstawie standaryzowanych
wartości współczynników funkcji dyskryminacyjnej (tab. 6.6) oraz wartości współczynników
struktury czynnikowej (tab. 6.7).
Tabela 6.6.: Współczynniki funkcji dyskryminacyjnej (wyniki własne)

Surowe
Stała

Standaryzowane

14,357

GAB
G1min

1,649

0,448

-16,944

-0,746

-0,396

-0,945

Usz

Wartość własna

5,151

Wartości standaryzowanych współczynników funkcji dyskryminacyjnej określają
wpływ poszczególnych zmiennych na różnicowanie podgrup A i B [86, 100]. Najwyższą
wartość współczynnika standaryzowanego w tab. 6.6 osiąga charakterystyka Usz, która wynosi
-0,945. Zwrócić jednak należy uwagę, że w tym zbiorze charakterystyk występuje GAB, która
jak wspomniano wcześniej (rys. 2.33) wykazuje związek z Usz. Dodatkowo współczynnik przy
GAB posiada znak przeciwny do Usz, co powoduje, że wkład jednej charakterystyki jest
pomniejszany przez drugą. W tej sytuacji zalecana jest analiza struktury czynnikowej (tab.
6.7).
Tabela 6.7: Korelacja charakterystyki geometryczne - pierwiastek kanoniczny (wyniki własne)
Pierwiastek 1
GAB

0,837

G1min

0,188

Usz

-0,810

Współczynniki struktury czynnikowej (tab. 6.7) określają indywidualny wkład
charakterystyk w budowanie funkcji dyskryminacyjnej [100]. Charakterystyki GAB i Usz
posiadają zbliżone, wysokie wartości współczynników (w tab. 6.7), przy czym wyższą
wartość osiąga współczynnik korelacji dla GAB.
Zwrócić należy uwagę, na brak istotnego wpływu średnicy włókien. Wynik taki jest
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potwierdzeniem informacji zawartej w histogramie na rys.6.5, zgodnej z planem pozyskania
próbek o jednakowej średnicy włókien. Natomiast istotny wpływ udziału objętościowego
szkła Usz na zmienność w tej grupie próbek utrudnia analizowanie wpływu rozmieszczenia
włókien.
Stosując analizę dyskryminacyjną (dla kryterium różnicowania próbek A i B grupy I)
wybrane zostały następujące charakterystyki geometryczne: GAB, G1min, Usz. Ten zestaw
wielkości geometrycznych z pewnością należy uzupełnić o Dw i VSGab. Kolejnym krokiem była
weryfikacja wpływu tych charakterystyk na wartość poprzecznego modułu sprężystości E2t.
Weryfikacja została przeprowadzona przy użyciu metody analizy regresji wielorakiej.

6.2.4. Ocena wpływu charakterystyk geometrycznych na moduł Younga E2t
Celem zastosowania metody regresji wielorakiej była ocena, czy charakterystyki
wybrane w trakcie analizy dyskryminacyjnej na tyle wyczerpująco charakteryzują budowę
kompozytu, że możliwe jest określenie wartości poprzecznego modułu sprężystości E2t.
Analiza ta polega na obliczeniu współczynników funkcji E2t(G1min,, GAB, Usz), ich
interpretacji oraz weryfikacji wyników otrzymanych z jej użyciem w odniesieniu do wyników
eksperymentalnych.
Liniowe równanie regresji uzyskało następującą postać:
E2t = 93,82 - 20,52 GAB + 77,74 G1min - 0,0076 Usz ± 6,47
(115,4)

(13,7)

(50,9)

(6-2)

(1,6966)

Poniżej równania, w nawiasach wymieniono błędy standardowe szacowania wartości
E2t. Uzyskany model wyjaśnia 74,39%27 zmienności E2t w rozpatrywanych próbkach
kompozytu grupy I.
Pamiętając, że charakterystyki budowy kompozytu są ze sobą powiązane, znaczenie
wartości współczynników w równaniu liniowym jest proste w interpretacji i zgodne
obserwacjami poczynionymi w trakcie analizy dyskryminacyjnej.
Zwiększenie wartości średniej grubości osnowy wokół włókna (wyrażonej np. miarą
GAB), które z kolei związane może być ze zmniejszeniem udziału szkła lub zwiększeniem
27 Udział procentowy podano na podstawie wielorakiej wartości R2=0,74389
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powierzchni obszarów rzadzizn,28 powoduje obniżenie wartości modułu sprężystości E2t.
Natomiast zwiększenie minimalnej odległości pomiędzy włóknami G1min wpłynie na poprawę
sprężystości kompozytu. Wpływ udziału szkła Usz na E2t jest znikomy w stosunku do
pozostałych charakterystyk, a w szczególności do błędu wyników równania (± 6,47).
Spowodowane jest to prawdopodobnie zawarciem informacji o udziale szkła w mierze GAB.
Na rys. 6.10 przedstawiono zależność wartości eksperymentalnych E2tE od wartości
wyznaczonych za pomocą modelu geometrycznego E2tT obliczonych z zależności (6-2).
Większość przypadków znajduje się w przedziale wyznaczonym przez granice ufności. Ten
wynik potwierdza poprawność zależności (6-2).

Rys. 6.10: Wartości przewidywane E2t względem obserwowanych

28 rzadzizn – tu w znaczeniu obszarów o zmniejszonej zawartości włókien
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6.2.5. Podsumowanie i wnioski
Wykorzystanie w badaniach próbek grupy II, w której zróżnicowano wybrane
właściwościami geometryczne (średnica włókien, udział szkła), umożliwiło sprawdzenie
przydatności rozpatrywanej miar do oceny właściwości geometrycznych kompozytów.
Dodatkowo uzyskano wyniki eksperymentalne, potwierdzające wpływ tych właściwości na
wybrane właściwości mechaniczne kompozytów wzmacnianych włóknami.
Spośród podawanych w literaturze miar charakteryzujących budowę geometryczną
i zmienność stwierdzono, że:
–

średnica włókien wzmacniających Dw nie wykazuje istotnego wpływu na

uzyskiwaną wytrzymałość kompozytu,
–

entalpia

topologiczna

także

nie

wykazała

związku

z

własnościami

wytrzymałościowymi kompozytu,
–

duży wpływ na wybrane charakterystyki wytrzymałościowe ma grubość osnowy

wokół włókna.
Spośród miar charakteryzujących grubość otoczki osnowy wokół włókna wyróżniała
się zaproponowana miara GAB. Miara GAB nie dostarcza ścisłych informacji ilościowych
o ewentualnych wadach, np. liczbie stykających się włókien, tym niemniej na podstawie tego
wskaźnika można wnioskować o liczbie takich wad.
W rezultacie oceny wpływu charakterystyk geometrycznych na wartość poprzecznego
modułu sprężystości E2 wyróżniono następujące wielkości charakteryzujące budowę
geometryczną kompozytu:
–

minimalna grubość warstewki osnowy otaczającej pojedyncze włókno G1min [µm],

–

średnia umowna grubość warstewki osnowy otaczającej pojedyncze włókno

GAB [µm],
–

udział (objętościowy) szkła Usz [%],

a także:
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–

średnica włókien Dw,

–

odchylenie średnie SVGab grubości GAB,

Piotr Wolszczak

które w grupie badanych próbek wpływały na wartość poprzecznego modułu
sprężystości E2t wyznaczonego w próbie zginania krótkiej belki.
Największy udział w kształtowaniu modułu sprężystości poprzecznej E2t kompozytu
odgrywa grubość GAB. Powiązany z tą wielkością udział szkła Usz wpływa w nieco mniejszym
stopniu na E2t.
Wyjaśnieniem tego wkładu średniej minimalnej odległości między sąsiadującymi
włóknami G1min jest prawdopodobnie związek tej wielkości z występowaniem lokalnych
spiętrzeń naprężeń.
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6.3. Wnioski końcowe
1. Do charakterystyk geometrycznych kompozytu rowingowego opisujących w sposób
wyczerpujący jego budowę należą:
―

minimalna grubość warstewki osnowy otaczającej pojedyncze włókno G1min,

―

średnia umowna grubość warstewki osnowy otaczającej pojedyncze włókno GAB,

―

udział objętościowy szkła Usz,

―

średnica włókien D w ,

―

odchylenie średnie SVGab grubości GAB.

W tym wniosku pominięte zostały wady w postaci wtrąceń i pęcherzy gazowych.
2. Rzeczywista budowa kompozytu rowingowego, rozpatrywana z punktu widzenia
zależności udział szkła Usz – unormowana przez Dw średnia grubość osnowy G AB lub G AD ,
odpowiada modelowi teoretycznemu typu K (kwadratowy). Model teoretyczny typu H
(heksagonalny) dostarcza wyniki rozbieżne.
3. Rzeczywiste grubości

G AB

i

G AD

kompozytów rowingowych, rozpatrywane

w funkcji powierzchni wydzielonej metodą teselacji osnowy wokół włókien w zakresie
25÷125 mm2, pokrywają się z wartościami teoretycznych modeli typu K.
4. Podczas obliczania poprzecznego modułu sprężystości Younga E2 na podstawie
objętościowego udziału szkła Usz, uzyskuje się wyniki najbardziej zgodne z danymi
doświadczalnymi stosując podejście semi-empiryczne Halpina-Tsaia. Przy czym udział
objętościowy szkła Usz jest funkcją średniej grubości warstewki osnowy G AB lub G AD ,
otaczającej pojedyncze włókno.
5. Wytrzymałość kompozytów rowingowych rozpatrywana wg modułu E2 klasyfikowana
jest na odmienne grupy przez: średnią grubość warstewki G AB , minimalną grubość osnowy
G1min i udział objętościowy szkła Usz. W zakresie czynników rozpatrywanych w rozprawie
wymienione wielkości tworzą liniową funkcję umożliwiającą prognozowanie poprzecznego
modułu Younga E2.
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6. Największe znaczenie w prognozie wymienionej we wniosku 5 odgrywa średnia
grubość otoczki G AB .
7. Uzyskane wyniki wykazały słuszność sformułowanych w rozprawie tez, co zostało
podkreślone we wniosku 1 oraz wniosku 6.

Podsumowując wnioski stwierdzić należy, że występowanie wpływu właściwości
mikrogeometrycznych budowy kompozytu na całkowite właściwości wytrzymałościowe
kompozytu oznacza, że w przypadkach występowania obciążenia poprzecznego, materiał ten
nie powinien może być traktowany jako homogeniczny. W związku z tym potrzebne wydaje
się prowadzenie w tym kierunku badań, w szczególności polegających na doświadczalnej
weryfikacji wyników symulacji komputerowych powiązanych z danymi eksperymentalnymi.
Eksperymentalne wykazanie związków między właściwościami geometrycznymi
mikrobudowy kompozytu a jego właściwościami mechanicznymi pozwala przypuszczać, że
przeprowadzenie kolejnego, podobnego eksperymentu w szerszym zakresie, umożliwi
uogólnienie otrzymanych wyników i wpłynie na zwiększenie kontroli procesu produkcji
kompozytów zbudowanych z włókien szklanych.
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Załącznik nr 1

Pomiary wizyjne
Z-1.1.

Algorytm wyszukiwania włókien

W celu pozyskania danych dla opisu ilościowego mikrogeometrii próbek badanego
kompozytu opracowany został stosowny algorytm automatyzujący ten etap badań. Danymi
wejściowymi tego algorytmu są obrazy mikroskopowe, natomiast wynikami są modele
geometryczne mikrostruktur rzeczywistych kompozytów.
Na rys. 7.1 zostały przedstawione kolejne etapy przetwarzania i analizy obrazów oraz
pomiarów geometrycznych. Opracowany algorytm umożliwia automatyczne wyszukiwanie
obiektów rozmieszczonych losowo, tak jak ma to miejsce w przypadku badanych próbek
kompozytów.

Rys. 7.1: Etapy procesu automatycznego pomiaru wielkości charakterystycznych obiektów,
które na obrazie rozmieszczone są w sposób przypadkowy [101]
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System oceny wizyjnej

W celu wykonywania pomiarów geometrycznych mikrostruktury kompozytów autor
zbudował modułowy system komputerowego wspomagania mikroskopowych pomiarów
wizyjnych. W skład tego systemu wchodzi: mikroskop, cyfrowy aparat fotograficzny,
oprogramowanie

do

projektowania

i

realizacji

algorytmów

przetwarzania

obrazu

i wykonywania pomiarów geometrycznych, komputer wraz z drukarką. W oprogramowaniu
zostały wykorzystane biblioteki funkcji IMAQ Vision firmy National Instruments [102] oraz
biblioteki OpenCV (Open Source Computer Vision Library) firmy Intel.
W tabeli 7.1 wymienione zostały główne zadania realizowane przez opracowany
system oceny wizyjnej uporządkowane według algorytmu przetwarzania obrazów.
Tabela 7.1: Algorytm pomiarów wizyjnych i przetwarzania wyników

2.

Zapis obrazu wzorca 1mm (do obliczenia skali)

3.

Detekcja elementów wzmacniających (przekrojów włókien)

4.

Wstępne przetworzenie obrazu (wyróżnienie obiektów od tła)

5.

Wyrównanie histogramu (opcjonalnie),

6.

Przekształcenie palety kolorów do odcieni szarości

7.

Wstępne wyszukiwanie plam jaśniejszych niż tło o kształcie okręgu
(algorytm Hougha)

8.

Wykrywanie krawędzi pojedynczego włókna

9.

Filtrowanie skupisk (jeżeli nie zastosowano algorytmu Hougha)

10. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania (możliwe do
przeprowadzenia jako oddzielne zadanie, np. po przetworzeniu zbioru
zdjęć)
11. Filtrowanie pokrywających się okręgów
12. Zaznaczenie włókien trudnych do wykrycia przez automat
13. Zaznaczenie obszarów wad (pomijanych przy obliczaniu grubości otoczki)
14. Przygotowanie sparametryzowanego obrazu mikrostruktury [X, Y, D]
15. Zapis współrzędnych środka i średnicy pojedynczego włókna w pliku (na
tym etapie możliwa jest weryfikacja)
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Program 2

Zapis obrazu (zastosowanie aparatu cyfrowego),

Program 1

1.

Program

Program 2
Hough Circles

Nazwa operacji

Program 1
CVI/LV
FibresSearch

Lp.

Nazwa operacji

16. Eksport do bazy danych (wpis modelu do bazy danych możliwy jest
również w późniejszym etapie, wraz z wpisywaniem wyników obliczeń
miar)

17. Pomiary ilościowe i geometryczne mikrostruktury (przetwarzane są dane
z bazy danych)
18. Kreślenie dodatkowych elementów testowych (okręgów, siecznych)
19. Wyznaczanie granic wieloboków teselacji
20. Pomiar zawartości składników
21. Obliczenie wartości miar rozmieszczenia (np. entropia topologiczna)

Program
Program 3:
MS VS
dbTWWman

Lp.
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Program 4
BC++B VoronDB
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23. Obliczenie statystyk podstawowych (średnia, mediana, minimum,
maksimum, odchylenie standardowe) i przygotowanie danych do analizy
statystycznej

Program BD
MS SQL

22. Uporządkowany zapis wyników w bazie danych

Zestawienie nie obejmuje oprogramowania pomocniczego, służącego do testowania
algorytmów:
–

przetwarzania obrazów (cech niskiego poziomu), np. dobór wielkości okna dla

operacji lokalnego wyrównania histogramu (Equalize.exe),
–

teselacji i pomiaru grubości warstewki osnowy (Voron.exe),

–

selekcji klatek filmu (dla zadania skaningu systematycznego), na którym

zarejestrowano widok mikrostruktury podczas przemieszczania stolika mikroskopu (ze
zmianą kierunku przemieszczania) (MovieShift.exe),
–

składania wielkoformatowych widoków mikrostruktur na podstawie pojedynczych

zdjęć zarejestrowanych w trakcie skaningu systematycznego (MovieShift.exe).
Do realizacji zadania przetestowano również obecne na rynku profesjonalne zestawy
oprogramowania (komercyjne i otwarte źródła). Jednak z powodu różnorodności
wykonywanych operacji i konieczności modyfikacji wykorzystywanych algorytmów
korzystniejsze było opracowanie i rozwijanie rozwiązania własnego.
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Akwizycja i przetwarzanie obrazów

Obserwacje mikroskopowe przeprowadzone zostały przy użyciu mikroskopu
odwrotnego Zeiss Neophot 32. Do wykonania obrazów użyto cyfrowego aparatu
fotograficznego Nikon Coolpix E-4500, którego zaletą jest ukrycie części ruchomych
obiektywu w obudowie aparatu. Dzięki takiej budowie możliwa jest regulacja ostrości bez
konieczności obracania obudowy aparatu. Obrazy wykonywano przy powiększeniu 20krotnym z rozdzielczością 2272x1704 pikseli.
W trakcie rejestracji obrazów mikrostruktur dokonywano obserwacji w tzw. „ciemnym
polu”, czyli świetle odbitym, pochodzącym przez obiektyw tylko w jednym kierunku
(rys. 7.2(a)) oraz w świetle spolaryzowanym (rys.7.2)b)). Dla zwiększenia kontrastu
przekrojów włókien na tle żywicy zastosowano trawienie powierzchni zgładów kwasem.
a)

b)

Rys. 7.2: Obraz mikroskopowy uzyskany podczas obserwacji w oświetleniu:
a) w ciemnym polu, b) świetle spolaryzowanym (wyniki własne)

Do wstępnego przetwarzania obrazów wykorzystano oprogramowanie autorskie
o nazwie FibresSearch. Przetworzenie polegało na przekształceniu palety kolorów do odcieni
szarości przez wybór składowej odcień (hue) lub jasność (luminance) w przestrzeni barw HSL
lub składowej zielony (green) w przestrzeni RGB29. Przykładowy obraz mikroskopowy i efekt
uzyskany za pomocą wstępnego przetwarzania prezentuje rys. 7.3.
Etap wstępnego przetwarzania obrazów został uproszczony do minimum dla
zachowania możliwie dużej ilości informacji.
29 RGB, HSL, HSV, CMYK i YIQ – modele koloru, formaty (ang.: colour space conversions)
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Rys. 7.3: Obraz uzyskany z mikroskopu i przykład wyniku przetworzenia obrazu w postaci umożliwiającej
wykonanie zautomatyzowanych pomiarów wielkości geometrycznych (powiększenie 20x) (wyniki własne)

Z-1.4.

Algorytmy detekcji obiektów i pomiarów geometrycznych

W tym rozdziale zaprezentowano metody przetwarzania obrazów rastrowych
wykorzystane w pracy do wyszukiwania obiektów o kształcie zbliżonym do okręgu.
Wyszukiwanie polega na wydobywaniu z obrazu cech wyróżniających kształty przekrojów
włókien na tle osnowy. Metody różnicuje zastosowanie cech niskiego poziomu
charakteryzujących pojedynczy piksel, którymi są: kolor, intensywność oraz jasność oraz
zastosowanie cech wyższego poziomu, którymi są właściwości geometryczne figur, takie jak:
średnica i krągłość [103]. Na podstawie pomiarów przygotowywany był model geometryczny
mikrostruktury rzeczywistego kompozytu.

Z-1.4.1.

Wyszukiwanie okręgów na obrazie binarnym

W pracy zastosowano metodę przygotowania obrazu polegającą na doborze wartości
progowej w zakresie zmienności wybranej cechy niskiego poziomu, która używana jest do
binaryzacji obrazu [101]. Binaryzacja (progowanie) polega na redukcji zakresu zmienności
cechy do dwu wartości, zazwyczaj 0 i 1 (255) [104].
Podstawową wadą binaryzacji jest konieczność uzyskania równomiernie oświetlonego
obrazu mikrostruktury. Efekt rozświetlenia części centralnej i skutek w postaci zagubienia
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podczas binaryzacji informacji zawartych blisko granicy obrazu przedstawia rys. 7.4.
a)

b)

c)

Rys. 7.4: Przebieg procesu binaryzacji: obraz surowy (a), dobór wartości progu – widok histogramu (b)
oraz obraz binarny (c)

Kolejnym krokiem po wykonaniu binaryzacji była analiza uzyskanych plam, podczas
której w obszar pojedynczej plamy widoku przekroju włókna został dopasowany kształt
okręgu. Na rys. 7.5 a przedstawiono rezultaty binaryzacji oraz dopasowania okręgów.
W zastosowanym

algorytmie

zastosowano

sekwencję

operacji

morfologicznych

prowadzących do odseparowania od siebie obiektów.
a)

b)

Rys. 7.5: Rezultat binaryzacji fotografii kompozytu: widok ogólny (a), zbliżenie fragmentu (b)(wyniki własne)

Kluczowym etapem tej metody był dobór wartości progu. W tym celu dla odróżnienia
tła i obiektów wykonana została zakłóceń obrazu źródłowego i wynikowego. Rys. 7.5 b
przedstawia fragment obrazu będącego rezultatem przetwarzania. Wyniki przetwarzania były
następnie filtrowane przez odrzucenie okręgów spoza ustalonego zakresu promieni okręgów
(rmin.. – rmaks.).
120

7.Załączniki
Z-1.4.2.

Piotr Wolszczak
Wyszukiwanie wstępne z zastosowaniem filtru Hougha

W algorytmie zastosowanym w niniejszej pracy użyto również wstępnej detekcji
włókien przy użyciu filtru Hougha. Działanie filtru Hougha polega na umieszczaniu
w obszarze analizowanego obrazu okręgów testowych o określonej średnicy i wykrywaniu
krawędzi na ich obwodach. Wykrywanie punktów krawędzi (linii, bądź krzywych) w metodzie
opatentowanej w 1962 r. przez Hougha odbywa się przez wyszukiwanie w przestrzeni obrazu
lokalnych maksimów ([105], [106]). Parametrami wykorzystywanymi przez filtr Hougha są:
dwie wartości progowe, zakres minimalny i maksymalny promienia okręgu oraz minimalne
odległość między okręgami. W ten sposób wyróżniane są krawędzie obiektów o okrągłych
kształtach, których średnica jest zbliżona do średnic okręgów testowych.

Rys. 7.6: Rezultat wyszukiwania kształtów okrągłych z zastosowaniem filtru Hougha (wyniki własne)

Obrazy przeznaczone do wstępnego wyszukiwania włókien z filtrem Hougha zostały
wcześniej przetworzone stosując kolejno:
1. uśrednienie składowych koloru G i R i odrzucenie składowej B,
2. normowanie obrazu filtrem medianowym o rozmiarach maski 5x5 [104], [107].
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Detekcja okręgów na obrazie w odcieniach szarości

Metoda ta polega na detekcji krawędzi okręgu w otoczeniu wstępnie zlokalizowanego
np. za pomocą binaryzacji środka okręgu na podstawie wykrytych w tym obszarze zarysów
krawędzi. Algorytm tej części programu obejmował:
1. Wstępną lokalizację środka okręgu (losowo lub wynik detekcji wstępnej),
2. Wyznaczenie odcinków obejmujących zakres dopuszczalnej zmienności średnic
włókien (lo=rmaks-rmin) ułożonych promieniście wokół wstępnie zdefiniowanego
punktu,
3. Przygotowanie profili liniowych - tablic liczbowych o długości odpowiadającej
długości odcinków, w których umieszczane są wartości wybranej cechy niskiego
poziomu (np. wartość cechy kolor w odcieniach szarości),
4. Detekcję krawędzi przekroju włókna na poszczególnych odcinkach; krawędź
definiowana jest jako minimalna zmiana wartości cechy niskiego poziomu (koloru) na
określonej długości (rys. 7.7); oba parametry dostosowywane są do konkretnego
zbioru obrazów; uzyskuje się zbiór punktów,
5. Dopasowanie

okręgu

do

punktów

krawędzi

korzystając

z

metody

najmniejszych kwadratów (rys. 7.8);
W efekcie otrzymywano nowe, skorygowane współrzędne środka okręgu oraz jego
średnicę. W ten sposób analizowany był cały obraz. Uzyskany nadmiarowy zbiór okręgów
został poddany filtracji.
Na rys. 7.7 przedstawiono przykładowy profil liniowy wyznaczany w kroku nr 2. Są to
wartości wartości cechy kolor pikseli które przecina (promienisty) odcinek przedstawione
w formie wykresu.
Obserwując przebieg krzywej od lewej strony widoczne są:
–

powierzchnia przekroju włókna (wyższe wartości cechy kolor w odcieniach

szarości, w zakresie 0-30 na osi X),
–

krawędź (numery pikseli: 35-50),
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obszar osnowy (tło), w zakresie > 55 wg numerów pikseli.

Rys. 7.7: Profil koloru wyznaczony na przykładowym odcinku przechodzącym przez krawędź włókna.
Oś pionowa przedstawia wartości cechy kolor w odcieniach szarości. Oś pozioma kolejny numer piksela.
Powyżej wykresu wyświetlone są statystyki długości całego odcinka oraz trzech jego części (wyniki własne)

Punktami

zaznaczono

znalezioną

krawędź

oraz

średnie

wartości

kolorów

w porównywanych obszarach. Prostokątne kształty przedstawiają wartości parametrów
użytych w operacji wyszukiwania krawędzi. Wymiar pionowy prostokąta oznacza próg
różnicy wartości kolorów w obu obszarach. Wymiary poziome oznaczają długości
porównywanych obszarów.
Na rys. 7.8 przedstawiono przykład dopasowania okręgu do krawędzi przekroju
włókna. Okręgi w kolorze zielonym wyznaczają zakres minimalny i maksymalny promieni
szukanych okręgów. Kierunek analizowania profili liniowych wskazują groty na końcach
odcinków testowych (skierowane na zewnątrz). Punkty rozpoznane jako krawędź na profilach
liniowych oznaczone są kolorem żółtym. Do współrzędnych tych punktów dopasowano okrąg
(kolor czerwony), który jest rezultatem detekcji.
Na rys. 7.8 jest wyraźnie widoczna niewspółśrodkowość wstępnie zlokalizowanego
pierścieniowego obszaru detekcji i wynikowego (skorygowanego) okręgu.
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Rys. 7.8: Przykładowy rezultat wyszukiwania włókna w odcieniach szarości;
kierunek wyszukiwania krawędzi na zewnątrz obszaru (wyniki własne)

Poprawność położenia okręgu względem przekroju włókna oceniana była na
podstawie:
–

liczby znalezionych krawędzi w stosunku do liczby wyznaczonych odcinków,

–

krągłości, czyli błędu dopasowania znalezionych punktów do wyznaczonego

okręgu.
Wyszukiwane okręgi kwalifikowane były jako rozpoznane poprawnie na podstawie
tych wartości porównując je z zadanymi parametrami analizy obrazu. Zastosowanie
wymienionych (dodatkowych) parametrów automatycznego przetwarzania obrazów poprawiło
sprawność metody, wzrosła liczba włókien poprawnie zaznaczonych okręgami w stosunku do
liczby zaznaczonych błędnie.
Każdy końcowy wynik działania systemu wizyjnego, działającego w trybie
automatycznym zatwierdzany był przez autora. Polegało to na wzrokowym porównaniu
obrazu z nałożonym na niego modelem mikrostruktury (kontury okręgów) i ewentualnym
wprowadzeniu korekt.

124

7.Załączniki

Z-1.5.

Piotr Wolszczak

Automatyzacja pomiarów wizyjnych

Opracowanie

algorytmu

automatyzującego

pomiary

geometryczne

obrazów

mikroskopowych wymagało rozwiązania następujących problemów:
a) dobór powiększenia z jakim obserwowana jest mikrostruktura,
b) dobór obszaru obserwacji (określony liczbą włókien lub polem powierzchni),
c) dobór parametrów metod wykorzystywanych do przetwarzania i pomiaru
obrazów.
W celu usprawnienia doboru parametrów przetwarzania obrazów zaprojektowane
zostały dodatkowe narzędzia wchodzące w skład opracowanego systemu komputerowego.
Przykładem takiego narzędzia jest analiza profilu liniowego (przedstawionego wcześniej na
rys. 7.7) w celu ustalenia optymalnej wartości progu.

Rys. 7.9: Dobór parametrów wykrywania krawędzi przez zaznaczanie a) odcinka lub c) okręgu
oraz wykresy profili liniowych b) odcinka oraz d) odcinków ułożonych promieniście (wyniki własne)
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Na rys. 7.9 zaprezentowano etapy „dostrajania” parametru analizy z wykorzystaniem
pojedynczego (a, b) oraz zbioru (c, d) profili liniowych30. Sposób interpretacji wykresów (b, d)
przedstawiono w rozdziale 7 na stronie 122.
Działanie jego polega na odwróceniu czynności wykonywanych w pojedynczym etapie
rozpoznawania. W tym celu wskazać należy za pomocą odcinka krawędź włókna (rys. 7.9 a).
Obszar zaznaczenia jest następnie dzielony na trzy części: włókno, krawędź, osnowa.
Z wartości obszarów skrajnych obliczane są wartości średnie, a ich różnica uwzględniania jest
podczas obliczenia nowej wartości tego parametru. Nowa wartość parametru obliczana jest
jako średnia ważona wartości bieżącej oraz obliczonej różnicy [101].

Z-1.6.
Na

Przykładowe wyniki
rys.

7.10

przedstawiono wynik

wyszukiwania przekrojów

włókien

na

przykładowym obrazie cechującym się nierównomiernym oświetleniem obszaru. Widoczne są
zaznaczenia okręgów w obszarach jaśniejszych (obszar centralny obrazu) i przyciemnionych
(obszar przy krawędzi górnej obrazu). W obszarze silnie zaciemnionym (lewy górny róg
obrazu), który cechuje słaby kontrast, włókna nie zostały znalezione. Widoczne są również na
rys. 7.10 pojedyncze błędy dopasowania okręgów do granic włókien, których przyczyną jest
eliptyczny kształt lub falistość krawędzi zniekształcające przekroje włókien.

Rys. 7.10: Przykładowy rezultat wyszukiwania włókien: a) obraz surowy, b) obraz w odcieniach szarości z
nałożonymi wynikami wyszukiwania (wyniki własne) [101]
30 profil linowy – szereg złożony z wartości pikseli wskazanych na obrazie za pomocą odcinka
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Przechowywanie danych

Przetwarzanie, a w szczególności wykonywanie obliczeń statystycznych na dużych
zbiorach danych wymaga przechowywania ich w bazie danych. Na potrzeby eksperymentu
autor pracy zbudował bazę danych, której schemat przedstawia rys. 7.11. Baza pracuje pod
kontrolą serwera baz danych Microsoft SQL Server.
Poza tabelami (w liczbie 19) baza danych zawiera widoki ułatwiające organizację
danych oraz wykonujące obliczenia statystyk podstawowych, takich jak średnia, suma,
minimum, maksimum i odchylenie standardowe. Organizacja danych polega na złączeniu
danych pochodzących z różnych tabel w jedną dynamicznie generowaną pseudo-tabelę zwaną
widokiem. Przygotowano i wykorzystano ponad 30 widoków. Dane uporządkowane
w widokach były następnie importowane w programie Statistica.
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Rys. 7.11: Schemat bazy danych (fragment struktury) systemu wizyjnych pomiarów geometrycznych
(oprac. własne)

128

7.Załączniki

Piotr Wolszczak

Załącznik nr 2

Rysunki

a)

b)
Rys. 7.12: Nawijanie pasma włókien przesyconego żywicą [108]
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a)

b)
Rys. 7.13: Produkcja łopat turbin wiatrowych: a) układanie warstw kompozytów w formie; b) test ugięcia łopaty
(odchylenie mierzone wzdłuż linii nakreślonej na nawierzchni) [109]
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Rys. 7.14: Schemat obciążenia próbek w badaniach wytrzymałości na ścinanie metodą:
a) Josipescu, b) czteropunktowego asymetrycznego zginania [40]

a)

b)

c)

Rys. 7.15: Dwuwymiarowe rzuty przestrzeni cech
wyznaczonej w trakcie analizy
dyskryminacyjnej
(próbki podgrup A i B grupy I)
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Rys. 7.16: Pomiar udziału objętościowego szkła w kompozycie -sieczne rozmieszczone koncentrycznie
(oprac. własne)
a)

b)

Rys. 7.17: Przykłady teselacji: a) sposób wyznaczania węzłów siatki, b) zakrzywienie granic pomiędzy
okręgami o różnych średnicach (oprac.własne)
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Rys. 7.18: Lokalne grubości G2(l) mierzone w 70-ciu równooddalonych punktach na obwodzie wieloboku
(oprac. własne)

Rys. 7.19: Lokalne grubości lokalne G2(α) mierzone w odstępach kątowych równych 5°
(oprac. własne)
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Załącznik nr 3
Tabela 7.2: Wyniki testów wytrzymałościowych na zginanie grupy I (n = 81)

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Próbka
1_1
1_2
1_3
2_1
2_2
2_3
3_1
3_2
3_3
4_1
4_2
4_3
5_1
5_2
5_3
6_1
6_2
6_3
7_1
7_2
7_3
8_1
8_2
8_3
9_1
9_2
9_3
10_1
10_2
10_3
11_1
11_2
11_3
12_1
12_2
12_3
13_1
13_2

H
mm
4
4,03
4,04
4,1
4,02
4,01
3,96
3,98
4,02
4,09
4,02
4,07
3,99
3,98
4,02
4
3,93
4,03
3,98
4,06
4
3,98
4,05
4
4,02
4,23
4,07
4,03
4,02
4,08
4,01
4,07
3,98
4
4,03
4,03
3,96
3,98

B
mm
14,95
14,93
14,91
14,95
14,91
14,87
14,93
14,93
14,94
14,95
14,92
14,96
14,92
14,91
14,89
14,93
14,9
14,93
14,92
14,94
14,95
14,96
14,96
14,88
14,91
14,95
14,94
14,96
14,94
14,96
14,96
14,96
14,97
14,95
14,98
14,91
14,94
14,92

S
mm2
59,8
60,17
60,24
61,3
59,94
59,63
59,12
59,42
60,06
61,15
59,98
60,89
59,53
59,34
59,86
59,72
58,56
60,17
59,38
60,66
59,8
59,54
60,59
59,52
59,94
63,24
60,81
60,29
60,06
61,04
59,99
60,89
59,58
59,8
60,37
60,09
59,16
59,38
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Wg
39,87
40,41
40,56
41,88
40,16
39,85
39,02
39,42
40,24
40,5
40,2
41,3
39,59
39,36
40,1
39,81
38,35
40,41
39,4
41
39,87
39,5
40,9
36,68
40,2
44,6
41,2
40,49
40,24
41,51
40,09
41,3
39,52
39,87
40,3
40,36
39,05
39,39

Fg
N
1280
1220
1210
1260
1270
1300
1290
1400
1360
1350
1320
1060
1080
980
1170
1430
1350
1320
1420
1340
1420
1240
1360
1310
1250
1250
1280
1360
1350
1450
1170
1210
1120
1300
1360
1360
1300
1450

Rg
MPa
803
755
745
752
791
816
826
888
845
833
821
642
682
622
729
898
880
817
901
817
890
785
831
825
777
701
777
840
839
873
730
732
709
815
844
805
832
920

7.Załączniki

Piotr Wolszczak

L.p.
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Próbka
13_3
14_1
14_2
14_3
15_1
15_2
15_3
16_1
16_2
16_3
17_1
17_2
17_3
18_1
18_2
18_3
19_1
19_2
19_3
20_1
20_2
20_3
21_1
21_2
21_3
22_1
22_2
22_3
23_1
23_2
23_3
24_1
24_2
24_3
25_1
25_2
25_3
26_1
26_2
26_3
27_1
27_2
27_3

H
mm
4,02
4,01
4,02
3,98
4,06
4,01
4,05
4,04
4,03
3,99
4,06
4,01
4,03
4,03
3,98
3,98
4,03
3,99
4,05
4,03
3,99
4,08
4,41
4,06
4,26
4,03
3,98
4,01
3,99
4,07
4,03
4,02
4,03
4,08
3,99
4
3,97
3,97
3,97
4,01
3,99
4,02
4,02

B
mm
14,91
14,39
14,91
14,94
14,85
14,85
14,85
14,9
14,9
14,95
14,95
14,8
14,9
14,93
14,94
14,94
14,93
14,86
14,93
14,95
14,8
14,8
14,92
14,89
14,92
14,91
14,95
14,94
14,96
14,97
14,96
14,95
14,97
14,98
14,89
14,93
14,95
14,94
14,92
14,9
14,91
14,93
14,96

S
mm2
59,94
57,7
59,94
59,46
60,29
59,55
60,14
60,2
60,05
59,65
60,7
59,35
60,05
60,17
59,46
59,46
60,17
59,29
60,47
60,25
59,05
60,38
65,8
60,45
63,56
60,09
59,5
59,91
59,69
60,93
60,29
60,1
60,33
61,12
59,41
59,72
59,35
59,31
59,23
59,75
59,49
60,02
60,14
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Wg
40,16
40,01
40,16
39,44
41,07
40,07
40,87
40,53
40,33
39,67
41,07
39,66
40,33
40,4
39,44
39,44
40,4
39,43
40,81
40,47
39,27
41,34
48,36
40,91
45,13
40,36
39,47
40,04
39,7
41,3
40,5
40,3
40,5
41,6
39,5
39,8
39,3
39,24
39,19
39,93
39,56
40,21
40,29

Fg
N
1410
1170
1240
1160
1320
1130
1440
1190
1330
1180
1330
1230
1370
1340
1410
1360
1120
1190
1120
1280
1210
1330
1500
1350
1330
1320
1330
1320
1270
1280
1310
1380
1370
1390
1340
1290
1270
1330
1100
1330
1250
1300
1280

Rg
MPa
878
731
772
735
804
705
881
734
824
744
810
775
850
829
894
862
693
755
686
781
770
804
775
825
737
818
842
824
780
775
809
856
846
835
848
810
808
847
702
833
790
808
794

8.Literatura

Piotr Wolszczak

8. Literatura

1: Płaska S., Wolszczak P.: Metoda oceny rozmieszczenia włókien zbrojenia w kompozytach
rowingowych. Przegląd Mechaniczny (2005); vol. 64, 9S: s.38-43
2: Jones R.: Mechanics of composite materials. Taylor & Francis, Inc., USA, 1999
3: Kurzeja L.: Wytwarzanie i stosowanie usieciowanych polimerów. Chemik (2004); vol.57,
nr 5: s.162
4: Frącz W., Krywult B.: Projektowanie i wytwarzanie elementów z tworzyw sztucznych.
Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 2005
5: Królikowski W.: Tworzywa wzmocnione i włókna wzmacniające. WNT, Warszawa, 1988
6: Nairn J.A., Liu Y.C., Galiotis C.: Fiber, Matrix, and Interface Properties (Spragg C.J.,
Drzal L.T.). ASTM STP, West Conshohocken, U.S.A., 1996
7: Zhao F.M., Takeda N.: Effect of interfacial adhesion and statistical ﬁber strength on tensile
strength of unidirectional glass ﬁber/epoxy composites. Part I: experiment results.
Composites: Part A (2000); 31: s.1203-1214
8: Zhao F.M., Takeda N.: Effect of interfacial adhesion and statistical ﬁber strength on tensile
strength of unidirectional glass ﬁber/epoxy composites. Part II: comparison with prediction.
Composites: Part A (2000); 31: s.1215-1224
9: Hyla I.: Elementy Mechaniki Kompozytów. Politechnika Śląska, Gliwice, 1995
10: Werwer M., Cornec A., Schwalbe K.-H.: Local strain ﬁelds and global plastic response of
continuous ﬁber reinforced metal-matrix composites under transverse loading. Computational
Materials Science (1998); 12: s.124–136
11: Wada A., Fukuda H.: Approximate upper and lower bounds for the strength of
unidirectional composites. Composites Science and Technology (1999); 59: s.89–95
12: Matsude T., Ohno N., Tanaka H., Shimizu T.: Effects of fiber distribution on elasticviscoplastic behavior of long fiber-reinforced laminates. International Journal of Mechanical
Sciences (2003); 45: s.1583-1598
13: Raghavan P., Li S., Ghosh S.: Two scale response and damage modeling of composite
materials. Finite Elements in Analysis and Design (2004); 40: s.1619–1640
14: Pyrz R., Vejen N.: Transverse crack growth in glass/epoxy composites with exactly
136

8.Literatura

Piotr Wolszczak

positioned long fibres. Part I: Experimental. Composites: Part B (2001); 32: s.557 – 564
15: Pyrz R., Vejen N.: Transverse crack growth in glass/epoxy composites with exactly
positioned long fibres. Part II: Numerical. Composites: Part B (2002); 33: s.279 – 290
16: Ganguly P., Poole W. J.: Influence of reinforcement arrangement on the local
reinforcement stresses in composite materials. Journal of the Mechanics and Physics of Solids
(2004); 52: s.1355 – 1377
17: Backman B.F.: Composite Structures, Design, Safety and Innovation. ScienceDirect,
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080445458, 2005
18: Krywult B.: Wybrane problemy technologiczne i badawcze z zakresu przetwórstwa
tworzyw wzmocnionych włóknem. Konferencja “Postęp w przetwórstwie materiałów
polimerowych”, Częstochowa, 2002, s.136-140
19: Kelly A., Zweben C.(pod red.): Comprehensive Composite Materials. Elsevier Science,
http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780080429939, 2000
20: Boczkowska A.: Wykład: Czym są kompozyty?. Politechnika Warszawska, Wydz. Inż.
Mat., Warszawa (2003) http://www.inmat.pw.edu.pl/wyklady/boczkowska/
21: Gaz-Bud.pl: Tkaniny szklane. Gaz-Bud, Warszawa (2007) http://www.gaz-bud.pl
22: Ochelski S.: Metody doświadczalne mechaniki kompozytów konstrukcyjnych. WNT,
Warszawa, 2004
23: Konsztowicz K.: Kompozyty wzmacniane włóknami. Podstawy technologii.. Wydawnictwo
AGH, Kraków, 1986
24: Śleziona J.: Podstawy technologii kompozytów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,
Gliwice, 1998
25: Hyla I., Śleziona J.: Kompozyty elementy mechaniki i projektowania. Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004
26: German J.: Podstawy mechaniki kompozytów włóknistych. Politechnika Krakowska,
Kraków, 2001
27: Zhou Y., Huang W., Xia Y.: A microscopic dynamic Monte Carlo simulation for
unidirectional ﬁber reinforced metal matrix composites. Composites Science and Technology
(2002); 62: s.1935-1946
28: Matsubara G., Ono H., Tanaka K.: Mode II fatigue crack growth from delamination in
unidirectional tape and satin-woven fabric laminates of high strength GFRP. International
Journal of Fatigue (2006); 28: s.1177–1186
137

8.Literatura

Piotr Wolszczak

29: Cheng T., Qiao R., Xia Y.: A Monte Carlo simulation of damage and failure process with
crack saturation for unidirectional ﬁber reinforced ceramic composites. Composites Science
and Technology (2004); 64: s.2251-2260
30: Czarnocki P.: Czynniki warunkujące rozwój delaminacji wewnętrznych w laminatach
polimerowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005
31: Beyerlein I.J., Phoenix S.L., Raj R.: Time evolution of stress redistribution around
multiple fiber breaks in a composite with viscous and viscoelastic matrices. International
Journal of Solids and Structures (1998); 24: s.3177-3211
32: Wilczyński A.P.: Polimerowe kompozyty włókniste. Własności, struktura, projektowanie..
WNT, Warszawa, 1996
33: Lee H.K., Simunovic S.: Modeling of progressive damage in aligned and randomly
oriented discontinuous ﬁber polymer matrix composites. Composites: Part B (2000); 31: s.7786
34: Megnis M., Varna J.: Micromechanics based modeling of nonlinear viscoplastic response
of unidirectional composite. Composites Science and Technology (2003); 63: s.19-31
35: Al-Osatz A., Jasiuk I.: Crack initiation and propagation in materials with randomly
distributed holes. Engineering Fracture Mechanics (1997); 5-6: s.395-420
36: Pyrz R., Bochenek B.: Topological disorder of microstructure and its relation to the stress
field. Int. J. Solids Structures (1998); 19: s.2413-2427
37: Beauregard J.J, Galipeau R.J.: Can you speak ISO?. Intertek Plastics Technology
Laboratories, Pittsfield, USA (2008) http://www.ptli.com/speakiso.asp
38: Orłoś Z.(pod red.): Doświadczalna analiza odkształceń i naprężeń. PWN, Warszawa, 1977
39: Chatterjee S., Adams D.F., Oplinger D.W.: Test methods for composites. Vols 3, Shear test
methods. Federal Aviation Admin. (Atlantic City, N.J.), USA, 1993
40: Tarnopol’skii Yu. M., Kulakov V.L., Aranautov A.K.: Measurements of shear
characteristics of textile composites. Computers and Structures (2000); 76: s.115–123
41: Tarnopol’skii Yu. M.., Aranautov A.K., Kulakov V.L: Methods of determination of shear
properties of textile composites. Composites: Part A (1999); 30: s.879–885
42: EN ISO 14130:1997: Kompozyty tworzywowe wzmocnione włóknem – Oznaczanie
umownej wytrzymałości na ścinanie międzywarstwowe metodą krótkiej belki, 1997
43: KrosGlass: Internetowe publikacje firmowe. KrosGlass, Krosno (2007)
http://www.krosglass.com.pl/wpolska/gpl.htm
138

8.Literatura

Piotr Wolszczak

44: Wojnar L.: Wprowadzenie do stereologii. Jesienna szkoła stereologii i analizy obrazu.
Zakopane., Kraków, 2001, s.
45: Zhong X.A., Padovan J.: Influence of geometrical features of unidirectional fibrous lamina
on its transverse responses. Uniwersytet Kolumbia, Nowy Jork, USA, 2002
46: Weller M., Ledbetter H.: Mechanical loss in a glass-epoxy composite. J. Mater. Res.
(1990); 5: s.913-915
47: Betterman L.R., Ouyang C., Shah S.P.: Fiber-matrix interaction in microfiber-reinforced
mortar. Advn Cem Bas Mat (1995); 2: s.53-61
48: Zhao F.M., Okabe T., Takeda N.: The estimation of statistical ﬁber strength by
fragmentation tests of single-ﬁber composites. Composites Science and Technology (2000);
60: s.1965-1974
49: Mishnaevsky L.Jr., Derrien K., Baptiste D.: Effect of microstructure of particle reinforced
composites on the damage evolution: probabilistic and numerical analysis. Composites
Science and Technology (2004); 64: s.1805-1818
50: Chen X., Papathanasiou T.D.: Interface stress distributions in transversely loaded
continuous ﬁber composites: parallel computation in multi-ﬁber RVEs using the boundary
element method. Composites Science and Technology (2004); 64: s.1101-1114
51: Fang D., Liu T.: Transverse plastic deformation of metal-matrix with randomly arranged
continous fibers. Computational Materials Science (1997); 7: s.343-350
52: Voyiadjis G.Z., Kattan P.I.: Mechanics of Composite Materials with MATLAB. SpringerVerlag, Berlin, Niemcy, 2005
53: Vasiliev V.V., Morozow E.V.: Mechanics and Analysis of Composite Materials. Elsevier,
Kidlington, Oxford, UK, 2001
54: Mishnaevsky L.Jr., Weber U., Schmauder S.: Numerical analysis of the effect of
microstructures of particle-reinforced metallic materials on the crack growth and fracture
resistance. International Journal of Fracture (2004); 125: s.33-50
55: Mishnaevsky L.Jr., Lippmann N., Schmauder S.: Computational modeling of crack
propagation in real microstructures of steels and virtual testing of artiﬁcially designed
materials. International Journal of Fracture (2001); 120: s.581-600
56: Goda K.: The role of interfacial debonding in increasing the strength and reliability of
unidirectional ﬁbrous composites. Composites Science and Technology (1999); 59: s.1871–
1879
139

8.Literatura

Piotr Wolszczak

57: Rożniatowski K.: Metody charakteryzowania niejednorodności struktury materiałów
wielofazowych. Polskie Towarzystwo Stereologiczne, Katowice (2001)
http://ptst.polsl.katowice.pl
58: Kurzydłowski K.J., Ralph B.: The quantitative description of the microstructure of
materials. CRC Press, USA, 1995
59: Kolosow A., Kljawlin W.: Determinirowanije paramietrow gieometriczieskoj modeli
struktury orinetirowanno armirrowannych woloknistych kompozitow. Miechanika
kompozitnych materialow (1987); Nr 6: s.990-998
60: Gusev A.A., Hineb P.J., Ward I.M.: Fiber packing and elastic properties of a transversely
random unidirectional glass/epoxy composite. Composites Science and Technology (2000); 60:
s.535–541
61: Missoum-Benziane D., Ryckelynck D., Chinesta F.: Micro-Macro approach for
mechanical problems involving microstructure. 10 ESAFORM Conference on Material
Forming (pod red. Cueto E. i Chinesta F.), , 2007, s.1342-1347
62: Mjedwiediew N.N. (Медведев Н. Н): Kompiuternoje modieliowanije i analiz tonkich
dietaliej struktury pieriodiczieskich i pieriodiczieskich supramoliekuliarnych sistem na
osnowie postroienija mnogogrannikow Woronowo i simpliesksow Diełonie. Winiti
(ВИНИТИ), Moskwa, 2003
63: Pyrz R., Bochenek B.: Inverse problem in reconstructing microstructure of unidirectional
composite materials. 15th ASCE Engineering Mechanics Conference, Nowy Jork, USA, 2002,
s.
64: Bochenek B., Pyrz R.: Reconstruction of random microstructures - a stochastic
optimization problem. Computational Materials Science (2004); 31: s.93-112
65: Kamiński M.M.: Computational mechanics of composite materials - sensitivity,
randomnes and multiscale behaviour. Springer, Londyn, 2005
66: Nairn J.A., Liu Y.C., Galiotis C.: Analysis of stress transfer from the matrix to the fiber
through an imperfect interface: application to Raman data and the single-fiber fragmentation
test. ASTM STP 1290, USA, 1996
67: Beyerlein I.J., Zhou C.H., Schadler L.S.: A time dependent micro-mechanical ﬁber
composite model for inelastic zone growth in viscoelastic matrices. International Journal of
Solids and Structures (2003); 40: s.2171–2194
68: Li S.: General unit cells for micromechanical analyses of unidirectional composites.
140

8.Literatura

Piotr Wolszczak

Composites: Part A (2000); 32: s.815–826
69: Miyagawa H., Masea T., Sato C., Drown E., Drzal L.T., Ikegamic K.: Comparison of
experimental and theoretical transverse elastic modulus of carbon ﬁbers. Carbon (2006); 44:
s.2002-2008
70: Lebon B., Baxevanakis C., Jeulin D., Renard J.: Fracture statistics of a composite
laminate. Composites Science and Technology (1998); 58: s.765-771
71: Chen X., Liu Y.: Multiple-cell modeling of fiber-reinforced composites with the presence
of interphases using the boundary element method. Computational Materials Science (2001);
21: s.86-94
72: Bulsara V.N., Talreja R., Qu J.: Damage initiation under transverse loading of
unidirectional composites with arbitrarily distributed ﬁbers. Composites Science and
Technology (1999); 59: s.673-682
73: Deve H.E.: Effect of fiber spatial arrangement on the transverse strength of titanium
matrix composites. Metallurgical and Materials Transactions A (1999); 9: s.2513-2522
74: Diao X., Lessard L.B., Shokrieh M.M.: Statistical model for multiaxial fatigue behavior of
unideirectional plies. Composites Science and Technology (1999); 59: s.2025-2035
75: Lee K., Moorthy S., Ghosh S.: Multiple scale computational model for damage in
composite materials. Comput. Methods Apl. Mech. Engrg. (1999); 172: s.175-201
76: Li Q.F., McCartney D.G., Loh N.L.: Measurements on fibre distribution in a fibrereinforced Al metal-matrix composite (MMC) (matrix intrecept-length measurements).
Journal of Materials Processing Technology (1995); 51: s.244-254
77: Lee N.-J., Jang J.: The effect of ﬁbre content on the mechanical properties of glass ﬁbre
mat/polypropylene composites. Composites: Part A (1999); 30: s.815–822
78: Lee N.-J., Jang J.: The effect of ﬁbre-content gradient on the mechanical properties of
glass-ﬁbre-mat/polypropylene composites. Composites Science and Technology (2000); 60:
s.209–217
79: Montgomery D.C., Runger G.C.: Applied statistics and probability for engineers. John
Viley & Sons, Inc., Kanada, 1994
80: Stączek P.: Zautomatyzowana metoda diagnozowania i korygowania procesu
wtryskiwania tworzyw termoplastycznych. Rozprawa doktorska, Wydział Mechaniczny,
Politechnika Lubelska, Lublin, 2005
81: Bogucki M.: Optymalizacja procesu wtryskiwania polietylenu. Rozprawa doktorska,
141

8.Literatura

Piotr Wolszczak

Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska, Lublin, 2005
82: Pr. zb. pp. Szczeciński S.: Technika lotnicza (Ilustrowany leksykon lotniczy).
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1988
83: Płaska S., Wolszczak P.: Zastosowanie miar topologicznych w ocenie jakości kompozytów
włóknistych. Przegląd Mechaniczny (2007); vol. 66, 9S: s.44-46
84: Organika-Sarzyna: Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej, Nr
KCh/TE/4 - Epidian 5, 2004
85: PN-EN ISO 14125:2001/AC:2003: Kompozyty tworzywowe wzmocnione włóknem.
Oznaczanie właściwości przy zginaniu., 2003
86: Płaska S.: Wprowadzenie do statystycznego sterowania procesami technologicznymi.
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2000
87: Raghavan P., Ghosh S.: A continuum damage mechanics model for unidirectional
composites undergoing interfacial debonding. Mechanics of Materials (2005); 37: s.955–979
88: Ghos S., Lee K., Raghavan P.: A multi-level computational model for multi-scale damage
analysis in composite and porous materials. International Journal of Solids and Structures
(2001); 38: s.2335-2385
89: Kim D.-S., Kim D., Sugihara K.: Voronoi diagram of a circle set from Voronoi diagram of
a point set: I. Topology. Computer Aided Geometric Design (2001); vol. 18, nr 6: s.541–562
90: Aurenhammer F., Klein R.: “Voronoi Diagrams”, Rozdział 5 w Handbook of
Computational Geometry (red.: Sack J., Urrutia G.). Elsevier, North-Holland, Amsterdam,
2000
91: Zhou J.X., Wen J.B., Zhang H.Y., Zhang L.: A nodal integration and post-processing
technique based on Voronoi diagram for Galerkin meshless methods. Comput. Methods Appl.
Mech. Engrg. (2003); 192: s.3831–3843
92: Ghosh S., Nowak Z., Lee K.: Tessellation-based computational methods for the
characterization and analysis of heterogeneous microstructures. Composites Science and
Technology (1997); 57: s.1187-1210
93: Moorthy S., Ghosh S.: Adaptivity and convergence in the Voronoi cell ﬁnite element
model for analyzing heterogeneous materials. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. (2000);
185: s.37–74
94: Cai Y., Zhu H.: A local search algorithm for natural neighbours in the natural element
method. International Journal of Solids and Structures (2005); 42: s.6059–6070
142

8.Literatura

Piotr Wolszczak

95: Ryś J.: Metalografia ilościowa. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków, 1983
96: Kanita T., Foresta S., Gallieta I., Mounoury V., Jeulin D.: Determination of the size of the
representative volume element for random composites: statistical and numerical approach.
International Journal of Solids and Structures (2003); 40: s.3647–3679
97: Grufman C., Ellyin F.: Determining a representative volume element capturing the
morphology of ﬁbre reinforced polymer composites. Composites Science and Technology
(2007); 67: s.766–775
98: Graufman C., Ellyin F.: Determining a representative volume element capturing the
morphology of ﬁbre reinforced polymer composites. Composites Science and Technology
(2007); 67: s.766–775
99: Płaska S., Wolszczak P.: Pomiar i ocena rozmieszczenia równolegle ułożonych włókien
wzmacniających tworzywa. W: Materiały polimerowe i ich przetwórstwo, Józef Koszkul,
Elżbieta Bociąga, Częstochowa, 2004, s.65-74
100: Stanisz A.: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z
medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Statsoft, Kraków, 2007
101: Wolszczak P.: Automatyzacja komputerowej analizy obrazów mikrostruktur. Przegląd
Mechaniczny (2006); vol. 65, 12S: s.150-153
102: National Instruments: IMAQ Vision for LabWindows/CVI, 1997
103: Paciornik S., Martinho F.M., de Mauricio M.H.P., d’Almeida J.R.M.: Analysis of the
mechanical behavior and characterization of pultruded glass ﬁber–resin matrix composites.
Composites Science and Technology (2003); 63: s.295–304
104: Wojnar L., Majorek M.: Komputerowa analiza obrazu. Fotobit Design, Kraków, 1994
105: Żorski W.: Metody segmentacji obrazów oparte na transformacie Hougha. Instytut
Automatyki i Robotyki Wydziału Cybernetyki WAT, Warszawa, 2000
106: Zapata E.L., Guil N.: Lower order circle and ellipse Hough transform. J. Pattern
Recognition (1997); 10: s.1729-1744
107: Tadeusiewicz R., Korohoda P.: Społeczeństwo Globalnej Informacji - Komputerowa
analiza i przetwarzanie obrazów. Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków,
1997
108: Black S.: Filament winding with large tow carbon fiber. High-Performance Composites
(2005); 5: s.60-63
109: Pottish N.: Small-scale blade manufactured via bladder molding. Composites technology
143

8.Literatura

Piotr Wolszczak

(2005); 2: s.35-39

144

8.Literatura

Piotr Wolszczak

Measurements of geometrical features of unidirectional composite
microstructures and comparison to their mechanical features
Abstract
The automating image processing method for geometry of composite microstructure is
presented in this paper. The composites were made from epoxy matrix and glass fibers aligned
unidirectional.
For digital recorded microscopic images new quantity measures for estimation of fibers
distribution in matrix volume are proposed. The objectives of examined measures are
unidirectional fiber composites used in responsibility constructions like rotor blades of
a helicopter. Experimental tests of quantity relation between defined measures and composite
strength was carry into effect.
Examined measures of spatial fibers distribution can by applied for evaluation of
composites structure quality in practice. Using them in case of mechanical features estimation
of these measures can be possible after develop of production methods concerned of
homogeneity and reproducible of composites microstructure. Random character of fibers
distribution in cross plane of fibers axis is the next problem in this matter. The automatic
computer vision system for exploration of huge data set was developed. Vision system provide
following tasks: image acquisition, fiber shape recognition, geometrical measurements,
tessellation and calculation algorithms of defined measures.
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