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BUFORY BEZPIECZEŃSTWA POJAZDÓW PROJEKTOWANE W OPARCIU  

O DWUFAZOWE STRUKTURY POLIMER - GAZ 

 

W artykule podjęto zagadnienia charakterystyki pracy materiałów hiperodkształcalnych w zastosowaniach specjalnych. 

Zagadnieniem była identyfikacja właściwości tłumiących i dyssypacyjnych materiałów, które mogą zostać wykorzystane do 

wytworzenia buforów bezpieczeństwa. Podstawą opisu były wyniki prac badawczych wykonane przez autorów, na podstawie, 

których stwierdzono, że wraz ze zmianą parametrów, tj.: temperatura, prędkość, zakresy obciążeń zmienia się istota materia-

łów hiperodkształcalnych. Podjęto zagadnienia weryfikacji modeli oraz opracowanie metodyki oceny zespołów ochronnych 

wykonanych ze spienionych tworzyw sztucznych. W badaniach uwzględniono modyfikację struktury komórkowej analizowa-

nych struktur oraz zagadnienie kontaktu z tarciem. Przedstawione sposoby modelowania materiałów mają zastosowanie dla 

konstrukcji zwiększających bezpieczeństwo osób w pojeździe, poza pojazdem, jak również w przypadku projektowania m. in. 

kasków motocyklowych i rowerowych. Referat stanowi podsumowanie doświadczeń autorów w zakresie oceny wpływu czynni-

ków zewnętrznych na pracę struktur hiperodkształcalnych w konstrukcjach inżynierskich. 

 

WSTĘP 

Materiały hiperodkształcalne, to naturalne lub syntetyczne po-
limery, które cechują się zdolnością do odwracalnej deformacji pod 
wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości 
struktury. Otrzymywane są w wyniku reakcji polimeryzacji polimerów 
termoplastycznych np. poliuretanowych lub wulkanizacji kauczuku 
naturalnego lub syntetycznego. 

W rozważaniach skoncentrowano się na piankach: poliureta-
nowych i polipropylenowych. Wspomniane polimery, znajdują sze-
rokie zastosowanie w motoryzacji, lotnictwie ale również w innych 
dziedzinach przemysłu. Struktura omawianych materiałów przypo-
mina zamknięte komórki, w których możemy znaleźć dwie fazy: fazę 
stałą i gazową, która powstaje w wyniku zachodzących zjawisk 
chemicznych lub fizycznych podczas etapów wytwarzania. Pożąda-
ne właściwości rozpatrywanych materiałów uzyskujemy nie tylko 
przez wybór sposobu wytwarzania, ale również poprzez dobranie 
substratów do ich wytworzenia. Duże znaczenie dla właściwości ma 
odpowiednie zaprojektowanie struktury geometrii. 

Właściwości sprężyste tego rodzaju materiałów opisane są w 
teorii [1-3] materiałów hiperelastycznych – najbardziej znane mode-
le: Mooney’a – Rivlina, Yeoha oraz modele Ogdena. Właściwości 
dyssypacyjne materiałów hiperodkształcalnych nie są dotychczas 
opisane. 

Stosowane dotychczas podejście przewidywania i interpretacji 
zachowania się struktur hiperodkształcalnych, wykorzystujące teorię 
materiałów hiperelastycznych, nie rozwiązuje zagadnienia gdyż 
opisuje jedynie właściwości sprężyste z przyjęciem identycznego 
opisu krzywych obciążania i odciążania. 

Analiza zjawisk zachowania się materiałów polimerowych, w 
szczególności struktur hiperodkształcalnych, wymaga nowego 
podejścia. Przyjęto, iż opisanie właściwości materiałów hiperod-
kształcalnych wymaga uwzględnienia różnego charakteru etapu 
obciążania i odciążania oraz sprzężenia zmiany właściwości sprę-
żystych i dyssypacyjnych. 

Celem poznania zachowania się struktur spienionych w od-
miennych warunkach pracy przeprowadzono testy poznawcze. 

Prowadzone badania były podstawą do opracowania metodyki oraz 
ogólnej oceny przeprowadzania analiz elementów wykonanych z 
pianek hiperelastycznych oraz kompozytów z fazą gazową. 

1. TESTY POZNAWCZE 

Przeprowadzono badania polipropylenu spienionego stosowa-
nego do wykonania elementów ochronnych, który jest tworzywem 
sztucznym mający postać połączonych ze sobą granulek wypełnio-
nych gazem. Stwierdzono, iż materiał posiada budowę o strukturze 
komórkowej zamkniętej. We wnętrz granulki znajduje się gaz, z 
reguły CO2. 

Materiał o takiej strukturze jest odpowiednio kształtowany w 
tzw. automatach formujących. Podczas formowania granulki przy-
bierają postać zamkniętych struktur komórkowych tworząc materiał 
o stosunkowo dużej sztywności. Zastosowanie różnej wielkości 
granulek wpływa na zmiany właściwości pianki. Dla określenia 
właściwości struktury niezbędne było przeprowadzenie badań, które 
zrealizowano w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych na 
Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszaw-
skiej. Podczas badań stwierdzono brak dodatkowych substancji 
klejących na granicach faz poszczególnych granulek. Ustalenie 
kształtu i wzajemnego położenia granulek następuje w procesie 
formowania. Parametrami procesu są temperatura i ciśnienie pary 
wodnej i przy użyciu, granulki łączą się ze sobą zwiększając jedno-
cześnie objętość. Materiał wykazuje dużą odporność temperaturową 
do około 150 0C, doskonałą termoformowalność i pamięć kształtu 
(duże zdolności powrotu do pierwotnego kształtu po obciążeniach 
statycznych i dynamicznych). 

Badania przeprowadzono dla próbek o różnym kształcie, co da-
ło możliwość oceny wpływu geometrii na zdolności mechaniczne 
materiału. Do badań użyto odmian pianek o gęstości wynoszącej od 
25 g/dm3 do 220 g/dm3. Wykonano również badania elementu 
ochrony pieszego stosowanego w samochodzie koncernu VW – 
Skoda Fabia II.  

Wyznaczono charakterystyki materiałowe przy ściskaniu oraz 
dynamiczne właściwości tłumiące i dyssypacyjne jak również wpływ 
czynników tj. temperatura oraz prędkość deformacji na zdolność 
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zachowania się materiału w trakcie pracy. Badania przeprowadzono 
na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki War-
szawskiej oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki War-
szawskiej.  

Badania doświadczalne wykonano zgodnie z normami PN-EN 
ISO 604:2004, PN-EN ISO 604:2006, PN-H-04320:1957, PN-EN 
ISO 4651. badania przeprowadzono dla zakresu temperatur: od      
–30°C÷ +30°C oraz różnych wartości prędkości deformacji: 2,5 m/s, 
3 m/s, 4m/s, 8m/s, 10 m/s, 12 m/s. Przykładowe charakterystyki 
pracy piany EPP stosowana w elementach ochronnych przedsta-
wiono na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Zależność naprężenia od odkształcenia wyznaczonego w 
próbie jednoosowego ściskania piany EPP  
1- test doświadczalny, 2- obliczenia modelowe 

2. ANALIZA STRUKTURALNA 

Analizy numeryczne wykonano przy wykorzystaniu Metody 
Elementów Skończonych, korzystając z systemu ABAQUS. Doko-
nano weryfikacji modeli numerycznych materiałów hiperelastycz-
nych zaimplementowanych w bazie programu pod kątem zbieżności 
rozwiązań uzyskanych z testów doświadczalnych. 

Rozważono zagadnienie kontaktowe oraz zbadano wpływ tar-
cia występującego podczas odkształcania struktury porowatej oraz 
wpływ parametrów sterujących: temperatury i prędkości. W trakcie 
analiz zweryfikowano wartości obciążeń dynamicznych: naprężeń, 
przyspieszeń i odkształceń występujących podczas uderzenia. 
Analiza obciążeń dynamicznych: naprężeń, przyspieszeń i odkształ-
ceń występujących podczas uderzenia, pozwoliła na poznanie 
zdolności do pochłonięcia i rozproszenia energii przez materiał. 

Dla określonych właściwości materiałowych przy dobranych 
współczynnikach przeprowadzono kolejne analizy numeryczne w 
systemie Abaqus. Ostatecznie przyjęto zapis zachowania się struk-
tury spienionej modelem Ogdena (1). Model Ogdena może obej-
mować różne w zależności od wartości współczynnika αi= 2, 4, 
6,..n. Wprowadzając do równania współczynniki αi o wartościach 
ułamkowych otrzymujemy model nieliniowy już w pierwszym przy-
bliżeniu. 
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gdzie: 
W – funkcjonał gęstości energii odkształcenia, 

C – współczynnik sprężystości w funkcji temperatury, 
D – funkcjonał temperaturowej prędkości odkształcenia, 
J – wyznacznik gradientu deformacji, 
I1 , I2 – niezmienniki stanu odkształcenia,  
λ1, λ2, λ3 – odkształcenia właściwe w trzech kierunkach karte-
zjańskiego układu współrzędnych. 

 
Pierwszy składnik sumy w równaniu (1) opisuje odkształcenia 

postaciowe, zaś drugi odkształcenia objętościowe. Dla badanego 
przypadku wykorzystano model wielomianowy. Zgodnie z kryterium 
Cauch’ego, naprężenia na pierwszym kierunku głównym będą 
przyjmować postać (3) i (4): 
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po podstawieniu zależności (3) i (4) do (1)otrzymano (5): 
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Dla ciała izotropowego w teorii hiperelastyczności, zakłada się 
istnienie dodatniej funkcji jednostkowej energii sprężystości i stanu 
naturalnego ciała. Dlatego rozpatrzono dowolne deformacje ciała 
dla dużych odkształceń oraz procesy, w których uwzględniono 
efekty termiczne podczas wytwarzania. Dla otrzymanych modeli 
wprowadzono modyfikację drugiego składnika wprowadzając 
współczynnik prędkości - Cv. 

Ostatecznie materiał został opisany modelem Ogdena 3-ciego 
rzędu. Stałe materiałowe modelu Ogdena zostały wyznaczone na 
drodze aproksymacji w oparciu o wyniki (tabela 1). 

 
Tab. 1. Opis materiału rzeczywistego 

 Współczynniki modelu Ogdena 

i i i Di 

1 -1814283,73 2 2613980,98 

2 4 -406710,179 2 

3 -1,942687480e-06 2,056491754e-07 -3,941558553e-08 

 
Dokonano modyfikacji modelu Ogdena wprowadzając do opisu 
zachowania się materiału rzeczywistego wykładnika w części dru-
giej zależności (1) opisującej odkształcenia objętościowe. W tabeli 2 
zamieszczono stałe charakterystyczne przyjętego do analiz nume-
rycznych modelu hyperform - pianki o dużej ściśliwości. 
 

Tab. 2. Współczynniki modelu hyperform 
 Współczynniki modelu Ogdena 

i i i Di 

1 -236261,66 2 261390 

2 4 968902,296 0 

3 1795827,18 2,056491754e-07 0 

PODSUMOWANIE 

Uzyskane wyniki analiz pozwalają na stwierdzenie, iż metodo-
logia przeprowadzania badań oraz symulacje uderzenia elementu 
(element ochronny pieszego) i badanych próbek umożliwia ocenę 
skuteczności ochrony pieszego i oceny właściwości materiałów 
hiperelastycznych oraz kompozytów z fazą gazową. Badania mają 
poszerzyć możliwość zastosowania nowoczesnych materiałów 
konstrukcyjnych z tworzyw sztucznych i kompozytów. 



I Bezpieczeństwo i ekologia 
 

 

   

400 AUTOBUSY 12/2016 
 

Duże znaczenie ma analiza zagadnień kontaktowych występu-
jących na styku powierzchni wewnątrz materiału oraz na powierzch-
niach styku elementu hiperodkształcalnego (struktury piankowej) z 
innymi elementami konstrukcji wykonanymi ze stali lub innych mate-
riałów. 

Praca przyczynia się do rozwoju zastosowania Metody Ele-
mentów Skończonych do symulacji szybkozmiennych obciążeń – 
możliwości metody nie są jeszcze w pełni wykorzystane. 
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Designed vehicles buffer safety based on two phase structure 
of polymer - gas 

The aim of this work is to develop methods of describing 

the properties of such materials based on knowledge of: 

basic materials, technologies (gas pressure formed during 

foaming) using the theory of hyperplastic materials, in par-

ticular using Ogden’s model and its modifications. The ener-

gy created during the impact will be dissipated by element of 

protection made of a hyperdeformable material. Energy in-

tensive structures are able to take over the kinematic energy 

during impact, which is equivalent to the work of their de-

struction (crushing, breaking). The resulting description can 

be used for the applicability of hyperelstic models, and there-

fore in the whole range of deformation of the polymer-based 

composites and elastic composites of metals (not included 

plasticity). Presented methods and applications of the char-

acteristics of  hyperelastic materials and composites with the 

gas phase are used to determine the proper selection of pa-

rameters (material properties), increasing the opportunities 

for a proper assessment of the effectiveness of safety devices. 
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