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Odporność na uderzenia laminatów stosowanych 
na elementy nadwozia pojazdów transportowych
Aneta Krzyżak, Mateusz Nizio

Powszechnie stosowane na osłony, zderzaki, obudowy maszyn i urządzeń laminaty poliestrowo-szklane z racji pełnionej funkcji są 
narażone na różnego rodzaju dynamiczne oddziaływanie siły skupionej. Uderzenia często mają charakter powtarzających się cyklicznie 
zdarzeń. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące laminatów poliestrowo-szklanych wzmocnionych matami oraz tkanina-
mi poddanych kilkudziesięciokrotnym uderzeniom. Zastosowano znormalizowaną metodę spadającego grota, metodę stopniowego 
wyznaczania. Wyniki pomiarów wskazują na dużą odporność na przebicie laminatów wykonanych z tkanin szklanych, równocześnie 
wskazują na znalezienie rozsądnego kompromisu pomiędzy laminatami o znacznej sztywności, tańszych, wykonanych z mat, a dużą 
wytrzymałością na uderzenia laminatów o stosunkowo niskiej sztywności przy małej liczbie warstw tkanin, przez to tańszych.

Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, elementy nadwozia, odporność na uderzenia.

WSTĘP
Kompozyty warstwowe ze wzmocnie-
niem z włókien ciągłych stanowią bar-
dzo ważną grupę materiałów konstruk-
cyjnych stosowanych w wielu gałęziach 
przemysłu. Są one chętnie stosowane 
w budowie środków transportu nieza-
leżnie od sposobu ich przemieszczania 
się. Jak w przypadku wszelkich nowo-
czesnych kompozytów polimerowych, 
jest to spowodowane równoczesną 
możliwością zapewnienia wysokiej 
trwałości i wytrzymałości elementów, 
poprawienia osiągów pojazdów oraz 
zmniejszenia zużycia paliwa poprzez 
zmniejszenie masy konstrukcji [2, 10, 
12]. Ponadto kompozyty wyróżniają się 
stosunkowo łatwym formowaniem do-
wolnych kształtów [8], znakomitą wy-
trzymałością mechaniczną oraz znaczną 
odpornością na warunki atmosferycz-
ne, jak również większość agresywnych 
czynników chemicznych [3, 5]. 

Znaczne pod względem ilościowym 
zastosowanie laminatów polimero-
wych nie powoduje jednak zwiększenia 
aspektów poznawczych pod względem 
ich zachowania się w eksploatacji. Jest 
to spowodowane mnogością czynników 
mających wpływ na odpowiedź układu 
mającym w swej strukturze tego typu 
materiały konstrukcyjne.

Podstawowym elementem składo-
wym laminatu jest lamina, którą two-
rzy jedna warstwa wzmocnienia arku-
szowego przesyconego żywicą [4, 6]. 
Włókna w tej strukturze odpowiadają 
za jej wytrzymałość, natomiast osnowa 
oprócz funkcji spajania pełni również 

funkcję osłaniającą włókna oraz przeka-
zuje obciążenia zewnętrzne na włókna. 
Laminat, jako materiał konstrukcyjny 
składa się wielu lamin połączonych ze 
sobą za pomocą żywicy w jednym pro-
cesie produkcyjnym. Każda kolejna la-
mina jest układana tak, by największą 
wytrzymałość wykazywała w innym 
kierunku niż wcześniejsza. Dobór tych 
kierunków i ich powtarzalność jest 
kluczowym zagadnieniem w projekto-
waniu na przykład kadłubów śmigłow-
ców czy osłon pojazdów szynowych. 
Najczęściej stosowanymi materiałami 
na wzmocnienia laminatów mających 
zastosowanie w transporcie są włókna 
szklane z uwagi na niską cenę i brak ce-
chy przewodzenia prądu elektrycznego, 
jak to ma miejsce w przypadku włókien 
karbonizowanych [7]. Z kolei na osnowę 
stosuje się żywicę poliestrową szczegól-
nie w przypadku dużych gabarytowo 
elementów. Wygrzewanie stosowane 
wobec wielu żywic epoksydowych [3], 
tak dużych elementów jak kadłuby ło-
dzi, w celu podniesienia właściwości 
wytrzymałościowych, wobec żywic po-
liestrowych nie jest konieczne, co znacz-
nie upraszcza proces technologiczny 
produkcji. Z ponad trzydziestoletniego 
doświadczenia w stosowaniu laminatów 
poliestrowo-szklanych wynika, że mogą 
być one eksploatowane w warunkach 
atmosferycznych nawet przez okres po-
nad 30 lat bez znacznego pogorszenia 
wytrzymałości [5].

Na właściwości laminatów wpływają 
ponadto między innymi takie czynniki 
jak: odpowiedni dobór rodzaju włókien 

oraz żywicy, rodzaju splotu tkanin lub 
rodzaj mat [11],  czy od udziału objęto-
ściowego oraz właściwości obu kompo-
nentów [1, 4], jak również doboru meto-
dy procesu produkcyjnego. Stosowanie 
wzmocnienia w postaci mat powoduje 
zmniejszenie wytrzymałości mechanicz-
nej laminatów, jednakże zmniejszają 
skłonność do delaminacji. 

Kompozyty w postaci laminatów są 
chętnie stosowane w przemyśle maszy-
nowym, zbrojeniowym, elektrotechnice, 
w transporcie powietrznym, samocho-
dowym, kolejowym oraz morskim.  Wy-
konywane są z nich przeważnie osłony 
maszyn i urządzeń, zbiorniki [9], obu-
dowy i kadłuby maszyn transportowych 
w tym śmigłowców, samolotów pasa-
żerskich, jak również elementy nadwozi 
ciężarówek, autobusów, samochodów 
osobowych, pojazdów szynowych.

1. BADANIA DOŚWIADCZALNE
1.1. Materiały
Do wytworzenia laminatów użyto tka-
niny STR 010-300-125 (oznaczenie pró-
bek: T) oraz maty EM 1002/300/125 
(oznaczenie próbek: M) z włókien o no-
minalnej średnicy 12 μm wytworzonych 
ze szkła typu E przez fi rmę Krosglass S.A. 
Zarówno mata, jak i tkanina charakte-
ryzowały się silanową preparacją włó-
kien oraz gęstością powierzchniową 
300 g/mm2. Na osnowę zastosowano ży-
wicę poliestrową Aropol M 105TB fi rmy 
Ashland o gęstości 1100 kg/m3. Do żywi-
cy zastosowano zalecany przez produ-
centa utwardzacz Butanox M-50 w ilości 
4% do masy żywicy.
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1.2. Stanowisko badawcze
Oznaczanie odporności laminatów po-
liestrowo-szklanych na uderzenia me-
todą swobodnie spadającego grotu 
przeprowadzono w laboratoriach Po-
litechniki Lubelskiej na urządzeniu do 
badania udarności według normy PN-EN 
ISO 7765-1:2004 Folie i płyty z tworzyw 
sztucznych; Oznaczanie odporności na 
uderzenia metodą swobodnie spadają-
cego grotu – część 1: Metoda stopniowe-
go wyznaczania (ISO 7765-1:1988).

1.3. Metodyka i przebieg badań
Proces laminowania przebiegał trójeta-
powo. W pierwszym etapie przygotowa-
no metodą kontaktową dwuwarstwowe 
laminaty z maty lub tkaniny. Minimal-
na liczba warstw w laminatach wynika 
z ograniczenia stanowiska badawczego 
uniemożliwiającego założenie bardzo 
dużych obciążeń, które mogłyby być 
konieczne do zniszczenia laminatów 
o większej liczbie warstw wzmocnienia. 
Następnie, w drugim etapie, jeszcze 
przed wystąpieniem punktu żelowania 
żywicy, laminaty umieszczano na pra-
sie hydraulicznej i poddawano proce-
sowi prasowania pod naciskiem 1, 2, 3, 
4 oraz 5 ton na powierzchnię laminatu 
przez okres 8 godzin. Wykonano rów-
nież laminaty bez wywierania nacisku 
(oznaczenie próbek: 0). Trzeci etap po-
legał na poddaniu wyjętych z prasy la-
minatów procesowi tzw. dotwardzania 
w temperaturze pokojowej bez nacisku 
przez 48 godzin. Zastosowanie procesu 
prasowania pozwoliło na uzyskanie la-
minatów o stosunkowo niewielkiej ilości 
pęcherzyków powietrza w strukturze 
kompozytów. Ponadto laminaty cha-
rakteryzowały się płaską i dwustronnie 
gładką powierzchnią. Laminaty wykona-
ne z mat były znacznie sztywniejsze, to 
znaczy zupełnie nie podatne na ręczne 
wyginanie nadające im kształt cylindra, 

w przeciwieństwie do laminatów z tka-
nin szklanych.

W dalszej kolejności prac badaw-
czych było przygotowanie próbek do 
oznaczania odporności na uderzenia 
metodą spadającego grota. Z gotowych 
laminatów wycięto próbki o wymiarach 
160×160 mm.  

Badania przeprowadzono zgodnie 
metodami opisanymi w normie PN-EN 

ISO 7765-1:2004. W metodzie A uderze-
nia były powodowane zrzucaniem coraz 
większej masy ciężarków (od 0,04 kg do 
2 kg) z wysokości 0,66 m przy zastosowa-
niu grotu w postaci półkuli o średnicy 38 
mm, natomiast w metodzie B odważniki 
o masie od 0,29 kg do 2 kg zrzucano z wy-
sokości 1,5 m przy średnicy grota 50 mm. 

Laminat w obu metodach był mocowa-
ny tak, by nie nastąpiło jego przesunięcie 

Rys. 1. Uszkodzenia próbek 0Ta, 2Ta oraz 5Ta po pomiarach udarności metodą A

Rys 2. Uszkodzenia próbek 1Ma, 2Ma,4Ma oraz 5Ma po pomiarach udarności metodą A 

Tab. 1. Średnia grubość wytworzonych laminatów

Rodzaj 
wzmocnienia

Średnia grubość laminatów g, mm

Obciążenie prasowania N, kg

0 1000 2000 3000 4000 5000

Tkanina 0,66 0,48 0,48 0,44 0,46 0,45

Mata 1,19 0,84 0,75 0,70 0,67 0,68
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w trakcie pomiarów. Po każdym uderzeniu 
następowało sprawdzenie stopnia uszko-
dzenia próbki, co następowało po ocenie 
wzrokowej i dotykowej. W przypadku, 
gdy nie było zauważalnego uszkodzenia 
laminatu wskazującego na rozerwanie 
struktury wzmocnienia, zwiększano masę 
obciążenia o 40g w metodzie A oraz o 30g 
w metodzie B. W oznaczeniach laminatów 
poddanych odporności na uderzenia spa-
dającego grotu metodą A oraz B wpisano 
adekwatnie litery „a” oraz „b”. W przypad-
ku zniszczenia ciągłości struktury lami-
natu, wyznaczono sumaryczną energię 
zniszczenia Eu, która odpowiada sumie 
wartości energii potencjalnej wyliczonej 
przy każdorazowym uderzeniu coraz cięż-
szego spadającego grota.

2. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ
2.1. Metoda A
Na rysunku 1 zaprezentowano zdjęcia la-
minatów po przeprowadzonych testach 
odmianą A metody stopniowego wyzna-
czania odporności na uderzenia spada-

jącego grota. Żadna z próbek nie uległa 
zniszczeniu określanemu jako przebi-
cie, czyli przerwanie ciągłości struktury 
wzmocnienia kompozytów. Uszkodzenia 
miały charakter licznych spękań żywi-
cy, jednak nie zauważono poważnych 
uszkodzeń wzmocnienia. Żywica z kolo-
ru lekko żółtego przezroczystego z po-
wodu licznych pęknięć przybierała kolor 
biały nieprzezroczysty.

Wszystkie próbki niezależenie od siły 
nacisku podczas prasowania odznaczały 
się bardzo zbliżonymi śladami uszkodze-
nia. Wyjątek w tej serii stanowiła jedna 
z próbek 0Ta, która była wytwarzana bez 
wywierania nacisku. Widoczne pęknięcie 
osnowy pojawiło się już przy uderzeniu 
obciążenia o masie 850 g. Przy kolejnych 
uderzeniach postępowało, widoczne na 
rysunku 2, próbka 0Ta, znaczne rozwar-
stwienie laminatu biegnące od środka do 
dwóch krawędzi laminatu.  Nie mniej jed-
nak owe uszkodzenie nie przyczyniło się 
do przerwania ciągłości laminatu. Praw-
dopodobną przyczyną rozwarstwienia 

był brak spójności w połączeniu pomię-
dzy warstwami tkaniny, co jest częstym 
defektem przy kontaktowym wytwarza-
niu tego typu kompozytów.

Inaczej przebiegały pomiary lamina-
tów wzmocnionych matą szklaną. Na 
rysunku 2 przedstawiono przykładowe 
uszkodzenia laminatów po testach od-
mianą A metody stopniowego wyzna-
czania odporności na uderzenia spadają-
cego grota.

Większość laminatów wzmacnianych 
matą szklaną uległo zniszczeniu o cha-
rakterze przebicia, a więc przerwania cią-
głości struktury kompozytu. Podobnemu 
zniszczeniu nie ulegały próbki 0 Ma oraz 
1  Ma. Średnia maksymalna masa powo-
dująca zniszczenie laminatów, sumarycz-
na masa oraz maksymalna sumaryczna 
energia zniszczenia została zestawiona 
w tabeli 2.

Próbki 0Ma oraz 1Ma charakteryzujące 
się większym udziałem żywicy w lami-
nacie, nie uległy przebiciu, chociaż na 
kompozytach były widoczne liczne ślady 
pęknięć żywicy. W pozostałych przypad-
kach zauważalny jest wzrost sumarycznej 
energii koniecznej do zniszczenia próbek 
otrzymywanych przy wyższym ciśnieniu 
podczas prasowania laminatów.

2.2. Metoda B
Na rysunku 3 przedstawiono wyniki pró-
bek wzmacnianych tkaniną rovingową 
poddanych badaniom odporności na 
uderzenia przy zastosowaniu metody B. 
W żadnej z tych próbek nie zauważono 
całkowitego zniszczenia struktury. W ba-
danych laminatach uszkodzeniu uległa 
jedynie ich osnowa. Żywica w większości 
próbek z tej serii uległa wykruszeniu, co 
spowodowało odsłonięcie włókien szkla-
nych, co wyraźnie widać na próbkach 4Tb 
i 5Tb zaprezentowanych na rysunku 3. 

Oprócz wykruszenia osnowy zaob-
serwowano zmiany kształtu laminatów 

Rys .3. Uszkodzenia osnowy w laminacie 4Tb, 5Tb po badaniach udarności metodą B Rys. 4. Próbka 5Tb po pomiarach odpor-
ności na uderzenia

Tab. 2. Wyniki pomiarów odporności na uderzenia spadającego grota metodą A

Próbki
Średnia maksymalna masa 

obciążenia grotu m [kg]
Średnia sumaryczna masa 

zniszczenia M [kg]
Sumaryczna maksymalna 
energia zniszczenia Eu [J]

Ilość 
uderzeń

2Ma 1,76 39,60 256,39 44

3Ma 1,68 36,12 233,86 42

4Ma 1,96 49,00 317,26 49

5Ma 1,92 47,04 304,57 48

Tab. 3. Wyniki pomiarów odporności na uderzenia spadającego grota metodą B

Próbki
Średnia maksymalna masa 

obciążenia grotu m [kg]
Średnia sumaryczna masa 

zniszczenia M [kg]
Sumaryczna maksymalna 
energia zniszczenia Eu [J]

Ilość 
uderzeń

0Mb 1,16 21,75 140,82 30

1Mb 1,25 25,41 164,52 33

2Mb 1,13 20,59 133,31 29

3Mb 1,04 17,29 111,95 26

4Mb 0,86 11,50 74,46 20

5Mb 0,80 9,81 63,52 18
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wzmocnionych tkaniną. Powierzchnia 
była bardzo pofalowana z widocznym 
wgłębieniem w miejscu, gdzie uderzał 
grot z obciążnikami (rys. 4). 

Jednak największe zniszczenia zauwa-
żono na próbkach 0Tb wytworzonych 
bez wywierania ciśnienia prasowania. 
Powstały w nich duże pęknięcia przecho-
dzące niejednokrotnie przez całą próbkę 
oraz kilka mniejszych rozprzestrzenia-
jących się od środka próbki w stronę jej 
krawędzi. Przykład zniszczenia laminatu 
0Tb po zakończeniu badania udarności 
przedstawiono na rysunku 5. Tak rozległe 
pęknięcia w tej próbce spowodowane są 
dużym udziałem żywicy w kompozycie 
oraz dużą niejednorodnością struktury 
wynikającą z dużego udziału objętościo-
wego defektów w postaci pęcherzyków 
powietrza.

Wszystkie laminaty wzmocnione matą 
szklaną poddane uderzeniom spadające-
go grota metodą B uległy całkowitemu 
zniszczeniu (przykład rys. 6). Wartości 

maksymalnej masy, ilości uderzeń obcią-
żeń poprzedzających oraz sumarycznej 
energii zniszczenia zestawiono w tabeli 3. 

Zarówno z porównania wyników ze-
stawionych w tabeli 3, jak również z ich 
prezentacji grafi cznej (rys. 7) zauważa się, 
że wraz ze wzrostem obciążenia podczas 
prasowania zmniejsza się odporność la-
minatu na uderzenia spadającego grota. 
Oznacza to, że wytrzymałość tych lamina-
tów jest uzależniona od udziału objęto-
ściowego osnowy. Największą wytrzyma-
łością odznaczały się laminaty 1Mb, czy 
takie, które miały stosunkowo największy 
udział żywicy, choć mniejszy niż lamina-
ty 0Mb. Jednakże niewielkie obciążenie 
prasowania spowodowało usunięcie 
znacznej ilości pustych przestrzeni po-
wietrznych, w związku z tym pojawił się 
efekt zwiększenia wytrzymałości lamina-
tów wzmocnionych matą szklaną. Dalsze 
zwiększanie obciążenia spowodowało 
usuwanie z laminatu zarówno pęcherzy 
powietrznych, jak i nadmiaru żywicy, co 
jest korzystne z uwagi na większą wy-

trzymałość mechaniczną, ale jednak ze 
skutkiem negatywnym w przypadku od-
porności na uderzenia.

O ile w przypadku metody A obser-
wuje się wzrost masy koniecznej do 
zniszczenia laminatów z matą szklaną, 
o tyle w przypadku metody B zauważa 
się wyraźnie zmniejszenie sumarycznej 
masy koniecznej do przebicia kompozy-
tów. Jest to związane z dwa razy większą 
wysokością, z której upuszczano grot. 
Podobnie zmniejsza się liczba koniecz-
nych uderzeń prowadząca do zniszczenia 
laminatów.

PODSUMOWANIE
Wyniki badań wskazują jednoznacznie, 
że pod względem odporności na ude-
rzenia dużo lepiej zachowują się lami-
naty wzmocnione tkaniną z włókien 
szklanych. Jeśli nastąpi uszkodzenie, to 
raczej będzie ono dotyczyło wykruszenia 
osnowy ze struktury laminatu. Natomiast 
w przypadku kompozytów wzmocnio-
nych matami z włókna szklanego przy 
częstych uderzeniach lub przy znacz-
nej sile uderzenia następuje naruszenie 
struktury laminatu łącznie z rozerwaniem 
wzmocnienia. W przypadku zastosowa-
nia tkanin szklanych, uszkodzeniu ule-
gała jedynie osnowa laminatu, odsłania-
jąc jego zbrojenie. W miejscu uderzania 
próbka uległa deformacji, przyczyniając 
się do rozluźnienia splotu tkaniny oraz 
zmiany jego struktury. O ile te wyni-
ki wskazują na korzyści ze stosowania 
wzmocnienia w postaci tkanin szklanych 
o tyle mniejszą podatność na deformację 
mają laminaty wzmocnione matą szkla-
ną. Żadna z próbek z mat szklanych nie 
zdeformowała się jak laminaty z tkanina-
mi. Wynika to ze sztywności laminatów, 
rozumianej jako podatności na wygina-
nie laminatów. Laminaty z tkanin użyte 
w badaniach można było łatwo wyginać 
i ręcznie zwijać w rulon, natomiast lami-
natów z matami nie udało się zwinąć. 

Rys. 5. Pęknięcia powstałe w próbce 0Tb 
(metoda B)

Rys. 7. Wyniki odporności laminatów wzmacnianych matą szklaną na uderzenia spada-
jącego grota metodą B

Rys 6. Zniszczenia powstałe w próbce 2M (metoda B)
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Takie porównanie jest możliwe dzięki 
zastosowaniu wzmocnień o takiej samej 
gęstości powierzchniowej wykonanych 
z tego samego rodzaju szkła oraz o takiej 
samej preparacji zwiększającej adsorbcję 
osnowy do wzmocnienia.

Wśród próbek wzmacnianych matą 
szklaną można zaobserwować wzrost 
wytrzymałości wraz z zawartością żywi-
cy w osnowie w przypadku pomiarów 
prowadzonych zgodnie z metodą swo-
bodnie spadającego grota odmianą B. 
Niejednoznaczne wyniki zostały otrzy-
mane w próbkach wzmacnianych matą 
szklaną poddanych badaniom odporno-
ści na uderzenia odmianą A.  Najmniejszą 
odpornością na uderzenia wykazały się 
próbki 2Ma i 3Ma. 

Przeprowadzone badania wskazują na 
większe korzyści ze stosowania wzmoc-
nienia w postaci tkanin szklanych przy 
produkcji laminatów poliestrowo-szkla-
nych z przeznaczeniem na osłony, karo-
serie, zderzaki środków transportu oraz 
maszyn i urządzeń. Jedynym ich ogra-
niczeniem stosowania jest sztywność 
laminatu. Większa sztywność wymaga 

ułożenia większej ilości warstw wzmoc-
nienia niż w przypadku mat, co nieko-
rzystnie wpływa na cenę tych laminatów, 
ze względu na zwiększoną ilość zuży-
tych materiałów oraz czasu podczas ich 
produkcji.
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Impact resistanse laminates used to transport vehicle of bodywork parts

Commonly used on the cover, bumpers, machinery and equipment enclosures polyester-glass laminates because of their function are 
exposed to various types of dynamic interaction of concentrated force. Strokes often are cyclically repeated events. The article presents the 
results of research on fi berglass reinforced mats and textiles of glass fi ber treated multiple repeated impacts. Used a standardized method of 
falling the mainsail, progressive method of selection. The measurement results indicate a high resistance to puncture laminates made from 
glass fabric, while point to fi nd a reasonable compromise between the laminates of substantial the stiff ness, cheaper, made of a mat, and the 
high impact resistance of laminates with relatively low the stiff ness at low number of layers of fabrics.
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