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SPRZĘŻONE ZESPOŁY SZYB W POJAZDACH 

 

Celem pracy była ocena bezpieczeństwa pieszego w trakcie uderzenia w szybę laminowaną. W artykule omówiono zagad-

nienia weryfikacji cech mechanicznych materiałów funkcjonalnych stosowanych na sprzężone zespoły szyb samochodowych 

oraz metodykę zachowania się struktur warstwowych stosowanych w warunkach pracy krytycznej. 

 

WSTĘP 

Szyby przednie są laminatami zbudowanymi z dwóch ze-
wnętrznych warstw szkła oraz wewnętrznej warstwy żywicy poliviny-
lo-butyralowej (PVB). Potrzebą podjęcia tematyki była ocena bez-
pieczeństwa pieszego w trakcie uderzenia w szybę laminowaną. 
Podczas uderzenia pojazdu samochodowego w pieszego, głowa w 
zależności od wzrostu poszkodowanego, uderza w maskę bądź 
szybę przednią. Wykonano badania materiałowe żywicy PVB sta-
nowiące podstawę do zrozumienia zachowania się materiału stano-
wiącego część rdzeniową szyby zespolonej. Otrzymane wyniki 
posłużyły do walidacji modelu materiałowego w środowisku wirtual-
nym. Opracowany model PVB i szkła został użyty w symulacjach 
uderzenia impactora głowy osoby dorosłej w kompletną szybę 
laminowaną. 

1. MATERIAŁY FUNKCJIONALNE SZYB WARSTWO-
WYCH 

1.1. Polivinylo - butyral 

Obiektem badań były próbki materiału Polivinyl Butyral wyko-
nana zgodnie z normą PN-EN ISO 527:1988. Zostały przeprowa-
dzone próby rozciągania quasi-statyczne dla prędkości posuwu 5 
,25 ,50 i 100 mm/min. Pomiar przemieszczenia zrealizowano przy 
wykorzystaniu systemu optycznego. 

Analiza wyników pozwoliła na sporządzenie charakterystyki 
naprężenia względem odkształcenia materiału Polivinyl Butyral dla 
rożnych prędkości odkształcenia (Rys. 1.). 

 

 
Rys. 1. Krzywe rozciągania PVB 

 

Maksymalne odkształcenia do momentu zerwania dla prędko-
ści odkształcenia 0.0066 [1/s] wyniosły ε=279%, zaś naprężenia 
rzeczywiste osiągnęły wartość σ=92 MPa. Uzyskane wykresy w 
przedziale odkształceń (0÷30%) wskazują, iż zachowanie materiału 
ma charakter liniowej sprężystości, w pozostałym zakresie 
(30÷292%) była to nieliniowa sprężystość zbliżona do wielomianu 
rzędu drugiego. Porównując uzyskane zależności stwierdzono, iż 
wraz ze wzrostem prędkości odkształcenia, naprężenia rosną szyb-
ciej dla tych samych odkształceń. Zerwanie następuje dla mniej-
szych odkształceń, a naprężenia podczas zerwania osiągają warto-
ści na zbliżonym poziomie. 

Odwzorowanie zachowanie się materiałów elastomerowych w 
systemach numerycznych wymaga przyjęcia rzeczywistych zależ-
ności naprężeń do odkształceń. Dlatego też, dane z badań materia-
łowych zostały wykorzystane do wykonania próby rozciągania w 
środowisku wirtualnym. 

Posługiwanie się naprężeniami i odkształceniami odniesionymi 
do przekroju początkowego w przypadku PVB, skutkowałoby duży-
mi rozbieżnościami uzyskiwanych wyników analitycznych i rzeczy-
wistych. Przyjęto, iż odkształcenia rzeczywiste wyliczane będą 
zgodnie z równaniem 1, a naprężenia rzeczywiste, jako stosunek 
chwilowej siły i przekroju próbki. 
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Wykonano symulacje rozciągania próbki PVB. Krzywą opisują-
cą zależność naprężenia od odkształcenia uzyskaną z symulacji 
porównywano z krzywą z badań poznawczych, aż do momentu 
uzyskania zbieżności. Na rysunku 2 pokazano wyniki symulacji 
uzyskane w oparciu o ostatecznie wytypowany model materiału 
PVB. 

 

 
Rys. 2. Test rozciągania PVB w MES 
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Analizy symulacyjne umożliwiły wskazanie zbieżnego z rze-
czywistym modelu materiałowego oraz wytypowanie odpowiedniego 
opisu krzywej materiałowej. Dopasowanie uzyskano dla modelu 
Ogdena 2-rzędu przy wykorzystaniu elementów sześciennych o 
ośmiu punktach całkowania i wielkości krawędzi ok. 0.25 mm. Ścisłą 
analogię krzywych zapewniła dopiero podwójna precyzja algorytmu 
obliczeniowego Implicit. Porównanie krzywych naprężenie - od-
kształcenia z badań testowych i analiz numerycznych zamieszczono 
na rysunku 3. 

 

 
Rys. 3. Porównanie charakterystyk PVB z testu i z symulacji MES 

1.2. Szkoło hartowane 

Wykonano symulacje zachowania się powłoki szkła. Wykonano 
analizy symulacje uderzenia kuli o masie 4 kg z prędkością 35 km/h 
w warstwę szkła o grubości 2.1 mm (grubość warstwy jest typowa 
dla szyby laminowanej przedniej samochodów osobowych). Przyję-
to, że warstwa szkła będzie wycinkiem szyby laminowanej samo-
chodu Opel Astry II. Model został przygotowany na podstawie od-
wzorowania wykonanego przez przemysłowy Instytut Motoryzacji w 
Warszawie. 

Stwierdzono, że proces pękania szkła odbywa się po przez 
tworzenie linii obwodowych i promieniowych pęknięcia. W modelu z 
zastosowanymi elementami sześciennymi, promieniowe linie pęk-
nięcia występują tylko w wzdłuż czterech prostopadłych linii pęka-
nia. W modelu z elementami czworościennymi obserwujemy linie 
promieniowe pękania odchodzące pod różnym kątem względem 
punktu uderzenia. Jeśli chodzi o linie obwodowe pękania to dla 
elementów czworościennych przy tej samej wielkości krawędzi 
elementów obserwujemy więcej linii pęknięcia na tym samym ob-
szarze. 

Analizując otrzymane wyniki możemy stwierdzić, iż zarówno 
dla elementów czworościennych jak i sześciennych wielkość siatki 
wpływa na odzwierciedlenie procesu pękania szkła. Odkształcenia 
zniszczenia szkła wynoszą ε=0.0011. Aby zilustrować z dostateczną 
dokładnością tak małe wartości odkształceń, należy stosować małe 
elementy skończone. 

Na rysunkach pokazano propagację zniszczenia powłoki szkla-
nej w chwili 0,5 s wykonanej z: elementów sześciennych o wielkości 
1 mm (rysunek ) i 2 mm (rysunek ), a na rysunkach powłoki szklanej 
wykonanej z elementów czworościennych o wielkości 2 mm (rysu-
nek ) i 1 mm (rysunek ).  

 
Rys. 4. Zniszczenie powłoki szklanej szyby t = 0.5 ms, eelementy 
sześcienne 2 mm  

 
Rys. 5. Zniszczenie powłoki szklanej szyby t = 0.5 ms, eelementy 
sześcienne 1 mm  

 

 
Rys. 6. Zniszczenie powłoki szklanej szyby t = 0.5 ms, elementy 
czworościenne 2 mm  
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Rys. 7. Zniszczenie powłoki szklanej szyby t = 0.5 ms, elementy 
czworościenne 1 mm 

PODSUMOWANIE 

Quasi-statyczna próba rozciągania materiału Polivinyl Butyral 
pozwoliła na określenie właściwości mechanicznych materiału. 
Stwierdzono Polivinyl Butyral charakteryzuje się właściwościami 
hiperelastycznymi. Wytrzymałość materiału wrasta wraz ze wzro-
stem prędkości odkształcenia. Materiał zastosowany jako warstwa 
nośna w szybie warstowej, może przeciwdziałać procesowi utraty 
spójności struktury szyby mimo pękania szkła.  

Materiał PVB opisano modelem Ogdena 2-rzędu. Opracowany 
sposób modelowania został wykorzystany do oceny wytrzymałości 
warstwy rdzenia szyby samochodowej. 

Przeprowadzono analizy symulacyjne uderzenia kuli w warstwę 
szkła. Stwierdzono, iż charakter procesu pękania szkła opisany 
modelem Johnson-Holmquist powinien być wykonywany przy użyciu 
elementów czworościennych, ze względu na możliwość zaobser-
wowania wyraźnej różnicy w powstawaniu linii promieniowych i 
obwodowych pęknięcia. Wyniki pokazały znaczy wpływ wielkości 
siatki na odzwierciedlenie procesu pękanie szkła. 

Wykonano symulację uderzenia impactora głowy pieszego  
w szybę laminowaną. Stwierdzono, iż model z elementami czworo-

ściennymi odzwierciedla proce zniszczenia szyby w sposób zbliżony 
do rzeczywistości. Występują linie promieniowe i obwodowe pęk-
nięcia warstwy szkła, PVB utrzymuje szybę w całości w miejscach 
pęknięcia szkła. 
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Sharf coupled modules invehicle 

The aim of the study was to evaluate the safety of unpro-

tected traffic users during the impact on the laminated glass. 

The paper discusses the problems of verification of mechani-

cal properties of functional materials used on coupled wind-

shield assemblies and the methodology of behavior of layered 

structures used in critical operating conditions. 
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