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WYBRANE METODY BADAŃ ELEMENTU 
ZDERZAKA SAMOCHODOWEGO  

WYKONANEGO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono opis badań elementu zderzaka samochodowego wykonanego z tworzywa 

sztucznego stanowiącego jego pokrycie zewnętrzne. Zaprezentowano podstawowe wyposażenie stano-
wiska badawczego przeznaczonego do badań wytrzymałościowych, prowadzonych dla warunków zde-
rzeń z małymi prędkościami. 

Słowa kluczowe: elementy zderzaka samochodowego, metody badań, tworzywa sztuczne. 

WSTĘP 

W ciągu ostatniego stulecia główny kierunek w dziedzinie projektowania nadwozi samo-
chodowych często ulegał zmianie. Do najbardziej istotnych powodów tych zmian należałoby 
zaliczyć: postęp w technologii wykonania nadwozi samochodowych, bezpieczeństwo pasaże-
rów oraz innych uczestników ruchu, oczekiwania klientów, w tym również z uwagi na estety-
kę karoserii i jej elementów, itp. Producenci pojazdów samochodowych wręcz prześcigają się 
w tworzeniu coraz to nowych koncepcji, które zaspokoiłyby potrzeby ich klientów. Projekto-
wanie pojazdów samochodowych wymusza wiec na producentach posiadanie ogromnych biur 
konstrukcyjnych oraz zatrudnianie wykwalifikowanej kadry konstruktorskiej, która poprzez 
ścisłą współpracę w stosunkowo krótkim czasie jest w stanie wprowadzić do produkcji nowy, 
oczekiwany przez potencjalnych klientów model samochodu. Trzeba mieć jednak świado-
mość jak wiele testów musi przejść prototyp nadwozia samochodowego, zanim trafi do seryj-
nej produkcji. Do najważniejszych zaliczyć trzeba: badania oraz testy homologacyjne (legali-
zacyjne), badania z zakresu bezpieczeństwa użytkowników pojazdu oraz innych uczestników 
drogi, indywidualne (zależne od koncernu) badania wytrzymałościowe, badania antywłama-
niowe, badania eksploatacyjne i wydajnościowe, badania zużycia eksploatacyjnego oraz 
przydatności nadwozia do użytku na przełomie różnych okresów eksploatacyjnych. Istotą 
komputerowego etapu projektowania nadwozi samochodowych, jest ograniczenie zakresu 
badań wykonywanych na modelach prototypowych lub produkcyjnych, niemniej wymagane 
testy fizyczne (czy to ogólnie zalecane czy indywidualne) muszą zostać przeprowadzone. 
Wszystkie wyniki posłużyć mogą do legalizacji nadwozia lub jako źródło wiedzy, którą wy-
korzystać będzie można w przyszłych projektach. 
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1. BADANIA STANOWISKOWE NAD ELEMENTEM ZDERZAKA 
SAMOCHODOWEGO WYKONANEGO Z TWORZYWA 
SZTUCZNEGO  

Badania stanowiskowe obejmowały badania metodą tensometrii oporowej prowadzone na 
wybranym elemencie zderzaka przedniego wykonanego z tworzywa sztucznego. Stanowisko 
to zaprojektowano w środowisku oprogramowania CAD jakim jest program Catia V5. Model 
złożeniowy zawiera wszystkie zaprojektowane osobno elementy tworzące stanowisko. Obcią-
żenie o charakterze statycznym osiągnięte zostało poprzez zastosowanie siłownika hydrau-
licznego (stałej kontroli poddano ciśnienie panujące wewnątrz układu). Natomiast obciążenie 
o charakterze dynamicznym uzyskano dzięki ciężarkowi osadzonemu na układzie odzwier-
ciedlającym wahadło (mierzono maksymalny kąt wychylenia wahadła).  

    
Rys. 1. Projekt laboratoryjny stanowiska badawczego przeznaczonego do obciążania elementów 

zderzaka samochodowego: a) z układem wymuszającym obciążenie o charakterze statycznym, 
b) z układem wymuszającym obciążenie o charakterze dynamicznym 

Źródło: Opracowanie własne. 

      
Rys. 2. Sposób zainstalowania tensometrów oporowych na elemencie zderzaka samochodowego 

wykonanego z tworzywa sztucznego: a) w punkcie centralnym umieszczono trzy tensometry 
jednodrabinkowe ułożone na kształt rozety tensometrycznej (kanały 21, 22, 23), b) w miejscu 
bliskiemu mocowania zainstalowano rozetę tensometryczną (kanały 4, 5, 6) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Na zaprezentowanym elemencie zderzaka przedniego wykonanego z tworzywa sztuczne-
go przeprowadzono szereg prób niszczących o charakterze obciążenia statycznego oraz dy-
namicznego. Odkształcenia rejestrowano przy użyciu 5 rozet tensometrycznych, dwóch poje-
dynczych tensometrów jednodrabinkowych oraz 6 tensometrów jednodrabinkowych ułożo-
nych w kształcie rozet tensometrycznych.  

[a] [b] 

[a] [b] 
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1.1. Badania stanowiskowe o statycznym charakterze obciążenia  
Jak odnotowano powyżej w przypadku obciążenia o charakterze statycznym zastosowano 

siłownik hydrauliczny, który pozwolił na zmienne obciążanie elementu zderzaka w trakcie 
całego zakresu badania. Obciążając pas przedni (rys. 1a) sześcioma różnymi wartościami siły, 
otrzymano wykres odkształceń [µm/m] w jednostce czasu [s]. Wykres przedstawiony na ry-
sunku 3 jest wykresem przykładowym; w rzeczywistości takiej analizie podano każdy układ 
tensometryczny będący w zasięgu działania obciążenia.  

 
Rys. 3. Wyniki obciążenia statycznego środkowego pasa elementu zderzaka. Tensometry 

jednodrabinkowe w układzie rozety prostokątnej nr: 21, 22, 23 
Źródło: Opracowanie własne. 

Na podstawie wykresów odczytano wartości uzyskanych odkształceń. Następnie bazując 
na przeprowadzonych badaniach materiałowych ustalono wartość przyjętego do badań modu-
łu sprężystości. Na podstawie analizy własności mechanicznych materiału, z którego wyko-
nany został badany element oraz uzyskanych wartości odkształceń obliczono naprężenia zre-
dukowane według hipotezy Misesa-Hubera [MPa]. 

Tab. 1. Wartości działającej siły oraz wybrane wartości obliczeniowe dla tensometrów 
jednodrabinkowych: 21, 22, 23 

Próba 
Czas 
próby 

[s] 

Wartość 
działającej 

siły [N] 

Maksymalne odkształcenie 
podczas obciążenia 

[µm/m] 

Naprężenie 
główne σ1 

[MPa] 

Naprężenie 
główne σ2 

[MPa] 

Naprężenie zredukowane wg 
hipotezy Misesa-Hubera 

[MPa] 
21 22 23 

1 23,5 40 1123 1719 3997 3,86 0,43 3,66 
2 54,4 83 3023 3868 8814 8,76 1,63 8,07 
3 79,9 162 6253 4428 12161 12,61 3,50 11,27 
4 109,6 221 9744 4908 12209 14,66 7,44 12,69 
5 141,1 287 11534 5019 11831 15,67 9,29 13,65 
6 159,4 305 12334 5068 11974 16,36 9,89 14,27 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rys. 4. Obciążanie środkowego pasa zderzaka samochodowego siłownikiem hydraulicznym 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Rys. 5. Zależność pomiędzy działającą siłą a uzyskaną wartością naprężenia zredukowanego dla 

tensometrów jednodrabinkowych 21, 22, 23 oraz rozety tensometrycznej 4, 5, 6 
Źródło: Opracowanie własne. 

Maksymalna wartość naprężenia zredukowanego w przypadku tensometrów: 21, 22, 23, 
sięgnęła 14,27 MPa, natomiast w przypadku rozety tensometrycznej 4, 5, 6 maksymalne na-
prężenie zredukowane wyniosło 3,91 MPa. Na podstawie zaprezentowanych powyżej wykre-
sów zauważyć można nieliniowy wzrost naprężenia (większy przyrost naprężeń materiało-
wych widoczny jest w początkowej oraz końcowej fazie obciążania). Podczas próby tej nie 
zaobserwowano zniszczenia badanego elementu. Nie zaobserwowano również zjawisk wska-
zujących na odkształcenia plastyczne (co wywnioskować można również porównując otrzy-
mane wyniki z badaniami materiałowymi). 

1.2. Badania stanowiskowe o dynamicznym charakterze obciążenia 
Obciążenie o charakterze dynamicznym realizowano wykorzystując ideę wahadła. Ba-

danie przeprowadzono w tym samym miejscu, gdzie wcześniej zastosowano obciążenie 
o charakterze statycznym. Było to możliwe, ponieważ nie odnotowano tam dotąd odkształ-
ceń plastycznych. 
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Rys. 6. Charakterystyka odkształcenia w funkcji czasu dla tensometru 21, 22, 23, podczas uderzenia 

z prędkością 3,28m/s 
Źródło: Opracowanie własne. 

Badania o charakterze dynamicznym przeprowadzono dzień później niż badania o charak-
terze statycznym: tak by upewnić się, że materiał w całym swoim zakresie pozbędzie się na-
prężeń szczątkowych które być może pozostały chwilowo po wcześniejszym badaniu statycz-
nym. Również z tego samego powodu stosowano przerwy pomiędzy poszczególnymi próba-
mi pod obciążeniem o charakterze dynamicznym. W przedstawionym teście wykonano 7 prób 
wytrzymałościowych. 

Tab. 2. Wartości prędkości ciężarka uderzającego oraz wybrane wartości obliczeniowe dla 
tensometrów jednodrabinkowych: 21, 22, 23 

Próba 

Prędkość 
ciężarka ude-

rzającego 
[m/s] 

Maksymalne odkształ-
cenie podczas uderze-

nia  [µm/m] 

Naprężenie 
główne σ1 

[MPa] 

Naprężenie 
główne σ2 

[MPa] 

Naprężenie zredukowane 
wg hipotezy Misesa-Hubera

[MPa] 
21 22 23 

1 0,41 227 495 741 0,81 0,28 0,71 
2 0,81 1229 1963 2598 3,11 1,70 2,70 
3 1,2 1620 3144 3138 4,30 2,88 3,80 
4 1,59 2244 3933 4068 5,51 3,80 4,89 
5 1,96 2724 4247 4870 6,30 4,21 5,56 
6 2,32 3856 4345 5447 7,09 5,28 6,38 
7 3,28 7762 4013 8182 10,84 6,92 9,51 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rys. 7. Zależność pomiędzy prędkością ciężarka uderzającego, a uzyskaną wartością naprężenia 

zredukowanego dla tensometrów jednodrabinkowych 21, 22, 23 oraz rozety tensometrycznej 
4, 5, 6 

Źródło: Opracowanie własne. 

Naprężenie zredukowane wg hipotezy Misesa-Hubera otrzymane dzięki tensometrom jed-
nodrabinkowym 21, 22, 23 zgodnie z przewidywaniami okazało się wyższe, niż to zareje-
strowane dla okolic utwierdzenia (rozeta tensometryczna 4, 5, 6). Dla obu systemów zareje-
strowano niemal liniowy wzrost naprężenia. W przypadku tensometrów jednodrabinkowych 
21, 22, 23 najniższa wartość naprężenia zarejestrowana została dla ciężarka rozpędzonego do 
prędkości 0,41m/s i wyniosła 0,71 MPa. Najwyższa wartość naprężenia odpowiadała prędko-
ści 3,28 m/s i równała się 9,51 MPa. Biorąc pod uwagę ustalone wcześniej naprężenie na gra-
nicy plastyczności materiału z jakiego wykonano element zderzaka (15,44 MPa) można 
stwierdzić, że badanie to odbywało się w jego zakresie sprężystym. Najmniejsze naprężenie 
zredukowane według hipotezy Misesa-Hubera dla rozety tensometrycznej osiągnęło wartość 
0,95 MPa i odpowiadało prędkości ciężarka 0,41 m/s. Następne próby w sposób proporcjo-
nalny zwiększały poziom naprężenia. 

PODSUMOWANIE 

Badania elementów nadwozi samochodowych są istotne m.in. z punktu widzenia badań 
homologacyjnych oraz ich wartości użytkowo-ochronnych. W przypadku elementów zderza-
ków chodzi także o spełnienie wymagań firm ubezpieczeniowych zawartych w procedurach 
testowych organizacji takich jak: RCAR czy Thatcham .Badania homologacyjne pełnią tutaj 
rolę minimalnych założeń ochronnych które nadwozie musi spełnić, by dopuszczone zostało 
do produkcji i eksploatacji na danym rynku. Konkurencja pomiędzy producentami nadwozi 
lub części samochodowych sprawia, iż poziom niezawodności elementów nadwozia jest jed-
nak ciągle podnoszony. Zaprezentowane badania prowadzone na elemencie zderzaka samo-
chodowego miały na celu określenie jego odporności na uszkodzenia mechaniczne. Uzyskane 
wyniki mogą posłużyć jako dane wejściowe do projektu nowego elementu zderzaka, który na 
skutek wprowadzonych zmian konstrukcyjnych będzie w stanie zapewnić lepszą ochronę 
elementów znajdujących się w jego otoczeniu. 
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CHOSEN TEST METHODS DEDICATED  
FOR CAR BUMPER ELEMENT 

MADE FROM PLASTICS 

Abstract 
The article represents description of chosen test methods dedicated for car bumper element made 

from plastics. Demonstrated base equipment of laboratory apparatus dedicated for endurance re-
search of element from car bumper system in case of low speed impact procedures. 

Key words: car bumper element, test methods, plastics. 

Autorzy: 
prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz – Politechnika Koszalińska 
mgr inż. Tomasz Hinz – Politechnika Koszalińska 
dr inż. Piotr Piątkowski – Politechnika Koszalińska 


