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Przemysław OSOWSKI, Tomasz PIĄTKOWSKI 

BADANIE NUMERYCZNE MATERIAŁU PRZECIWWSTRZĄSOWEGO  

NA PODSTAWIE PRÓBY SWOBODNEGO SPADKU OPAKOWANIA 

 

Artykuł dotyczy modelowania właściwości dynamicznych elementów przeciwwstrząsowych opakowania w środowisku LS-

DYNA. Zaproponowano metodę wyznaczenia charakterystyki dynamicznego ściskania materiału niejednorodnego na podsta-

wie próby swobodnego spadku z zadanej wysokości. Wyniki badań numerycznych i doświadczalnych są zadowalająco zgodne. 

Zachęcają do dalszego rozwijania metody opisu właściwości dynamicznych materiałów przeciwwstrząsowych, ukierunkowanej 

na minimalizację nakładu badań doświadczalnych. 

 

WSTĘP 

Zadaniem każdego opakowania jest zapewnienie skutecznej 
ochrony zawartego w nim produktu przed mechanicznym uszko-
dzeniem, np. spowodowanym udarem z nieodkształcalnym podło-
żem, z innymi ładunkami lub elementami wykonawczymi manipula-
torów. Klasyczne podejście w projektowaniu zakładanych zdolności 
ochronnych opakowań [1,3,10] polega na wielokrotnym wykonywa-
niu sekwencji czynności: budowanie prototypów opakowań [13], ich 
eksperymentalne badanie zgodnie z normami (ASTM [14], ISO [15], 
PN [16]), wprowadzanie zmian konstrukcyjnych – aż do uzyskania 
oczekiwanego efektu. Badania eksperymentalne tego typu są dłu-
gotrwałe i kosztowne, dlatego w procesie projektowym należy dążyć 
do ich zminimalizowania stosując wspomaganie komputerowe np. 
wykorzystując metodę elementów skończonych [7]. Z analizy da-
nych literaturowych [6,8] wynika, że do badań przebiegu zjawiska 
udaru opakowań można by zastosować środowisko LS-Dyna – 
dedykowane do analiz procesów szybkozmiennych. Problemem w 
zastosowaniu tego narzędzia, jest konieczność szczegółowej zna-
jomość właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych 
stosowanych w opakowaniach - zwykle przez dostawców nieudo-
stępnianych. 

Kluczową rolę w konstrukcji opakowań stanowią wypełnienia 
(struktury, elementy, układy) przeciwwstrząsowe. Zadaniem tych 
wypełnień jest pochłanianie i rozproszenie energii kinetycznej wy-
zwalanej przy nagłym zatrzymaniu obiektu podczas udaru. Jednym 
z częściej stosowanych materiałów przeciwwstrząsowych jest poli-
styren spieniony (EPS).  

Podczas transportu towary narażone są zwykle na upadek z 
wysokości 15÷45 cm (wg [11], wysokość upadku dotycząca ok. 
75% towarów przewożonych od producenta do dostawców). W 
skutek udaru w strukturach przeciwwstrząsowych wykonanych z 
EPS powstają głównie naprężenia ściskające, których wartość 
rośnie wraz ze wzrostem wysokości spadku i masy opakowania.  

Spośród modeli materiałów wykorzystywanych w środowisku 
numerycznym LS-DYNA do odzwierciedlenia zachowania się ukła-
dów przeciwwstrząsowych wykonanych z pianek o zamkniętych 
komórkach (w tym EPS [2]) często wykorzystywany jest 
MAT_LOW_DENSITY_FOAM [6] W przypadku tego materiału, 
kluczowym parametrem wymaganym przez LS-DYNĘ jest charakte-
rystyka przedstawiająca naprężenia ściskające w funkcji odkształ-
cenia względnego (rys.1).  

Krzywa przedstawiona na rys. 1a  wyznaczona  jest na pod-
stawie badań eksperymentalnych realizowanych na maszynie wy-
trzymałościowej z zadaną stałą prędkością odkształcenia, a na 
rys.1b – na podstawie danych zarejestrowanych podczas prób 
swobodnego spadku ładunku z rejestratorem przyspieszeń z wyso-
kości h=0.45 m na podłoże.  

Krzywa z rys.1a nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu 
procesu odkształcania materiału podczas udaru. W realnych warun-
kach, prędkość odkształcenia ładunku jest funkcją czasu: najwięk-
szą wartość osiąga podczas inicjacji zderzenia, a zero - w chwili 
uzyskania maksymalnego odkształcenia. Stąd wniosek, że krzywa 
(dostępna w danych literaturowych [6], rys. 1a) nie może być wyko-
rzystana podczas symulacji zjawiska udaru. Proponowanym rozwią-

zaniem (w prezentowanej pracy) jest wyznaczenie krzywej σd=f(ε)  

na podstawie prób swobodnego spadku na nieodkształcalne podło-

 
Rys. 1.   Wykres naprężenia ściskającego w funkcji odkształcenia względnego (pianki o zamkniętych komórkach) wyznaczony podczas 
prób: a) ściskania na maszynie wytrzymałościowej przy zadanej stałej prędkości odkształcenia [6], b) swobodnego spadku na nieodkształ-
cane podłoże z wysokości h=0.45 m (uśredniony przebieg z pięciu prób udaru – badania własne) 
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że (rys.1b) z zadanej wysokości, np. h=0.45 m), a następnie wyko-
rzystanie tej krzywej do symulacji udaru z różnymi prędkościami 
początkowymi (z różnych wysokości swobodnego spadku). Badania 
wstępne wykazały jednak, że wykorzystanie takiej krzywej w „suro-
wej” postaci nie gwarantuje skutecznej i kończącej się powodze-
niem symulacji. Doświadczenia własne wskazują, że krzywa ta 
wymaga modyfikacji. Modyfikacja ta powinna polegać na wydłuże-
niu krzywej i wymuszeniu przebiegu jej końcowego odcinka stycznie 
do asymptoty pionowej. 

Zasadniczym celem pracy jest prezentacja metody modyfikacji 

charakterystyki σd=f(ε) (uzyskanej z prób eksperymentalnych uda-

ru), w której zastosowano optymalizację gradientową SQP krzywej 
b-sklejanej trzeciego stopnia. Ponadto celem dodatkowym jest 
przedstawienie wyników badań numerycznych zderzenia opakowa-
nia dla różnych wysokości swobodnego spadku z wykorzystaniem 

uzyskanej wcześniej charakterystyki σd=f(ε). Wyniki badań nume-

rycznych zweryfikowano z danymi otrzymanymi z badań ekspery-
mentalnych. 

1. MODEL NUMERYCZNY 

Na rys.2 przedstawiono uproszczony model numeryczny opa-
kowania (składającego się z produktu (1) umieszczonego na mate-
riale przeciwwstrząsowym (2)), który wykorzystano podczas symu-
lacji procesu uderzenia ze sztywną powierzchnią (3) [12]. Produkt 
(aluminiowy prostopadłościan o wymiarach 0,076 x 0,076 x 0,04 m i 
masie 0,4 kg) wraz z materiałem przeciwwstrząsowym (prostopa-
dłościan wykonany z polistyrenu spienionego (EPS) o wymiarach 
0,136x0,136x0,03 m) podczas symulacji mają nadawaną prędkość 
początkową uzyskiwaną podczas swobodnego spadku z wysokości 
h=[0.15, 0.3, 0.45, 0.6] m.  

 
Rys. 2. Model numeryczny podczas symulacji zderzenia: 1 – ładu-
nek, 2 – materiał przeciwwstrząsowy, 3 – sztywne podłoże 

 
W rzeczywistym opakowaniu (stosowanym podczas badaniach 

doświadczalnych) produkt (1) stanowił trójosiowy rejestrator przy-
spieszeń firmy Lansmont, który znajdował się w sześciennym opa-
kowaniu kartonowym (o krawędzi długości 136 mm) wypełnionym 
EPS o grubości 0.03 m. 

2. KRZYWA B-SKLEJANA 

W celu wyznaczenia zmodyfikowanego przebiegu krzywej σd 

(wymaganego przez algorytm LS-DYNY zgodnie z ustaleniami 
przyjętymi we wstępie pracy) wykorzystano krzywą b-sklejaną trze-
ciego stopnia [Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.]. 
Krzywą tę zastosowano ze względu na jej zasadniczą cechę: zdol-
ność do odwzorowywania skomplikowanych kształtów za pomocą 
niewielkiej liczby punktów kontrolnych. Krzywe sklejane powszech-
nie stosowane są w graficznych edytorach numerycznych (np. 
programy typu CAD). Przebieg krzywej określa liniowa kombinacja 
punktów kontrolnych (Pi) i funkcji podstawowych. Krzywa b-sklejana 
przedstawiona na rys.3 wyznaczana jest wg funkcji [9]: 
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gdzie: 

– t  – parametr krzywej b-sklejanej 0,1t , 

– P  – punkty kontrolne, 
– 1n   – liczba punktów kontrolnych P , 

– k  – stopień wielomianu krzywej b-sklejanej, 

– 0,1,2,...,i n  – indeks punktów kontrolnych, 

–  ,i kN t  – unormowana funkcja b-sklejanej stopnia k . 

Funkcję  ,i kN t  wyznaczamy za pomocą wzoru rekurencyjne-

go Mansfielda-de Boora-Coxa [9]:  
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Rys. 3. Przykładowy przebieg krzywej b-sklejanej: P-punkty kontrol-
ne 

3. ZADANIE OPTYMALIZACJI 

W celu stworzenia zmodyfikowanego przebiegu krzywej σd=f(ε) 

(wymagany w środowisku LS-Dyna) wykorzystano optymalizacje 
numeryczną krzywej opisującej gęstość energii dynamicznej w 

 
Rys. 4.  a) Przebieg  krzywej b-sklejanej po optymalizacji, b) eksperymentalna i numeryczna krzywa dynamicznego ściskania 
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funkcji odkształcenia (Ed=f(ε)) [5]. Krzywą tą otrzymujemy poprzez 

wykorzystanie własności, zgodnie z którą pole pod krzywą σd=f(ε) 

zarejestrowanej podczas badań (przedstawiona na rys. 4b jako 
średnie przebieg krzywej  uzyskanej z pięciu prób swobodnego 
spadku opakowania z wysokości h=0.6 m) jest równe energii Ed: 

d dE d    (3) 

gdzie: 

– d  – naprężenia dynamiczne, 

–   – odkształcenie względne. 
 
Celem optymalizacji jest dopasowanie krzywej b-sklejanej do 

aktualnego przebiegu krzywej gęstości dynamicznej energii Ed=f(ε). 
Ponadto, celem optymalizacji jest także wydłużenie krzywej b-
sklejanej stycznie do asymptoty pionowej wykraczając poza zakres 
naprężenia uzyskanego podczas badań eksperymentalnych (rys. 
4a). 

Do rozwiązania tego zadania zastosowano metodę gradiento-
wą - algorytm sekwencyjnego programowania kwadratowego (SQP) 
[4]. Minimalizowanym kryterium oceny jest suma kwadratów różnic 
przebiegu naprężenia ściskającego (symulowanego i rzeczywiste-
go): 
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gdzie: 

– 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6[ , , , , , , , , , ]X x y x y x y x y x y  – wektor zmiennych 

decyzyjnych, 

– 
ˆ ,i iy y

 – i-ta współrzędna toru krzywej Ed=f(ε)  wyznaczona 
odpowiednio podczas symulacji numerycznej oraz podczas ba-
dań doświadczalnych. 
Ograniczenia zadania optymalizacji wymuszają następstwo 

punktów kontrolnych (rys. 4a), których celem jest uzyskanie nieza-
pętlonego i  wypukłego przebiegu krzywej sklejanej: 

2 0x   (5) 

6 max 0x x   (6) 

1 0,  i=2,3,...,5i ix x    (7) 

2 0y   (8) 

6 max 0y y   (9) 

1 0,  i=2,3,...,5i iy y    (10) 

1 0,  i=1,2,...,4i i     (11) 

 
Przyjęto, iż całkowity przebieg gęstości energii dynamicznej w 

funkcji odkształcenia wyznaczony jest przez 7 punktów kontrolnych, 
z których 5 są zmiennymi decyzyjnymi, a pozostałym przypisane są 
stałe wartości: 

1 1 2 max max0; 0; 0.2; 0.89; 0.029;x y x x y      (12) 

W celu otrzymania krzywej σd=f(ε) (rys. 5b) iloraz różnicowy 
Newtona został wykorzystany na krzywej Ed=f(ε). Naprężenia dy-
namiczne σd określone są zależnością: 
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gdzie: 

– 
( )d iE  – i-ta gęstość energii dynamicznej, 

– ( )i  – i-te odkształcenie względne. 

4. WYNIKI SYMULACJI I ICH ANALIZA 

Na rysunku 5 przedstawiono wyniki przyspieszeń wyznaczo-
nych podczas symulacji procesu zderzenia opakowania z nieod-
kształcalnym podłożem przy swobodnym spadku z wysokości 
h=[0.15, 0.3, 0.45, 0.6] m (krzywe oznaczone odnośnikiem (1)) oraz 
zarejestrowane podczas badań doświadczalnych (oznaczone odno-
śnikiem (2) i (3)). Odnośnik (3) dotyczy przebiegów przyspieszeń 
zarejestrowanych podczas 5 prób udaru, a odnośnik (2) – ich prze-
biegu uśrednionego. W celu oceny dopasowania danych teoretycz-
nych z rzeczywistymi zastosowano współczynnik determinacji R2 
oraz błąd względny Δ: 

max max

max

a a

a


   (14) 

gdzie: 

– maxâ
, maxa  

– maksymalna wartość przyspieszenia wyznaczona 
na podstawie wyników  symulacji (1) oraz badań doświadczal-
nych (2). 
 
Z analizy zaprezentowanych wykresów wynika, że dane uzy-

skane na podstawie symulacji odzwierciedlają naturalny charakter 
procesu zderzenia - R2>>0, jednakże nie w sposób idealny. Naj-
wyższą zgodność przebiegów i wartości maksymalnych przyspie-

 
Rys. 5.   Wykresy przyspieszeń wyznaczonych podczas udaru przy próbie swobodnego spadku na nieodkształcalne podłoże z wysokości: 
a) h=0,15 m, b) h=0,3 m. c) h=0,45 m, d) h=0,6 m 
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szeń uzyskano dla prób swobodnego spadku najbardziej zbliżonych 
do wysokości h=0.6 m  Efekt ten spowo-
dowany jest tym, że wartość h=0.45 m jest „bazową” wysokością, 
dla której wyznaczono krzywą σd=f(ε) (opisującą właściwości dyna-
miczne zastosowanego w opakowaniu materiału przeciwwstrząso-
wego). Rozbieżności wyników badań (doświadczalnych i numerycz-
nych) znajdują się w zakresie bezpiecznym dla produktów - opako-
wania (projektowane na podstawie wyników badań numerycznych) 
będą przystosowane do przenoszenia większych przeciążeń niż 
rzeczywiście im nadawane.  

Wykres z rys. 6 (opracowany na podstawie rys. 5) przedstawia 
przedziały ufności zawierania rzeczywistej wartości średniej przy-
spieszeń przy poziomie ufności 95 % oraz wartości przyspieszeń 
wyznaczone na podstawie symulacji modelu numerycznego. W 
przedziale ufności zawiera się tylko wynik uzyskany podczas symu-
lacji udaru dla h=0.45 m i h=0.6 m. 

 
Rys. 6. Zbiorczy wykres (maksymalnych przyspieszeń) wyznaczony 
na podstawie rys. 5 

PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiono metodę optymalizacji, dzięki której 
oszacowano przebieg krzywej naprężenia ściskającego w funkcji 
odkształcenia dla materiału niejednorodnego (EPS) – o trudnych 
właściwościach do matematycznego zamodelowania. Metoda ta 
została zweryfikowana podczas badań numerycznych i doświad-
czalnych swobodnego spadku opakowania na nieodkształcalne 
podłoże. Wyniki tych badań nie są w pełni zgodne. Największe 
rozbieżności występują dla skrajnych wartości przedziału wysokości 
h przyjętego w planie badań. Rozbieżności te jednak nie dyskwalifi-
kują przyjętej metodyki – przyspieszenia wyznaczone numerycznie 
są większe od zarejestrowanych podczas badań doświadczalnych. 
Dzięki temu próg bezpieczeństwa dla projektowanych opakowań 
jest podwyższony.  

Podjęta w artykule tematyka badawcza powinna być konty-
nuowana. Istnieje potrzeba opracowania skuteczniejszych narzędzi 
opisu elementów przeciwwstrząsowych przy jednoczesnym zmini-
malizowaniu nakładu badań doświadczalnych (niezbędnych do 
wyznaczenia charakterystyk materiałów konstrukcyjnych). 
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Numerical research of cushioning elements  
based on packaging drop test 

The paper concerns the dynamic properties modeling of 

package cushioning elements in LS-DYNA environment. The 

method to determine the dynamic compression characteristic 

of heterogenic material with the use of the free fall test from 

height was proposed. The numerical results and experimental 

ones are acceptably congruent. They encourage to further 

method development to determine the dynamic properties of 

cushion materials, focused on minimization of experimental 

research time and cost. 
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