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Noœnoœæ i postacie zniszczenia bezadhezyjnego po³¹czenia metal-kompozyt

do wprowadzania obci¹¿eñ skupionych w struktury kompozytowe

z preimpregnatów wêglowych

Streszczenie. W celu poznania noœnoœci statycznej, przebiegu zmian sztywnoœci oraz postaci zniszczenia bezadhe-
zyjnego po³¹czenia metal-kompozyt (BPMK), stanowi¹cego wêze³ do wprowadzania obci¹¿eñ skupionych w pow³o-
ki noœne wykonane z preimpregnatów wêglowych w technologii VBO (Vacuum-Bag-Only), przeprowadzono próby
noœnoœci elementu badawczego modeluj¹cego fragment struktury noœnej p³atowca. Wyniki porównywano z wyni-
kami uzyskiwanymi dla takiego samego wêz³a z kompozytem wykonanym technik¹ przesycania kontaktowego.
Mimo lepszych w³asnoœci wytrzyma³oœciowych preimpregnatu noœnoœæ BPMK dla tego surowca okaza³a siê nieco
ni¿sza w stosunku do rozwi¹zania referencyjnego. Prawdopodobn¹ tego przyczyn¹ jest wiêksza koncentracja naprê-
¿eñ normalnych oraz stycznych wynikaj¹ca z ró¿niæ w objêtoœciowym udziale zbrojenia oraz sposobie formowania
laminatu w obu porównywanych przypadkach. Badania metod¹ tomografii komputerowej wykaza³y, i¿ zniszczenie
laminatu zaczyna siê po stronie œciskanej wêz³a.

LOAD CAPACITY AND FAILURE MODES OF NON-ADHESIVE METAL-COMPOSITE JOINT SERVING
THE PURPOSE OF INTRODUCING CONCENTRATED LOADS IN COMPOSITE STRUCTURES MADE
WITH CARBON FIBRE PREPREGS
Summary. Test were carried out to determine the load capacity, stiffness changes and failure modes of the non-adhe-
sive metal-composite joint used for application of concentrated loads to composite shell structures made of car-
bon-epoxy VBO (Vacuum-Bag-Only) prepregs. These test results were compared against those obtained for similar
joint designed for application of concentrated load to composite shell structure made with wet lay-up method. In
spite of better mechanical properties of composite made with prepregs the load capacity of the former was slightly
lower than that of the latter. The reasons for this can be higher normal and shear stress concentrations resulting from
the difference in fibre volume fraction and the way the reinforcement layers were laid down. The results of CT (Com-
puted Tomography) inspection indicated that the laminate failure initiated in the region of structure subjected to
compression.

1. WSTÊP

Z powodu wysokiej wytrzyma³oœci w³aœciwej oraz
sztywnoœci kompozyty polimerowe zbrojone w³óknami
ci¹g³ymi w okresie ostatnich kilku dekad znalaz³y szero-
kie zastosowanie w przemyœle lotniczym. Obecnie przy-
t³aczaj¹ca wiêkszoœæ konstrukcji z segmentu Lotnictwa
Ogólnego wykonywana jest z kompozytów zbrojonych
w³óknem szklanym b¹dŸ wêglowym. W konstrukcjach
tych nader czêsto zachodzi potrzeba wprowadzenia ob-
ci¹¿eñ skupionych w pierwszorzêdowe, tj. odpowiedzial-
ne za integralnoœæ ca³ej konstrukcji, cienkoœcienne struk-
tury warstwowe. Przyk³adem mog¹ tutaj pos³u¿yæ okucia
podwozia lub po³¹czeñ zespo³ów g³ównych, jak np.
skrzyd³o-kad³ub, samolotów b¹dŸ szybowców (Rys. 1).

W praktyce in¿ynierskiej mo¿na wyró¿niæ nastêpu-
j¹ce podejœcia do wprowadzania obci¹¿eñ w pow³oki
kompozytowe: poprzez po³¹czenia sworzniowe, po³¹cze-
nia klejone (adhezyjne) lub te¿ po³¹czenia mieszane
sworzniowo-adhezyjne.

Zasadnicz¹ wad¹ po³¹czeñ sworzniowych jest s³abe
podparcie wzmocnienia w s¹siedztwie œcianek otworu
oraz rozwarstwienia spowodowane jego wierceniem, co

istotnie przyczynia siê do przedwczesnego zniszczenia
laminatu w tym obszarze. Kolejnym znacz¹cym manka-
mentem jest nieefektywne wykorzystanie w³asnoœci me-
chanicznych kompozytu na skutek jego pracy jedynie po
stronie œciskanej po³¹czenia.

Zastosowanie wk³adek metalowych, np. tytanowych,
wklejanych pomiêdzy warstwy wzmocnienia, s³u¿¹cych
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Rys. 1. Po³¹czenie skrzyd³o-kad³ub szybowca PW-5: (1) bagnet skrzyd-

³a, (2) wrêga, (3) okucia g³ówne



przeniesieniu nacisków poprzez skleiny od sworznia na
w³ókna laminatu, pozwala na ponad dwukrotne podnie-
sienie noœnoœci wêz³a przy zachowaniu tej samej gruboœci
pow³oki [1], jednak¿e zjawiska starzeniowe oraz ograni-
czone mo¿liwoœci kontroli jakoœci po³¹czeñ klejonych,
zarówno w procesie ich wytwarzania jak i eksploatacji,
limituj¹ stosowalnoœæ tego typu rozwi¹zañ tylko do
struktur drugorzêdowych [2].

W ramach prac badawczo-rozwojowych programu
budowy szybowca PW-3 na Politechnice Warszawskiej
opracowano rozwi¹zanie wêz³a wprowadzania si³ sku-
pionych [3] eliminuj¹ce wymieniowe wy¿ej wady po-
³¹czeñ klasycznych. Zaproponowane rozwi¹zanie bezad-
hezyjnego po³¹czenia metal-kompozyt (BPMK) przedsta-
wia Rys. 2. Posiada ono nastêpuj¹ce cechy charakterys-
tyczne:
1. Kszta³t elementów metalowych (pierœcienia (2) i tale-

rzyka (3)) tworzy swego rodzaju labirynt, stanowi¹cy
zamek mechaniczny. Pow³oka kompozytowa (1)
kszta³towana jest w procesie wytwarzania w sposób
odwzorowuj¹cy geometriê tego labiryntu. Obci¹¿enie
czynne, wprowadzane do wêz³a poprzez sworzeñ
dzia³aj¹cy w otworze œruby specjalnej (4), jest zatem
równowa¿one oddzia³ywaniem pow³oki na ca³ym ob-
wodzie po³¹czenia – rozci¹ganiem w strefie górnej
i œciskaniem strefie dolnej.

2. Pomiêdzy elementami metalowymi a struktur¹ kom-
pozytow¹ brak jest adhezji. Pozwala to na uzyskanie
wysokiej powtarzalnoœci w³asnoœci mechanicznych
wêz³a oraz odpornoœci na procesy starzeniowe. Po-
nadto, brak adhezji umo¿liwia wielokrotny demonta¿
i ponowne z³o¿enie wêz³a w trakcie u¿ytkowania
w celu kontroli jego stanu technicznego.

3. Pow³oka kompozytowa (w praktyce najczêœciej o kie-
runkach ortotropii ±45° wzglêdem kierunku obci¹¿e-
nia) posiada w strefie BPMK dodatkowe warstwy
zbrojenia (6) o kierunkach 0°/90°. Warstwy te, nazwa-
ne dekoncentratorami, formowane s¹ naprzemiennie
z warstwami zbrojenia pow³oki zasadniczej, z jedno-
czesnym odstopniowaniem wymiarów gabaryto-

wych poza obszarem po³¹czenia. Tym samym laminat
wchodz¹cy do po³¹czenia ma strukturê quasi-izotro-
pow¹, co poprawia jego w³asnoœci w zakresie przeno-
szenia nacisków, natomiast wydatki naprê¿eñ nor-
malnych w pasach pow³oki zasadniczej, bezpoœred-
nio wchodz¹cych do wêz³a, ulegaj¹ dekoncentracji.

Badania [4-6] w³asnoœci wytrzyma³oœciowych BPMK wy-
kaza³y jego wysok¹ noœnoœæ statyczn¹, trwa³oœæ zmêcze-
niow¹ oraz wytrzyma³oœæ resztkow¹ w przypadku struk-
tur szklano-epoksydowych i wêglowo-epoksydowych
wykonanych technik¹ przesycania kontaktowego. Dziêki
swoim cechom wêz³y BPMK zosta³y z sukcesem wyko-
rzystane w produkowanych seryjnie szybowcach PW-5
i PW-6, jak równie¿ w wielu prototypowych konstruk-
cjach.

Dostêpnoœæ preimpregnatów wêglowych OoA
(Out-of-Autoclave), pozwalaj¹cych na wytwarzanie wy-
sokojakoœciowych elementów strukturalnych bez u¿ycia
kosztownych autoklawów, zrodzi³a potrzebê przeprowa-
dzenia rozszerzonych badañ BPMK w celu skutecznej
adaptacji takiego wêz³a do nowego surowca.

Niniejsza praca przedstawia wyniki badañ noœnoœci
statycznej, sztywnoœci oraz postaci zniszczenia wêz³a
BPMK wykonanego z preimpregnatu wêglowego OoA
w technologii VBO (Vacuum-Bag-Only). Wynik próby
statycznej porównano z wynikami w [6] dla takiego sa-
mego wêz³a, ale z kompozytem wêglowo-epoksydowym
wykonanym technik¹ przesycania kontaktowego i utwar-
dzanym swobodnie (bez podciœnienia). Wyniki uzyskane
w [6] w dalszej czêœci pracy traktowane s¹ jako referen-
cyjne.

2. PRZEDMIOT I METODA BADAÑ

W celu bezpoœredniego porównania wyników prób
statycznych u¿yto elementu badawczego o takiej samej
konstrukcji jak w [6], a modeluj¹cego fragment typowej
struktury noœnej p³atowca typu œcianka dŸwigara skrzyd-
³a. Element badawczy (Rys. 3a) sk³ada³ siê z w³aœciwego
BPMK tj. kompozytowej laminarnej pow³oki (1) i stalowe-
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Rys. 2. Bezadhezyjne po³¹czenie metal kompozyt: (1) pow³oka kompozytowa, (2) pierœcieñ, (3) talerzyk, (4) œruba specjalna, (5) nakrêtka, (6) dodat-

kowe warstwy zbrojenia (dekoncentratory)



go okucia (2), oraz dwuczêœciowego stalowego uchwytu
(3), pozwalaj¹cego na uchwycenie pow³oki na ca³ym
obwodzie zewnêtrznym.

Pow³oka kompozytowa wykonana zosta³a z preim-
pregnatu wêglowo-epoksydowego MTM46/CF0300
w technologii VBO. Zbrojenie pow³oki, stanowi³o 11
warstw tkaniny o splocie symetrycznym 2/2 i gramaturze
199 g/m2, o nastêpuj¹cym ukierunkowaniu sekwencji
warstw: (±45)/(0,90)/(±45)/(0,90)/(±45)/(0,90). Technika
wykonania pow³oki, sk³ada³a siê z nastêpuj¹cych etapów:
1) wyciêcie okr¹g³ych formatek preimpregnatu (Rys. 4),
2) wyciêcie otworu o œrednicy 14 mm oraz wykonanie

naciêæ w³ókien w obszarze otworu, umo¿liwiaj¹cych

uformowanie preimpregnatu na powierzchniach nie-
rozwijalnych elementów metalowych BPMK,

3) konsolidacja warstw w zadanej sekwencji,
4) za³o¿enie i uszczelnienie pakietu podciœnieniowego,
5) zadanie podciœnienia (980 mbar) oraz wygrzewanie

w piecu z zastosowaniem cykli temperaturowych
wskazanych przez producenta preimpregnatu [7].

Tabela 1. Sta³e materia³owe preimpregnatu MTM46/CF0300
w porównaniu ze sta³ymi laminatu, zastosowanego w bada-
niach referencyjnych [6].

MTM46/
CF0300*

Porcher 3257/
MGS L285**

Nominalny objêtoœciowy
udzia³ zbrojenia 49% 39%

Modu³ Younga na kierunku
w³ókien (E1, E2) 53,8 GPa 48 GPa

Modu³ Kirchhoffa w
p³aszczyŸnie warstwy (G12) 4181 MPa 3760 MPa

Wspó³czynnik Poissona w
p³aszczyŸnie warstwy (n12) 0,054 0,05

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie
na kierunku w³ókien (Xt, Yt) 684 MPa 550 MPa

Wytrzyma³oœæ na œciskanie na
kierunku w³ókien (Xt, Yt) 505 MPa 420 MPa

Wytrzyma³oœæ na œcinanie w
p³aszczyŸnie warstwy (S12) 99 MPa 75 MPa

* prepreg, technologia VBO; ** technika przesycania kon-
taktowego, utwardzanie swobodne.

W³asnoœci materia³owe preimpregnatu
MTM46/CF0300 wyszczególniono w tabeli 1 porównuj¹c
z w³asnoœciami laminatu stosowanego w badaniach refe-
rencyjnych [6]. Elementy metalowe, maj¹ce bezpoœredni
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Rys. 3. Element badawczy BPMK (a) oraz stanowisko badawcze (b): (1) pow³oka kompozytowa, (2) wêze³ BPMK, (3) stalowy uchwyt, (4) sworzeñ

g³ówny BPMK, (5) dynamometr.

Rys. 4. Wykroje preimpregnatu: (a) warstwy ±45°, (b) warstwy dekon-

centratorów 0°/90°



kontakt z pow³ok¹ kompozytow¹ (tj. pierœcieñ i talerzyk)
wykonano ze stali stopowej nierdzewnej X17CrNi16-2,
zaœ œrubê specjaln¹ oraz nakrêtkê – ze stali stopowej kons-
trukcyjnej 40NiCrMo6. Nakrêtkê dokrêcono momentem
65 Nm.

Element badawczy poddano próbie noœnoœci (sche-
mat na Rys. 3b), a¿ do ca³kowitego zniszczenia po³¹cze-
nia. Próbê prowadzono na maszynie wytrzyma³oœciowej
INSTRON 8516 w warunkach sta³ego przyrostu prze-
mieszczenia 0,02 mm/sek i temperaturze otoczenia
(+21°C). Podczas próby mierzono si³ê oraz przemieszcze-
nie, rejestrowane przez systemy pomiarowe maszyny
wytrzyma³oœciowej. Do pomiaru pól przemieszczeñ i od-
kszta³ceñ elementu badawczego, niezbêdnych do walida-
cji modelu numerycznego BPMK, wykorzystano metodê
trójwymiarowej cyfrowej korelacji obrazu (ang. DIC 3D).
Zagadnienia te zostan¹ szerzej przedstawione w osob-
nym artykule. Na podstawie wyników pomiarów metod¹

DIC by³a mo¿liwa ocena przemieszczenia sworznia
g³ównego wzglêdem ko³owego uchwytu zewnêtrznego.
Po próbie statycznej wykonano badania postaci zniszcze-
nia laminatu metod¹ tomografii komputerowej (CT),
z rozdzielczoœci¹ 0,097 mm.

3. WYNIKI

Charakterystykê obci¹¿enie-przemieszczenie sworz-
nia, po uwzglêdnieniu sztywnoœci uk³adu obci¹¿aj¹cego
i w porównaniu z wynikami referencyjnymi, przedsta-
wiono na Rys. 5. Noœnoœæ (obci¹¿enie niszcz¹ce) BPMK z
preimpregnatem wynios³a 68,2 kN i okaza³a siê nieznacz-
nie (3,1%) ni¿sza od noœnoœci rozwi¹zania referencyjnego
(70,4 kN). Charakterystyka obci¹¿enie–przemieszczenie
N(L) wêz³a z preimpregnatem jest liniowa (nachylenie
78 kN/mm) w zakresie do ok. 45 kN. Poza zakresem linio-
wym pochylenie krzywej N(L) jest wyraŸnie wiêksze dla
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Rys. 5. Charakterystyka N(L) dla BPMK. NN – obci¹¿enie niszcz¹ce. DLNprepreg/DLNref – przemieszczenie do zniszczenia dla wêz³a z preimpreg-

natem/referencyjnego.

Rys. 6. Postacie zniszczenia laminatu – obrazy CT: a) widok z góry, rekonstrukcja 3D; b), c) – przekroje A-A i B-B, rekonstrukcja 2D.



BPMK z kompozytem wykonanym technik¹ przesycenia
kontaktowego ni¿ dla wêz³a z preimpregnatem. Prze-
mieszczenie do zniszczenia (definiowanego tutaj jako
wyst¹pienie skokowej zmiany przemieszczenia sworz-
nia) dla wêz³a z preimpregnatem jest ponad dwukrotnie
ni¿sze w porównaniu z wynikiem referencyjnym.

Obrazy CT z widocznymi postaciami zniszczenia la-
minatu przestawiono na Rys. 6. Zniszczenia w pow³oce
wyst¹pi³y jedynie po stronie œciskanej wêz³a. W p³asz-
czyŸnie symetrii próbki, w obszarze labiryntu BPMK,
nast¹pi³o pêkniêcie laminatu na ca³ej jego gruboœci (Rys.
6b). Na kierunkach ±45° wyst¹pi³y obszary mikrowybo-
czeñ (Rys. 6a) prowadz¹ce do œciêcia pow³oki (Rys. 6b).
Analiza jakoœciowa obrazów CT pozwoli³a stwierdziæ
wysok¹ porowatoœæ w laminacie w obszarze labiryntu
BPMK (Rys. 6c).

4. WNIOSKI

Na podstawie analizy wyników mo¿na sformu³owaæ
nastêpuj¹ce wnioski:
1. Zwiêkszenie obci¹¿enia wêz³a BPMK ponad wartoœæ

45 kN powoduje pochylenie charakterystyki obci¹¿e-
nie–przemieszczenie N(L), co sugeruje, i¿ poziom ten
mo¿na uznaæ za pocz¹tek procesu progresywnego
niszczenia laminatu.

2. Mimo lepszych w³asnoœci wytrzyma³oœciowych za-
stosowanego preimpregnatu (tabela 1) noœnoœæ oraz
wykonana praca (pole pod krzyw¹ N(L)) s¹ ni¿sze dla
wêz³a BPMK z preimpregnatem, ni¿ dla rozwi¹zania
z kompozytem formowanym swobodnie technik¹
przesycania kontaktowego. Przyczyny takiego stanu
rzeczy wydaj¹ siê byæ nastêpuj¹ce:
a. wiêkszy objêtoœciowy udzia³ zbrojenia oraz wiêk-
sza sztywnoœæ laminatu z preimpregnatu skutkuj¹
bardziej intensywnymi spiêtrzeniami naprê¿eñ
tn¹cych (œcinanie miêdzywarstwowe) w obszarze la-
biryntu BPMK. Wstêpne wyniki analizy MES stanu
naprê¿enia w laminacie, prowadzonej aktualnie przez

autorów, wydaj¹ siê potwierdzaæ powy¿sze przy-
puszczenie;
b. przeciêcie w³ókien zbrojenia (Rys. 4) prowadzi w
obszarach o du¿ych wydatkach naprê¿eñ normalnych
do przedwczesnego powstawania pêkniêæ jak na Rys.
6b. W rozwi¹zaniu z technik¹ przesycania kontakto-
wego w³ókna zbrojenia nie by³y przecinane;
c. wysoka zawartoœæ powietrza (Rys. 6c) w laminacie
z preimpregnatu w obszarze labiryntu BPMK, prowa-
dzi do przedwczesnego mikrowyboczenia gorzej
podpartych w³ókien zbrojenia i w konsekwencji do
makroskopowego zniszczenia laminatu.

Przedstawione wyniki uzyskano na podstawie badania
jedynie dwu próbek wykonanych przy wykorzystaniu
dwu ró¿nych technik wytwarzania, stosowanych w lot-
nictwie. Dlatego te¿, mimo i¿ techniki te zapewniaj¹ wy-
sok¹ powtarzalnoœæ w³aœciwoœci mechanicznych wêz³a
BPMK, przedstawione wnioski wymagaj¹ ostatecznego
potwierdzenia przez wyniki pochodz¹ce z wiêkszej licz-
by prób.
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