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BADANIA WYTRZYMAŁO�CI TULEJOWYCH 
ELEMENTÓW TŁUMI�CYCH 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono wyniki bada� wytrzymało�ci tulejowych elementów tłumi�cych 

wykonanych z polimeru. Badane tuleje stanowi� element ł�cznika spr��ystego stosownego w układzie 
zawieszenia samochodów osobowych. Badania przeprowadzono metod� roztłaczania, polegaj�c� na 
wciskaniu w badany element zgł�bnika w postaci stalowego sto�ka o k�cie 30°. Na podstawie 
zidentyfikowanych odchyłek dokonano analizy czuło�ci metody bada� w zale�no�ci od zastosowanego 
kryterium. Jako kryterium oceny przyj�to sztywno�� badanego układu, gł�boko�� zagł�bienia oraz 
warto�� siły, przy której wyst�puj� zniszczenie badanej tulei. 

WST�P 
Badane elementy tulejowe wykonane z elastomeru stanowi� komponent składowy ł�cznika 

elastycznego stosowanego w budowie układów zawieszenia samochodów osobowych [5]. 
W rozpatrywanym przypadku jako materiał konstrukcyjny tulei tłumi�cej [4] 
wykorzystywane jest tworzywo Zytel 79G13 firmy DuPount [1]. Jest to tworzywo z grupy 
poliamidów wzmacniane włóknem szklanym [3]. 

Podstawowym problemem technologicznym wyst�puj�cym podczas monta�u ł�czników 
spr��ystych jest p�kanie tulejowych elementów tłumi�cych podczas wciskania polimerowej 
tulei w metalow� obudow� wykonan� w formie piasty. 

Główn� przyczyn� p�kania polimeru s� gorsze od zakładanych własno�ci 
wytrzymało�ciowe. Zmniejszenie wytrzymało�ci tulei spowodowane jest: niestabilnymi 
parametrami procesu przeróbki plastycznej realizowanej technik� wtrysku ci�nieniowego, 
niewła�ciwym przechowywaniem surowca przed procesem wtrysku oraz niewła�ciwym 
przechowywaniem gotowych elementów tłumi�cych oczekuj�cych na realizacj� procesu 
monta�u ł�cznika [1, 11]. Niezb�dne jest zatem przeprowadzanie kontroli jako�ci 
wykonanych tulei przed skierowaniem ka�dej partii produkcyjnej do kolejnej operacji 
technologicznej. 

Badania parametrów przeprowadzane s� poprzez roztłaczanie tulei tłumi�cej za pomoc�
zgł�bnika wykonanego w postaci stalowego sto�ka. 

Celem przeprowadzonych prac jest okre�lenie czuło�ci metody bada�
wytrzymało�ciowych tulei tłumi�cych niezb�dnej dla poprawnej weryfikacji parametrów 
mechanicznych badanego obiektu. Istotne jest okre�lenie parametrów, dla których mo�liwa 
b�dzie odpowiednia precyzyjna jako�ciowa klasyfikacja partii produkcyjnej na podstawie 
zidentyfikowanych odchyłek. 
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1. OBIEKT BADA�
Obiektem bada� s� tuleje tłumi�ce wykonane z elastomeru Zytel 79G13 formowane 

metod� wtrysku ci�nieniowego [6, 7, 8]. Tworzywo konstrukcyjne z grupy poliamidów 
(nylon) wzmacniane jest 13%-owym dodatkiem włókien szklanych. 

Badane tuleje tłumi�ce (rys. 1) s� zako�czone zewn�trznym kołnierzem oporowym. 
Kołnierz jest elementem osadczym, który dzi�ki zwi�kszeniu pola przekroju porzecznego 
zapobiega uszkodzeniu tulei podczas wtłaczania w procesie monta�u. Kanały wtryskowe 
doprowadzone s� do wewn�trznej powierzchni tulei na wysoko�ci kołnierza oporowego. 

Rys. 1. Tuleja tłumi�ca ł�cznika spr��ystego

Charakterystyczn� cech� nylonu stanowi�cego tworzywo konstrukcyjne tulei jest znacznie 
wi�ksza zdolno�� absorbcji wilgoci z powietrza w stosunku do innych tworzyw sztucznych. 
Nara�enie nylonu na wilgo� znajduj�c� si� w atmosferze powoduje niekontrolowane zmiany 
wymiarowe oraz przyczynia si� do niekorzystnych zmian własno�ci mechanicznych 
elementów konstrukcyjnych [1, 10]. Pocz�wszy od momentu wyj�cia ich z formy, elementy 
te zaczynaj� powoli chłon�� wod� z otoczenia, a proces ten trwa a� do osi�gni�cia stanu 
równowagi. Jego parametry zale�� zarówno od wilgotno�ci wzgl�dnej jak i od typu 
poliamidu. Wynikiem absorbowania wody jest zwi�kszenie wymiarów detalu. Dlatego tuleje 
wykonane z elastomeru Zytel 79G13 niezwłocznie po procesie formowania powinny by�
umieszczane w hermetycznych pojemnikach chroni�cych przed dost�pem wilgoci. 

Problem higroskopijno�ci wyst�puje tak�e przed procesem formowania. W celu uzyskania 
prawidłowych parametrów wypraski konieczne jest stosowanie tworzywa suchego. Zawarto��
wilgoci w tworzywach poliamidowych jest szczególnie wa�nym parametrem i ma 
bezpo�redni wpływ na przebieg formowania, własno�ci mechaniczne, lepko�� stopionego 
materiału oraz na wygl�d wyprodukowanych detali. W temperaturze przekraczaj�cej punkt 
topnienia woda wchodzi w reakcj� chemiczn� z poliamidami. Reakcja ta (hydroliza) 
powoduje zmniejszenie masy cz�steczkowej, a tym samym pogorszenie własno�ci wyprasek. 

W momencie, gdy zawarto�� wilgoci przekroczy 0,25%, własno�ci mechaniczne detali 
formowanych ulegn� pogorszeniu, a w szczególno�ci nast�pi spadek wytrzymało�ci, 
zmniejszenie wydłu�enia, pogorszenie jako�ci powierzchni. 

Podobnie jak wszystkie tworzywa sztuczne, tak�e poliamidy mog� ulec degradacji 
termicznej. Rozgrzanie stopionego tworzywa do bardzo wysokiej temperatury (rz�du 310°C), 
sprawia, �e masa cz�steczkowa tworzywa ZYTEL spada o 6% przy czasie przebywania 
10 minut i o 17% przy czasie 30 minut [1, 10]. 

Przedstawione problemy stanowi� przedmiot szczególnej troski maj�cej na celu ochron�
wytwarzanego produktu przed degradacj� podczas formowania i przechowywania. 
Nieprzestrzeganie wymaga� procesu technologicznego powoduje nieprzewidywane 
negatywne skutki objawiaj�ce si� zwi�kszon� ilo�ci� braków ujawnianych w procesie 
wtłaczania tulei polimerowej w piast� ł�cznika elastycznego. 
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2. METODA BADA�
Badania przeprowadzono z zastosowaniem metody umo�liwiaj�cej wywoływanie 

obci��e� mechanicznych zbli�onych do rzeczywistych, wyst�puj�cych w procesie monta�u 
polegaj�cym na wtłaczaniu tulei w gniazdo piasty ł�cznika spr��ystego. 

Test kontroluj�cy parametry wytrzymało�ciowe jest mechaniczn� prób� roztłaczania 
wykonywan� za pomoc� zgł�bnika w postaci sto�kowego trzpienia wtłaczanego statycznie 
w otwór tulei a� do jej zniszczenia (rys. 2). Badany obiekt jest umieszczany na cylindrycznej 
podstawce w taki sposób, �e pier�cie� oporowy znajduje si� po stronie sto�ka zagł�bianego 
w otwór tulei. Drugi koniec tulei spoczywa w gnie�dzie podstawy. 

Rys. 2. Schemat metody bada�

Badania przeprowadzane s� za po pomoc� sto�ka roztłaczaj�cego (rys. 3) wykonanego 
z hartowanej stali posiadaj�cego szlifowan� boczn� powierzchni� robocz�. K�t zbie�no�ci 
sto�ka wynosi 30°. Geometria sto�ka jest dopasowana do wymiarów badanych tulei oraz 
uchwytu maszyny wytrzymało�ciowej. K�t zbie�no�ci sto�ka jest zgodny z wymaganiami 
obowi�zuj�cymi w próbie roztłaczania rur [9]. 

Rys. 3. Sto�ek roztłaczaj�cy

Badania przeprowadzono z zastosowaniem maszyny wytrzymało�ciowej Instron 5582 
wyposa�onej w oprogramowanie Bluehill przeznaczone do realizacji testów statycznych. 
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Sto�ek roztłaczaj�cy zamocowano do uchwytu stanowi�cego element belki ruchomej za�
podstaw� zamocowano do uchwytu stałego (rys. 4). 

Rys. 4. Układ badawczy na maszynie wytrzymało�ciowej Instron 5582 

Wst�pne obci��enie uznawane za pocz�tek próby wynosi 100 N. Jest to pocz�tek pomiaru, 
dla którego współrz�dna okre�laj�ca przemieszczenie sto�ka wynosi 0. Wciskanie sto�ka 
realizowano z pr�dko�ci� wynosz�c� 50 mm/min. 

Celem prowadzonych bada� jest rejestracja krzywej obci��enia [2] a� do momentu 
zniszczenia próbki (rys. 5). 

Na podstawie zarejestrowanego wykresu wyznaczana jest warto�ci siły niszcz�cej Fr, 
przemieszczenia niszcz�cego Dr, oraz sztywno�ci statycznej K. 

�
Rys. 5. Wykres obci��ania w próbie roztłaczania statycznego

Sztywno�� statyczna K jest wyznaczana w zakresie liniowym na podstawie zale�no�ci: 

12
12

DD
FFK −

−=      (1) 

Warto�ci F1 i F2 ustalane s� na podstawie aproksymacji liniowej fragmentu 
charakterystyki o współczynniku korelacji 0,9. 
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3. WYNIKI BADA�
Przeprowadzono dwie serie bada�. Pierwsz� seri� bada� zrealizowano dla tulei suchych 

wykonanych zgodnie z warunkami procesu technologicznego. W drugiej serii badaniom 
poddano tuleje wykonane niezgodnie z warunkami procesu technologicznego. Niezgodno��
z procesem polegała na celowym nara�eniu próbek na odziaływanie wilgoci atmosferycznej.

Na podstawie wykonanych bada� prowadzonych a� do zniszczenia próbek zarejestrowano 
odpowiednie krzywe obci��enia. Wszystkie badane próbki charakteryzowały si� jednakowym 
rodzajem wywołanego uszkodzenia (rys. 6). W próbkach nie wyst�piła deformacja 
plastyczna, zarejestrowane uszkodzenie jest spowodowane p�kaniem �cinek tulei. Nie 
stwierdzono zwi�zku wyst�powania miejsca uszkodzenia z poło�eniem kanałów wlewowych 
oraz płaszczyzny podziału gniazda formuj�cego. 

Rys. 6. Zniszczona tuleja po próbie roztłaczania statycznego 

W celu przygotowania suchych próbek do bada� przeprowadzono proces suszenia 
pier�cieni w temperaturze 50°C przez 24 godziny w piecu z przepływem powietrza. Tuleje 
studzono w temperaturze 23°C w wodoszczelnym pojemniku, z którego były usuwane 
bezpo�rednio przed wykonaniem testu. Wilgotno�� tworzywa okre�lono metod� wagow�
poprzez suszenie do stałej masy za pomoc� wagosuszarki. 

Krzywe obci��enia zarejestrowano dla zestawu o�miu próbek suchych (rys. 7), 
formowanych z granulatu suchego, w których zawarto�� wilgoci wynosiła 0,20%. 

Rys. 7. Wykres obci��ania próbek suchych 
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Drugi zestaw krzywych obci��enia (rys. 8) zarejestrowano dla zestawu o�miu próbek 
wilgotnych, w których zawarto�� wilgoci przekraczała 0,25%. Przygotowanie próbek do 
bada� polegało na poddaniu ich odziaływaniu wilgoci z powietrza atmosferycznego przez 
okres 96 godzin. 

Rys. 8. Wykres obci��ania próbek wilgotnych 

W obu przypadkach przebieg charakterystyk obci��ania ma podobny charakter. W ka�dej 
charakterystyce mo�na wyodr�bni� prostoliniowy fragment przebiegu niezb�dny do 
obliczenia warto�ci sztywno�ci statycznej. Nie zaobserwowano efektu umocnienia. 
Uszkodzenie próbki ma charakter procesu nagłego. W niektórych przypadkach zauwa�alna 
jest faza płyni�cia materiału, w której pomimo spadku działaj�cego obci��enia wyst�puje 
dalszy przyrost warto�ci zagł�bienia sto�ka roztłaczaj�cego. 

4. ANALIZA WYNIKÓW
Na podstawie zarejestrowanych wyników przeprowadzono obliczenia parametrów 

wytrzymało�ciowych okre�lonych za pomoc� sztywno�ci statycznej oraz siły niszcz�cej 
i przemieszczenia niszcz�cego. Rezultaty bada� uzyskane na podstawie przeprowadzonych 
bada� próbek suchych przedstawia tab. 1. 

Tab. 1. Wyniki bada� tulei suchych 
l.p Sztywno�� statyczna 

K 
Siła niszcz�ca 

Fr [N] 
Przemieszczenie niszcz�ce 

Dr [mm] 
1 684,12 4033,94 8,029 
2 713,27 4437,54 8,393 
3 705,32 4525,79 8,244 
4 708,91 4768,05 8,405 
5 710,39 4260,95 7,541 
6 714,16 4466,50 7,805 
7 700,93 4391,09 8,203 
8 679,22 4687,05 8,356 

Rezultaty bada� uzyskane na podstawie przeprowadzonych bada� próbek wilgotnych 
przedstawia tab. 2 
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Tab. 2. Wyniki bada� tulei wilgotnych 
l.p Sztywno�� statyczna 

K 
Siła niszcz�ca 

Fr [N] 
Przemieszczenie niszcz�ce 

Dr [mm] 
1 700,359 3134,625 6,015063 
2 678,0328 3523,678 6,488357 
3 638,9524 3010,195 5,536388 
4 670,3517 3204,948 6,145165 
5 656,4212 3173,464 6,073118 
6 668,7702 2897,649 5,816681 
7 670,2039 3247,405 6,355026 
8 675,1055 3143,899 6,410152 

Dla wyznaczonych parametrów wytrzymało�ciowych przeprowadzono analiz� statystyczn�. 
W ramach analizy statycznej przeprowadzono obliczenia warto�ci �redniej odchylenia 
standardowego oraz współczynnika zmienno�ci (tab. 3, tab. 4). 

Tab. 3. Parametry statystyczne własno�ci mechanicznych tulei suchych 
 Sztywno��

statyczna 
K [N/mm] 

Siła niszcz�ca 
Fr [N] 

Przemieszczenie niszcz�ce 
Dr [mm] 

Warto�� �rednia 
X

702,04 4446,36 8,122 

Odchylenie 
standardowe 

S 

12,46 216,71 0,29 

Współczynnik 
zmienno�ci 

1,77 4,87 3,58 

Tab. 4. Parametry statystyczne własno�ci mechanicznych tulei wilgotnych
 Sztywno��

statyczna 
K [N/mm] 

Siła niszcz�ca 
Fr [N] 

Przemieszczenie niszcz�ce 
Dr [mm] 

Warto�� �rednia 
X

669,77 3166,98 6,10 

Odchylenie 
standardowe 

S 

16,43 170,98 0,29 

Współczynnik 
zmienno�ci Vs 

2,45 5,39 4,91 

PODSUMOWANIE 
Na podstawie przeprowadzonych bada� mo�na stwierdzi�, �e za pomoc� roztłaczania 

mo�liwa jest precyzyjna weryfikacja parametrów mechanicznych tulei elastomerowych 
stosowanych jako elastyczny element tłumi�cy ł�czników spr��ystych wykorzystywanych 
w konstrukcji układu zawieszenia samochodów osobowych. 

Przeprowadzone badania wytrzymało�ciowe tulei tłumi�cej umo�liwiły okre�lenie wpływu 
wilgotno�ci na parametry mechaniczne badanych próbek. Stwierdzono, �e tuleje zawieraj�ce 
ponad 0,25% wody charakteryzuj� si� gorszymi własno�ciami mechanicznymi. Zwi�kszona 
zawarto�ci wody wywołuje obni�enie sztywno�ci statycznej o ok 5%. Ponadto siła niszcz�ca 
jest mniejsza o ok 25%. Przemieszczenie niszcz�ce ulega zmniejszeniu o 20 %. 
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W przypadku tulei wilgotnych wyst�puje tak�e wi�ksza zmienno�� wyznaczanych 
parametrów co mo�e by� zwi�zane z niejednakow� absorbcj� wilgoci przez ró�ne próbki. 

Na podstawie przeprowadzanej analizy statystycznej mo�na stwierdzi�, �e bardziej 
stabilnym parametrem okre�laj�cym parametry tulei jest sztywno�� statyczna. Siła niszcz�ca 
ze wzgl�du na wi�ksz� warto�� współczynnika zmienno�ci umo�liwia precyzyjniejsze 
zró�nicowanie parametrów mechanicznych badanych obiektów. 
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ENDURANCE TESTS FOR DAMPER BUSHINGS 

Abstract 
The article presents the results of endurance tests for polymer made damper bushings, which are 

an element of flexible joints used in car suspension systems. The tests were conducted with the use of 
an expanding method consisting in the pressing of a sampler into the tested element. The sampler used 
was a steel cone with a 30° angle. The deviations identified during the tests formed the basis for the 
analysis of the sensitivity of the test method with reference to the following assessment criteria: 
stiffness of the tested system, the depth of the dip, and the value of the force at which a tested bushing 
gets damaged. 
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