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Zastosowanie urz¹dzenia o zmodyfikowanej konstrukcji

w pomiarach przebijalnoœci

G³ównym tematem prezentowanej pracy jest przedstawienie wyników prac konstrukcyjnych

i badawczo-wdro¿eniowych dotycz¹cych zastosowania pomiarów przebijalnoœci w badaniach

p³yt sidingowych wykonanych z poli(chlorku winylu). Zaprezentowana w artykule aparatura

pomiarowa zosta³a skonstruowana i wykonana w celu odzwierciedlenia warunków prowadzenia

testu przebijalnoœci, jednak zastosowane rozwi¹zania w formie napêdu sprê¿ynowego oraz

zmniejszenie rozmiarów zewnêtrznych pierwowzoru, mia³y na celu miniaturyzacjê urz¹dzenia

w celu jego zastosowania jako przenoœny aparat pomiarowy. W celu weryfikacja sprawnoœci

i powtarzalnoœci dzia³ania urz¹dzenia przeprowadzono szereg testów porównawczych, których

celem by³o sprawdzenie poprawnoœci dzia³ania zaproponowanej konstrukcji.

THE APPLICATION OF MODIFIED EQUIPMENT FOR IMPACT MEASUREMENTS

The main theme of this work is to present the results of the design and implementation research

on the use of measurement in research of the impact resistance of siding plates made of poly (vinyl

chloride). The presented measuring apparatus has been designed and constructed to reflect the

conditions of Gardner drop test, but the solutions in the form of the drive spring and reduced size

of the prototype, aimed at miniaturization of the device for its use as a portable measuring appa-

ratus. In order to verify the efficiency and reproducibility of the device, a number of comparative

tests was performed, the aim was to check the correct operation of the proposed construction.

WSTÊP

Poli(chlorek winylu) jest jednym z najpopu-

larniejszych tworzyw termoplastycznych pro-

dukowanych na œwiecie. Charakteryzuj¹ go

dobre w³aœciwoœci fizyczne odpornoœæ na sub-

stancje chemiczne i wodê oraz zarysowania jak

równie¿ dobre w³aœciwoœci wytrzyma³oœcio-

we. Znajduje on szerokie zastosowanie w prze-

myœle budowlanym i maszynowym. Niestety

g³ównym problem w przetwórstwie tego poli-

meru jest jego wra¿liwoœæ na dzia³anie warun-

ków atmosferycznych, promieniowania UV

oraz obecnoœci tlenu, ma to du¿y wp³yw na

w³aœciwoœci koñcowe produkowanych wyro-

bów. Dlatego, te¿ do osnowy poli(chlorku wi-

nylu) w procesie przetwórstwa wprowadza siê

du¿¹ iloœæ antyoksydantów, stabilizatorów,

nape³niaczy i dodatków uszlachetniaj¹cych.

Wyroby wytwarzane z polichlorku winylu

opanowa³y przemys³ budowlany ze wzglêdu

na swoj¹ cenê oraz wygodny sposób monta¿u

i kszta³towania nie wymagaj¹cy wielu dedyko-

wanych narzêdzi.

W³aœciwoœci mechaniczne gotowych wyro-

bów badane s¹ wieloma metodami w zale¿noœ-

ci od wymagañ produkcyjnych, wymagañ

klienta czy wymogów techniczno-konstrukcyj-

nych. Najczêœciej dla wyrobów wykonywa-

nych z poli(chlorku winylu) i kompozytów na

osnowie tego polimeru ocenie poddaje siê nas-

têpuj¹ce w³aœciwoœci mechaniczne:

1. Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie

2. Odpornoœæ na zginanie
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3. Twardoœæ metod¹ Shore’a D lub Brinella

4. Udarnoœæ metod¹ Charpy’ego, Izoda lub

Dynstat

5. Odpornoœæ na przebicie

6. Odpornoœæ na uszkodzenia w próbie udar-

noœci przy swobodnym uderzeniu

Spoœród dostêpnych testów mechanicznych

najszerzej stosowane s¹ testy na przebijalnoœæ.

Zastosowanie tego typu pomiarów posiada

wiele zalet [1]. Podstawowe zalety i wady

zosta³y wyszczególnione poni¿ej:

Zalety:

— brak koniecznoœci wykonywania normali-

zowanych próbek przed ka¿dym testem

(docinanie prostopad³oœciennych próbek,

nacinanie karbów)

— ciê¿ar ok. 10 kg

— nie wymaga stosowania dodatkowego

oprzyrz¹dowania (przek³adnie, czujniki,

oprogramowanie)

— prosta intuicyjna zasada dzia³ania urz¹dze-

nia (niewymagane szkolenia i wiedza w za-

kresie mechaniki pêkania).

Wady:

— koniecznoœæ stosowania prowadnicy ruro-

wej (co zwiêksza gabaryty urz¹dzenia)

— brak informacji o przebiegu procesu pêka-

nia (ocena wyników tylko na podstawie

bezpoœredniej obserwacji wzrokowej)

— koniecznoœæ zachowania p³askiego charak-

teru badanego materia³u (wymagana prób-

ka o okreœlonej œrednicy i sta³ej gruboœci).

Dotychczas znane urz¹dzenia do pomiarów

tego typu [2,3] charakteryzowa³y siê du¿ymi

rozmiarami i koniecznoœci¹ stosowania na sta-

cjonarnym stanowisku badawczym. Ograni-

czenia te zwi¹zane s¹ z charakterystyka testu,

która wymaga stabilnego mocowania urz¹dze-

nia. Dla wiêkszoœci testów dynamicznych idea

pomiaru zak³ada zastosowanie swobodnie

opadaj¹cej masy, która powoduje zniszczenie

badanej próbki. Dla wiêkszoœci urz¹dzeñ reali-

zuje siê to za³o¿enie poprzez u¿ycie swobodnie

opadaj¹cego bijaka (test Gardnera, pomiar

z opadaj¹cym grotem) [4], lub wahad³a (jak w

teœcie Charpy, Izoda, Dynstat). Regulacja ener-

gii pracy potrzebnej na zniszczenie próbki

odbywa siê poprzez zmianê masy opadaj¹cego

bijaka lub wahad³a [5,6].

G³ównym celem wynalazku jest uproszcze-

nie i wyeliminowanie wad dotychczas stoso-

wanych testów udarnoœci. Wady konieczne do

wyeliminowania to przede wszystkim: 1) du¿e

gabaryty dotychczas stosowanych urz¹dzeñ,

2) stosowanie próbek materia³owych o zdefi-

niowanej geometrii, 3) wyniki testu wymaga-

j¹ce przeliczeñ i obróbki statystycznej. Cel ten

osi¹gniêto przez skonstruowanie urz¹dzenia,

w którym ruch posuwisty bijaka jest wywo³y-

wany poprzez sprê¿ynê. Energia sprê¿ystoœci

zgromadzona w sprê¿ynie w trakcie jej œciska-

nia zostaje spo¿ytkowana na ruch bijaka. Re-

gulacja energii uderzenia bijaka odbywa siê

poprzez zmianê si³y nacisku œruby g³ównej.

Przeznaczeniem urz¹dzenia jest pomiar

wytrzyma³oœci na przebicie p³yt polimero-

wych wykonanych z nastêpuj¹cych tworzyw

sztucznych: poli(chlorek winylu), polietylen,

polipropylen, poliwêglan, polistyren, poli(me-

takrylan metylu). Funkcjonalnoœæ urz¹dzenia

umo¿liwia prowadzenie ró¿nych rodzajów

testów: 1) porównawczych gdy przy sta³ej sile

naprê¿enia sprê¿yny badane s¹ p³yty odmien-

nych gatunków, lub 2) bezpoœrednie testy si³y

przebicia, gdy p³yty jednego gatunku s¹ bada-

ne wielokrotnie przy zwiêkszaj¹cej siê sile na-

ci¹gu sprê¿yny, a¿ do osi¹gniêcia wyniku w

postaci pe³nego przebicia materia³u badanego.

PROWADZONE PRACE

Konstrukcja urz¹dzenia

Urz¹dzenie sk³ada siê z kilku zasadniczych

elementów takich jak korpus, podstawa mocu-

j¹ca, oraz elementy naci¹gu. G³ówny celem

proponowanego rozwi¹zania by³o zminimali-

zowanie gabarytów urz¹dzenia i umo¿liwienie

prostej, intuicyjnej obs³ugi. Rys. 1 prezentuje

widok ogólny ca³ego urz¹dzenia, z kolei prze-

krój na Rys. 2 przybli¿a koncepcjê dzia³ania

urz¹dzenia. Energia bijaka generowana w

trakcie rozprê¿ania sprê¿yny jest regulowana

poprzez regulacjê nakrêtki, jednak w przypad-
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ku gdy potrzebne by³oby zwiêkszenie energii

uderzenia, mo¿liwa jest wymiana sprê¿yny na

model o wiêkszej sile naci¹gu.

Jednym z podstawowych celów w trakcie

konstruowania urz¹dzenia by³a jego maksy-

malnie prosta konstrukcja i mo¿liwoœæ szero-

kiej konfiguracji warunków prowadzonych

testów, to jest si³y uderzenia bijaka oraz jego

ewentualnej wymiany, powodowanej koniecz-

noœci¹ zmiany geometrii zakoñczenia bijaka.

Widoczny na Rys. 3 schemat bazowych ele-

mentów urz¹dzenia prezentuje sposób monta-

¿u podstawowych elementów w tym sprê¿yny

oraz bijaka. Wymiana obu elementów nie wy-

maga u¿ycia narzêdzi poniewa¿ odbywa siê

poprzez usuniêcie nakrêtki regulacyjnej. Roz-

wi¹zanie to znacz¹co u³atwia kwestiê obs³ugi

przez personel bez podstawowej wiedzy tech-

nicznej.

Metodyka badañ

Pomiar przebijalnoœci próbki rozpoczyna-

my od zamocowania badanego elementu

w przestrzeni pomiarowej pomiêdzy korpu-

sem i stopk¹. Mocowanie próbki realizowane

jest poprzez dosuniêcie stopki przyrz¹du do

korpusu i zabezpieczenie w pozycji za pomoc¹

œrub. Regulacja si³y uderzenia bijaka odbywa

siê poprzez obrót nakrêtki regulacyjnej co po-

woduje zmianê wartoœci naprê¿enia sprê¿yny

g³ównej. Naci¹g sprê¿yny odbywa siê poprzez

przesuniêcie bijaka do pozycji pocz¹tkowej

przy u¿yciu ramienia popychacza. Po osi¹gniê-
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Rys. 2. Widok przekroju poprzecznego aparatu do pomia-

ru przemijalnoœci. 1 – nakrêtka regulacyjna, 2 – bijak, 3 –

zamek, 4 – mocowanie próbki, 5 – dŸwignia naci¹gu, 6 –

korpus, 10 – sprê¿yna napêdowa

Rys. 3. Sposób monta¿u podstawowych elementów apa-

ratu

Rys. 1. Urz¹dzenie do pomiaru przebijalnoœci

Rys. 4. Widok nakretki regulacyjnej przy ró¿nych pozio-

mach naciagu spre¿yny
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Rys. 5. Wyniki prób prowadzonych dla 3 gatunków p³yt PVC



ciu pozycji pocz¹tkowej po³o¿enie bijaka jest

zabezpieczane elementem zamka. Tak przygo-

towane urz¹dzenie jest gotowe do wykonania

próby. Uruchomienie przyrz¹du nastêpuje

w chwili obrotu dŸwigni zamka, co powoduje

uwolnienie bijaka z mocowania i jego ruch

w kierunku badanej próbki.

Miejsce uderzenia po ka¿dym pomiarze by³o

poddawane oglêdzinom oraz ka¿dorazowo fo-

tografowane. Tak powsta³a dokumentacja zosta-

³a zestawiona w postaci tabel. Pojedynczy frag-

ment badany by³ przy jednakowym obci¹¿eniu

sprê¿yny. Dla ka¿dego gatunku p³yt miejsca po-

miarowe by³y przybli¿one tak by uzyskaæ po-

wtarzalnoœæ wyników dla badanej serii p³yt.

Spoœród dostarczonych p³yt do badañ, wybrano

te o przybli¿onej gruboœci ok. 1 mm. Ka¿da

z prezentowanych serii pomiarowych rozpoczy-

na siê od p³yt badanych przy naci¹gu sprê¿yny

15 mm, d³ugoœæ ta zosta³a wybrana doœwiad-

czalnie, gdy¿ dla wiêkszoœci badanych p³yt pró-

by przebicia, przy mniejszym naci¹gu sprê¿yny,

nie dawa³y widocznych rezultatów. Zmiana re-

gulacyjna odbywa siê, przypadku prezentowa-

nych pomiarów, co 5 mm do daje nam próby

prowadzone przy naci¹gu sprê¿yny 15, 20, 25,

30, 35, 40 mm (Rys. 4). Pomiar dla poszczegól-

nych serii koñczy siê dla takiej wartoœci na-

ci¹gu/energii, która zapewnia ca³kowite przebi-

cie badanych profilów.

Widoczne w tabelach wyników (Rys. 5)

wartoœci naci¹gu sprê¿yny wyra¿one w [mm]

skorelowane zosta³y z teoretyczn¹ energi¹ na-

ci¹gu sprê¿yny, która przy pomijalnych war-

toœciach masy bijaka i d³ugoœci przemieszcze-

nia, stanowi¹ przybli¿on¹ wartoœæ energii ge-

nerowanej przez bijak urz¹dzenia. W przypad-

ku prezentowanych wyników zakres energii

penetracji by³ zmienny w zakresie od 2 do 4,6 J.

Finalnie jest to proponowana jednostka dla

wyników prowadzonych testów.

WYNIKI I ICH ANALIZA

Wyniki zaprezentowane s¹ w formie tabel

zestawiaj¹cych rezultaty testów prowadzo-

nych na jednym typie p³yt. Tabele ukazuj¹

przebieg testu od zdjêæ próbek badanych przy

naci¹gu 15 mm, a¿ do próbki w ca³oœci znisz-

czonej. W tabeli znajduj¹ siê równie¿ krótkie

opisy zniszczeñ widocznych na p³ycie.

Wyniki prowadzonych badañ œwiadcz¹

o poprawnoœci dzia³ania urz¹dzenia. Potwier-

dzeniem czego s¹ zdjêcia otrzymanych próbek,

gdzie przebicia przy ustalonym naci¹gu sprê-

¿yny napêdowej s¹ bardzo powtarzalne. Bada-

nia porównawcze prowadzone na aparacie

z ciê¿arem opadaj¹cym grawitacyjnie, pozwo-

li³y na bezpoœrednie porównanie próbek testo-

wanych przy zbli¿onej energii pracy bijaka.

W tym przypadku równie¿ prototypowe

urz¹dzenie wykaza³o bardzo du¿¹ zbie¿noœæ

z wynikami dla klasycznego aparatu.

PODSUMOWANIE

Wyniki prowadzonych badañ potwierdzi³y

mo¿liwoœæ stosowania napêdu sprê¿ynowego

w urz¹dzeniach do badania przebijalnoœci. Za-

stosowanie odpowiedniej sprê¿yny pozwala

na wygenerowanie energii wystarczaj¹cej do

przebicia wiêkszoœci badanych p³yt polimero-

wych. Poprzez diametralne zmniejszenie gaba-

rytów i masy urz¹dzenia sta³o siê mo¿liwe pro-

wadzenie pomiarów poza laboratorium, co

by³o pocz¹tkowym za³o¿eniem przy konstruo-

waniu aparatu
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