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Streszczenie: Celem badań była ocena możliwości zastosowania opracowanych struktur 

wielowarstwowych do wytwarzania lekkich pancerzy, mogących znaleźć zastosowanie jako 

kuloodporne osłony balistyczne śmigłowców bojowych i innego lekkiego sprzętu wojskowego. 

Istotnym celem badań było również sprawdzenie możliwości łączenia metodą klejenia ceramiki typu 

SiC i Al2O3 z  antybalistycznymi tkaninami polietylenowymi i aramidowymi. Odporność na przebicie 

była badana z wykorzystaniem stanowiska z działem helowym i ultraszybką kamerą. W wyniku 

przeprowadzonych badań stwierdzono, iż pakiety luźnych tkanin aramidowych charakteryzuje większa 

odporność na przebicie w porównaniu z kompozytami polimerowymi wytworzonymi z takich tkanin 

oraz kompozytami warstwowymi złożonymi z cienkich warstw metalowych i tkanin aramidowych. 

Ponadto zauważono, że warstwy ceramiczne znacznie zwiększają odporność na przebicie osłon 

balistycznych i ich stosowanie w takich osłonach wydaje się niezbędne oraz, że wklejenie płytek 

ceramicznych pomiędzy dwie cienkie blachy ze stopu aluminium i nie łączenie ich bezpośrednio z 

tkaninami aramidowymi zapewnia w przypadku uderzenia pociskiem zniszczenie małej powierzchni 

warstwy ceramicznej, a więc w małym stopniu zmniejsza właściwości ochronne osłony. 
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1. Wprowadzenie 

 

Współczesne lekkie osłony balistyczne są zwykle strukturami wielowarstwowymi o 

małej gęstości[2, 6, 9, 10]. W przeszłości pancerz był zazwyczaj monolityczną płytą wykonaną 

z wysokowytrzymałych stali lub stopów tytanu. Ostatnio obserwuje się wyraźną tendencję w 

dążeniu do stosowania osłon gwarantujących możliwie dobrą ochronę balistyczną przy 

jednocześnie jak najmniejszej masie. W celu osiągnięcia wymienionego efektu stosuje się 

struktury warstwowe złożone z różnych materiałów. Zewnętrzna część, zwykle 

wysokowytrzymała i odpowiednio twarda (np. warstwa ceramiki), powinna zatrzymać lub 

przynajmniej zniekształcić penetrator (pocisk), co ułatwia jego „wychwycenie” i zapewnia 

ochronę przed dalszą perforacją wewnętrznych warstw, najczęściej złożonych z wyrobów na 

bazie włókien aramidowych lub polietylenowych. Warstwy ceramiczne lekkich osłon 

balistycznych są zazwyczaj wykonywane z tlenku aluminium (Al2O3), węglika krzemu (SiC) 

oraz węglika boru (B4C) [6, 8]. Istnieje także wiele przykładów badań nad zastosowaniem na 

lekkie osłony balistyczne azotku krzemu (Si3N4), borku tytanu (TiB2), azotku aluminium (AlN), 

sialonów (SiAlON), szkieł [4, 6], a także kompozytów ceramicznych wzmacnianych fazami 

metalowymi lub międzymetalicznymi [3]. Warstwy ceramiczne najczęściej łączone są z 

kolejnymi warstwami absorbującymi energię metodą klejenia [1]. W literaturze podkreśla się 

rolę połączeń klejowych w kształtowaniu właściwości ochronnych pancerzy warstwowych 

[5,7]. Na przykład w pracy [7] stwierdzono, że dla pancerza dwuwarstwowego (tlenek 

aluminium/aluminium) istnieje optymalna grubość warstwy kleju (0,3 mm), dla której 

efektywność pancerza jest najwyższa. Do łączenia poszczególnych warstw pancerza 

wykorzystuje się najczęściej kleje na bazie żywic epoksydowych lub klejów cyjanoakrylowych. 

Celem prowadzonych badań była ocena możliwości zastosowania opracowanych struktur 

wielowarstwowych do wytwarzania lekkich pancerzy, mogących znaleźć zastosowanie jako 

kuloodporne osłony balistyczne śmigłowców bojowych i innego lekkiego sprzętu wojskowego. 

Istotnym celem badań było również sprawdzenie możliwości łączenia metodą klejenia ceramiki 

typu SiC i Al2O3z antybalistycznymi tkaninami polietylenowymi i aramidowymi. 

 

2. Badania odporności na przebicie struktur wielowarstwowych 

2.1. Obiekt i metodyka badań 

Uwzględniając wymóg małej gęstości badanych pancerzy wielowarstwowych 

postanowiono wytwarzać je na bazie blach ze stopu aluminium AW 2024T3 i czterech 

różniących się budową i gramaturą tkanin aramidowych. Dodatkowo przeprowadzono również 

badania, w których kompozyty chroniono warstwą ceramiczną wytworzoną na bazie węglika 

krzemu SiC. 

Do przygotowania próbek wykorzystano blachy o grubości 0,3 mm oraz tkaniny 

aramidowe o oznaczeniach Microflex, CT 709, T 750 i XPS10. Warstwa ceramiczna składała 

się z płytek o kształcie graniastosłupa prostego o podstawie sześciokąta foremnego (długość 

średnicy okręgu wpisanego 20,2 mm, wysokość 4,2 mm). Do wytwarzania struktur klejonych 

wykorzystano klej epoksydowy Epidian 57 utwardzany utwardzaczem Z1. Zastosowanie kleju 

a nie syciwa wynikało z faktu, że stosowane tkaniny praktycznie nie dają się przesycić, a syciwa 

stosowane do przesycania tkanin charakteryzuje gorsza adhezja do metali w porównaniu z 

klejami. 



Powierzchnie blach przygotowywano do klejenia poprzez ścieranie płótnem ściernym o 

granulacji 80 oraz przemywanie benzyną ekstrakcyjną. Próby piaskowania cienkich blach 

skutkowały ich odkształceniami plastycznymi, uniemożliwiającymi wytworzenie połączenia na 

całej powierzchni. Spoiny klejonych próbek wstępnie utwardzano w temperaturze pokojowej 

przy naciskach 0,05 MPa w czasie 24 h, a następnie przez 6 h w temperaturze 60oC. Z 

przygotowanych płyt o wymiarach 150x250 mm, metodą „water jet” wycinano próbki o 

kształcie umożliwiającym ich mocowanie w specjalnym uchwycie - ramce mocującej (rys. 1b), 

umieszczonej naprzeciwko wylotu helowego układu miotającego (rys. 1a). Odporność na 

przebicie badano poprzez strzelanie do próbek stalowymi kulkami o średnicy 8 mm. Podczas 

ostrzału próbek kompozytowych rejestrowano tor lotu kulki za pomocą kamery do rejestracji 

zjawisk szybkozmiennych (Phantom v12). Obszar obserwacji kamery był tak przyjęty, aby 

obejmował zarówno przestrzeń przed, jak i za pancerzem warstwowym (rys. 2). Dzięki takiej 

konfiguracji kamery było możliwe otrzymanie danych doświadczalnych, na podstawie których 

obliczano prędkości pocisku przed uderzeniem z tarczą i po jej przebiciu. Jako miarę 

odporności na przebicie przyjęto wartość energii pochłoniętej przez pancerz podczas jego 

penetracji, w skrócie nazwaną energią przebicia Ep - różnica energii kinetycznych pocisku 

przed uderzeniem i po przebiciu próbki pancerza. Energię przebicia odnoszono do grubości 

pakietu oraz do gramatury badanych materiałów. Dodatkowo przeprowadzono również badania 

odporności na przebicie wybranych próbek pociskiem naboju Parabellum. 

 

 

Rys.1. Stanowisko do badania odporności próbek na przebicie 

 



 

Rys.2. Obszar obserwacji kamery szybkiej: widok przed uderzeniem (a) i po przebiciu (b) próbki 

pancerza 

2.2. Wyniki badań 

Płyty kontrolne wytwarzano jako kompozyty aramidowo-epoksydowe, w których 7 

warstw tkanin aramidowej sklejano kompozycją klejową Epidian 57/Z1. Na bazie wykonanych 

kompozytów przygotowano próbki do badań odporności na przebicie. Dodatkowo wykonano 

próbkę składającą się z 7 warstw tkaniny typu XPS102, z tym że warstwy tkaniny nie były 

klejone lecz zszywane na krawędziach. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1. 

Tab. 1. Odporność na przebicie laminatów  (L) i luźnych warstw tkaniny aramidowej (7W) 

Materiał Grubość 

[mm] 

Gęstość 

[g/cm3] 

Energia 

przebicia  

[J] 

Energia/grubość 

[J/mm] 

Gramatura 

[kg/m2] 

Energia/ 

gramatura 

L XPS102 3,90 1,18 80,49 20,64 4,60 17,49 

L Microflex 2,15 1,23 39,94 18,58 2,64 15,11 

L T750 4,10 1,05 72,71 17,73 4,30 16,89 

XPS102-7W 3,2 0 1,18 118,18 36,93 3,78 31,30 

 

Z trzech badanych tkanin najlepsze właściwości ochronne charakteryzują tkaninę 

XPS102. Energia przebicia luźnych tkanin XPS102 (zszytych na krawędzi próbki) była prawie 

dwukrotnie większa od energii przebicia laminatu wytworzonego z tej tkaniny. 

Przeprowadzono również badania, w których wykorzystano kompozyty typu FML (Fibre 

Metal Laminat) składających się z na przemian ułożonych warstw cienkich blach metalowych 

(8 warstw) i tkanin aramidowych (7 warstw) sklejonych klejem Epidian 57/Z1. Wyniki badań 

przedstawiono w tabeli 2.  

 

 



Tab. 2. Odporność na przebicie kompozytów typu FML na bazie stopu 2024T3 i tkanin 

aramidowych 

Materiał Grubość 

[mm] 

Gęstość 

[g/cm3] 

Energia 

przebicia [J] 

Energia/grubość 

[J/mm] 

Gramatura 

[kg/m2] 

Energia/ 

gramatura 

K CT709 4,10 2,03 100,37 24,48 8,32 12,06 

K XPS102 6,35 1,69 159,33 26,67 10,73 15,78 

K Microflex 4,65 1,91 112,32 24,15 8,89 12,64 

K T750 6,79 1,69 182,17 26,83 11,48 15,88 

 

Energia przebicia odniesiona do gramatury badanych FML okazała się w każdym 

przypadku niższa od energii przebicia laminatów. 

Kolejny etap badań związany był z testami materiałów typu FML do których przyklejono 

jedną warstwę ceramiki SiC, osłoniętą jedną warstwą tkaniny węglowej przesyconej klejem 

Epidian 57/Z1. W tym wypadku wystrzeliwane z działa helowego penetratory (stalowe kulki) 

nie przebiły dwóch badanych jako pierwsze próbek (Tab. 3). W związku z tym dwie pozostałe 

próbki poddano próbie odporności na przebicie pociskami amunicji typu Parabellum, których 

energia 490 J jest większa od energii z jaką stalowe kulki uderzały w badane materiały. Zgodnie 

z oczekiwaniem pociski Parabellum nie przebiły badanych kompozytów (rys. 3). 

Tab. 3. Odporność na przebicie kompozytów typu FML na bazie stopu 2024T3 i tkanin 

aramidowych z ceramiką typu Si2C 

Materiał Gramatura 

z ceramiką 

[g/cm2] 

Grubość z 

ceramiką 

[mm] 

Gęstość 

[g/cm3] 

Prędkość 

[m/s] 

Energia 

[J] 

Energia/

grubość 

[J/mm] 

Energia/ 

gramatura 

KC CT709 22,80 8,75 2,61 655 >448 >51,0 > 19,54 

KC 

XPS102 

24,55 11,00 2,23 657 >451 >41,0 > 18,39 

 

KC 

Microflex 

23,36 9,30 2,51 pocisk ołowiany 

Parabellum ~ 490 J 

>52,7 

 

> 20,98 

KC T750 25,96 11,44 2,27 pocisk ołowiany 

Parabellum ~ 490 J 

>42,8 

 

> 18,88 

 

 
Rys. 3. Widok próbki KC Microflex po próbie przestrzelenia pociskiem Parabellum: a) widok od 

strony ceramiki, b) odkształcenie i pęknięcie ostatniej warstwy metalowej, c) rozwarstwienie materiału 



Ostatni etap badań balistycznych dotyczył tkanin aramidowych osłoniętych jedną 

warstwą płytek ceramicznych. W pierwszym przypadku było to siedem zszytych warstw 

tkaniny CT709 osłoniętej jedną warstwą płytek ceramicznych Al2O3 wklejonych pomiędzy 

dwie blachy ze stopu 2024T3 o grubości 0,3 mm. W drugim przypadku wykonano kompozyt 

polimerowy na bazie siedmiu warstw tkaniny T750 i żywicy L285, do którego przyklejono 

jedną warstwę płytek ceramicznych SiC. Sprawdzono odporność tak przygotowanych osłon na 

przebicie pociskiem Parabellum. W obu przypadkach pocisk nie przebił badanych próbek (rys. 

4 i 5). Płytki ceramiczne, przyklejone bezpośrednio do kompozytu wykonanego na bazie 

tkaniny T750 klejem Epidian 57, oderwały się od odkształconego plastycznie materiału (rys. 

5). W przypadku płytek wklejonych pomiędzy dwie warstwy cienkich blach ze stopu 

aluminium zniszczeniu uległa tylko jedna płytka ceramiki, a pozostałe przyklejone do blachy 

dalej stanowiły osłonę kompozytu (rys. 4). 

 
Rys. 4. Widok próbki składającej się z 7 zszytych warstw tkaniny CT709 i ceramiki wklejonej miedzy 

dwie cienkie blachy ze stopu AW 2024T3 po próbie przestrzelenia pociskiem Parabellum: a) widok 

zniszczenia ceramiki, b) widok tkaniny z zatrzymanym pociskiem 

 

 
Rys. 5. Widok próbki wykonanej z kompozytu na bazie tkaniny T750 z przyklejoną warstwą ceramiki 

po próbie przestrzelenia pociskiem Parabellum: a) widok od strony ceramiki, b) widok kompozytu ze 

śladami oderwanej ceramiki, c – trwałe odkształcenie kompozytu 

Ponieważ badania wykazały, że warstwy ceramiczne znacznie zwiększają odporność na 

przebicie osłon balistycznych, więc ich stosowanie w takich osłonach wydaje się niezbędne. W 

związku z tym przeprowadzono badania, w których oceniono możliwości przyklejania do 

tkanin antybalistycznych warstwy ceramicznej. 

 



2. 3. Klejenie ceramiki z tkaninami 

W badaniach wykorzystano dwa rodzaje tkanin polietylenowych o oznaczeniach HB50 

ROLL 401184C i HB26 ROLL 401400B, cztery rodzaje tkanin aramidowych o oznaczeniach: 

Microflex, CT 709, T 750 i XPS102 oraz ceramikę Al2O3 i SiC.  

Uwzględniając, że polietylen jako tworzywo termoplastyczne charakteryzuje ograniczona 

adhezja do klejów uniwersalnych, badaniom poddano kleje dedykowane do łączenia tworzyw 

polimerowych, w tymkleje akrylowe: LOCTITE 3038 oraz Scotch-Weld 8010, klej 

cyjanoakrylowy BONDICX 01 CX-80, klej epoksydowy POXIPOL 10 min., oraz silikonowe 

tworzywa adhezyjne: Professional Silikon Czarny i Terostat M9399. 

W związku z brakiem norm dotyczących określania wytrzymałości połączeń klejowych 

materiałów będących obiektem badań zaproponowano cztery rodzaje próbek i sprawdzono ich 

przydatność. 

1. Do płytki ceramicznej przyklejano z dwóch stron paski wybranych tkanin o szerokości 

20 mm i długości 70 mm. Końce tkanin mocowano w uchwytach maszyny wytrzymałościowej 

i próbkę rozciągano. W badaniach stosowano rozstaw uchwytów 70 mm. Spoiny klejowe takich 

próbek były obciążone głównie na oddzieranie (rys. 6). 

 
Rys. 6. Sposób montażu próbek nr 1 

2. Walcowe próbki metalowe klejone czołowo poprzez warstwę badanej tkaniny i 

obciążono na odrywanie (rys. 7). 

 

 
Rys. 7. Metalowe (mosiężne) elementy próbki przeznaczonej do obciążania na odrywanie 



3. Do stalowych elementów walcowych przyklejono klejem epoksydowym - Epidianem 

57/Z1 - płytki ceramiczne (rys. 8). Następnie elementy klejono czołowo poprzez warstwę 

tkaniny tworząc w ten sposób próbki do badań, które obciążano na odrywanie. 

 

 
Rys. 8. Elementy stalowe z przyklejonymi płytkami ceramicznymi 

4. W czołowe gniazda stalowych próbek walcowych wklejano ceramikę (rys. 9) za pomocą 

kleju Epidian 57/Z1. Gwintowany otwór wykonany w próbce umożliwiał mocowanie jej w 

uchwycie maszyny wytrzymałościowej poprzez wkręcany w nią pręt z naciętym gwintem. Do 

ceramiki przyklejano paski tkaniny o wymiarach 30 x 1500 mm. 

 

 
Rys. 9. Próbki z wklejoną ceramiką i przyklejonym paskiem tkaniny 

Próbki mocowano w uchwytach maszyny wytrzymałościowej (rys. 10) i obciążano z 

prędkością 10 mm/min. Taki sposób obciążenia powodował oddzieranie tkaniny od ceramiki. 

 

 
Rys. 10. Próbka zamocowana w uchwytach maszyny wytrzymałościowej 



Płytki ceramiczne w procesie klejenia przemywano alkoholem izopropylenowym i 

przecierano tkaniną bawełnianą aż do momentu braku śladów zanieczyszczeń na czystej 

tkaninie. Dokładniejszego przemywania wymagała ceramika tlenkowa typu 

Al2O3pokrytaróżowym nalotem. Ze względu na twardość klejonej ceramiki nie było 

możliwości schropowacania klejonych powierzchni. Powierzchnie tkanin przed klejeniem 

również przecierano tkaniną bawełnianą przesączoną alkoholem. Wytrzymałość próbek 

pierwszego rodzaju (1) badano w maszynie wytrzymałościowej Louis Shopper przeznaczonej 

do badania tkanin. Wytrzymałość pozostałych próbek badano w maszynie wytrzymałościowej 

Hung Ta HT-2402. W wypadku dostatecznej powtarzalności wyników eksperymentu 

opracowywano je statystycznie obliczając przedział ufności dla poziomu  ufności 1- α = 0,95. 

 

2.4. Dyskusja wyników badań 

2.4.1. Próbki nr 1 

Tab. 4. Wyniki badań średniej siły niszczącej połączeń klejowych tkanin polietylenowych z 

ceramiką  klejem Bondicx 01 CX80 

Klej Bondicx 01 CX80 

Tkanina HB50 ROLL 401184C Tkanina HB26 ROLL 401400B 

SiC Al2O3. Al2O3. 

Średnia siła niszcząca [N] 

19,2±1,8 29±4,4 61,4±5,9 

Tab. 5. Wyniki badań średniej siły niszczącej połączeń klejowych tkanin polietylenowych z 

ceramiką klejem Poxipol 

Klej Poxipol 

Tkanina HB50 ROLL 401184C Tkanina HB26 ROLL 401400B 

Al2O3. 

Średnia siła niszcząca [N] 

22,6±4,3 47,1±3,5 

 

Zniszczenie połączeń polegało we wszystkich przypadkach na oderwaniu cienkiej 

warstwy tkaniny (rozwarstwieniu i rozerwaniu cienkiej warstwy przylegającej do ceramiki) – 

rys. 6. Wynika z tego, że tkaniny te nie są przeznaczone do łączenia adhezyjnego, gdyż ich 

wytrzymałość na rozciąganie w kierunku prostopadłym do ułożenia włókien jest niewielka. 

Ponadto tkaniny te nie dają się przesycić nawet tak rzadkopłynnymi klejami jak Bondicx 01 

CX80. Większa wytrzymałość próbek przygotowanych na bazie tkaniny HB26 ROLL 401400B 

wynikała tylko i wyłącznie z większej wytrzymałości międzywarstwowej samej tkaniny, a nie 

z jej lepszych właściwości adhezyjnych. 

 

2.4.2. Próbki nr 2 

Między czołowymi powierzchniami próbek o średnicy 16 mm umieszczano tkaniny 

polietylenowe w postaci wycinanych kwadratów o boku 20 mm. Wytrzymałości tak sklejonych 

próbek klejem Bondicx 01 CX80 nie dało się określić, gdyż uległy zniszczeniu poprzez warstwę 

tkaniny przy próbach zamocowania ich w maszynie wytrzymałościowej przy siłach rzędu 3,5 

N – rys. 12. 



 
Rys. 12. Przykład rozwarstwienia tkaniny podczas próby montażu próbki w uchwytach maszyny 

wytrzymałościowej 

W związku z tym zrezygnowano z klejenia tkanin polietylenowych i w badanych 

połączeniach czołowych stosowano przekładki z folii polietylenowej o grubości ~`0,2 mm. 

Folię przed klejeniem przemywano alkoholem. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 6. 

Tab. 6. Wyniki badań wytrzymałości na odrywanie różnych tworzyw adhezyjnych od 

polietylenu 

Tworzywo adhezyjne 

Bondicx 01 Poxipol Loctite3038 Scotch-

Weld 

8010 

Silikon 

czarny 

Terostat 

M9399 

Bondicx 01 

(płótno 

bawełniane) 

Średnia siła niszcząca [N] 

657 945±49 830±153 1190±184 124±21 208±17 1795±91 

Naprężenia [MPa] 

3,285 4,725 

±0,245 

4,15 

±0,765 

5,95 

±0,92 

0,62 

±0,105 

1,04 

±0,085 

8,975 

±0,455 

 

Na podstawie badań potwierdzono, że polietylen jako tworzywo termoplastyczne cechują 

niskie właściwości adhezyjne (wykorzystanie np. w badaniach zamiast polietylenu tkaniny 

bawełnianej, spowodowało że wytrzymałość próbek tworzonych na bazie kleju Bondicx 01 

wzrosła ponad 2,5-krotnie.) W związku z tym połączenia klejowe polietylenu wykazują 

stosunkowo niską wytrzymałość, a zniszczenie takich połączeń ma charakter typowo 

adhezyjny. Taki rodzaj zniszczenia wystąpił we wszystkich przypadkach klejenia próbek 

czołowych z przekładkami polietylenowymi. Z badanych klejów najlepszą przydatność do 

klejenia polietylenu wykazał klej  Scotch-Weld 8010.  

Próby klejenia tkanin aramidowych: XPS102; T750; Microflex oraz CT709. poprzedzono 

wstępnym eksperymentem, który polegał na nałożeniu na małe wycinki tkanin masy klejowej 

Epidian 57/Z1 w celu sprawdzenia, czy tkaniny ulegają przesyceniu i czy syciwo wykazuje 

dobrą adhezję do tkanin. Z badanych tkanin, tylko tkanina Microflex uległa przesyceniu na 

wskroś. Tkaninę T 750 charakteryzowały najgorsze właściwości adhezyjne – utwardzony klej 

praktycznie nie połączył się z tkaniną. W związku z tym do wstępnych badań 



wytrzymałościowych wytypowano tkaninę aramidową typu Microflex. Wyniki tego etapu 

badań zamieszczono w tabeli 7. 

Tab. 7. Wyniki badań wytrzymałości na odrywanie różnych tworzyw adhezyjnych od tkaniny 

Microflex 

Tworzywa adhezyjne 

Bondix 01 Poxipol Loctite3038 Scotch-

Weld 

8010 

Silikon 

czarny 

Terostat 

M9399 

Epidian 

57/Z1 

Średnia siła niszcząca [N] 

1684±188 2987±187 0* 232 72,5±12 295±28 2018±185 

Naprężenia [MPa] 

8,38±0,94 14,86±0,93 0* 1,15 0,36±0,06 1,48±0,14 10,04±0,92 

* - brak utwardzenia kleju w czasie 24 h 

 

Przeprowadzone badania wykazały, że kleje Loctite 3038 oraz Scotch Weld 8010 

dedykowane do klejenia polietylenu są klejami specjalistycznymi i nie nadają się do klejenia 

tkanin aramidowych. Klej Loctite 3038 w kontakcie z tkaniną aramidową i mosiądzem nie 

utwardził się w ciągu doby, natomiast umieszczony w strzykawce polietylenowej (będący w 

kontakcie tylko z polietylenem) w tym samym czasie uległ utwardzeniu. Badania potwierdziły 

niską wytrzymałość na odrywanie uszczelniaczy Silikonu Czarnego oraz Terostatu M9399 

wynikającą zarówno ze słabej adhezji do polietylenu i aramidów, jak i z ich niskiej 

wytrzymałości kohezyjnej. Cechą charakterystyczną tych tworzyw adhezyjnych jest ich 

elastyczność po utwardzeniu. 

W dalszych badaniach wykorzystano kleje Bondicx 01 CX80 i Poxipol, ponieważ 

charakteryzowała je dostatecznie wysoka wytrzymałość na odrywanie przy klejeniu tkaniny 

Microflex. Wyniki badań przedstawiono w tabelach 8 i 9. 

Tab. 8. Wytrzymałość na odrywanie kleju Bondicx 01 CX80 od tkanin aramidowych 

Klej BONDICX 01 

Tkanina Microflex T 750 CT 709 XPS102 

Średnia siła [N] 1684±188 1145±142 1452±90 101,2±6,9 

Wytrzymałość 

na odrywanie 

[MPa] 

8,38±0,94 5,70±0,71 7,22±0,45 0,503±0,034 

Tab. 9. Wytrzymałość na odrywanie kleju Poxipol  od tkanin aramidowych 

Klej Poxipol 

Tkanina Microflex T 750 CT 709 

Średnia siła [N] 2987±187 1466±140 473,3±49,9 

Wytrzymałość na 

odrywanie [MPa] 

14,86±0,93 7,29±0,70 2,35±0,25 

 

 

 



2.4.3. Próbki nr 3 

Celem prowadzonych badań było sprawdzenie czy ceramikę Al2O3 i SiC cechują 

porównywalne właściwości adhezyjne. W tym celu próbki nr 3 klejono czołowo poprzez jedna 

warstwę tkaniny Microflex klejami Bondicx oraz Poxipol, a wyniki badań zaprezentowano w 

tab. 10. 

Tab. 10. Porównanie wytrzymałości na odrywanie próbek nr 3, przygotowanych na bazie 

ceramiki SiC i Al2O3 (tkanina Microflex) 

Klej Bondicx 01 CX80 Klej Poxipol 

SiC Al2O3 SiC  Al2O3 

Siła niszcząca [N] 

2522.5* 1994±540 1860±91 2585±548 

Naprężenia [MPa] (A = 346,4 mm2) 

7,28 5,76±1,56 5,37±0,27 7,46±1,58 

* - zniszczenie czterech z pięciu badanych próbek wystąpiło na powierzchni pomiędzy stalową próbką a 

ceramiką SiC klejoną Epidianem 57/Z1. W związku z tym  wytrzymałość oszacowano na podstawie dwóch 

pomiarów o największej wartości siły niszczącej. 

 

Klej Bondicx 01 CX80 wykazał lepszą adhezję do ceramiki SiC, a klej Poxipol do 

ceramiki Al2O3. Stwierdzono również, że klej epoksydowy Epidian 57/Z1 cechowała lepsza 

adhezja do ceramiki Al2O3. 

 

2.4.4. Próbki nr 4 

Badania wykonywane z wykorzystaniem próbek nr 4 dotyczyły ceramiki SiC i Al2O3 oraz 

tkaniny Microflex i dwóch klejów: Bondicx 01 i Poxipol. Ponieważ spoiny połączeń obciążone 

były na oddzieranie rejestrowano przebieg zmiany sił w funkcji przemieszczenia trawersy 

maszyny (rys. 13) i porównywano wartości maksymalnych sił uzyskiwanych w próbach.  

Wyniki badań zamieszczono w tabeli 11. 

 
Rys. 13. Przykładowe wyniki trzech pomiarów wytrzymałości na oddzieranie tkaniny Microflex od ceramiki 

Al2O3 łączonych klejem Bondicx 01 (wartości sił maksymalnych 32, 43 i 34 N) 



Tab. 11. Wytrzymałość na oddzieranie połączeń klejowych łączących tkaninę Microflex z 

ceramiką 

Klej Bondicx 01 Klej Poxipol 

SiC Al2O3 SiC  Al2O3 

Maksymalna siła niszcząca [N] 

34,75±10,31 34,22±5,38 18,8±1,62 24,2±4,6 

Wytrzymałość na oddzieranie [N/mm] 

1,96±0,56 1,95±0,31 1,07±0.09 1,38±0,26 

 

Połączenia, w których zastosowano klej Bondicx 01, niezależnie od rodzaju ceramiki 

cechowała większa wytrzymałość w porównaniu z połączeniami powstałymi na bazie kleju 

Poxipol.  

 

3. Wnioski 

1. Pakiety luźnych tkanin aramidowych charakteryzuje większa odporność na przebicie w 

porównaniu z kompozytami polimerowymi wytworzonymi z takich tkanin oraz 

kompozytami warstwowymi złożonymi z cienkich warstw metalowych i tkanin 

aramidowych. 

2. Warstwy ceramiczne znacznie zwiększają odporność na przebicie osłon balistycznych 

i ich stosowanie w takich osłonach wydaje się niezbędne. 

3. Badane tkaniny polietylenowe oraz tkanina aramidowa XPS102 nie nadają się do 

adhezyjnego łączenia ich z płytkami ceramicznymi ze względu na ich strukturę 

(składają się one z cienkich warstw materiału słabo połączonych ze sobą, co skutkuje 

rozwarstwianiem się tkanin przy niewielkich obciążeniach rozciągających 

prostopadłych do ich powierzchni) oraz brak podatności do przesycania.  

4. Największą wytrzymałość na odrywanie (rzędu 14 MPa) uzyskano łącząc tkaninę 

Microflex z metalową próbką klejem Poxipol 01. 

5. Wydaje się, że ze wszystkich badanych próbek, próbki nr 4 najlepiej odwzorowują 

obciążenie płytek ceramicznych przyklejonych do tkanin, z których wykonywane są 

kamizelki kuloodporne. Badania przeprowadzone z wykorzystaniem takich próbek 

wykazały, że z dwóch badanych klejów, klej Bondicx 01 bardziej nadaje się do takich 

zastosowań niż klej epoksydowy Poxipol. 

6. Wklejenie płytek ceramicznych pomiędzy dwie cienkie blachy ze stopu aluminium i nie 

łączenie ich bezpośrednio z tkaninami aramidowymi zapewnia w przypadku uderzenia 

pociskiem zniszczenie małej powierzchni warstwy ceramicznej, a więc w małym 

stopniu zmniejsza właściwości ochronne osłony. 
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