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Definiowanie obci¹¿eñ niszcz¹cych z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci metod

kontroli jakoœci

Streszczenie. Zaproponowano niekonwencjonaln¹ procedurê definiowania obci¹¿enia niszcz¹cego w odniesieniu
do bezadhezyjnego po³¹czenia metal – kompozyt, mo¿liw¹ do zaakceptowania w procesie dowodowym zdolnoœci do
lotu statku powietrznego. Proponowany sposób postêpowania bazuje na mo¿liwoœciach rutynowych metod kontroli
jakoœci i uwzglêdnia ich ograniczenia. Pokazano tak¿e powi¹zania istniej¹ce miêdzy mo¿liwoœciami diagnostyczny-
mi wykorzystywanych metod, a wartoœci¹ obci¹¿enia niszcz¹cego.

DEFINITION OF ULTIMATE LOAD INCLUDING CAPABILITY OF QUALITY CONTROL METHODS
Summary. Non-conventional procedure for defining limit load of non-adhesive metal-composite joint was propo-
sed. This procedure could be used to show compliance of the joint with the airworthiness requirements. The proce-
dure is based on the routine quality control methods and accounts for their limitations. Also, connections between
the capacity of quality control methods and value of limit load were indicated.

1. WSTÊP

W przypadku wyrobów lotniczych wystêpuje ko-
niecznoœæ przeprowadzenia prób dowodowych, na pod-
stawie których Urz¹d Lotnictwa Cywilnego dopuszcza
statek powietrzny do u¿ytkowania w zakresie okreœlo-
nym w wydanym dokumencie. Jednym z istotnych ele-
mentów procesu dowodowego jest wykazanie, wymaga-
nej przepisami budowy statków powietrznych (PBSP),
wytrzyma³oœci struktury p³atowca i jej tolerancji na wady
produkcyjne lub uszkodzenia eksploatacyjne. W tym celu
przyjmuje siê pewien sposób postêpowania, uwzglêdnia-
j¹cy szereg istniej¹cych uwarunkowañ. Ni¿ej, w ogólnym
zarysie, zostanie przedstawiona niekonwencjonalna pro-
cedura postêpowania, której efektem jest osi¹gniêcie wy-
mienionego celu. Jako przyk³ad pos³u¿y odpowiedzialne,

bezadhezyjne po³¹czenie metal–kompozyt, Rys. 1, s³u-
¿¹ce wprowadzaniu obci¹¿eñ skupionych w cienkoœcien-
n¹, warstwow¹ strukturê wêglowo-epoksydow¹.

Na etapie projektowania powinno zostaæ okreœlone
obci¹¿enie dopuszczalne Pd (czêsto przyjmuje siê, ¿e
mo¿e ono wyst¹piæ raz w ca³ym okresie eksploatacji p³a-
towca [1]) oraz niszcz¹ce Pn, a nastêpnie udowodnienie
w próbach, ¿e zachodzi miêdzy nimi zwi¹zek (1):

Pn ³ n Pd (1)
gdzie n jest wymaganym przez PBST wspó³czynnikiem
bezpieczeñstwa

Z wielkoœciami tymi œciœle wi¹¿e siê wytrzyma³oœæ
resztkowa Pr, równa obci¹¿eniu, które mo¿e byæ przenie-
sione przez os³abion¹ strukturê. Defektem mo¿e byæ
wada produkcyjna lub uszkodzenie eksploatacyjne. Wy-
trzyma³oœæ resztkowa jest funkcj¹ rozmiaru defektu.
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a) b)

Rys. 1. Przyk³ad zastosowania bezadhezyjnego po³¹czenia metal–kompozyt: a) okucie g³ówne skrzyd³o–kad³ub; b) szczegó³y rozwi¹zania konstruk-

cyjnego (obraz obrócony o 90° w stosunku do widoku na 1a.



PBST wymagaj¹, by na pocz¹tku eksploatacji statku po-
wietrznego wytrzyma³oœæ resztkowa by³a co najmniej
równa obci¹¿eniu niszcz¹cemu a w trakcie eksploatacji
nigdy nie spad³a poni¿ej obci¹¿enia dopuszczalnego.

2. PROPONOWANA PROCEDURA

Zwykle, obci¹¿enie niszcz¹ce wyznaczane jest na dro-
dze analizy wytrzyma³oœciowej. Wiarygodnoœæ wyniku
zale¿y od adekwatnoœci modelu obliczeniowego i przyjê-
tych do obliczeñ wartoœci liczbowych sta³ych materia³o-
wych. W przypadku, gdy z jakichœ powodów warunek
ten nie mo¿e byæ spe³niony, np. brak mo¿liwoœci opraco-
wania wystarczaj¹co dok³adnego modelu numerycznego,
uwzglêdniaj¹cego progresywne niszczenie, procedurê
dowodow¹ mo¿na przeprowadziæ w sposób niekonwen-
cjonalny, tj. odwróciæ postêpowanie i na podstawie wyz-
naczonych w próbie obci¹¿eñ niszcz¹cych wyznaczyæ ob-
ci¹¿enia dopuszczalne z warunku (1), a nastêpnie spraw-
dziæ, czy s¹ dostatecznie wysokie w odniesieniu do prze-
widywanych warunków eksploatacji. Postêpowanie takie
mog³oby byæ zastosowane w odniesieniu do po³¹czenia
przedstawionego na Rys. 1. W takim przypadku nale¿a-
³oby uwzglêdniæ mo¿liwoœci wystêpowania wad produk-
cyjnych w po³¹czeniu i ustaliæ warunki ich akceptowal-
noœci (rozmiar). Jest to uzale¿nione od ich wykrywalnoœci
przyjêtymi metodami rutynowej kontroli jakoœci i prze-
gl¹dów okresowych, a œciœlej od stosowanej w tym celu
aparatury i procedury (nale¿y pamiêtaæ, ¿e decyzje
w tym zakresie skutkuj¹ okreœlonymi kosztami aparatury
i jej u¿ytkowania, uwzglêdniaj¹c liczbê roboczogodzin
potrzebnych do przeprowadzenia kontroli).

Rozmiar progowy defektu i obci¹¿enia niszcz¹ce. W
proponowanej procedurze nale¿y przyj¹æ, ¿e wyrób
opuszczaj¹c halê produkcyjn¹, mimo przeprowadzonej
kontroli jakoœci, zawiera pewien defekt o nieznanych roz-
miarach. Dalej, nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e obci¹¿enie nisz-
cz¹ce zosta³o wyznaczone nie dla idealnego po³¹czenia
ale po³¹czenia zawieraj¹cego niewykryty defekt progowy
(tj. o rozmiarach na granicy wykrywalnoœci) – by³by nim
najmniejszy defekt, wykrywalny w wyniku postêpowa-
nia stosowanego w typowych przegl¹dach okresowych.
Tak wiêc, w celu zdefiniowania Pn nale¿a³oby wykonaæ
po³¹czenie z modelow¹ wad¹ o takich w³aœnie rozmia-
rach, zbadaæ jego noœnoœæ i przyj¹æ jej wartoœæ jako ob-
ci¹¿enie niszcz¹ce dla po³¹czeñ spe³niaj¹cych wymagania
rutynowej kontroli jakoœci. Istotne jest spe³nienie dodat-
kowego warunku: modelowa wada powinna byæ umiej-
scowiony tam, gdzie mog³aby najbardziej os³abiæ struktu-
rê po³¹czenia, przy czym rozpatrywana lokalizacja po-
winna mieæ racjonalne uzasadnienie. Stanowi to oddziel-
ne zagadnienie.

3. MO¯LIWOŒCI BADAÑ DIAGNOSTYCZNYCH

Obiektem badañ by³ ko³nierz w bezadhezyjnym po-
³¹czeniu metal-kompozyt, Rys.1b. Po³¹czenia takie s¹
zwykle elementami zespo³ów g³ównych p³atowca,
Rys.1a. Struktura kompozytowa zosta³a wykonana z wy-

korzystaniem preimpregnatów VBO, z pominiêciem eta-
pu tzw. kompaktowania, celem uzyskania wyrobu z du¿¹
ró¿norodnoœci¹ wad produkcyjnych. Wiêcej szczegó³ów
dotycz¹cych procesu wytwarzania przedstawiono w od-
dzielnym artykule.

Jak wspomniano, rozmiary defektu progowego zale-
¿¹ od przyjêtej metody inspekcji (aparatura, procedura).
Metoda taka, miêdzy innymi, powinna spe³niaæ nastêpu-
j¹ce wymagania: byæ nieniszcz¹c¹ i stosowaln¹ (koniecz-
ne jest uwzglêdnienie ograniczeñ dostêpu do badanego
obszaru struktury), a koszt ponoszony w zwi¹zku z jej
stosowaniem nie powinien przekraczaæ racjonalnie uza-
sadnionego poziomu.

Rozpatrywano mo¿liwoœæ wykorzystania trzech me-
tod: ultradŸwiêkowej, tzw. C-skanu, wibrotermografii
oraz tomografii komputerowej. Próby wstêpne wykaza³y
niestosowalnoœæ pierwszej z nich z powodu zbyt du¿ego
rozmiaru g³owicy w stosunku do rozmiarów i geometrii
badanego obiektu.

Badania wibrotermograficzne zosta³y wykonane
przez Monit SHM (Raport MSHM-02/01//2014/PW), ba-
dania tomograficzne natomiast w ITWL. Podstawowe
informacje, dotycz¹ce obu metod s¹ szeroko dostêpne,
mo¿na je znaleŸæ np. w [2] (wibrotermografia) i [3] (tomo-
grafia komputerowa).

Tabela 1. Parametry wymuszania

Nr testu Czas wymuszania, µs Moc, W

I 500 360

II 500 240

III 1500 360

IV 1500 240

Badania wibrotermograficzne wykonano w 4 warian-
tach oznaczonych jako testy od I do IV. Warianty ró¿ni³y
siê parametrami wymuszania drgañ, Tabela 1.

4. WYNIKI

Czêœciowe rezultaty wstêpnych badañ zaprezentowa-
no na Rys.2 i 3. Rys.2a przedstawia wyniki badañ wibro-
termograficznych w postaci mapy obszarów o podwy¿-
szonej temperaturze, powsta³ych w obszarze ko³nierza,
w wyniku wymuszenia mechanicznego. Oznaczono je
kolejno od P1 do P8. Badania wibrotermograficzne zosta-
³y uzupe³nione badaniami tomograficznymi, wyniki któ-
rych przedstawiono przyk³adowo dla przekrojów struk-
tury kompozytowej umiejscowionej pod obszarami P3,
P4 i P6, Rys.2a1, 2a2 i 2a3.

Zdjêcia na Rys. 3. przedstawiaj¹ ewolucjê obszarów
o podwy¿szonej temperaturze, zaznaczonych na Rys. 2
prostok¹tami od P1 do P8 zale¿nie od warunków wymu-
szania i czasu Dt który up³yn¹³ od zakoñczenia wymusza-
nia drgañ. Tabela 2 zawiera orientacyjne wymiary po-
przeczne tych obszarów, uzyskane w teœcie I. Wartoœci
uzyskane w pozosta³ych testach by³y praktycznie takie
same.
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Tabela 2. Wymiary obszarów laminatu o podwy¿szonej tempe-
raturze

Obszar podwy¿szonej
temperatury

Wymiary poprzeczne
[mm]

P1 1.0 × 1.0

P2 1.5 × 1.5

P3 –

P4 –

P5 0.9 × 0.9

P6 –

P7 2.0 × 2.2

P8 2.0 × 2.0

5. DYSKUSJA WYNIKÓW I WNIOSKI

W przypadku struktury bêd¹cej obiektem zaintereso-
wania tomografia komputerowa nie mo¿e byæ uwa¿ana

za metodê nieniszcz¹c¹. Ze wzglêdu na znaczne rozmia-
ry gabarytowe struktury (dŸwigar, wrêga) zawieraj¹cej
po³¹czenie, nie mo¿e ono zostaæ zbadane t¹ metod¹ bez
dezintegracji. Natomiast, na etapie prób technologicz-
nych metoda ta doskonale nadaje siê do weryfikacji jakoœ-
ci laminatu w obrêbie elementów metalowych i w ich
bliskim otoczeniu.

Rezultaty badañ dostarczaj¹ dwu istotnych informa-
cji:

1. Wibrotermografia umo¿liwia badania defektosko-
powe trudnodostêpnych obszarów struktury p³atowca
i ujawnia istnienie wad produkcyjnych w elementach
z kompozytu wêglowo-epoksydowego w obszarach, któ-
re nie mog¹ byæ badane metod¹ ultradŸwiêkow¹, Rys.2a

2. W otoczeniu badanych obszarów o podwy¿szonej
temperaturze istnieje wiele wewnêtrznych nieci¹g³oœci
materia³owych, wykrywalnych przy pomocy tomografii
komputerowej, Rys.2a1-a3. S¹ to liczne pory spowodowa-
ne obecnoœci¹ powietrza nieusuniêtego w trakcie formo-
wania po³¹czenia.
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Rys. 2. Wyniki badañ uzyskane z wykorzystaniem wibrotermo-

grafii, Rys. 2a oraz tomografii komputerowej, Rys. 2a1, 2a2 i

2a3. Badany obszar obramowano bia³ym markerem, Rys. 2b.



Obecnoœæ porów i ich wzajemne bliskie s¹siedztwo
stwarza trudnoœæ w identyfikacji konkretnej nieci¹g³oœæ
struktury np. pojedynczej pustki, dyssypuj¹cej energiê
mechaniczn¹ drgañ. Wyniki badañ tomograficznych pod-
trzymuj¹ przypuszczenie, i¿ obserwowane na powierzch-
ni laminatu „plamy” podwy¿szonej temperatury s¹ wy-
nikiem dyssypacji energii przez kilka s¹siaduj¹cych de-
fektów. Nale¿y tu przypomnieæ, i¿ po³¹czenie by³o wyko-
nywano z pominiêciem procesu kompaktowania, co mia-
³o zasadniczy wp³yw na porowatoœæ struktury. Przestrze-
gaj¹c wymogi procesu formowania, rutynowo otrzymy-
wany jest laminat o zawartoœci porów w granicach 1% do
2%, akceptowalny w wyrobach lotniczych.

W zasadzie, metoda wibroakustyczna dostarcza in-
formacji jakoœciowych, tzn. ¿e defekt wystêpuje lub nie,
natomiast informacje natury iloœciowej s¹ do uzyskania
znacznie trudniejsze. W przypadku struktury bêd¹cej
obiektem badañ, wymiary obszarów o podwy¿szonej
temperaturze zmieniaj¹ siê w czasie, a intensywnoœæ tych
zmian zale¿y od warunków wzbudzania. Jest to wyraŸnie
widoczne we wszystkich obszarach o podwy¿szonej tem-
peraturze powierzchni, Rys.3. Dodatkowymi czynnikami
oddzia³uj¹cymi na obraz zmian temperatury na powierz-
chni struktury s¹: przewodnoœæ cieplna i ciep³o w³aœciwe
materia³u. Czynniki te utrudniaj¹ wybór w³aœciwego mo-
mentu dokonywania pomiaru rozmiarów plam cieplnych
i otrzymania wiarygodnego, jednoznacznego wyniku.
Tak wiêc, otrzymane wyniki sugeruj¹, i¿ w odniesieniu
do badanego po³¹czenia, wykonanego wed³ug przyjêtej
technologii ¿adna z rozwa¿anych metod nie mo¿e byæ
bezpoœrednio wykorzystana do wyznaczenia defektu
progowego. Jednak¿e, bior¹c pod uwagê specyfikê struk-
tury po³¹czenia oraz wymóg wysokiej powtarzalnoœci
w³aœciwoœci fizycznych struktur lotniczych (np. dane ma-
teria³owe typu A i typu B) nale¿y przypuszczaæ, i¿ mo¿li-
w¹ do przeprowadzenia i wiarygodn¹ by³aby kalibracja

metody wibroakustycznej w oparciu o przygotowane
wzorce wad produkcyjnych lub te¿, co by³oby lepszym
rozwi¹zaniem, w oparciu o naturalne wady produkcyjne.
Ich geometriê i lokalizacjê nale¿a³oby okreœliæ na podsta-
wie badañ tomograficznych lub fraktograficznych, przy
pomocy odpowiednio przygotowanych zg³adów lub
poprzez po³¹czenie obu tych metod.

Do wyjaœnienia pozostaje pytanie, czy porowatoœci na
granicy 1-2%, akceptowalna w wyrobach lotniczych, mo-
¿e powodowaæ b³êdy diagnostyczne. Mo¿na przypusz-
czaæ, i¿ udzia³ objêtoœciowy porów oraz ich geometria s¹
powi¹zane [4,5], z drugiej strony aktywacja defektów
(spowodowanie, by poprzez tarcie generowa³y ciep³o)
zale¿y od parametrów wymuszania drgañ. Wydaje siê, i¿
istnieje mo¿liwoœæ takiego ich doboru, by aktywacja po-
rów, przy akceptowalnej porowatoœci laminatu nie nastê-
powa³a.
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Rys. 3. Zmiany rozmiarów obszarów o podwy¿szonej temperaturze w czasie, rejestrowane na powierzchni laminatu kamer¹ termowizyjn¹.


