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Zadania LABORATORium badaŃ kompoztów
1. Wykonywanie badań oraz określanie właściwości materiałowych kompozytu
w akredytowanym Laboratorium Badań Kompozytów w celu:
•
Utworzenia baz materiałowych
•
Walidacji metody elementów skończonych
•
Oszacowania tolerancji uszkodzeń struktur kompozytowych
•
Oszacowania jakości wyrobów kompozytowych
2. Wykonywanie prób technologicznych wytwarzania elementów kompozytowych
z preimpregnatów węglowych w procesie OOA (Out of Autoclave).

3. Monitorowanie propagacji deliminacji materiałów kompozytowych
z wykorzystaniem metod numerycznych (NASTRAN, ANSYS, ABAQUS) oraz
eksperymentalnych.
4. Wykrywanie wad oraz prowadzenie analiz rozwoju uszkodzeń w materiałach
kompozytowych metodami badań nieniszczących.
5. Przeprowadzanie badań rezonansowych.
6. Wykonywanie analiz flatteru na podstawie prób rezonansowych oraz
z wykorzystaniem danych teoretycznych w systemie NASTRAN
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Badania Rezonansowe
System pomiarowy LMS do badań drgań wraz z oprogramowaniem umożliwiającym rejestracje
drgań i wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowo-amplitudowych, częstotliwości
rezonansowych, postaci drgań rezonansowych, uogólnionych współczynników masy i tłumienia
modalnego, operacyjną analizę modalną.
Liczba kanałów pomiarowych: 256
Maksymalna częstotliwość próbkowania: 200 kHz na kanał
Zakres generowanych częstotliwości: 0 – 100 kHz
Możliwość rejestracji w locie: 2 rejestratory po 64 kanały

Satelita Cezar podczas
badań rezonansowych.
Charakterystyka częstotliwościowo-amplitudowa
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Badanie drgaŃ 3D
 Laserowy trójwymiarowy system skanujący
do pomiarów drgań 3D

Oprogramowanie umożliwiające definicję lub import
geometrii badanego obiektu
Dokonywanie pomiarów i animacja w dziedzinie
czasu,
wyznaczanie częstotliwości i postaci drgań,
Rozszerzona transformata Fouriera: do 819 200 linii
Post procesing umożliwiający wyznaczenie
dynamicznych odkształceń i naprężeń.

Zginanie łopatki

Zakres mierzonych prędkości: 0.001 - 10 m/s
Zakres mierzonych częstotliwości: 0 – 100 kHz
Zakres odchylania wiązki: 50° - 40°
Dokładność pozycjonowania: 0,002°
Maksymalnie 50 punktów skanowania na sekundę
Maksymalna ilość punktów pomiarowych: 512x512

Skręcanie łopatki
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Badania Kriogeniczne
Fizyko-chemiczne
 DMA Perkin Elmer DMA 8000
-Wyznaczanie:
temperatury zeszklenia - Tg,
modułu Young’a - E
-Zakres temperatur :

-180°C ÷ 400°C
Wyznaczanie temperatury zeszklenia
Próbka do DMA
 Dylatometer Anter Unitherm 1000
-wyznaczanie współczynnika
rozszerzalności termicznej
- Zakres temperatur:
-196°C ÷ 1100°C

Wyznaczanie współczynnika
rozszerzalności termicznej
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Badania Kriogeniczne
mechaniczne
 Maszyna wytrzymałościowa MTS 322 wraz z komorą klimatyczną

- Zakres temperatury: -130°C ÷ 315°C

- Zakres obciążenia do 250kN

Próbka przed badaniem
w ciekłym azocie

Maszyna MTS 322 z komorą
klimatyczną

Próbka po badaniu w
ciekłym azocie

Próbka do badania wytrzymałości
6
resztkowej

Badania udarowe
Instron DropTower CEAST 9350
Zakres energii: 0.59 -1800J
Prędkość uderzenia: 0.77 – 24 m/s
Wysokość zrzutu: 0.03 – 29.4 m
Przestrzeń pomiarowa: 720x720x630

Porównanie wyników otrzymanych z analizy
numerycznej i skanów ultradźwiękowych.
Delaminacja powstała w wyniku uderzenia o energii
8J pomiędzy warstwami kompozytu 0/90/0

Delaminacja
pomiędzy 0/90
Delaminacja
pomiędzy 90/0
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Analizy Numeryczne
• Analiza numeryczna struktur kompozytu przy użyciu programów: ANSYS, ABAQUS, MARC
• Symulacja propagacji delaminacji przy użyciu metody VCCT i elementów kohesyjnych
• modelowanie w 3D

Rozkład naprężeń w
stateczniku poziomym
somolotu I-23

Rozkład naprężeń podczas badania
udarowego

Rozkład naprężeń po badaniu
udarowym
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Badania NieniszczĄce
Olympus BondMaster z
metodą pitch-catch,
MIA (mechanical
impedance analysis)
oraz resonance modes.

Olympus OmniScan MX
system z modułem
Phased Array module

Phased Array linear
UT probe with wedge
made of Aqualenne

Skan amplitudowy próbki
wytworzonej z kompozytu
węglowego z wklejonymi
defektami

Phased
Array
linear
probe (64 channels) with
wedge made of Rexolite

Badanie metodą
Pitch-catch
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Badania odpornoŚci na pĘkanie
INSTRON
ElectroPuls 3000:

Przyrząd do badań
Mode I

Wyznaczanie
Współczynnika
Uwalniania Energii
zgodnie z normą
ASTM 6115.

Urządzenie do badania
mixed Mode I / Mode II

Wyznaczanie
Współczynnika Uwalniania
Energii zgodnie z normą
ASTM D6671.

Urządzenie do badań
Mode II

Praca nad standaryzacją
badań w warunkach mode II

10

Dziękuję za uwagę!

