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DEFINICJE I SKRÓTY
Laser Shearography - metoda szerografii. Metoda badań nieniszczących szerzej opisana
w pracy. W treści pracy (z wyłączeniem tytułu i tezy zastosowano polską
nazwę)
Kąt przesunięcia

- (ang. Shear angle) kąt używany do określenia wektora przesunięcia
w układzie optycznym szerografii

Wektor przesunięcia - (ang. Shear distance) długość przesunięcia używana do określenia
wektora przesunięcia w układzie optycznym szerografii
CFRP

- (ang. Carbon Fiber Reinforcement Plastic) Kompozyt polimerowy
zbrojony włóknem węglowym

GRFP

- (ang. Glass Fiber Reinforcement Plastic) Kompozyt polimerowy
zbrojony włóknem szklanym

Al.

- Aluminium. W pracy używane również w znaczeniu stopu aluminium.
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1. WSTĘP
Naprawa statku powietrznego podobnie jak produkcja i eksploatacja wymaga
prowadzenia kontroli jakości [1]. Kontrola ta odbywa się wieloetapowo, obejmując różne
aspekty. Począwszy od nadzoru nad uprawnieniami osób wykonujących pracę, poprzez
tworzenie zapisów pozwalających odtworzyć przebieg pracy i nadzór nad materiałami
wykorzystywanymi do pracy, aż po weryfikację wizualną i badania nieniszczące. Szczególną
rolę można tu przypisać badaniom nieniszczącym, ponieważ pozwalają na ocenę stanu
technicznego elementów połączonych w sposób nierozłączny. Stanowią również narzędzie
kontroli jakości w trakcie dalszej eksploatacji [2].
Praca dotyczy oceny możliwości zastosowania metody Laser Shearography (metody
szerografii) do badań jakości napraw metalowych konstrukcji przekładkowych statków
powietrznych. Metoda szerografii jest to jedna z siedmiu metod badań nieniszczących
wymienionych w normach EN 4179/NAS 410, określających zasady kwalifikacji i certyfikacji
personelu badań nieniszczących w lotnictwie. Niniejsza praca nie jest poświęcona wszystkim
aspektom zapewnienia jakości napraw z użyciem materiałów kompozytowych i technologii
klejenia, ponieważ jest to temat zbyt obszerny. Porusza ona jedynie zagadnienia badań
nieniszczących, które stanowią ważne narzędzie w ocenie i zapewnieniu jakości takich napraw.
W szczególności koncentruje się na zweryfikowaniu czy metoda szerografii może zostać
zastosowana jako jedyna metoda badań nieniszczących do oceny stanu technicznego naprawy
metalowej konstrukcji przekładkowej. Obecnie stosowane podejście do badań napraw
w konstrukcjach metalowo- kompozytowych polega na wykonaniu sprawdzeń kilkoma
metodami [3]. Nie jest to jednak zbyt korzystne rozwiązanie dla organizacji wykonującej
badania, ponieważ wymaga utrzymania personelu i wyposażenia do badań tymi metodami.
Podejście proponowane w niniejszej pracy polega na wykorzystaniu do badań obszaru napraw
tylko jednej metody badań nieniszczących stosowanej w badaniach nieniszczących konstrukcji
przekładkowych.
Badania nieniszczące napraw klejonych stanowią dziedzinę obszernie opisaną
w literaturze (patrz rozdz. 2.5,2.6). Jednakże zdecydowana większość opracowań dotyczy
struktur w całości wykonanych z kompozytów polimerowych. Metalowe konstrukcje
przekładkowe występują przede wszystkim w lotnictwie wojskowym, a w szczególności
w konstrukcjach starzejącej się techniki lotniczej użytkowanej w Siłach Zbrojnych RP.
W odniesieniu do tych konstrukcji brakuje publikacji o naprawach i badaniach nieniszczących
napraw. Konstrukcje te zachowują jednak pewne analogie do konstrukcji w całości
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kompozytowych i metalowych konstrukcji klejonych wobec czego wykorzystano publikacje
dotyczące napraw kompozytowych konstrukcji przekładkowych.
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2. GENEZA PRACY
2.1. METALOWE KONSTRUKCJE PRZEKŁADKOWE
Lotnicza struktura przekładkowa jest złożona z dwóch okładek stanowiących poszycie
i zdolnych do przenoszenia obciążeń w swojej płaszczyźnie, odseparowanych za pomocą
warstwy materiału (rdzenia) o niskiej gęstości, przenoszącego obciążenia prostopadłe
do płaszczyzny okładek. Efektem połączenia elementów przenoszących obciążenia w różnych
kierunkach, jest uzyskanie bardzo wysokiej sztywności przy relatywnie niskiej masie.
Kilkuprocentowy wzrost masy struktury, spowodowany obecnością rdzenia w stosunku
do masy samych okładek, powoduje kilku kilkunastokrotny wzrost sztywności struktury [4,16],
co jest bardzo korzystne dla takiej konstrukcji.

Rys. 1. Metalowa struktura przekładkowa z rdzeniem komórkowym

W typowych konstrukcjach lotniczych okładki wykonane są z kompozytów (np.: powierzchnie
sterowe samolotów F-16, M-346 oraz typoszeregów samolotów Boeing czy Airbus)
lub ze stopów aluminium (powierzchnie sterowe samolotów MiG-29, sekcje łopat śmigłowców
rodziny Mi, stabilizatory poziome M-346).
Rdzenie konstrukcji przekładkowych wykonywane są głównie w postaci struktur
komórkowych lub spienionego tworzywa. Rzadziej w elementach takich jak wyposażenie
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wnętrza stosuje się drewno (balsa) lub inne materiały. Rdzenie piankowe stosowane
są głównie w konstrukcjach samolotów ultralekkich oraz szybowców. Rdzenie komórkowe
są powszechnie stosowane w wysoko obciążonych strukturach samolotów komunikacyjnych
i wojskowych. Kształt i rozmiar komórek jest uzależniony od wymagań konstrukcyjnych
i technologicznych. Rozmiar (średnica) pojedynczej komórki uzależniony jest głównie
od poziomu obciążenia struktury. Im większe obciążenia tym mniejsze rozmiary komórek
rdzenia. Im mniejszy rozmiar komórki tym większa wytrzymałość na wyboczenie rdzenia
i wytrzymałość połączenia rdzenia i okładki a także sztywność całego elementu. Poniżej
na Rys. 2 przedstawiono w sposób poglądowy relacje pomiędzy gęstością rdzenia i jego
parametrami wytrzymałościowymi.

Rys. 2. Wytrzymałość na ścinanie w zależności od gęstości rdzenia. Rysunek w oparciu o [4]

Kształt komórek dobierany jest w zależności od geometrii i technologii wykonania elementu.
Szeroko stosowany rdzeń heksagonalny wykorzystywany jest głównie do wytwarzania
płaskich elementów. Konstrukcja rdzenia heksagonalnego uniemożliwia prawidłowe ułożenie
go na zakrzywionej rozwijalnej powierzchni bez przeprowadzenia dodatkowych operacji
kształtowania. Do wytwarzania elementów o rozwijalnych kształtach najczęściej stosuje się
(ang.) Ox-core czyli rdzeń o prostokątnych komórkach. Kształt ten umożliwia prawidłowe
ułożenie rdzenia na powierzchni o krzywiźnie względem jednej osi. Dostępne są również
wypełniacze komórkowe pozwalające na kształtowanie struktur o nierozwijalnych kształtach
(ang. Flex-core). Rodzaje kształtów rdzeni przedstawiono na Rys. 3.

13

Rys. 3. Rodzaje kształtów rdzeni

Typowymi materiałami stosowanym do produkcji rdzeni komórkowych są: papier aramidowy
(Nomex®) [4,6,7], kompozyt epoksydowo-szklany i stopy aluminium serii 5xxx z uwagi
na dużą odporność korozyjną [4,8].
Spoiwo pomiędzy okładkami i rdzeniem ma za zadanie zapewnienie połączenia adhezyjnego
oraz przeniesienie obciążeń pomiędzy nimi. Najczęściej stosowanym materiałem spoiwa
są żywice epoksydowe ze względu na ich zdolność do pracy w szerokim spektrum warunków.
Spoiwa występują w postaci filmów adhezyjnych, past i płynów. W konstrukcjach lotniczych
wykorzystuje się epoksydowe filmy adhezyjne dzięki którym możliwe jest zapewnienie
tej samej grubości skleiny na całej powierzchni elementu. Filmy adhezyjne różnią się miedzy
sobą parametrami spoiwa oraz konstrukcją. W seryjnej produkcji najczęściej stosuje się filmy
naniesione na siatkę (nylonową, szklaną, bawełnianą). Zastosowanie siatki zbrojeniowej jest
bardzo pomocne na etapie wytwarzania, gdyż zwiększa ona wytrzymałość nieutwardzonego
filmu zapobiegając jego uszkodzeniom podczas przenoszenia i układania, a także zmniejsza
ryzyko korozji elektrochemicznej [9]. Filmy adhezyjne wytwarzane bez siatki dużo łatwiej
ulegają uszkodzeniu podczas przeprowadzania operacji technologicznych.
Stosowane w niniejszej pracy pojęcie metalowych struktur przekładkowych należy
rozumieć jako połączenie okładek i rdzenia wykonanych ze stopów aluminium za pomocą
epoksydowego

filmu

adhezyjnego.

Przykładem

zastosowania

metalowych

struktur

przekładkowych w obszarach o większym obciążeniu są powierzchnie ruchome samolotu
MiG-29 zaznaczone kolorem niebieskim na Rys. 4.
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Rys. 4. Samolot MiG-29- rysunek schematyczny

Kolejnym, przykładem zastosowania metalowych struktur przekładkowych w lotnictwie
Sił Zbrojnych RP, są łopaty wirników nośnych śmigłowców. Wszystkie śmigłowce rodziny
Mi eksploatowane w lotnictwie RP (i większość eksploatowanych na świecie) posiadają
komponenty (sekcje) w postaci elementów przekładkowych ze stopów aluminium [11]
(Rys. 5).

Rys. 5. Wycinek łopaty wirnika nośnego śmigłowca Mi-2.
Sekcja (część spływowa) wykonana jest jako aluminiowa struktura przekładkowa

Konstrukcje przekładkowe pod względem wytrzymałościowym często w literaturze
porównywane są do profilu dwuteowego (ang. I-beam) [13,14], a ściślej do konstrukcji
wielościankowej złożonej z wielu dwuteowników. W tej analogii okładki odpowiadają pasom
dwuteowników a rdzeń pełni funkcję ścianek (patrz Rys. 6).
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Pasy przenoszą

Okładki

naprężenia

przenoszą

rozciągające

naprężenia

i ściskające

rozciągające
i ściskające

Ścianki

Ścianki

przenoszą siły

przenoszą siły

tnące

tnące

Rys. 6. Porównanie struktury przekładkowej do profilu dwuteowego

Analizując wytrzymałość i sztywność dowolnego zginanego elementu łatwo zauważyć, że
kluczowy wpływ na wytrzymałość wywiera znajdujący się w mianowniku moment
bezwładności przekroju poprzecznego (2.1.1):

𝜎=

𝑀𝑔 𝑦

(2.1.1)

𝐼𝑧

gdzie:
Iz – moment bezwładności przekroju poprzecznego;
Mg – moment gnący względem osi y;
y – odległość od osi obojętnej przekroju zginanego.
Moment bezwładności przekroju poprzecznego jest funkcją 3-go stopnia odległości
przekroju od osi obojętnej. Zgodnie z rozkładem momentów w przekroju zginanym największe
obciążenia występują zawsze w obszarze najdalej odsuniętym od osi obojętnej, natomiast
w samej osi obojętnej są one zerowe. Wobec tego korzystne pod względem stosunku
masa/sztywność (wytrzymałość na zginanie) jest ukształtowanie przekroju poprzecznego
elementu tak, aby największa jego część znajdowała się daleko od osi obojętnej. Uzasadnia
to stosowanie zróżnicowanych pod względem wytrzymałościowym i masowym elementów
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w konstrukcjach przekładkowych. Rdzeń z materiału o niskiej gęstości i wytrzymałości
umieszczony jest w pobliżu osi obojętnej. Wysokowytrzymałe okładki znajdują się natomiast
w obszarach działania największych momentów gnących (zewnętrznych). Poniżej
przedstawiono

porównanie

sztywności

na

zginanie

elementu

monolitycznego

i przekładkowego [15].
Na Rys. 7 znajdują się przekroje poprzeczne porównywanych elementów.

Rys. 7. Przekroje poprzeczne belki zginanej- a) belka monolityczna, b) belka przekładkowa o polu
powierzchni przekroju okładek równym polu powierzchni przekroju belki monolitycznej

Stosunek sztywności na zginanie konstrukcji przekładkowej (2.1.3) do sztywności
na zginanie elementu monolitycznego (2.1.2) wynosi:
𝐸 (2𝑡 )3

2𝐸 𝑡 3

𝑠

𝑠

𝑠
𝑠
𝑠 𝑠
Sztywność elementu monolitycznego: 𝐷𝑚𝑜𝑛 = 12(1−𝑣
2 ) = 3(1−𝑣2 )

Sztywność elementu przekładkowego: 𝐷𝑠𝑎𝑛𝑑 =

gdzie:
Es - moduł Younga materiału okładki;
ts - grubość okładki;
tc – grubość rdzenia;
νs – współczynnik Poissona materiału okładki.
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2𝐸𝑠 𝑡𝑠 (𝑡𝑐 /2)2
(1−𝑣𝑠2 )

𝐸 𝑡 𝑡 2

𝑠 𝑠 𝑐
= 2(1−𝑣
2)
𝑠

(2.1.2)

(2.1.3)

Wobec tego stosunek sztywności na zginanie konstrukcji przekładkowej do sztywności
na zginanie elementu monolitycznego wynosi:

𝐷𝑠𝑎𝑛𝑑 3 𝑡𝑐 2
= ( )
𝐷𝑚𝑜𝑛 4 𝑡𝑠

(2.4.)

Powyższa zależność jest funkcją kwadratową w związku z czym możemy zauważyć
wyraźną korzyść ze zwiększania grubości konstrukcji przekładkowej (Rys. 8).
80,

Dsand/Dmon

60,

40,

20,

0,
0

2

4

6

8

10

tc/ts
Rys. 8. Wzrost sztywności płyty przekładkowej (sand) względem monolitycznej (mon) w zależności od
grubości rdzenia

W przedstawionej powyżej analizie zastosowano kilka uproszczeń. Pierwszym jest
pominięcie geometrii ścianek rdzenia i założenie, że rdzeń jest wykonany z jednorodnego
materiału. Kolejne założenie przyjmuje, że materiały okładek i rdzenia są liniowo sprężyste.
Ponadto pominięto dane o masach (gęstościach) rdzenia i okładek jako nieistotne z punktu
widzenia sztywności. Założenia te znacząco upraszczają model, natomiast ich wpływ
na zobrazowanie różnic w sztywnościach struktur monolitycznych i przekładkowych jest
niewielki. W sytuacji w której uwzględniono by rzeczywistą sztywność rdzenia, sumaryczna
sztywność konstrukcji przekładkowej byłaby jeszcze wyższa.
Zależność pomiędzy grubościami rdzenia, wytrzymałością i sztywnością w czytelny sposób
obrazuje zestawienie przedstawione w materiałach informacyjnych firmy Hexcel [16].
(Rys. 9).
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Płyta metalowa

Konstrukcja

Gruba konstrukcja

przekładkowa

przekładkowa

sztywność

100

700

3700

wytrzymałość

100

350

925

masa

100

103

106

Rys. 9. Wzrost sztywności konstrukcji przekładkowej bez wyraźnego wzrostu masy. Liczby wyrażone
w procentach

Kolejnym z ważnych powodów stosowania struktur przekładkowych jest możliwość uzyskania
znacznie wyższego poziomu integracji konstrukcji, czyli zmniejszenia liczby elementów
i połączeń pomiędzy nimi. Pozwala to na lepsze wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej
poprzez eliminację dodatkowych elementów w postaci wręg czy podłużnic [16,17].

2.2. USZKODZENIA METALOWYCH KONSTRUKCJI PRZEKŁADKOWYCH
Poza wspomnianymi zaletami, metalowe konstrukcje przekładkowe posiadają również
wady i ograniczenia. Słabym punktem metalowych konstrukcji przekładkowych jest niewielka
zdolność do przenoszenia obciążeń wprowadzanych punktowo oraz nierównolegle
do powierzchni okładek. Sprzyja to powstawaniu uszkodzeń na skutek zdarzeń
eksploatacyjnych takich jak: upuszczenie narzędzi, udary mechaniczne i termiczne [18,19,20].
Dodatkowo, podobnie jak większość konstrukcji są one podatne na wpływ oddziaływań
środowiskowych - w szczególności wody. Długotrwałe oddziaływanie wody lub wysoki
poziom wilgotności powietrza w połączeniu ze zmiennymi cyklami temperatury powoduje
spadek wytrzymałości połączeń klejonych [11,21,24] oraz korozję [24,30]. W efekcie
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nadmierne lub nieprawidłowe oddziaływania czynników mechanicznych i środowiskowych
może prowadzić do powstawania uszkodzeń typu [24,25,26]:
•

Przebicie okładki;

•

Pęknięcie okładki;

•

Wgniecenie okładki;

•

Odklejenie (kohezyjne) pomiędzy skleiną i okładką;

•

Odklejenie (adhezyjne) pomiędzy skleiną i okładką;

•

Odklejenie (adhezyjne) pomiędzy skleiną i rdzeniem;

•

Pęknięcie rdzenia;

•

Zagniecenie rdzenia;

przedstawionych schematycznie na Rys. 10.

Rys. 10. Rodzaje uszkodzeń konstrukcji przekładkowych

Poniżej na zdjęciach (Rys. 11 do Rys. 14), przedstawiono przykłady typowych uszkodzeń
eksploatacyjnych (wgniecenia, przebicia) wykrywanych podczas przeglądów wizualnych
realizowanych w ramach działalności operacyjnej i badawczej zespołu badań nieniszczących
ITWL.
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Rys. 11. Łopata wirnika nośnego śmigłowca Mi-8 z widocznymi wgnieceniami powstałymi w trakcie
opadów gradu

Rys. 12. Statecznik poziomy samolotu MiG-29 z widocznym uszkodzeniem od uderzeń
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Rys. 13. Ster kierunku samolotu MiG-29 z widocznym przebiciem okładki (zaznaczone niebieską strzałką)

Rys. 14. Łopata wirnika nośnego śmigłowca Mi-8 z widocznym pęknięciem okładki (zaznaczone niebieską
strzałką)

Pozostałe, pojawiające się wewnątrz konstrukcji uszkodzenia, wymagają zastosowania
instrumentalnych technik badań nieniszczących szerzej omówionych w rozdziale 2.5.
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2.3. NAPRAWY METALOWYCH KONSTRUKCJI PRZEKŁADKOWYCH
Z punktu widzenia niniejszej pracy naprawa stanowi zagadnienie o szerszym wymiarze niż
realizacja tylko czynności warsztatowych. Naprawa to ciąg czynności, który należy określić
procesem naprawy [27]. Ciąg ten zaczyna się od wykrycia uszkodzenia za pomocą badań
nieniszczących i kończy na ocenie wyników badań nieniszczących po wykonaniu naprawy.
Uproszczony przebieg procesu naprawy przedstawiono na Rys. 15. Widoczny jest istotny
wpływ badań nieniszczących. Których wyniki są decydujące w kwestii dopuszczenia do lotu.

Rys. 15. Przebieg procesu naprawy
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Bez względu na źródło pochodzenia, uszkodzenia pojawiające się w metalowych konstrukcjach
przekładkowych zmuszają użytkownika do przeprowadzenia oceny stanu i podjęcia decyzji
co do dalszego postępowania. Ocena taka przeprowadzana jest z wykorzystaniem metod badań
nieniszczących zgodnie z obowiązującą dla danego statku powietrznego dokumentacją
precyzującą kryteria akceptacji uszkodzeń i technologię naprawy. W przypadku cywilnych
statków powietrznych jest to zwykle SRM (ang. Structural Repair Manual - Instrukcja
Wykonania Naprawy). Analogiczna dokumentacja wojskowych statków powietrznych może
występować pod inną nazwą np.: T.O. (ang Technical Order - Instrukcja techniczna)
w przypadku samolotów F-16 [22]. Odnosząc się do dokumentacji techniki lotniczej
wywodzącej się z krajów byłego związku radzieckiego informacje te zawarte są w kartach
technologicznych i są analogiczne co do układu i zawartości [23] z wcześniej wymienionymi
dokumentami.
Bazując na wynikach oceny technicznej uszkodzenie można sklasyfikować w jednej z trzech
grup [29]:
1. Dopuszczalne (ang. Allowable damage). Uszkodzenia dopuszczalne nie mają wpływu
na wytrzymałość konstrukcji. Kategoria ta dotyczy wgnieceń o niewielkich głębokościach
i rozmiarach, zarysowań, ubytków lakieru. Te uszkodzenia mogą pozostać niewykryte podczas
zaplanowanych inspekcji [31]. W przypadku ich wykrycia, naprawa nie jest wymagana przed
dopuszczeniem do kolejnego lotu, jednakże należy je zaplanować w dalszym procesie
eksploatacji [30].
2. Naprawialne. Uszkodzenia naprawiane to uszkodzenia, których klasyfikacja mieści się
w przedziale pomiędzy górną granicą dopuszczalności uszkodzeń ADL (ang. Allowable
Damage Limits) i granicą określoną przez producenta RDL (ang. Repairable Damage Limits)
[28,29]. Uszkodzenia z tej kategorii należy bezwzględnie naprawiać [30,31]. Naprawy
w zależności od standardów narzuconych przez producenta można podzielić na kilka
kategorii [30]:
•

Naprawy tymczasowe - (ang. Temporary Repairs) wykonywane są gdy wymagane jest
zachowanie zdatności do lotu przed możliwością zrealizowania naprawy trwałej.
Naprawy te wykonywane są z użyciem materiałów o niskiej (pokojowej) temperaturze
utwardzania co z jednej strony ułatwia naprawę w mniej wymagających warunkach
a z drugiej strony nie pozwala na uzyskanie

wysokiej trwałości i wytrzymałości

naprawy. Tego rodzaju naprawa z założenia wykonywana jest na krótki okres
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eksploatacji i musi być zastąpiona trwałą naprawą. Naprawy tymczasowe stosuje
się w przypadku stosunkowo małych uszkodzeń dla których producent przewidział
metodologię ich oceny. Najprostszą powszechnie stosowaną naprawą tymczasową jest
zastosowanie aluminiowej taśmy klejącej do uszczelnienia przebić [32]. Tego rodzaju
naprawy mają na celu m.in. zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci do wnętrza
struktury. Przykład takiej naprawy na gondoli silnika odrzutowego przedstawiono
na Rys. 16.

Rys. 16. Przykład naprawy tymczasowej z zastosowaniem taśmy aluminiowej firmy 3M wykonanej
zgodnie z technologią producenta samolotu [31]

•

Naprawy okresowe - (ang. Interim Repairs) pozwalają na nieprzerwane użytkowanie
samolotu pod warunkiem wprowadzenia dodatkowych przeglądów (nadzorowanej
eksploatacji) dla obszaru naprawy [34]. Proces wykonywania naprawy przebiega
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w temperaturze 65°C lub wyższej. W związku z tym naprawy te wykazują wyższą
trwałość i wydajność w wysokich temperaturach niż naprawy tymczasowe. Naprawy
tymczasowe wykonywane są w przypadku uszkodzeń, dla których dokumentacja
producenta nie dopuszcza napraw zgodnie z technologią napraw tymczasowych.
Na Rys. 17 przedstawiono przykład okresowej naprawy metalowej konstrukcji
przekładkowej.

Rys. 17. Przykład naprawy okresowej- rysunek w oparciu o [34]

•

Naprawy trwałe (ang. Permanent Repairs) stosowane są w celu odtworzenia
właściwości struktury. W wielu przypadkach nie wymagają żadnych późniejszych
sprawdzeń poza sprawdzeniami zaplanowanymi dla struktury podstawowej [35].
Należy jednak wyraźnie zaznaczyć że brak wymogu sprawdzeń dotyczy tylko
i wyłącznie napraw dla których zostały przeprowadzone pełne próby dowodowe.
W przypadku wprowadzania nowych technologii dla tychże napraw, stosuje się zwykle
cykliczne sprawdzenia w ramach tzw. nadzorowanej eksploatacji. Naprawy trwałe
projektuje się tak, aby wytrzymałość w obszarze naprawy była co najmniej równa
wytrzymałości

struktury

nieuszkodzonej

[29,30,34].

konstrukcyjne naprawy trwałej przedstawiono na Rys. 18.
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rozwiązanie

Łata

Okładka oryginalna

Okładka zastępcza

Rdzeń
oryginalny

Rdzeń zastępczy
Wkładka
Rys. 18. Schemat konstrukcji naprawy trwałej[35]

3. Nienaprawialne. W tej grupie znajdują się uszkodzenia o rozmiarach powyżej określonego
przez producenta limitu. Nie zawsze oznacza to, że naprawa jest niemożliwa
do przeprowadzenia, wymaga ona natomiast przeprowadzenia procesu uzasadnienia
(ang. Substantiation) [37]. Przeprowadzenie dodatkowego postępowania dowodowego wpływa
na czas i koszty przez co wykonanie takiej naprawy i nie zawsze jest ekonomicznie
uzasadnione. Naprawy takie realizuje się w przypadku gdy uszkodzenia nieznacznie
przekraczają limity określone przez producenta [38]. Przeprowadzenie procesu uzasadnienia
może być również realizowane w przypadkach gdy producent nie przewidział możliwości
napraw, natomiast jest to możliwe przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Przykładem
mogą

być

naprawy

wykonane

przez

ITWL

na

samolocie

Su-22

[39],

czy na samolotach MiG-29 [40,41].
Typowe rozwiązania konstrukcyjne obecnie stosowane w naprawach metalowych
konstrukcji przekładkowych bazują na technologii klejenia. W przeszłości niektórzy
producenci dopuszczali stosowanie w naprawach nitów lub śrub oraz wypełnianie przestrzeni
po uszkodzonym rdzeniu za pomocą pianki [42]. Tego rodzaju naprawy, wykorzystujące
połączenia nitowych lub śrubowe, wprowadzają dodatkowe uszkodzenia rdzenia. Biorąc
pod uwagę aktualne możliwości technologiczne powinny stanowić raczej rozwiązania
okresowe (por. Rys. 17). Niemniej w określonym przez producenta przedziale są one nadal
z powodzeniem wykorzystywane. Poniżej przedstawiono przykład realizacji napraw
stateczników poziomych samolotów MiG-29 z wykorzystaniem
i nitowania (Rys. 19).
27

technologii klejenia

Rys. 19. Naprawa uszkodzenia metalowej konstrukcji przekładkowej statecznika poziomego samolotu
MiG-29 wykonana zgodnie z technologią producenta

Obecnie stosowane technologie z wykorzystaniem klejenia zastępują połączenia mechaniczne
warstwami adhezyjnymi. Naprawy polegają na wymianie rdzenia w obszarze uszkodzenia oraz
odtworzeniu okładki i wzmocnieniu obszaru połączenia okładki oryginalnej z odtworzoną
poprzez zastosowanie dodatkowego pakietu naprawczego połączonego z pierwotną konstrukcją
metodą klejenia [47,48]. Różnice w poszczególnych rozwiązaniach konstrukcyjnych napraw
klejonych polegają głównie na wykorzystaniu różnych materiałów do wykonania pakietu
naprawczego oraz na tym czy pakiety naprawcze są obustronne i jak duża część rdzenia jest
wymieniana. Poniżej (Rys. 20) przedstawiono warianty ogólnych rozwiązań konstrukcyjnych
napraw w zależności od rozmiaru i położenia uszkodzenia.
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Rys. 20. Warianty naprawy struktury przekładkowej z uwagi na rodzaj uszkodzenia miejscowego:
a) uszkodzenie rdzenia na głębokość nie większą niż 0,5 grubości struktury,
b) uszkodzenie rdzenia na głębokość powyżej 0,5 grubości struktury lub przebicie jednostronne,
d) zagniecenie obustronne symetryczne, d) przebicie na wskroś [35]

Pakiet naprawczy przyklejany na zewnętrznej powierzchni obszaru poddanego
naprawie może być wykonany w postaci kompozytu polimerowego. Najczęściej stosowanym
materiałem kompozytowym jest preimpregnowana tkanina wzmacniana włóknem węglowym.
Nieco rzadziej stosowany jest preimpregnat zbrojony włóknem boru. Jest on droższy
i trudniejszy w obróbce mechanicznej [59]. Materiał ten z uwagi na koszt częściej stosowany
jest w lotnictwie wojskowym niż cywilnym [45]. Często stosowanym materiałem na pakiet
naprawczy jest blacha aluminiowa [34]. Pozwala to na uproszczenie zwłaszcza od strony
materiałowej, ponieważ pozwala ograniczyć udział w naprawie materiałów z krótkimi
terminami ważności. W niektórych przypadkach pakiet naprawczy wykonany jest jako
hybrydowy: metalowo – włóknisty [46]. Poniżej na Rys. 21 przedstawiono ster kierunku
samolotu MiG-29 na którym zrealizowano próbę zmęczeniową w procesie dowodowym
opracowania technologii napraw konstrukcji przekładkowej w których wykorzystano różne
(aluminium,

kompozyt

epoksydowo-węglowy)

materiały

pakietów

wzmacniających.

W obszarach w których naprawiana powierzchnia była płaska, zastosowano pakiety naprawcze
z wykorzystaniem blachy aluminiowej. W obszarze skokowej zmiany grubości poszycia
wykorzystano do tego celu preimpregnat epoksydowo-węglowy, który dał możliwość
ukształtowania powierzchni połączenia klejonego.
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Rys. 21. Ster kierunku samolotu MiG-29 z naprawami

2.4. OCENA JAKOŚCI REALIZACJI NAPRAW
Jakość realizacji napraw stanowi sumę procesów oraz oddziaływań występujących podczas
naprawy (patrz Rys. 22).

Rys. 22. Jakość w realizowanych naprawach - czynniki wpływające
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Każdy z elementów przedstawionych na Rys. 22 ma wpływ na jakość końcową wykonanej
naprawy, a w konsekwencji na bezpieczeństwo lotu. Naprawy, ze względu na konieczność
prowadzenia obróbki mechanicznej stanowią poważne i nieodwracalne ingerencje
w konstrukcje. Ze względu na poziom trudności prac, proces naprawy jest bardzo podatny
na negatywny wpływ czynnika ludzkiego [48,50]. Musi on zatem zawierać kontrolę jakości
[27,29,30], a organizacja wykonująca naprawy musi posiadać odpowiednie procedury
i wyszkolony personel wykonujący naprawy. Sam proces (czynności) naprawy powinien
być szczegółowo opracowany w postaci listy kontrolnej [30,50]. Powinna ona uwzględniać
wiele czynników (zastosowana technologia, powtarzalność parametrów materiałów, warunki
środowiskowe, przestrzeganie czasów technologicznych). Tego rodzaju kompleksowe
podejście wraz z badaniami wytrzymałościowymi próbek- świadków oraz badaniami
nieniszczącymi, pozwala na zadowalającą minimalizację ryzyka wykonania naprawy niskiej
jakości [51].
Badania nieniszczące stanowią ostatnie ogniwo w przedstawionym procesie. Nie należy
ich traktować jako jedynego rozwiązania zastępującego nadzór na poszczególnych etapach
realizacji naprawy, natomiast są one w stanie zweryfikować wystąpienie wielu groźnych wad
jak również stanowić narzędzie dalszego nadzoru w eksploatacji.
Ograniczenia badań nieniszczących w ocenie jakości napraw dotyczą braku możliwości lub
dużych ograniczeń w wykrywaniu szeregu błędów procesowych takich jak: nieprawidłowo
przeprowadzony cykl cieplny, niezgodność ułożenia warstw materiałów kompozytowych,
nieodpowiedniego przygotowania powierzchni do klejenia. Możliwość wystąpienia
wymienionych niezgodności wpływa na konieczność całościowego spojrzenia na jakość badań
w kontekście proceduralnym co w dalszej kolejności implikuje wykorzystanie metod badań
nieniszczących. Niemniej przy odpowiednim, świadomym, skonfigurowaniu procedur
i kontroli na etapie wykonania można sprecyzować wymagania dla procedur (metodyk) badań
nieniszczących zapewniając w ten sposób płynne (z punktu widzenia systemu jakości) przejście
od wykonania naprawy do dalszej długotrwałej eksploatacji.
W zależności od metody badań nieniszczących możliwe jest wykrycie wielu wad
produkcyjnych i uszkodzeń eksploatacyjnych. W praktyce badania nieniszczące muszą
zapewniać możliwość wykrycia wad i uszkodzeń o rozmiarach mniejszych od określonych
w dokumentacji producenta (ang. OEM – Original Equipment Manufacturer) jako maksymalne
akceptowalne. Jak wspomniano w rozdziale 2.3 dokumentacja ta precyzuje metody badań wraz
z instrukcjami. Przedstawia ona także limity rozmiaru (czasem również położenia) określonych
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rodzajów uszkodzeń struktury. W przypadku obszarów napraw dokumentacja musi zawierać
kryteria akceptacji wad i uszkodzeń w naprawach [49,52,53]. Producent (lub inna organizacja
odpowiedzialna za opracowanie technologii naprawy) odpowiada wobec tego za poprawny
dobór metod i przygotowanie metodyk badań nieniszczących, natomiast organizacja realizująca
naprawy odpowiada za zapewnienie jakości w przebiegu procesu naprawy.

2.5. WYKRYWANIE WAD I USZKODZEŃ W NAPRAWACH METALOWYCH
STRUKTUR PRZEKŁADKOWYCH
W rozdziale 2.2 przedstawiono uszkodzenia mogące wystąpić w metalowych konstrukcjach
przekładkowych. Wykonanie naprawy wprowadza do konstrukcji nowe materiały oraz
dodatkowe połączenia dając możliwość wystąpienia innych, dodatkowych postaci wad
i uszkodzeń. Uszkodzenia możliwe do wystąpienia w naprawach metalowych konstrukcji
przekładkowych można podzielić na cztery grupy:
•

Rozwarstwienia pakietu naprawczego;

•

Odklejenia pakietu naprawczego;

•

Uszkodzenia rdzenia;

•

Pęknięcia pod pakietem naprawczym.

Poszczególne grupy uszkodzeń schematycznie przedstawiono na Rys. 23.

32

Rys. 23. Wady i uszkodzenia w naprawach metalowych konstrukcji przekładkowych

Inspekcja po naprawie powinna obejmować zarówno ocenę stanu (kompozytowego)
pakietu naprawczego, jego przyklejenia do powierzchni oraz ocenę czy na powierzchni
metalowego poszycia (okładki) pod pakietem naprawczym nie pojawiło się lub nie propaguje
pęknięcie [13,50,58].
Na Rys. 24 zaprezentowano przekrój przez rzeczywistą konstrukcję naprawy. Na górnej
powierzchni konstrukcji przekładkowej widoczny jest pakiet naprawczy wykonany
z kompozytu węglowo-epoksydowego.
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Rys. 24. Rzeczywista konstrukcja naprawy- przekrój przez naprawiony element przekładkowy

Zakres badań nieniszczących w obszarze napraw konstrukcji klejonych zależny jest od
rodzaju konstrukcji [13,53,55,56,59]. Wstępna metoda badań zalecana przez dokumenty
normatywne i doradcze to przegląd wizualny [13,53]. Oględziny wizualne pozwalają na ocenę
stanu pakietu naprawczego pod kątem uszkodzeń mechanicznych powierzchni oraz odklejeń
wychodzących do krawędzi. Szczególnie istotna jest możliwość oceny krawędzi pakietu
naprawczego ponieważ naprężenia przyjmują najwyższą wartość w szczególności
na krawędziach pakietu naprawczego [56,57]. W dalszych badaniach należy wykorzystać
metody badań nieniszczących wskazane w procedurach producenta lub organizacji obsługowej,
literaturze, lub dokumentach technicznych [13,20,51,53,58,59]. Poniżej przedstawiono krótką
charakterystykę metod badań nieniszczących stosowanych do diagnozowania elementów
z wypełniaczem komórkowym.
METODA OSTUKIWANIA: (Ang:TAP TEST) – Bazuje ona na słyszalnej różnicy pomiędzy
dźwiękiem jaki podczas ostukiwania wydaje konstrukcja uszkodzona i nieuszkodzona.
Najprostsza forma realizacji tej metody to ostukiwanie badanego obiektu za pomocą monety
(ang. coin test) lub młoteczka. Wyniki uzyskiwane w tej technice są subiektywne i zależą
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od doświadczenia operatora oraz zakresu częstotliwości jakie jest w stanie słyszeć operator.
Jakkolwiek istnieją również inne formy realizacji tej metody polegające na rejestracji
odpowiedzi za pomocą mikrofonu [60] lub układu rejestrującego przebieg siły uderzenia
w czasie [61]. Rozwiązanie takie pozwala wówczas na uzyskanie wyników niezależnych
od subiektywnej oceny operatora. W obydwu wspomaganych sprzętowo przypadkach
ostukiwanie odbywa się za pomocą automatycznego układu zapewniającego powtarzalność
kolejnych uderzeń w badany obiekt. Zaobserwowano dwa parametry zależne od stanu badanej
konstrukcji.

W

przypadku

zastosowania

mikrofonu

wykorzystywana

jest

różnica

w częstotliwości dźwięku uzyskiwanego podczas ostukiwania obszarów uszkodzonych
i nieuszkodzonych [60]. Obszary uszkodzone dają odpowiedź akustyczną o wyższej
częstotliwości. W przypadku rejestracji przebiegu sił zaobserwowano, że przebieg sił w czasie
jest krótszy i bardziej intensywny dla obszarów nieuszkodzonych [61]. Metoda ostukiwania
dzięki swojej prostocie i niskich kosztach jest najczęściej wykorzystywaną metodą oceny
konstrukcji klejonych [62]. Poniżej na Rys. 25 przedstawiono sygnały z obszaru uszkodzonego
i nieuszkodzonego. Widoczna jest różnica w czasie trwania odpowiedzi pomiędzy tymi
przypadkami.

Rys. 25. Rozkład siły w czasie- w oparciu o[65]
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Rys. 26. Przyrządy do badań metodą Tap Test.
Z lewej strony tradycyjny młoteczek, z prawej strony tzw. Tap Tester [66]

Podstawowym przeznaczeniem metody jest badanie konstrukcji klejonych, przekładkowych,
oraz kompozytowych. Metoda ta jest powszechnie stosowana między innymi w eksploatacji
łopat wirników nośnych śmigłowców Sił Zbrojnych RP do badań sekcji spływowych [23,67].
PITCH-CATCH: (Metoda nadawczo – odbiorcza) - określana również w literaturze jako
LFBT (ang. Low Frequency Bond Testing) [62]. Jest to porównawcza metoda badania połączeń
klejonych polegająca na przesyłaniu akustycznego sygnału powierzchniowego (fala Lamba)
pomiędzy dwoma przetwornikami (nadawczym i odbiorczym) umieszczonymi obok siebie.
Fala akustyczna propagując przez badany element przekładkowy z rdzeniem komórkowym jest
tłumiona poprzez pionowe ścianki rdzenia.
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Rys. 27. Zasada działania metody Pitch-catch - a) struktura nieuszkodzona, b) struktura uszkodzona

Poziom tłumienia energii akustycznej przesyłanej pomiędzy przetwornikami jest zależny
od rodzaju badanej struktury oraz jej stanu. W przypadku wystąpienia odklejenia rdzenia
od pokrycia bądź uszkodzenia rdzenia wzrasta amplituda sygnału pomiarowego
(przesyłanego). Wzrost amplitudy wynika z faktu, że sygnał docierający do odbiornika
w przypadku uszkodzonej struktury ulega mniejszemu rozpraszaniu niż w przypadku struktury
nieuszkodzonej. W strukturze nieuszkodzonej część sygnału rozpraszana jest w ściankach
rdzenia (
Rys. 27). W zależności od rodzaju uszkodzenia zmianie może ulegać nie tylko amplituda ale
również prędkość propagacji fali [64]. Zakres częstotliwości sygnałów pomiarowych mieści
pomiędzy 5 i 100kHz [62]. Ograniczenia minimalnego rozmiaru wykrywanych uszkodzeń
wynikają z odległości pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem jak również z rozmiaru komórek
rdzenia. Metoda ta wykorzystywana jest do wykrywania odklejeń pokrycia od rdzenia w
przekładkowych konstrukcjach kompozytowych i metalowych[63]. Poniżej na Rys. 28
przedstawiono

przykładowy

zestaw

do

wykonywania

pitch-catch z możliwością prezentacji wyników w trybie C.
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badań

metodą

Rys. 28. Defektoskop OmniScan MX ze skanerem Glider

METODA IMPEDANCJI AKUSTYCZNEJ (ang. MIA- Mechanical Impedance Analysis):
Jest to porównawcza metoda akustyczna niskoczęstotliwościowa pozwalająca na rejestrowanie
lokalnej zmiany sztywności badanego obiektu [62]. Głowica pomiarowa, zbudowana jest
z dwóch przetworników nadawczego i odbiorczego. Przetwornik nadawczy (znajdujący
się nad przetwornikiem rejestrującym) generuje w badanym materiale (obiekcie) falę
akustyczną, która odbierana jest przez przetwornik odbiorczy. W przypadku występowania
zmian sztywności badanego obiektu zmienia ulega kąt fazowy i amplituda sygnału (Rys. 29).
Największe zmiany obserwowane są przy częstotliwości sygnału pomiarowego zbliżonej
do częstotliwości rezonansowej badanej warstwy materiału. Typowe częstotliwości
wykorzystywane w metodzie MIA mieszczą się w zakresie 1-23 kHz.

Rys. 29. Zasada działania metody impedancji akustycznej
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Model metody może być również wyjaśniony za pomocą układu połączonych sprężyn
(Rys. 30). Sztywność w obszarze bez uszkodzeń można wyrazić jako sztywność kontaktu
natomiast sztywność w obszarze uszkodzenia można wyrazić jako sztywność kontaktu, oraz
sztywność obszaru uszkodzenia.

Rys. 30. Model fizyczny metody MIA

Metoda MIA wykorzystywana jest głównie do badań struktur przekładkowych i klejonych.
Teoretyczna wykrywalność metody impedancji akustycznej dla dwóch rodzajów materiałów
została przedstawiona na Rys. 31.
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Rys. 31. Teoretyczna wykrywalność metody MIA. Rysunek w oparciu o [65]

Poniżej na Rys. 32 przedstawiono systemy skanujące MAUS V posiadające możliwość
zastosowania metody impedancji akustycznej
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Rys. 32. Systemy MAUS V w trakcie badań połączeń klejonych

METODA REZONANSOWA(ang. THICKNESS RESONANCE): jest metodą porównawczą
polegającą na wzbudzeniu przetwornika piezoelektrycznego jego częstotliwością rezonansową
i obserwacji zmiany jego impedancji elektrycznej powodowanej obecnością defektów
w badanym materiale (zmianami impedancji akustycznej) [69]. Metoda ta wykorzystywana jest
do wykrywania rozwarstwień i odklejeń w konstrukcjach kompozytowych i klejonych.
Uszkodzenie badanej konstrukcji powoduje lokalną zmianę sztywności, a co za tym idzie
częstotliwości drgań własnych. Wpływa ono w ten sposób na wartość amplitudy i przesunięcie
fazowe pomiędzy sygnałem nadawanym i rejestrowanym. Przesunięcie fazowe sygnału jest
zależne od głębokości na której znajduje się odklejenie. Metoda rezonansowa w porównaniu
do pozostałych metod niskoczęstotliwościowych daje możliwość wykrywania uszkodzeń
położonych głębiej to jest do kilku milimetrów [70]. Na Rys. 33 przedstawiono przykładowy
wynik badania metodą rezonansową w trybie zobrazowania C kompozytowego poszycia
statecznika pionowego samolotu MiG-29. Zakres częstotliwości wykorzystywanych
w badaniach wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset kHz. Metoda rezonansowa jest
rekomendowana do weryfikacji przyklejenia napraw kompozytowych [58].
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Rys. 33. Wynik badania rezonansowego kompozytowego poszycia statecznika pionowego samolotu
MiG-29. Na obrazie wyraźnie widoczne profile wewnętrzne (równoległe do tylnego dźwigara)
przyklejone do poszycia

Metoda ta szeroko stosowana jest z wykorzystaniem zobrazowania typu A. Jednym
z nielicznych urządzeń komercyjnych umożliwiającym badanie w trybie C jest system MAUS
(Rys. 32).
METODA ULTRADŹWIĘKOWA (ang. Ultrasonic): Najczęściej stosowana metoda badań
nieniszczących struktur kompozytowych [71]. Polega ona na wprowadzeniu w badany obiekt
fali akustycznej z zakresu częstotliwości powyżej dźwięków słyszalnych i pomiarze czasu
przejścia oraz amplitudy odebranego sygnału. Metoda ta jest wykorzystywana w dwóch
najczęściej stosowanych technikach pomiarowych, w których sygnał może być nadawany
i odbierany przez tę samą głowicę (technika odbicia ang. pulse echo) lub nadawany przez jedną
głowicę i odbierany przez drugą (technika przepuszczania ang. through transmission)
(Rys. 34).
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Odbicie od
nieciągłości

Przejście
sygnalu

Brak sygnału
spowodowany
obecnością
uszkodzenia

Odbicie od dna
materiału

Rys. 34. Schemat realizacji pomiaru ultradźwiękowego. Po lewej stronie technika odbicia. Po prawej
stronie technika przepuszczania

Dokładność metody zależy od częstotliwości sygnału pomiarowego. Przyjmuje się,
że minimalny rozmiar uszkodzenia od którego można uzyskać wskazanie jest równy połowie
długości

fali

akustycznej

stosowanej

w

badaniu

[72,73].

Typowa

częstotliwość

wykorzystywana w badaniach struktur kompozytowych wynosi 5MHz [62].
Można zatem przyjąć że teoretyczna wykrywalność uszkodzeń dla tej częstotliwości jest
na poziomie 0,3 mm. Metoda ultradźwiękowa jest jedną z nielicznych metod badań
nieniszczących pozwalających na określenie rozmiaru uszkodzenia oraz głębokości na jakiej
ono występuje [74]. Stosowana jest ona do wykrywania szerokiego spektrum uszkodzeń
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w

kompozytach

[75,76,77,78]

i

skleinach

[33,79,80].

W

przypadku

konstrukcji

przekładkowych stosuje się głównie technikę przepuszczania i niższe częstotliwości. Pozwala
ona wówczas na weryfikację skleiny, ciągłości ścianek rdzenia, oraz wykrywanie wtrąceń
cieczy [21,58]. Istnieją również prace mające na celu opracowanie technik wykrywania sklein
o obniżonej wytrzymałości [79,81]. Jest to metoda szeroko stosowana w inspekcji napraw
konstrukcji kompozytowych [13,82]. Poniżej na Rys. 35 przedstawiono wynik badań
ultradźwiękowych w postaci skanu amplitudowego z obszaru, na którym wykonano
kompozytową naprawę. Skan wykonano z wykorzystaniem systemu MAUS V (Rys. 32).

Rys. 35. Wynik badania ultradźwiękowego obszaru naprawy kompozytowego poszycia statecznika
pionowego samolotu MiG-29 [83]

LASER SHEAROGRAPHY (metoda szerografii):

metoda jest oparta o rejestrację

i porównywanie obrazów interferencyjnych dla badanej powierzchni. Poszczególne obrazy
rejestrowane są przy różnych stanach obciążenia (deformacji) badanej powierzchni
realizowanych (zazwyczaj) termiczne lub podciśnieniowo. W wyniku porównania
zarejestrowanych obrazów otrzymuje się graficzną informację o gradiencie deformacji
powierzchni jaki uzyskano podczas badania. Metodę szerografii można wykorzystywać
do wykrywania płytko położonych rozwarstwień w strukturach kompozytowych i klejonych.
Na Rys. 36 przedstawiono przykładowy obraz uszkodzenia w postaci odklejenia pokrycia
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od wypełniacza komórkowego wraz z graficzną interpretacją. Ważną zaletą tej metody jest
krótszy od 2,5 do 120 razy czas realizacji badań w stosunku do metod opartych
o zautomatyzowane badanie powierzchni [107]. Z tego powodu metoda ta znajduje szerokie
zastosowanie w badaniu dużych powierzchni takich jak lotki, klapy usterzenia, panele kadłuba,
powłoki skrzydeł. Stosowana jest ona w badaniach łopat wirników nośnych, powierzchni
sterowych, oraz paneli przekładkowych. Literatura podaje przypadek zastosowania tej metody
do wykrywania odklejeń w naprawach [108]. Nowsze opracowania wymieniają ją jako
potencjalną metodę do wykrywania obniżonej wytrzymałości sklein (ang. weak bonds) [51].

Rys. 36. Wizualizacja uszkodzenia w postaci odklejenia pokrycia od wypełniacza komórkowego

TERMOGRAFIA: Metoda badań polegająca na obserwacji zmiany rozkładu temperatury
badanej powierzchni. Badany obiekt kompozytowy lub klejony jeśli nie występują w nim
uszkodzenia posiada jednorodny (znany) rozkład temperatury na powierzchni. W sytuacji
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wystąpienia uszkodzenia (rozwarstwienia, wtrącenia, odklejenia) rozkład temperatury
na badanej powierzchni w obszarze uszkodzenia, ulega zmianie [21]. W badaniu metodą
termografii kluczowe jest wywołanie różnicy temperatury pomiędzy badanym obiektem
i otoczeniem [62]. Tylko wówczas możliwe jest obserwowanie różnic pomiędzy obszarami
uszkodzonymi i nieuszkodzonymi (Rys. 37).

Rys. 37. Przykładowa zależność temperatury od czasu w badaniach termografii

W praktyce stosuje się różne techniki realizacji badań. Dzielą się one na aktywne i pasywne.
Pasywne polegają na badaniu materiałów będących w temperaturze różnej od temperatury
otoczenia. Przykładem zastosowania techniki pasywnej w lotnictwie jest wykrywanie wtrąceń
wody w elementach przekładkowych wykonywane bezpośrednio po wylądowaniu samolotu.
W przypadku występowania wody wewnątrz badanego elementu jest ona zazwyczaj zamrożona
co pozwala na wywołanie stosunkowo wysokich różnic w rozkładzie temperatur pomiędzy
obszarem z wtrąceniami wody (lodu) i obszarami nieuszkodzonymi. W termografii aktywnej
wykorzystywane jest zewnętrzne kontrolowane źródło ciepła [110]. Obserwacje można
prowadzić zarówno podczas ogrzewania jak i podczas stygnięcia obiektu badanego. Przy
zastosowaniu bardziej zaawansowanych matematycznie metod przetwarzania danych takich
jak transformata Fouriera możliwe jest uzyskiwanie odpowiedzi od defektów położonych
w wykrywaniu wtrąceń wody w konstrukcjach przekładkowych [111,112,113], oraz
rozwarstwień w konstrukcjach kompozytowych [114]. Dopiero od niedawna wiodący
producenci lotniczy - Boeing i Airbus zaczęli wprowadzać tę metodę do procedur badań
nieniszczących napraw struktur kompozytowych [86] z wykorzystaniem kompaktowego
urządzenia C-CheckIR (Rys. 38).
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Rys. 38. Urządzenie do badań termograficznych C-CheckIR

RADIOGRAFIA: Metoda polegająca na rejestracji obrazów badanego obiektu na materiale
wrażliwym na promieniowanie jonizujące. Rejestracja prowadzona jest z wykorzystaniem
przenikliwego promieniowania (rentgenowskiego, gamma). Różnice w badanym materiale
powodują zmiany w ilości promieniowania absorbowanego przez film (lub inny detektor) [87].
Jako źródło promieniowania wykorzystuje się zwykle lampy rentgenowskie. Detektor stanowią
płyty fosforowe, panele CR pozwalające na digitalizację wyników lub coraz rzadziej klisze.
Zasada działania metody została przedstawiona na Rys. 39.

47

Rys. 39. Zasada działania metody radiografii

Przykładowy obraz radiograficzny przedstawiający naprawę metalowej konstrukcji
przekładkowej przedstawiono na. Rys. 40. Metoda ta jest wykorzystywana do wykrywania
uszkodzeń rdzenia i wtrąceń cieczy w konstrukcji przekładkowej oraz do wykrywania
rozwarstwień w kompozytach. Wykrywanie rozwarstwień w kompozytach wymaga jednakże
stosowania specjalnej techniki polegającej na zastosowaniu odpowiedniego środka
chemicznego w celu wywołania zmiany absorbcji w obszarze rozwarstwienia. Taka technika
nie może być stosowana na elementach lotniczych znajdujących się w eksploatacji.
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Rys. 40. Naprawa metalowej konstrukcji przekładkowej- wynik badania metodą radiografii

METODA PRĄDÓW WIROWYCH (ang. Eddy Current): znajduje zastosowanie
w wykrywaniu wad w materiałach przewodzących prąd elektryczny [115,116]. Sonda
prądowirowa generuje zmienne pole magnetyczne, dzięki czemu w materiale badanym
indukowane są prądy wirowe. Występowanie nieciągłości struktury powoduje zaburzenia
cyrkulacji tych prądów, które są wykrywane przez sondę. Możliwość wykrywania wad jest
ograniczona grubością materiału. Przyjmuje się, że wady można wykrywać do głębokości,
na której gęstość prądów wirowych spada do 1/e (czyli ok. 37%) wartości gęstości na
powierzchni badanej [117].
Rozmiary pęknięć pod kompozytową naprawą możliwych do wykrycia za pomocą
prądów wirowych różnią się w zależności od głębokości. Pakiet kompozytowy zwiększa
odległość struktury metalowej od powierzchni końcówki sondy, wymuszając stosowanie
niższych częstotliwości sygnału pomiarowego co z kolei utrudnia pomiar [59]. Dla lepszego
zobrazowania możliwości wykrywania uszkodzeń na Rys. 41 przedstawiono POD
(ang Probability of Detection) - prawdopodobieństwo wykrycia pęknięć pod pakietami
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naprawczymi o różnych grubościach wykonanymi z kompozytu epoksydowego zbrojonego
włóknem boru [59].

Rys. 41. Prawdopodobieństwo wykrycia pęknięć pod kompozytem epoksydowo-borowym. Rysunek
w oparciu o [59]

Rys. 42 przedstawia przykład wykrywania pęknięcia metalowego poszycia pod
pakietem kompozytowym. Po lewej stronie w obszarze zaznaczonym kolorem czerwonym
oznaczono na pakiecie kompozytowym pęknięcie znajdujące się pod nim. Po prawej stronie
znajduje się powiększenie wyniku badania zautomatyzowanego wykonanego metodą prądów
wirowych w zaznaczonym na czerwono obszarze. Strzałką wskazano pęknięcie znajdujące się
pomiędzy trzema nitami.
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Rys. 42. Naprawa kompozytowa na poszyciu skrzydła samolotu PZL-130 Orlik

OCENA WARSTW KOMPOZYTOWYCH I POŁĄCZEŃ KLEJONYCH
W raporcie [88] podsumowującym naprawy wykonywane na przestrzeni około 20 lat w USA
metoda ultradźwiękowa została wskazana jako główna metoda wykorzystana do badania
sklein. Raport ten obejmuje informację o ponad 800 naprawach na samolotach F-111 i w sumie
ponad 1800 naprawach na samolotach B-1 i C-141. W sumie dotyczy on ponad 4500 napraw
z wykorzystaniem kompozytu epoksydowego zbrojonego włóknami boru. Każda z tych napraw
podlegała weryfikacji za pomocą badań ultradźwiękowych. Podobne podejście dotyczące
badania połączenia pakietu naprawczego z pękniętym poszyciem aluminiowym zastosowano
na dwóch samolotach BAE Hawk i dwóch Hawker Siddeley Harrier stosując jeszcze
dodatkowo metodę ostukiwania [89]. Nowsze prace również wskazują na metodę
ultradźwiękową jako główną metodę do inspekcji warstw kompozytowych i połączeń
klejonych [58,90] - w tym z wykorzystaniem techniki phased array (samolot A-35 0XWB) [91].
W przypadku gdy warstwa naprawcza wykonywana jest z metalu stosowane są metody
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weryfikujące przyklejenie poprzez ocenę lokalnych zmian sztywności [62] takie jak metoda
rezonansowa [92].
Należy jednak zaznaczyć, że badania nieniszczące dają informację o tym czy w danym miejscu
występuje połączenie klejowe bez informacji o jego wytrzymałości. Do dnia dzisiejszego
nie zostały opracowane uznane metody badań nieniszczących jednoznacznie oceniające
zdolność do przenoszenia obciążeń przez połączenie klejone [47,48,49,85]. Dokumenty
normatywne (AIR- ang. Aerospace Information Report , oraz ARP- ang. Aerospace
Recommended Practice) wydawane przez SAE International w zakresie napraw klejonych
w tym również dotyczące badań nieniszczących opracowywane są przez CACRC
(ang. Commercial Aircraft Composite Repair Comitee). Podczas spotkania CACRC, które
odłyło się w marcu 2020 zadeklarowano problem wykrywnania obniżonej wytrzymałości
sklein jako temat przyszłych prac ITG (ang. Inspection Task Group) [93] wskazując w ten
sposób na ciągłą aktualność problemu.
OCENA STANU POWIERZCHNI OKŁADEK
W przypadku konstrukcji przekładkowych jest ona szczególnie istotna dla napraw
wykonywanych na krawędziach paneli ponieważ przyklejony pakiet naprawczy może
przykrywać połączenia nitowe. Na Rys. 42 pokazano przykład naprawy kompozytowej
na metalowym poszyciu samolotu PZL-130 ORLIK [96]. Obszar pakietu przykrywa tam
pęknięcie poszycia w obszarze połączenia nitowego. Podobna sytuacja może wystąpić
na połączeniu paneli przekładkowych. Wówczas technologicznie nie jest możliwe, aby
w ramach naprawy usunąć fragment pękniętego poszycia (okładki). Pod naklejonym pakietem
naprawczym ciągle zostaje pęknięcie, które potencjalnie może dalej propagować
[13,47,54,58,88,89].
Podstawową metodą oceny metalowej powierzchni pod pakietem naprawczym jest
metoda prądów wirowych na co wskutek analizy literaturowej wskazuje raport dotyczący
ponad 4500 napraw zrealizowanych na konstrukcjach lotniczych [88]. Każda z nich była
monitorowana z wykorzystaniem tej metody. Metoda ta wskazywana jest również w innych
pracach [58,94,95]. Inna wskazywaną w literaturze metodą jest metoda radiografii [97].
Ograniczeniem tej metody jest potrzeba obustronnego dostępu do badanego obiektu.

PODSUMOWANIE
W niniejszym rozdziale sklasyfikowano uszkodzenia w naprawach metalowych konstrukcji
przekładkowych, a także scharakteryzowano metody badań nieniszczących omawiane
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w literaturze i dokumentach dotyczących napraw struktur kompozytowych i przekładkowych.
Wskazano również, które z metod są najczęściej stosowane w praktyce. Przeważa
wykorzystanie połączenia metody ultradźwiękowej i prądów wirowych. Jest to podyktowane
wrażliwością tych metod na konkretny rodzaj uszkodzeń spowodowanych zmianami jakie
te uszkodzenia wprowadzają w konstrukcję. Uszkodzenia połączeń klejonych (rozwarstwienia,
odklejenia), ułożone są równolegle do badanej (naprawianej) powierzchni i skutkują separacją
warstw materiału, która uniemożliwia propagację sygnału akustycznego. Z kolei metoda
prądów wirowych wykazuje wystarczającą czułość na wykrywanie pęknięć. Odsunięcie sondy
pomiarowej od pękniętej powierzchni wywołane obecnością pakietu naprawczego powoduje
spadek czułości pomiaru jednak nadal pozostaje ona na wystarczającym poziomie (patrz Rys.
41).
Przyglądając

się

zasadom

stanowiącym

fizycznym

podstawy

poszczególnych

zaprezentowanych metod można zauważyć, że metoda szerografii poza wykrywaniem odklejeń
i rozwarstwień również może pozwalać na wykrywanie pęknięć. Przy zastosowaniu
odpowiedniego sposobu wymuszenia można wywołać deformację pęknięcia znajdującego się
pod pakietem naprawczym. Pakiet naprawczy stanowi dodatkową warstwę. Możliwość
wykrycia pęknięć w warstwie podpowierzchniowej metodą szerografii zaobserwowano już
w latach dziewięćdziesiątych podczas badania połączeń klejonych konstrukcji metalowej na
samolocie B737 [87]. Również w najnowszych opracowaniach szerografia pojawia się jako
metoda mająca potencjał do wykrywania uszkodzeń podpowierzchniowych w naprawach [51].
Z tego względu metoda ta została szerzej omówiona w rozdziale 2.6. Możliwości tej metody
potwierdzają również wstępne badania przeprowadzone przez autora. Wynik z widocznymi
pęknięciami pod pakietem naprawczym symulowanymi poprzez nacięcia przedstawiono na
Rys. 43. Ilustracja ta przedstawia dwa rzędy pęknięć wychodzących od otworów pionowo
w dół. Długości pęknięć zwiększają się od lewej do prawej.
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Rys. 43. Pęknięcia pod pakietem naprawczym- badanie metodą ST

2.6. METODA SZEROGRAFII
Metoda szerografii jest metodą badań nieniszczących służącą do wykrywania uszkodzeń
powierzchniowych i podpowierzchniowych. Do detekcji uszkodzeń wykorzystuje się zjawisko,
obciążenia (ciśnieniem,

temperaturą,

drganiami)

i

fakt,

że powierzchnia badana

w miejscu uszkodzenia ulega odkształceniu z innym gradientem niż w obszarze
nieuszkodzonym. Dzieje się tak, ponieważ obecność uszkodzenia wiąże się z lokalną utratą
sztywności [110, 119]. Zostało to przedstawione w sposób uproszczony na Rys. 44, na którym
widać obiekt badany w stanie nieobciążonym (po lewej stronie) i obciążonym (po prawej
stronie).
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uszkodzenie

uszkodzenie

Rys. 44. Badanie metodą szerografii

Poziomy obciążeń wprowadzanych w badanym obiekcie podczas badania są bezpieczne
dla konstrukcji. W przypadku pomiaru ze wzbudzeniem próżniowym, podciśnienie zawiera się
zwykle w przedziale od kilku do kilkudziesięciu mbar [120]. Jest to wartość znacznie niższa
stosowanej w technologii realizacji napraw i wytwarzania konstrukcji kompozytowych
tj. techniki worka próżniowego. Technologia ta bezpieczna dla konstrukcji klejonej, ponieważ
nie powoduje ryzyka wystąpienia uszkodzenia.
Badanie metodą szerografii odbywa się poprzez porównywanie obrazów interferometrycznych
badanej powierzchni rejestrowanych przy różnych stanach obciążenia (deformacji). W wyniku
porównania zarejestrowanych obrazów otrzymuje się graficzną informację o gradiencie
deformacji powierzchni uzyskanym podczas badania.
Do akwizycji porównywanych obrazów wykorzystuje się układ (Rys. 45) zbudowany z kamery,
zwierciadeł z możliwością zmiany położenia oraz interferometru Michelsona [98]. Badana
powierzchnia jest oświetlana koherentnym monochromatycznym światłem laserowym, które
tworzy na niej interferometryczny wzorzec plamkowy (ang. speckle pattern). Jedno
ze zwierciadeł (zwierciadło nr 1 ) posiada możliwość zmiany położenia kątowego dzięki czemu
uzyskiwany jest obraz interferometryczny. Odległość przesunięcia pomiędzy nałożonymi
wzorcami plamkowymi zależna jest od kąta nachylenia zwierciadła i określana jest jako (ang.
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shear distance) – wartość przesunięcia. Parametr ten odpowiada za czułość pomiaru. Im
większa wartość przesunięcia tym mniejsze deformacje można zaobserwować. W stanie
nieobciążonym dla kilku różnych (określonych) położeń drugiego zwierciadła (zwierciadło
nr 2)

rejestrowana jest seria obrazów. Odległości, o jakie przesuwane jest zwierciadło

do kolejnych położeń, stanowią określone ułamki długości fali zastosowanego światła
laserowego. Zestaw obrazów jest zapisywany, po czym następuje zmiana poziomu obciążenia
badanego obiektu wywołująca niewielką deformację jego powierzchni. Po wprowadzeniu
nowego

poziomu

interferometrycznych,

obciążenia

ponownie

analogicznych

położeń

rejestrowany
drugiego

jest

zestaw

zwierciadła

jak

obrazów
w

stanie

nieobciążonym, Następnie kończy się etap akwizycji danych. Uzyskanie wyniku końcowego
(serii wyników) odbywa się poprzez porównanie obrazów uzyskanych w poszczególnych
położeniach zwierciadła nr 2 w obydwu stanach obciążenia. Każdy obraz uzyskany
w pierwszym stanie obciążenia dla pierwszego położenia zwierciadła 2 porównywany jest
z obrazem uzyskanym w drugim stanie obciążenia dla tego samego (pierwszego) położenia
zwierciadła 2. Podobnie porównywane są ze sobą pozostałe obrazy z obydwu stanów
obciążenia dla tych samych położeń zwierciadła 2. W wyniku otrzymywany jest obraz, który
przedstawia różnicę w fazie fali świetlnych rejestrowanych przez kamerę w stanach
obciążonym i nieobciążonym [100,101] wyrażoną w radianach. Ostateczna postać graficzna
jest zobrazowana w skali szarości w 8 bitowym zakresie rozdzielczości (0 do 255) gdzie
wartość 0 wyrażona jest kolorem czarnym i odpowiada różnicy Φ = -π w fazie pomiędzy
stanami (obciążonym i nieobciążonym). Wartość 255 odpowiada różnicy Φ = +π pomiędzy
tymi samymi stanami. W systemach komercyjnych obraz wynikowy przedstawiany jest
również w innych skalach kolorów. Bez względu na zastosowaną paletę kolorów obrazy te
przedstawiają gradient deformacji (Rys. 36).
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Rys. 45. Schemat układu pomiarowego

Literatura opisuje metodę szerografii jako jakościową [102,103], służącą do
wykrywania uszkodzeń, a nie do oceny ich rozmiaru. Również producent systemu pomimo
umieszczenia funkcji pomiarowych zwraca uwagę na to, że należy ostrożnie podchodzić do
interpretacji wskazań gdyż rozmiar może być zafałszowany w zależności od wartości kąta
przesunięcia (ang. shear angle) pod jakim skierowany jest wektor przesunięcia obrazów
[104,105] (Rys. 46). Interpretacja wyników wymaga zatem doświadczenia operatora
realizującego badanie [121]. Doświadczony operator znając ustawienia, przy których realizuje
badania może z zadowalającą dokładnością oszacować rozmiar uszkodzenia.
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Rys. 46. Widoczność wad w zależności od shear angle. Po lewej stronie układ wad w próbce. Po prawej
wyniki dla poszczególnych kątów wektora przesunięcia obrazów [105]

Szacując rozmiar należy pamiętać o możliwych do wystąpienia błędach wynikających
z wzajemnego przesunięcia obrazów (ang. shear vector).

Rys. 47. Rozmiar wskazania w zależności od wektora przesunięcia obrazów

W przypadku gdy potrzebne jest oszacowanie rozmiaru uszkodzenia nieznanym
kształcie,

analizę

pomiarową

można

uszczegółowić

wykonując

badania

dla

charakterystycznych wartości kąta to jest 00, 450, 900. Ocena długości wskazania będzie zależna
od operatora i kryterium jakie przyjmie on przy ocenie. W tym celu operator wykonujący ocenę
powinien posiłkować się wynikami z badań próbek odniesienia z uszkodzeniami o znanych
rozmiarach. Metoda szerografii pozwala uzyskać wysoką powtarzalność wyników co
umożliwia określanie przyrostu rozmiaru uszkodzenia dla którego zarejestrowano uprzednie
wyniki.
Typowe uszkodzenia wykrywalne przy wzbudzeniu próżniowym w metalowych
konstrukcjach przekładkowych skutkują zmianą sztywności konstrukcji w obszarze
ich występowania. Wobec tego uszkodzenia te można modelować poprzez mechaniczne
usunięcie (frezowanie) dolnej okładki i rdzenia. Schematycznie przedstawiono to na Rys. 48.
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Rys. 48. Wstępne uproszczenie rzeczywistego uszkodzenia

Sposób ten wykorzystywany jest przy wykonywaniu próbek odniesienia do badań odklejeń
[106]. Model uszkodzenia z Rys. 48, można opisać za pomocą modelu fizycznego złożonego
z płyty kołowej utwierdzonej sztywno pomiędzy sztywnymi ścianami (Rys. 49). Płytę stanowi
okładka w obszarze symulowanego uszkodzenia natomiast ściany odpowiadają strukturze
nieuszkodzonej o znacznie wyższej sztywności.

a

Rys. 49. Model fizyczny uszkodzenia- płyta sztywno utwierdzona

Podczas badania metodą szerografii z zastosowaniem wymuszenia podciśnieniowego badana
powierzchnia obciążana jest stałym podciśnieniem. Po obciążeniu przyjętego powyżej modelu
stałym ciśnieniem (Rys. 50) otrzymujemy zagadnienie fizyczne w postaci płyty kołowej
zamurowanej na obwodzie i obciążonej stałym ciśnieniem (Rys. 51).
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Rys. 50. Model uszkodzenia obciążony stałym ciśnieniem
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Rys. 51. Model fizyczny pomiaru

Należy na koniec zaznaczyć że w trakcie fizycznej realizacji pomiaru badana powierzchnia jest
wstępnie

obciążana

podciśnieniem

w

celu

ustabilizowania

głowicy

pomiarowej

i zarejestrowania obrazu referencyjnego. Następnie badana powierzchnia obciążana jest innym
poziomem ciśnienia w celu wywołania odmiennego (pomiarowego) poziomu deformacji.
W związku z tym ciśnienie „p” przedstawione w niniejszej pracy jest faktycznie różnicą
pomiędzy ciśnieniem referencyjnym i pomiarowym. Podobnie ugięcie „w” jest ugięciem
wynikającym z różnicy ciśnień (Rys. 52).
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Rys. 52. Rzeczywiste ugięcie obserwowane podczas pomiaru

Przyjęty model fizyczny zawiera trzy podstawowe parametry jakim jest:
•

średnica uszkodzenia „a”,

•

ciśnienie podczas badania „p”,

•

odpowiadające maksymalne ugięcie uszkodzenia „w”.

Wykorzystując

przedstawione

parametry

możliwe

jest

przedstawienie

modelu

matematycznego pozwalającego na wyznaczenie zależności a(p) dla stałej wartości „w”.
Zależność a(p) przy stałym „w” pozwala wyznaczyć minimalną wartości ciśnienia „p” dla
danej średnicy „a”, która wywoła ugięcie o wartości „w”. Minimalne wykrywalne ugięcie „w”
jest stałą mówiącą o czułości metody. Bez względu na to jak duże jest uszkodzenie zostanie
ono wykryte po osiągnięciu ugięcia „w”. W związku z tym dla osiągnięcia wartości „w”
zmniejszając rozmiar uszkodzenia konieczne jest zwiększanie ciśnienia „p”.
Wykorzystując znane zależności dla płyty kołowej:

(2.6.1)

Po podstawieniu warunków brzegowych dla utwierdzenia na obwodzie i obciążenia stałym
ciśnieniem:
(2.6.2)
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Otrzymujemy równanie na ugięcie płyty:

𝑤=

𝐷=

𝑝
𝑎
(( )2 − 𝑟 2 )2
64𝐷 2

𝐸ℎ3
12(1 − 𝑣 3 )

(2.6.3)

(2.6.4)

sztywność płyty

Po przekształceniu do końcowej postaci otrzymujemy zależność na minimalną wykrywalną
średnicę uszkodzenia dla znanej wartości podciśnienia, znanej sztywności badanego materiału
i znanej czułości metody (urządzenia).

4 64𝐷𝑤
𝑎 = 2√
𝑝

(2.6.5)

Na Rys. 53 przedstawiono teoretyczną zależność minimalnej wykrywalnej średnicy dla danej
wartości różnicy ciśnień wyznaczoną przy zastosowaniu powyższej zależności.

a(p)

30
25

Średnica wykrywalna dla różnicy ciśnień 500 Pa

a[mm]

20

Średnica wykrywalna dla różnicy ciśnień 1000 Pa
15
10
5
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

p[Pa]
Rys. 53. Teoretyczna zależność minimalnej wykrywalnej średnicy dla danej wartości różnicy ciśnień
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Natomiast na Rys. 54 pokazano rzeczywiste wyniki badań. Kolorem czerwonym wskazano
obszar z wskazaniami od czterech otworów płaskodennych o średnicach 10 mm.

Rys. 54. Wyniki badań na próbce z otworami płaskodennymi: a) wynik badania przy różnicy podciśnienia
500 Pa, b) wynik badania przy różnicy podciśnienia 1000 Pa

Porównując wyniki teoretyczne z praktycznymi można zauważyć, że dla wartości różnicy
ciśnień 500 Pa teoretyczna wykrywalna średnica wynosi około 11 mm. Średnica uszkodzenia
wykrywanego przy różnicy ciśnień na poziomie 1000 Pa wynosi 9 mm. Dane eksperymentalne
(Rys. 54) potwierdzają obliczenia. Na rysunku po lewej stronie (a) uszkodzenia są praktycznie
niewidoczne natomiast uszkodzenia po prawej stronie (b) są wyraźnie widoczne.
W ocenie wyników dużą role odgrywa czynnik ludzki w postaci doświadczenia operatora
oceniającego wyniki. Trudność w ocenie wskazań spowodowana jest postacią i wielkością
deformacji mierzonego uszkodzenia. Szczególnie jest to widoczne w przypadku głębiej
położonych uszkodzeń w materiale o wysokiej sztywności. Zarówno deformacje jak i ich
gradient mają wówczas dosyć łagodny przebieg co sprawia, że na obrazach wynikowych nie
mają one wyraźnych krawędzi. Przykłady uszkodzeń o tych samych rozmiarach położonych na
różnych głębokościach przedstawiono na poniższych rysunkach (Rys. 55, Rys. 56).
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Rys. 55. Uszkodzenia pod okładką o grubości 0,3 mm.

Rys. 56. Uszkodzenia pod okładką o grubości 0,3mm pokrytą dodatkowym pakietem
naprawczym o grubości 0,6mm

Niewielki poziom odkształceń obszaru nad głębiej położonymi uszkodzeniami sprawia,
że różnica w poziomach szarości pomiędzy obszarami uszkodzonymi i nieuszkodzonymi jest
zbyt mała, aby dało się ją zaobserwować. Rys. 57 przedstawia przykładowy wynik badania
konstrukcji z trzema modelami uszkodzeń w postaci otworów płaskodennych. Na Rys. 58
przedstawiono zakresy poziomów szarości sygnałów pomiarowych odczytane z obrazu
wynikowego w formacie bmp (Rys. 57) za pomocą poleceń zaimplementowanych
w środowisku obliczeniowym SCILAB w wersji 5.5.2. Obraz ten przedstawia wyniki w skali
szarości od 1 do 256. Dla wskazanych na czerwono obszarów wyznaczono maksymalne
i minimalne wartości sygnałów. Sygnał określony na powierzchni nieuszkodzonej zawiera się
w przedziale (106, 162). Przedział ten można określić jako tło. Natomiast sygnał
od uszkodzenia o średnicy 10 mm zawiera się w przedziale (107, 143), co oznacza, że w całości
mieści się w zakresie tła. Wskazanie jest widoczne dla doświadczonego operatora jedynie
ze względu na lokalne różnice w wartościach sygnału. Dodatkowo wynik badania z Rys. 57
przedstawiono w formie wykresu trójwymiarowego – tzw. 3D (Rys. 59). Wykres
wygenerowano dla oryginalnych danych pomiarowych. Skala szarości od 1 do 256 została
zamieniona na skalę kolorów ze zmianą koloru co 10 jednostek. Wartość minimalna sygnału
wynosi 23, natomiast wartość maksymalna wyniosła 218. Z wykresu 3D również wyraźnie
widać, że uszkodzenie o średnicy 10 mm pomimo że mieści się zakresie poziomu sygnałów tła
jest rozróżnialne.
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Rys. 57. Wynik badania próbki o grubości poszycia 0,3 mm z przyklejonym hybrydowym pakietem
naprawczym w obszarze odklejeń o średnicach: 30, 20 i 10 mm

23÷218

100÷212

107÷143

106÷162

Rys. 58. Wyniki z Rys. 57. Na czerwono zaznaczono obszary dla których wyznaczono zakresy sygnałów
oraz podano ich wartości
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Rys. 59. Wyniki z Rys. 57 po przetworzeniu na trójwymiarową mapę kolorów.
W powiększeniu znajduje się wskazanie od uszkodzenia o średnicy 10 mm

Subiektywność oceny nie przekreśla tej metody. Jak wspomniano wcześniej literatura
przywołuje przypadki coraz częstszego stosowania tej metody w badaniach konstrukcji
lotniczych [107,108]. Jednakże głównym wyznacznikiem stosowalności tej metody jest fakt,
że dwie najszerzej stosowane na świecie normy dotyczące kwalifikowania badaczy
nieniszczących w lotnictwie (EN4179/NAS410), wprowadziły tę metodę w zakres certyfikacji
do zastosowań komercyjnych.
Ważną zaletą metody szerografii jest krótszy od 2,5 do ok. 120 razy czas realizacji
badań w stosunku do metod opartych o zautomatyzowane w tym kontaktowe badanie
powierzchni [107]. Z tego powodu metoda ta znajduje szerokie zastosowanie w badaniu dużych
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powierzchni takich jak lotki, klapy usterzenia, panele kadłuba, powłoki skrzydeł [122]. Obecnie
stosowana jest w badaniach łopat samolotów F-22, F-35, Airbus, Cessna [107,122].
Odnosząc metodę szerografii do zagadnienia oceny jakości napraw można zauważyć,
że jest to metoda umożliwiająca wykrywanie tych rodzajów uszkodzeń które pojawiają
się w naprawach metalowych konstrukcji przekładkowych, czyli uszkodzeń prowadzących
do lokalnego zmniejszenia sztywności. Obecne podejście stosowane w ocenie stanu
technicznego obszaru napraw metalowych struktur przekładkowych wymaga zastosowania
kilku metod badań nieniszczących. Podejście to wymaga opracowania więcej niż jednej
procedury badań nieniszczących, a co za tym idzie zaangażowania większej liczby urządzeń
pomiarowych. Podobnie w przypadku personelu, wymagane są szersze kompetencje w postaci
kwalifikacji osób w większej ilości metod badań nieniszczących. Podejście takie zwiększa
koszty i generuje wyższe ryzyko wynikające z większej liczby czynności jakie należy wykonać.
Wobec powyższego zasadnym jest opracowanie technologii kompleksowej oceny jakości
naprawy z wykorzystaniem metody szerografii.
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3. TEZA I CEL
W rozdziale 2 krótko scharakteryzowano konstrukcje przekładkowe, uszkodzenia jakie
mogą w nich wystąpić, opisano rodzaje napraw oraz przedstawiono krótką charakterystykę
technologii napraw. Wskazano potrzebę oceny jakości napraw wynikającą z przepisów
nadrzędnych rozumianą dwojako. Z jednej strony jako podejście systemowe wymuszające na
organizacjach zaangażowanych w proces naprawy posiadanie (opracowanie) procedur
i działanie zgodnie z nimi. Z drugiej strony ocena jakości rozumiana jest bardziej w ujęciu
bezpośrednim, czyli jako ocena stanu technicznego obszaru naprawy. Obydwa podejścia
w pewien sposób przenikają się ukierunkowując wzajemnie. Podejście pierwsze- bardziej
globalne ukierunkowuje działanie w stronę podziału „kontroli jakości” na bezpośredni nadzór
w trakcie wykonania oraz na badania nieniszczące po wykonaniu. Podejście drugie, czyli
bezpośrednia ocena stanu technicznego, zmusza do szukania rozwiązań najprostszych zarówno
proceduralnie jak i wykonawczo mając również na uwadze czynniki ekonomiczne.
Przedstawione w dalszej części rozdziału metody badań nieniszczących i odniesienie ich
do stosowania w naprawach pokazuje, że pomimo przeważającego podejścia stosującego
wykorzystanie

metod:

ultradźwiękowej

i

prądów

wirowych,

prowadzone

są prace z wykorzystywaniem innych metod i ciągle poszukiwane są nowe rozwiązania.
Wreszcie szerzej przedstawiona metoda szerografii przejawia cechy dające możliwość
wykorzystania jej jako jedynej metody do oceny jakości napraw (w rozumieniu oceny stanu
technicznego), ograniczając w ten sposób nakłady prac, koszty oraz liczbę procedur. Powyższe
rozważania prowadzą bezpośrednio do sformułowania tezy:
Istnieje możliwość opracowania sposobu oceny jakości napraw metalowych konstrukcji
przekładkowych statków powietrznych bezpośrednio po naprawie oraz podczas
cyklicznych przeglądów eksploatacyjnych w oparciu o modele fizyczne uszkodzeń
i weryfikację eksperymentalną z wykorzystaniem metody shearography.

Celem pracy jest:
Opracowanie metodyki oceny jakości napraw metalowych konstrukcji przekładkowych
statków powietrznych z wykorzystaniem metody szerografii.
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Osiągnięcie celu wymaga zrealizowania następujących zadań badawczych:
•

Analiza występujących w naprawach rodzajów uszkodzeń i zdefiniowanie
ekwiwalentnych modeli uszkodzeń;

•

Dobór próbek

dla typowych

przypadków

napraw metalowych

konstrukcji

przekładkowych zawierających wymagane modele uszkodzeń;
•

Badania nieniszczące w celu określenie możliwości wykrycia poszczególnych modeli
uszkodzeń przy zastosowaniu wybranych rodzajów i technik wzbudzenia dla
wybranego zestawu próbek.
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4. OPRACOWANIE METODYKI OCENY JAKOŚCI NAPRAW
METALOWYCH KONSTRUKCJI PRZEKŁADKOWYCH
STATKÓW POWIETRZNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY
SZEROGRAFII
4.1. KONCEPCJA BADAŃ
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w podrozdziałach 2.3÷2.5 ocena jakości naprawy
to ocena przebiegu procesu oraz stanu końcowego naprawy za pomocą badań nieniszczących
(NDT). W niniejszej pracy przyjęto że przebieg procesu naprawy nadzorowany jest za pomocą
zapisów

z

poszczególnych

operacji

a

kompetencje

wykonawców

potwierdzone

są odpowiednimi certyfikatami. Ocena jakości naprawy w ramach tej pracy skupiła się wobec
tego na końcowej ocenie stanu za pomocą badań nieniszczących. Nawiązując do informacji
z rozdziału 2.4, przeprowadzenie oceny wymaga badania stanu pakietu naprawczego, oraz
konstrukcji pod pakietem naprawczym. Prowadzenie finalnej oceny stanu technicznego
naprawy składa się z:

•

wykrywania wad i uszkodzeń pakietu naprawczego,

•

badania połączeń klejonych pomiędzy pakietem naprawczym i naprawianą
powierzchnią,

•

wykrywania pęknięć pod pakietem naprawczym.

Ogólna koncepcja badań do opracowania metodyki, przedstawiona w sposób schematyczny
na Rys. 60 zakłada, że dowiedzenie możliwości oceny jakości napraw metodą szerografii
wymaga określenia czy przyjęte modele uszkodzeń są możliwe do wykrycia tą metodą.
Koniecznym

do

spełnienia

warunkiem

jest

wykrycie

reprezentatywnych

modeli

wad/uszkodzeń modelujących uszkodzenia jakie mogą powstać w takich konstrukcjach.
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Rys. 60. Ogólna koncepcja badań

4.2. ZDEFINIOWANIE MODELI USZKODZEŃ
Biorąc pod uwagę zasadę działania metody szerografii opisaną w rozdziale 2.6, wady
lub uszkodzenia możliwe do wystąpienia w obszarze naprawy przedstawione w rozdziale 2.5
można sprowadzić do dwóch reprezentatywnych pod względem wywołanego skutku postaci
(Tablica 1):
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Tablica 1. Postacie wad i uszkodzeń w naprawach metalowych konstrukcji przekładkowych
Lp
1

2

3

Postać uszkodzenia

Skutek/opis uszkodzenia

Rozwarstwienia pakietu
naprawczego
Odklejenia pakietu

Separacja warstw materiałów

naprawczego

(lokalne obniżenie sztywności- zwiększenie

Uszkodzenia rdzenia

podatności na odkształcenia)

(pęknięcia, zagniecenia,

odklejenia)
4

Pęknięcie pod pakietem

Pęknięcie metalowej okładki

naprawczym

Pozwala to na wprowadzenie uproszczenia polegającego na zastosowaniu w badaniach próbek
zawierających jedynie dwa modele uszkodzeń:
•

Otwory płaskodenne - model odwzorowujący grupę defektów w których pojawiła się
separacja warstw materiałów powodująca lokalną zmianę (spadek) sztywności.
Minimalnym wymaganiem jest wykonanie próbek z otworami płaskodennymi
symulującymi odklejenia położone pod oryginalną okładką (Rys. 61 a).
• Nacięcia metalowych okładek konstrukcji przekładkowej - symulujące pęknięcia
położone pod pakietem naprawczym.

Rys. 61. Otwory płaskodenne symulujące odklejenia pomiędzy pakietem naprawczym i elementem
naprawianym (a), oraz wewnątrz elementu naprawianego- pod oryginalną okładką b)
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W badaniach założono, że wtrącenia ciał obcych

nie są możliwe do wykrycia

za pomocą metody szerografii. Założenie to oparto o przegląd literaturowy [119,123]
i zweryfikowano na próbkach. Elementami zapobiegania powstawaniu wtrąceń ciał obcych
jest kontrola procesu wykonania (między innymi poprzez liczenie pozostałych po nałożeniu
pakietu warstw folii zabezpieczających materiały kompozytowe i klejowe) oraz bezpośredni
nadzór na etapie wykonywania naprawy.
4.3. DOBÓR PRÓBEK
Głównym założeniem odnośnie konstrukcji próbek jest wymaganie, że muszą
one zawierać modele przedstawione w poprzednim rozdziale. Konstrukcja próbek powinna
również uwzględniać rozwiązania typowe co do materiałów oraz graniczne co do ich grubości.
Grubość badanego materiału, wpływająca na możliwą do symulowania głębokość zalegania
wady, jest parametrem mającym duży wpływ na wykrywalność uszkodzeń. Przyjmuje się
na podstawie danych literaturowych że uszkodzenia położone głębiej są trudniejsze do
wykrycia [62,104]. Nawiązując do informacji zawartych w rozdziale 2.3, typowe pakiety
naprawcze wykonywane są z blach aluminiowych lub z preimpregnowanych kompozytów
epoksydowych

zbrojonych włóknami węglowymi (CFRP) lub włóknami boru (BFRP).

W związku z tym do badań wybrano próbki (Tablica 2) posiadające pakiety naprawcze z CFRP
oraz aluminium. Zrezygnowano z wykonania próbek z pakietami BFRP ponieważ jest
to rozwiązanie coraz rzadziej stosowane ze względu na koszt, dostępność materiałów oraz
trudności w obróbce mechanicznej. Grubości konstrukcji przekładkowych oraz pakietów
w próbkach dobrano tak, aby były reprezentatywne dla napraw elementów lotniczych
o relatywnie dużych grubościach. W pracy wykorzystano 3 próbki wykonane na potrzeby
realizacji projektu o kr. „MiG” dotyczącego opracowania technologii napraw elementów
kompozytowych i przekładkowych samolotów MiG-29. Próbki te zaprojektowano tak, aby
odpowiadały naprawom elementów samolotu o największych grubościach okładek. Próbka
nr 1 została zaprojektowana i wykonana specjalnie na potrzeby realizacji niniejszej pracy.
Dokumentacja techniczna wszystkich próbek znajduje się w załączniku nr 1.
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Tablica 2. Zestawienie próbek
Numer

Materiał pakietu

próbki

naprawczego /modele

Próbka

uszkodzeń
1.

Aluminium / Odklejenia

Widok powierzchni górnej (badanej)

wewnątrz naprawianego
elementu

Widok powierzchni górnej (badanej)

Widok powierzchni dolnej
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2.

Aluminium / Nacięcia

Widok powierzchni górnej (badanej)

Widok powierzchni dolnej
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3.

Kompozyt polimerowy
zbrojony włóknem
węglowym/ Odklejenia
wewnątrz naprawianego
elementu + odklejenia
pomiędzy pakietem
naprawczym i
elementem naprawianym

Widok powierzchni górnej (badanej)

Widok powierzchni dolnej
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4.

Kompozyt
zbrojony

polimerowy
włóknem

węglowym / Nacięcia

Widok powierzchni górnej (badanej)

Widok powierzchni dolnej
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4.4. REALIZACJA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH
Badania nieniszczące próbek przedstawionych w rozdziale 4.2 zrealizowano zgodnie
ze schematem przedstawionym na Rys. 62. Wynikiem badań są pliki zawierające szerogramy
z badanych próbek.

Rys. 62. Schemat realizacji badań

Metoda szerografii zgodnie z informacjami przedstawionymi w rozdziale 2.6 wymaga
zastosowania metod obciążenia powierzchni dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie różnych
stanów odkształcenia. Można to osiągnąć następującymi metodami:
•

podciśnieniem,

•

oddziaływaniem termicznym;

•

wzbudzeniem falą akustyczną.
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Urządzenia dostępne na rynku badań wykorzystują dwie metody wzbudzenia- próżniową
i termiczną. Ze względu na aplikacyjny charakter niniejszej pracy do realizacji badań wybrano
te dwie metody wzbudzenia powierzchni. Badania realizowano z wykorzystaniem urządzeń
wykorzystywanych przez ITWL do badań techniki lotniczej. Badania ze wzbudzeniem
próżniowym realizowano z wykorzystaniem urządzenia Q – 810 firmy Dantec Dynamics
(Rys. 63) natomiast badania z termicznym wzbudzeniem powierzchni realizowano z użyciem
urządzenia Flaw Explorer tejże firmy (Rys. 64).

Rys. 63. Urządzenie Q-810 firmy Dantec Dynamics

79

Rys. 64. Urządzenie Flaw Explorer firmy Dantec Dynamics

Wzbudzenie próżniowe podczas badania systemem Q-810 odbywa się poprzez odprowadzenie
powietrza z wnętrza komory stanowiącej czujnik pomiarowy. Urządzenie Flaw Explorer
nie jest wyposażone przez producenta we wbudowane źródło wzbudzenia. Na potrzeby
niniejszych badań jako źródło ciepła wykorzystywano nagrzewnicę strumieniową oraz
promiennik podczerwieni (Rys. 65).

Rys. 65. Nagrzewnica strumieniowa (z lewej) i promiennik podczerwieni (z prawej)
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Macierz testów (Tablica

3) obejmuje badanie całego zestawu próbek trzema

wybranymi technikami (jedną próżniową i dwiema termicznymi). Dla serii badań
z obciążeniem próżniowym wyznaczono minimalne wartości gradientów ciśnienia, dla których
należy wykonać pomiary w oparciu o model przedstawiony w rozdziale 2.6. Przykładowo dla
największego modelu uszkodzeń na próbce nr 1 minimalną różnica ciśnień dla której wskazanie
zgodnie z modelem powinno być widoczne wynosi 500 Pa (Rys. 66). Jest to wartość, przy
której powinny zostać zarejestrowane największe z uszkodzeń na próbce nr 1 - to jest
uszkodzenia o średnicy 18mm. Oznacza to, że wykrycie uszkodzeń o mniejszych średnicach
wymaga większych gradientów ciśnienia. Różnice ciśnień w kolejnych seriach pomiarów
zwiększano co 500 Pa aż do uzyskania wyraźnych wskazań bądź zbyt dużych dekorelacji
obrazu uniemożliwiających ocenę zarejestrowanych wyników.

a(p)

znacznik ciśnienia

znacznik średnicy

30
25
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20
15
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5
0

0

1000

2000

3000

4000
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p[Pa]
Rys. 66. Zależność minimalnej wykrywalnej średnicy a[mm] od różnicy ciśnień dla próbki nr 1

Przyjęto, że dla badań z obciążeniem termicznym wykonywane będą trzy serie pomiarów. Dla
każdego z pomiarów rejestrowano od kilkunastu do kilkudziesięciu wyników dla określonych
chwil czasowych (i poziomów obciążeń) tak, aby w każdej serii dysponować stosunkowo duża
liczbą elementarnych pomiarów. Pomiary wykonywano podczas stygnięcia materiału.
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Nagrzewanie w każdej serii prowadzono w czasie około 10 sekund, a następnie obserwowano
przebieg stygnięcia aż do momentu zaniku wskazań rejestrując obrazy w 1 sekundowych
interwałach czasowych.
Ze względu na fakt, że wykrywalność uszkodzeń może być zależna od kąta wektora
przesunięcia obrazów (patrz rozdział 2.6) badania próbek z symulowanymi pęknięciami
wykonano dla trzech charakterystycznych wartości tego kąta (00, 450, 900). Badania
wykrywalności uszkodzeń modelowanych w postaci otworów płaskodennych ze względu na
osiową symetrię otworów wykonywano dla tylko jednej wartości wektora przesunięcia.
W praktyce oznaczało to wykonanie trzy razy więcej pomiarów dla próbek z symulowanymi
pęknięciami (patrz Tablica 3).
Tablica 3. Macierz badań
L.p. Próbka

Nr

System Q-810

próbki Wzbudzenie
próżniowe

System Flaw System Flaw
Explorer

Explorer

Promiennik

Nagrzewnica

podczerwieni strumieniowa
1. Aluminium / Otwory

1 seria- 500 Pa

płaskodenne

2 seria- 1000 Pa
1

3 seria- 1500 Pa

3 serie

3 serie

4 seria- 2000 Pa

pomiarów

pomiarów

3 serie pom.

3 serie pom.

dla kąta 00

dla kąta 00

3 serie pom.

3 serie pom.

dla kąta 450

dla kąta 450

3 serie pom.

3 serie pom.

dla kąta 900

dla kąta 900

3 serie

3 serie

pomiarów

pomiarów

5 seria- 2500 Pa
6 seria- 3000 Pa
2. Aluminium / Nacięcia

2

3. Kompozyt polimerowy
zbrojony
płaskodenne

1 seria- 500 Pa

włóknem

węglowym / otwory
pod

pakietem naprawczym

x

2 seria- 1000 Pa
3

3 seria- 1500 Pa
4 seria- 2000 Pa
5 seria- 2500 Pa
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L.p. Próbka

Nr

System Q-810

próbki Wzbudzenie
próżniowe

System Flaw System Flaw
Explorer

Explorer

Promiennik

Nagrzewnica

podczerwieni strumieniowa
4. Kompozyt polimerowy

1 seria- 1000 Pa

włóknem

2 seria- 1500 Pa

węglowym / otwory

3 seria- 2000 Pa

zbrojony

płaskodenne wewnątrz

3

4 seria- 2500 Pa

naprawianego

5 seria- 3000 Pa

elementu

6 seria- 3500 Pa

3 serie

3 serie

pomiarów

pomiarów

3 serie pom.

3 serie pom.

dla kąta 00

dla kąta 00

3 serie pom.

3 serie pom.

dla kąta 450

dla kąta 450

3 serie pom.

3 serie pom.

dla kąta 900

dla kąta 900

7 seria- 4000 Pa
5. polimerowy zbrojony
włóknem węglowym /
Nacięcia

4

x

Jak zaznaczono na początku rozdziału w badaniach wykorzystano dwie metody wzbudzania
powierzchni. Sprawdzenie tych metod w badaniach miało pozwolić na uwzględnienie różnic
w charakterze deformacji powierzchni pod wpływem innego rodzaju oddziaływań fizycznych
(temperatura, pole ciśnienia). Nieprawidłowo dobrana metoda wzbudzania może prowadzić do
błędnego wnioskowania o stanie naprawy. Przykładowo obecność większej ilości materiału
adhezyjnego może prowadzić do fałszywych wskazań przy wzbudzaniu metodą termiczną.
Zwiększona lokalnie objętość skleiny, spowodowana na przykład nierównością powierzchni
klejonych, po podgrzaniu może dać odpowiedź w postaci deformacji badanej powierzchni.
Deformacja ta będzie wówczas stanowiła wskazanie identyczne ze wskazaniem od odklejenia.
Przykładem może być próbka odniesienia z obszarami pogrubionej skleiny przedstawiona
na Rys. 67. Rysunek ten przedstawia próbkę przed nałożeniem pakietu naprawczego. Obszar
powiększony na dolnym zdjęciu został wypełniony filmem adhezyjnym (czerwone pola
na górnym zdjęciu) a następnie przykryty wielowarstwowym pakietem naprawczym
wykonanym z kompozytu (pominięto zdjęcie). Kolejne zdjęcie (Rys. 68) przedstawia wynik
badania gotowej próbki - obszary wypełnione klejem znajdują się pod pakietem
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kompozytowym. Wyraźnie widoczne są na nim sferyczne wskazania od obszarów
wypełnionych nadmierną ilością filmu adhezyjnego, który posiada odmienny współczynnik
rozszerzalności temperaturowej niż kompozytowy pakiet naprawczy i powierzchnia
naprawiana (aluminium). Na skutek podniesienia temperatury obszaru z nadmiarem skleiny,
uległy deformacjom, dając wskazania identyczne z odklejeniem. Dodatkowe uproszczone
wyjaśnienie graficzne tego zjawiska przedstawiono na Rys. 69.

Rys. 67. Próbka z obszarami wypełnionymi klejem

Rys. 68. Próbka z obszarami wypełnionymi klejem- wynik badanie metodą szerografii
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Rys. 69. Deformacja powierzchni pod wpływem rozszerzalności cieplnej materiału adhezyjnego

W trakcie badań próbek z metalowymi pakietami naprawczymi ze względu na wysoką
refleksyjność aluminiowych powierzchni zastosowano środek powodujący jej zmniejszenie.

4.5. ANALIZA WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
Analiza wyników badań została przeprowadzona dwuetapowo. W pierwszym etapie
wyselekcjonowano i zapisano w postaci graficznej szerogramy. Każdy z zarejestrowanych
szerogramów powstał z różnicy dwóch obrazów plamkowych zarejestrowanych w różnych
chwilach czasowych przez operatora (patrz rozdział 2.6). Operator w celu uzyskania na ekranie
graficznego obrazu musiał wskazać dwa pomiary dla różnych chwil czasowych (poziomów
obciążenia) - pomiar odniesienia (ang: Reference) i pomiar (wybranego) stanu obciążonego.
Pomiary te wybierane były na podstawie eksperckiej oceny kwalifikowanego operatora.
Na Rys. 70 przedstawiono przykłady szerogramów powstałych przy różnych poziomach
obciążenia powierzchni. Kolejne szerogramy od lewej do prawej powstawały przy coraz
większej różnicy w poziomie obciążeń. Pierwszy z lewej przedstawia ledwo widoczne
wskazania od największych otworów w środkowej części. Na ostatnim szerogramie wskazania
te przestają być widoczne na skutek dekorelacji. Zadaniem operatora był wybór takiej pary
(obraz odniesienia, obraz w stanie obciążenia), na której wskazania były najbardziej widoczne.
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Rys. 70. Postać szerogramow w zależności od różnicy wielkości poziomu obciążenia pomiędzy stanem
referencyjnym i końcowym

Oprogramowanie do analizy danych (identyczne dla obydwu zastosowanych urządzeń
pomiarowych) dostarczone przez producenta urządzeń zawiera również stosunkowo duże
możliwości filtracji danych mające wpływ na końcową postać uzyskanego szerogramu.
Operator analizujący wyniki zachowywał zbliżone wartości ustawień filtrów dla wszystkich
wyników z danej próbki – stosując się do wytycznych producenta systemów [104]. PoniżejRys. 71 do Rys. 81 przedstawiono reprezentatywne szerogramy dla każdej z próbek. Kompletne
wyniki badań znajdują się w załączniku nr 2.

Wyniki uzyskane podczas badan próbki nr 1
Większość uszkodzeń na próbce nr 1 zostało wykrytych z wykorzystaniem obu metod
wzbudzenia. Przy czym w metodzie termicznej jednoznaczne wskazania uzyskano jedynie
za pomocą promiennika podczerwieni.
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Rys. 71. Aluminium/ Otwory płaskodenne - wynik badania ze wzbudzeniem termicznym (promiennik
podczerwieni)

Rys. 72. Aluminium/ Otwory płaskodenne- wynik badania ze wzbudzeniem termicznym (nagrzewnica
strumieniowa)
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Rys. 73. Aluminium/ Otwory płaskodenne- wynik badania ze wzbudzeniem próżniowym

Wyniki uzyskane podczas badan próbki nr 2
Próbka

nr

2

posiada

nacięcia

elementu

przekładkowego

symulujące

pęknięcia

pod aluminiowym pakietem naprawczym. Dla tej próbki wskazania uszkodzeń uzyskano
jedynie dla wzbudzenia termicznego. Wzbudzenie próżniowe nie pozwala na wykrycie pęknięć
ze względu na inny mechanizm deformacji niż w przypadku metody termicznej.

Rys. 74. Aluminium / Nacięcia - wynik badania ze wzbudzeniem termicznym (promiennik podczerwieni)
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Rys. 75. Aluminium / Nacięcia - wynik badania ze wzbudzeniem termicznym (nagrzewnica strumieniowa)

Wyniki uzyskane podczas badan próbki nr 3
Próbka nr 3 zawiera dwa przypadki odklejeń zamodelowane za pomocą otworów
płaskodennych. Pierwszy z nich odwzorowuje odklejenia pomiędzy kompozytowym pakietem
naprawczym i naprawianym elementem a drugi odklejenia położone wewnątrz elementu
naprawianego (Rys. 61). Na Rys. 76 przedstawiono wskazania od uszkodzeń położonych
wewnątrz elementu natomiast na Rys. 77 przedstawiono wskazania od uszkodzeń położonych
bezpośrednio pod pakietem kompozytowym. Ze względu na niewielka sumaryczną grubość
struktury (około 2 mm) posiadają one wyraźniejsze wskazania od krawędzi.

Rys. 76. Kompozyt polimerowy zbrojony włóknem węglowym / Otwory płaskodenne- wynik badania ze
wzbudzeniem próżniowym
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Rys. 77. Kompozyt polimerowy zbrojony włóknem węglowym / Otwory płaskodenne- wynik badania ze
wzbudzeniem próżniowym

Rys. 78. Kompozyt polimerowy zbrojony włóknem węglowym / Otwory płaskodenne- wynik badania ze
wzbudzeniem termicznym (promiennik podczerwieni)

Rys. 79. Kompozyt polimerowy zbrojony włóknem węglowym / Otwory płaskodenne- wynik badania ze
wzbudzeniem termicznym (nagrzewnica strumieniowa)
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Wyniki uzyskane podczas badan próbki nr 4
Konstrukcja próbki nr 4 różni się od próbki nr 3 jedynie głównym materiałem pakietu
naprawczego. Jest on wykonany z kompozytu epoksydowo - borowego. W drugim od góry
rzędzie nacięć na wszystkich szerogramach widoczne są wskazania od obszarów w których
w procesie klejenia zgromadził się nadmiar filmu adhezyjnego. O charakterze wady świadczą
zarówno braki wskazań podczas badań ze wzbudzeniem próżniowym jak również ledwie
widoczne wskazania od nacięć.

Rys. 80. Kompozyt polimerowy zbrojony włóknem węglowym / Nacięcia- wynik badania ze wzbudzeniem
termicznym (promiennik podczerwieni)

Rys. 81. Kompozyt polimerowy zbrojony włóknem węglowym / Nacięcia- wynik badania ze wzbudzeniem

termicznym (nagrzewnica strumieniowa)

W drugim etapie analizy wyników uzyskane szerogramy poddano ocenie jakościowej.
Analiza ta miała na celu określenie czy możliwe jest wykrycie danej postaci uszkodzenia na
próbce o danej konstrukcji, oraz wskazanie wad i zalet poszczególnych technik
w odniesieniu do badanych przypadków. Wyniki analizy przedstawia Tablica 4. Symbol „+”
oznacza, że modele uszkodzeń na danej próbce zostały wykryte symbol „-” oznacza brak
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detekcji. Jako kryterium sukcesu przyjęto wykrycie co najmniej połowy zamodelowanych
uszkodzeń.
Tablica 4. Wyniki analizy jakościowej.

Próbka

L.p.

Nr

System Q-

System Flaw

System Flaw

próbki

810

Explorer

Explorer

Wzbudzenie

Promiennik

Nagrzewnica

próżniowe
1. Aluminum

/

Otwory

płaskodenne
2. Aluminum / Nacięcia
3. Kompozyt

1

+

+

+*

2

-

+

+

3

+

+

+

3

+

-

-

4

-

+

+

polimerowy
włóknem

zbrojony
węglowym

podczerwieni strumieniowa

/

otwory

płaskodenne

pod

pakietem naprawczym
4. Kompozyt

polimerowy

włóknem

zbrojony
węglowym
płaskodenne

/

otwory
wewnątrz

naprawianego elementu
5. Kompozyt
zbrojony

polimerowy
włóknem

węglowym / Nacięcia
*Na granicy wykrywalności
Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań zaobserwowano co następuje:
•

Uszkodzenia w postaci pęknięć modelowane za pomocą nacięć wykryto jedynie przy
użyciu metod ze wzbudzeniem termicznym. Wzbudzenie próżniowe jest nieskuteczne
w wykrywaniu uszkodzeń w postaci pęknięć pod pakietem naprawczym bez względu
na rodzaj zastosowanego materiału pakietu naprawczego.

•

Wskazania od modeli uszkodzeń w postaci pęknięć wyraźniej widoczne są na próbce
z kompozytowym pakietem naprawczym (Próbka nr 4). Jest to spowodowane inna
dynamiką przepływu ciepła przez kompozyt i aluminium a w szczególności przez

92

spoiwo epoksydowe. Istotną role odgrywa niska sztywność epoksydowego spoiwa.
Mało prawdopodobne wydaje się aby istotną rolę odegrały współczynniki
rozszerzalności liniowej kompozytu (jako całości) i aluminium. Dla obydwu
materiałów są one zbliżone lub współczynnik dla kompozytu epoksydowo-borowego
jest niższy [124].
•

Wskazania od modeli uszkodzeń w postaci pęknięć na próbce nr 2 możliwe
są do wykrycia jedynie dla określonych wartości wektora przesunięcia, problem
ten opisano szerzej w końcowej części rozdziału.

•

Uszkodzenia modelowane w postaci otworów płaskodennych są możliwe do wykrycia
przy zastosowaniu obydwu zastosowanych rodzajów wzbudzenia to jest próżniowego
oraz termicznego. Przy czym z użyciem wzbudzenia termicznego nie wykryto
uszkodzeń znajdujących się wewnątrz elementu pod pakietem kompozytowym (Próbka
nr 3).

•

W przypadku otworów płaskodennych znajdujących się wewnątrz elementu
przekładkowego pokrytego aluminiowym pakietem naprawczym (próbka nr 1) metoda
wzbudzenia termicznego daje mniejszą możliwość ich wykrycia- szczególnie przy
zastosowaniu nagrzewnicy strumieniowej. Nagrzewnica strumieniowa powoduje

pojawianie się na obserwowanej powierzchni dużej liczby artefaktów związanych
z turbulentnym przepływem powietrza. To z kolei wymaga aby rejestrację wyników
rozpocząć dopiero po wyłączeniu nagrzewnicy, co skraca okno obserwacji wskazań.
Metalowa konstrukcja przekładkowa bardzo szybko odprowadza ciepło wskutek czego
okres, w którym wskazania są widoczne wynosi od jednej do około pięciu sekund
po zakończeniu ogrzewania powierzchni. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się
w przypadku stosowania promiennika podczerwieni. Przy odpowiednio dobranej
wielkości energii przekazywanej na badaną powierzchnię (moc promiennika
lub odległość od badanej powierzchni) możliwe jest uzyskanie obrazu wolnego
od artefaktów wynikających z ruchu ogrzanego powietrza.
•

Wskazania modeli uszkodzeń w postaci otworów płaskodennych dla próbki (nr 3)
kompozytowej podobnie jak w przypadku pęknięć (Próbka nr 4) są wyraźniejsze
na szerogramach zarejestrowanych w badaniach ze wzbudzeniem termicznym. Przy
czym

dla

bardziej

niekorzystnego

przypadku,

czyli

otworu

znajdującego

się pod pakietem i naprawianą okładką , uszkodzenia te wykrywane są jedynie przy
zastosowaniu wzbudzenia próżniowego.
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•

Na podstawie porównania wyników otrzymanych na próbkach z kompozytowymi
pakietami naprawczymi zaleca się aby badania mające na celu wykrycie uszkodzeń
prowadzić z wzbudzeniem próżniowym natomiast szacowanie rozmiarów uszkodzeń
(wewnątrz pakietu lub na połączeniu pakietu i okładki) prowadzić z wykorzystaniem
metody wzbudzenia termicznego.

4.6. METODYKA OCENY JAKOŚCI
Wykorzystując zakres stosowalności poszczególnych technik wzbudzania powierzchni
w odniesieniu do sprecyzowanych postaci uszkodzeń określonych w rozdziale [2.5] możliwe
jest określenie ogólnej metodyki oceny jakości napraw rozumianej jako proces rozpoczynający
się w momencie przekazania naprawionego elementu do badań nieniszczących i kończący
się decyzją o dalszej eksploatacji elementu lub jej zaprzestaniu.
W poprzednich rozdziałach na drodze badań próbek z modelami uszkodzeń wykazano,
że metoda szerografii pozwala na wykrycie wad i uszkodzeń znajdujących się w obszarze
napraw metalowych konstrukcji przekładkowych. Wskazano również pewne istotne cechy
poszczególnych technik wzbudzania powierzchni stosowanych w szerografii, mające wpływ

na uzyskiwanie wskazań od poszczególnych wad lub też na możliwość wystąpienia fałszywych
wskazań.
W trakcie badań zaobserwowano że wykrywanie wszystkich zamodelowanych defektów
może być realizowane za pomocą techniki wzbudzenia termicznego. Technika wzbudzenia
próżniowego w przebadanym zakresie nie pozwoliła jedynie na wykrycie pęknięć. Jest ona
jednak w odróżnieniu od techniki termicznej odporna na możliwość wystąpienia fałszywych
wskazań

mających

źródło

w

różnej

rozszerzalności

temperaturowej

materiałów

wykorzystywanych w naprawach. Z tego względu metodyka oceny jakości napraw musi
przebiegać dwuetapowo z wykorzystaniem obydwu technik wzbudzania:
•

Etap pierwszy- technika termiczna. Badanie pod względem wykrycia odklejeń,
niedoklejeń, rozwarstwień wewnątrz pakietu naprawczego i pęknięć pod pakietem
naprawczym. Badanie ze względu na brak wiedzy o kształcie i orientacji uszkodzeń
należy

wykonywać

dla

trzech

charakterystycznych

kątów

przesunięcia

tj. 00,450,900.
•

Technika próżniowa- opcjonalnie w przypadku uzyskania w badaniach techniką
termiczną wskazań świadczących o separacji warstw (odklejenie, rozwarstwienie).
Wówczas wyniki te pozwolą wykluczyć dodatnio fałszywe wskazania pochodzące
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od zwiększonej objętości skleiny. Kąt przesunięcia należy dobrać na podstawie
wyników badań w pierwszym etapie.
Ogólny schemat blokowy metodyki oceny jakości naprawy konstrukcji metalowej
przekładkowej metodą szerografii przedstawiono na Rys. 82.

Rys. 82. Schemat blokowy metodyki oceny jakości naprawy
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Poszczególne elementy wyszczególnione w schemacie blokowym (Rys. 82) wymagają
opracowania szczegółowych metodyk wykonawczych. Metodyki te powinny zawierać
następujące informacje:
•

Formalne wymagania względem personelu badań nieniszczących;

•

Rodzaj wykrywanych uszkodzeń;

•

Wyposażenie- rodzaj, typ stosowanych urządzeń, lista materiałów zużywalnych,
wskazane próbki odniesienia

•

Sposób kalibracji- procedura sprawdzenia poprawności działania urządzenia
pomiarowego, weryfikacja uzyskania wskazania od uszkodzenia na próbce odniesienia
lub wzorcu;

•

Sposób realizowania badań;
o Rodzaj wzbudzenia powierzchni;
o Parametry (ustawienia urządzenia pomiarowego);
o Liczba

ekspozycji,

wymiary

zakładek

w

sąsiadujących

obrazach

(ekspozycjach);
•

Metoda oceny wyników (ocena parametrów sygnału, ocena ekspercka, porównanie
z poprzednimi wynikami);

•

Kryteria akceptacji dla poszczególnych rodzajów uszkodzeń;

•

Wymogi odnośnie sprawozdawczości.

Szczegółowe (wykonawcze) procedury badań nieniszczących dla każdego przypadku napraw
i poszczególnych technik badania należy opracowywać w oparciu o dokumentację napraw
zawierającą kryteria akceptacji oraz wyniki badań na próbkach odniesienia odpowiednich dla
danego przypadku. Procedury te powinny być opracowywane i zatwierdzane przez personel
posiadający stosowne uprawnienia zgodne z obowiązującym w danej organizacji systemem
nadzoru nad certyfikacją personelu.
Wyniki inspekcji po naprawie powinny być zarchiwizowane tak, aby możliwe było
porównywanie wyników dalszych badań eksploatacyjnych z wynikami uzyskanymi podczas
pierwszej inspekcji. W kolejnych badaniach (które zazwyczaj są wymagane) można ograniczyć
się do stosowania jedynie termicznej metody wzbudzenia, ponieważ znane są już lokalizacje
ewentualnych fałszywych wskazań.
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4.7. WERYFIKACJA NA RZECZYWISTYM OBIEKCIE
W celu zweryfikowania opisanej w rozdziale 4.6 metodyki oceny jakości opracowano
szczegółową metodykę badań nieniszczących elementów przekładkowych samolotów MiG-29
po naprawie (załącznik nr 3) i przeprowadzono badania zgodnie z tą metodyką. Wyniki
pierwszego etapu badań znajdują się na Rys. 83. Na szerogramach widoczne są trzy wady
wykonawcze, które wskazano czerwonym kolorem na szerogramie wykonanym dla kąta
przesunięcia =450.

Rys. 83. Wyniki badań obszaru naprawy metodą szerografii z wykorzystaniem techniki termicznej dla
trzech charakterystycznych kątów przesunięcia

Rys. 84. Wyniki badań obszaru naprawy metodą szerografii z wykorzystaniem techniki termicznejzłożenie dla trzech charakterystycznych kątów przesunięcia

Wyniki drugiego etapu badań znajdują się na Rys. 85. Wyniki te potwierdzają obecność
trzech uszkodzeń
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Rys. 85. Wyniki badań obszaru naprawy metodą szerografii z wykorzystaniem techniki próżniowej

Weryfikację uzyskanych wyników przeprowadzono w oparciu o wyniki serii badań wybranymi
metodami referencyjnymi stosowanymi w badaniu napraw i połączeń klejonych tj. metodami:
ultradźwiękową [58,88,90], impedancji akustycznej [20,46] i termografii [58]. Wyniki badań
znajdują się poniżej na Rys. 86 do Rys. 88

Rys. 86. Wyniki badań obszaru naprawy metodą ultradźwiękową, częstotliwość 5MHz
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Rys. 87. Wyniki badań obszaru naprawy metodą impedancji akustycznej, częstotliwość 17 kHz

Rys. 88. Wyniki badań obszaru naprawy metodą termografii

Uzyskane wyniki porównano z wynikami badań nieniszczących innymi metodami poprzez
nałożenie na obraz warstw zawierających wyniki badań poszczególnych metod (Rys. 89).
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Rys. 89. Porównanie wskazań poszczególnych metod.

W dwóch z trzech zastosowanych metodach (ultradźwiękowa i termografii) osiągnięto
zadowalającą zgodność wyników co do liczby i rozmiarów wskazań. Badania ultradźwiękowe
zrealizowano z wykorzystaniem urządzenia DolphiCam2 z wieloprzetwornikową głowicą
o częstotliwości 5MHz. W metodzie termografii wykorzystano urządzenie C-CheckIR
dedykowane do badania konstrukcji kompozytowych (w tym napraw). Metoda impedancji
akustycznej potwierdziła tylko jedno ze wskazań. Może to być spowodowane charakterem wad
i falistością badanej powierzchni. Wyniki uzyskane w trakcie weryfikacji metodyki oceny
jakości napraw przeprowadzonej na rzeczywistym obiekcie potwierdzają jej skuteczność.
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5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
We wstępie pracy wskazano obszar tematyczny rozwijany w dalszych rozdziałach.
Przedstawiono rolę badań nieniszczących w procesie kontroli jakości i zasygnalizowano
potencjalne korzyści wypływające z redukcji liczby metod badań nieniszczących stosowanych
w kontroli jakości. Wskazano również na fakt, że poruszany w pracy temat badań
nieniszczących metalowych konstrukcji przekładkowych jest znacznie słabiej opisany
w literaturze niż zagadnienia związane z badaniem konstrukcji przekładkowych wykonanych
z kompozytów.
W drugim rozdziale scharakteryzowano budowę, cechy wytrzymałościowe i użytkowe oraz
obszar zastosowania metalowych konstrukcji przekładkowych. Rozdział ten zawiera również
charakterystykę uszkodzeń tychże konstrukcji oraz opis stosowanych w eksploatacji kategorii
napraw i typowych rozwiązań konstrukcyjnych dla każdej z opisanych kategorii napraw.
W dalszej części rozdziału opisano zagadnienie oceny jakości napraw z ukierunkowanie na
kontrolę nieniszczącą po zakończeniu naprawy. Następnie w oparciu o literaturę
scharakteryzowano metody badań nieniszczących stosowane do badań konstrukcji
przekładkowych i klejonych. Szczególną uwagę i osobny podrozdział poświęcono metodzie
szerografii ponieważ metoda ta jako jedyna z opisanych pozwala na wykrycie wszystkich
określonych wcześniej jako mogące wystąpić w naprawach postaci uszkodzeń. Rozdział drugi
kończy się podsumowaniem ukierunkowującym na zastosowanie metody szerografii do oceny
jakości napraw
Trzeci rozdział zawiera sformułowanie tezy oraz celu pracy jakim było opracowanie
metodyki oceny jakości napraw metalowych konstrukcji przekładkowych statków
powietrznych z wykorzystaniem metody szerografii.
Czwarty rozdział zawiera opis zrealizowanych zadań badawczych. Przedstawiono w nim
koncepcję realizacji badań, zdefiniowano modele za pomocą których symulowano
poszczególne grupy uszkodzeń oraz dobrano próbki dla reprezentatywnych przypadków
napraw. Następnie przeprowadzono badania nieniszczące próbek z wykorzystaniem technik
wzbudzenia powierzchni za pomocą dwóch różnych źródeł ciepła oraz podciśnienia. Do badań
wykorzystano dostępne na rynku urządzenia przeznaczone do badań konstrukcji w warunkach
rzeczywistych co miało na celu podkreślenie aplikacyjnego charakteru pracy. Opracowano
metodykę oceny jakości napraw w formie ogólnej procedury i wytycznych do opracowania
szczegółowych metodyk badawczych. Przeprowadzono formalną weryfikację poprzez
opracowanie szczegółowej metodyki badań rzeczywistego obiektu i realizację badań w oparciu
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o tę metodykę. Otrzymane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi innymi metodami badań
nieniszczących.
Na podstawie zrealizowanych prac można sformułować następujące wnioski:
•

Zrealizowano zadania badawcze uzyskując wyniki pozwalające na osiągnięcie celu jakim
było

opracowanie

metodyki

oceny

jakości

napraw

metalowych

konstrukcji

przekładkowych statków powietrznych z wykorzystaniem metody szerografii.
•

Dowiedziono tezy, że: Istnieje możliwość zastosowanie metody szerografii do oceny
jakości napraw metalowych konstrukcji przekładkowych statków

powietrznych

po naprawie oraz podczas cyklicznych przeglądów eksploatacyjnych. Wskazano algorytm
postępowania oraz zakres zastosowania opracowanego podejścia wskazując również
ograniczenia stosowalności opracowanego podejścia.
•

Przewidywane korzyści z zastosowania opracowanego podejścia dotyczą w obecnej chwili
głównie uproszczenia procedur związanych z realizacją biuletynu eksploatacyjnego
P/O/R/U/4800/E/2005 na samolotach MiG-29. Obecnie (rok 2021) na tych samolotach
wdrażana

jest

technologia

napraw

metalowych

konstrukcji

przekładkowych

z wykorzystaniem klejonych pakietów naprawczych. Konstrukcyjnie, wdrażane
rozwiązanie, odpowiada próbkom zastosowanym podczas realizacji niniejszej pracy.
Przewiduje się wobec tego możliwość wykorzystania opracowanego podejścia na tychże
samolotach. Proponowane przez projektodawcę technologii napraw podejście zakładało
wykorzystanie niezależnych dwóch metod. Pierwszej do wykrywania wad/uszkodzeń
warstw kompozytowych oraz połączeń klejonych, drugiej do oceny stanu poszycia pod
naprawą pod względem pęknięć. Wdrożenie opracowanego w niniejszej pracy podejścia
pozwoli zastąpić dwie metody za pomocą jednej. Jest to szczególnie istotne w dalszej
eksploatacji po naprawie ponieważ na każdym z samolotów metalowe elementy
przekładkowe podlegają cyklicznym badaniom nieniszczącym metodą szerografii.
Wykluczenie konieczności wykonywania dodatkowych badań nieniszczących za pomocą
dwóch dodatkowych metod w obszarze naprawy pozwoli skrócić czas badania i obniżyć
ryzyko niedostępności urządzeń oraz personelu niezbędnego do realizacji tychże dwóch
rodzajów badań.
•

Istnieją dalsze możliwości rozwoju opracowanego podejścia w obszarach takich jak
o Zwiększenie obiektywizmu oceny wyników poprzez zastosowanie kwantyfikacji
danych pomiarowych oraz wprowadzenie wskaźników sygnał-szum [127,128],
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transformacji matematycznych [129, 130] bądź zastosowanie metod analizy obrazu
[131];
o Wprowadzenie zdalnego wspomagania w procesie badań metodą szerografii;
o Rozwój metod modelowania numerycznego metody szerografii [132,133].
o W oparciu o wyniki badań próbek nr 3 i 4, w których wykorzystano kompozytowe
pakiety naprawcze można spodziewać się, że opracowana metodyka oceny jakości
nadaje się do zastosowania na kompozytowych strukturach przekładkowych, a także
na części konstrukcji kompozytowych. Należałoby jednak przeprowadzić weryfikację
na odpowiednio przygotowanych i wykonanych próbkach odniesienia.
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Liczba wykrytych
modeli uszkodzeń

Promiennik podczerwieni
16

Numer próbki

3

Parametry pomiaru

Shear distance = 2mm
Shear angle = 90

Technika wzbudzenia
Liczba wykrytych
modeli uszkodzeń

Promiennik podczerwieni
16

STRONA 17

ZAŁACZNIK NR 2- WYNIKI BADAŃ

Numer próbki

3

Parametry pomiaru

Shear distance = 2mm
Shear angle = 90

Technika wzbudzenia
Liczba wykrytych
modeli uszkodzeń

Promiennik podczerwieni
16

Numer próbki

3

Parametry pomiaru

Shear distance = 2mm
Shear angle = 90

Technika wzbudzenia
Liczba wykrytych
modeli uszkodzeń

Promiennik podczerwieni
16

STRONA 18

ZAŁACZNIK NR 2- WYNIKI
BADAŃ

Numer próbki

3- Uszkodzenia wewnątrz elementu
przekładkowego

Parametry pomiaru

Shear distance = 5,5mm
Shear angle = 45
Różnica ciśnienia= 1000 Pa

Technika wzbudzenia

Próżniowa

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

0

Numer próbki

3- Uszkodzenia wewnątrz elementu
przekładkowego

Parametry pomiaru

Shear distance = 5,5mm
Shear angle = 45
Różnica ciśnienia= 2000 Pa

Technika wzbudzenia

Próżniowa

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

8

STRONA 19

ZAŁACZNIK NR 2- WYNIKI BADAŃ

Numer próbki

3- Uszkodzenia wewnątrz elementu
przekładkowego

Parametry pomiaru

Shear distance = 5,5mm
Shear angle = 45
Różnica ciśnienia= 3000 Pa

Technika wzbudzenia

Próżniowa

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

12

Numer próbki

3- Uszkodzenia wewnątrz elementu
przekładkowego

Parametry pomiaru

Shear distance = 5,5mm
Shear angle = 45
Różnica ciśnienia= 4000 Pa

Technika wzbudzenia

Próżniowa

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

13

STRONA 20

ZAŁACZNIK NR 2- WYNIKI
BADAŃ

Numer próbki

3- Uszkodzenia pod pakietem
kompozytowym

Parametry pomiaru

Shear distance = 5,5mm
Shear angle = 45
Różnica ciśnienia= 500 Pa

Technika wzbudzenia

Próżniowa

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

5

Numer próbki

3- Uszkodzenia pod pakietem
kompozytowym

Parametry pomiaru

Shear distance = 5,5mm
Shear angle = 45
Różnica ciśnienia= 1000 Pa

Technika wzbudzenia

Próżniowa

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

10

STRONA 21

ZAŁACZNIK NR 2- WYNIKI BADAŃ

Numer próbki

3- Uszkodzenia pod pakietem
kompozytowym

Parametry pomiaru

Shear distance = 5,5mm
Shear angle = 45
Różnica ciśnienia= 1500 Pa

Technika wzbudzenia

Próżniowa

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

11

Numer próbki

3- Uszkodzenia pod pakietem
kompozytowym

Parametry pomiaru

Shear distance = 5,5mm
Shear angle = 45
Różnica ciśnienia= 2000 Pa

Technika wzbudzenia

Próżniowa

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

12

STRONA 22

ZAŁACZNIK NR 2- WYNIKI
BADAŃ

Numer próbki

3- Uszkodzenia pod pakietem
kompozytowym

Parametry pomiaru

Shear distance = 5,5mm
Shear angle = 45
Różnica ciśnienia= 2500 Pa

Technika wzbudzenia

Próżniowa

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

12

Numer próbki

4

Parametry pomiaru

Shear distance = 2mm
Shear angle = 0

Technika wzbudzenia

Termiczna- promiennik
podczerwieni

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

STRONA 23

14

ZAŁACZNIK NR 2- WYNIKI BADAŃ

Numer próbki

4

Parametry pomiaru

Shear distance =
Shear angle = 0

Technika wzbudzenia

Termiczna- promiennik
podczerwieni

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

14

Numer próbki

4

Parametry pomiaru

Shear distance = 2mm
Shear angle = 0

Technika wzbudzenia

Termiczna- promiennik
podczerwieni

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

STRONA 24

15

ZAŁACZNIK NR 2- WYNIKI
BADAŃ

Numer próbki

4

Parametry pomiaru

Shear distance = 2mm
Shear angle = 45

Technika wzbudzenia

Termiczna- promiennik
podczerwieni

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

14

Numer próbki

4

Parametry pomiaru

Shear distance = 2mm
Shear angle = 45

Technika wzbudzenia

Termiczna- promiennik
podczerwieni

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

STRONA 25

14

ZAŁACZNIK NR 2- WYNIKI BADAŃ

Numer próbki

4

Parametry pomiaru

Shear distance = 2mm
Shear angle = 45

Technika wzbudzenia

Termiczna- promiennik
podczerwieni

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

14

Numer próbki

4

Parametry pomiaru

Shear distance = 2mm
Shear angle = 90

Technika wzbudzenia

Termiczna- promiennik
podczerwieni

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

STRONA 26

18

ZAŁACZNIK NR 2- WYNIKI
BADAŃ

Numer próbki

4

Parametry pomiaru

Shear distance = 2mm
Shear angle = 90

Technika wzbudzenia

Termiczna- promiennik
podczerwieni

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

18

Numer próbki

4

Parametry pomiaru

Shear distance = 2mm
Shear angle = 90

Technika wzbudzenia

Termiczna- promiennik
podczerwieni

Liczba wykrytych
modeli uszkodzeń

18

STRONA 27

ZAŁACZNIK NR 2- WYNIKI BADAŃ

Numer próbki

4

Parametry pomiaru

Shear distance = 2mm
Shear angle = 0

Technika wzbudzenia

Termiczna- nagrzewnica
strumieniowa

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

16

Numer próbki

4

Parametry pomiaru

Shear distance = 2mm
Shear angle = 0

Technika wzbudzenia

Termiczna- nagrzewnica
strumieniowa

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

STRONA 28

16

ZAŁACZNIK NR 2- WYNIKI
BADAŃ

Numer próbki

4

Parametry pomiaru

Shear distance = 2mm
Shear angle = 0

Technika wzbudzenia

Termiczna- nagrzewnica
strumieniowa

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

16

Numer próbki

4

Parametry pomiaru

Shear distance = 2mm
Shear angle = 45

Technika wzbudzenia

Termiczna- nagrzewnica
strumieniowa

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

STRONA 29

18

ZAŁACZNIK NR 2- WYNIKI BADAŃ

Numer próbki

4

Parametry pomiaru

Shear distance = 2mm
Shear angle = 45

Technika wzbudzenia

Termiczna- nagrzewnica
strumieniowa

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

17

Numer próbki

4

Parametry pomiaru

Shear distance = 2mm
Shear angle = 45

Technika wzbudzenia

Termiczna- nagrzewnica
strumieniowa

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

STRONA 30

16

ZAŁACZNIK NR 2- WYNIKI
BADAŃ

Numer próbki

4

Parametry pomiaru

Shear distance = 2mm
Shear angle = 90

Technika wzbudzenia

Termiczna- nagrzewnica
strumieniowa

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

21

Numer próbki

4

Parametry pomiaru

Shear distance = 2mm
Shear angle = 90

Technika wzbudzenia

Termiczna- nagrzewnica
strumieniowa

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

STRONA 31

21

ZAŁACZNIK NR 2- WYNIKI BADAŃ

Numer próbki

4

Parametry pomiaru

Shear distance = 2mm
Shear angle = 90

Technika wzbudzenia

Termiczna- nagrzewnica
strumieniowa

Liczba wykrytych modeli uszkodzeń

STRONA 32

21

ZAŁACZNIK NR 2- WYNIKI
BADAŃ

ZAŁĄCZNIK nr 3- METODYKA BADAŃ

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
Zakład Zdatności Do Lotu Statków Powietrznych

METODYKA BADAŃ
NR MB-XX/31/2021

OBIEKT BADAŃ: Samolot MiG-29
NAZWA BADAŃ: Badanie elementów z wypełniaczem
komórkowym samolotu MiG-29 po
naprawie metodą szerografii
Badania naziemne
Edycja Nr: 1
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OPRACOWAŁ:
Kierownik Pracowni Badań
Nieniszczących
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Badanie elementów z wypełniaczem komórkowym samolotu MiG29 po naprawie

Edycja 1
z dnia
………….
Strona nr 2/9

OBIEKT BADAŃ

1

Metalowa konstrukcja przekładkowa w obszarze naprawy
− Grubość okładek

- nie więcej niż 1,2 mm

− Grubość pakietu naprawczego

- nie więcej niż 3mm

CEL BADAŃ

2

Wykrycie uszkodzeń metalowej konstrukcji przekładkowej w obszarze naprawy:
− Pęknięć;
− Odklejeń, rozwarstwień (skutkujące utratą sztywności).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

3
3.1

Odwołanie do norm i dokumentacji
− Norma obronna NO-06-A 105:2005;
− Instrukcja Q810;
− Instrukcja Flaw Explorer.

3.2

Wytyczne dotyczące trybu wnoszenia zmian i uzupełnień do metodyki
Zmiany należy wprowadzać poprzez kolejne edycje metodyki.

OCENIANIE WSKAŹNIKI I ZALEŻNOŚCI LICZBOWE

4
4.1

Wykaz wskaźników wyrażających liczbowo ocenianą charakterystykę

Nie dotyczy.
4.2

Zależności liczbowe i wzory, według których oblicza się oceniane wskaźniki

Nie dotyczy.

Edycja 1
z dnia
………….

METODYKI BADAWCZE
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Strona nr 3/9

WARUNKI I TRYB WYKONYWANIA BADAŃ

5
5.1

Czas i miejsce wykonywania badań
Badania wykonywane są w miejscu i terminie uzgadnianym z Zamawiającym.

5.2

Warunki otoczenia

Badania należy przeprowadzać w hangarach lub pomieszczeniach zadaszonych,
w warunkach klimatycznych zapewniających poprawną pracę urządzeń wykorzystywanych
podczas badania.

5.3

Wymagania w zakresie kwalifikacji obsługi

Badania może wykonać personel przeszkolony z niniejszej metodyki i obsługi
wyposażenia wykorzystywanego w badaniu.
5.4

Wymagania BHP

Należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP oraz przepisów BHP obowiązujących
w miejscu wykonywania badań. Podczas przygotowywania i wykonywania badań należy
zachować wszelkie środki ostrożności, aby wykluczyć możliwość uszkodzenia powierzchni
statku powietrznego i wyposażenia, a także wykluczyć możliwość zagrożenia dla zdrowia
osób biorących udział w badaniach oraz innych osób znajdujących się w rejonie badań.
Po wykonaniu badań należy sprawdzić, czy w badanych obszarach nie pozostawiono
obcych obiektów.
5.5

Zakres rejestrowanej informacji i sposób jej rejestrowania

Rejestracji podlega całość wyników. Zapis wykonywany jest w komputerze systemu
pomiarowego. Po zakończeniu badań dane należy umieścić na serwerze Zakładu Zdatności do
Lotu Statków Powietrznych ITWL.

METODYKI BADAWCZE
INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

Metodyka Nr MB- XX/31/2021
Badanie elementów z wypełniaczem komórkowym samolotu MiG29 po naprawie

5.6

Edycja 1
z dnia
………….
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Przeprowadzenie badania techniką termiczną

5.6.1 TYP USZKODZEŃ
− Odklejenia;
− Rozwarstwienia;
− Pęknięcia.
5.6.2 URZĄDZENIE POMIAROWE
− Flaw Explorer;
− Nagrzewnica strumieniowa;
− Próbka odniesienia nr 31-5435-8a-1-3;
− Próbka odniesienia nr 31-5435-8a-2-4.
5.6.3 PRZYGOTOWANIE
− Przygotowanie samolotu

-

Bez wymagań.

− Dostęp

-

Bez wymagań.

− Przygotowanie elementu

-

Powierzchnie podlegające badaniu oczyścić z np.

kurzu, smaru, oleju itp. oraz sprawdzić czy nie posiadają przebić. Jeżeli badana
powierzchnia ze względu na wysoką refleksyjność uniemożliwia wykonanie
pomiarów, należy zastosować środek zmniejszający refleksyjność powierzchni
określony w pkt 7.1.
5.6.4 PRZEBIEG BADANIA
5.6.4.1 Kalibracja- weryfikacja pracy urządzenia
− Przeprowadzić na próbce odniesienia nr 31-5435-8a-1-3. Należy uzyskać wskazanie
od otworu o średnicy 16 mm
− Przeprowadzić na próbce odniesienia nr 31-5435-8a-2-4. Należy uzyskać wskazanie
od nacięcia o długości 12 mm.
Tabela 1. Podstawowe ustawienia przyrządu
Parametr
Wartość
Shear distance
18±2 px
Shear angle
0 deg

METODYKI BADAWCZE
INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH
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UWAGA: W zależności od wyników kalibracji dopuszcza się możliwość modyfikacji
podstawowych ustawień przyrządu przez operatora.
5.6.4.2 Wykonanie badania
− Wykonać sprawdzenie określonych powierzchni konstrukcji przekładkowej po
naprawie. Jeżeli badanie wymaga więcej niż jednego pomiaru, dla każdego badanego
elementu należy sporządzić szkic przedstawiający liczbę i kolejność pomiarów (Rys.
1). Pomiary wykonać w kolejności od lewej do prawej i kolejne wiersze w dół. Jako
domyślny stosować układ odniesienia wyznaczony przez kierunek lotu lub
wprowadzić oznaczyć układ odniesienia na szkicu. Pomiędzy kolejnymi obszarami
pomiarowymi stosować zakładki minimum 30% długości danego boku.
− Ogrzewanie powierzchni prowadzić przez około 10 s. Całą badaną powierzchnię
równomiernie nagrzewać powietrzem o temperaturze 80±10 0C.
− Wyniki należy zarchiwizować zgodnie z punktem.
− W przypadku znalezienia uszkodzeń, należy przeprowadzić badania techniką
próżniową zgodnie z 5.7.

Rys. 1 Przykładowy szkic przedstawiający liczbę i kolejność pomiarów

METODYKI BADAWCZE
INSTYTUTU TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH

Metodyka Nr MB- XX/31/2021
Badanie elementów z wypełniaczem komórkowym samolotu MiG29 po naprawie

5.7

Edycja 1
z dnia
………….
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Przeprowadzenie badania techniką próżniową

5.7.1 TYP USZKODZEŃ
− Odklejenia;
− Rozwarstwienia.
5.7.2 URZĄDZENIE POMIAROWE
− Q810
− Próbka odniesienia nr 31-5435-8a-1-3
5.7.3 PRZYGOTOWANIE
− Przygotowanie samolotu

-

Bez wymagań.

− Dostęp

-

Bez wymagań.

− Przygotowanie elementu

-

Powierzchnie podlegające badaniu oczyścić z np.

kurzu, smaru, oleju itp. oraz sprawdzić czy nie posiadają przebić. Jeżeli badana
powierzchnia ze względu na wysoką refleksyjność uniemożliwia wykonanie
pomiarów, należy zastosować środek zmniejszający refleksyjność powierzchni
określony w pkt 7.1.
5.7.4 PRZEBIEG BADANIA
5.7.4.1 Kalibracja- weryfikacja pracy urządzenia
− Przeprowadzić na próbce odniesienia nr 31-5435-8a-1-3 Należy uzyskać wskazanie od
otworu o średnicy 16 mm
− W trakcie kalibracji należy zmniejszać ciśnienie aż do osiągnięcia -12 kPa, a następnie
prowadzić rejestrację co 1kPa aż do osiągnięcia poziomu -16kPa. Następnie należy
podnosić ciśnienie, prowadząc rejestrację co 1kPa aż do osiągniecia poziomu -12kPa.
Tabela 2. Podstawowe ustawienia przyrządu

Parametr
Adherence pressure
Feet fixation pressure
Recording method

Wartość
-6 kPa
-4 kPa
Multi step

METODYKI BADAWCZE
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UWAGA: W zależności od wyników kalibracji dopuszcza się możliwość modyfikacji
podstawowych ustawień przyrządu przez operatora.

5.7.4.1.1

Wykonanie badania

− Wykonać sprawdzenie określonych powierzchni konstrukcji przekładkowej po
naprawie. Dla każdego badanego elementu należy sporządzić szkic przedstawiający
liczbę i kolejność pomiarów. Pomiary wykonać w kolejności wskazanej na rysunku
(Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) tj. od lewej do prawej i kolejne wiersze
w dół stosując jako domyślny układ odniesienia wyznaczony przez kierunek lotu lub
oznaczając układ odniesienia na szkicu. Pomiędzy kolejnymi obszarami pomiarowymi
stosować zakładki minimum 30% długości danego boku.
− W trakcie badań należy zmniejszać ciśnienie aż do osiągnięcia -12 kPa a następnie
prowadzić rejestrację co 1kPa aż do osiągnięcia poziomu -16kPa. Następnie należy
podnosić ciśnienie prowadząc rejestrację co 1kPa aż do osiągniecia poziomu -12kPa.
− Wyniki należy zarchiwizować zgodnie z punktem 5.5.

OPRACOWANIE, ANALIZA I OCENA WYNIKÓW BADAŃ

6
6.1

Zakres przetwarzanej informacji

Pliki zarejestrowane podczas badań.
6.2

Metody przetwarzania wyników badań

Ocena ekspercka szerogramów. W przypadku wykrycia uszkodzeń rozmiary ocenić na
podstawie geometrycznej proporcji pomiędzy rozmiarem charakterystycznych obiektów na
szerogramach (na przykład pakiet naprawczy) i zmierzonych na rzeczywistym obiekcie.
6.3

Zakres danych wyjściowych do oceny

Rozmiary uszkodzeń.
6.4

Wymagania - kryteria akceptacji

Określone w dokumentacji naprawy.
6.5

Sposób porównania otrzymanych danych z wymaganiami

Sprawdzić czy wykryte uszkodzenia nie przekrzaczają kryteriów akceptacji.

Edycja 1
z dnia
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7. MATERIAŁOWO-TECHNICZNE WYPOSAŻENIE
I ORGANIZACJA BADAŃ
7.1. Wyposażenie:
7.1.1. Czyściwo bawełniane;
7.1.2. Benzyna ekstrakcyjna;
7.1.3. Pisak odpowiedni do powierzchni statku powietrznego umożliwiający
oznaczenie uszkodzenia na badanym elemencie i zmywacz do pisaka;
7.1.4. Notes i ołówek;
7.1.5. Taśma klejąca bezbarwna;
7.1.6. Próbka odniesienia nr 31-5435-8a-1-3;
7.1.7. Próbka odniesienia nr 31-5435-8a-2-4;
7.1.8. Walizka inspekcyjna;
7.1.9. System Flaw Explorer;
7.1.10. System Q-810;
7.1.11. Środek antyrefleksyjny.
7.2. Wykaz niezbędnej dokumentacji:
−

Niniejsza metodyka;

−

Dokumentacja naprawy zawierająca kryteria akceptacji.

7.3. Organizacja badań
7.3.1. Po otrzymaniu informacji o badaniu Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym
organizację i przebieg badań, a w szczególności:
7.3.1.1.

Osobę kontaktową ze strony Zamawiającego;

7.3.1.2.

Termin i miejsce badań;

7.3.1.3.

Niezbędne

pomieszczenia

i

wyposażenie

udostępniane

przez

Zamawiającego (jeśli dotyczy);
7.3.1.4.

Dostęp do obiektu i warunki wykonywania badań.

7.3.2. Podczas wykonywania badań Wykonawca powinien:
7.3.2.1.

Zidentyfikować badany obiekt;

7.3.2.2.

Sprawdzić czy obiekt badań jest przygotowany zgodnie z metodyką;

7.3.2.3.

Przygotować wyposażenie do badań zgodnie z metodyką;
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7.3.2.4.

Przeprowadzić kalibrację zgodnie z metodyką badań dla danej techniki;

7.3.2.5.

Wykonać badanie zgodnie z 5.6.4. Kontrolować poprawną rejestrację

wyników;
7.3.2.6.

Sprawdzić, czy dla każdego elementu badanego zarejestrowano wyniki;

7.3.2.7.

Spakować wyposażenie do pojemników transportowych. Skontrolować

stan wyposażenia.

8. SPRAWOZDAWCZOŚĆ
Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

